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Proboha, kdo zastaví ŽHÁŘE?
Další kontejnery se ocitly v plamenech!
To snad není možné! Pyroman, který se baví sériovým
zapalováním kontejnerů na
tříděný odpad, řádí dál a nikdo mu v tom neumí zabránit. Jak jsme informovali
před týdnem, žhář za období
od 24. do 31. ledna totálně
zničil ohněm dvacet
umělohmotných nádob
na různých
místech
Prostějova.
Kdo by snad věřil,
že s tím skončí, šeredně se
spletl. Minulý týden žhář
udeřil znovu. Sice se mu povedlo zapálit "jen" další čtyři popelnice, požáry však měly větší intenzitu. Na dosud
neznámého pachatele je zatím krátká i policie, pyroman
stále běhá po svobodě a hrozí
dalšími útoky v našem městě.
"Mohu potvrdit, že k dalšímu
úmyslnému zapálení kontejnerů na tříděný odpad došlo ve
středu 4. února, a to na třech
místech Prostějova. Naši hasiči
k těmto případům vyjížděli v
rozmezí od 19.40 do 21.20 hodin. Je více než pravděpodobné, že tyto požáry má na
svědomí jeden a tentýž pachatel či pachatelé," uvedl Jozef
Novák, zástupce ředitele
Hasičského záchranného sboru

Víte, kdo to je?
Práskněte ho!

Ohnivé peklo. Minulý týden udeřil žhář znovu. Tentokrát na Kosířské ulici a hasiči měli plné ruce práce. Kdo už
konečně chytí pyromanského padoucha?
v Prostějově. Jak nám potvrdil,
po jednom kontejneru žhář zapálil v Kosířské a Plumlovské
ulici, další dva lehly popelem
na Sídlišti svobody. "Jednalo
se vždy o plastové nádoby, ve
kterých byl papír. Není proto
divu, že vždy šlo o dosti inten-

zivní požár. Žhář k zapálení
zřejmě ani nepotřeboval žádnou pomocnou hořlavinu, alespoň jsme nikde nenašli stopy
po benzínu či jiné látce," dodal
Jozef Novák.
Prostějovští policisté se k
průběhu jednotlivých případů
nechtějí zatím konkrétně nijak
vyjadřovat, nedozvěděli jsme
se od nich ani to, zda už mají
nějakou stopu po pachateli.
Strážci zákona však žádají veřejnost, aby se podílela na dopadení
šíleného
žháře.
"Přivítáme jakoukoliv informaci nebo podnět, který by
nás mohl dovést k osobě pachatele, popřípadě pachatelů.
Občané se svými poznatky
mohou volat na telefonní číslo
974 781 651 nebo na bezplatnou lilnku Policie ČR číslo

158. Lidé mohou využít i elektronickou poštu a napsat nám
na e-mailovou adresu pvoop1@mvcr.cz. Předem děkujeme,"
sdělila
Alena
Nedělníková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Škoda, kterou společnosti
ASA Technické služby pachatel zatím způsobil, se už počítá
na statisíce korun. Neznámý
šílenec si ale zřejmě neuvědomuje i jiné nebezpečí. "V
mnoha případech se jedná o
požáry kontejnerů, které jsou
umístěny v blízkosti silnice
nebo parkovišť. A nejednou
jsme už měli co dělat, abychom hořící kontejner uhasili
včas, aby oheň nepřeskočil na
v blízkosti zaparkovaná vozidla," uvedl Josef Nedělník,
vyšetřovatel prostějovských
hasičů.
Zůstala spoušť. Po řádění dosud Doufáme, že příští týden už
neznámého žháře zůstane vždy po- přineseme zprávu o tom, že
řádná spoušť. Škoda za poslední šílený žhář skončil v policejtýdny už jde do statisíců korun.
ních poutech.
-mik-

HRDINKA z úřadu
Zachránila život chlapci
Zastavila, sraženému cyklistovi poskytla první pomoc a
tím mu bezpochyby zachránila život. K dopravní nehodě,
při níž šlo o život šestnáctiletého chlapce, došlo v srpnu loňského roku v Mostkovicích.
Pracovnice Městského úřadu v
Prostějově Dana Kaprálová půl
roku o svém lidsky výjimečném
činu nikomu neřekla. Až místostarostka Mostkovic poslala v
minulých dnech děkovný dopis
starostovi Prostějova, ve kterém
vyzdvihuje hrdinství ženy, která
narozdíl od spousty přihlížejících "čumilů" neváhala a poskytla první pomoc těžce
zraněnému cyklistovi. "Nerada
se chlubím věcmi, které by měly být pro každého samozřejmostí. Ale to, že u nehody přihlížela spousta lhostejných lidí,
kteří jen stáli a nepomohli, to
jsem doslova obrečela. To mě
mrzí," svěřila se Večerníku
Dana Kaprálová. Její zpověď si Takových kdyby bylo víc! Dana Kaprálová neváhala a poskytla
můžete přečíst na třetí straně první pomoc zraněnému mladíkovi. Tím mu bezpochyby zachránila židnešního vydání.
-mik- vot.

MARODÍTE? Firma na vás

pošle uniformované svalovce
To není vtip, ale holá skutečnost! Od 1. ledna tohoto roku totiž vstoupil v platnost
nový zákon o nemocenském pojištění, který zcela
mění podmínky náhrad v
prvních čtrnácti dnech pracovní neschopnosti.
Tato změna stanovuje zaměstnavatelům povinnost poskytovat náhradu mzdy za
pracovní dny po dobu vaší
nemoci. Ale pozor! Zákon
současně dává zaměstnavatelům oprávnění kontrolovat,
zda zaměstnanec dodržuje
stanovený režim dočasně
práce neschopného. A k tomu

si může najmout i bezpečnostní agentury! "Už jsme
byli kontaktováni několika
firmami, abychom pro ně
provedli kontroly zaměstnanců, pokud se jedná o jejich povinnost zdržovat se v místě
pobytu či dodržování doby
povolených vycházek," potvrdil nám Jiří Netušil, ředitel
jedné z prostějovských bezpečnostních agentur. Proto se
nedivte, když vám po dobu
vaší nemoci zazvoní u dveří
uniformovaný svalovec!
Více o této problematice se
dočtete na straně 5 dnešního
vydání.
-mik-

Haló, jste doma? Po dobu nemoci vás může přijít domů zkontrolovat bezpečnostní
agentura. Tu na vás pošle zaměstnavatel.

9. února 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Kousl ho do břicha
Místo nákupu se ocitl na ošetření na infekčním oddělení. V dopoledních hodinách navštívil
služebnu Městské policie jednašedesátiletý pán se sdělením, že
jej pokousal sousedův pes.
Incident začal slovní potyčkou
na chodbě u bytu poškozeného.
Poté pětačtyřicetiletý bydlící se
svojí přítelkyní a psem odešel
vynést koš se smetím. Při tom se
venku před domem opět potkali
s oznamovatelem. Zvíře sice bylo na svinovacím vodítku,
ovšem muž nestihl útoku zabránit. Psovi se podařilo prokousnout muži oděv a zranit ho na
břiše. Pro podezření ze spáchání
přestupku byla událost předána
správnímu orgánu.

Povedený synáček
Patnáct minut po deváté hodině
požádal operační důstojník z
Policie ČR o prověření podivně
se chovající osoby u nákupního
střediska na ulici Újezd. Pomocí
městského kamerového systému bylo zjištěno vozidlo, které
bylo jednou stranou zvednuto na
zvedáku. U něj byla sehnutá
osůbka, která po chvíli nasedla
do vedle parkujícího automobilu a odjížděla směrem k ulici
Olomoucká, kde jej strážníci zastavili. Řidič neměl u sebe žádné
doklady. Vůz, kterým jel, mu nepatřil. Uvedl, že automobil zapůjčil jeho otci přítel.
Dvacetiletý mladík nakonec
přiznal, že měl v úmyslu odcizit
součástky. Celou událost si na
místě převzala Policie ČR.

Skončil na záchytce
Půlden zaměstnával strážníky,
až skončil na záchytce. Třikrát
během služby vyjížděla hlídka
na oznámení, kdy se vždy jednalo o stejnou osobu. Poprvé nahlásila žena na linku 156 rozbití
okna mužem, který odjel na
jízdním kole směrem k azylovému domu. Společně se strážníky
nasedla do služebního vozu a
vydali se chlapíka najít.
Dotyčný byl objeven v areálu
objektu ubytovny na Určické
ulici. Měl ruku od krve a k činu
se přiznal. Motivem jeho chování měla být pomsta za dlužení
peněz. Za několik hodin poté
strážníci vyjížděli k asistenci při
vystěhování z azylového domu,
kdy osobou byl již výše zmíněný muž. Ani ne za devadesát minut byla přijata zpráva o dožadování se vstupu do bytu synem
oznamovatele, ačkoliv zde již
nemá trvalé bydliště a na tomto
místě tudíž nemá co pohledávat.
Vyslaní strážníci zjistili, že „náš
starý známý„ je pod vlivem
návykové látky a svým chování
ohrožuje život a zdraví jiných
osob, ale i své vlastní. Vzhledem
k této situaci byla vyžádána sanitka. Lékař rozhodl o převozu
muže na záchytnou stanici do
Olomouce.
Za tuto návštěvu zaplatí „klient„
2 500 korun a je mu i účtována
mzda strážníků, kteří dělají v takovýchto případech doprovod.
Jen za první týden v měsíci únoru byly na stanici převezeny již
čtyři osoby, zatímco v průběhu
ledna se celkové číslo na čtyřech
zastavilo.

Zloděje dohonili
V odpoledních hodinách byla na
linku 156 přijata informace z
prodejny drogerie na náměstí T.
G. Masaryka o odcizení značkového zboží neznámým mužem. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že pachatel se již v provozovně nezdržuje. Hlídka následně prověřila okolí a dle
daného popisu od zaměstnankyň se jí podařilo zloděje nalézt
a zadržet. Na místo byla přivolána Policie ČR. Vzniklá škoda
byla přibližně odhadnuta na deset tisíc korun. Devětadvacetiletého zlodějíčka za tento trestný
čin může čekat odnětí svobody
až na dvě léta.

Zatkli hledaného
Všímavost se vyplatila. Deset
minut po devatenácté hodině
bylo nahlášeno na linku 156 podezřelé chování mezi mužem a
dítětem u parku na ulici Šmeralova. V dané lokalitě byla nalezena pouze osoba mužského pohlaví, u které bylo následně zjištěno, že je hledaná policií.
Třicetiletého muže si na místě
převzala hlídka Policie ČR.

Alkohol je metlou (nejen) řidičů

Opilým šoférům silnice nestačila, bourali kde mohli
To, že alkohol za volant nepatří, se minulý týden přesvědčili
dva naprosto nezodpovědní řidiči. Bourající muž v
Kostelecké ulici vrazil do sloupu elektrického vedení a díky
tomu asi hodinu byla celá lokalita bez proudu. V Seloutkách
zase lidé chytili ženu, která pod
vlivem alkoholu nabourala do
domu a pak ještě do dvou vozidel.
"V úterý 3. února zruba hodinu
před půlnocí jel pětadvacetiletý
řidič osobním vozidlem Peugeot
po Kostelecké ulici v Prostějově
ve směru od Smržic do centra
města. Po projetí kruhového objezdu s ulicí Martinákovou nezvládl řízení vozidla, vyjel vpravo mimo vozovku, kde narazil
do sloupu veřejného osvětlení.
Na vozidle vznikla hmotná ško- A má vyděláno! Opilý řidič tohoto vozidla narazil v noci v Kostelecké ulici do sloupu elektrického vedení
da dva tisíce korun, ovšem na a v celé ulici "vyhodil" proud.
sloupu dvacet tisíc. Ke zranění
osob nedošlo," seznámila nás s Nedělníková, tisková mluvčí ším šetření nehody se však přišlo zidla svým schopnostem a vyjela
průběhem nehody Alena Policie ČR v Prostějově. Při dal- na to, že šofér je opilý jako Dán. do protisměru, kde přejela přes
"U řidiče byla provedena decho- travnatou krajnici, chodník a pová zkouška na alkohol s pozitiv- škodila zeď rodinného domu.
ním výsledkem. Policisté mu Zde narazila do zaparkovaného
naměřili 2,24 promile alkoholu v vozidla Fiat Punto, které tlačila
dechu. Řidič se po výzvě podro- před sebou a narazila do dalšího
bil lékařskému vyšetření spo- vozidla Ford Escort. Řidička i
jenému s odběrem krve," potvr- poté pokračovala dál v jízdě a bydila mluvčí policie a dodala, že la zadržena až u pohostinství
vlivem poškození sloupu došlo k uprostřed obce místními občany.
dočasnému výpadku elektrické- Policisté u ženy provedli dechoho proudu v Kostelecké ulici.
vou zkoušku na alkohol s poziK ještě horšímu karambolu došlo tivním výsledkem, naměřili jí
o dva dny později v Seloutkách. 1,22 promile alkoholu v dechu.
Tady opilou ženu, která se svým Předběžná škoda je poškozeautem narazila do domu a pak je- nými vyčíslena na 80 tisíc koště smetla další dvě vozidla, za- run," sdělila Alena Slavotínková,
drželi tamní lidé. A aby se to mluvčí policie.
rýmovalo, tak zrovna u hospody! Oba nesvědomité řidiče čekají
"Ve čtvrtek 5. února ve 21.20 ho- nyní obrovské potíže. Odebrání
din jela šestadvacetiletá řidička s řidičského průkazu a zákaz řízeosobním vozidlem Ford Escort ní motorových vozidel na delší
Lapili ji. Řidička tohoto Fordu smetla v Seloutkách všechno,
po silnici v obci Seloutky. Při jíz- dobu může být pro ně jen ten záco se jí postavilo do cesty. Opilou ji chytili přihlížející občané.
dě nepřizpůsobila rychlost vo- kladní trest.
-mik-

Vloni ubylo nehod, mrtvých je ale více
Prostějovská policie vydala statistiku dopravních nehod za celý loňský rok. Z čísel je nejpatrnější jeden fakt. Počet karambolů se
oproti roku 2007 snížil, ovšem
obětí na životech paradoxně přibylo.
Za rok 2008 zaregistrovali policisté celkem 1 173 nehod, což je
oproti předcházejícímu roku
2007 méně o 112 případů.
Jenomže zatímco v roce 2007 zahynulo na našich silnicích pouze

pět osob, vloni bylo třináct mrtvých. Přibylo i těžce zraněných
(42/rok 2007- 32), lehce zraněných ale zase ubylo (183/222).
Menší číslo registruje statistika
také u počtu nehod, na kterých se
podepsal alkohol. Vloni bouralo
61 opilých řidičů, rok předtím jich
bylo 76. "Hlavní příčinou loňských nehod byl nesprávný způsob jízdy, a to celkem v 707 případech. Na 171 nehodách se podepsala nepřiměřená rychlost, při

147 nehodách pak zase řidiči nedali přednost. Přímo v obcích se
vloni stalo 701 nehod, mimo ně
došlo k 472 případům," sdělila
nám Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Ze statistiky také vychází nejnebezpečnější den podle počtu nehod, což je pátek. K nejmenšímu
počtu karambolů došlo v neděli.
O statistice kriminality v
Olomouckém kraji čtěte na straně
6 dnešního vydání.
-mik-

Èerná kronika

korun. Majitelé zjistili krádež v
těchto dnech a nahlásili ji na
policii.

chybí obálka s finanční hotovostí 30 000 korun.

trest odnětí svobody až na dva
roky.

Neznámý pachatel se vloupal
do garáže, která je součástí rekreační chaty v obci Kandia. Z
garáže pachatel odcizil křovinořez, motorovou sekačku na
trávu a tlakový čistič Wap.
Způsobil tak majiteli škodu 47
000 korun na odcizených
věcech a 8 400 korun poškozením zařízení chaty.

Zloděj na kole

Vloupání do aut

Karton cigaret

Neznámý pachatel se vloupal
do zaparkovaného osobního
motorového vozidla Peugeot
Partner na ulici Dr. Horáka a
odcizil autorádio v hodnotě 4
000 korun. Poškozením vozidla způsobil majiteli škodu další
4 000 korun. Pachatel se vloupal také do vozidla Citroen
Jumper na ulici Dobrovského v
Prostějově. Z kabiny odcizil
koženkovou tašku s různými
doklady. Majiteli vznikla škoda necelých 1 000 korun.

V Kralicích na Hané se neznámý pachatel vloupal do zaparkovaného vozidla Peugeot
Boxer a odcizil karton cigaret
různých značek v hodnotě 26
700 korun. Poškozením vozidla vznikla škoda 2 000 korun.

Vybílil garáž

Okraden v hospodě
Dosud neznámý pachatel využil nepozornosti návštěvníka
pohostinství v obci Rozstání a
ze stolu odcizil jeho volně odložený mobilní telefon v
hodnotě 15 000 korun.

Přišel o batoh
Neznámý pachatel se v obci
Kostelec na Hané vloupal do
motorového vozidla Fiat
Ducato a z kabiny odcizil batoh
s osobními doklady, klíči
a dalšími věcmi majitele.
Způsobil tak škodu za 4 000
korun.

Doklady a telefon

V podvečerních hodinách šla
poškozená žena po chodníku
na Sídlišti svobody v
Prostějově, zezadu k ní přijel
muž na jízdním kole a strhl jí z
ramene kabelku. Z místa odjel.
Žena přišla o své doklady, peněženku s finanční hotovostí a
mobilní telefon. Škodu vyčíslila na 8 500 korun.

Straka v kanceláři
Neznámý pachatel se vloupal
do kanceláře firmy na ulici Za
Olomouckou ulicí v Prostějově
a odcizil tři kusy přístrojů
PDA. Způsobil tak škodu 21
000 korun.

Vybral pokladnu
Neznámý pachatel vnikl do
uzamčené kanceláře veřejnoprávní školy na ulici Havlíčkova
v Prostějově a z příruční pokladny odcizil finanční
hotovost více jak 14 000 korun.
Po pachateli krádeže policisté
pátrají.

V Držovicích na ulici Konečná
se neznámý pachatel vloupal
do kamionu Daf, který byl odstaven na přivaděči rychlostní
komunikace ve směru na
Olomouc. Z kabiny odcizil
peněženku s doklady řidiče a
jeho mobilní telefon. Celková
škoda činí 6 000 korun.

Mobil z auta

Obálka s penězi

Podvod jako zvon

Neznámý pachatel vnikl v
průběhu od poloviny prosince
do dnešní doby do rodinného
domu v obci Nezamyslice a odcizil uloženou obálku s finanční hotovostí ve výši 10 000

V Prostějově na ulici
Drozdovická se neznámý pachatel vloupal do zaparkovaného vozidla Citroen Jumper a
odcizil zde odložený mobilní
telefon. Majiteli vznikla škoda
10 000 korun.
Doposud neznámý pachatel
byl osmaosmdesátiletým majitelem domu v obci Hluchov
pod záminkou rozměnění peněz vpuštěn do domu. Po jeho
odchodu majitel zjistil, že mu

Ze dvora do domu
V obci Smržice vnikl neznámý
pachatel na dvůr u rodinného
domu, poté vešel do obývacího
pokoje a odcizil Hi-Fi věž, dva
DVD přehrávače, CD nosiče a
platební kartu. Majitel škodu
na odcizených věcech odhaduje na více jak 10 000 korun.

Křik nepomohl
V prodejně drogerie na náměstí
T. G. Masaryka odcizil za provozní doby pachatel značkovou kosmetiku v celkové hodnotě 10 000 korun. Zboží ukryl
pod svrchní oblečení a prošel
přes pokladnu bez zaplacení.
Pracovnice prodejny se snažila
zkontrolovat tohoto muže, ale
ten na ni začal křičet a z prodejny odešel. Proto byla přivolána
hlídka městské policie.
Strážníkům se podařilo muže
na náměstí vypátrat a zadržet.
Odcizené zboží však už u sebe
neměl. Policisté zahájili
zkrácené přípravné řízení v této
věci a sdělili pachateli podezření pro trestný čin krádeže. U
soudu mu za tento čin hrozí

Počet zahynulých osob
na silnicích Prostějovska
rok 2002
rok 2003
rok 2004
rok 2005
rok 2006
rok 2007
rok 2008

24
17
24
13
16
5
13

Sebral známku
Neznámý pachatel se na ulici
Moravská v Prostějově vloupal
do motorového vozidla Fiat
Doblo a odcizil z čelního skla
nalepenou dálniční známku pro
rok 2009. Při vloupání rozbil
skleněnou výplň okna předních
dveří. Majiteli vznikla škoda v
celkové výši 3 700 korun.

Kapsář v baru
Neznámý pachatel v baru na
ulici Wolkerova v Prostějově
využil nepozornosti majitele a
z jeho volně odložené bundy
odcizil peněženku s finanční
hotovostí a s doklady. Škodu
majitel vyčíslil na 5 500 korun.

Drahé auto je fuč
Neznámý pachatel odcizil na
Sídlišti svobody v Prostějově
motorové vozidlo Audi A6,
které bylo zaparkované při
pravém okraji vozovky u boční
zdi panelového domu. Majiteli
vznikla krádeží škoda 600 000
korun.

Sprejer v akci
V Prostějově na ulici Hliníky
postříkal dosud neznámý pachatel kovová dvířka od elektrického rozvaděče, od plynoměru a dále dvě kovové schránky. Škodu majitel odhaduje
na 4 000 korun.

Vidìno - Slyšeno
Léčebná metoda
„Dám si čaj se slivovicí, pak na to
čaj s rumem a bude to,“ naznačoval marod svoje metody boje s
chřipkou. Jasná věc, na každého
zabírá něco jiného a každý už má
tak nějak zmáklé, co právě pro něj
je tím nejzázračnějším lékem. No
koneckonců, i akademická obec
lékařská doporučuje, aby se medikamenty pokud možno střídaly.
Někdo prostě tedy používá k substituci paralen s ibalginem, jinému zabírá kombinace slivovice –
rum. Proč ne?

Valentýnský marketing
‚Všem zamilovaným‘ byl adresován obsah komerčního sdělení
šířícího se mailovými schránkami. Prý že konec andílků s prostřelenými srdíčky, chtělo by to
snad něco ostřejšího a tím pádem
výmluvnějšího. Což o to, s tím ne-
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ní třeba polemizovat. Ovšem také
nic nevyvrátí sílící pocit, že vzhledem k blížícímu se Valentýnu není pro obchodníky ani tak důležité, aby byli lidi zamilovaní, spíš
aby si to dokazovali nějakým šidítkem z jejich pultu. A k tomu se
hodí jakákoliv záminka. Takových dní není nikdy dost!

Bacha na to
Tak po nějakém čase je zase před
námi pátek třináctého, užijme si
ho. A kdo by to snad z jakéhokoliv důvodu nestihl, hned v březnu
má šanci na reparát, ještě jednu
možnost budeme mít letos v listopadu. A pak je utrum. Za celý rok
2010 nás čeká pouze pátek 13.
srpna, takže pokud Aleny, jejichž
svátek připadá na tento den, mají
nějaké předsudky, měly by letos
slavit preventivně dopředu. Což
samozřejmě nevylučuje, že následně můžou změnit názor a v
pátek 13. srpna 2010 můžou slavit
zas.
-MiH-

Mladiství lupiči zatčeni
Kradli a přepadávali přímo na ulici
Ani celý týden netrvalo prostějovským policistům, aby dopadli dva dacany, kteří koncem ledna přepadli přibližně
stejně staré mladíky
v
samotném centru
města. Oběma
hrozí až desetileté tresty, jeden z
nich
půjde
zřejmě hned do
vazby. Bylo totiž
zjištěno, že jde o
známé
výtečníky, kteří toho
na šikmé ploše mají na svědomí mnohem víc.
"Dne 30. ledna 2009 v 19.15 hodin
procházeli dva mladíci od
Husserleho náměstí v Prostějově
směrem na náměstí T. G.
Masaryka. V těchto místech na poškozené zavolali dva neznámí
mladíci, ať na ně počkají. Poté po
jednom z poškozených požadovali mobilní telefon. Když jim odmítl telefon vydat, vyhrožovali, že ho

zbijí. Z toho důvodu poškozený
vytáhl svůj mobilní telefon a vydal
jim ho. Poté pachatelé z místa odešli. Ke zranění mladíků ani k fyzickému napadení nedošlo," informovala nás
A l e n a
Nedělníková, tisková
mluvčí
Policie ČR v
Prostějově.
Minulý týden ale
sklapla past, pachatelé byli zjištěni a zatčeni. Ani
jednomu z nich není ještě osmnáct
let. "Kriminalisté v těchto dnech
zahájili trestní stíhání dvou mladistvých pachatelů pro trestný čin
loupeže. Trestní stíhání jednoho z
pachatelů je vedeno na svobodě, u
druhého z nich dali kriminalisté
státnímu zastupitelství podnět na
jeho vzetí do vazby. Oba pachatelé
se podobné trestné činnosti dopouštěli již v minulosti," vysvětlila
mluvčí policie.
-mik-

Vykradli obchod. Brutálně!
V noci ze středy na čtvrtek "navštívili" nově otevřenou prodejnu v obchodní zóně vedle
Intersparu v Plumlovské ulici
zloději. A ne ledajací. Sice to policie přímo nepotvrdila, ale podle našeho zdroje se do prodejny
s elektrospotřebiči vloupali zloději tím způsobem, že autem najeli do vstupních dveří a tak se
dostali dovnitř. A brali vše, co
jim přišlo pod ruku. Škoda na
ukradeném zboží se počítá na
statisíce korun.
"Okolo jedné hodiny v noci ne-

známý pachatel nebo pachatelé
vylomili uzamčené vstupní dveře
pro zákazníky prodejny elektrospotřebičů v Plumlovské ulici a
vloupali se do vnitřních prostor.
Na prodejní ploše odcizili celkem
třináct notebooků a šest velkoplošných LCD televizorů. Majitel na
ukradených věcech vyčíslil škodu
na 300 tisíc korun, škoda na poničených dveřích prodejny a dalším
zařízení zatím není spočítána,"
sdělila
Večerníku
Alena
Nedělníková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. -mik-

Máme novou ulici - Vřesovou
Radní našeho města vymysleli
název pro zbrusu novou ulici, která vznikla naproti Intersparu přes
silnici v Čechovicích. Přestože ulice čítá pouhé dva nově postavené
domky, dostala už své jméno Vřesová. "Jakmile jde o mini-

málně dvě popisná čísla domů, už
to má statut ulice. Jméno jsme nevybírali dlouho, hned vedle jsou
ulice příbuzných jmen, jako například Višňová, Luční nebo
Zahradní," vysvětlil Miroslav
Pišťák, místostarosta města. -mik-

Informace do této rubriky poskytují: Pohřební služba A.S.A. TS, Žižkovo
nám. 19, tel.: 582344073, mobil 602/581098, Pohřební služba Václavková
a spol., s.r.o., Dolní 21, tel. 582340004, Mlýnská 31, tel.: 582343883,
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel. 582332100.

Nejsou jiz mezi námi...
Vincenc Šimek
1933 Koválovice - Osíčany
Anna Coufalová 1916 Kralice na Hané
Karel Sekanina
1920 Prostějov
Milada Kočí
1923 Prostějov
Alžběta Dallošová 1923 Prostějov
Emanuel Ošťádal 1936 Prostějov
Božena Čechová
1932 Studenec
Marie Ječmínková
1914 Žešov
Zdenka Pekrová
1927 Určice
Ludmila Študentová 1933 Klenovice

Josef Kadlec
1913 Bedihošť
Petr Hájek
1931 Prostějov
Jaroslav Šmehlík
1940 Zdětín
Elena Horáková
1947 Prostějov
Alois Jorda 1923 Olšany u Prostějova
Zdeňka Duchoňová 1925 Prostějov
Libuše Havlíčková
1913 Prostějov
René Jurášek
1973 Prostějov
Jaroslav Žvátora
1926 Drahany
Josef Bělka
1926 Ivaň
Jaromír Rothröckel 1929 Hrubčice

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 9. února 2009
Miloslav Poláček 1951 Smržice 10.00 Obřadní síň Mlýnská
Ludmila Ambrosová 1930 Prostějov 10.00 Obřadní síň Prostějov
Josef Dostál 1955 Prostějov 10.40 Obřadní síň Prostějov
Olga Sonnewendová1923 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Otakar Krejčí 1946 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 11. února 2009
Jiřina Zajícová 1949 Prostějov 10.00 Obřadní síň Mlýnská
Květa Chmelařová 1935 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Berta Reková 1931 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Ambrož Kopečný 1946 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Pátek 13. února 2009
Julie Kocourková 1929 Smržice 10.00 Obřadní síň Prostějov
Bohuslav Vrbecký 1935 Čehovice 14.00 kostel Čehovice

9. února 2009

ZÁPISY do prvních tříd
Dětí přišlo stejně jako vloni

Nestyděly se. Děti, které přišly v pátek na ZŠ Jana Železného na Sídlišti svobody k zápisům do prvních tříd, odpovídaly pedagogům beze studu na všemožné otázky.
V pátek proběhly na všech
prostějovských základních
školách zápisy budoucích
prvňáčků. Všeobecně se prorokovalo, že letos dojde k
zápisům více dětí, konečná
čísla však zůstala za očekáváním.
"V pátek přišlo společně se
svými rodiči k zápisům celkem
551 dětí. Z tohoto čísla však
rodiče požádali o odklad školní docházky svých dětí celkem
ve více než 90 případech. O
tomto budou rozhodovat ředitelé škol a pokud obdrží doporučující posudky z psychologické poradny, rodičům se vy-

jde zřejmě vstříc. Takže předpokládám, že zbylých zhruba
460 dětí nastoupí v září do prvních tříd. Základní školy v Prostějově by tak bez problémů
měly naplnit šestnáct prvních
tříd plus jednu specializovanou," seznámil nás s výsledky
letošních zápisů prvňáčků Josef Hrachovec, který už jedenáct let má na starosti školské
statistiky.
Ředitelé základních škol se
shodují v tom, že dětí přišlo k
zápisům hruba stejně jako vloni, přestože se čekal mírný
nárůst. "Stane se, že údaje z
matriky občas nevycházejí,"

vysvětlil Josef Hrachovec.
Večerník byl v pátek na
návštěvě u zápisů na Základní
škole Jana Železného na Sídlišti svobody. Podle slov ředitele
školy Jana Krchňavého jsou tady připraveni otevřít dvě až tři
první třídy. "Byli bychom rádi,
kdyby to tak bylo, podmínky k
tomu jsou u nás více než
dobré," podotkl Jan Krchňavý.
O tom, kolik prvních tříd jednotlivé základní školy v Prostějově letos v září otevřou, se tento týden dohodnou ředitelé
těchto škol na poradě s vedoucím odboru školství městského
úřadu.
-mik-

Rodiče pohřešují patnáctiletou Nikolu
Prostějovská policie se obrací
na veřejnost se žádostí o pomoc
při pátrání po pohřešované
patnáctileté dívce z Vrbátek,
která na začátku února tohoto
roku odešla z domova a od té
doby se po ní slehla země.
NIKOLA BALÁŽOVÁ se narodila 6. ledna 1994 a trvalé bydliště má hlášeno v obci Vrbátky,
části Dubany číslo 125 v okrese
Prostějov. "Pohřešovaná dívka
odjela dne 2. února 2009 v 6.30
hodin vlakem z místa bydliště do
školy v Olomouci, kam však nedorazila. V současné době se pohybuje po Olomouci, kde vyhledává místa, na kterých se soustřeďuje mládež. To znamená restaurace, bary, internetové kavárny, parky a nákupní střediska.

Není samozřejmě vyloučeno, že
by mohla být spatřena i v Prostějově," sdělila nám Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Nikola Balážo-

vá vypadá zdánlivě starší, zhruba
na 17 až 18 let. Měří 155 centimetrů, má hnědé oči a černé krátce střižené vlasy s pěšinkou nalevo. "V době odchodu pohřešované z domu měla na sobě oblečeny modré rifle, triko s oranžovými pruhy, mikinu s modrými
pruhy, černou bundu do pasu a
bílé vysoké kozačky," dodala k
popisu mluvčí prostějovské policie.
Policie žádá veřejnost, aby v
případě zjištění místa pobytu pohřešované neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení Policie
ČR prostřednictvím bezplatné
linky 158 nebo zavolali přímo na
Službu kriminální policie a vyšetřování v Prostějově na telefonní
číslo 974 781 326.
-mik-

Podezřelí z krádeže a neplacení alimentů
Prostějovská policie vyhlásila
celostátní pátrání po dvou mužích, kteří jsou podezřelí z trestné činnosti a vyhýbají se spravedlnosti. Strážci zákona spoléhají při pátrání po nich na osvědčenou pomoc veřejnosti.
TOMÁŠ LAKATOŠ se
narodil 17. října 1985 a trvalé bydliště
má hlášeno v
Jihoslovanské
ulici číslo 8 v
Prostějově.
Na hledaného vydal Městský soud
v Brně příkaz k zatčení pro podezření ze spáchání trestného činu

Pohledem shora
Pohledem shora

krádeže. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 23 do 24 let, má hubenou postavu, hnědé oči, hnědočerné krátké vlasy a hnědočerné
řídké vousy - takzvané strniště.
Není vyloučeno, že v současnosti
má hlavu vyholenou.
M I R O S L A V
GÁBOR se
narodil 4. listopadu
1972 a trvalé
bydliště má
hlášeno
v obci Hrubčice číslo 59 v okrese Prostějov. Na hledaného vydalo Okresní státní zastupitelství
v Prostějově souhlas k zadržení

pro podezření ze spáchání trestného činu zanedbání povinné
výživy. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 35 do 40 let, měří
175 centimetrů, má souměrný
obličej, snědou barvu pleti,
hnědé oči a černé vlnité středně
dlouhé a husté vlasy česané dopředu. Mluví romským jazykem.
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 na Službu kriminální policie a vyšetřování v Prostějově na
tel. číslo 974 781 326.
-mik-

RESPONDENT

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka

tak se mi to nějak přihodilo. Jedna známá mi předložila dotazník výzkumu veřejného mínění. No povím vám, to jsem si užil. Tak trochu mi to zároveň odpovědělo na otázku, proč se různé výzkumy na stejná témata tolik rozcházejí.
Když nic jiného, aspoň toto jsem si odnesl do života. Mnohastránkový fascikl s otázkami už sám o sobě byl v rozporu s nějakým předpokladem, že by takový výzkum měl
respondent vyplnit se zájmem. Stále dokola omílané otázky možná mají svůj půvab pro výzkumníky a sociology, nicméně ubohého pobíječe much můžou tak akorát naštvat. Pokud se nevyjádřím poněkud reálněji. Dotazník byl směrován k blížícím se volbám do Evropského parlamentu a už od začátku se dalo vytušit, kdo v tom má
prsty. Až kousek před koncem se zadavatelé vybarvili – sérií otázek týkající se přímo obliby Strany zelených. Z
mého pocitu se už z prvních otázek zdálo, že dotazy jsou jaksi zavádějící a svádějící k jistému směru uvažování.
Nakonec jejich množství už samo o sobě vylučovalo možnost, že by respondent na ně byl schopen, natož ochoten, odpovídat s nejlepším vědomím a svědomím. Suma sumárum, sám za sebe můžu říct, že mnou vyplněný
elaborát nic nevypovídá o tom, co si skutečně myslím a jak veřejně míním. Nad jeho zdoláním jsem strávil možná hodinku, a to jenom proto, že jsem to sem tam flákal, protože probíranými ptákovinami jsem se nehodlal ani
zabývat. Co si z toho nakonec výzkumníci vycucnou a k jakému dojdou závěru, by mě samotného zajímalo,
nicméně už předem můžu říct, že jakýkoliv výstup konkrétně z tohoto šetření budu brát s velikánskou rezervou.
Ale přesto to má jeden skutečný efekt, dotazníková nuda něco vypovídá o atraktivnosti a akčnosti zadavatele.
Což je opravdu poněkud mrzuté, až tristní zjištění. Nad tím by se Zelení mohli opravdu zamyslet.

A
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Nové parkovací automaty jsou tady!
Geniální přístroje umí "mluvit" i s řidiči z ciziny
Nové parkovací automaty, které
nedávno nainstalovala v našem
městě společnost .A.S.A. TS Prostějov, procházejí v těchto dnech
první zatěžkávací zkouškou v
podobě zkušebního provozu. Po
jeho ukončení bude možno platit
při parkování nejen mincemi,
ale také použít speciální parkovací karty. Ty budou k dostání
na informačním středisku městského úřadu. Moderní parkovací automaty vyrobila francouzská firma Parkeon.
"Tato technická zařízení nejsou
závislá na připojení k elektrické
síti, protože jsou napájena z vestavěných akumulátorù. Ty jsou
během dne dobíjeny energií získanou ze solárních panelů, které
jsou součástí parkomatů. Protože
se jedná o dlouhodobou investici,
snažili jsme se při výběru zvolit
moderní řešení. Kromě ekologicky šetrného provozu byl kladen
důraz i na zajištění spolehlivého
chodu včetně sledování funkčnosti. Díky bezdrátové mobilní
komunikaci GPRS, známé z
běžných mobilních telefonů pro

připojení k internetu, jsou parkovací automaty ve spojení s centrálním dispečinkem, který sleduje jejich činnost. Dispečink je
umístěn v sídle společnosti
.A.S.A. TS Prostějov," vylíčil Pavel Drmola, místostarosta města.
Každý z parkovacích automatů
vysílá zprávy o stavu, například
informace o vydaných lístcích,
naplněnosti zásobníku na mince,
aktuální stav prázdných parkovacích lístků, stav akumulátoru a
další. Samozřejmostí je i vícejazyčná komunikace s uživatelem.
Automaty umí „hovořit„ česky,
anglicky a německy. V případě
poruchy či blížícího se naplnění
mincovníku, popřípadě nedostatku lístků, je obsluha dispečinku schopna zajistit nápravu
případně opravu prostřednictvím drženého množství náhradních dílů. "Věřím, že parkovací
automaty těchto parametrů budou znamenat jak jejich pohodlnější údržbu, tak zejména pohodlnější využití samotnými řidiči,„ dodal podrobnosti místostarosta Pavel Drmola.
-mik-

Ceník parkovného
nám. E. Husserla, Hlaváčkovo nám.
ČAS
1 hod. (minimum)
každá další započatá hodina
držitelé ZTP a ZTP/P s označením
O1 na vyhrazených stáních

CENA
10 Kč
20 Kč
ZDARMA

Křížkovského, Školní, Mlýnská, Plumlovská
ČAS
1 hod. (minimum)
každá další započatá hodina
držitelé ZTP a ZTP/P s označením
O1 na vyhrazených stáních

CENA
10 Kč
10 Kč
ZDARMA

Zkoušejí se. Nové parkovací automaty jsou už na všech placených parkovištích, zatím procházejí zkušebním provozem

Parkování držitelů ZTP a ZTP/P

Handicapovaní občané parkují zdarma na městských parkovištích na místech vyhrazených pro tyto občany!
Parkování mimo provozní dobu parkovacího automatu
Zařízení vydá parkovací lístek i mimo uvedenou provozní dobu s
vyznačením od nejbližší provozní hodiny, a to i v případě, že nejbližší provozní hodina začíná až následující den. Konkrétně, přijede-li řidič na parkoviště například ve všední den v 7:00 ráno a
předplatí si 2 hodiny parkování, bude mu na lístku vyznačena doba do 11:00 hodin aktuálního dne. Přijede-li řidič ve všední den v
17:00 hodin a předplatí si 2 hodiny parkování, bude mu na lístku
vyznačena doba parkování do 10:00 hodin dne následujícího.
Kontakt – Zelená linka spol. .A.S.A. TS, Prostějov: 800 100 351.

První pomoc přišla v pravý čas
Jak předesíláme na titulní straně
dnešního vydání, pracovnice Městského úřadu v Prostějově Dana
Kaprálová poskytla po dopravní
nehodě první pomoc šestnáctiletému chlapci, kterého tak zachránila. Přestože tato žena nestojí o medializaci a půl roku vlastně nikomu o svém činu neřekla, Večerníku se podařilo s hrdinkou jednoho srpnového dne roku 2008 pořídit krátký rozhovor.
Vzpomenete si ještě na ten den a
na to, co se vlastně stalo?
Poměrně přesně. Projížděla jsem
Mostkovicemi a na silnici u místního obchodu ležel na zemi mladý
cyklista. Byl strašně pokroucený a
jednu nohu měl zamotanou do špic
na předním kole. Okolo stálo několik lidí, ale jen se dívali. V tu chvíli nikoho z nich ani nenapadlo zavolat
sanitku nebo přímo pomoct tomu
chlapci. Bohužel. Neváhala jsem,
zastavila a spěchala k tomu hochovi.
Jak jste postupovala?
Ten chlapec byl v bezvědomí. Tak
jsem ho posadila a v tom se jakž takž probral, jenomže vydával nesrozumitelné skřeky. Lidi okolo na mě
křičeli, ať ho nezvedám, že má
určitě polámanou páteř. Byla jsem z
toho dost naštvaná, ty lidi jenom rozumovali a nikdo se mi nesnažil pomoct. Vedle stál autobus plný lidí a
taky nikdo nevystoupil.Až po chvíli
přiběhl mladý muž v montérkách z
nedaleké autodílny. Společně s ním
jsme zraněnému cyklistovi vytáhli
nohu ze špic a položili ho na deku.
Podívala jsem se mu do pusy, jestli
nemá zapadlý jazyk a uložila ho do
stabilizované polohy. Neustále
jsem na něho mluvila, snažila jsem
se, aby neupadl znovu do bezvědomí. Mezitím jsme z obchodu zavolali sanitku.
Cyklistu srazil řidič osobního auta. Prý chtěl ujet a vám se podařilo ho zastavit...
Ten řidič mě naprosto šokoval. Prý
že jede pryč, nemá čas tady stát.
Řekla jsem mu, že zavinil dopravní
nehodu a zranil cyklistu. Přesto zamířil ke svému autu. S mužem z autodílny, který mi pomáhal s první
pomocí, jsme se na sebe podívali a
on vyskočil a tomu řidiči prostě vytáhl klíčky ze zapalování, aby nemohl ujet. Hned na to přijela sanitka, takže jsme lékařům předali
zraněného chlapce jakž takž stabilizovaného. Později jsem se dozvěděla. že byl v nemocnici asi týden.
Jak se zpětně díváte na celou
událost?

Necítím se vůbec jako nějaká hrdinka. To co jsem udělala, považuji za naprosto samozřejmou věc. O
to víc mě mrzí bezohledná lhostejnost ostatních lidí, kteří nehodě
přihlíželi a nebyli schopni či spíše
ochotni tomu chlapci pomoct. Nevím, jestli to bylo kvůli jejich
zbabělosti nebo proto, že se necítili
dost znalí první pomoci. Už jsem o
tom hovořila s ředitelem záchranky
Pavlem Holíkem. Zřejmě by neuškodilo uspořádat více akcí, na kterých by se lidé naučili poskytovat
první pomoc. Každý si musí uvědomit, že nehoda může postihnout
nás všechny a můžeme se tak
spoléhat jen na pomoc těch druhých.
-mik-

Vážený pane starosto,
považuji za důležité Vám sdělit skutečnost, která se týká pracovnice Městského úřadu v Prostějově – paní Dany Kaprálové.
Tato občanka se dne 14. 8. 2008 při cestě ze zaměstnání stala důležitým
svědkem dopravní nehody, při které došlo k závažnému zranění šestnáctiletého chlapce z Mostkovic. Skutečnost, že do jejího příjezdu nikdo z kolemjdoucích osob chlapci nepomohl, je děsivá.
Paní Dana Kaprálová bez jakéhokoli zaváhání poskytla plnohodnotnou,
v chlapcově životě v tu chvíli rozhodující první pomoc (byl v bezvědomí),
přivolala sanitku a setrvala s ním až do příjezdu záchranné služby. Zdravotníkům chlapce předala již stabilizovaného.
Zároveň zadržela řidiče vozidla, který chtěl z místa nehody ujet. Tato skromná žena ani nechtěla být jmenována. Na její čin upozornil až minulý týden
občan, který paní poznal a tuto skutečnost oznámil na obecním úřadě.
Zasílám Vám tento dopis, abyste byl informován o tomto záslužném a v
lidském životě významném činu paní Dany Kaprálové a zároveň jako poděkování za občana obce Mostkovice – chlapce, který je dnes již téměř
zdravotně v pořádku.
Iva Zichová, místostarostka obce Mostkovice

9. února 2009

Prostějov a jeho nehodové lokality
Největší nebezpečí číhá na řidiče u Žešova a v Čechůvkách
Je všeobecně známé, že dopravní nehody negativně působí na
celou společnost. Faktem je, že
se na určitých místech koncentrují dopravní nehody, než na jiných místech. Je proto třeba
zkoumat, kde a proč dochází ke
koncentraci dopravních nehod
na konkrétním místě silnice a
proč o dva či tři kilometry dále
se dopravní nehody nevyskytují,
ačkoliv dopravní zatížení v obou
úsecích je přibližně stejné.
Vyspělé evropské státy se touto
problematikou zabývají mnoho let
a u nás, ačkoliv rozbor dopravních
nehod je poměrně dobře ze strany
Policie ČR prováděn, následná
opatření k odstranění nehod již se
tak razantně neprovádějí jako ve
vyspělých státech. Prostě v ČR není taková poptávka po bezpečnosti silničního provozu jako ve vyspělých státech Evropské unie.
I letos se provádělo vyhodnocení
nehodových lokalit na okrese Prostějov. Nejnebezpečnějším úsekem silnice na okresu Prostějov je
silnice II/433 Žešov-Výšovice. V
roce 2008 na uvedeném úseku silnice při 18 dopravních nehodách
byla jedna osoba usmrcena, šest
osob těžce zraněno a pět osob lehce. Je třeba konstatovat, že na uvedeném úseku silnice od roku 2003
zemřelo již 5 osob, 11 osob bylo
těžce zraněno a 18 osob bylo lehce
zraněno. Pokud bychom prováděli pouze právní rozbor dopravních
nehod v tomto úseku, jednoznačně

lze konstatovat – nepřiměřená
rychlost převážně na mokré vozovce. Za veškeré dopravní nehody v tomto úseku mohou řidiči.
Ale nabízí se další dopravně-inženýrské otázky. Proč dochází převážně k dopravním nehodám za
mokra, nejsou zde na starém provozem obroušeném povrchu silnice podstatně zhoršeny protismykové vlastnosti vozovky? Proč v
roce 2008 došlo k osmi dopravním
nehodám v jedné jediné zatáčce?
Při prohlídce tohoto směrového
oblouku jsem jednoznačně konstatoval, že tento je klopen do protispádu směrem ven z oblouku. Je
klopení dalších zatáček v pořádku? O tomto bodu nejsem přesvědčen. Odpovídá vůbec trasování a
uspořádání této silnice požadavkům na moderní vedení tak dopravně zatížené silnice jako je tento úsek silnice II/433? Sečteno,
podtrženo, na uvedeném úseku se
vyskytují závady mající přímý vliv
na dynamiku jízdy silničního vozidla, které pak ústí ve vážné dopravní nehody. A pokud řidič vyjede ze silnice, tak místo toho, aby
kinetická energie vozidla se postupně vstřebávala třením do okolí
(vyjetí do pole), tak řidiče navíc čeká většinou tvrdý náraz do stromů
umístěných v těsné blízkosti silnice.
Je třeba dále upozornit na křižovatku silnici II/150 a III/3679 u Čechůvek. Zde se v roce 2008 staly
„pouze“ dvě dopravní nehody, ale

následky byly fatální, 3 usmrcené
osoby. A obě nehody měly přibližně společný průběh. Nedání přednosti v jízdě nákladních automobilů, které vyjížděly z vedlejší silnice. Na uvedené křižovatce již došlo k doplnění dopravního značení
jak svislého, tak vodorovného. Dle
finančních možností správce silnic
přislíbil i provedení drobných stavebních úprav na povrchu křižujících silnic, tak uvidíme.
Je třeba konstatovat, že v zastavěné části města Prostějova již
druhým rokem nedošlo ke smrtelnému zranění při dopravních
nehodách. Určitě na tento fakt má
vliv velmi důsledné budování různých bezpečnostních prvků, které
zpomalují dopravu, ale pozitivně
působí na bezpečnost silničního
provozu. Přesto na silnici II/150 na
ul. Plumlovské je poměrně vysoká
dopravní nehodovost. I když se
převážně jedná o tzv. malé dopravní nehody, převládající příčinou
nehod je nedodržení bezpečné
vzdálenosti. Z uvedeného úseku
ulice Plumlovské vybírám okružní
křižovatku Plumlovská-LadyAnglická, kde se v r. 2008 staly 4
dopravní nehody, jedna s těžkým
zraněním. Na uvedené okružní křižovatce se již druhým rokem opakuje těžké zranění. Potvrzuje se tak
všeobecná dopravně – inženýrská
zásada (není mým výmyslem): se
zvětšujícím se průměrem okružní
křižovatky roste rychlost vozidel
pohybujících se po okružním

Tady hrozí smrt! Silnici u Žešova směrem na Výšovice hodnotí dopravní inženýr jako nejnebezpečnější na Prostějovsku. Hned po ní následuje křižovatka v Čechůvkách.
prstenci, s tím roste i počet dopravních nehod a vážnost jejich následků. Na vnitřním městském okruhu
Prostějova – ulice Palackého, Wolkerova, Újezd, Vápenice a Blahoslavova dochází opět k většímu
počtu malých dopravních nehod,
většina nehod má příčinu – nedodržení bezpečné vzdálenosti. Obdobná situace jako na vnitřním
městském okruhu je i na ulici Olomoucké. I zde je větší počet malých dopravních nehod.
Posledním místem, na který bych
chtěl upozornit, je křižovatka ulice
Dolní s výjezdem na silnici I/46 a
nadjezdem nad drahou (pracovní
název křižovatky je křižovatka „U
Rodenů“). Na uvedené křižovatce
se stalo 11 dopravních nehod, při
kterých byly 3 osoby lehce zraně-

ny. Většinou se jedná o nedání
přednosti v jízdě při vyjíždění na
hlavní silnici. Problémem uvedené
křižovatky je přechod pro chodce.
Každoročně na tomto přechodu je
sražený chodec projíždějícím vozidlem. Například v roce 2006 na
uvedeném přechodu došlo ke smrtelnému zranění chodce.
Čtenáře jsem chtěl jen upozornit na nejvážnější nehodové lokality v Prostějově a jeho okolí
tak, aby při průjezdu uvedených lokalit dbali zvýšené pozornosti a tím předešli vzniku
dopravních nehod. Každé řešení dopravní nehody, byť malé, a
jejich následků je nepříjemnou
záležitostí pro každého občana.
por. Ing. Michael Vafek,
DI Policie ČR, Prostějov

Cipísek se chystá na oslavy kulatých narozenin
Je to opravdu tak! První dětští návštěvníci prostějovského
Mateřského centra studují na
víceletých gymnáziích. Koncem letošního února totiž Mateřské centrum Cipísek v Prostějově oslaví už desáté narozeniny.
Občanské sdružení Mateřské
centrum Prostějov (MC) vzniklo
v roce 1999 jako iniciativa maminek na mateřské dovolené, které
cítily potřebu dělat něco pro svoje
děti a jiné rodiny s dětmi.
Díky pochopení a podpoře Města
Prostějova, které poskytlo bezplatně zázemí pro provoz, bylo
MC otevřeno v prostorách KMŠ
na Tylově ulici. Provoz MC zajišťovaly dobrovolnice z řad maminek za přítomnosti svých dětí.
Všechna práce byla vykonávána
zdarma, bez nároku na odměnu.
V listopadu 1999 se čestnou
kmotrou MC stala dr. Jiřina Prekopová, světoznámá psycholožka, autorka mnoha knih zabývajících se výchovou dětí a centrum

dostalo jméno Mateřské centrum
Cipísek. V září 2000 bylo MC
přestěhováno do areálu MŠ Dvořákova. Pro velký zájem ze strany
návštěvníků bylo v březnu 2003
otevřeno druhé pracoviště na Sídlišti svobody. Z iniciativy rodičů
dvojčat pak v únoru 2004 Klub
dvojčat a vícerčat.
Dnes Mateřské centrum Cipísek
využívá ročně více než 600 rodin
z Prostějova a okolí.
Za deset let svého života se činnost mateřského centra rozšířila a
zprofesionalizovala.
V současnosti MC nabízí své služby na dvou pracovištích každý
všední den dopoledne i odpoledne
a má stálé zaměstnankyně i externí lektory. Kromě herny se společným hudebně-pohybovým a
výtvarným programem pro rodiče s
dětmi najdete v nabídce MC vzdělávací, výchovné a kreativní aktivity pro dospělé a také řadu kroužků
pro děti od 2,5 roku do 6 let.
Cipísek připravuje vzdělávací aktivity pro matky na mateřské dovo-

lené (výuku angličtiny a práce na
počítači), motivační kurzy pro
snadnější návrat do zaměstnání i
kurzy o výchově a komunikaci v
rodině. V současné době nabízí
mateřské centrum také pravidelné
kurzy pro nastávající a čerstvé maminky s miminky (např. Něžná
náruč rodičů, Baby masáže, Znaková řeč batolat) a také laktační poradnu. Všechny programy vedou
vyškolené lektorky.
Pro děti od 2,5 do 6 let jsou pak připraveny dopolední i odpolední
kroužky. Cipískova školička je
určena těm nejmenším, kteří si
chtějí vyzkoušet, co dokážou bez
maminky a jestli jsou připraveni na
vstup do mateřské školy. Ti, kteří už
do školky chodí, se do MC vracejí
v odpoledních kroužcích jako je
Hudebně-pohybový kroužek, kreativní kroužek Barevné tvoření a
výtvarně dramatický kroužek
Hrátky s pohádkou.
Pro veřejnost MC nabízí řadu jednorázových akcí, které mají větší a
větší účast. „Loňského lampio-

nového průvodu za panem myslivcem se zúčastnilo na 600 lidí, Mikuláš rozdal při pravidelné besídce
180 dárečků, 300 účastníků přivítalo nový školní rok na Zahradní
slavnosti. Velký zájem rodin zaznamenává MC také při akci na dopravním hřišti, při rodinné procházce na Vodníkovu Hloučelu či
na každoročním karnevalu,“ uvedla ohromující čísla pracovnice Mateřského centra Markéta Skládalová.
Hlavním cílem MC je stejně jako
na počátku podpora mateřství, rodičovství a zdravých vztahů v rodině. Komunitní prostor Mateřského centra je otevřen všem
zájemcům a podle jejich potřeb a
požadavků jsou organizovány aktivity MC. Rodiče na rodičovské
dovolené, kteří navštěvuje MC
překonávají svoji sociální izolaci,
navazují kontakty a přátelství.
Děti se dostávají mezi jiné děti a
mají jedinečnou příležitost učit se
prvním kontaktům s kolektivem,
ale současně mít nablízku svoji

maminku nebo tatínka. Mezi
návštěvníky se totiž pravidelně
objevují i tatínci, ale také dědečci
a babičky.
K 10. výročí Mateřské centrum
Cipísek připravuje mimo jiné v
březnu Rodinný karneval v Národním domě, výstavu fotografií
ze života centra, oslavu Mezinárodního dne rodiny nebo besedu s kmotrou MC dr. Jiřinou Prekopovou, která z Německa přijede do prostějovského Cipíska v
říjnu.
Mateřské centrum je nezisková
organizace otevřená všem sociálním skupinám, její fungování po
dobu deseti let je možné pouze
díky spolupráci a podpoře partnerů - MPSV, Olomoucký kraj, řada
firem i neziskových organizací.
Nejdůležitějším partnerem sdružení je po celou dobu činnosti
Město Prostějov, všem stávajícím
i bývalým členům Rady a vedení
města MC děkuje za dlouhodobou trvalou přízeň a finanční podporu.
-ms, zv-

Soudní dražby movitých věcí v pátek třináctého
Okresní soud v Prostějově nařídil
dražbu movitých věcí, která se
uskuteční dne 13. února 2009 v
9.00 hodin na exekučním oddělení na Sídlišti svobody v budově
bývalého statistického úřadu.
Dražba je nařízena proti povinnému Miroslavu Chapčákovi z Prostějova. Dražit se bude lednice s
mrazákem Polar s vyvolávací cenou 500 korun, mikrovlnná trouba ETA s vyvol. cenou 100 korun,
barevný televizor Digi Home s
vyvol. cenou 400 korun, DVD
přehrávač Hyundai s vyvol. cenou 300 korun, videorekordér

LG s vyvol. cenou 20 korun,
rádio + CD + MG Panasonic s vyvol. cenou 400 korun, dvoukolák
s vyvol. cenou 30 korun, pánské
kolo Author s vyvol. cenou 800
korun, kuchyňský stůl s vyvol.
cenou 40 korun, mlýnek na kávu
s vyvol. cenou 20 korun, váza s
umělými květinami s vyvol. cenou 5 korun, dekorační talíře (13
ks) s vyvol. cenou 5 korun za kus,
jídlonosič nerez s vyvol. cenou
30 korun, teflonová pánev s vyvol. cenou 30 korun, křeslo hnědé
(2 ks) s vyvol. cenou 30 korun za
kus, odlivky broušené (6 ks) s vy-

vol. cenou 50 korun, hrníčky s
podšálky (6 ks) s vyvol. cenou 50
korun, odlivky (zlaté sklo - 6 ks)
s vyvol. cenou 50 korun, obrázky
chaloupky (2 ks) s vyvol. cenou
10 korun za kus, kovová zvonkohra s vyvol. cenou 20 korun, sošky z umělé hmoty (3 ks) s vyvol.
cenou 3 koruny za kus, zlacená
vázička s vyvol. cenou 20 korun,
vysavač ETA s vyvol. cenou 5
korun, dekorativní globus s vyvol. cenou 20 korun, stojanové
hodiny s vyvol. cenou 50 korun,
odlivky na víno (6 ks) s vyvol. cenou 50 korun, přátelské hrníčky s

podšálky (4 ks) s vyvol. cenou 30
korun za dva kusy, keramický pohár hnědý s vyvol. cenou 3 koruny, nůžky krejčovské s vyvol. cenou 10 korun, šroubováky (2 ks)
s vyvol. cenou 5 korun, knihy (15
ks) s vyvol. cenou 20 korun, pytel
s vánočními ozdobami a svíčkami s vyvol. cenou 30 korun,
skleněný popelník s vyvol. cenou
3 koruny, závěsné poličky (2+1) s
vyvol. cenou 10 korun za kus,
ventilátor Utaniko s vyvol. cenou
30 korun, svícen na tři svíčky s
vyvol. cenou 3 koruny, rámová
pila s vyvol. cenou 10 korun, fo-

toaparát s bleskem s vyvol. cenou
50 korun, parůžky s vyvol. cenou
5 korun, lázeňský pohár s vyvol.
cenou 5 korun, automatická pračka Whirlpool s vyvol. cenou 100
korun, zarámovaná mapa s vyvol. cenou 10 korun, akvárium s
vyvol. cenou 200 korun a mnoho
dalších položek.
Prohlídka výše uvedených dražených věcí je možná pouze v
den konání dražby po dobu registrace dražitelů, tedy 13. února 2008 od 8.30 do 9.00 hodin
na exekučním oddělení na Sídlišti svobody.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
22, 24, 26.
Dne: 28.2.2009 od 8:00 do 12:00
hod. - vypnutá oblast: celá ulice Za
Olomouckou od regulační stanice
plynu po fa. Helar včetně + garáže,
mimo fa. CÍL.
Obce: Vřesovice, Skalka

Dne: 27.2.2009 od 7:30 do 10:30
hod. - vypnutá oblast: celá obec Vřesovice, část obce Skalka podél silnice sm. Čelčice oboustranně, dále
oboustranně ke kapličce po č.28 a
po č.83.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Cenový prùzkum v prostìjovských supermarketech

prùzkum proveden ve dnech
6. 2. - 7. 1. 2009

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Biskupice
Dne: 23.2.2009 od 7:30 do 13:30

vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Biskupice vodárna (č.
300682)
Obec: Přemyslovice
Dne: 23.2.2009 od 7:30 do 14:00
hod. - vypnutá oblast: část obce od č.
domů 343 a 341 po č. 359, 360 a

Interspar
Grepy (1 kg)
24,90
Paprika zelená (1 kg)
39,90
Bábovka mramorová (400 g) 38,90 (500g)
Šunkový salám (1 kg)
109,00
Hovězí roštěná (1 kg)
239,00
Kuřecí stehna chlazená (1 kg)
74,90
Cukr krystal (1 kg)
19,90
Jar Lemon (1 l)
49,90
Majonéza Hellmanns (400 ml) 39,90
Actimel ovocný (4x100 g)
44,90

kostel vč. Základní školy s č. 353,
mimo č. 38,40.
Obec: Prostějov
Dne: 25.2.2009 od 7:30 do 14:00
hod. - vypnutá oblast: č. 17 v ul.
Příční a celá ulice Sadová od č. 1 po
č. 46 mimo č. 10, 12, 14, 16, 18, 20,

Billa
37,90
54,90
44,90
119,00
209,90
79,90
19,90
44,90
39,90
44,90

Kaufland
29,90
59,90
32,90
119,00
249,00
39,90
19,90
49,90
39,90
44,90

Tesco
29,90
29,90
42,50
119,00
249,00
59,90
19,90
49,90
39,90
44,90

Lidl
49,90
129,00
56,50
10,90
49,20
39,90
44,90

TUTY
28,50
69,50
36,00
104,00
142,00
45,00
22,50
39,90
46,50
44,90

Albert
29,90
69,90
32,90
119,00
249,00
74,90
19,90
49,90
39,90
44,90
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 9. 2. DO 15. 2. 2009:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 14. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY se za bezmračné
oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 18. 30 hodin a ve středu v 17. 30
hodin. Měsíc bude v pondělí v úplňku.
Ve středu v 15. 30 hodin pohádka pro děti – STALO SE NESTALO – o
pouti za planetami.
Astronomický KLUB HVĚZDÁRNÍČEK určený dětem do 10 let přivítá svoje i nové členy ve středu v 16. 30 hodin.
Astronomický KLUB GEMINI určený dětem a mládeži ve věku 10 –
20 roků přivítá svoje i nové členy ve čtvrtek v 16.30 hodin.
VÝSTAVY OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN (kterou si můžete
zdarma vypůjčit pro vaši školu, spolek apod.) a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátcích výše uvedených pozorování.

5

Kontrola dočasně práce neschopných
Pokud onemocníte, můžete čekat doma uniformovanou kontrolu
Dnem 1. ledna 2009 vstoupil v platnost
zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, který ve spojitosti s ustanovením § 192 – 194 Zákoníku práce zcela
mění podmínky náhrad v prvních 14
dnech pracovní neschopnosti zaměstnance. Tato změna stanovuje zaměstnavateli povinnost poskytovat náhradu mzdy za pracovní dny po tuto dobu a
současně mu dává oprávnění kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje stanovený režim dočasně práce neschopného,
pokud se jedná o povinnost zdržovat se v
místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah
povolených vycházek.
V této souvislosti je nutné uvést, že
průměrné procento pracovní neschopnosti
za rok 2007 činilo 6,12 %, ale pro zaměstnavatele je mnohem méně povzbudivé,
že celých 41 % všech pracovních neschopností činily choroby dýchací soustavy s délkou pracovní neschopnosti 16,5
dne. Tedy jinými slovy na bedra zaměstnavatelů byla přesunuta povinnost vyplatit
náhradu té největší skupině dočasně práce
neschopných.
Zájmem zaměstnavatelů by tedy mělo být
udržení pracovní neschopnosti v rozumné
míře tak, aby nevzrůstaly jejich náklady
spojené s náhradou mzdy za pracovní neschopnost a s nutností zajistit náhrady za
dočasně práce neschopné zaměstnance. Z
vlastní zkušenosti vím, že část zaměstnanců využívá krátkodobých pracovních neschopností k zařizování různých svých
záležitostí a různé práci. Rozšíření tohoto
nešvaru bránila hrozba kontroly a následného finančního postihu v případě zji-

štění porušení léčebného režimu. Jelikož
po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní
neschopnosti nejde o dávky, ale náhradu
mzdy, nebude příslušná správa sociálního
zabezpečení automaticky provádět žádné
kontroly. Určitě, vzhledem k tomu, že první tři dny není poskytována žádná finanční
náhrada, se zneužívání neschopenek nebude týkat dobře finančně ohodnocených zaměstnanců. Co to udělá se zaměstnanci na
základních pozicích, kterým se nechce čerpat dovolenou, ale do zaměstnání se jim
zrovna jít nehodí, to ukáže až čas.
Proto bych zaměstnavatelům doporučoval
nepodceňovat možnost nárůstu dočasných
pracovních neschopností z důvodů účelových pracovních neschopností a zahájit
provádění kontrol.
Jednou z možností, jak si zbytečně nezvyšovat náklady spojené se zřizováním míst
kontrolních pracovníků, nebo zatěžovat
tímto úkolem pracovníky s jinými pracovními úkoly, je zadat kontroly jiné firmě. V
současné době je již na trhu dostatek dodavatelů, kteří tuto službu poskytují. Jak ale
poznat tu pravou? Podle sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu by tato služba
měla být poskytována na základě platné
koncese na ostrahu majetku a osob, popřípadě služby soukromých detektivů. Tyto společnosti se také většinou dostatečně
předem na poskytování takové služby připravily. Rozhodně bych byl opatrný u volby společnosti, která kromě kontroly zaměstnance v místě pobytu nabízí i zpracovávání různých databází nemocných a jejich vyhodnocování. Jelikož se jedná vždy
o citlivé údaje, bude jistě shromažďování

Když marodíte, buďte doma. V době vaší nemoci na vás podle nového zákona může zaměstnavatel poslat kontrolu v podobě členů bezpečnostní služby
takových údajů mimo zaměstnavatele
nutné posuzovat i z hlediska zákona o
ochraně osobních údajů. Ještě více alarmující jsou nabídky společností na provedení
kontroly dodržování léčebného režimu z
hlediska odborného, tedy zda nemocný vykonává pouze činnosti slučitelné s jeho
chorobou.
Co tedy může zaměstnavatel, potažmo dodavatelská firma, vlastně zkontrolovat?
Podle současné legislativy je zaměstnavatel oprávněn zkontrolovat dodržování povinnosti zaměstnance zdržovat se v době
dočasné pracovní neschopnosti v místě
pobytu a dodržovat povolené vycházky.
Místem pobytu dočasně práce neschopného zaměstnance je místo, které zaměstnanec sdělil ošetřujícímu lékaři při vzniku dočasné pracovní neschopnosti. O provedené
kontrole je nutné zpracovat záznam.
Na druhé straně je zaměstnanec povinen
dodržovat léčebný režim a umožnit provedení kontroly. Za porušení léčebného
režimu se tedy bude považovat, když zaměstnanec nebude zastižen v místě pobytu,
neotevře kontrolním pracovníkům, neprokáže svoji totožnost, ale i to, když zaměstnanec neumožní provedení kontroly z důvodu například neoznačeného bytu nebo
zvonku. O provedené kontrole a porušení
léčebného režimu musí být zaměstnanec
písemně vyrozuměn a má možnost se do 8
dnů ke zjištěným skutečnostem u zaměstnavatele vyjádřit.
Na základě zjištěného porušení léčebného

režimu může zaměstnavatel krátit, popřípadě zcela odejmout zaměstnanci náhradu mzdy za dobu prvních čtrnácti dnů
dočasné pracovní neschopnosti. Současně
musí o zjištění porušení léčebného režimu
informovat příslušnou správu sociálního
zabezpečení a ošetřujícího lékaře. Samotné
zjištění porušení léčebného režimu však
nemůže být ze strany zaměstnavatele posuzováno jako porušení pracovních povinností s následkem rozvázání pracovního
poměru či jiného zaměstnaneckého postihu. V případě nesouhlasu zaměstnance s
důvodem a výší krácení náhrady mzdy zaměstnavatelem, se bude muset zřejmě zaměstnanec obrátit na soud, jelikož se jedná
o úkon plynoucí z klasického pracovněprávního vztahu. Z důvodů předcházení takových to konfliktních situací bych zaměstnavatelům doporučil zapracovat novinky
v oblasti dočasné pracovní neschopnosti do
informace zaměstnanci, předpisu, směrnice nebo kolektivní smlouvy a popsat postupy a řešení zaměstnavatele v této oblasti.
Smyslem prováděných kontrol, dle mého
názoru, by mělo být vytvoření takového
tlaku na zaměstnance, aby dočasných pracovních neschopností nezneužívali k jiným
soukromým aktivitám.
Jelikož se jedná o zcela nové právní úpravy
ve vztahu k dočasné pracovní neschopnosti, ukáže až čas jak se s tímto jevem vypořádají zaměstnanci a zaměstnavatelé.
Ing. Jiří Netušil, ředitel společnosti poskytující kontrolu zaměstnanců DoPN

Mezi stylovými šperky se vyjímají skvosty přírody
Brusinky v křišťálu rosy, stříbrný lišejník na bludném balvanu,
samorosty neuvěřitelných tvarů,
tichá zákoutí vyvolávajících v
bujné fantazii nekonečné představy – to jsou „Střípky přírodních krás“ v podání fotografa, turisty a cestovatele Josefa France.
Nesčetné variace hříček přírody
zachycené citlivým okem vystavuje tentokrát v GALERII U
HRADEB, která je součástí zajímavého obchůdku se stylovými
šperky ve Školní ulici č. 34. Vernisáž výstavy fotografií se konala
v úterý 3. února a romantické
snímky si mohou zájemci prohlédnout denně kromě neděle až
do 6. března.
Za necelý rok předložil Josef
Franc veřejnosti své fotografické
úlovky hned na několika výstavách. V Kamenném sále plumlovského zámku to byla společná
výstava členů prostějovského Fotoklubu, ve výstavním sále prostějovského muzea poodhalil roušku

Soutěž o dva lístky pro jednoho výherce, každého ze tří kol

Dvě vstupenky vyhrává: Petr Bross, Tyršova 306, Kralice na Hané. Gratulujeme!
Vstupenky si osobně vyzvedněte před koncertem v Music Clubu Mystic.
Soutěžní otázka číslo tři: Jak se jmenuje píseň od českého autora, kterou SB upravil?
Správné odpovědi zasílejte do redakce PV Večerníku, nebo telefonicky na čísle 582 333 433

panenské přírody MontenegraČerné Hory, v Galerii Metro pak
překvapil snímky z nekonečné
pustiny Polské Sahary. A konečně
byl jedním z fotografů, kteří se podíleli na úspěšné výstavě Hanácký salón opět v Galerii Metro.
„Výpravy do hor a zvláště do oblastí turisty ještě neobjevených,
jsou mým velkým koníčkem. To
je pro milovníka pěší turistiky a
fotografování skutečný ráj,“ vyznává se Josef Franc. V posledních letech přibral k nádobíčku fotografa ještě videokameru, kterou
zdokumentoval již mnohé výstupy na nejeden vrcholek nejednoho evropského pohoří. S partou
kamarádů se toulá po horách a zapadlých koutech okolních států –
Slovenska, Rakouska, Slovinska,
Německa, Polska, ale stále častěji
vyhledává i vzdálenější enklávy,

jako jsou na jihu Evropy Itálie,
Korsika, Balkán, a na severu zase
Norsko či Pobaltské země.
Josef Franc je nejen členem Svazu českých fotografů a Českého
klubu cestovatelů, ale také rakouského Alpenvereinu. V Prostějově pak založil recesistickou
odnož posledně jmenovaného
spolku „Hanácké sekce“ Alpenvereinu a pyšní se titulem prezidenta. Je dopisovatelem mnoha
prestižních časopisů (Lidé a
země, Outdoor, Sky, a dalších) a
jeho filmové dokumenty byly zařazeny do programu přehlídek cestopisných filmů.
„Hory a turistiku mám rád už od
středoškolských studií. Každý rok
se vydáváme s kamarády na pánskou jízdu, kterou si sami naplánujeme a zorganizujeme. V
posledních letech vyhledáváme

Z vernisáže. Josef Franc (vlevo) spolu s fotografem a kamarádem na
toulkách Ivo Snídalem.
málo turisticky navštěvované oblasti, kde často nepotkáme za celý
den ani človíčka. Přespáváme na
salaších nebo pod širákem a jsme

rádi za pohostinnost a srdečnost
domorodců,“ poodhalil střípky
cestovatelských zážitků známý
prostějovský fotograf.
-jp-

SHAUN BAKER V PROSTĚJOVĚ

V Mystic clubu Prostějov vystoupí 13.2.2009 v rámci Fajn
Party a Valentýnského víkendu s doprovodnou akcí pizza
zdarma DJ Shaun Baker. Při
příležitosti koncertu se v supermarketu Interspar koná
autogramiáda Shauna Bakera, proběhne také v pátek 13. 2.
od 17 do 18 hodin.
Shaun Baker se narodil v Anglii.
Vyrůstal v oblasti poblíž Yorku
na severu Anglie. Již od útlého
dětství jeho hlavním koníčkem
byla muzika. Nikdy neměl vyhraněný hudební vkus, poslouchal rock, ska, pop, dance, hiphop, folk, soul.... Jak sám říká:
Hudba je v mém životě ta nejdůležitější věc. Shaun se naučil skládat a hrát již na základní škole,
kde jeho první nástroj bylo violoncelo. Ale později přešel od
tvorby klasické hudby na DJ-ing.
V 80. letech se po svém odchodu

z Anglie usadil v Německu a začal svoji DJ kariéru jako Shaun
Baker v malých klubech. Začal si
budovat cestu pro hraní na velkých akcích. Netrvalo dlouho a
své energické DJ-sety hrál po
celém světě, od Ibizy přes Mallorcu, Thaiwan, Thajsko, Japonsko, Korfu, Francii, Anglii, Polsko, Holandsko, Rakousko až po
Švýcarsko..., samozřejmě i po
celém Německu. Jeho hudební
produkce začala v roce 1997 produkováním komerční dance music. Jeho prvním veleúspěšným
počinem byl singl Explode v projektu Jordan & Baker, která
vstoupila do německých hitparád
dokonce dvakrát v jednom roce a
stále je označována jako "classic
trance track" mnoha slavnými
DJ's, což byl také důvod pro opakované vydání s remixy od DJ's
Steve Murana a E-Graig. V roce
2005 se Shaun spojil se Sebastia-

nem Wolkerem na prvním samostatném singlu "X-plode2," který
dobyl všechny německé hitparády, když dosáhnul na první
příčku v hitparádě Sunshine Live
Chart - číslo 1 Dance radio station v Německu, Rakousku,
Švýcarsku, na Viva Club Rotation Charts - nejpopulárnější na
Dance TV program v Německu,
Rakousku a Švýcarsku a také číslo jedna v Dance Charts na Musicload. Xplode2 zůstalo na této
pozici po dobu 8 týdnů a dále postoupilo do Německé Singl
Charts a tam zůstalo po dobu dalších 9 týdnů v top 100. Následující singl Push Deep po dosáhnutí nejvyšších příček v Německé
Singl Charts se stal taktéž velkým hitem. Samozřejmě sága
pokračuje a mnoho dalších skladeb bylo převelice úspěšných.
Připomeňme si megahit Bakerman, nebo hity V.I.P, Power, či

Hey Hi Hello, který právě v tuto
dobu ovládá hitparády celého
světa. V létě roku 2008 vydal
Shaun Baker své debutové album - "1", které obsahuje všechny jeho hity. Shaun na sebe může
být pyšný nejen kvůli svým energickým DJ-setům, ale i po stránce své show, jako DJ hraje rád na
velkých, ale i malých komerčních i nekomerčních akcích a
velice rád popisuje svůj hudební
styl jako "univerzální muziku",
tedy ne pouze s vyhraněným hudebním vkusem. Ve svých DJsetech preferuje složení skvělé
DJ-show z různých tanečních
stylů. Každý kdo viděl Shauna "v
práci" ví, že nelze zapomenout
na jeho jedinečné umění s gramofony i na jeho osobnost.
Proto vás všechny srdečně zveme na již zmíněný koncert a
také na celý Valentýnský víkend
v Mystic Music Clubu.
-in-
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Vytrvej u toho, co tě povznáší – radí léčitel Jaké jsou priority

Co nám tělo říká aneb po stopách nemocí bylo hlavní náplní
přednášky, kterou prezentoval
prostějovským příznivcům alternativní medicíny své zkušenosti a poznatky léčitel Miroslav
Hrabica ze Zlína. Léčitel a autor
řady knih nahlíží na nemoci z
jiného úhlu pohledu, hledá smysl a cenu lidského života a pomáhá lidem strádajícím nejen
tělesnými neduhy, ale i bolestí
duše.
„K poznání vedou dvě cesty –

zdravý selský rozum a srdíčko. Zatímco tělesná složka stářím ubývá
a tělo je opotřebované, duševno
naopak vzrůstá a člověk nabývá na
hodnotách. Navíc si každý z nás
přináší do života něco ze svého života minulého, co ho ovlivňuje,“
tvrdí známý léčitel a vyznavač alternativní medicíny. Podle něj je
každý člověk jako sklenice čisté
vody. Jak život běží, voda se zakaluje a znovu se čistí. Vše podle toho, jak se každý z nás chová sám k
sobě.

„Člověka utvářejí pokrmy, které
sní. Ten kdo se živí převážně masem – dá si například hned po ránu
ostrou klobásu nebo kus tlačenky –
ten je ve svém jednání ráznější,
rozhodnější. Kdo naopak upřednostňuje ovoce, zeleninu či „pohankovou dietu“, ten má jemné
jednání, je bázlivější. To jsou léty
prověřené zkušenosti,“ dokládá
Miroslav Hlavica.
Příznivce má léčitel po celé republice, každý rok absolvuje 50 až 60
přednášek na téma zdraví a spokojený život. Velký prostor je přitom
vymezen dotazům, kdy mohou
lidé najít odpovědi a recepty na
zlepšení svého zdravotního stavu
či složité životní situace.
Své poznatky a léčitelské umění
vydal Miroslav Hlavica knižně v
několika publikacích. Co nám tělo
říká I. a II., Dar zdraví, Řeč srdce,
Prvky, vitamíny a byliny trochu jinak, Láska – cesta ke zdraví i k Bohu, Pohlazení po duši a další zajímavá pojednání o lidské tělesné i
duševní schránce. Po letech se k
některým svým knižně vydaným
medicínským metodám vrací a
rozvíjí jejich myšlenky o další zkušenosti nabyté dlouholetou praxí s
léčením lidských neduhů. Do tisku
právě připravuje další publikaci
Naděje zdraví.
-jp-

policie v roce ´09?

Na středeční tiskové konferenci v Olomouci představila Policie ČR nové organizační
schéma. Krajské ředitelství
policie sídlí v Ostravě a je dále
členěno na kraje Moravskoslezský a Olomoucký. Oba dva
kraje mají jedenáct územních
odborů, v našem regionu sídlí
v Jeseníku, Olomouci, Prostějově, Přerově a Šumperku.
Společně za bezpečný kraj,
ohleduplnost v dopravě, stop radikalismu – to jsou základní priority Krajského ředitelství policie Severomoravského kraje.
„Chceme řešit místní problémy
na místní úrovni, do řešení problematiky veřejného pořádku
chceme zapojit široké spektrum
subjektů,“ uvedl Martin Hrinko,

náměstek krajského ředitele. V
oblasti dopravy se policie hodlá
zaměřit zejména na prevenci a
maximální využívání technických prostředků, jako jsou radary a podobně. „Budeme klást
velký důraz na potírání vzrůstajícího trendu projevů extremismu, nacionalismu a rasové nesnášenlivosti. Zaměříme se na
vyžadování plnění povinností
zodpovědných subjektů při
sportovních utkáních proti projevům diváckého násilí,“ vysvětlil dále Hrinko.
Policie se chce více otevřít veřejnosti. Proaktivním přístupem k
médiím a dostupností aktuálních
informací na internetu hodlá vytvářet pozitivní obraz policie.
-bp-

Kriminalita v roce 2008: podobná čísla jako loni
Z policejních statistik v rámci
Olomouckého kraje vyplývá,
že úroveň kriminality se loni
oproti přecházejícím rokům
příliš nezměnila. Nedošlo k výrazným změnám ani v jednotlivých druzích trestné činnosti.

Celková objasněnost trestné
činnosti se sice snížila o čtyři
procenta, zvýšila se však úspěšnost policistů při zajišťování
majetku (21 milionů, zvýšení o
8,5 mil. Kč oproti roku 2007).
-bp-

Finanční poradenství, dnes na téma BUDEME STAVĚT
V předcházejících článcích jsme
se věnovali zejména refinancování úvěrů, nicméně abychom
mohli refinancovat, musíme mít
úvěr, z čehož plyne, že jsme si jej
jako 70% stavebníků na Prostějovsku brali na výstavbu rodinného domu.
V následujících článcích budeme
sledovat osudy rodiny Veselých,
bydlících v Prostějově na sídlišti
Hloučela. Pan Veselý, který je momentálně smutný, protože v noci
skoro nespal díky tomu, že jej do
časných ranních hodin nenechala
usnout „tichá zábava“ dospívajících dětí sousedů, si v rámci ranní hygieny při pohledu na zatečený
strop v koupelně (soused č.2) uvědomil, že takhle to dál nejde a začal
místo pouhých úvah o výstavbě
rodinného domu skutečně konat.
Pan Veselý (35 let) a jeho paní (32
let) dříve bydleli s rodiči na venkově. Takže myšlenka bydlet ve
vlastním je provází už dlouho, nehledě k tomu, že otec pana Veselého je elektrikář a má spoustu kamarádů řemeslníků, kteří by mu s
výstavbou RD pro syna určitě pomohli.
První jeho otázka však zní:
MÁME VŮBEC NA TO?
Utáhneme to se ženou?
Pan Veselý pracuje jako programátor ve firmě, jejíž majitel je šikovný a má spoustu zakázek na
dodávky software pro státní správu. Pan Veselý se tedy budoucnosti i přes současnou finanční krizi nebojí a jeho plat činí 26 000
netto měsíčně.

Jeho paní je vedoucí zdravotní
sestra a má příjem i přes snižování
nákladů zaměstnavatelem v poslední době 12 000 netto měsíčně.
Ví, že zdravotních sester je v ČR
nedostatek a tak také nemá strach
z budoucnosti
Dcera (8 let) chodí do 2. třídy základní školy. Družstevní 2-pokojový byt rodiny Veselých v panelovém domě po revitalizaci domu
a výstavbě zděného jádra má dnes
přes pokles cen bytů hodnotu cca
1 2000 000.
Protože je pan Veselý přemýšlivý
muž, tak si tuto cenu zjistil u třech
realitních kanceláří, kterým chtěl
byt fiktivně nabídnout k prodeji,
což bude muset stejně letos učinit.
Současně zjistil, že 2-pokojový
byt jeho maminky v panelové zástavbě, v němž není zděné jádro,
se dá dnes pronajmout za 5.000
měsíčně, přičemž nájemce si sám
navíc platí inkaso. Protože předpokládá, že maminka s ním bude
bydlet v novém RD (vztahy snachy s tchyní jsou v této rodině výjimečně dobré), budou mu příjmy z
nájmu pomáhat splácet úvěr na
dům.
Rodina Veselých má na účtě v
bance 150 000 Kč, dále mají 3 stavební spoření. Dvě u Lišky
(ČMSS) - otec a dcera. Protože má
paní Veselá vlastní hlavu, tak ona
má spoření u „Rajfky“. Na všech
stavebních spořeních je po 4 letech cca 270 000 Kč.
Rodina nemá žádné pojistky,
kromě dcery - pan Veselý žádné
pojistné poradce nevpustil domů

Termín dokončení:
srpen 2009

kromě toho, který k nim dorazil
krátce po narození dítěte a pan Veselý mu v euforii podlehl.
Protože je pan Veselý chytrý muž
a čte chytré knihy (např. Chudý
táta, bohatý táta -napsal ji Robert
T. Kiyosaki - tuto knihu bych doporučil vřele přečíst všem čtenářům pro získání praktického finančního vzdělání), nemá žádné
dluhy. Na rozdíl od spousty rodin
v ČR, které si kupovaly ještě v minulém roce věci, které nepotřebují, za peníze, které nemají.
Pan Veselý dobře ví, že maximálně si může půjčit na výstavbu
svého domu nebo na vzdělání
svých dětí.
Vstupní bilance jeho rodiny je
tedy následující:
Příjmy jsou 38 000 Kč měsíčně
netto, dluhy 0 Kč.
Rodina nechce v rámci splácení
úvěrů a všech ostatních nákladů
překročit hranici 15 000 Kč měsíčně (to je rozumné, osobně bych
nikomu nedoporučoval jít v rámci
měsíčního zatížení přes 50 % příjmů).
Na hotovosti je 150 000 Kč, na
účtech stavebních spoření 270 000
Kč, byt v ceně 1 200 000 Kč. Budeme jej ale potřebovat letos prodat a ještě se domluvit s kupcem,
aby nás v něm nechal nejlépe rok
bydlet, takže musíme odpočítat
hodnotu nájmu, kterou mu zaplatíme. To činí 12 x 5.000 Kč, což je
celkem 60 000 Kč. Prodávat byt
budeme za půl roku, takže raději
slevíme dalších 40 000 Kč a budeme počítat s 1 100 000 Kč .

Tedy pak máme celkem hotovost
po prodeji bytu k financování výstavby RD v hodnotě :
150 000 Kč + 270 000 Kč + 1 100
000 Kč = 1 520 000 Kč.
Podíváme se na www.hypoweb.cz
na kalkulačko-pravítko a zadáme
do něj dobu splácení 20 let, úrok
5% a výši splátky 15 000 Kč (s nájmem 20 000 Kč). Zjistili jsme výši
úvěru cca 2 300 000 Kč (3 000 000
Kč)
V tomto hrubém výpočtu neřešíme bonitu (příjmy) rodiny, tu si
můžeme spočítat na serveru jakékoliv hypotéční banky, ale my
víme, že rodina bonitu splňuje.
Takže pro výstavbu RD budeme
mít k dispozici 3 820 000 Kč

(4 520 000 Kč). Zdá se vám to
hodně?
Nezapomeňte, že musíme z těchto
peněz zafinancovat koupi pozemku, spodní stavbu, přípojky, vrchní
stavbu, terénní úpravy, bránu, plot,
příjezdovou cestu, studnu atd. Ke
kolaudaci budeme také potřebovat
kuchyňskou linku, asi budeme topit i krbem, možná si pořídíme tepelné čerpadlo a rekuperační jednotku. Ale nepředbíhejme, tomu
všemu se budeme věnovat v dalších článcích. Následující článek
bude věnován výběru a koupi pozemku v okrese Prostějov.
Konkrétní dotazy nám zasílejte na
email: prostejov@sophia.cz
Jiří Kučera
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Jak to klape v lásce pěveckému páru ze SuperStar?

David Spilka a Tereza Najdekrová mluví o svém soukromí
Chodí spolu už přes dva roky a
potkali se v pěvecké soutěži Česko hledá SuperStar. Nyní je pojí
kromě lásky ke zpěvu také láska
partnerská. Řeč je o olomouckém zpěvákovi Davidu
Spilkovi a jeho partnerce Tereze
Najdekrové. Oba žijí v rodinném domku v Černovíru,
kde má David postavené nahrávací studio, skládají spolu
muziku, vystupují na koncertech a ve chvílích volna vysedávají po kavárnách nebo chodí
rádi na procházky. Také se těší,
až spolu oslaví svatého Valentýna a zároveň Tereziny třiadvacáté narozeniny, které jí vycházejí pravidelně na den zamilovaných.
Jak na tebe, Terezo, David působil, když jsi ho poprvé viděla?
Byla to láska na první pohled?
Vůbec ne, vlastně mi ze začátku nebyl vůbec sympatický a říkala jsem
si: proboha, kdo to je? Zároveň se
mi na něm něco líbilo, asi určité
charisma nebo pozitivní energie,
která z něj vyzařovala. Nejdříve se
mi David zdál trochu arogantní, ale
po dvou letech vztahu s ním vím, že
takový vůbec není.
David: Mně se Terezka zdála
hrozně nedostupná, ani jsem se nesnažil o nějaký kontakt. Měl jsem z
ní respekt a věděl jsem, že to není
žádná hloupá holka. Člověk řekne
nějakou blbost a hned ztratí kredit,
tak jsem to tehdy vnímal.
Jste poměrně známý pěvecký
pár. Poznávají vás lidé na ulici?
David: Mně se občas stane, že
když jdu po ulici, najednou se na
přechodu pro chodce zastaví nějaká holka a začne se na mě dívat,
úplně zkoprnělá. Připadá mi to docela roztomilé, ten zájem mě samozřejmě těší.
Jste pár, který se rád nechává vidět i na různých večírcích?
David: To ani ne, chodíme spíš do

David: "Pop je spíš oddechovka, kterou si
člověk pustí třeba při
vaření a moc se k ní neupne, kdežto rocková muzika je hlubší."
kaváren, kde spolu rádi debatujeme nad různými tématy. Zajímají
nás například různé záhady a tajemné úkazy, které se dějí v našem
blízkém okolí, ale těch námětů k
hovoru je samozřejmě víc. Hlavní
je pro nás to, že spolu dokážeme
vydržet čtyřiadvacet hodin denně a
stále si máme co říct. Nejsme jen
partneři, ale také kamarádi a poradci.
Každý vztah má svého vůdce,
jak je tomu u vás?

David: Ani jeden z nás není
výrazně dominantní nebo submisivní, o všem rozhodujeme formou
debaty, a potom platí rozhodnutí
toho, kdo je v dané věci větší odborník nebo se v ní lépe orientuje.
A kdo z vás je žárlivější?
David: Asi já, jenže Terezka taky
žárlí, ale je to jen normální zdravá
žárlivost. Důvod na sebe žárlit moc
nemáme. Stejně se stýkáme jen s
lidmi, kterým důvěřujeme, máme
vesměs společné známé.
Takže máte ve vztahu pořádek.
A jak to vypadá, Terezo, s Davidem? Je nepořádný?
Právě, že ani moc ne, jsem daleko
víc nepořádná než on. Už jenom
proto, že to jsem já, kdo má vedle
své půlky postele mnohem větší
hromádku.
Žijete v rodinném domku s rodiči Spilkovými. Mluví vám do

Rocková tygřice Bára vám ve svém
recitálu odpoví téměř na vše
Nezadržitelně se blížící vystoupení Báry Basikové v Prostějově dostává finální kontury. Jedna z nejvýraznějších zpěvaček tuzemské
hudební scény posledních dekád
se představí v prostějovském Společenském domě se svým komorním recitálem. Ti kdo znají postavou sice nevysokou, ale svým entuziasmem a životním elánem dozajista nepřehlédnutelnou divu
české pop music, se mohou těšit
na trochu odlišný pódiový projev,
než jsme u Báry zvyklí. Při svém
hodinu a půl trvajícím představení
bude vedle nezaměnitelného vokálu útrobami Společenského domu znít i beseda, do které se zapojí i současný manžel pražské ro-

dačky Petr Polák pocházející z
Konice. Spokojené manželské
duo vám ochotně odpoví na položené dotazy týkající se i současného Bářina těhotenství a dalších zajímavostí ze soukromého života
ostře sledovaného páru.

Komorní recitál, který si zpěvačka
připravila pro prostějovské publikum, je opředen spoustou tajemství a dohadů. Ortodoxní příznivci
této první dámy českého rocku budou jistě zvědavi, co jim zase jejich oblíbená dračice přichystá.
Jedno je však jisté, kdo zná Báru,
tak se má jistě na co těšit, protože
držitelka Zlaté noty z roku 1989
a několikanásobná „medailistka“
v anketě Zlatý, respektive Český
slavík je vždy zárukou profesionálního přístupu s lidským podtextem.
Každopádně si tedy nezapomeňte
vyhradit volný večer na čtvrtek 19.
února, kdy se od 19:00 hodin Bára
představí v našem městě.
-zv-

Tereza: "Nejdříve se mi
David zdál trochu arogantní, ale po dvou letech vztahu s ním vím,
že takový vůbec není."
vztahu?
David:Ano, mluví, nebo nám spíš
kecají úplně do všeho. Myslí to dobře, asi jako každý rodič, ale jejich
rady jsou někdy nepochopitelné a
nedají se skousnout. Navíc u nás
panuje boj žen o pozici paní domu.
Nahoře v patře, kde bydlí rodiče, je
to moje máma, a u nás dole, je to
zase Terezka.
Oba dva jste hudebně aktivní.
Jak se dokážete v muzice shodnout?
David: Máme podobné hudební

cítění a obyčejně se nám líbí nebo
nelíbí to samé, cítíme to prostě
stejně. Terezka dokáže skvěle vychytat v muzice mouchy, když
mám unavené uši, dokáže mě korigovat. Umí také pro písničku rychle myslet třetí, čtvrté nebo páté hlasy, což mně nejde, ale umím to zase s aranžemi nebo rytmikou.
Vzájemně se doplňujeme, v čem
jeden z nás zaostává, kompenzuje
ten druhý, a naopak.
Tereza: Shodneme se nejen v muzice, ale i v humoru. Máme rádi takový ten čekaný, který moc lidí nechápe, proto se s ním na veřejnosti
raději moc neprezentujeme. Ale to
jen na okraj. Vzhledem k tomu, že
jsem hrála jako malá na housle,
chci se k nim zase vrátit a nějak
tento nástroj zapojit do Davidovy
kapely. Housle v metalu zní zajímavě a obecně vůbec všechny
smyčcové nástroje, protože písničky posouvají zase do jiné polohy.
Housle by se mohly objevit na třetí desce, kterou jednou natočíme.
Když už jsme u muziky, jaké postavení má podle tebe, Davide, v
Olomouci nu-metal?
Ve městě je hodně lidí, kteří poslouchají tvrdší muziku a myslím,
že v budoucnu jich ještě přibude.
Trochu utlačovaný kytarový styl
se bude vracet zpátky, všechno se
točí stále v kruhu. Pop je spíš oddechovka, kterou si člověk pustí třeba při vaření a moc se k ní neupne,
kdežto rocková muzika je hlubší,
písničky mají texty, s nimiž se mohou identifikovat. A co se týče numetalu, tak v Olomouci jsou vlastně jen dvě kapely, které se k tomuto stylu dají přiradit. Je to ta moje a
pak je to skupina Hazydecay, se
kterou máme velmi dobré vztahy a
taky spolupracujeme. Žijeme ve
městě, které je moc malé na to, aby
tady vznikaly nějaké konkurenční
tahanice, lepší je spolu vycházet.
Na nás chodí motorkáři, na ně zase
skateři nebo bikeři. Působím ještě

První výherci vstupenek na Basikovou jsou známi.
Pokračujeme však dál!
Stejně jako u většiny kulturních akcí pořádaných Společenským domem,
tak i u únorového vystoupení zpěvačky Báry Basikové je hlavním mediálním partnerem Prostějovský Večerník. Populární zpěvačka s nezaměnitelným vokálem a obrovským charismatem, se představí Prostějovanům ve čtvrtek 19. února právě ve Společenském domě. Z pozice hlavního mediálního partnera je tedy nabíledni, že budete mít možnost zhlédnout naživo a hlavně zadarmo i někteří z Vás našich čtenářů. Stačí jen
maličkost a tou správně odpovědět na níže položenou otázku a pak doufat v to, že se na vás usměje štěstí při losování. Pro tento týden jsou v osudí dva „volňásky“ v hodnotě 200 korun! SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Kolikátým manželem Báry Basikové je Petr Polák?
Správné odpovědi telefonujte nebo posílejte emailem do redakce PV Večerníku do pátku 13. února 12:00 hodin na číslo 582 333 433 nebo posílejte na: inzerce@vecernikpv.cz. Jména vylosovaných výherců budou
zveřejněna v příštím vydání. Z velkého množství správně odpovídajících
čtenářů v minulém čísle byla vylosována Renata BENEŠOVÁ z Kralic
na Hané a Otakar MAREK z Prostějova. Výhercům gratulujeme a „lupeny“ si mohou vyzvednout v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin
v redakci Prostějovského Večerníku, Olomoucká 10.
Komorní recitál Báry Basikové se koná ve čtvrtek 19. února od
19:00 hodin. Vstupné činí 200, Kč a lístky lze objednávat na pokladně Společenského domu tf: 582 333 003 nebo emailem produkce.sdpv@centrum.cz, bližší info: www.sdpv.cz

Tereza Najdekrová

Narodila se v den svatého Valentýna, 14. února 1986 v Praze.
Finalistka pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar. Vystudovala pražskou konzervatoř.
jako moderátor hudební stanice
Óčko a měl jsem možnost dělat
rozhovor se zpěvákem slavné numetalové kapely Korn, kterou má
hrozně moc rád zpěvák Hazydecay Adam. Nakonec jsem mu tu
příležitost přenechal a rozhovor
udělal on.
U tebe doma sis postavil na-

David Spilka

Narodil se v Olomouci 11. března 1986. Finálový účastník pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar. Nyní působí v nu-metalové kapele James D.S., se kterou nedávno vydal novou desku.
Vystudoval olomouckou podnikatelskou školu.
hrávací studio. Jak funguje?
Mám ho asi půl roku a využívají ho
mladé rockové kapely nebo kamarádi, kterým ho pronajímám za
velmi rozumné peníze.
Text a foto: Radek Václavík

OBRAZEM

Stužkování. V pátek 6. února se konal Reprezentační a stužkovací
ples Gymnázia Jiřího Wolkera, který pořádalo vedení školy, Klub
přátel GJW a GAUDEAMUS o.p.s. Jedním z hostů plesu byl i starosta
Prostějova Jan Tesař (vlevo), vpravo ředitel školy Michal Šmucr.

Agel zřídil fond pomoci zaměstnancům
Pomoci zaměstnancům a jejich rodinám
v tíživé situaci, do níž se dostali kvůli krachujícím firmám a zhoršující se ekonomické situaci, se rozhodlo vedení holdingu AGEL. Dozorčí rada největší soukromé zdravotnické skupiny ve střední
Evropě schválila založení Záchranného
fondu pro rodiny svých zaměstnanců,
kteří se kvůli hospodářské krizi dostali do
mimořádné sociální situace. Do fondu
bylo vloženo 10 milionů korun, z nichž
se bude vyplácet finanční pomoc.
„Společnost AGEL bude dlouhodobě i v
čase finanční krize zajišťovat plnou za-

městnanost ve všech svých zařízeních.
Rozhodli jsme se pomoci rodinám našich
zaměstnanců, jejichž rodinní příslušníci
přišli o práci. Prostředky do fondu půjdou
ze zisků minulých let,“ říká generální ředitel Petr Vaněk s tím, že také členové dozorčí rady v rámci solidarity se zaměstnanci si na polovinu snížili své příjmy.
„Založení fondu považujeme za potvrzení spolupatřičnosti akcionářů a vedení
holdingu se zaměstnanci,“ doplnil ředitel.
Vedení holdingu AGEL, který na severní
a střední Moravě zaměstnává přes 5 000

lidí, si je vědomo, že světová krize ekonomiky postihla desítky podniků, které
propouštějí nebo se chystají propouštět.
„Finanční podpora bude určena okruhu
zaměstnanců s nejnižšími příjmy na člena rodiny. Poté vytvoříme seznam osob,
jejichž životní existence je ohrožena. O
výši pomoci lidem, kteří pomoc skutečně
nejvíce potřebují, budeme jednat s dozorčí radou,“ uvádí šéf odborů holdingu Pavel Michna s tím, že pomoc bude poskytnuta zejména matkám samoživitelkám,
starším osobám nebo manželským
párům s nízkými příjmy.
-red-

Kurzy pro cizince
Centrum podpory cizincům se sídlem
v Prostějově, Vrahovická 83 (Dům služeb) nabízí poslední volná místa v následujících kurzech, které poběží v období únor – červen 2009.
Kurz základů českého jazyka pro cizince
(ÚT, ČT 15:00 – 16:45)
Tento kurz je vhodný pro úplné začátečníky.
Kurz českého jazyka pro mírně pokročilé
(PO 15:00–16:45, ČT 17:00–19:30)
Vhodný pro cizince, kteří se částečně
česky dorozumí. Příprava na zkoušku z

ČJ, nutnou k získání trvalého pobytu v
ČR.
Kurz angličtiny nejen pro cizince (ST
17:00 – 18:45)
Připojte se ke skupině začátečníků, kteří
navštěvují tento kurz od října, momentálně probírají 5. lekci z učebnice Project
1. díl.
Kurz obsluhy PC nejen pro cizince (PO
17:00 – 19:30), úplní začátečníci, nový
běh tohoto kurzu možný od dubna.
Kromě vzdělávacích kurzů celoročně nabízíme:

Odborné sociální a pracovní poradenství
a asistenci na úřady pro cizince - zdarma
Možnost využití počítače (včetně internetu) - zdarma
Nedělní křesťanská shromáždění Apoštolské církve
Podrobnější informace o činnosti
Centra podpory cizinců vám podá
Mgr. Jana Rozehnalová na tel. čísle
776 347 021 nebo mailem:
cpc@zebrik-os.cz, základní informace také naleznete na stránkách
www.zebrik-os.cz.

9. února 2009

REGION
Bude vyslyšena
vandalova prosba?

V Drahanech od září loňského roku funguje už jen první stupeň základní školy a mateřská škola. K
30. 6. 2008 skončila éra druhého
stupně. V posledních dvou letech
své existence spojil kvůli malému
počtu žáků právě druhý stupeň
drahanské školy své síly s plumlovskou základkou a škola fungovala jako odloučené pracoviště ZŠ
Plumlov. Protože počet žáků klesnul pod smlouvou stanovenou
hranici, město Plumlov smlouvu
vypovědělo. Již celé jedno pololetí
tak dojíždějí žáci z Drahan a
blízkého okolí do plumlovské školy.
Někteří se však nechtějí smířit s
těžkým osudem zavření školy v Drahanech, a proto vyjádřili své přání na
dveře budovy, která těsně přiléhá ke
škole. Nápis „Chci drahanskou školu!!“ evokuje otázku, zda není možné školu znovu uvést do provozu?
To vše umocňuje fakt, že bylo zrušeno kritérium o minimálním počtu
žáků ve škole. Hlavním důvodem
bylo právě zachování vesnických
škol rodinného typu. Milan Marek,
bývalý učitel drahanské školy a v
současné době starosta obce, sdělil
Prostějovskému Večerníku: „Je škoda, že došlo k uzavření školy, dětí
musí dříve vstávat a dojíždět do školy. Rodiče dětí by měli zvážit, do jaké
školy děti dávají. Vzkaz na dveřích
vyjadřuje také moje přání, nicméně
názor lze projevit jinou slušnější formou.“
Co se s budovou školy děje dnes? Je
ponechána svému osudu? „Do budovy bývalého 2. stupně chodí žáci
prvního stupně do jídelny, tělocvičny. Tu také využívá školní družina.
Naším cílem je, aby budova byla využívána v co největší míře a stala se
centrem vzdělanosti, sportu a kultu-

ry. Údržba ale stojí nemalé finanční
prostředky, hledáme možnosti, jak
dál budovu využít,“ dodal drahanský starosta. Drahanští zde uspořádali v poslední době turnaj ve stolním tenise, tělocvičnu využívají také
děti z Otinovse, místní Sokoli a kroužek volejbalu.
Nyní v Drahanech funguje první stupeň, od první do páté třídy školu navštěvuje 24 žáků. Ředitelkou je zde
Iva Zouharová, která k nápisu poznamenala: „Osobně neschvaluji
nápisy na zdech, ale s obsahem se
ztotožňuji. Chci drahanskou školu.
Díky velké podpoře zřizovatele nám
zůstal zachován aspoň 1. stupeň. Od
šesté třídy bohužel musí žáci za
vzděláním dojíždět do větších škol v
okolí. Zrušení 2. stupně je pro mě, ale
i pro spoustu příznivců naší školy
smutnou kapitolou. Pozitivem však
je, že škola v Drahanech zůstává, i
když jen pro mladší děti.
Doufejme, že školu nepotká osud její starší sestry. Bylo by škoda, kdyby
obec o školu přišla, ta je totiž nejen
centrem výchovy a vzdělání, ale také
se její žáci podílí na mnoha obecních
akcích.
-top-

Světový den proti rakovině otevřel dveře centra ARCUS-ONKO v Ješově
Boj s tak zákeřnou nemocí, jakou bezesporu rakovina je pro
leckoho záležitostí, které se
podvědomě vyhýbá. Až teprve v
okamžiku, kdy se této nemoci
ocitne tváří v tvář, ať už sám jako pacient nebo někdo z jeho
blízkých, začne teprve blíže pátrat po informacích. Ve středu si
svět připomněl den proti rakovině. Tuto možnost měli zájemci
i v nově otevřeném ARCUS-ONKO CENTRU v Ješově u Litovle.
Na začátku roku 2000 byla na pařížské radnici podepsána tzv. Pařížská charta. Víc jak stovka účastníků - zástupců vlád, sdružení na
ochranu práv pacientů, organizací
a firem zapojených ve výzkumu
rakoviny se tady sešli při příležitosti prvního Světového summitu
proti rakovině. Jednou z účastnic a
signatářek zmiňovaného dokumentu byla také Jana Koželská.
Také ona svým podpisem se přidala k hnutí, jehož cílem je zlepšit
léčbu a výzkum nádorových onemocnění všude ve světě a umožnit
pacientům dobrou informovaností
bojovat s nemocí. Tento den byl
následně vyhlášen světovým
dnem proti rakovině a zahájil také
první kampaň boje proti rakovině
nového tisíciletí.
Pařížská charta, která je mimochodem v originále jediná v republice, byla tak trochu symbolicky právě k vidění na Dni otevřených dveří ARCUS-ONKO
CENTRA (ARCUS-OC) ve středu v Ješově. „Účastníci si mohli
prohlédnout Pařížskou chartu v
originále, která je jediná v ČR.
Brali si zde i brožury pro pacienty
a někteří si vyzkoušeli i přístrojovou lymfodrenáž. Akci také na-

Světový den proti rakovině v ARCUS-OC Ješov přilákal i pozornost televize. Před kamerou odpovídala přímá signatářka
Pařížské charty Jana Koželská.
táčela Česká televize. Mezi významnými hosty byli starostové
měst a obcí. Přijel také například
prim.MUDr. Jan Grulich z onkologie z Litomyšle. Akce se také
zúčastnili místní občané,“ uvedl
pro Večerník člen představenstva
ARCUS – OC Ješov Vladimír Vařeka.
Jak nám dál řekl, Centrum je přístupné i mimo podobné akce na
základě objednaného termínu v
pracovní dny od 8 do 16 hodin. Jaký rozsah informací, případně
konkrétních rad je možné v centru
získat? „Informace poskytujeme o
našich programech zdravotních a

edukačních. Podrobně informujeme o akcích, které naše centrum
organizuje. Pacienti se zde mohou
hlásit na ozdravné pobyty po ukončené onkologické léčbě, na Mezinárodní onkologické kongresy.
Poskytujeme pacientům i rodinným příslušníkům brožury, které
jsme vydali, dále publikujeme
nové brožury pro pacienty a časopis ARCUS,“ pokračuje V. Vařeka.
Sdružení organizuje a realizuje již
16 let programy pomoci onkologickým pacientů z celé ČR. „V
současné době kromě nového sídla na Ješově (dříve v Praze), máme

informační centrum a výdej pomůcek pro ženy po ablaci mammy
v České Lípě a dalším místem je
Nemocnice ve Znojmě. Naše programy využívají nejen členové
ARCUS – OC, ale i pacienti z jiných onkologických organizací,
se kterými spolupracujeme po celé
ČR. Členové našeho sdružení se
podíleli na natočení mnoha pořadů
i filmů s problematikou onkologického onemocnění,“ říká dál
Vladimír Vařeka.
ARCUS – ONKO CENTRUM
má nově sídlo na Ješově, které je k
dispozici pro pacienty, rodinné
příslušníky, lékaře, zdravotní sest-

ry, maséry, psychology apod. z
celé ČR. Ve spolupráci s Českou
lékařskou komorou a Českou asociací sester organizace pořádá i
akreditační vzdělávání s našimi
předními odborníky v oboru onkologie.
Program ARCUS-OC se však snaží obracet i jiným směrem, než
jsou výlučně ti, kteří přímo bojují
s rakovinovým onemocněním nebo se s ním setkávají v podobě
onemocnění někoho z blízkých.
Chystané benefice mají za cíl tuto
problematiku rozšířit i dál. „Tyto
benefiční akce jsou formou taneční zábavy, kde vystupují oblíbené
skupiny: Stracené Ráj , Krápník,
SAX ROCK a podobně. Těmito
akcemi chceme také oslovit mladé
lidi, aby se motivovali k tomu, že
je potřeba řešit problém rakoviny,
která tady je. Chtěli bychom, aby
se mladí lidé aktivně zapojili do této pomoci,“ vysvětluje Vladimír
Vařeka smysl těchto akcí.
„Naše centrum si velmi váží
všech, kteří pomáhají finančně či
materiálně nebo prací našemu
centru. Bez pomoci sponzorů naše
činnost není možná a proto vítáme
vaši pomoc. Bližší informace o
programech pomoci a kontaktech
na nás naleznete na www.arcusoc.org. Naše činnost je závislá na
sponzorských darech, a proto také
záleží na každém, zda podpoří organizace, které pomáhají lidem,
kteří si procházejí nebo prošli
náročnou léčbu zhoubného nádorového onemocnění. Tito lidé potřebují informace a pomoc, jak
dále žít a zapojit se do dalšího života,“ dodává závěrem pro Večerník člen představenstva ARCUSOC Ješov Vladimír Vařeka.
-MiH-

Tříkrálová sbírka: KOLEDNÍCI SE MOHLI JÍT KLOUZAT

K vyhlašování výsledků a předávání odměn nebylo potřeba se zouvat s bruslí. Stačilo jenom dojet
k mantinelu a pak jednoduše pokračovat v krasojízdě.
Ačkoliv by nadpis evokoval různé
výklady, s klidem můžeme vypustit všechna pejorativa. Právě před
čtyřmi týdny tříkráloví koledníci
obcházeli Konicko s kasičkami a
prosbou o pomoc pro potřebné.
Bez nároku na jakoukoliv odměnu. Tu si naopak mohli vybrat minulou sobotu odpoledne v podobě
pronajatého zimáku v Konice jenom a pouze pro ně.
„Těžko se hledá nějaká forma, jak se
odměnit koledníkům za to, že dobrovolně obětovali svůj čas, navíc v
poměrně mrazivém počasí. Nemluvě
o fyzické námaze, kterou si asi dokáže představit snad jenom ten, kdo
se někdy s tříkrálovou koledou skutečně vydal,“ řekla v sobotu odpoledne
Večerníku ředitelka Charity Konice
MUDr. Irena Lenfeldová. Sama si sice brusle nedonesla, nicméně vzdor
chřipkové epidemii se ledová plocha
brzy zaplnila. A to nejen samotnými
koledníky, v nejednom případě si dovedli i svoje rodiče.

A jak ředitelka přiznala, s mnohými
se setkala vůbec poprvé. „Ani jsem
netušila, kdo všechno s námi chodí,“
poznamenala. Není totiž ani v lidských silách, ředitelských nevyjímaje, obsáhnout v takové množství
‚králů‘, kterých na Konicku čítalo na
150, navíc mnozí koledovali takříkajíc ‚na domácím hřišti‘, tedy nebyli těmi, kteří byli vysílání na svou pouť z
konického dispečinku.
Vloni mělo tříkrálové bruslení svoji
premiéru, pro tuto formu odměny koledníkům se tedy Charita Konice rozhodla i letos. Bylo s tím spojeno také
vyhlašování a předávání cen.Ane vždy jenom těm nejúspěšnějším a nejlepším, svoji odměnu si odnesla i skupinka, která vykoledovala naopak nejmíň, protože i jejich nasazení muselo být minimálně srovnatelné s těmi
na opačném konci pomyslného žebříčku. Vy finále došlo také na odměnu pro vítězný tip v sázkové kanceláři. Svoji cenu si převzal Adam Novák, jenž se svým odhadem, že vybe-

re 400 tisíc korun, ‚sekl‘ o pouhý 1
659 Kč (na Konicku se vybralo 401
659 Kč). Tento tip se ovšem na sázkové listině objevil hned dvakrát.
Ovšem nikdo z přítomných se k blíže
neidentifikovatelnému jménu ‚Gába
Hlubočky‘ nehlásil, ani nikdo netušil,
o koho by mohlo jít.Adam si tedy donesl svoji trofej v podobě dětského
šampáňa, dvoulitrové bublinky skutečné pak jeho tatínek rozlil všem
přítomným. „Naší nejstarší kolednici,
tedy vedoucí skupinky, je 58 let a absolvovala s námi všech 10 dosavadních Tříkrálových sbírek. A ujistila
nás, že půjde zase. Takže žádný
strach, máte před sebou ještě spoustu
let koledování,“ ‚uklidnila‘ s úsměvem koledníky na bruslích asistentka
Tříkrálové sbírky na Konicku Naďa
Páleníková, která má každoročně
shánění potřebného ‚manšaftu‘ pod
palcem. S velkou nadsázkou řečeno
si už i tak trochu připravovala půdu na
příští rok… To už koledování načne
svoji druhou dekádu.
-MiH-

Plumlovské Veselé kravičky oslaví na podzim páté narozeniny Vyprodaný ples nadšenců nezklamal
Vandalství nebo zbožné
přání? Uvidíme, jen čas ukáže, jestli se
dveře druhého stupně pro žáky někdy
znovu otevřou.
Foto:Tomáš Polák

Co jsou Veselé kravičky? Že vám
tento název nic neříká? Ač to zní
přinejmenším podivně, jmenuje
se tak (ne)taneční soubor, který
vznikl při Spolku Plumlovských
nadšenců a oslaví na podzim již
páté výročí vzniku.

Proč zrovna Veselé kravičky? Na
podzim roku 2005 na 1. Plumlovském vinobraní vystupoval soubor ještě bez názvu se skladbou,
která začínala bučením. Prezident Spolku Plumlovských nadšenců, Marek Otruba, své kole-

Soutěž o čtyři lístky na Country Bál v Drahanech

Parta jak má být. Naposledy se originální soubor předvedl na 2. plese Spolku Plumlovských nadšenců minulou sobotu
foto: Tomáš Polák
gyně uvedl právě názvem Veselé
kravičky. Členky však o názvu
vůbec nevěděly, protože před vystoupením byly v zákulisí a svého
prezidenta neslyšely. Vše prasklo
až když se jedna z maminek zeptala členky a zároveň učitelky
jejího syna, jestli je soubor Veselé
kravičky místní taneční kroužek?
Název se postupně vžil a zůstal
Soutěžní otázka zní: V jakém roce byla založena skupina Náhoda která Vás bude na Drahan- A budete poslouchat! Že zkrotit stádo Veselých kraviček není vůbec jednoduché, to dokazuje záběr ze zkoušky. V roli dodnes.
ském Country Bále celý večer provázet?
krotitele-choreografa s bičem Ondřej Borský Foto: Tomáš Polák Zhruba patnáctičlenný soubor žen,
Správné odpovědi zasílejte do redakce PV Večerníku, nebo telefonicky na čísle 582 333 433

které při vystoupeních doplňují
také muži, má v repertoáru několik
povedených skladeb. Hymnou
souboru se stalo hned první vystoupení, které sklidilo velký úspěch skladba s pracovním názvem Trnky brnky z filmu Slunce, seno jahody. Součástí repertoáru je od minulého roku také náročný kankán,
který Veselé kravičky předvedly na
prvním plese Plumlovských nadšenců.

Zatím poslední vystoupení kraviček se uskutečnilo v sobotu 7. února na 2. plese Spolku Plumlovských nadšenců, kde jim aplaus přineslo vystoupení na hudbu z filmu
Trhák a půlnoční překvapení, ve
kterém se kravičky převtělily v mažoretky a mužská část v pompony.
Pokud chcete vidět Veselé kravičky
na živo, tak máte možnost tento
pátek na plese v Ohrozimi.
-top-

Téměř přesně po roce od prvního plesu připravili členové
Spolku Plumlovských nadšenců
pro své četné příznivce 2. ples
Plumlovských nadšenců, který
proběhl v sobotu 7. února v
žárovickém kulturním domě.
Dlouho dopředu vyprodané lístky slibovaly dobrou zábavu. Každá příchozí žena dostala hned
u vstupu od prezidenta spolku
malou pozornost ve formě kytičky.
Po přivítání začal program plesu
předtančením, které připravily Veselé kravičky. Měsíc nacvičovaná
směsice tanců na hudbu z filmu Trhák pobavila a příjemně naladila
všechny přítomné. Poté již do kytar
a bicích praštila netradiční plesová
kapela Black Rose, která po celý večer bavila plný taneční parket.
„Spolupráce se spolkem je dlouhodobá a výborná. Jsme sice rocková
kapela, ale snažíme se být univerzální. Naše spolupráce vyvrcholí
křtem našeho prvního alba na tradičním Sletu čarodějnic 30. dubna.
Otázkou zůstává, kdo se ujme role
kmotra.,“ řekl Prostějovskému Večerníku kytarista skupiny Saša Zarivnij.
Ti, co nechtěli tancovat, mohli navštívit bar U osudového setkání,
kterému velela Lucie Švestková s
Kamilem Přecechtělem. Jejich osudové setkání se uskutečnilo na 1.

Kravičkyřádily.Novýprogram,kterýsiplumlovskýtanečnísouborpřipravilnaples
Plumlovskýchnadšencůopravduvšechnypřítomnéhodněpobavil Foto:TomášPolák
plese nadšenců, na tom druhém se či, bylo o úspěch postaráno. Několijiž ruku v ruce starali o spokojenost kaminutový aplaus a společné focezákazníků baru.
ní bylo důkazem, že se souboru VeNa plese samozřejmě nemohla selých kraviček jejich sobotní vychybět tombola, ale vrcholem se stoupení povedlo.
stalo půlnoční překvapení. Když se „Druhý ples předčil po všech stránna taneční parket přibelhala skupina kách náš první ples. Výborná at11 důchodkyň, všichni se divili, co mosféra, vyprodané lístky, skvělá
že se to na plese děje. Jaké ovšem vystoupení. Jsme hodně unavení,
bylo překvapení, když se z kulha- ale spokojenost lidí nám dodává sílu
jících seniorek vyklubaly mažoret- k další práci,“ zhodnotil 2. ples naky. Na skladbu Poupata předvedly dšenců Marek Otruba, prezident
sestavu s hůlkami. Jakmile se k ma- Spolku Plumlovských nadšenců.
žoretkám přidali dva rozstleskáva-top-

Zámek v Čechách byl už převeden na Kraj, stát si ho ale bude hlídat
Na podzim loňského roku svým
podpisem převzal hejtman Ivan
Kosatík do majetku Olomouckého kraje zámek v Čechách pod
Kosířem. Po podpisu smluv mezi
Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových (ÚZSVM) a
Krajem začal proces faktického
předávání objektu. K oficiálnímu
převodu došlo v pondělí 2. února.
V Mánesově síni zámku v Čechách
pod Kosířem proběhl 6. října slavnostní akt, na jehož základě došlo k
převzetí panského sídla do majetku
Olomouckého kraje. Ten získal celý
objekt bezúplatným převodem, přičemž jak se uvádí v tiskovém prohlášení vydaném ÚZSVM, účetní
hodnota budov s pozemky je více
než 58 milionů korun. K fyzickému
předání došlo v lednu letošního roku,
bezúplatný převod schválilo Ministerstvo kultury ČR.
Do bezúplatného převodu je zahrnut
9 pozemků, 4 budovy, vyhlídková
věž a 15 kusů movitých věcí. Nemovitosti jsou zapsány ve státním seznamu nemovitých kulturních památek Jihomoravského kraje. Také
převedené movité věci mají kulturně
historickou hodnotu, jež souvisí se
zámkem, pro který nejspíše vznikly.
Dvě z těchto věcí (skříň a obraz Zasnoubení Panny Marie) jsou prohlášeny za kulturní památky.
Jenom si krátce připomeňme, že v
prvním návrhu na převzetí zámku v
Čechách p/K Zastupitelstvo Olo-

mouckého kraje návrh zamítlo. Poté
z podnětu starosty Čech p/K Zdeňka
Madera vznikla iniciativa podporovaná taktéž starosty okolních obcí.
Prostřednictví tehdejší náměstkyně
hejtmana Jitky Chalánkové se celá
záležitost vrátila znovu na jednání
Zastupitelstva, které na druhý pokus
s převodem souhlasilo. Jak už bylo
řečeno, ve finále došlo k podpisu
smlouvy, k jejímuž naplnění došlo
minulý týden.
Celou dobu se mluví o bezúplatném
převodu na Kraj. Co ale taková záležitost obnáší? Na to jsme se zeptali
na územní pracoviště ÚZSVM v
Brně. „Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí a věcí movitých
zavazuje nabyvatele – Olomoucký
kraj k využívání převáděného majetku v souladu s veřejným zájmem, a
to na základě zpracované ‚Studie
příležitostí využití areálu zámku a
parku v Čechách pod Kosířem‘ z
března 2008,“ sdělila Večerníku ředitelka Územního pracoviště Brno
Mgr. Lenka Kolaříková.
Činnosti ve veřejném zájmu jsou
specifikovány jako vytvoření muzejních a výstavních expozic, pořádání
výchovně vzdělávacích programů a
volnočasových aktivit se zaměřením
na přírodní vědy, historii, hudbu, lidovou kulturu a tradice park bude veřejně přístupnou unikátní dendrologickou sbírkou a expozicí, sloužící k
badatelským a vzdělávacím účelům
a odpočinku širší veřejnosti. To by te-

I po převzetí zámku v Čechách p/K zůstane areál přístupný veřejnosti minimálně v takovém rozsahu, jako dosud. To je určitě dobrá zpráva.
dy mělo splňovat plánované využití
celého areálu novým majitelem.
Podle informací, které nám ředitelka
Územního pracoviště Brno poskytla,
tento ‚režim‘, jehož dodržení je podmínkou bezúplatného převodu, skončí 31. 12. 2025.
Kromě tohoto primárního účelu využití majetku ve veřejném zájmu,
který musí zcela jednoznačně převažovat, je nabyvatel oprávněn užívat
převáděné nemovitosti za účelem
provozování doplňkových aktivit
(stravování a ubytování zejména pro
vědce, badatele, personál, doprovod
výstav, v nezbytném rozsahu i pro
návštěvníky zámku a dále pro pořádání svatebních obřadů). Rozsah
doplňkových aktivit je stanoven ve
studii a nesmí být překročen. V
případě, že nabyvatel přestane pře-

Mořice – Čtyřhodinové bouřlivé
jednání – tak lze charakterizovat
zasedání zastupitelů obce Mořice
ve středu 28. ledna. Na programu
byla prezentace záměrů investora
k využití lokality na okraji obce v
blízkosti dálnice D 1 vymezené
územním plánem k průmyslovým
účelům. Připravená videoprojekce doplněná vyčerpávajícím výkladem nastínila výstavbu a
plánovaný provoz logistického
parku, který zde zamýšlí provozovat firma Lettenmayer & Partner.
Veřejného zasedání zastupitelstva se
účastnilo 25 občanů z celkového počtu zhruba 360 voličů. Byli to většinou lidé, s jejichž pozemky má budoucí skladové centrum těsně sousedit. Odpůrci výstavby zahájili v Mořicích podpisovou akci, která má zabránit výstavbě dvou skladovacích
hal na zhruba 12 hektarovém pozemku.
„S takovou stavbou nesouhlasíme a
nechceme ji tady. Ať si staví ve městech, my chceme žít v klidu,“ argumentují odpůrci z občanského sdružení Mořice pro občany–občané pro
Mořice.
„Už jsme kontaktovali Arniku, ta s
vámi zatočí,“ ujišťoval Jiří Obruča,
který je jedním z organizátorů petiční akce. V bouřlivé diskusi navrhovali lidé celou řadu náhradních variant – přeložit výstavbu za dálnici,
posunout ji dál za hranice obce, vystavět vysoké protihlukové stěny a
mnohé další. Opozice v čele s Jiřím
Pinkasem si připravili pro zástupce
investora celou řadu otázek, na které
čekali jednoznačné odpovědi. „Prosíme konstruktivní dotazy, ne výkřiky do tmy,“ vyzvali občany.
Průmyslová zóna, která je součástí
územního plánu, je však přesně vymezena. Když ji před několika lety
bývalé zastupitelstvo schvalovalo,
nevyjádřil se k ní nikdo z občanů.

Lokalita bezprostředně pod dálnicí
není vhodná pro bytovou zástavbu,
proto ji Olomoucký kraj vymezil pro
průmyslové využití. O lukrativní pozemek v těsném sousedství dálnice
projevila v minulosti už řada firem,
žádné jednání však zatím nebylo
úspěšné. Firma Lettenmayer provozuje obrovské logistické centrum
mimo jiné také v obci Jirny u Prahy,
kde se byli mořičtí zastupitelé podívat a prohlédli si haly v plném provozu. V Mořicích má firma postavit
dvě lehké montované haly s plochou
29 a 18 tisíc metrů čtverečních s maximální výškou 12,5 metru v trvale
udržovaném areálu s přímým nájezdem z dálnice, takže přijíždějící kamiony nebudou zajíždět do obce.
Okolo areálu vybuduje investor protihlukový val do výšky 7 metrů nad
úrovní terénu osázený vegetací. „V
žádném případě nechceme jít proti
obyvatelům a znečistit si tady životní prostředí. Právě naopak, jde nám o
rozvoj obce a ten se nedá zastavit.
Výstavba skladovacího centra je nejmenším zlem při zajištění trvalých i
jednorázových příjmů do obecní pokladny, které budou ku prospěchu
nás všech a při zajištění zaměstnanosti v naší obci i v regionu,“ konstatoval starosta Mořic Jaroslav Knap.
„Obce hledají neustále finanční
zdroje, protože jejich nízké rozpočty
(v případě Mořic 3,8 milionů korun
– daňové příjmy) jim neumožňují
rozvoj, ale pouze přežívání. Jsme si
vědomi toho, že každá mince má
dvě strany, ale v tomto případě jsme
přesvědčeni, že pozitiva převažují
nad zápornými vlivy. Logistické
centrum vytvoří 160 pracovních
míst a dobrá spolupráce s firmou
nám zajistí případné kofinancování
investičních akcí, které v obci plánujeme. Například dokončení odkanalizování obce a výstavbu čističky,“
upozornil starosta. V souběhu také
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vedený majetek využívat k uvedeným účelům (nebo povolené komerční činnosti překročí stanovený rozsah), uhradí do státního rozpočtu
prostřednictvím převodce cenu, kterou převáděný majetek měl ke dni
uzavření smlouvy dle cenového
předpisu, platného v době převodu.
Podle stručného obsahu smlouvy je
tedy zřejmé, že pokud by Kraj změnil nebo překročil rámec, na jehož
základě byl bezúplatný převod schválen, bude muset Kraj zaplatit plnou cenu, tedy oněch zmiňovaných
58 milionů korun. I tak je ale dobře,
že panské sídlo v Čechách p/K se nepromění třeba v exkluzivní golfové
hřiště, což byla také jedna z variant, s
níž potenciální uchazeči také při
případném získání areálu počítali.
-MiH-

Dilema v Mořicích - ano či ne pro logistické centrum?
své prodejní centru v Mořicích připravuje firma STEINER, která zaměstná dalších 15 lidí.
Mořice se aktivně zapojují do Programu obnovy venkova. Zachovávají tradiční ráz venkovského života, obnovují staré zvyky našich
předků. Jejich snaha i výsledek práce
získaly řadu ocenění v soutěži Vesnice roku. Nejprestižnější z nich je loňské vítězství a zisk zelené stuhy v
rámci celé České republiky za obnovu a tvorbu veřejných prostranství,
péči o krajinný rámec obce, výchovu
mládeže a zapojení veřejnosti do
těchto aktivit. Vítězství v celostátní
soutěži posunulo obec Mořice do evropské soutěže Entente Florale EUROPE 2009. Jedním z kritérií v této
soutěži je právě rozvoj a modernizace obce.
Výsledkem středečního veřejného
jednání zastupitelstva bylo hlasování představitelů obce o směně účelové komunikace a následný příslib
prodeje pozemku investorovi. Ten
na vlastní náklady vybuduje novou

Karel Sochor
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náhradní komunikaci, která vytvoří
obchvat kolem obce.
Výsledek hlasování – 6 zastupitelů
zvedlo ruku pro, 2 proti a jeden se
hlasování zdržel. Zastupitelstvo obce tím vyslalo investorovi vstřícný
signál – jednání a přípravu výstavby
mohou zahájit.
„Je to pouze první krok. Pohybujeme se na území vymezeném k podnikání, které podléhá několika kolům schvalování – včetně občanů.
Lidé sami musí zvážit, zda je pro ně
využití pozemků přínosem či nikoliv,“ uvedl zástupce investora. „Vše
teď bude záležet na výkupu pozemků a na jednání s vlastníky. Při předběžných jednáních jsme získali souhlas 90 procent z nich, stačí však jeden, který pozemek neprodá, a jdeme od svého záměru pryč,“ doplnil.
Celý areál lze postavit do 5 měsíců,
ale bude tomu předcházet řada studií, projektů, schvalovacích procesů
a vyjádření - mimo jiné i hygieniků a
odboru životního prostředí a také samotných občanů Mořic.
(jp)

Zvláštní místo posledního odpočinku.Záleží, jak se to vezme. Možná v
tom má konický hřbitov zvláštní primát. V sousedství posledního hrobu u správcovského objektu totiž našly pravděpodobně místo posledního odpočinku i dvě
patrně vyřazené součásti někdejšího inventáře. No proč taky ne. Kam vlastně jinam s nimi? jenom jsme si nějak nevšimli, jestli k nim také někdo chodí zapakovat svíčky a nosí čerstvé květiny…
-MiH-
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
Čtvrtek 12. února:
10:00-12:00
Bruslení pro školy a veřejnost: cena
10,-Kč/osoba.
Program MC Cipísek
Narozeninový týden 16.2. - 20.2. V
hernách pro rodiče s dětmi oslavíme
10. narozeniny Cipíska! Jarní prázdniny v MC Cipísek 23.2. - 27.2. omezený provoz
MC Dvořákova - otevřeny herny pro
rodiče s dětmi dle běžného rozpisu, neprobíhají kroužky
MC sídliště Svobody zavřeno. Mimiklub - kurzy pro nastávající a čerstvé
maminky s dětmi do 1 roku
středa 12.30 - 14.30, MC Dvořákova.
Nošení dětí v šátku - 18.2. Baby masáže - 4.3. a 11.3.
Na oba kurzy přijímáme přihlášky.
Kreativní večer pro dospělé – Gelové
svíčky - středa 11.2. od 18.00 v MC
Dvořákova, přihlášky v MC. Kurz Respektovat a být respektován - přihlášky
a informace už nyní v MC kurz
výchovných a komunikačních postupů pro rodiče i pedagogy, odpolední
kurz duben-květen, www.mcproste
jov.cz, e-mail: mcprostejov@centrum.cz, tel. 602 364 874, 602 364 868
SPORTCENTRUM - DDM
Prostějov pořádá
Tábory pro děti a rodiny s dětmi:
Lyžařský - Západní Tatry - Roháče
15.3.2009 - 20.3.2009
Výborné lyžování, termální koupaliště.
Relaxační tábor Řecko - Chalkidiki
- Toroni
12.6 - 21.6.2009
Ubytování: apartmány a studia, strava:
česká polopenze.
Jednodenní lyžařské zájezdy s lyžařskou školičkou
Červenohorské sedlo - 14.2.2009
Praděd - 7.3.2009
Místo bude upřesněno podle sněhových podmínek. Informace: Sport-

centrum – DDM, Mgr. T. Zajíčková,
tel. 582 332 297.
Galerie S, SOU obchodní, E. Husserla
1 pořádá výstavu „ADRA V KENI,
KEŇA V PROSTĚJOVĚ“. Výstava
potrvá do konce února.
Program pobočky ČKA v Prostějově
Poetický večer TICHO: pátek
13.2.2009 v 17.00 hodin - Mgr. Juraj
Dovala, autorské čtení básní,v doprovodu klasické kytary. Přednáškový
sálek Církve československé husitské,
Demelova 1, Prostějov (za Priorem).
Cyrilometodějské gymnázium: Přípravný kurz k přijímacím zkouškám
do primy víceletého gymnázia určený
žákům 5. tříd ZŠ. Termíny: 20.2., 6.3.,
20.3., 3.4., 17.4., začátek vždy 14.30
hod. Na kurz není třeba se předem přihlašovat. Kurz je bezplatný. Bližší informace na www.cmg.prostejov.cz
TJ Kostelec na H. pořádá jarní prázdniny 22.2. - 27.2.2009 v Kladkách pro
maminky (tatínky) s dětmi od 2let.
Ubytování, obědy, večeře, pitný režim,
částečný program, pronájem tělocvičny. Dotazy a přihlášky posílejte na email: luci.sch@seznam.cz. Mgr.Lucie
Schönfeldová
TJ Sokol Čechovice, oddíl kopané pořádá VELKÝ SPORTOVNÍ PLES
– sobota 21. února 2009 od 20.00 hod.
hraje skupina GASTRO. Vstup pouze
ve společenském oblečení. Prodej
vstupenek každou středu 16.00 –
18.00 hod. DĚTSKÝ KARNEVAL
dne 22. února 2009 v sokolovně. Hudba a občerstvení zajištěno. Začátek ve
14.00 hod.
Střední škola automobilní pořádá 13.
února 2009 maturitní ples v Národním
domě. Zahájení v 19:30 hodin.
Atelier modrý Anděl - Keramika pro

KUPÓN č. 6
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

dospělé - úterý 17.30 - 19.45, čtvrtek
16.30 - 18.00, malba, kresba pro dospělé - pondělí 18 - 20.15, fotokroužek
do 20let - čtvrtek 16.30 - 18.00, výtvarka-keramika děti - úterý 16 - 17.30.
Výstava fotografií žáků Atelieru modrý Anděl-Bar 12opic, Partyzánská 14,
PV /do konce února/.
Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Komenského 6 uvádí ve čtvrtek 19.
února 2009 v 19. 00 hod. KOMORNÍ RECITÁL BÁRY BASIKOVÉ.
Předprodej vstupenek: 582 333
003, produkce.sdpv@centrum.cz,
www.sdpv.cz
SK AMATÉR 1993 si Vás dovoluje
pozvat v sobotu 14. února 2009 ve
20.00 hod. do sálu Obecního úřadu
Hluchov na tradiční SPORTOVNÍ
PLES. K tanci a poslechu hraje hudba
Duo Pištěk z Plumlova. Srdečně zvou
pořadatelé.
Sbor dobrovolných hasičů Drahany
pořádá v sobotu 14.2.2009 v 8.00 hod.
v lese na koci městyse Drahany ZLATOU VAŘEČKU a Branný závod
tříčlenných družstev. Na tuto hezkou
akci v pěkném prostředí a bohatým
občerstvením vás zve SDH Drahany.
Výbor základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami
Prostějov, organizuje předvelikonoční
zájezd do Polského Těšína 25.3.2009.
Přihlášky i od nečlenů organizace přijímá každé úterý od 9.00 do 11.00 hod.
na Kostelecké ul. č. 17, dveře č. 109. V
těchto termínech je možné vyzvednout
členské příspěvkové známky.
Klub Apollo 13 – pátek 13. února:
Sounds of the Grave 2009
FROM BEYOND /brutal doom, Prostějov/, AMORTEZ /black metal, Brno/, NO FUTURE /metal, Prostějov/,
ATTACK OF RAGE /grind grind
grind, Slovensko/, FATALITY /death
metal, Hrušovany u Brna/. Odlet:
20:00 hodin
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, OV PV, pořádá ve dnech
20. – 27. června 2009 rekondiční pobyt
pro postižené s onemocněním kardio a

respiro na HORNÍ BEČVĚ. Čeká na
vás horský hotel Cherry s dvoulůžkovými pokoji a bungalovy s plným soc.
zařízením. Doprava zvláštním autobusem, lékařské zabezpečení, odborní
cvičitelé, solná jeskyně, vířivka a bohatý program. Plná penze. Zájemci se
mohou hlásit a podrobné info obdrží
na tel.: 739 513 405 – Vladimír Pařízek
do 13. března.
Občanské sdružení ohrozimské mateřinky pořádá v pátek 13.2.2009 SPOLEČENSKÝ PLES v kulturním
domě v Ohrozimi. Začátek ve 20.00
hod. Hraje skupina CASIO BAND,
předprodej vstupenek v MŠ Ohrozim.
Tel.: 582 393 275. Tombola a občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
Zápis děti k předškolnímu vzděláváni
pro školní rok 2009/2010 se koná v
úterý 3. března 2009 od 14.00 do 15.00
hodin v budově mateřské školy.
DS Větřák Pivín Vás všechny srdečně
zve do Pivína na 41. OSTATKY v neděli 22. února 2009 a v úterý 24. února
2009 vždy od 19.00 hodin v kulturním
domě. Hraje skupina Romantika,
občerstvení zajištěno, ostatkový program bude ...
V sobotu 4. 4. 2009 od 19 hodin v
Národním domě v Prostějově pořádá senátorka Božena Sekaninová
COUNTRY PLES – ORANGE
EXPRES. Tančí se ve všech prostorách. Hlavní sál – Poutníci, kavárna –
Náhoda, restaurace – Mrko band, vinárna – Duo casino. Předprodej v
Knihkupectví u Radnice, nám. TGM
15. Country oblečení vítáno.
Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých Prostějov a Tyflo Centrum Olomouc, regionální pracoviště
Prostějov vás srdečně zvou na Den
otevřených dveří na téma: „Braillovo
slepecké písmo – symbol naší gramotnosti“ Místo konání: v prostorách
SONS, Svatoplukova ul. č. 15, Prostějov 18.2.2009. Program: 9.00h zahájení a představení SONS a TC - film
„Když oči nevidí“ - seznámení s historií vzniku a využití Braillova sle-

peckého písma, včetně praktické ukázky čtení a psaní - předvedení aplikovaného stolního tenisu pro nevidomé
SHOWDOWNU.
FC RELAX PROSTĚJOV Vás srdečně zve na 6. FOTBALOVÝ
PLES konaný v pátek 20. února 2009
od 20.00 hodin v kulturním domě ve
Smržicích. K tanci a poslechu hraje
TAMDEM Protivanov. Bohatá tombola, občerstvení zajištěno. Svoz z Prostějova: Hlavní nádraží 19.00, Svatoplukova - U Milosrdných bratři 19.10,
Městské lázně 19.15, Restaurace Haná
19.20‚ Čechovice křižovatka 19.30.
KAVÁRNA GALERIE
NÁRODNÍ DŮM Prostějov, kurátor
výstavy: Miroslav ŠVANCARA
KVĚTOSLAVA SNÁŠELOVÁ –
obrazy. Vernisáž čtvrtek 19. února
2009 v 18:00 hodin. Úvodní slovo:
PhDr. Jiří Hastík. Kulturní program:
CMG v Prostějově. Výstava se koná s
finanční podporou Města Prostějova.
Agentura MaDaMi srdečně zve Vás
Vaše přátele na DÁMSKÝ KLUB –
pravidelný komponovaný večer nejen
pro dámy 10. února 2009 od 18.00
hod.. galerie Agentury MaDaMi, Olomoucká 4, Prostějov. Bližší Inko na
tel.: 720 545 100.

WELLNESS STUDIO EFFECT,
Plumlovská 62. Nabízíme moderní a
vysoce účinná zařízení na bázi podtla-

Správná odpověď z č. 4: Na snímku je budova na ul. Úprkova. Vylosovaným výhercem je Jitka Sojková, Sídl. svobody 61, Prostějov. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 17. února 2009, 17.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 23. února 2009. Cenu do soutěže, poukázku na večeři či oběd pro dvě osoby v hodnotě 300 Kč věnuje Motorest Oáza, Mostkovice, Plumlovská přehrada (u pláže 2).

Kino Metro 70
Pondělí 9. února:
14.00 Bijásek – Mimořádný
17.30 Sněženky a machři po 25 letech
Česká komedie
20.00 Che Guevara - revoluce
Koprodukční válečné drama
Úterý 10. února:
17.30 Sněženky a machři po 25 letech
20.00 Che Guevara - revoluce
Středa 11. února:
17.30 Sněženky a machři po 25 letech
20.00 Che Guevara - revoluce
Čtvrtek 12. února:
17.30 Peklo s princeznou
Česká filmová pohádka
20.00 Kamarádova holka
Americká komedie
Pátek 13. února:
15.30 Peklo s princeznou
17.30 Peklo s princeznou
20.00 Kamarádova holka
Sobota 14. února:
15.00 Peklo s princeznou
17.30 Peklo s princeznou
20.00 Kamarádova holka
Neděle 15. února:
15.00 Peklo s princeznou
17.30 Peklo s princeznou
20.00 Kamarádova holka

Kinokavárna DUHA

Kinokavárna DUHA

Sobota 14. února:
15.00 Broučkova rodina
Pásmo pohádek
17.30 Rallye smrti
Americký thriller
20.00 Anglické jahody
České filmové drama
Neděle 15. února:
17.30 Rallye smrti
20.00 Anglické jahody

Obecní úřad Mořice Vás zve na reprezentační Obecní ples v pátek
13.2.2009 v Sokolovně Mořice. K
tanci a poslechu hraje Marbo Dobrochov. Vystoupí: tance ZUS Ivanovice
na Hané, mažoretky. V neděli
15.2.2009 se konají Dětské šibřinky!!!
TJ Sokol Určice pořádá Společenský
ples v sobotu 21. února 2009 ve 20
hod. v sále místní sokolovny k tanci a
poslechu hraje taneční orchestr CLASSIC z Kroměříže. Předtančení: latinsko-americké tance Taneční studio Dany Hubené. TOMBOLA: hlavní cena
LCD TELEVIZOR, vstup ve společenském oděvu. Případná rezervace míst
na tel. 606 455 350 do pátku 20.2.2009.
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Kino
Konice
Kino
Konice

kové terapie, odbourání nadváhy, spalování tukové tkáně, odstranění celulitidy, suchou saunu s vibrujícím lůžkem, nejmodernější masážní křeslo s
diagnostikou blokády, relaxace,
příjemné posezení, odborně školená
obsluha. Tel. 775 276 710. Po-Pá 9 - 20
hod. So dle objednání JARNÍ SLEVY. www.wellnesseffect.cz
Pozvánka KPH Konice - 24. února
2009 v 19.00 hod. 3. řádný koncert
pro Aloise Trnečku. Mladota Ensemble Prague - smyčcový kvintet a klavír.
MS Ptení – Kubina pořádá tradiční
MYSLIVECKÝ PLES. Sobota 14.
února 2009 od 20.00 hod v sokolovně
ve Ptení. Bohatá tombola. Zvěřinové
speciality! K tanci a poslechu hraje
skupina BLACK ROSE.
Oznámení o konání řádné valné
hromady Honebního společenstva
Ptení dne 14. února 2009 v 9.00 hod.
v sokolovně ve Ptení.
KURZ ZÁKLADNÍHO BRUSLENÍ pro děti od tří let, mládež i dospělé,
začátečníky i pokročilé. Úterý 10.2.
18.00 – 19.00 hod., čtvrtek 12.2. a sobota 14.2. – bude upřesněno. Tréninkové hodiny se týdně obměňují. Sledujte www.kraso-prostejov.wbs.cz
Mystic
musicmusic
club
Mystic

club

Pátek 13. února:
FAJN PARTY RADIO HITY
SHAUN BAKER
Sobota 14. února:
Valentýnská párty/DJ Lukáš Kobza
Disco
club Simetrix
Simetrix
Pátek 13. února:
DJ Jirka Mareš & sub – zero
Sobota 14. února:
DJ Jirka Mareš – Valentýnská párty

Středa 11. února:
13.00 Z pekla štěstí
Pátek 13. února:
20.00 Anglické jahody
České drama
Kino
OKOOko
Němčice
nad Hanou
Kino
Němčice
Neděle 15. února:
10.00 Peklo s princeznou
Česká pohádka
Kulturní
klub DUHA
Kulturní
klub

DUHA

Pondělí 9. února:
17.00 Václav Ševčík „Kresby“
Výstava potrvá do 4.3.2009
Čtvrtek 12. února:
9.20 a 10.30 Vítání občánků (obřadní
síň prostějovské radnice)
19.30 Jarmila Šuláková a Fleret
Pátek 13. února:
20.00 Taneční večer – k tanci a poslechu
hrají manželé Vykoukalovi
Městské
divadlo divadlo
Městské
Pátek 13. února:
MATURITNÍ PLES
SOU automobilní, Vápenice
Středa 11. února:
I. PŘEHLÍDKA TANEČNÍCH OBORŮ ZUŠ OKRESU PROSTĚJOV
Pořádá ZUŠ. V. Ambrose v Prostějově
Divadlo
Point Point
Divadlo
Čtvrtek 12. února:
19.00 Strakonický dudák aneb
O naplněném snu
Apollo
13
Apollo
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Pátek 13. února:
19.00 Sounds of the Grave 2009
Sobota 14. února:
21.00 Už jsme doma
Brooklyn
Brooklyn
Sobota 14. února:
21.00 ELECTRIX aneb "návrat ztraceného syna"

Berani - 21.3.-20.4. Nemáte zrovna na růžích ustláno, budete muset odvracet hned několik útoků. Hlavně vaši kolegové mají na vás spadeno,
neboť jim připadá, že jste je podvedli. Snažte se jim to vysvětlit.
Býci - 21.4.-21.5. Utíká vám čas a vy si to nechcete připustit. Najednou
poznáte, že spoustu věcí jste měli udělat už daleko dřív a teď budete chtít
všechno dohonit na poslední chvíli. Nepodaří se vám to.
Blíženci - 22.5.-21.6. Budete vyvádět, jako kdyby vás popíchalo hejno
vos. Důvodem vaší zuřivost bude pitomost, které jste se dopustili v zaměstnání. Můžete to sice ještě napravit, ale musíte ukecat nadřízeného.
Raci - 22.6.-22.7. Začátkem týdne budete v menším útlumu a tak není
divu, že se do ničeho závažného pouštět ani nechcete. Jenomže koncem
týdne budete postaveni před těžký úkol, kterému se musíte postavit.
Lvi - 23.7.-23.8. Několik lidí okolo vás se bude tvářit, jako když vás nezná. Zřejmě jste jim něco provedli a pokud hodláte zjistit co, zeptejte se
jich přímo. V žádném případě se je nesnažte dále provokovat.
Panny - 24.8.-23.9. Do vaší přízně se vám dere člověk, kterého můžete zásadním způsobem využít k vlastnímu prospěchu. Musíte ovšem i
vy sami pro něho něco udělat a pak zavládne oboustranná spokojenost.
Váhy - 24.9.-23.10. Snažte se soustředit, tento týden je od vás očekáván
vrcholný výkon a hlavně výsledky. Moc chuti mít sice nebudete, ale za
úspěch budete velmi dobře ohodnoceni. Takže hurá do práce!
Štíři - 24.10.-22.11. Tento týden se vyhýbejte řízení vozidla, nemuselo
by to pro vás dopadnout dobře. Na cestu do práce využijte hromadnou
dopravu a pokud někam míříte o víkendu, požádejte o odvoz.
Střelci - 23.11.-21.12. Nikdo po vás nechce žádné zázraky, ale aspoň
snahu byste projevit mohli. Už delší čas vás nadřízení pozorují a nejsou
spokojeni s vašimi výsledky v práci. Zaberte, ať není malér.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Můžete se spolehnout na lidi, které máte
okolo sebe. Sice na ně v nejbližších dnech zaútočíte s neobvyklou prosbou, ale ani tentokrát vás nenechají ve štychu.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Můžete očekávat hodně zajímavou zprávu, která
vás sice na chvíli vykolejí, ale hned vzápětí ji dokážete naprosto geniálně využít. Už teď se můžete radovat z velkého profitu.
Ryby - 20.2.-20.3. Vy v poslední době na životosprávu moc nemyslíte
a je to poznat. Nikdy jste sice nebyli zvlášť fyzicky nadaní, ale tentokrát
je to opravdu už na pováženou. Začněte se více hýbat.

06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (36)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VI (19)
07:55- Přátelé II (10)
08:25- Sabrina - mladá
čarodějnice I (20)
08:55- Panelák (67)
09:40- Odpadlík II (9)
10:40- Právo a pořádek III (4)
11:40- To je vražda, napsala IV
(1)
12:40- Chůva k pohledání VI
(20)
13:10- Will & Grace VI (20)
13:40- Policie - New York
(109)
14:40- Chameleon IV (18)
15:40- Médium II (17)
16:40- Zločiny ze sousedství II
(4)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé II (11)
19:55- Počasí
20:00- Ošklivka Katka (63)
21:20- Kauzy z Bostonu I (6)
22:15- Božská mrcha (6)
23:15- Žralok I (6)
00:10- Na plný plyn I (11)
01:10- Volejte Věštce
02:55- Ve jménu zákona I (4)
03:45- Na čem záleží (60)
04:10- Autosalon

9.2. 2009

05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Kultura.cz
10.50 - Kultura.cz
11.15 - Čétéčko
11.40 - Za školu
12.05 - Zkus mít vkus
12.30 - Bílé ovce Zábavná
škola
12.45 - Děti v Čechách (5/10)
13.00 - Záhady starého Egypta
(5/10)
13.15 - Pohádky z celého světa
(12/13)
13.30 - Pan Pelikán
05:59 Snídaně
Finský film
s Novou
14.55 - Kde peníze pomáhají
08:35 Tequila a Bonetti
15.00 - Dvaasedmdesát jmen
v Římě (17)
české historie (33/72)
09:30 Pekelná jízda
15.15 - Toulavá kamera
Americký film
15.45 - Zlatý důl
11:25 Odložené případy IV
16.35 - Dobrodružství vědy
(3)
a techniky
12:20 Můj přítel Monk IV
17.05 - Ukrývané děti (1/2)
Italský film
(12)
18.55 - Zprávy v českém
13:15 Pohřešovaní III (7)
znakovém jazyce
14:10 Kobra 11 VI (15)
19.05 - Orbis musicae pictus
15:10 Hvězdná brána V (9)
19.30 - Musicblok
16:05 Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly V (18) 20.00 - Souboj vojevůdců
(6/13)
17:00 Odpolední
20.50 - Neznámí hrdinové Televizní noviny
Pohnuté osudy
Sportovní noviny
21.20 - Krásný ztráty
Odpolední Počasí
17:35 Kriminálka Miami IV 21.45 - Film o filmu Ocas
ještěrky
(18)
22.00 - V odborné péči (19/43)
18:30 Ulice (1191, 1192)
22.30 - Události, komentáře
19:30 Televizní noviny
23.10 - Q
Sportovní noviny
23.40 - GRAMMY®
Počasí
AWARDS 2009
20:00 Kobra 11 XII (10)
Noční filmový klub
21:05 Víkend
01.10 - Můj strýček
21:40 Dr. House III (5)
Francouzská satirická
22:35 Nepřítel před branami
komedie
Film v koprodukci
03.00 - Restart (5/8)
USA, Německo, Velká 03.15 - Po stopách
Británie a Irsko
03.30 - Máte slovo
01:00 Mrtvá zóna IV (8)
04.15 - Krotitelé dluhů (5/12)
01:45 Áčko
04.45 - Československý
02:30 Novashopping
filmový týdeník
02:55 Konec vysílání
(715/2379)

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Sezame, pojď
si hrát (76/78)
09.00 - Nikdo nic neví
Bláznivá
okupační groteska
10.10 - Film o filmu Cinka
Panna
10.30 - Moje rodina II (6/13)
11.00 - Velké přírodní
katastrofy: Sopky (4/4)
11.50 - Krásy evropského
pobřeží: Valčík hrází
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Rodina a já
13.50 - Okouzlení VIII (44/54)
14.45 - Soudkyně Amy IV
(9/24)
15.25 - Simpsonovi XIX
(3/20)
15.50 - Věříš si?
16.15 - Záhady Toma Wizarda
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Medvěd hnědý
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Proč bychom se
netopili (3/10)
21.00 - Na cestě po El Quiché
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Tajné akce StB (6/40)
22.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.35 - Ragtime
Americko-britský film
01.10 - Politické spektrum
01.40 - Okouzlení VIII (44/54)
02.30 - U nás v Evropě
02.40 - Události v regionech
03.05 - Události v regionech
03.35 - Regiony ČT24
04.00 - Týden v regionech
(Připravilo Brno)
04.25 - Týden v regionech
(Připravila Ostrava)

Pondìlí

10. 2. 2009

06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (37)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VI (20)
07:55- Přátelé II (11)
08:25- Sabrina - mladá
čarodějnice I (21)
08:55- Panelák (68)
09:40- Odpadlík II (10)
10:40- Právo a pořádek III (5)
11:40- To je vražda, napsala IV
(2)
12:40- Chůva k pohledání VI
(21)
13:10- Will & Grace VI (21)
13:40- Policie - New York
(110)
14:40- Chameleon IV (19)
15:40- Médium II (18)
16:40- Zločiny ze sousedství II
(5)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé II (12)
19:55- Počasí
20:00- Velmi křehké vztahy III
(47)
21:20- Loupení jehňátek
Britsko-kanadský film
23:20- Peníze těch druhých
Americká komedie
01:25- Volejte Věštce
03:10- Ve jménu zákona I (5)
04:00- Na čem záleží (61)
04:25- Svět 2009
04:50- Receptář prima nápadů

05:00 Novashopping

05.00 - Objektiv
05.30 - Správy
STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Kosmopolis
09.40 - Mýty a fakta historie:
Rasputin - šílený mnich
10.30 - 168 hodin
10.55 - Dobrá rada nad zlato
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kluci v akci
12.25 - Černé ovce
12.40 - Hřiště 7
14.50 - Fokus ČT24
15.15 - Vltava v obrazech
(3/86)
15.30 - Svět zázraků: Ushuaia
(9/26)
Brána poznání
16.00 - Architektura světla:
05:00 NovaMoneo &Tusquets
shopping
17.05 - Bojová umění aneb
05:59 Snídaně s Novou
Jednota osobnosti
08:35 Tequila a Bonetti
(6/10)
v Římě (18)
17.30
To jsou věci! (4/10)
09:30 Moře lásky: Lesní
17.55 - Divnopis - Drštěkryje
romance
Německý romantický 18.00 - Televizní klub
neslyšících
film
18.30 - Babylon
11:25 Odložené případy IV
18.55 - Zprávy v českém
(4)
znakovém jazyce
12:20 Můj přítel Monk IV
19.05 - Learning English with
(13)
Ozmo (11/13)
13:15 Pohřešovaní III (8)
19.30 - Sabotáž
14:10 Kobra 11 VI (16)
15:10 Hvězdná brána V (10) 20.00 - Ta naše povaha česká
EVROPSKÝ FILM
16:05 Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly V (19) 20.30 - Ve fotbalovém kotli
Britská romantická
17:00 Odpolední
komedie
Televizní noviny
22.10 - Film o filmu
Sportovní noviny
Ďáblova lest
Odpolední Počasí
17:35 Kriminálka Miami IV 22.30 - Události, komentáře
23.10 - Burianův den žen
(19)
23.40 - Horká linka
18:30 Ulice (1193, 1194)
00.10 - Dějiny pod zámkem
19:30 Televizní noviny
aneb Kapitoly z
Sportovní noviny
Počasí
historie vězeňství
20:00 Ordinace v růžové
01.05 - Zlodějský svět
zahradě 2 (84)
02.00 - Souboj vojevůdců
21:20 Kriminálka Miami V
(6/13)
(22)
02.45 - Náš venkov
22:15 15 LET TV NOVA
03.05 - Znamení a rituály
23:10 Šepoty ve tmě
03.15 - Světci a svědci
Americký thriller
03.30 - Sváteční slovo teologa
01:05 Kriminálka Las Vegas
Aleše Opatrného
IV (15)
03.35 - Cesty víry
01:50 Novashopping
03.55 - Křesťanský magazín
02:10 Rady ptáka Loskutáka 04.10 - Exit 316 - Mise: Konec
02:55 Občanské judo
krásných časů
04:10 Směr jih (30)
04.30 - POKR

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
Archivní návraty
09.00 - U nás doma (6/7)
09.45 - Babiččina krabička
10.15 - Slovácko sa nesúdí
(6/12)
10.50 - Alibi jako řemen
Detektivní příběh
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Okouzlení VIII (45/54)
14.35 - Soudkyně Amy IV
(10/24)
15.20 - Zábavná škola - Děti
v Čechách (6/10)
15.35 - Záhady starého Egypta
(6/10)
15.50 - Věda je zábava (13/26)
16.15 - Tykadlo
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:
Vrba borůvkovitá
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Letečtí stíhači v boji:
Zabiják stíhaček Zero
(6/13)
20.50 - Všechnopárty
21.40 - Krotitelé dluhů (6/12)
22.10 - Případy inspektora
Lynleyho IV (2/4)
Britský film
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Vltava v obrazech
(3/86)
00.05 - Sex ve městě III (11/18)
00.35 - Okouzlení VIII (45/54)
01.20 - Chcete mě?
01.35 - Vodácká putování
01.50 - Krásy evropského
pobřeží: Valčík hrází
02.00 - Události v regionech
02.25 - Události v regionech
02.50 - Události v regionech
03.15 - Regiony ČT24
03.40 - Zajímavosti z regionů
04.05 - Zajímavosti z regionů
(Připravilo Brno)
04.30 - Zajímavosti z regionů
(Připravila Ostrava)

Úterý

01:10
01:35
02:20
03:05
04:10
05:00

23:30

21:50
22:35

20:00
20:55

18:30
19:30

17:35

17:00

13:15
14:10
15:10
16:05

12:20

11:25

09:25

08:35

05:59 Snídaně
s Novou
Tequila a Bonetti
v Římě (19)
Chyťte vraha (1/2)
První část kanadskoamerického filmu
Odložené případy IV
(5)
Můj přítel Monk IV
(14)
Pohřešovaní III (9)
Kobra 11 VI (17)
Hvězdná brána V (11)
Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly V
(20)
Odpolední
Televizní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka Miami IV
(20)
Ulice (1195, 1196)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Beze stopy VII (6)
Námořní vyšetřovací
služba III (22)
Na vlastní oči
Plastická chirurgie s.r.o.
IV (11)
Masakr na střední škole
Kanadsko-americký
akční film
Novashopping
15 LET TV NOVA
DO-RE-MI
Áčko
Směr jih (31)
Novashopping

05.00 - Chalupa
je hra
05.20 - Chcete je?
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
Archivní návraty
09.00 - Televarieté
10.25 - Doktor z vejminku
(2/7)
11.10 - Hody na Podluží
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Komunikace je hra
(6/13)
13.45 - Okouzlení VIII (46/54)
14.40 - Soudkyně Amy IV
(11/24)
15.25 - Game Page
15.50 - Byla jednou jedna
planeta (6/26)
16.15 - Já a moje rodina
(22/26)
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Pod pokličkou
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Mionší
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
19.58 - Sportka a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
21.00 - Po stopách hvězd
21.30 - Na stopě
21.55 - Losování Sportky
a Šance
22.00 - Hotel Babylon I (6/8)
22.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.00 - Orbis pictus
Poetický film
00.45 - Okouzlení VIII (46/54)
01.35 - Hledání ztraceného
času
01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
02.45 - Události v regionech
03.10 - Sabotáž
03.35 - Tajné akce StB (6/40)
03.50 - Regiony ČT24
04.15 - Kultura v regionech
04.40 - Generace "0"

Støeda

05.00 - Auto Moto
Styl
05.30 - Správy
STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Babylon
09.35 - Po stopách
09.55 - Architektura světla:
Moneo &Tusquets
11.00 - Svět zázraků: Ushuaia
(9/26)
11.40 - AZ-kvíz
12.05 - Chalupa je hra
12.30 - Černé ovce
12.45 - Reportéři ČT
13.25 - Věříš si?
13.50 - Záhady Toma Wizarda
14.05 - Věda je zábava (13/26)
14.30 - Tykadlo
14.50 - Chcete mě?
15.10 - Závod jachet Fastnet
1979
Brána poznání
16.05 - Deset století architektury
16.20 - Vivat Španělsko!
(6/12)
16.35 - Zoom
16.50 - Než přijede záchranka
(4/13)
17.05 - Diagnóza
17.25 - PORT
17.50 - Přidej se
18.05 - Nedej se
18.30 - Hledám práci
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Pique-nique II. (10/12)
19.30 - Pětka v Pomeranči
20.00 - Trilobit s vernisáží
20.30 - Pompeje (2/2)
Italský historický
film
22.05 - V čele Evropy
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Dokumentární klub:
25 let a všechno jde
do háje
Noční filmový klub
00.30 - Tenkrát v Americe
Italsko-americký film
04.10 - Divadlo žije!
04.40 - Deset století architektury

06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (38)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VI (21)
07:55- Přátelé II (12)
08:25- Sabrina - mladá
čarodějnice I (22)
08:55- Panelák (69)
09:40- Odpadlík II (11)
10:40- Právo a pořádek III (6)
11:40- To je vražda, napsala IV
(3)
12:40- Chůva k pohledání VI
(22)
13:10- Will & Grace VI (22)
13:40- Policie - New York
(111)
14:40- Chameleon IV (20)
15:40- Médium II (19)
16:40- Zločiny ze sousedství II
(6)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé II (13)
19:55- Počasí
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Myšlenky zločince IV
(1)
23:20- Dolores Claiborneová
Americký kriminální
film
01:55- Volejte Věštce
03:40- Ve jménu zákona I (6)
04:30- Na čem záleží (62)
04:55- TOP STAR magazín
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02:00
02:20
02:55
04:10
05:00

01:15

23:05

22:10

21:20

20:00

18:30
19:30

17:35

17:00

11:35
12:25
13:20
14:10
15:10
16:05

09:30

08:35

05:59 Snídaně
s Novou
Tequila a Bonetti v Římě
(20)
Favorit
Americká komedie
Odložené případy IV (6)
Můj přítel Monk IV (15)
Pohřešovaní III (10)
Kobra 11 VI (18)
Hvězdná brána V (12)
Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly V (21)
Odpolední
Televizní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka Miami IV
(21)
Ulice (1197, 1198)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Ordinace v růžové
zahradě 2 (85)
Kriminálka Las Vegas
VII (23)
Zákon a pořádek: Útvar
pro zvláštní oběti VII (6)
Útěk z Absolomu
Americký sci-fi film
Kriminálka Las Vegas
IV (16)
Novashopping
Na vlastní oči
DO-RE-MI
Směr jih (32)
Novashopping

05.00 - Pod pokličkou
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Žijí v noci
Americký kriminální
film
Archivní návraty
10.35 - Zpívá Karel Gott
a sám uvádí své písničky
a hosty
11.40 - Růžové Merkury
Dramatizace
filatelistické povídky
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Diagnóza
13.45 - Okouzlení VIII (47/54)
14.40 - Soudkyně Amy IV
(12/24)
15.25 - Vodácká putování
15.40 - Šikulové
15.55 - Medúza
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Ořešník kropenatý
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset a Šance
milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Hercule Poirot X (2/4)
21.40 - Máte slovo
22.30 - POKR
23.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.05 - Deadwood II (10/12)
23.55 - Na moll
00.40 - Okouzlení VIII (47/54)
01.30 - Hotel Babylon I (6/8)
02.25 - Pětka v Pomeranči
02.50 - Události v regionech
03.15 - Události v regionech
03.40 - Události v regionech
04.05 - Regiony ČT24
04.30 - Jiří Kandus

Ètvrtek

Pátek

05.00 - Bydlení je hra
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
Archivní návraty
09.00 - Toulky krajem
09.15 - Sny a skutečnost
Hanzelky a Zikmunda
10.15 - Kde peníze pomáhají
10.25 - Příště u Vás podruhé
z Vacenovic
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Domácí lékař aneb
Nic není jen tak
13.40 - Okouzlení VIII (48/54)
14.35 - Haf! (50/62)
15.00 - Tom, nejlepší přítel
(19/26)
15.25 - Taylor má trable
(24/26)
15.50 - Svět Elmo (39/56)
16.05 - Babar (26/26)
16.30 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Zkus mít vkus
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Bílé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Šikoušek zelený
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Losování Euromiliony
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Ranč U Zelené sedmy
(6/21)
20.55 - 13. komnata Štěpána
Raka
21.30 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Sex ve městě III (12/18)
22.45 - Losování Šťastných
05.00 - PORT
deset a Šance milion
05.30 - Správy STV 22.50 - Losování Euromiliony
05.59 - Dobré ráno
22.55 - Bestie v srdci
Italský koprodukční
08.30 - Panorama
film
09.10 - Přidej se
00.50 - Okouzlení VIII (48/54)
09.25 - Nedej se
01.45 - Všechnopárty
09.45 - Letečtí stíhači v boji:
02.25 - Události v regionech
Zabiják stíhaček Zero 02.50 - Události v regionech
(6/13)
03.15 - Události v regionech
03.40 - Regiony ČT24
10.35 - Po stopách hvězd
11.00 - Partnerské vztahy aneb 04.05 - Krásný ztráty
Návod na přežití (6/13) 04.30 - Gorodok (18/20)
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kuchařská pohotovost
12.30 - Černé ovce
05:59 Snídaně
12.45 - Střípky času
s Novou
08:35
Tequila
a
Bonetti
13.05 - Bludiště
v Římě (21)
13.40 - Já a moje rodina (22/26)
09:30 Julie Lescaut V (11)
14.00 - Království divočiny:
11:30 Odložené případy IV
Mořští savci (7/10)
(7)
14.30 - Interpelace poslanců
12:25 Můj přítel Monk IV
na předsedu vlády
(16)
13:15 Pohřešovaní III (11)
Brána poznání
14:10
Kobra 11 VII (1)
16.00 - Prizma
15:10 Hvězdná brána V (13)
16.20 - Tisíc let české
16:05 Las Vegas: Kasino (1)
myslivosti
17:00 Odpolední
16.55 - Buly
Televizní noviny
O2 hokejová extraliga
Sportovní noviny
Hokejový magazín
Odpolední Počasí
s přímým přenosem 17:35 Kriminálka Miami IV
(22)
19.30 - Zprávy v českém
18:30 Ulice (1199, 1200)
znakovém jazyce
19:30 Televizní noviny
19.40 - Game Page
Sportovní noviny
20.00 - Uloupené mateřství
Počasí
21.00 - Historie.eu
20:00 Proud času
Americký dobrodružný
21.55 - Zašlapané projekty
film
22.15 - Restart (6/8)
22:15 Tudorovci (6)
22.30 - Události, komentáře
23:20 Countdown
Filmový klub
Ruský akční thriller
23.10 - Dobrou noc a hodně
01:15 Novashopping
štěstí
01:40 Tabu
02:25 DO-RE-MI
Film v koprodukci
03:10 Áčko
USA, Francie, Velké
04:30 Směr jih (33)
Británie a Japonska
05:15 Novashopping
00.40 - 25 let a všechno jde
do háje
02.00 - Terra musica
06:15- Teleshopping
02.40 - Knižní svět
06:35- Petr Pan a piráti (40)
03.10 - Q
03.35 - Než přijede záchranka 07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
(4/13)
07:25- Will & Grace VI (23)
03.50 - Zoom
07:55- Přátelé II (14)
04.00 - Padesátiletý BROLN 08:25- M*A*S*H (244)
06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (39)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VI (22)
07:55- Přátelé II (13)
08:25- M*A*S*H (243)
08:55- Panelák (70)
09:40- Odpadlík II (12)
10:40- Právo a pořádek III (7)
11:40- To je vražda, napsala IV
(4)
12:40- Sabrina - mladá
čarodějnice II (1)
13:10- Will & Grace VI (23)
13:40- Policie - New York (112)
14:40- Čarodějky I (1)
15:40- Médium II (20)
16:40- Zločiny ze sousedství II
(7)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé II (14)
19:55- Počasí
20:00- Velmi křehké vztahy III
(48)
21:20- Jak se staví sen
22:15- Chirurgové IV (6)
23:15- Sběratelé kostí I (3)
00:15- Na plný plyn I (12)
01:15- Volejte Věštce
03:00- Ve jménu zákona I (7)
03:50- Na čem záleží (63)
04:15- Kapitán Kloss (12)
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Sobota

05.00 - Zkus mít
vkus
05.25 - Tibet
v Nepálu: Slavnost
05.30 - Události v regionech
05.55 - Zpívánky
06.00 - Šikulové
06.15 - Trojčátka (7/26)
06.45 - Sezame, pojď si hrát
(76/78)
07.05 - Kromaňonec (7/21)
07.30 - Tip a Tap (22/26)
07.35 - Garfield a přátelé II
(13/26)
08.00 - U nás na farmě (24/26)
08.15 - Heidi
Britský film
09.55 - Kuchařská pohotovost
10.25 - Podivný pátek
Americká komedie
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
Týden v regionech
(Brno, Ostrava)
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Království divočiny:
Mořští savci (7/10)
13.35 - Mezi námi zvířaty
14.05 - Partnerské vztahy aneb
Návod na přežití (7/13)
14.30 - Doktor Martin (6/23)
15.20 - Večeře u přátel
Americký film
05.00 - Vivat
Španělsko! 16.50 - Film o filmu Kdopak
by se vlka bál
(6/12)
17.05 - Šaty dělaj' člověka
05.15 - Šaty dělaj'
17.15 - Experiment
člověka
05.30 - Správy STV
17.45 - Smrt soudního znalce
05.59 - Dobré ráno
(1/6)
08.30 - Panorama
18.40 - Evropské pexeso
09.10 - Na stopě
18.45 - Večerníček
09.35 - Experiment
18.55 - Šťastných deset
10.05 - Neznámí hrdinové a Šance milion
Pohnuté osudy
19.00 - Události
10.30 - Trilobit s vernisáží
19.40 - Branky, body, vteřiny
11.00 - Pod pokličkou
19.55 - Předpověď počasí
11.35 - AZ-kvíz
20.00 - Zázraky přírody
12.00 - Bydlení je hra
12.25 - Černé ovce
21.20 - Kokosy na sněhu
12.40 - Ta naše povaha česká
Bláznivá americká
13.10 - Na plovárně s Brunem
komedie
Schreiberem
22.55 - Zprávy
13.35 - Medúza
23.00 - Branky, body, vteřiny
14.00 - Šikulové
23.03 - Losování Šťastných
14.20 - Byla jednou jedna
deset a Šance milion
planeta (6/26)
14.50 - Sportovci světa: Heike 23.05 - Živě z Bagdádu
Americký film
Drechslerová versus
00.50 - Medvědí srdce
Jackie JoynerováKerseeová
Estonský koprodukční
15.45 - Evropa dnes
film
Brána poznání
02.55 - 13. komnata Štěpána
16.15 - Kus dřeva ze stromu
Raka
16.30 - Rodina a já
03.20 - Pošta pro tebe
16.50 - Bílá místa
04.15 - Na moll
17.10 - Střípky času
17.25 - Dvaasedmdesát jmen
české historie (34/72)
06:15 Spider17.40 - Chcete mě?
man (13)
18.00 - City Folk - Istanbul,
2007
06:35 Myšák Stuart Little (13)
18.25 - Kosmopolis
07:00 3-2-1 Tučňáci! (13)
18.55 - Zprávy v českém
07:30 Senzační Spiderman
znakovém jazyce
(21)
19.05 - Hledám práci
07:55 Na výpravě s Jeffem
19.30 - Haf! (50/62)
Corwinem (11)
20.00 - Zázračná planeta:
08:45 Eso
Tajemství bouřlivé
10:00 Evoluce
minulosti
Americká komedie
Zveme vás do divadla
12:00 Volejte Novu
20.55 - Půldruhé hodiny
zpoždění
12:30 Velbloud uchem jehly
Česká komedie
Česká komedie
22.10 - Chopinův festival
14:10 Supernova (2/2)
Mariánské Lázně 2008
Druhá část amerického
22.30 - Události, komentáře
katastrofického filmu
HOREČKA
15:45 Mr. Bean
PÁTEČNÍ NOCI
16:20 Ecce Homo Homolka
23.10 - Gorodok (18/20)
Česká filmová komedie
23.35 - TV BONSAI... s Janem
17:55 Babicovy dobroty
Kačerem
23.55 - Hale and Pace (7/7)
18:30 Koření
00.20 - Burianův den žen
19:30 Televizní noviny
00.45 - Samizdat (7/15)
Sportovní noviny
01.45 - Uloupené mateřství
Počasí
02.45 - Dobrodružství vědy
20:00 50 x a stále poprvé
a techniky
Americká romantická
03.10 - Hledám práci
komedie
03.35 - Exit 316 - Mise:
Konec krásných časů 22:00 Úkladná vražda
Americký krimi film
03.50 - Rodina a já
23:40 Octopus
04.15 - Bílá místa
04.30 - Orbis musicae pictus
Americký akční film

08:55- Panelák (71)
09:40- Odpadlík II (13)
10:40- Právo a pořádek III (8)
11:40- To je vražda, napsala IV
(5)
12:40- Sabrina - mladá
čarodějnice II (2)
13:10- Will & Grace VI (24)
13:40- Policie - New York
(113)
14:40- Čarodějky I (2)
15:40- Médium II (21)
16:40- Zločiny ze sousedství II
(8)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé II (15)
19:55- Počasí
20:00- Mumie se vrací
Pokračování amerického
dobrodružného filmu
22:45- Rychle a zběsile 2
Americko-německý
akční film
00:55- Lupiči těl
Americký horor
02:30- Volejte Věštce
04:15- Ve jménu zákona I (8)
05:05- Na čem záleží (64)
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Novashopping
Volejte Novu
Babicovy dobroty
DO-RE-MI
Áčko
Směr jih (34)
Novashopping

Nedìle

05.00 - Zašlapané
projekty
05.15 - O češtině
05.35 - Zajímavosti
z regionů
06.00 - Míša Kulička a medvědí
strašidlo (3/7)
06.25 - Garfield a přátelé II
(14/26)
06.50 - Trojčátka (7/26)
06:05- Párty 07.15 - Raníček s Dádou
s kuchařem 07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
06:35- Samuraj Jack I (26)
10.00 - Toulavá kamera
07:00- Země dinosaurů (21)
10.30 - Objektiv
07:25- Oggy a škodíci
11.00 - Byli jednou dva písaři
07:35- Fresh Prince III (9)
(7/10)
08:00- Přátelé II (15)
11.50 - Od praotce k unii
08:35- možnost regionálního
12.00 - Otázky Václava
zpravodajství
Moravce
08:35- Autosalon
13.00 - Zprávy
09:30- Drzá Jordan V (3)
13.05 - Kdo probudí Pindruše?
Pohádka
10:30- Agentura Jasno (6)
14.05 - Film o filmu
11:30- Closer I (10)
Peklo s princeznou
12:30- Madisonské mosty
14.30 - Kde peníze pomáhají
Americký romantický
14.40 - Cesty víry
film
15.05 - Křesťanský magazín
15:15- Příběh Tarzana - pána
15.15 - Sváteční slovo spisovatele
opic
a dramatika Miroslava
Dobrodružný film
Stoniše
18:00- 5 proti 5 - Souboj týmů 15.25 - Missis 2009
16.20 - Vodácká putování
18:55- Zprávy TV Prima
16.40 - Generace "0"
Sport TV Prima
16.55 - Moje rodina II (7/13)
19:30- Přátelé II (16)
17.25 - Čétéčko
19:55- Počasí
17.40 - Retro
20:00- Zaříkávač koní
18.10 - Arabela se vrací aneb
Americký film
Rumburak králem Říše
23:35- Valentine
pohádek (20/39)
Americko-australský
18.35 - Zpívánky
thriller
18.45 - Večerníček
01:35- Volejte Věštce
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
03:20- Helicops I (10)
19.00 - Události
04:10- Helicops I (11)
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
05.00 - Kus dřeva
20.00 - Ďáblova lest (1/3)
ze stromu
Napínavý kriminální
05.15 - Bojová
příběh
umění aneb Jednota
21.10 - 168 hodin
osobnosti (6/10)
21.40 - Dalziel a Pascoe IX
(3/4)
05.45 - Tisíc let české
23.25 - Zprávy
myslivosti
23.30 - Branky, body, vteřiny
06.10 - Příběhy domů
23.35 - Losování Sportky
06.30 - Správy STV
a Šance
06.55 - To jsou věci! (4/10)
23.40 - Huff I (10/13)
07.20 - Diagnóza
00.30 - Losování Šťastných
07.40 - Krásy evropského
deset a Šance milion
pobřeží: Italský Jadran 00.35 - Svět umění: Fritz Lang
- portrét
07.50 - Panorama
01.30 - Uvolněte se, prosím
08.30 - Zázračná planeta:
02.10 - Folklorika
Tajemství bouřlivé
02.35 - Na cestě po El Quiché
minulosti
03.00 - Otázky Václava
09.25 - Folklorika
Moravce
09.50 - Náš venkov
04.00 - Otázky Václava
10.10 - Putování za písničkou
Moravce 2. část
10.40 - Hledání ztraceného
času
06:30Dobrodružství
11.00 - Uloupené mateřství
Antje
12.00 - PORT
a jejích přátel (1, 2)
12.30 - Pětka v Pomeranči
07:00 3-2-1 Tučňáci! (14)
12.55 - Game Page
07:25 Pirátova rodinka (1)
13.15 - Sabotáž
07:55 Střihoruký Edward
13.45 - Michael Bublé
Americká sci-fi
14.45 - Aquanauté
komedie
15.40 - Kamera na cestách:
10:00 Nora Roberts:
Nová Evropa očima
Městečko Angels Fall
Michaela Palina (5/7)
Americký film
16.35 - Modrá tajemství (3/3) 11:45 Odvrácená tvář hor (6)
12:55 Nahoru dolů
17.30 - Po stopách
Americký romantický
17.45 - O češtině
film
18.00 - Divadlo žije!
15:00 Super náhradník
18.30 - Kultura.cz
Americká romantická
18.55 - Mezi proudy
komedie
19.40 - Film o filmu Ďáblova
17:00 Odpolední
lest
Televizní noviny
20.00 - Zlatá šedesátá (7/26)
Sportovní noviny
21.00 - Pasťák
Odpolední Počasí
Příliš pravdivý český
17:30 Dva a půl chlapa IV (12)
17:55 Rady ptáka Loskutáka
film
18:50 Občanské judo
22.30 - Třistatřicettři
19:30 Televizní noviny
23.30 - Noc s Andělem
Sportovní noviny
01.00 - Abbey Road: Live
Počasí
(2/12)
20:00 Slavnosti sněženek
01.50 - Sešli se...
Český film
02.45 - Je to jenom rokenrol
21:35 Střepiny
03.25 - ČT Live - Monkey
22:05 Mr. GS
Business
22:40 Mizerové
04.20 - Grotesky
Americká akční
04.30 - Ladí neladí
komedie

01:20
01:45
02:10
02:40
03:25
04:45
05:30
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05.25 - Banánové
rybičky
05.55 - Nedělní ráno
s Martou
06.50 - Správy STV
07.15 - City Folk - Istanbul,
2007
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
(716/2379)
08.45 - Třistatřicettři
09.40 - Knižní svět
10.10 - Film 2009
10.40 - Exit 316 - Mise: Malí
a neklidní
11.00 - Chcete je?
11.05 - Krásy evropského
pobřeží: Italský Jadran
11.10 - Mýty a fakta historie:
Lucrezia Borgia krásná travička
ZE ZLATÉHO
FONDU
12.00 - Lumpacivagabundus
Záznam divadelního
představení komedie
rakouského dramatika
13.55 - POP ART
14.35 - Tibet v Nepálu: Lidé
z Dolpa
14.45 - Svět umění: Fritz Lang
- portrét
15.40 - Znamení a rituály
15.55 - Světci a svědci
Filmové návraty
16.10 - Velký Jake
Americký western
17.55 - Film o filmu Ďáblova
lest
18.10 - Poklady světa
18.30 - Kultura.cz
18.55 - Simpsonovi XIX (4/20)
19.15 - Hudební vizitka
19.50 - Kde peníze pomáhají
VEČER NA TÉMA...
Architekti v umění
20.00 - Chrámy múz
20.55 - Architekt Josef Zítek
21.25 - Muž za scénou
22.05 - Na plovárně s Peterem
Greenawayem
Filmový klub
22.30 - Ráno v Benátkách
Francouzsko-italský
film
00.35 - Flamenco 21. století
(3/3)
01.40 - Zázraky přírody
02.50 - Modrá tajemství (3/3)
03.45 - Kamera na cestách:
Nová Evropa očima
Michaela Palina (5/7)
04.40 - Vodácká putování

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Kočičí banda (1)
07:00- Země dinosaurů (22)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Přátelé II (16)
08:00- Svět ve válce (3)
09:15- Svět 2009
09:50- Hra na vraždu
Americký film
11:50- Receptář prima nápadů
13:00- Partie
13:50- Superman II
Americký
dobrodružný sci-fi film
16:35- Když se čas naplnil
Americký dobrodružný
film
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé II (17)
19:55- Počasí
20:00- Vraždy v Midsomeru XI
(6)
22:10- Růžový cadillac
Americká akční
komedie
00:35- Critters 4
Americký sci-fi horor
02:25- Volejte Věštce
04:10- Partie
04:50- Sinan Toprak I (3)

00:55 Kriminálka Las Vegas
IV (17)
01:40 Novashopping
02:00 Střepiny
02:25 Velbloud uchem jehly
Česká komedie
04:10 Směr jih (35)
05:00 Novashopping

TV program
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11

9. února 2009

12

VALENTÝNSKÝ SPECIÁL
Tipy, kde strávit romantickou večeři, koupit valentýnské dárečky a květiny

Valentýnky od vás pro vaše miláčky
To jsme my – my dva,
jež spolu ruku v ruce kráčíme vstříc osudu….
Fanulko, jsem ráda, že Tě mám, že nejsem sama a Ty sám, že
jsi pro mě večer, noc, ráno i den, to chci tady a teď říci všem.
Ilča

Ilonečce
Srdce srdci srdce dalo, srdce srdci přísahalo. Teď to srdce
srdce prosí, ať to srdce navždy nosí.
Navždy Tvůj Fanulka

9. února 2009
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VALENTÝNSKÝ SPECIÁL
Příběhy o lásce našich čtenářů a seznamka
Moje první i druhá láska.
Svou první lásku jsem znal odmalička. Spolu jsme dováděli dlouhé
hodiny při nekonečných procházkách kolem říčky Hloučely a přišli
jsme někdy uválení od bláta, mokří
a zelení od trávy a plni nachytaných
vlků a někdy i bohužel nějaké to
klíště. Občas jsme se vrátili každý
sám a potom následovalo dlouhé
vysvětlování. Má první láska mě
opustila, když téměř dovršila sedmnácti let. Moje druhá láska přišla
vzápětí po té prvé. Sice jsem se z té
první chvilku vzpamatovával a na
Hloučelu chodil sám pro kytičku
kočiček nebo zelených větviček,

První láska - pudl Bufík

ale novou lásku jsem si hned oblíbil.
I s ní jsem chodil na ta známá místa a občas si připomněl chvíle, kdy
pod námi praskal led na zamrzlé
říčce nebo jsme pozorovali drobné
rybky, které se mrskaly pod hladinou. Náš vztah však trvá stále ...
P.S. Má první láska byl pudl apricot
jménem Bufík a již je v psím nebi. Ve
druhém případě mou druhou láskou je kříženeček jorkšíra s maltézáčkem Joey (podle hrdiny seriálu
Přátelé), který nyní oblažuje celou
naši rodinu.
Oldřich Lošťák

Foto: Lošťáková Alena

Druhá láska - Jokšír Joey

Foto: Lošťáková Alena

Sen
„Jsi krásná,“ říká Roman, můj
dlouholetý kamarád,když mě veze autem do kulturního domu,kde
mě čeká můj maturitní ples,který
se koná 14.února v den všech zamilovaných což je doopravdy ironie osudu.A jsme tady.Vystupuji a
děkuji Romanovi za odvoz dvě
hodiny před začátkem plesu, které
potřebujeme s moji třídou na generální zkoušku nástupu a předtančení. ‚Nebuď smutná Mono,je
to tvůj velký večer….‘Mám radost, ale troška smutku se mě drží
i dnes a to kvůli lásce. Jsem totiž
zamilovaná do svého bývalého
přítele Jakuba. Sice je to už půl roku, co jsme se s ním rozešla, ale
pořád to bolí. Kdo za rozchod může, se nedá říct, přispěli jsme oba
svou troškou do mlýna. Jenže rozchod mi velice ublížil. A slova, co
mi řekl Roman, mě zabolely o to
více, protože mi to mě říct Jakub,
aspoň tak jsme to plánovali, no ale
co už, lidé míní, život mění nebo
jak to je…Vejdu do sálu a než se
stačím vzpamatovat už mi kolem
krku visí moje nejlepší kamarádka Andrejka, můj strážný anděl,
moje zpovědnice. Není nic, co
bych jí neřekla...“Monika Nová,“
slyším říkat naši němčinářku a pomalu ladným krokem jdu za naší
třídní učitelkou, která mě oficiálně
ošerpuje do stavu maturantů.
Úžasný pocit. Po ošerpování
zbývajících spolužáků nastává taneční série s rodiči a pozvanými
hosty a mě opět píchne u srdce.
Tenhle tanec jsme měli tančit spolu, Kubo…, vzdechnu si a odcházím skoro se slzami v očích v
půlce série na toalety. Tam se pokouším dát se trochu dohromady,
to se mi celkem podaří a já se vracím zpět do sálu, kde hrají předposlední píseň série. Sedám si na
židli, zavírám oči a zaposlouchám se do hudby, když v tom se

někdo dotkne mé tváře a o mě se
pokouší infarkt. „Smím prosit?“
ptá se mě ten povědomý hlas a já
otvírám oči s tušením, komu ten
hlas patří. A mé tušení je správné,
Jakub stojí přede mnou a neuvěřitelně moc mu to sluší a krásná
je i kytice rudých růží, kterou drží
v ruce. Sedím, neschopna slova… „Hryzalko, snad mi nedáš
košem,“ řekne mi mou tajnou
pře-zdívkou, kterou zná jen on.
„To je náš tanec přece o něj nechceš přít?“A má pravdu, waltz
je náš a já jako ve snu se nechám
odvést na parket, zavěsím se do
Jakuba, plujeme po sálu a já
vnímám jen hudbu našich srdcí a
krásnou vůni Jakuba. Tanec končí a Jakub si přitáhne mou bradu blíž a dostanu ten nejkrásnější
polibek, jaký jsem kdy zažila. Ještě omámenou mě Jakub dovede
ke stolu, posadí si mě na židli a
poklekne přede mě. „Mono,
Monko moje, moc tě miluji a velice mě mrzí, co jsem ti udělal.
Tahle přestávka v našem vztahu
mě jen přesvědčila, jak moc tě
mám rád a že mi chybíš.“ Jsem
dojetím bez sebe a okamžitě se
vrhnu Jakubovi kolem krku. Celý večer mám Jakuba nablízku,
jako by se bál, že mě opět ztratí,
ale mě to vůbec nevadí. Při
návštěvě WC se ke mně Andrejka nakloní a říká „Tak co, je to podle tvých představ?“ Ano je, zapomněla jsem totiž dodat, že přesně
takhle jsem si to vysnila a Andrejce celé povyprávěla. A ta se nemohla už dívat, jak se s Jakubem
trápíme a vše to Jakubovi řekla a
tomu se to tak zalíbilo, že lépe by
naše usmíření nenaplánoval.
Tak takový byl můj Valentýn. Získala jsem zpět svoji lásku a přišla
na to, že mám nejbáječnější kamarádku pod sluncem.¨
Konec:-DDD

Padlý anděl
‚To je hrůza,‘ řikám si, když procházím kolem výloh nevkusně a
přehnaně vyzdobených červenými srdci, růžemi a sladkými
nápisy Miluji Tě,You Love… Je
to tu, svátek všech zamilovaných
Valentýn. Všichni kolem mě
plánují oslavy sv.Valentýna, jen
mě to nechává chladnou, nemám
bohužel (bohudík??) žádného
partnera. Ne , že by mi to nějak vadilo, ale je to hrozně stresující a ponižující, když se mě každý ptá ,s
kým budu Valentýna slavit, a já po
sto páté odpovídám, že nic, páč
nemám s kým (věřte mi, i ty silnější povahy by to dostalo). A tak
když nadejde ten večer sv. Valentýna, nemůžu to už vydržet a raději si chystám MP4 a vodítko a jdu
se svým jediným věrným přítelem
Maxem. Max je mým nápadem
tak uchvácen, že mě celou olízá.
No super, aspoň jednu pusu jsem
dostala, říkám si v duchu.Atak vyrážíme. Do sluchátek mi vybrují
krásné tony od skupiny Metallica
a já se nechávám unášet hudbou,
jediné, co mi kazí tuhle pohodu,
jsou zamilované páry, co se trousí
po městských ulicích a tak raději
směřuji do lesoparku, kde jak doufám bude klid. A mám pravdu, v
lesoparku je boží klid a pohoda,
jsem spokojená a Max také vypadá, že je na tom podobně. Chvíli se
zadívám na krásnou temnou oblohu, která je plná jasně zářících
hvězd. Nádhera,vzdechnu a plná
nádherného dojmu se mi tak spraví nálada, že při vyvrcholení písničky Nothing else Matters se pustím do zpěvu i já. A to je poslední,co si pamatuji… Fůj Maxi, neolizuj mě, slyším se říkat a otvírám
oči, ale něco mi tu nesedí. Já totiž
nejsem ve své posteli jak jsem se
domnívala a Max rozhodně nebyl
ten kdo mě oblizoval… ‚Já nejsem Max, ale David a rozhodně
jsem Tě neolizoval, jak ses domnívala, ale dával jsem ti umělé
dýchání, ale asi zbytečně, jak se
tak na tebe dívám, vypadáš v po-

řádku a seš moc krásná.‘ Tento vyčerpávající monolog na mě spustily ty nejkrásněji tvarované rty,
jaké jsem kdy viděla a když pátrám od rtů zjišťuji, že nejen ústa
jsou nádherná.Uhrančivé zelené
oči mě tak uchvátí, že místo abych
na otázku, jak se jmenuji nějak
smysluplně odpověděla, vyjde ze
mě jen skřek za který by se ani Tarzan nemusel stydět. David se na
mě zděšeně podívá a já se konečně
vzpamatovávám. ‚Jsem Simona,‘
slyším se říkat tentokrát srozumitelně. ‚Těší mě ,‘ říká a pomáhá mi
se zvednout na nohy.Trošku se mi
točí hlava a malinko zavrávorám,
ale David mě pohotově podepře.
Rozhlížím se a snažím se rozpomenout ,co se stalo. Když vtom vidím Maxe uvázaného u stromu, je
celý nesvůj a dává to hlasitě najevo. Podívám se s údivem a otazníkem v očích na Davida a ten mi
začne vše objasňovat…
‚Víš, mám takový v dnešní době
netradiční koníček,velice se zajímám o hvězdy a vše, co se týká
hvězdné oblohy. A dnešní noc je
po dlouhé době velice jasná a tak
jsem se rozhodl, že půjdu sledovat
hvězdy na své oblíbené místo, a to
je tenhle strom,‘ukáže na strom,
pod kterým stojíme. ‚Jsem celý
fascinován oblohou, když vtom
mě vyděsí hrůzostrašný skřek a já
se tak leknu, že jsem neudržel rovnováhu a padal jsem dolů. A tam
jsem se střetl s tebou.‘Cítím na
sobě Davidův spalujucí pohled a
zvedám hlavu, zadívám se mu do
očí a pomalu začínám pociťovat
ten bolestně známý pocit. Jsem
zamilovaná. ‚A proč je Max
uvázaný?‘ ptám se a odvracím
hlavu. ‚No, když jsem se vzpamatoval a zvedl ze země, viděl jsem
na zemi krásnou dívku v mdlobách a nemohl jsem uvěřit tomu,
že nejsi jenom sen. Vypadala jsi jako padlý anděl, do reality mě vrátil
až tvůj psí kamarád, který kolem
tebe skákal a štěkal. Vtom jsem si
uvědomil, že bych se na tebe ne-

MOJE PRVNÍ, ALE TŘEBA I ,, DRUHÁ LÁSKA

měl dívat, ale spíš ti jít pomoct.
Jenže to mi tak trochu znemožňoval tvůj ochránce, a tak jsem ho
musel uvázat. Tak a to je celý
příběh,‘ řekl a andělsky se na mě
usmál. ‚Ty jsi padlý anděl, ty jsi mi
spadl z nebe k nohám, ne já tobě,‘
řeknu a se smíchem utíkám odvázat mého ochránce. Najednou
se cítím šťastná a plná energie a je
to báječný pocit. ‚Neblázni, neutíkej mi nikam, můžeš mít otřes
mozku,‘ slyším za sebou říkat Davida. Poslušně poslechnu a už pomalým krokem se vracím zpět k
mému anděli. ‚Půjdu tě doprovodit až domů, aby se ti nic nestalo,‘
mrkne na mě šibalsky a já nejsem
proti. Cesta nám společně pěkně
ubíhá, povídáme si a je to super.
‚Víš , ale jedno mi není jasné, pořád totiž nevím, co to bylo za úděsný skřek…‘A vtom mi to dochází
a dostávám neuvěřitelný záchvat
smíchu. ‚Tak to mě je to jasné,‘ podívám se na Davida a spustím
‚Znáš skupinu Metallicu? A jejich
krásnej ploužáček Nothing Else
Matters?‘ David přikývne, ale vypadá zmateně. ‚Mě se ta píseň
moc líbí a když jsem si ji dnes pustila do sluchátek, neudržela jsem
se a musela jsem vypomoc zpěvákovi ve vyvrcholení písničky.
Takže ten neuvěřitelný skřek nepocházel ani od nějakého tajemného zvířete, ani od nějakého
monstra, ale byl ode mě…‘ podívám se na Davida, co tomu říká,
ale vidím jen jak se kácí k zemi v
neuvěřitelné křeči smíchu.
A jsme se dali dohromady.Ráda
bych napsala, že jsme šťastní a že
je to na celý život, ale já to nevím
a ani bych to vědět nechtěla . I kdyby nám to nevyšlo, vždycky budu
na toto naše setkání vzpomínat s
láskou a úsměvem na rtech.
Konec

Co je pravá láska?
Milování je prý ten nejhlubší cit,
kterého je člověk schopen. Pro lásku je člověk ochoten i zemřít. Pak
jsem nepoznala tu pravou…, a
přesto pocity vášnivé touhy, chtíče,
radosti, bolesti, zloby, žárlivosti až
nenávisti, jsem cítila ke všem
svým partnerům. K některému víc,
k jinému méně. První láska má
kouzlo jedinečnosti a neopakovatelnosti, láska manželská by měla
být vrcholem… Bohužel často tomu tak nebývá. Každá láska zevšední a zůstávají pevné neměnné
zralé hodnoty. Nejlepší manželství
jsou prý založena na vztahu dvou
kamarádů. Vydrží vše, nemluví se
však o tom, za jakou cenu. Chybíli vášeň doma, k nalezení je externě. Přesto si netroufám tvrdit, že
sex je samospasitelný, nenahraditelný a nevyhnutelný „hojící“ prostředek k lásce v pravém smyslu.
Můžeme milovat člověka, kterého
jsme nikdy fyzicky nevlastnili.
Můžeme však milovat člověka,
kterého jsme nevlastnili duševně?
Není láska zejména pocitem jistoty vzájemného „jmění“? Nemilujeme právě ty, kteří jsou nám svým
způsobem nedostupní? Nepolapitelní? Ty, které mít nemůžeme? Nikdy není láska nejčistější a nejupřímnější, než v čase vlastního bilancování. Pravdu se dozvíme vždy až na konci. S čistým svědomím
mohu říct – ano, toho jsem milovala, ne, ten mě zklamal… Každopádně cit, který přetrvá roky, který
odpustí zlé a nedá zapomenout,
ten, který ještě při vzpomínce mrazí v zádech, ten za něco stál. Škoda,
že ho neumím poznat dřív. Že nejdřív musí skončit, aby mohl znovu
začít….v mém srdci, v podobě
trápení….současností v podobě
samoty spjatou s minulostí. Sílu a
váhu lásky ocením až je pozdě.
Přesto výjimka potvrzuje pravidlo.Člověk je tvor společenský.
Není předurčen k životu o samotě.
Žije s partnerem, který si jeho soužití zaslouží (povětšinou). Je-li mu
v tomto soužití dobře, pak se i ty
nejhlubší, ztracené, obětované city
kompenzují kompromisem – NE-

BÝT SÁM – založit svazek, který
nestojí na povrchních emocích.
Není-li mu v tomto soužití dobře,
nastává trápení dvojnásobné. Zamilovanost dávno vyprchala, leč v
lásku, přinejmenším setrvačnou a
tolerantní, se neproměnila. Vybrala
jsem špatně? Byly oběti zbytečné?
Nemiluji, citově strádám, zoufám
si do polštáře. Nechci ničit, chci jen
poklidně žít. Ale kde není láska,
není požehnání. Odchází i poslední zbytky štěstí….a je to vidět na
první pohled. Ani nejlepší maskér
nedokázal by vady „na kráse“
skrýt.
Vydržet či odejít? Jít do nejistoty?
Zbořit, pošlapat, přetrhat vazby?
Zahodit roky? Zapomenout na
oběti? NEVÍM. Bez lásky se nedá
žít, ale snad ve všem lze nalézt
alespoň něco dobrého. Alespoň
snahu a vůli. Co je to tedy láska?
Jak ji přesně definovat? Jak ji nezaměnit s pocitem zamilování se a
vášní? Je láska odpovědnost, vytrvalost, tolerance, schopnost odpustit? Cit, který jednoznačně velí: bez
něho nemohu žít?...Pak mohu žít
bez všech. Život mě naučil a tvrdě
si se mnou pohrál. Přesto potřebuji
oporu. Přesto potřebuji pochopení,
dobré slovo, pohlazení, lidské teplo…
Slučuji neslučitelné? Chci cit i fyzický kontakt (v překladu do mužských uší, tedy sex)? Chci snad
nadpozemskou bytost? Normálního chlapa asi těžko…Ti by na
mou kombinaci potřebovali slovník cizích slov a ještě by nechápali. Koho milovat? Despotického
manžela, který si neví rady se
svým vlastním stereotypním životem, nebo vášnivého milence, který mi dá nádherné chvíle rozkoše,
ale nemá odvahu rozvést se a postavit se za mě? Miluji vůbec někoho a nezahrávám si jen s vlastními
city? Neubližuji nakonec jen sama
sobě tím neustálým tápáním a honbou za ideálním stavem? (nikoliv
vztahem) Láska je cit velmi zvláštní. Nevyhne se žádnému z nás,
přesto málokomu přináší to, co od
něj čeká. Není zárukou na blaho,

štěstí, není výhrou v loterii, je jen
poukázkou k losování: buď a nebo,
je jen vstupenkou do imaginárního
světa emocí. Láska je chemická reakce, která jednou „vyšumí“. A je
jen na nás, jak na tuto situaci budeme připraveni a zda ji zvládneme.
Zůstávají buď trosky nebo poklidné vody nekonečného, byť trochu nudného přátelství. Koho tedy
milovat? Ty, kteří při nás budou tak
věrně stát, že jim budeme moci na
hlavě dříví štípat?...Nebudeme si
jich vážit a otráveně, leč hrdě, odkráčíme středem. V horším případě jich využijeme a uděláme z nich
pěkné paroháče…Nebo ty, kteří
nás budou trápit a neustále uvádět
v nevědomost a nejistotu?.. Budeme je proklínat a sami sebe užírat.
Nezbude nám čas na sebe samé,
protože veškerá pozornost bude
patřit jim..., resp. naší nedůvěře.
Nemám patent na rozum, a nikdy
bych nechtěla nikoho soudit. Možná právě proto, že osobně potřebuji obojí. Ne však v jedné osobě.
Dva muži, ideálně se střídající (a
pak že jsou ženy monogamní),
podle chuti, podle nálady. Uspokojí mé ego, uspokojí mé potřeby a já
jim dám lásku a oddanost. Hm, dokonalá iluze a fikce…jen krásná
představa → ve skutečnosti totiž
nemám ani jednoho (podotýkám k
mé škodě). A tak nezbývá, než si
přiznat, že bude vhodné spokojit se
s málem, protože která z nás má
víc? …(Ta, která si myslí, že má,
žije v sebedestruktivním omylu.)
Spokojit se sama se sebou, s vlastním vnímáním světa, s vlastní morálkou a svědomím, s tím,že mou
lásku si zaslouží kdokoliv, kdo
mne v danou chvíli udělá šťastnou…
(Chudáčci chlapi, vůbec netuší, o
čem zde píšu...)
Citát: „Těžko mohu mít někoho
ráda, když mě samotnou nikdo nikdy rád neměl“
-PD-

Jako každý rok v květnu, tak i tehdy
se Střední zdravotnická škola účastnila květinového dnu. V tento den
se prodávají květiny měsíčku lékařského a výtěžek jde na podporu boje proti rakovině. Já byla ve druhém
ročníku a naše třída byla vybrána
pro prodej květin. Byli jsme rozděleni do skupinek po třech studentech a vyrazili do města nabízet květiny. Okolo radnice šla paní, kterou
jsme oslovili, zda by si nekoupila
květinu. Žena nám sdělila, že ráda
květinu koupí, ale peněženku má v
kanceláři na radnici, kde pracuje.
Byli jsme vyzváni, ať ji následujeme až do kanceláře. Místnost, do
které jsme byli uvedeni, byla celkem malá a dotyčná ji nesdílela sama.V kanceláři nebylo možné
přehlédnout muže, kterému jsem
odhadem tipovala ke třicítce. Působil sympaticky a měl v sobě něco,
co mě zaujalo a svým způsobem
přitahovalo.
Následující dny jsem přemýšlela,
jak se s dotyčným pokusit seznámit.
Přestože mě bylo tehdy dvaadvacet,
nebyla jsem typ člověka, který se
lehce seznamuje. O dotyčném muži jsem se svěřila sestře, která je
opak mně. Hledala mi řešení, ačkoliv je mladší než já. Zanedlouho
jsme šli se sestrou po městě a zastavili před radnicí. Sestra se mě zeptala, ve kterých dveřích kanceláře
dotyčný muž pracuje a zmizela ve
dveřích radnice, aniž bych já cokoliv tušila. Po nějaké době vyšla a to

i s vizitkou. Pod výmluvou, že si
sestra připravuje referenční práci,
dotyčný byl ochoten ji pomoci s referátem, ale jelikož pospíchal, tak jí
předal v rychosti svou vizitku.
Vizitka ji měla sloužit k dojednání
schůzky, na které by s dotyčným
probrala věci po odborné stránce.
Přestože jsem měla vizitku v ruce a
sestra spoustu nápadů jak dál, mě z
toho nic nepřipadalo vhodné. Přesto jsem si říkala, že za napsání SMS
zprávy nic nedám, a tak jsem napsala zprávu, která byla spíš neutrální, aniž bych se nějak podbízela
nebo vnucovala. V duchu jsem si
myslela, že bude ženatý, nebo bude
mít již přítelkyni. O to větší radost
jsem měla, když odpověď přišla
kladná a tak na následující den jsme
si domluvili rande. Ten den jsme si
udělali dlouhou procházku a seznamovali se. Sympatie byly oboustranné a tudíž nezůstalo jen u jednoho setkání. O dva roky později
jsme se vzali a letos v červnu to bude pět let, co jsme manželé. Máme
spolu čtyřletého syna a doufám, že
se v budoucnu naše rodina rozroste
o dalšího člena. Za seznámení s
mým mužem tak vděčím manželově bývalé kolegyni a mé sestře.
I když můj muž není moje první láska, věřím, že je poslední a pravá.
Přála bych si, aby naše manželství
vydrželo a abychom ruku v ruce
společně zestárli a na stáří se těšili z
vnoučat.
V. M.

Z přátelství láska ...
Před pěti roky jsem se rozešla s pětiletou známostí. Začala jsem chodit
na zábavy s kamarády z vesnice.
Na jedné zábavě si mne kamarádi
dobírali, kde mám nějakého milence. Já samozřejmě žádného neměla.
V tom mne jeden kamarád z naší
party chytil kolem ramen a řekl
"vždyť má mne".A pak mne hladil
po rameni a já to brala jako srandu.
Jak jsem uléhala doma do postele,cítila jsem divné šimrání na rameni. Pak znovu a pak jsem to pochopila. Že to hlazení od kamaráda
mi bylo velice příjemné, ani jsem si
to neuvědomovala na té zábavě.
Po víkendu mi přišla z neznámého
čísla zpráva na telefon, že se sliby
mají plnit nejen o Vánocích (byl listopad, takže do Vánoc nebylo daleko). Nevěděla jsem jaké sliby a po
delším odepisování s neznámým
číslem jsem se dozvěděla, že jsem
na zábavě slíbila básničku (které
skládám). Už mi bylo trošku jasno,
ale jen trošku. Věděla jsem, že to je

kamarád z naší party, ale který...?
Ani na jednoho jsem neměla telefon.
Vylučovací metodou jsem některé
vyloučila, a ještě párkrát jsme si
odepsali a bylo mi jasno. Psali jsme
si, velice zamilované básničky, nejen z mojí strany. Za pár dní nastalo
pro mne opravdové rande. Kdy mě
někdo poprvé někam pozval na
víno a nebylo to jen scházení na
zábavách. Začali jsme spolu chodit
v listopadu, v únoru jsme se odstěhovali společně do podnájmu a v
červnu jsem byla plánovaně těhotná. Přáli jsme si holčičku s kudrnatými vlásky a ďolíčkem. Taková
krásná princezna se nám narodila Nikolka, na její svátek jsme začali
spolu chodit.Vlastně stále pět let
chodíme. Poněvadž jsme se nevzali. Kdyby mi před deseti lety někdo
řekl, že spolu budeme chodit a ještě
žít. …Asi bych se mu vysmála, protože se mi nikdy nelíbil. A vidíte,
milujeme se už pět roků.

Valentýnská seznamka
Muž 43/190 nekuřák, hledá touto cestou ženu přiměřeného
věku. Děti nejsou překážkou. PV a okolí. Tel.: 728 790 870.
Muž 43/182 rozvedený, hledá ženu k vážnému seznámení od
30 – 50 roků. Zn. Ve dvou. Tel.: 604 632 625.
Hledám štíhlou upřímnou ženu do 55 r., která nehledá peníze,
ale upřímný trvalý vztah. Vdovec 60/167/67. Tel.: 774 809 845.
Usměvavý pohodář 31/170 všestranných zájmů, hledá štíhlou,
hodnou, sympatickou dívku nebo ženu pro rodinný život, trvalý vztah. Dítě není překážkou. PV a okolí. Tel.: 775 192 305.
60ti letá Dana hledá kamarádky, SMS 606 425 313.
Hledám mladou rodinu s malým dítětem, kde bych byla náhradní tetou. SMS 774 399 550.
Scházíš mi! Jmenuji se Peťa, je mi 33 let, rád bych se seznámil
s milou a příjemnou dívkou nebo mladou maminkou s jedním
dítětem, která to má v hlavě srovnaný a chtěla by založit rodinu. Mám malý problém, že trošku špatně mluvím, ale správné
dívce by to vadit nemělo?! Jestli jsi to právě Ty, budu rád, když
se mi ozveš. Jsem z Plumlova. Vlastní byt a auto vítáno. Tel.:
732 32 30 05.
Spolu miminko? Najde se láska? Jmenuji se Petr, je mi 31 let,
jsem v invalidním důchodě, se srdcem na dlani. Hledám dívku,
která má místo ve svém srdíčku pro možné seznámení. Dítě není překážkou. Zavolej a zajdeme si spolu na oběd či večeři. Tel.:
608 490 104.
Hledám pro vážný vztah „svoji holku“. Jmenuji se na písmeno
P. Je mi 29 let, jsem svobodný. Toužím po pohledné holce. Chci
se znovu zamilovat. Jestli tam někde jsi, tak mi napiš SMS. PV
a okolí. Tel.: 605 54 55 96.
49/186 by rád poznal hodnou nekuřačku, abstinentku, pro trvalý vztah. Co požaduji, to nabízím. Zn.: „Nebudeš litovat“.
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VALENTÝNSKÝ SPECIÁL
Příběhy o lásce našich čtenářů
Zatoulané kalhotky
Asi před 30lety jsem jela poprvé se
svým Adamem na týden stanovat
na Vranovskou přehradu. Jeli jsme
autem jeho rodičů a cestou tam si
vzájemně sdělovali rady na cestu.Ta nejvíc opakovaná byla,ať
není auto po návratu ofáborované, t.j. ať nemusí být brzy
svatba. Smáli jsme se a cesta
pěkně ubíhala. Ale když jsme se
těsně u cíle chtěli zeptat na
kemp, auto při zastavení sjelo z
krajnice do příkopu.Vystrašeně
jsem se dívala, jak se mé dveře
opírají o svah. Ihned ale zastavila dvě další auta a jejich řidiči
pomohli auto vytlačit.Naštěstí
se nic nepoškodilo a nikomu nic
nestalo, takže jsme mohli dál
pokračovat. Tak to byl pro mě
první šok, ale další trapas na sebe nenechal dlouho čekat. V
kempu jsme postavili stan a začali vybalovat věci. A tu se mezi mými zásobami na týden
náhle objevil dřevěný skládací
metr, který zářil novotou.Adam
vykulil oči a ptal se, nač ho sebou mám?Celá rudá jsem řekla,
že mi tam asi omylem spadl.
Nemohla jsem přece přiznat,že
mi ho tam podstrčil bratr, který
mě při balení pořád škádlil se
slovy, že ať mu ho tam změřím!

Metr mi pořád házel do tašky, a
já ho marně vyndávala. Nakonec tedy přece jen odcestoval.
Počasí se nám tehdy nevydařilo, neustále pršelo a tak jsme se
oddávali zábavě hlavně ve stanu. I když vzal Adam sebou dva
spacáky, nějak nám neustále
stačil jen jeden. Byli jsme mladí, štíhlí a hlavně zamilovaní.Týden uběhl a když přestalo
na chvíli pršet, rychle a překotně jsme se sbalili a spěchali
domů. A to byla chyba. Asi třetí
den po návratu, když za mnou
Adam večer přijel, stále se nějak moc chechtal. Dal mi pusu a
se slovy tohle ti posílá máti, mi
něco zmuchlané vložil do
dlaně. Zvědavě a rychle jsem ji
otevřela. A stejně rychle jsem i
zčervenala! Byly v ní moje kalhotky! Adam se pořád hlasitě
chechtal, a že prý, když mama
vytřepávala spacák,tohle na ni
vypadlo! Zmohla jsem se jedině
na odpověď, že aspoň ví, že nemám jen jedny !A že stejně za to
může on! Svatba se po návratu
konat nemusela, uskutečnila se
až za pár let. Ale na ty moje ztracené kalhotky nikdy nezapomenu!
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Věřte – nevěřte…
Komu? Čemu? Jen vytrvejte! Procvičte
si trpělivost a přečtěte si celý příspěvek k
tématu „O lásce“. Když nám bylo v polovině minulého století kolem dvaceti let,
sledovali jsme s velkým zájmem ručně
napsané plakáty, kde se v sobotu večer
tancuje, jaká hudba tam hraje… A když
jsme se zúčastnili, radovali jsme se z tance, z muziky i z pobavení. Protože v neděli po obědě jsme už zase odjížděli do
vzdálených pracovišť vlakem, autobusem, přespali na ubytovnách a v pondělí
ráno v 6 hodin už začínala ranní směna.
Na jedné zábavě se mi dobře tančilo s milým hochem Fanoušem. Párkrát jsme
příjemné pobavení zopakovali a v průběhu týdne si i napsali. On pracoval v ČKD
Blansko a dojížděl za rodiči do vzdálené
vesnice na severní Moravě. Jednou,
když Fanouš měl noční směnu, přečetl si
můj dopis jeho spolubydlící a napsal mi,
že se mu líbí můj sloh i písmo, jestli bych
si nedopisovala i s ním. Stalo se. Nikdy
jsme si nevyměnili fotky, o setkání jsme
neuvažovali a samozřejmě jsme si stále v
dopisech vykali. Uplynuly celé čtyři roky. Náhle jsem byla přeložena na nové
působiště a tam mi představili také jednoho mladého kolegu. Hned mi bylo
jasné, že si ho vezmu za muže. Po třech
měsících naší známosti jsme na
Staroměstské radnici v Praze požádali o
možnost uzavření sňatku „Když vám nebude vadit ve 13 hodin, můžeme vaše
přání splnit, jinak máme všechny termíny obsazené,“ pravili docela otevřeně.
Souhlasili jsme velmi ochotně, protože
naše peněženky byly prázdné (v důsledku nedávné měnové reformy). Na slavnostní oběd U Zlaté husy jsme si jakž
takž našetřili. Na svatební cestu jsme odjeli každý s doprovodem dvaceti brigádníků na chmel.
Od té doby uplynulo 55 let. A co ten „tajemný“ dopisovatel? Dostal oznámení o

změně příjmení…
Když bylo našim dvojčatům 14 let,
přestěhovali jsme se na Hanou.
Zanedlouho mi doručila listonoška obálku s mou přesnou adresou. Otevřu dopis
a čtu: „Vážená paní, nechci Vám rozbíjet
manželství, ale od známých v práci jsem
se dozvěděl, že jste se přestěhovali do
„mé“ vesnice. Měl bych ohromnou radost, kdybyste mi sdělila, že jste to opravdu Vy.“ Bez rozmyšlení směřuji ke kamnům. „Mami, co to chceš spálit?“ ozve se
pubertální dcera. „Ale, taková hloupost!“
„Ukaž mi ji!“ žadoní a čte pár řádek. „No
to mu musíš přece napsat, to je slušnost,“
konstatuje a volá ještě brášku. Ale nepřesvědčili mě, neboť nic nevědí o mravních hodnotách v manželství… „On“ se
už neodvážil napsat. Po dvaceti letech
jsme se stěhovali do Prostějova a žijeme
zde téměř dalších dvacet let. Předloni za
mnou přijely dvě bývalé studentky z
Brna. Už se těší na dovolenou, mají chaty v Jimramově a jejich soused tam pobývá celoročně, takže jsou tam v bezpečí, protože on je výborný, jenže má takové nezvyklé jméno a ony nevědí, jak
mu pěkně říkat. A chechtaly se „Jakže se
jmenuje?“ optám se zvědavě. „Cyril, ale
Metoděje tam nemá!“ a chechtají se dál.
Řekly ještě příjmení – a já jsem „byla doma“. Vzkázala jsem ho pozdravovat.
Zřejmě mu to nejen vyřídily, ale daly i
mou adresu. „Mám pro vás doporučený
dopis do vlastních rukou.“ Poslal mi několik svých příspěvků z Jimramovského
zpravodaje. Oplatila jsem mu to podobně
mými články do Rusovského časopisu… Když se ozve zase za dvacet let, to
nám bude celá stovka! Jedno vím jistě, že
ani do té doby se neuvidíme… Nevadí…
Třeba se zahlédneme v nadoblačných
výšinách a teprve tam se poznáme…
Marie M.

Vyznáte se v lásce? Víte, jak se třeba jmenuje „bůh lásky“, nebo čí byla milenkou Marylin
Monroe? Pak se zapojte do našeho Valentýnského kvízu o hodnotné ceny včetně hlavní
výhry romantické večeře! Soutěž bude obsahovat tři kola, přičemž to závěrečné, tzv.
FINÁLOVÉ probíhá právě dnes, v pondělí 9. února. Tedy těsně před samotným svátkem
SVATÉHO VALENTÝNA.
Vyhodnocení proběhne až po skončení všech tří dějství. Za každou správnou odpověď
obdržíte do celkového hodnocení jeden bod, vítězem se pochopitelně stává ten, kdo získá bodů nejvíce. Jestliže se najde vícero „úspěšných“, rozhodne o vítězi los. Ceny však
čekají hned na prvních pět nejlepších, proto se opravdu vyplatí zkusit své znalosti a štěstí! Dnes tedy pokračujeme kolem třetím. Přejeme hodně zdaru!
Na vaše správné odpovědi čekáme do pátku 13. února 2009 na adrese Prostějovského
Večerníku, Olomoucká 10, Prostějov, můžete také telefonovat na číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na 608 960 042, či poslat e-mail na adresu: inzerce@vecernikpv.cz.

1. Ve vesmíru je souhvězdí milenců
Perseus a
a) Ariadné
b) Andromeda
c) Artemis
2. Manželkou nejvyššího řeckého
boha Dia byla
a) Hera
b) Artemis
c) Athena
3. Poslední manželkou krále
Václava II., kterou nejvíc miloval,
byla

a) Guta Habsburská
b) Eliška Rejčka
c) Eliška Přemyslovna
4. Jindřich VIII. měl manželek
a) dvě
b) pět
c) šest
5. Velkou epickou báseň, končící
zvoláním „Hynku, Viléme, Jarmilo“ napsal
a) Jan Neruda
b) Vítězslav Hálek
c) Karel Hynek Mácha

VALENTÝNSKÝ ROZHOVOR
David Spilka a Tereza Najdekrová mluví o svém soukromí
Čtěte na straně 7

SPORT Pohár je náš!
Foto týdne

Po vyhraném finálovém utkání Českého poháru
se kromě prostějovských volejbalistek radoval z
úspěchu i tříměsíční bígl Justin. Čtyřnohý chlupáč pochází z rodiny Míši Jelínkové. Zbývá jenom vypátrat,
zda mu vítězky daly z poháru napít šampaňského, nebo se musel spokojit pouze s mlékem...

Událost týdne
Vrcholnou událostí uplynulého týdne se pro většinu prostějovských sportovních fanoušků stalo vítězství VK Prostějov ve
finále Českého poháru. Zvláštním bonusem pak bylo jméno pokořeného soupeře, kterým byl výběr rivalské Olomouce.
Zdroj: www.vkprostejov.cz
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* soutěžní kvíz * vyznáte se ve sportu? *
Soutěž zná svůj termín vyhlášení,
konečně budeme rozdělovat ceny
Říká se pozdě, ale přece. V případě naší sportovní
soutěže se sportovní tématikou, to platí dvojnásob.
Po určitých technických strastech, způsobenými redakční vytížeností a technickou kontrolou vašich tipů, což celkem způsobilo drobný odklad, se všichni přívrženci sportu a především soutěžící konečně
dočkají. Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
našla vhodný termín pro oficiální slavnostní vyhlášení výsledků, se kterým bude spojeno i drobné
občerstvení pro nejlepší. Termínem, který uzavře
první z řady sportovních soutěží, bude pátek 13.
února 2009! Ti z vás, kteří jsou pověrčiví, tak mají
buďto dvojnásobné štěstí, nebo dvojnásobnou smůlu! Záleží na tom, jak toto magické datum prožíváte...
V každém případě v nejbližších dnech budeme kontaktovat nejen pětici nejlepších tipérů, ale také nejstaršího a nejmladšího soutěžícího, abychom
všechny pozvali na onu „slávu“. Ta by měla vypuknout v 17:00 hodin a to v prostorách naší redakce v
Olomoucké ulici! Poté už konečně zveřejníme tolik
očekávané konečné pořadí naší soutěže. Šťastný
výherce, ať už je to muž či žena, se už opravdu může těšit nejen na čest váženého sportovního odborníka, ale především na hodnotnou HLAVNÍ CENU
věnovanou společností TK PLUS Prostějov. Od naší redakce mimo jiné obdrží CELOROČNÍ předplatné pro rok 2009 a další dárkové předměty!
Zkrátka nezůstanou ani další úspěšní, na které už
zajímavé dárky čekají právě v naší redakci. Smutnit
ovšem nemusí ani ostatní, již brzy totiž vypukne další, ještě atraktivnější soutěž se sportovní tématikou.
-red-

Nezkrotný pivot v Prostějově skončil Krasobruslaře čeká v neděli svátek

V minulých dnech oslavil významné životní jubileum tenisový matador Petr Langr. K jeho šedesátinám mu blahopřeje i redakce Prostějovského Večerníku.

Sportovní tipy
Už si neplácneš. Na závěrečnou děkovačku s věrnými fanoušky už
si od uplynulého týdne musí nechat nespolehlivý pivotman zajít chuť
foto: Zdeněk Pěnička

To o čem se dlouhé týdny živě
spekulovalo mezi fanoušky BK
Prostějov, se stalo v uplynulém
týdnu skutečností. Americký pivotman tmavé pleti Shaun Pruitt
si už v letošní sezóně za hanácký
výběr nezahraje. Klubové vedení však důvody konce statisticky
nejlépe hodnoceného hráče tají.
„Jedinou informací, kterou vám
ohledně Shauna Pruitta je ta, že
se už do konce sezóny v našem
dresu neobjeví. Důvody tohoto
rozhodnutí by jste však ze mě v
této chvíli páčili marně,“ uvedl
včera generální manažer BK
Prostějov Petr Fridrich. Obdobným způsobem reagoval na náš
dotaz ohledně obrovitého pivotmana i trenér Peter Bálint. „Pruitt už za Prostějov v Mattoni
NBL v letošním ročníku nenastoupí!“ Uvedl na adresu donedávna svého stěžejního hráče
rozhodný kouč.
-zv-

Shaun Pruitt v „tichosti“ odešel…
Jeho odchod možná mnohé překvapil. Mě tedy určitě ne. K tomuto kroku - jeho odvolání, odchodu z týmu mělo dojít už dávno. Přestože v zápasech odvedl
svůj standard a byl v čele týmových statistik, už to nebylo ono!
Podkošové hráče Prostějov sice
potřebuje, ale ne takové, kteří
rozvracejí morálku v týmu, nemají odpovídající kondici a nemají chuť za svůj tým v nadsázce
řečeno „položit i duši!“ Tak na
mě Pruitt působil nejen v poslední době, ale od nástupu Petera
Bálinta k A-mužstvu. V utkání s
Pardubicemi se jen ploužil po
místní palubovce, vůbec se nezapojoval do hry, zbytečně ztrácel
míče. Dělal to snad naschvál..?

Nevím… Diváci se divili, co na
palubovce ještě dělá. Trenér mu
zřejmě podával stéblo, aby se zachytil… Říká se přeci, že tonoucí se stébla chytá, ne? Nezachytil
se. A to bylo poslední kapka. Vedení, trenérům tak pohár trpělivosti s ním definitivně přetekl.
Už před utkáním s Kolínem bylo
jasné, že kabinu Orlů opustí a bude mu do ní zamezen přístup. Využil ještě místní posilovny a pak
zmizel - nikdo zatím neví kam.
V současnosti disponuje Prostějov 2 podkošovými hráči Millerem a Hanavanem. Ti jsou
mnohem lepšími, než Shaun.
Umí zakombinovat, získat, rozehrát a zakončit. To je teď to nejdůležitější, co „potřebujeme.“

Své umění dokazují neustále.
Naposledy tomu bylo v utkání s
Kolínem. Jeho úvod byl sice nervόzní a pak se hráči rozjeli k cíli
a to zisku vítězství. Na hostující
straně jsme mohli vidět bývalé
Orly Amese a Pavlíka. Přestože
byl Ames nejlepším hráčem domácích, svůj tým k vítězství nedovedl.
Atmosféra v kabině se zcela jistě
jeho odchodem pročistila. Trenér
Bálint tak bude mít klid na svou
práci a nebude muset neustále řešit nějaké problémy s problémovými hráči. Osobně si myslím, že
zbavení se Pruitta je snad prvním
správným krokem vedení týmu,
kterého nikdy nebudou litovat!
Šárka Zapletalová

Belgický kapitán má nahradit Pruitta
Dnes, tedy v pondělí 9. února zkoušku Sebastien Bellin. Jedná národního výběru, jenž se může
přichází do prostějovského bas- se o současného reprezenta- pyšnit opravdu skvostnými fyketbalového tábora na týdenní čního kapitána belgického zickými parametry. Jeho výška
přesahuje pěti centimetry dvoumetrovou hranici a také váha
115 kilogramů určitě vzbudí respekt zejména v nelítostných
podkošových bitvách. „Jedná se
Výška:
205 cm
už o hodně zkušeného hráče,
Váha:
115 Kg
kterého nám doporučil Ian HaNarozen:
14. května 1978
navan. Uvidíme jak se prosadí,
Pozice:
5 (pivot)
na přesvědčení trenéra o svých
Národnost:
belgická
kvalitách má týden. Ve středu jeDosavadní působiště: 1996-1998: Marist Coll (NCAA), 1998-2000: ště s jistotou nenastoupí, ale v
Oakland (NCAA), 2000-2001: Sicc Aurora Jesi (Italská 2. liga),
případě zájmu hlavního kouče
2001-2003: Power Wevelgem (Belgická 1. liga), 2003-2005: Racing by mohl nastoupit v sobotu v
Basket Antwerp (Belgická 1. liga), 2005-2006: Sanex Antwerp Gi- Děčíně,“ představil případnou
ants (Belgická 1. liga), 2006-2007: Telindus BC Oostende (Belgická novou posilu generální manažer
1. liga), 2007-2009: Telindus BC Oostende (Belgická 1. liga, ULEB BK Prostějov Petr Fridrich.
CUP).
-zv-zv-

Sebastien BELLIN

V neděli 15. února nebudou na
ledě prostějovské Víceúčelové
sportovní haly-ZS létat puky a
dunět mantinely, ale znít zde
budou tóny doprovodné hudby
při jízdách krasobruslařů. Nedělní termín je totiž datem konání již 6. ročníku „Velké ceny
města Prostějova“, jejíž součástí je i Krajský přebor Olomouckého kraje. Očekávaná je
účast více než stovky dětských
krasobruslařů z celé republiky.
Populární závody pořádá prostějovský prostějovský oddíl
KRASO a záštitu nad nimi převzal starosta Prostějova Jan Tesař. „První, z celkového počtu
osmi kategorií, odstartuje v
8.30 hodin ráno, k vyvrcholení
programu by mělo dojít okolo
šestnácté hodiny odpolední. Za
domácí prostějovský oddíl se
představí půltucet závodnic ve
složení Olšanská, Ondrýsková,
Pospíchalová, Servusová, Šobrová, Začalová,“ uvedla jedna z
organizátorek závodů Eva
Olšanská. V minulosti byl oddíl
krasobruslení součástí hokejového klubu, od roku 2001
funguje samostatně, jako

občanské sdružení. Ledovému
sportu se zde věnují děti od 4 do
15 let. „Součástí tréninků jsou
kurzy bruslení, které jsme letos
rozšířili i pro dospělé. Zájem je
veliký, o víkendu navštíví školu bruslení okolo třiceti, někdy i
více zájemců. Podařilo se nám
zajistit vyškolené trenéry s
dlouholetou reprezentační zkušeností,“ přiblížila také fungování prostějovského krasobruslařského oddílu Eva Olšanská.
Součástí tréninků na ledě je
gymnastika a atletika. Děti,
které navštěvují Školu bruslení,
mají možnost přestoupit do krasobruslařského oddílu. KRASO Prostějov vykazuje velice
dobré výsledky, o čem, mimo
jiné svědčí i umístění Elišky
Hubáčkové v republikové reprezentaci. Další možnou následnicí je velká naděje Barbora Bártlíková, která je zařazena
v Tréninkovém
středisku mládeže v Brně. Další
úspěchy dokazuje umístění prostějovských reprezentantek na
závodech, jak v předcházející,
tak i v právě probíhající sezóně.
-zv-
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Hliníky 444/5b,Prostějov

Tel č.773 645 907
 VYPLATÍME EXEKUCE
 POSKYTNEME ZÁLOHU
 PRODÁME IHNED VAŠI NEMOVITOST
 GARANCE ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE
 ZA VYŘÍZENÍ ÚVĚRU ZAPLATÍME
MY VÁM
 NABÍZÍME SVÉ SLUŽBY ZA NEJNIŽŠÍ
PROVIZI JIŽ OD 1%

Prostějov, Kotěrova
Prodej cihlového bytu
1+kk v OV, výměra
30m2, 1. patro s výtahem, k bytu sklepní
koje.
Dům i byt po kompletní rekonstrukci.Velmi
pěkný.
Cena :850.000,-Kč
NOVINKA

Tel.: 773 645 907

ProstějovČechovice
RD 5+kk nadstandardně vybavený,podl.vyt.vest.spotř.internet,příp.na pev.linku,
Parc115m2,zahr.65m2.Část KC nutná v
hotovosti!!!
Cena:3.750.000,NOVINKA

BYTY - PRODEJ

2+1, Sídl. svobody, PV. Os. vl., 54 m2, I. patro,
lodžie.
Cen+a: 1 140 000Kč
3+1 Bohuslavice, družstev./panel. Zvýšené
přízemí, balkon, plast. okna.
SLEVA! CENA: 620 000Kč
3+1Špály, PV.Dr./panel, 5. patro, výtah,lodžie,
zděné jádro, plov. podlahy, rekonstr. koupelna i
kuchyně. Velmi pěkný!
Cena:1400000Kč
3+1 Sídl. svobody PV, os. vl., přízemí, 73m2,
lodžie, plast. okna, zatepl. fasáda. Přirychlém
jednání SLEVA!
Cena: 1 190 000Kč

BYTY- PRONÁJEM

2+kk, ul. Olomoucká, PV. Cihl., 90m2, nový!
Dlouhodobý pronájem na 5let. 8000Kč/měs.+ink.
3+1, cihl., I. patro , výměra 82m2, balkon,
vl.vytápění. Klidná lokalita poblíž centra.
6900Kč/měs. + inkaso
Pronájem reklamní plochy 5m x 1,8m na ul.
Partyzánská, PV, naproti pojišťovny METAL
-ALIANCE.
Cena:500Kč/měsíc

Tel: 602 190 196

Prostějov,Ohrozim
2x RDz cihel a tvárnic.Prv.dům je udrž.,
má 2 podl., .4+1v 1.
posch. a 3+1 v příz.,
ústř. plyn. top.ob. vod.i
st., vl.odpad. Dr. dům je o vel. 2+1s rek.. stř.,
plyn. top., spl.WC. Celk. zast.pl.619 m2, pl.
parc.1360 m2.
Cena:2,150.000,-Kč
VÝRAZNÁ SLEVA

Tel.: 777 181 816

Prostějov,Krasice
RD 4+1, roh., příz.,
cihl., el. 230/ 380 V,
vyt. lok. plyn., veř.
vod., veř.kan., zast. pl.
170 m2, RD po rek.v
r. 2007. Nová stř. vč. krovů-BRAMAC, plyn.
top., plov.podl. nové rozv. el., vody, plynu. Plast
ok..a vyb.podkr..
Cena:2,700.000,-Kč

Pronájem stodoly 220m2 v Domamyslicích.
El. e. 220/380V, WC, kuchyňka, beton.
podlaha.Na lehkou výrobu, sklad atd.
Cena:dohodou
Prodej RD 5+1, podsklep., dvoupodlaž., s
garáží a udržovanou zahradou v klidné lokalitě
nedaleko centra Prostějova.
Výborný technický stav! Cena: 6 800 000Kč

VÝRAZNÁ SLEVA

Tel.: 606 842 329

Stražisko-Růžov,
RD 5+1,sam.stojící,
cihlový,plyn,vl.studna,vl.septik,el.220/
380V,zast.pl.299m2
,zahr.490m2.Vedle
koupaliště,ihned k nastěhování.
Cena:1,400.000,-Kč

Prodej udržované rekr. chaty Bělecký Mlýn.
Kuchyňka, dva pokoje, sklípek, studna, el.e.220/
380, vytápění na tuhá paliva. Oplocený pozemek
740m2. Za chatou les, pěkný výhled do okolí!
Cena: 530 000 Kč

NOVINKA

Tel.606 842 329

Bílovice-Lutotín
RD 3+1, nutná rekonstr.,
zast. pl. je 180 m2, zahrada
129 m2. El.220/380V,vyt.na
TP,vl.odpad,veř.vodovod
před domem,možn.rozš.kopaný sklep na zahradě.Průjezd s možn.parkování,WC a
koupelnakrekonstr.
Cena:570.000,-Kč

Prodej RD 3+1 v Náměšti na Hané. Průjezd,
zahrada, CP 438m2.Plyn, vytápění, el.e. 220/
380V, studna, obecní voda, kanalizace před
domem. Pěkná lokalita nedaleko zámku. Při
rychlém jednání SLEVA! Cena: 1 290 000 Kč

NOVINKA

Prodej st.pozemku 152m2 v centru města na
výstavbu polyfunkčního domu o 3 NP. Vydáno
platné st. povolení!
Cena: 1 500 000 Kč

Tel.: 602 190 196

Ptení,okr.Prostějov
RD
1+1,rohový,
cihlový, s možn.
rozšíření. Stav objektu
dobrý, zast. pl. 53 m2,
plocha parcely 341
m2. Obecní voda, plyn u pozemku, krb, předzahrádka 288 m2, klidná část obce.
Cena:400.000,-Kč
Tel.: 777 181 816

Prostějov,
Melantrichova
RD 2x 4+1 a 1x
1+1,rohový,cihlový,řadový,celková
plochaparcely199m2.
G aráž, dům vhodný k bydlení i komerčnímu
využití.
Cena v RK
NOVINKA

Tel. 777 869 636

Prodej přístupového pozemku za
obchodním domem
TESCO. Pozemek je
klíčový a slouží jako
přístupový k pozemkům s plánovaného dálničního sjezdu.
Výměra pozemku 7000m2.
Cena 700 Kč m2. Výhodná Investice!
NOVINKA

Tel.: 773 645 907

Stražisko-Maleny
Pozemek v rekreační
oblasti s možností výstavby chaty,celková
plocha 432m2,voda
na pozemku,el.230/
380V,štěrková příjezdová cesta,vjezd pro
nákladní vůz,na pozemku malá chatka
Cena:210.000,-Kč
NOVINKA

Tel.č. 773 645 907

Prostějov,
E. Králíka
Prodej panelového
bytu 2+kk, OV, v
obci Prostějov, ulice
E. Králíka. Podlahová
plocha bytu je 50 m2 a nachází se v 2.NP.
Koupelna je po rekonstrukci, nová kuchyňská linka.
Cenadohodou!!!
VÝRAZNÁ SLEVA

Tel.: 774 229 944

Web: www.topfine.cz
E-mail: info@topfine.cz

VÝSTAVBA RD NA KLÍČ V
DRŽOVICÍCH ZAHÁJENA! Zděné
samostatně stojící přízemní RD s obytným
podkrovím o velikosti 3+kk, 4+kk,5+kk.
Každý RD má přístřešek pro auto a pozemek
cca 500m2. V lokalitě bude vybudováno 37
nízkoenergetických RD, včetně komunikace,
veřejného osvětlení a veřejné zeleně. Podrobné
info včetně projekt. dokumentace a rozpočtů v
RK.Přijděte si vybrat!
PROBÍHÁ REZERVACE VE VÝŠI
50 000Kč
NAVÁMI VYBRANÝ POZEMEK !
Prodej zděné zahrad. chatky se zahradou
450m2 v obci Studenec.
Cena:180000Kč
Prodej st. pozemku 2719m2 na RD v Kostelci
na Hané.
Cena:400Kč/m2
Prodej st. pozemku ul.Smržická, Držovice.
Výměra 12 976m2. Určeno na bydlení.
Cena:1200Kč/m2.

Pronájem možno i prodej výrob. a sklad.
areálu v PV Drozdovicích
Zavedný obchod, tři kanceláře (původně byt
3+1), hala cca 200m2 a další objekt. Vhodné
na skladování a malovýrobu. Pozemek 880m2.
Areál je průjezdný, možnost parkování ve
dvorním traktu.Perfektní stav, alarm, internet
atd.
Cena: 38 000Kč/měs. + inkaso
Cena při prodeji: 5 800 000 Kč
Pronájem kanceláře 23m2 v centru.
Cena: 2500Kč/měs. + inkaso
Pronájem kanceláře 38,5m2 v centru
města PV, I.patro, koberec, kuchyňka,WC,
internet,alarm atd. Cena:4500Kč/měs.+ink.
Pronájem tří kanceláří ul. Olomoucká, PV.
2.p., 48m2, dlažba, podlahové vytápění. Pěkné!
Možno pronajmout i samostatně!
Cena: 4800Kč/měs. + ink.
Pronájem zařízených kanceláří, Vojáčkovo
nám., PV.135m2, II. patro.
Cena: 10000,-Kč/měs. + inkaso
Pronájem kanceláře 80m2, ul.Svatoplukova,
PV.Volné ihned!
Cena: 7300,-Kč/měs. vč. služeb!
Prodej pozemku 22 300m2 na výstavbu
RD v Držovicích.
Cena: 690,-Kč/m2
Pronájem garážového stání ul.
Krasická, PV.
Cena: 500Kč/měs.

POPTÁVKA
Orné půdy, lesa v k.ú. Bílovice,
Lutotín, Kostelec na Hané. Prosím
nabídněte k prodeji.

Omega,
spol. s r.o.,
Havlíčkova 3a
Prostějov
je
smluvně
pověřena
realizovat
formou aukcí
z
majetku
města Prostějova prodej 50 stavebních pozemků pro výstavbu
rodinných domů v k.ú. Krasice
a v k.ú. Čechovice u Prostějova
– lokalita u nové nemocnice..
Aukce byly již zahájeny v roce
2008 a budou pokračovat v pravidelném 14denním intervalu
od počátku roku 2009. Nabízené stavební pozemky jsou připraveny k výstavbě rodinných
domků vybudováním všech
inženýrských sítí (elektřina,
plyn, voda, kanalizace, vozovka,
veřejné osvětlení, nájezdy na
jednotlivé parcely).
Prohlídky nabízených pozemků
se konají každý pátek od 13:00
hod. Sraz účastníků prohlídek
na místě samém u vozidla
označeného aukce-prostejov.
Pozemky, které jsou předmětem
nejbližší aukce, budou opatřeny
stojany s číslem aukce, číslem
parcely a výměrou pozemku.
Na další dvě aukce jsou pozemky označeny informacemi vylepenými na skřínkách u hranic
jednotlivých pozemků.

www.aukce-prostejov.cz

topfine s.r.o.,

Nejbližší termíny aukcí
pozemků Prostějov

Aukce jsou konány v Červeném salonku
Národního domu v Prostějově.
5.aukce (značená A5)
Konání aukcí
středa 11.2.2009 13:00 – 15:30 hod.
6.aukce (značená A6 - celkem 6 pozemků)
Prohlídky
pátek 13.2.2009 v 13:00 hod.
pátek 20.2.2009 v 13:00 hod.
Konání aukcí
středa 25.2.2009 13:00 – 15:30 hod.
7.aukce (značenáA7 – celkem 6 pozemků)
Prohlídky
pátek27.2.2009v13:00hod.
pátek 6.3.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce
středa11.3.2009v13:00hod.

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992
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REAL
SPEKTRUM
Pernštýnské nám. 6, Prostějov
Tel.: 582 334 010-1, 582 332 782
777 710 280-3, byty 777 710 282
e-mail: realspektrum@rspv.cz
Po - Pá 8 00 - 17 00 hod

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

www.jhreality.cz

Prostějov-Držovice,ul.Olomoucká
Novostavba RD 5+kk, obytná plocha 177 m2, v
domě krb, infrasauna, plyn. ÚT, 2 koupelny. Zast.
plocha114m2,zahrada246m2sestudnou.
SLEVA!Cena:Kč3.900.000,-SLEVA!

PROSTĚJOV: prodej dvoupodlažního RD se
třemirekonstruovanýmibyty(2+1a1+1napřízemí, 2+1 v patře) s možností rozšíření do půdního
prostoru.Klidnáčástměsta,všechnyinž.sítě.
CenaabližšíinfovRK

PROSTĚJOV:pronájem95m2 obchodních
ploch v přízemí polyfunkčního domu v centru
Prostějova. Jedná se o zavedenou prodejnu
se samostatným vstupem, výkladci do ulice,
kuchyňkouasociálnímzázemím.
CenaabližšíinfovRK

NOVINKA

Prostějov,ul.Újezd
Pronájem jednotlivých kanceláří velikosti od 18 m2 do
70m2vadmin.budověvcentruměsta,celkováplocha
880m2.Výtah,nováokna,koberce,osvětlení,tel.přípojky,internet.
Cena:Kč1.200,-/m2/rok+služby

Čunín,okr.Prostějov
NovostavbaRD4+kksterasou,zahradníposezení
s grilem, 25 km od Prostějova u lesů. Celková
plochapozemku511m2. Cena:Kč2.850.000,-

NOVINKA

Prostějov,ul.Újezd
Pronájem prostor vhodných pro skladování, lehkou
výrobu, případně diskotéku. Plocha v přízemí 450
m2, v 1. patře 212 m2. Rampa, nákladní výtah,
vzduchotechnikaaklimatizace.
Cena:Kč700,-/m2/rok+služby

Prostějov,ul.Kovaříkova
NovostavbaRD5+1sgaráží,obytnáplocha260m2.
Pozemekcelkem1171m2. Cena:Kč8.200.000,Cenapronájmu:Kč20.000,-/měsíc+inkaso

Prostějov,Krasickául.
Pronájem objektu prodejny se skladem a soc. zázemímoploše60m2.Vhodnénaobchodneboslužby.
Cena:Kč6.000,-/měsíc+energie

Vrbátky,okr.Prostějov
RD3+1,ihnedobyvatelný,dvornípřístavby,průjezd,
zahrada.Pozemekcelkem996m2.
Cena:Kč1.690.000,-+provize

BYTY–PRODEJ:

1+1,Tylovaul.–DB,34m2,2.patro,plast.okna
CENOVÁBOMBA!Kč825.000,2+1,ul.Okružní–OV,55m2,3.patro,balkon
Kč990.000,2+1,ul.Šárka–DB,55m2,4.patro,plast.okna
SLEVA!Kč960.000,3,5+1,Anglickául.–DB,75m2,3.patro
CENOVÁBOMBA!Kč1.149.000,3+1, Kostelecká ul. – DB, 72 m2, 6. patro, po celk.
rek.,zděnéjádro,lodžie
Kč1.468.000,BYTY–PRONÁJEM:
1+kk,Waitovaul.–jenpro2-3studentky
Kč2.100,-/měsícvč.inkasa/1osoba
1+kk,sídl.Svornosti Kč5.500,-/měsícvč.inkasa
1+1,sídl.Svobody Kč6.500,-/měsícvč.inkasa
2+1,Biskupce
Kč2.500,-/měsíc+inkaso
2+kk,Raisovaul.
Kč5.000,-/měsíc+inkaso
2+kk,nám.T.G.Masaryka
Kč6.000,-/měsíc+inkaso
2+1,ul.Šárka
Kč7.500,-/měsícvč.inkasa
3+kk,zařízen,nám.Svat.Čecha
Kč8.000,-/měsíc+inkaso(Kč2.500,-)

ČECHY POD KOSÍŘEM: koncový řadový
cihl. dům o vel. 2+1 v přízemí a 4+1 v patře; zahrada 743 m2, dvůr s vjezdem, 2 garáže.Voda z vl.
studny+obecní,el.220/380V,kanalizace,plynové
ústřednítopení.
CenaabližšíinfovRK
PROSTĚJOV: řadový, částečně podsklepený
dům se sedlovou střechou, s vjezdem a možností
garážování(vprůjezduivedvoře).
Dům je ve stávající dispozici 2+1 s možností rozšíření o další prostory ve 2. NP; zde jsou místnosti se
sníženou výškou stropu. Na dům navazuje hospodářská přístavba a další cihlová stavba v zadní části
dvora.Ihnedvolné.
CenaabližšíinfovRK

BYTY - PRODEJ
n 1+1 – Sídl. svobody: os. vlast./panel.,
přízemí/ze 4, orientace na jih, v revitalizovaném
domě, udržovaný byt v původním stavu, ihned
volný
NOVINKA:830000Kč
n 2+1 - Olomoucká: os. vlast./cihl., 4.p/z 5
dům s výtahem, orientace na stranu odvrácenou
od silnice, ihned volný CenaabližšíinfovRK
n 2+1 – sídl. Sport, Kostelec na Hané: os.
vlast./panel.,3.p./ze3,rekonstruovanýbytsplast.
okny a novou lodžií, nová koupelna, kuchyně,
podlahy, vest. skříně, šatna v bytě
NOVINKA:1250000Kč
n 2+1 – K. Svolinského: družst./panel. (možnost převodu do os. vlastnictví), 2.p./ze 4, výtah,
vl.etážovétopení,lodžie,vest.skříněakomorav
bytě, ihned volný NOVINKA:1250000Kč
n 2+kk - Západní: velmi pěkný, cihlový byt
s balkonem a lodžií, stáří cca 4 roky, v žádané
části města v 1.p./z 5, výtah v domě; prostorná
koupelna, kuch. linka vč. spotřebičů
Cena k jednání: 1 700 000 Kč
(při rychlém jednání možná sleva)
n 2+1 - E. Beneše: družst./panel., 59 m2, zvýš.
přízemí/ze 4, zánovní kuch. linka, plast. okna,
obklady, dlažby apod. Krásný, prostorný a udržovaný byt; po prodeji volný
Cena:1150000Kč
n 2+1 – V. Špály: os. vlast./panel., 7.p./ze 7,
výtah, plast. okna; na rok 2009 plánováno dokončení rekonstrukce domu. V bytě jsou vest.
skříně na míru, prostor na šatnu; ihned volný
Cena k jednání: 1 190 000 Kč
n2+1-Brněnská:panel./os.vlast.,63m2,zvýš.
přízemí/ze4,plast.okna,vrekonstr.domě,ihned
volný
Cena:1390000Kč
n 3+1 - Anglická: panel./družst. (možnost
převodu do os. vlast. a financování hypotékou),
7.p./ze 7, nový výtah, lodžie, volný a udržovaný
byt
VÝRAZNÁSLEVA
NOVÁCENA:990000Kč
n 3+1 - V. Špály: družst./panel. se zděným
jádrem (nová koupelna, kuchyně), plovoucí
podlahy, plast. okna, nová lodžie, 2 sklepy,
šatna/komora; krásný byt po rekonstrukci v
super stavu
Cena:1470000Kč
n 3+1 - Dolní: družst./panel., byt po rekonstrukci - nová kuch. linka, koupelna, podlahy,
plast. okna, nová zasklená lodžie
Cena: 1 495 000 Kč
n 3+1 – E. Beneše: os. vlast./panel., 7.p./ze 7,
výtah, v rekonstr. domě s plast. okny; příjemná a
klidná lokalita, možnost využití hypotéky
NOVÁ CENAPO SLEVĚ: 1 290 000 Kč

PRONÁJEM

1+1 – C. Boudy: nezařízený byt s vlast. topením, volný ihned
Cena:6300Kčvč.ink
1+1 – Sídl. svornosti: nezařízený cihl. byt s
novým etážovým topením, po úpravách, ihned
volný
Cena:5500Kč+ink
2+1 – J.B. Pecky: nezařízený cihl. byt s plast.
okny a balkonem, volný od 1.3.09
NOVINKA:7000Kčvč.ink
2+1 – V. Špály: nezařízený byt, 60 m2, se šatnou, plast. okny a lodžií v rekonstr. domě, ihned
volný
NOVINKA:7200Kčvč.ink
PRONÁJEM GARÁŽE – Krasice – pronájem řadové garáže, ihned volná
Cena: 800 Kč/měsíc, platba čtvrtletně

Nabídnětenašimklientům
BYTYADOMY
VŠECHVELIKOSTÍ
KPRODEJIIPRONÁJMU
VPROSTĚJOVĚAOKOLÍ.
Vámistanovenoucenurespektujeme,
PRONABÍZEJÍCÍVEŠKERÉ
SLUŽBYZDARMA!!!
Zajišťujemeveškerýservis
vč.právního.

www.realspektrum.com

9. února 2009

Sedmička medailí putuje zásluhou tanečníků do Prostějova
Na přelomu letošního ledna a února
se konalo v prostorách pražského tanečního centra Dance Station mistrovství České republiky jednotlivců
a malých skupin v tanečních disciplínách disco-dance. K největším
adeptům na zisk medailových postů
patřili jako tradičně i reprezentanti
prostějovské Taneční školy Hubený.
Přibližně čtyřicetičlenná výprava z
Hané své pozice potvrdila a přivezla
z Prahy-Hájí hned osmičku cenných
kovů, když hned dva měly punc nejcennější - tedy zlatý! Dvakrát se pro
Prostějovany zastříbřilo a třikrát se
jim houpaly na krky placky bronzové hodnoty. „Mistrovství České republiky znovu potvrdilo obrovskou
výkonnostní vyrovnanost tanečníků
jednotlivých tanečních kolektivů a
klubů. Rozhodčí to neměli v některých případech vůbec jednoduché a
o titulu mnohdy rozhodoval i pouhý
jeden bod. Kdo se byl v závěru minulého týdne v Praze podívat, dá mi

JVK:
sólo muži:
malá skupina:
HVK:
sólo ženy:
sólo muži:
duo:
malá skupina:

Akce se uskuteční v pátek 13.února 2009, od
15.00 hod. v Kulturním klubu Duha, Školní
3643/4 Prostějov (Naproti kina Metra v budově
Městského úřadu)
PROGRAM VOLEBNÍ
VALNÉ HROMADY OFS PROSTĚJOV
14.30 - 14.55
15.00
15.10

Matěj VALÁŠEK, 2. místo.
Denisa KONEČNÁ, 7. místo.
Denisa KONEČNÁ + Matěj VALÁŠEK, 7. místo.
MAMMA-MIA (Doležalová, Haplová, Konečná, Koudelková, Smýkalová, Svoradová, Trchalíková, Valášek), 5. místo.
Ondřej KRYSMÁNEK, 2. místo, Vladislav PODLOUCKÝ, 3. místo.
SWEET CHICKS (Kohoutková, Krysmánek, Možná, Mullerová, Pernicová, Podloucký, Rozehnalová), 5. místo.
Kristýna HLOSTOVÁ, 3. místo, Renata SMIČKOVÁ, 4. místo, Iveta KABILKOVÁ, 5. místo.
Viktor VALÍK, 1. místo.
Ondřej BERKY + Kristýna HLOSTOVÁ, 1. místo, Lucie
HÉNIKOVÁ + Renata SMIČKOVÁ, 3. místo.
DISKOHRÁTKY (Smičková, Héniková, Labounková, Ošlejšková, Makovcová, Vlachová, Valík), 5. místo, FOREVER
ON THE DANCE FLOOR (Hlostová, Hrdličková, Kabilková,
Kopřivíková, Lukešová, Nevrlá, Zavřelová), 6. místo.

15.30
15.45
15.55
16.00
16.10
16.25
16.40
17.20
17.30
17.40
Tohle jsou mistři. Tanečníci prostějovské TŠ Hubený Viktor Valík, Kristýna Hlostová a
Ondřej Berky nenašli na pražském tuzemském šampionátu přemožitele a právem se tak
mohou pyšnit tituly mistrů České republiky
jistě za pravdu, že letošní mistrovství
ČR v disco tancích bylo neobyčejným zážitkem jak pro diváka, tak
pro všechny tanečníky. Ještě jednou
děkuji všem za báječnou podívanou,“ popsala průběh historicky nejvyrovnanějších tuzemských tanečních klání Barbora Vrtalová, předsedkyně občanského sdružení Kdo
sportuje nezlobí.
V průběhu pražského šampionátu byly
také vyhlášeny i výsledky žebříčku taneční extraligy. Z prostějovských tanečníků dosáhli na finálová umístění a
případné nominace na mistrovství Evropy a světa následující tanečníci:

Matěj Valášek (2. místo), Terezie Kohoutková (2), duo Denisa Konečná +
Matěj Valášek (5) a malá skupina
Mamma-Mia (3), všichni v dětské kategorii. V juniorech byl oceněn Ondřej
Krysmánek (1), Vladislav Podloucký
(3), Denisa Pernicová (6) a malá skupina Sweet Chicks (3-4). V hlavní
věkové kategorii se pak dostalo na Viktora Valíka (2), Renatu Smičkovou (4),
Kristýnu Hlostovou (5) a Ivetu Kabilkovou (6). Zkrátka nepřišly ani dua Lucie Héniková + Renata Smičková (2),
Ondřej Berky + Kristýna Hlostová (6)
a malá skupina Forever on the dance
floor (2-3).

Výhodu šesti mečbolů však naše děvčata ztratila a z výhry se nakonec radovalo Brno
1. zápas: TJ OP Prostějov - VK KP SG Ludvíka Daňka Brno 0:3 (-14, -12,
-22).
Sestava TJ OP: Vlčková, Brablecová,
Korhoňová, Kučerová, Paňáková, Balunová, libero: Langerová. Střídaly: Lišková a Jančíková. Připraveny byly: Skřebská a Dočkalová. Trenér: Ladislav Sypko.
Hodnocení trenéra Ladislava Sypka:
„Po dvou hladce prohraných dvou setech
jsem sáhl k určitým změnám a přineslo to
výrazné zlepšení. Závěrečný třetí set nám
utekl až v jeho samotné koncovce.“
2. zápas: TJ OP Prostějov - VK KP SG Ludvíka Daňka Brno 2:3 (24, -18,
20, -29, -12).
Sestava TJ OP: Vlčková, Brablecová,
Korhoňová, Kučerová, Lišková, Jančíková, libero: Langerová. Připraveny byly:
Paňáková, Balunová, Skřebská a Dočka-

výsledkový servis 2. ligy, skupina „C“
25. a 26. kolo: TJ OP Prostějov - VK KP - SG Ludvíka Daňka Brno 0:3 (-14, -12,
-22) a 2:3 (24, -18, 20, -29, -12). TJ Tatran Litovel - TJ Sokol Křenovice 3:0 (18, 23,
23) a 3:1 (-28, 19, 17, 20). TJ Sokol Frýdek-Místek „B“ - TJ Jiskra Havlíčkův Brod
3:0 (13, 15, 8) a 3:0 (12, 10, 12). VSK VŠB Ostrava - VO TJ Lanškroun 0:3 (-17, -20,
-22) a 0:3(-18,-21,-18). TJ DDM Brno - TJ Svitavy nehlášeno!

lová. Trenér: Ladislav Sypko.
Hodnocení trenéra Ladislava Sypka:
„V odvetném duelu jsme navázali na
výborný výkon ze třetího setu prvního utkání. Kvalita střetnutí byla určitě nejvyšší, kterou jsme se v prozatímním průběhu soutěže prezentovali. Holky předvedly opravdu vynikající výkon, za který
bych jim rád poděkoval. Zvláště Langerová předváděla v poli neuvěřitelné zák-

roky. Šest mečbolů? To je opravdu velká
škoda, ale prostě nám nepřálo štěstíčko.
Pokud na podobný výkon navážeme i
v dalších zápasech, tak by to mělo být
dobré.“
V sobotu zajíždějí hráčky TJ OP
k dvojutkání do nedalekých Křenovic a
v domácím prostředí se představí
v sobotu 21. února, kdy jim bude soupeřem TJ Jiskra Havlíčkův Brod.
-zv-

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. VK KP - SG Ludvíka Daňka Brno
2. TJ Sokol Frýdek-Místek „B“
3. TJ Tatran Litovel
4. TJ Sokol Křenovice
5. VO TJ Lanškroun
6. TJ Svitavy
7. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
8. TJ DDM Brno
9. TJ OP Prostějov
10. VSK VŠB-TU Ostrava

24
26
24
26
26
24
26
24
26
26

24
20
20
14
10
11
8
8
6
5

0
6
4
12
16
13
18
16
20
21

72:15
68:26
65:26
50:52
39:53
44:46
40:65
40:57
35:67
26:72

2078:1554
2186:1784
2095:1817
2239:2275
2016:2094
1871:1997
2156:2350
2035:2175
2044:2285
1903:2292

Prezence účastníků
Zahájení VH
Volba pracovních komisí a kontrola usnesení z
minulé VH
Zpráva o činnosti OFS za volební období
Zpráva o hospodaření OFS
Zpráva revizní komise
Zpráva mandátové komise
Seznámení s průběhem voleb
Doplňující volba 2 členů výkonného výboru
Diskuse
Výsledky voleb
Schválení návrhu usnesení VH
Závěr

Další medailové zisky

Druholigové volejbalistky byly blízko senzaci
V sobotu 7. února hostily druholigové volejbalistky TJ OP Prostějov
na své domácí palubovce letní tělocvičny Za Kosteleckou ulicí lídra tabulky v podobě záložního celku VK
KP Brno. Soupeř, který zatím projíždí soutěží jako nůž másle neztratil
v jejím dosavadním průběhu ani jeden zápas byl obrovským favoritem.
Svěřenkyně trenéra Ladislava Sypka
však svůj respekt zahodily po úvodních dvou sadách prvního duelu a ve
zbývajícím průběhu byly výborným
soupeřkám více než zdatným protivníkem. Ve druhém zápase byly oděvářky dokonce neuvěřitelně blízko
senzaci, když měly výhodu hned šesti
mečbolů. Nakonec se však ze zisku
enormně dramatické sady a také
celého zápasu radovala děvčata
z Brna…

Bude volební
valná hromada OFS

FINÁLOVÉ VÝSLEDKY TŠ HUBENÝ NA MČR:
DVK:
sólo muži:
sólo ženy:
duo:
malá skupina:
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48
46
44
40
36
35
34
32
32
31

Příští program: 27. a 28. kolo, sobota 14. února 2009: VK KP - SG Ludvíka Daňka
Brno - DDM Brno (18.2.), TJ Svitavy -VSK VŠB Ostrava, VO TJ Lanškroun TJ Sokol Frýdek-Místek „B“, TJ Jiskra Havlíčkův Brod - TJ Tatran Litovel, TJ Sokol
Křenovice - TJ OP Prostějov.
-zv-

mladých fotbalistů Čechovic
Měsíc leden se zapsal do kroniky
nejmladších fotbalových výběrů TJ
Sokol Čechovice vskutku tučným
písmem. Zejména přípravka tohoto oddílu byla hodně úspěšná. Po
vítězství na turnaji ve Šternberku v
polovině měsíce, potvrdili benjamínci svou fazónu i na turnaji Nissan Kohliha car v Kožušanech kde
je zastavila až ve finálovém boji Sigma Olomouc. Obdobným úspěchem se mohou chlubit i mladší žáci
Čechovic, kteří vybojovali druhou
příčku na turnaji ve Hvozdu.
Čechovická přípravka složená z hráčů
ročníku narození 1999 a 2000, zahájila svou kožušanskou misi těsnou porážkou se Sigmou Olomouc -1:2,
když jediný střelecký úspěch zaznamenal Janeček. Také druhý zápas neskončil pro Čechovické vítězstvím. S
pořádajícím klubem FK Nemilany zařídil remízu 1:1 krásným vymetením
šibenice Ftačník. „V tomto utkání se
kluci předháněli v zahazování i těch
nejvyloženějších šancí a nakonec
jsme byli rádi za remízu,“ popsal infarktový zápas jeden z trenérů Josef
Sklenář. V závěrečném duelu skupiny
tedy Čechovickým velela povinnost
zvítězit. Soupeřem jim byl rezervní
výběr Slovanu Černovír a po dvou trefách Ftačníka a jedné Růžičky jim výsledek 3:0 otevřel brány semifinále. V
něm čekal na Čechovice vítěz druhé
skupiny v podobě prvního týmu Slovanu Černovír. „V tomto zápase naši
kluci přímo střelecky explodovali a po
4. minutách jsme vedli 3:0,“ okomentoval úspěšný vstup do semifinálového boje Sklenář. Nakonec se brankostroj zastavil na úctyhodném stavu
7:0, když hattricku dosáhl Janeček,
dvakrát se trefil Ftačník a po jedné
brance přidali Páleník s Běhalem. Po
očekávané výhře Sigmy Olomouc
nad Bystrcí čekala na Čechovice ve finálovém zápase odveta za úvodní turnajovou porážku. Favorizovaný olomoucký tým se rychle dostal do dvoubrankového vedení, které snížil kontaktní brankou nejlepší hráč turnaje Jakub Ftačník. Drama se odehrávalo až
do konce, když útočné rejdy Sigmy
držel na uzdě hlavně brankář Pavel
Maděrka, jenž v průběhu turnaje vychytal dvě čistá konta. V závěru už

však neodolal ani on a tak se po výsledku 3:1 radovala z vítězství olomoucká Sigma. „Přestože jsme nakonec na prvenství nedosáhli, tak i druhý
post je velkým úspěchem. Vedle poháru a medailí za stříbrnou příčku, byl
ještě oceněn individuální trofejí TALENT turnaje Jakub Ftačník,“ vyjádřil závěrem spokojenost s výbornou reprezentací svého oddílu i města
Prostějov Josef Sklenář.
Obdobným úspěchem se mohli pyšnit
týden předtím i mladší žáci TJ Sokol
Čechovice. Svěřenci trenérů Jančíka,
Dopity a Klimeše dokázali na turnaji
ve Hvozdu z pěti utkání čtyřikrát zvítězit a jen jedinkrát okusili hořkost porážky. Celkově se tak umístili na druhé
příčce. Úspěšnou klubovou jízdu ještě
vyšperkoval čtvrtým místem tým TJ
Sokol Čechovice „B“. Na své
„stříbrné“ cestě postupně Čechovičtí
porazili FK Nemilany 98 4:3, Sokol
Protivanov 5:2, FK Nemilany 97 3:0 a
vlastní rezervu 4:1. Jejich přemožitelem se stal jen vítězný FKM Konice 0:4. Vedle celkového druhého místa se
stal navíc nejlepším střelcem turnaje
čechovický Jakub Havlíček, autor osmi branek. Mladší žáci Čechovic absolvovali turnaj v následující sestavě:
David Klimeš, Štěpán Přikryl, Jakub
Havlíček, Jiří Jančík, Tomáš Grepl,
Michal Blahoušek, David Mareček,
Tomáš Pluháček a Radim Kravák.
Vedení TJ Sokol Čechovice děkuje
Městu Prostějov, Olomouckému kraji
a všem sponzorům za podporu jejich
činnosti.
-zv-

POJĎTE HRÁT
DO ČECHOVIC!
Fotbalový oddíl TJ Sokol Čechovice stále přibírá nové adepty fotbalového řemesla. Rodiče
zájemců z řad dětí narozených v
roce 2000-2003 mohou kontaktovat klubového sekretáře a
zároveň jednoho z trenérů čechovických benjamínků Josefa
Sklenáře na tf: 604 293 101.
Bližší informace také na
www.fotbalcechovice.cz

9. února 2009
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Reality Kocourek
znalecká a realitní
kancelář

Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
tel./fax: 582 330 169
mob.: 608 630 108, mob.: 775 972 620
www.reality-kocourek.cz
E-mail: info@reality-kocourek.cz
Člen evropského klubu realitních kanceláří
· Zprostředkování prodeje a pronájmu
nemovitostí a bytů
· Znalecké posudky nemovitostí pro převody
a pozůstalosti
· Tržní ocenění pro poskytování všech druhů
úvěrů od bankovních domů
· Ocenění pro hypoteční úvěry a stavební spoření
· Ocenění majetku společností
· Likvidace společnosti
· Oceňování pro veřejné dražby
· Zprostředkování úvěrů

Nabízíme:
NOVÁ VÝSTAVBA RD

RD- PRODEJ

Michael Vejmola

REALITNÍ KANCELÁŘ
Fanderlíkova 10, PV
582 330 851
Mob.: 774 200 353, 777 089 860
E-mail: info@asistent-reality.cz
nám. T.G.Masaryka 25, Prostějov
(nad cukrárnou Florida)

tel.:
mobil:

www.asistent-reality.cz

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

NABÍZÍME:

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

NOVINKA!

1.11.2008 se naše společnost stala výhradním prodejcem projektů RD společnosti
EUROLINE Bohemia. Jako dárek pro Vás
jsme připravili slevu z projektů ve výši 7% z
katalogové ceny.
Současně nabízíme kompletní výstavbu
těchto projektů s veškerými inženýrskými
pracemi až po kolaudační rozhodnutí za
nejlepší ceny. Výběr z celkem 580 typů RD
RODINNÉ DOMY

Kostelec na Hané - Prodej rodinného domu 3+1, zast.plocha a nádvoří 129 m2.Plyn,
voda,220/380V
Cena 990.000 Kč

Kostelec na Hané - Prodej RD 1+1 k rekonstrukci, zast.plocha a nádvoří 102 m2,
zahrada 73 m2, Plyn, obecní vodovod.
Cena 350.000 Kč

Prodej část.zrek. RD 4+1, v Drahanech. Zast.
plocha 144 m2, zahrada 144 m2. Obec.voda,
220/380 V.
Cena 550.000 SLEVA!

Prodej pěkného RD 3+1 s garáží a zahradou
v lázních Lipová-Jeseníky, v blízkosti lyž.vleků.
Cena 2.080.000 Kč SLEVA!

Prodej luxusního patrového RD 4+1 s terasou
garáží a zahradou přímo u lyžařských vleků v
lázních Lipová v Jeseníkách. Zast.plocha 94
m2, zahrada 611 m2. Ihned volný.VÝHODNÁ
INVESTICE !!! Cena2.690.000KčSLEVA!

Buková -Prodejsam.stojícíhoRD 4+1,obec.vodovod , el. 220V, kotel na plyn+ TP, podlahy dlažba,lino,koupelna,WC.Garáž+zahrada.Důmve
velmi dobrém stavu.
Cena:1.060.000Kč
BYTY PRODEJ
Prodej DB 2+1 PV - Zrzavého, 54 m2,
1.p., panel
1 280 000 Kč
BYTY PRONÁJEM
Pronájem bytu 1+0, 25 m2,PV-Šárka
5.200 Kč včetně energií.
Pronájem bytu 1+1 PV - Havlíčkova, 42 m2,
zv.příz., část.zaříz.
4 500 Kč/měs. +en.
Pronájem zařízeného bytu 3+1 PV Ječmínkova, 64 m2, 2.p./2 11 500 Kč/měs.
Pronájem zařízeného bytu 3+1 PV Svornosti, 87 m2, 4.p./4
16 000 Kč/měs.
Pronájem bytu 1+1 PV - Wolkerova, 36 m2,
1.p., nezařízený
6 300 Kč/měs. +ink.
Pronájem bytu 2+1 PV - Wolkerova, 58 m2,
1.p., nezařízený
8 000 Kč/měs. +ink.
Pronájemzařízenéhobytu2+1PV-sídl.Svobody, 56 m2, 5 patro. Ihned volný.
Cena 8.000 včetně ink.
Kompletní nabídka v kanceláři
Pronájem bytu 3+1 PV-Vrahovická, 72 m2,
zvýš. příz., nezař., od 1.5.2008 9 000 Kč/měs.
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
NOVINKA !!! Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního domu s 10 bytovými jedn.,
restaurací, vinárnou, vitotékou a dvěma obchody
v historickém centru Prostějova. CenavRK.
Pronájem obchodu v příz. s výlohou na frekvent. ulici, sklad, kancelář 30.000 Kč/měs+en.
Pronájem nových klimatizovaných kanceláří
120m2,3NP,centrumPV 1800Kč/m2/rok+en.
Pronájem objektu 1p. 114 m2 14000Kč/měs
Pronájem obchodu 50 m2 v centru PV,
suterén
15 000 Kč/měs.
Pronájem kanceláří PV-Svatoplukova,
25 m2, příz., s nábytkem
3 600 Kč/měs.
38,4 m2, 1.p., nezař.
3 500 Kč/měs.
28,4+51,8 m2, 1.p.
7 200 Kč/měs.
Pronájem KO u centra,obchody,kanceláře,sklady,dílny, v rekonstrukci. Cena v RK
GARÁŽE
Prodej řadové garáže 20 m2, PVMočidýlka
Cena: 100.000 Kč
POZEMKY STAVEBNÍ
Parcela Vincencov 2834m2 550 Kč/m2
Parcela Kostelec n.H. 2000 m2 550 Kč/m2
Parcela Kostelec n.H. 1275 m2 550 Kč/m2
Parcela Dobromilice 2140 m2 150.000 Kč
POZEMKY PRŮMYSLOVÉ
Parcely 17.506 m2 PV-prům. zóna 590Kč/m2
Parcela 12.620 m2 Kostelec n.H. 250 Kč/m2
Parcela 7.249 m2 Kostelec n.H 320Kč/m2
Parcela 3.000 m2 Kostelec nH. 320 Kč/m2
POLE - ZAHRADY
Pozemek Stražisko-Maleny 400 m2 140.000Kč
Zahrada Dobromilice 2140 m2 150.000 Kč
Pole Smržice 13.605 m2
35 Kč/m2

Pro klienta s hotovostí hledáme
RD 4+1 s garáží a zahradou
v Prostějově a okolí.

www.realitycz.net

Držovice
Prodej levé části nově postaveného dvojdomku s dvojgaráží o velikosti 7+1 s nadstandardním sociálním zařízením. Zastavěná
plocha 130m2, zahrada 418m2. Obvodové
zdivo monolitické zateplené, plastová okna,
vinný sklep, venkovní bazén, vlastní studna,
kombinované vytápění, internet, centrální
vysavač.
Cena: 5.500.000,-Kč
Hodějice
Rozsáhlá nemovitost 2 km od Slavkova
u Brna, velmi klidná poloha. Obytná část
3+1,1+1,vjezd do dvora, který je uzavřen
bývalými hospodářskými stavbami,rozsáhlá
zahrada se samostatným vjezdem /možné
další stavební místo/,veškeré inž.sítě, nutná
modernizace. Celková výměra pozemku
2.380 m2.
Cena: 3.200.000,-Kč
Vyškov
Provozovna pohostinství se zahradní restaurací a luxusním bytem 2+1 s privátním
bazénem. Počet míst uvnitř u stolu je 35, v
zahradě 80. V zahradě zvlášť výčep, udírna,
gril. Nemovitost se prodává včetně vnitřního vybavení restaurací a nábytku v bytě.
Nemovitost je ve velmi dobrém stavu a je
napojena na veškeré inženýrské sítě.Plocha
620m2.
Cena:5.000.000,-Kč

BYTOVÝ DŮM - PRODEJ
Horní Moštěnice – okres Přerov
Prodej bytového domu s 8 bytovými jednotkami.
V 6-ti BJ regulovaný nájem 5x 2+1(83m2), 1x
1+1(35m2), ve 2 BJ tržní nájem 1x 2+1(83m2) a
1x 1+1(35m2). Půdní vestavba 100m2-možnost
spojení s bytem 2+1 na mezonetový byt.
Vyjednávací cena: 3.990.000,-Kč

NOVÉ CIHLOVÉ BYTY
JEZDECKÁ - PROSTĚJOV
BYT
1+1 Zrzavého, PV
Tel.: 777 231 606
1+1, osobní vl., panel, VI. patro, výtah,
byt udržovaný, dům po rekonstrukci.
Cena : 800.000,- Kč

RD Nezamyslice
Tel.: 777 851 606
Dispozičně 2+1, zastavěná plocha 43m2,
zahrada 840 m2. Veškeré inženýrské sítě.
Cena : 760.000,- Kč

BYTY – PRONÁJEM

Pozemek Bedihošť
Tel.: 777 231 606
Obdélníkový tvar, 700m2, rovina, veškeré
inženýrské sítě na pozemku, příjezdová komunikace.
Cena : 1.100,- Kč/m2

Držovice
Prodej 2 pozemků určených pro stavbu RD,
inženýrské sítě na hranici pozemku, výměra
pozemku 1020 m2.
Cena: 1600,- Kč/m2
Plumlov-Lesnická
Prodej pozemku určeného na stavbu RD,
inženýrské sítě na hranici. Celková výměra
cca 1500 m2.
Cena: 900,- Kč/m2
Alojzov
Prodej pozemku na začátku obce Alojzov
určeného územním plánem k výstavbě RD.
Celková výměra 3.276m2. Prodej možný po
částech.
Cena: 650,-Kč/m2

POPTÁVÁME:
Poptáváme pro naše klienty RD
v Prostějově a okolí – Bedihošť, Hrubčice,
Držovice, Vrahovice, Mostkovice, Určice,…
HLEDÁME VĚTŠÍ OBJEKT K ADAPTACI
VPROSTĚJOVĚ.ZN:VOLNÝ!!!
HLEDÁME POZEMEK PRO VÝSTAVBU
BYTOVÉHODOMUVPROSTĚJOVĚ.

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

52 m2
65 m2
69 m2
72 m2
72 m2
63 m2
63 m2
72 m2
73 m2
85 m2
85 m2
89 m2
89 m2
106 m2
106 m2

CENA:

1.351 tis. Kč
1.427 tis. Kč
1.495 tis. Kč
1.503 tis. Kč
1.503 tis. Kč
1.514 tis. Kč
1.514 tis. Kč
1.580 tis. Kč
1.720 tis. Kč
1.972 tis. Kč
1.972 tis. Kč
2.233 tis. Kč
2.233 tis. Kč
2.498 tis. Kč
2.598 tis. Kč

RD 3+1 ŽELEČ – okr. Prostějov
pozemek: 800 m2, řadový, patrový, průjezd, garáž, zahrada, klidné místo, kompl.
IS.
Cena: 1.570.000,- Kč

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

NOVOSTAVBA RD 4+1 VŘESOVICE
pozemek: 1.782 m2, řadový, garáž, zahrada, cihl. Porotherm, plast.okna, Eurodveře.
Cena: 2.165.000,- Kč
RD Prostějov
Tel.: 777 851 606
Dispozičně 4+1, zast. Plocha 149 m2,
plynové ústřední topení, elektrika 220V,
voda a kanalizace obecní.
Cena : 1.870.000,- Kč

St.pozemek Kostelec na Hané
Pozemek pro výstavbu RD, 2600m2, prodej
vcelku, rovina, obdélníkový tvar, sítě poblíž..
Tel.: 777 231 606
Cena : 430,- Kč/m2

3+1 Brněnská, PV
Tel.: 777 851 606
III.patro, 76m2, cihla, určeno ke kompl.
rekonstrukci. Vlastní plynový kotel na otop a
teplou vodu.
Cena: 1.398.000,- Kč

DOMY – PRODEJ

Pornice 7+1, poz. 2.460 m2
Ptení 4+1, poz. 221 m2
Želeč 3+1, poz. 800 m2
Vřesovice 4+1, poz. 1.782 m2
Čehovice 5+1, poz. 1.200 m2
Kojetín kom., poz. 1.350 m2
Prostějov 2x byt 2+1
Prostějov 3+1, dvougaráž
Senice na Hané 6+1, garáž
Dětkovice 4+1,poz. 5000 m2
Prostějov – Wolkerova
Prostějov - hl. nám.T.G.M.

1.400.000,- Kč
1.420.000,- Kč
1.570.000,- Kč
2.165.000,- Kč
2.700.000,- Kč
2.890.000,- Kč
2.970.000,- Kč
2.970.000,- Kč
3.250.000,- Kč
5.150.000,- Kč
6.500.000,- Kč
21.500.000,- Kč

POZEMKY – PRODEJ

Držovice 1.861 m2
Domamyslice 18.867 m2
Mostkovice 700 m2
Vrahovice 830 m2
Konice 1.327 m2
Ohrozim 1.171 m2
Vrchoslavice 5.000 m2
Kostelec na Hané 2.161 m2

1.150,- Kč/m2
1.250,-Kč/m2
1.440,-Kč/m2
260.000,-Kč
430.000,-Kč
695.000,-Kč
820.000,-Kč
920.000,-Kč

BYTY - PRODEJ

Prostějov-Šlikova ul.
Pronájem bytu 1,5+1, zařízený, 40 m2, 2. NP,
v blízkosti centra. Volný ihned!
Cena: 8.000,-Kč/měsíc vč. inkasa

STAVEBNÍ POZEMKY
PRO RODINNÉ DOMY

výměra

NOVINKA!

BYTY - PRODEJ
Prostějov-B. Dvorského
Cihlový byt 3+1, OV, podlahová plocha 80
m2.
Cena: 2.050.000,- Kč
Prostějov-V. Outraty
Družstevní byt 1+1, I. NP, podlahová plocha
32 m2.
Cena: 750.000,- Kč
Prostějov-J.Zrzavého
Družstevní byt 3+1, podlahová plocha
75,42m2. Zrekonstruovaný panelový byt s
lodžií, novou koupelnou, velmi prostorný.
Cena: 1.490.000,- Kč
Prostějov-Budovcova
Cihlový byt 2+1, OV, podlahová plocha
56m2.
Cena: 1.150.000,-Kč
Brodek u Prostějova
Cihlový byt 3+1,OV, nová kuchyně, podlahová plocha 66 m2. Ihned k nastěhování!
Cena: 950.000,- Kč
Prostějov-Šárka
Družstevní panelový byt 2+1, plastová okna,
zateplená fasáda, 4.NP, klidná lokalita, 65
m2. Ihned k nastěhování!
Cena: 930.000,Kč

2+kk
2+kk
2+kk
2+kk
2+kk
2+kk
2+kk
2+kk
2+kk
2+kk
2+kk
3+kk
3+kk
3+kk
3+kk

Chalupa Otaslavice
Tel.: 777 231 606
2+1, celoročně obyvatelná. Pozemek
220m2. Voda, plyn přiveden do domku.
Cena : 549.000,- Kč

Chata Bělecký Mlýn
Tel.: 777 851 606
Zast.plocha 42m2, pozemek 700 m2, jednopodlažní, vytápění krbem, pitná voda, septik,
venkovní krb, udírna. Cena: 530.000,- Kč

BYTY PRONÁJEM:

1+1, n/c, Mánesova, PV 4.500,- Kč/měs. vč.ink.
1+1, n/c, Miličova, PV
3.500,- Kč vč. ink.
1+1, n/p, Tylova, PV
6.000,- Kč vč. ink.
2+1, n/c, Šlikova, PV
7.500,- Kč vč. ink.
2+1, z/c, Českobratrská, PV 8.500,-Kč/měs.vč.ink.

BYTY PRODEJ:
2+1, db/p, Italská, PV
2+1, V.Špály, PV
2+1, ov/p, Dolní, PV

998.000,-Kč
1.048.000,-Kč
1.150.000,-Kč

POZEMKY:
St.p. Služín, 473 m2
St.p. Služín, 866 m2
St.p. Vrahovice, 926 m2

655,-Kč/m2
670,-Kč/m2
1.500,-Kč/m2

NEBYTOVÉ PROSTORY:
Garáž Držovice
Garáž PV-Vrahovice

104.000,-Kč
125.000,-Kč

Širokánabídkakanceláří, nebytovýchaobchodníchprostor

PRODÁME VÁŠ BYT, RODINNÝ DŮM či CHALUPU

OLOMOUC, PŘEROV, PROSTĚJOV

VOLEJTE ZDARMA 800 555 365

1+kk Okružní c/dr, 18 m2
1+1 Okružní p/ov, 37 m2
1+kk E. Beneše p/ov, 32 m2
1+1 Krapkova c/ov, 39 m2
1+1 Krasická c/ov, 39 m2
2+1 Belgická p/dr, 45 m2
2+1 V. Špály p/dr, 50 m2
2+1 Šmeralova p/dr, 67 m2
2+1 Dolní p/ov, 59 m2
2+1 Dolní p/ov, 54 m2
2+1 Spitznerova c/ov, 55 m2
2+1 Spitznerova 55 m2+garáž
2+1 Brněnská c/ov, 65 m2
3+1 Anglická p/dr, 70 m2
3+1 Sídl Svobody p/dr, 75 m2
3+1 Sídl. Svobody p/dr, 72 m2
3+1 V. Špály p/dr, 75 m2
3+1 Moravská p/dr, 73 m2
3+1 Žeranovská p/ov, 72 m2
3+1 Italská p/dr, 70 m2
3+1 Kostelecká p/dr, 74 m2
3+1 E. Beneše p/dv, 70 m2
3+1 Žeranovská c/ov, 72 m2
3+1 Šípkova c/ov, 90 m2
3+1 Krasická c/ov, 100 m2

650.000 Kč
845.000 Kč
900.000 Kč
930.000 Kč
1.200.000 Kč
990.000 Kč
1.095.000 Kč
1.150.000 Kč
1.120.000 Kč
1.210.000 Kč
1.210.000 Kč
1.420.000 Kč
1.300.000 Kč
990.000 Kč
1.330.000 Kč
1.400.000 Kč
1.450.000 Kč
1.500.000 Kč
1.540.000 Kč
1.570.000 Kč
1.645.000 Kč
1.650.000 Kč
1.700.000 Kč
1.970.000 Kč
2.550.000 Kč

BYTY – PRONÁJEM
Pokoj J. Kučery c, 12 m2
3.500,-Kč vč.ink.
1+1 Šafaříková c, 38 m2
5.500,-Kč + ink.
1+1 Čelechovice na H. c, 38 m2 6.000,-Kč + ink.
2+1 Západní, p, 44 m2
5.000,-Kč + ink.
2+kk Krapkova c, 45 m2
6.000,-Kč + ink.
2+1 Vrahovická, c, 70 m2
5.900,-Kč + ink.
2+1 Fügnerova, c, 39 m2
7.000,-Kč + ink.
2+1 Dolní p, 54 m2
7.000,-Kč + ink.
2+1 Žeranovská p, 58 m2
7.000,-Kč + ink.
2+1 Belgická p, 44 m2
7.500,-Kč vč. ink.
3+1 Vrahovická c, 100 m2
7.900,-Kč + ink.
3+1 Vrbátky c, 95 m2
9.000,-Kč + ink.

www.asistent-reality.cz

Svatoplukova č. 60, Prostějov
tel./fax: 582 33 77 88
mobil: 608 722 081
e-mail: vejmola@email.cz

www.reality-vejmola.cz
Poskytované služby naší kanceláře:
* zprostředkování prodeje
a pronájmu nemovitostí a bytů
* kompletní právní servis
* znalecké posudky nemovitostí pro
převod, pozůstalost a úvěry
* zpracování daňových záležitostí
spojených s prodejem nemovitostí
* zprostředkování úvěru a pojištění
* konzultace a poradenská činnost
v oblasti nemovitostí - zdarma

Aktuální nabídka:

DB 3+1 (73m2) – Sídl.svobody,
Prostějov
prodej pěkného bytu v revitalizovaném panelovém domě, přízemí,
lodžie, plast.okna, vyzděné jádro, nová
koupelna a WC, nová kuchyňská linka
se spotřebiči, vhodné pro starší či imobilní osoby, volný dle dohody.
Nová cena : 1.370.000,-Kč
Byt 3+1 (73m2) – ul. Zrzavého,
Prostějov
prodej bytu v os.vlast., panel, 3. patro,
výtah, lodžie, dům po kompletní rekonstrukci, plast.okna,byt v původním
stavu, udržovaný, ihned volný.
Cena: 1.430.000,-Kč
Byt 3+1 (73m2) – Mozartova ul.,
Prostějov
převod dr. velmi pěkného bytu v revitalizovaném domě, panel, 4.patro, výtah,
lodžie, šatna, koupelna po rekonstrukci,
nízké náklady, velmi dobrá lokalita, volný po dohodě. Cena : 1.400.000,-Kč
Pronájem
pronájem bytu 2+1 v Prostějově,
panel, 4 patro, plast.okna, nová koupelna, možnost dlouhodobého pronájmu,
volný ihned. Nájem : 5,5 tis. + inkaso
Pronájem
pronájem bytu 2+1 v centru Prostějova,
cihlový dům, 1 patro, vlastní topení,
možnost dlouhodobého pronájmu, volný 1.2.2009.
Nájem : 5 tis. + inkaso
RD 2+1 Otinoves
samostatně stojící RD s bytovou jednotkou 2+1, topení lokální na plyn, obecní
voda, el.220/380V, vjezd na pozemek,
malá zahrada, klidná lokalita,vhodné i
jako chalupa k celoroční rekreaci.
Cena: 800.000,-Kč

Zahrada v obci Slavíkov
prodej zahrady v obci Slavíkov u
Budětska, výměra cca 750m2, částečně
oploceno.
Cena: 45.000,-Kč

Skladová hala – Plumlov
pronájem nezateplené skladovací haly
v Plumlově, celková plocha 3200 m2,
možný příjezd pro kamiony, možnost
sociálního zázemí.
pronájem dohodou v RK
Vykoupíme RD v PV a blízkém okolí
určenékrekonstrukcianebodemolici do
250 tis. Kč – platba v hotovosti. Případné
dluhy a exekuce vyplatíme a vyřídíme.

Potřebujete hypotéku
na dům nebo byt - i družstevní ?
Zavolejte nám - rádi Vám
ji vyřídíme ! !!! zdarma !!!

Rodinné domy:
Prostějov - prodej řad.
koncov. jednopodlaž. domu,
ul. Tovačovského, 2+1 s
možností rozšíření do podkroví. Po částeč. rekonstr. a modernizaci, nová
koupelna, veškeré rozvody, podlahy. Vytápění je
lokální na zemní plyn, veškeré IS. Za domem se
nachází terasa a malá zahrádka.
Cena k jednání v RK
Prostějovičky - prodej řadového, nepodsklep. RD 5+1s
garáží, 2. NP, po rekonstrukci,
el. 220/380 V, ústřed. plynové
vytápění,kanalizacedoseptiku,studnanapozemku.
Za domem je menší zahrádka, celková výměra
pozemkuje267m2.Součástíprodejejeiornápůdao
výměře527m2.
Cena:vRK
Přemyslovice - prodej RD
3+1, samostat. stojící, 2. NP.
Na dům navazuje výměnek,
vytápění je lokální na zemní
plyn, voda ze studny, vodovodní řád před domem,
suchéWC.Celkovávýměrapozemkuje275m2.
Cena:460.000,-Kč
Studenec - prodej řad. jednopodlaž. RD 3+1 s možností
rozšíření do podkroví. Dům
je vhodný ihned k bydlení.
Vytápěníústřednínazemníplyn,el.220/380V,voda
z vlastní studny, vodovod před domem, kanalizace
dožumpy.Zadomemjehospodář.přístavek(garáž)
a kolny, následuje zahrada s vjezdem na pozemek.
Zastavěnápl.369m2,zahrada155m2.
Cena:690.000,-Kč
Obec Hačky - prodej samost.
stoj. jednopodlažního RD
3+1po částeč. rekonstr. Nové
rozvody vody, kanalizace, plynu, nová kastlová okna, el. 220/380V, nové dřevěné
stropy.Vytáp. lokál. na zemní plyn, tuhá paliva a el.
přímotopy. Obec. vodovod, vlast. studna, kanalizace
dožumpy.Celk.výměrapozemku740m2,zahrada
535m2.Vhodnéktrvalémubydleníirekreaci.
Cena:1.470.000,-Kč
Výšovice - prodej - RD,
řadový vnitřní s dispozicí
2+1, podstandardní vybavení,
vytápění ústřední na zemní
plyn.Nutnácelkovárekonstrukceamodernizace.Za
domem se nachází hospodářská budova. Celková
výměrapozemku445m2.
Cena:vRK
Prostějov - prodej RD 4+1,
ul. B. Němcové, 2. NP, řadový, zděný, nepodsklep., sedl.
střecha, domek je v rekonstrukci. Za domkem je dvorek, napojené veškeré
IS,zastavěnápl.122m2.
Cena:kjednání
Tovačov - prodej
jednopodlažního
řad. rod. domu o velikosti 2+1 s možností
rozšíření do podkroví. RD se nachází ve
špatném technickém stavu, nutná celková
rekonstr. objektu, možnost napojení na
veškeré IS. Zastav. pl. 219 m2, zahrada
224 m2.
Cena: 660.000,- Kč
Byty - prodej
Prostějov- prodej DB
2+kk, Hybešova ul., 1
patro/ze 4, výtah, panel,
výměra 35,38 m2, po
rekonstr., nová fasáda, střecha, stupačky, lodžie,
plast. okna. Byt orient. na jih.
Cena: dohodou v RK
Prodej bytu - Prostějov,
J. Zrzavého, OV, 3+1,
1. NP, 75 m2, panel,
lodžie, dům po celkové
rekonstrukci, zateplená fasáda, plastová okna,
plovoucí podlahy, původní jádro.
Cena dohodou v RK
Byty - pronájem
Prostějov-pronájembytu2+1,ul.Okružní,4.NP.
Cena:6.500,-Kč/měs.vč.ink.
Prostějov - pronájem bytu
1+kk, ul. Okružní, (výměra
pokoje3,60x3,60m).
Cena:5.200,-Kč/měs.
včetněinkasa
Prostějov - pronájem bytu
2+1 ve zděném domě, ul.
PodKosířem.Cena
6.000,-Kč/měs +ink.
Prostějov - pronájem
prostor. bytu ve zděném
domě o velikosti 1+kk
s podl. plochou 103 m2
nedaleko centra města na ul. Újezd. Byt sestává z
jednoho pokoje s kuchyň. koutem, koupelny s vanou, sprch. koutem, záchodem a bidetem. Z pokoje
jevstupnabalkon.Místnostjemožnérozdělitnadva
menšípokoje. Cena:8.000,-Kč/měs.+inkaso
Nebytové prostory
Držovice, ul. Gorkého
- pronájem nebyt. prostor,
vhodné jako dílna pro
lehkou výrobu, autodílnu,
staveb. firmu, sklad, apod. Celková výměra 620
m2, přízemí 400 m2. Volné od 1.4. 2009.
Cena: 10.000,- Kč/měs. + energie
Prostějov - pronájem nebyt.
prostoru (kanceláře) v podnikatel. objektu v centru města,
naproti OD Prior. Kancelář je
vybavená, nachází se ve II.
patře, 39 m2, rozdělená na 2 místnosti (15 + 24
m2), kuchyňka,WC, vlast. elektroměr. Možnost
pronájmu parkovacího místa ve dvoře.
Cena: 6.500,- Kč/měs.+inkaso

Reality

9. února 2009
REALITNÍ KANCELÁŘ

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
fax.: 582 351 422, www.ackoreality.cz
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
– bytová výstavba Jezdecká Prostějov
SLEVAVYBRANÝCH BYTŮ AŽ
200.000,- Kč
AKCE PLATÍ DO 28.2.2009
Volejte zdarma ( 800 107 014
Prodej nových bytů, nebytových prostor,
parkovacích stání na ul. Studentská
– Jezdecká Prostějov

Byty

1+kk 44 m2
2+kk 52 m2
3+kk 89 m2

1 059 150,1 351 220,2 233 410,-

BYTY:
Novinka! Byt 4+1 V.Špály, OV/panel, 90 m2, 7.p.,
lodžie, byt je nadstandardně a moderně zrekonstruovaný.
2 370 000,-Kč
Byt 3+1 Moravská s lodžií a garáží, OV/cihla, 2.p.,
75 m2, lodžie, garáž 3x6m.
2 070 000,- Kč
Byt 3+1 se šatnou Šmeralova,dr./panel, 1.NP.,68
m2,plast.okna, plovoucí podlahy, lino, dům po
rekonstrukci. Pěkný byt v žádané lokalitě.
1 290 000,- Kč
Sleva! Byt 3+1 Šárka, DB/panel, 68 m2, 4.patro,
bez úprav, zachovalém stavu
1 100 000,- Kč
Byt 3+1 Hrdibořice, OV/cihla, dvoubytovka na
okraji obce s garáží, zahrádkou, vl. plynové topení,
zvýhodněné podmínky odběru vody a elektřiny.
890 000,- Kč
BYTY PRONÁJEM:
Byt 2+1 Suchardy, bez zařízení, 58 m2, panel, 4.NP,
dům po rekonstrukci, volné od 2/2008
7 500,- Kč včetně inkasa
Byt 3+1, V.Špály, 74 m2, lodžie, včetně zařízení
7 000,-Kč/měs.+inkas
Byt 2+1 ul.5.května, Čechovice, v přízemí RD, 80 m2,
klidná lokalita.
7000,-Kč/měs.+inkaso
Byt 3+1 Čelechovice n./H., v přízemí RD 90 m2, část.
zařízený,balkon,plast. okna,možnostvyužitízahrádky
a grilu za domem, parkování. Volné 3/2009.
8 000,-Kč/měs. vč. inkasa
RODINNÉ DOMY:
1/2 RD Pod Kosířem –prodej ideální 1/2 2-patrové
vily, sklep, zahrada o velikosti 557 m2. Prodávaná část se
nachází v přízemí o ploše 141 /2m2 (dispozice 2+1),
nutné opravy.
Cena k jednání 2 600 000,- Kč
Řadový RD 3+1 Ptení po částečné rekonstrukci, plast.okna,novákoupelna,zahrada917m2,garáž,stodola.
1150000,-Kč
RD 3+1 Smržice po částečné rekonstrukci, pozemek
152 m2, voda obecní, kanalizace, plyn, el. 22O/380V,
předzahrádka s možností parkování.
950000,-Kč
Řadový RD 2+1 Žešov, k rekonstrukci, zast.pl. 229 m2
zahrada 286 m2, voda obecní i studna, kanalizace, plyn,
el. 22O/380V, průjezd k parkování.
895000,-Kč
RD 2+1 Otaslavice, menší řadový, cihlový,voda obec.
žumpa,el.,celkováplochapoz.73m2.SLEVA!650 000,- Kč

Kravařova 10, Prostějov
tel./fax: 582 344 676
e-mail: redomino@seznam.cz
www.reality-domino.cz

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

Aktuální nabídka:

BYTY PRODEJ PROSTĚJOV:
-2+kk, Hybešova, družstevní, panel, 37 m2, 4.patro ze 4,
výtah, loggie (orientace na jih), parkety, sklepní box, velmi
nízké měsíční náklady, klidná lokalita, ihned volný.
Cena: 950.000,-Kč
- 3+1 Waitova, družstevní, cihlový, 3.nadzemní podlaží,
76 m2, plastová okna, parkety, 2xsklepní box, možnost
převodu do osobního vlastnictví, klidné místo, v těsné
blízkosti škola, školka, volný od prosince 2008.
Cena: 1.600.000,-Kč
- 1+1 B. Šmerala, družstevní, 32 m2, 1. patro, plastová
okna, dlažba, parkety, vana, sklepní box, dům po celkové
revitalizaci, volný od 12. 2008, nízké měsíční náklady
(3.300,-Kč), bez balkonu s možností užívání loggie v
mezipatře, orientace jižní, krásné okolní prostředí (park,
rybník).
Cena:890.000,-Kč
- 3+1 Dolní, osobní vlastnictví, panel, 6. patro ze 7, 74 m2,
nový výtah, box na patře, orientace sever-jih, výborná poloha domu, po dohodě volný, možná výměna za 1+1 s
doplatkem.
Cena1.490.000,-Kč
- 3+1 Dolní, osobní vlastnictví, panel, 2. patro ze 4, bez
výtahu, 74 m2, dům po celkové rekonstrukci, loggie
(zasklená), 2xsklepní box, orientace sever-jih, byt prošel
rekonstrukcí před 3 lety, volný ihned po prodeji.
Cena:1.590.000,-Kč
DOMY PRODEJ:
RD 3+kk Obědkovice, přízemní, řadová zemědělská
usedlost ve středu obce, smíšené zdivo, průjezd, hosp.
přístavky, velký uzavřený dvůr, zast. pl. 1056 m2, zahrada
(sad) 1616 m2, topení plynové ústřadní, el. 220/380V,
vodovod obecní, žumpa, koupelna se sprchovým koutem
a vanou + samostatné WC v přístavbě, možnost rozšíření
obytných částí, po prodeji ihned volné. Cena:600.000,-Kč
Prodej RD 4+1 Kojetín, smíšené zdivo, patrový,
koncový, nepodsklepený, uzavřený dvorek s přístavbou,
plynové ústřední topení (tuhá paliva), vodovod, el. 220V,
před domem plyn a studna, přízemí v rekonstrukci, patro
2 místnosti s kuchyní, parkování před domem, po prodeji
ihned volné.
Cena:550.000,-Kč
BYTY PRONÁJEM PROSTĚJOV:
Pronájem 2+1 Belgická, 44m2, 7.patro, panel, plastová
okna, prázdný, ihned volný.
Cena: 5.500,-Kč + inkaso (elektřina 800,-Kč)
Pronájem 2+1 Holandská, 45 m2, 5.patro, výtah,
balkon, jižní strana, byt po celkové rekonstrukci, ihned
volný.
Cena:7.500,-Kč/měsíc
3+1 Ječmínkova, cihla, 2.patro, byt po celkové rekonstrukci, sprchový kout, kompletně zařízený, ihned volný.
Cena: 11.500,-Kč/měsíc + kauce 20.000,-Kč
3+1 sídl. Svornosti, Vrahovice, cihlový byt s vanou a
sprchovým koutem, luxusně zařízený, 4.patro, volný od
nového roku.
Cena:16.000,-Kč/měsíc + kauce
BYTY VÝMĚNA:
2+1 Moravská, panel, 52m2, družstevní (s možností
okamžitého převodu do OV), 2.patro, balkon, sklepní
box - za byt 1+1 kdekoliv v Prostějově s doplatkem
dle dohody.
KOMERČNÍ PROSTORY:
Pronájem nebytových prostor (zubní ordinace), 112
m2 - denní místnost, ordinace, čekárna, soc. zařízení,
úklidová místnost, zvýšené přízemí.
Cena 6.600,-Kč/měs + energie
Prostějov-Krasice - Prodej komerčního objektu v okrajové západní části města, dvoupodlažní cihlová budova
sloužící jako sídlo firmy, přízemí - 4 místnosti (učebny),
sociální zázemí (pánské, dámské WC), samostatné plynové topení, I.patro - 5 místností (kanceláře), kuchyňka,
samostatné plynové topení. Objekt má zastavěnou plochu
197 m2, plastová okna, střechu po rekonstrukci (2 roky-možnost půdní vestavby), vyhrazené stání pro 3 vozidla.
Po prodeji ihned volné.
Cena: 2.550.000,-

Zadejte svůj požadavek do
bezplatné databáze výměn bytů.

POSKYTUJEME KRÁTKODOBÉ PŮJČKY
OPROTI ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTI.
PENÍZE DO 3 - 5 PRAC. DNŮ

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

RODINNÉ DOMY, CHATY

Klenovice - rohový cihlový RD 7+1 po rekonstrukci, topení - plyn. kotel a tepelné čerpadlo,
ohřev vody - plyn. kotel a bojler, voda - obecní,
kanalizace - obecní, zahrada s bazénem.
Cena 4.160 tis. Kč

Alojzov – RD 4+1 s vjezdem a verandou s
možností rozšíření o další obytné místnosti, po
rekonstrukcí, plynové topení, obecní voda, el.
220/380 V, zahrada 272 m2 Cena 1.990 tis. Kč

Tel.:606 922 838
BYTY

*NOVINKA*Prodejbytu3+1vPlumlově,OV,cihla,
1 NP, 85m2, plastová okna, ÚT - vytápění plynové (k
dispozici je i kotel na TP), plovoucí podlahy, balkon,
4x sklep, byt je po kompletní rekonstrukci – bez dalších
investic.Udomukrytégarážovéstání,zahrádkaadětské
hřiště. Vyhledávaná a klidná lokalita!! MOŽNOST
VÝMĚNY TOHOTO BYTU ZA RODINNÝ
DŮMVPLUMLOVĚSDOPLATKEM!!
Cenakjednáníje1.800.000Kč.
* Prodej bytu 3+1, Prostějov, Dolní ul., OV, panel, 2
NP, 75m2, plast. okna, zasklená lodžie, 2x sklep, dům
po celkové rek., byt po náročné kompletní rekonstrukci
–bezdalšíchinvestic.Udomudětskéhřiště.
Cena1.390.000Kč–VÝRAZNÁSLEVA!!.
Tel.: 606 922 838
POZEMKY

* NOVINKA * Prodej stavebního pozemku v
Plumlově o celkové výměře 1.520m2. Parcela leží
v lokalitě s unikátním výhledem na Plumlovskou
přehradu. V ceně pozemku jsou obsaženy i kompletní ing. sítě a komunikace. Začít se stavbou RD
je zde možné ihned!
Cena 1.550Kč za 1m2.
* Prodej oplocené zahrady v Plumlově, o výměře
366m2. U pozemku je elektřina, další sítě nejsou.
Pozemek se nachází v klidné lokalitě s velmi pěkným výhledem na Plumlov. Cena 160.000Kč.
* Prodej stavebního pozemku v Držovicích, u hlavní silnice o výměře 3019m2. Veškeré inženýrské
sítě jsou u pozemku.
Cena 1200Kč za 1m2.
* Prodej stavebního pozemku v Plumlově o celkové výměře 1.438m2, která obsahuje i třetinový
podíl na příjezdové komunikaci. Sítě u pozemku.
Poslední volná parcela v dané lokalitě.
Cena 700Kč za 1m2.

www.reality-domino.cz

Netušilova 6, Prostějov
Tel: 582 333 187
Mob: 777 039 653, 777 051 361
E-mail: info@kk-reality.com

www.kk-reality.com
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◘ Prodej RD 3+1 s terasou v Brodku
u Konice. Dům je po kompletní
rekonstrukci. Zahrada 660m2, 2 vjezdy
na zahradu, krásné podsklepení, letní
kuchyň.
Cena 1.800.000,-Kč
◘ Prodej RD 5+kk se zahradou 506m,
řadový, podsklepený, topení plynové
+ el.Čelechovice na Hané.
Cena1.225.000,Kč
◘Prodej RD 5+1 Čechovice, po
rekonstrukci, zahrada, dvojgaráž,
2xWC, 2 balkony, terasa. Komín na
připojení krbu. Cena 3.320.000,-Kč

◘ Prodej RD 2+1 v Ptenském dvorku.

Dům je určen k rekonstrukci, která již
byla započata. V domě je přípojka
plynu, vody.
Cena 290.000,-

◘ Prodej bytu 1+kk v OV, byt i dům
po go, cihlový, 1.patro.
Cena 839.000,- Kč

◘Prodej bytu 3+1 v OV, Zrzavého,
lodžie, dům po go, nová kuchyňská
linka.
Cena 1.350.000,PRONÁJEM

◘ Pronájem bytu 2+1 ve zvýšeném
přízemí nedaleko centra o velikosti
68m
Cena 8000 vč. ink.

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

Mobil: 777 619 939
Budoucí byty Prostějov - Drozdovice, různé
výměry, dispozice 1+kk až 3+kk, vlastní dvůr,
posezení, parkování.

Byty pronájem

Tel.:606 922 838

* NOVINKA * RD 5+1 v Brodku u Konice, po
kompletní rekonstrukci, cihlový, celk. výměra poz.
400m2, zast. plocha 126m2. V přízemí jsou 2 pokoje,
kuchyň,chodbaskoupelnouaWC.Vpodkrovíjsou3
pokojeztohojedenslodžií.Dálegaráž,kotelnaasklad
uhlí, na zahradě gril. Vzdálenost 20km od Prostějova.
Čistý vzduch, klid a krásná příroda.
Cena1.900.000Kč.
* RD 2+1 v Plumlově, samostatně stojící v překrásném prostředí u lesa s výhledem na Plumlovský
zámek. Usedlost tvoří částečně podsklepený, cihlový
rodinný dům se zastavěnou plochou 170m2, hospodářská budova, zaplocený dvorek, kůlna a zahrada o
výměře 1900m2. Dispozice domu: zádveří, chodbička, obývací pokoj, ložnice, koupelna, kuchyň. Septik,
studna, el. 220V/380V. Jedinečné místo v Plumlově
!!!
Cena2.200.000Kč.

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz, www.realitypolzer.cz
Tel. 739 322 895, 723 335 940

Pracovní doba:
Po - Čt: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Pá:
9.00 - 12.00
POZEMKY:
Nabízíme lukrativní stavební pozemky v severní části
PV, 4 parcely o výměrách cca 2x900 m2 a 2x1050 m2,
inž. sítě a příjezdová komunikace v těsné blízkosti pozemků.
Cena:1.100,-Kč/m2
- pronájem pozemku Prostějov (hlavní tah směr Kralice
na Hané), 2.000 m2, vhodné na autobazarči jiný prodej z
plochy.
Cena:20.000,-Kč/měsíc+energie

Kralice n.H. – exkluzivní RD 5+1 po kompletní rekonstrukci, pozemek 1700m2, voda obecní
i studna, el. 220/380, plynové topení,
Cena 5.150 tis. Kč

Prostějov - prodej RD 2+1, cihlový, plynové
topení, obecní voda, zahrada. Cena 2.100 tis. Kč
Stav. pozemek v Prostějově, výměra 577 m2
Cena 665 tis. Kč
Byt 1+KK, OV, panel, v PV Cena 635 tis. Kč
Byt 1+1, Dr., panel, v PV Cena 848 tis. Kč
Byt 1+1, OV, cihlal, v PV Cena 850 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV
Cena 1.000 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV
Cena 1.200 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV
Cena 1.155 tis. Kč
Byt 2+1, Dr., cihla, po rekonstrukci, v PV
Cena 1.260 tis. Kč
Byt 2+1, OV, cihla, v PV Cena 1.390 tis. Kč
Byt 3+KK, Dr, panel, v PVCena 1.290 tis. Kč
Byt 3+1, OVpanel, v PV Cena 1.365 tis. Kč
Byt 3+KK, OV, cihla, v PV Cena 1.390 tis. Kč
Byt 3+1, Dr., panel,, po rekonstrukci v PV
Cena 1.450 tis. Kč
Pěkný byt 3+1, v OV, panel, po rekonstrukci, v
PV
Cena 1.470 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 NAVŠTIVÍME A VŠE
ZA VÁS ZAŘÍDÍME
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3+1 PV Budovcova, nadstandardní byt po rek., 95
m2.
8.500 Kč/m+en.
3+1 PV Daliborka, 117 m2.
6.000 Kč/m+en.
3+1 PV Hvězda, nadstandardní byt 85 m2.
12.000 Kč/m+en.

Byty prodej
1+1 OV, PV Okružní
875 tis Kč
1+1 OV, PV Libušinka
845 tis Kč Nová cena!
2+1 OV, PV Palackého, parkování ve dvoře
1.090 tis Kč Nová cena!
3+1 OV, PV Moravská, byt po rek
1.850 tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, cihla, 74m2
1.590tis Kč Nová cena!
3+1 DV, PV Šmeralova
1.550 tis Kč
3+1 DV, PV A.Slavíčka, 74 m2
1.450 tis Kč
4+1 OV, PV Západní, pěkný byt
1.750 tis Kč
3+1 OV, Olomouc Stiborova
1799 tis Kč
RD Kostelec na Hané, novostavba 5+1, garáž,
dílna, bazén.
2.890 tis Kč
RD Přemyslovice. Po rek. 1+1.
1.050 tis Kč
RD – rozestavěný, PV Čechovice, 3+1, 2 x 1+kk,
garáž, pozemek 824m2.
3.500 tis Kč
RD 3+1 Němčice nad Hanou, udržovaný, dvůr,
zahrada, plast. okna.
949 tis Kč
Pozemek Domamyslice, IS u pozemku, 1426m2.
1450,- Kč/m2
Zděná chata Alojzov, pozemek 1261 m2,
rovinatý pozemek u lesa.
740 tis Kč
Pronájem prodejny PV Plumlovská, cena
dohodou
Pronájem garáže, PV Žeranovská, 1.500,- Kč/m
Pozemky Mostkovice – výměry cca 700 m2

Mobil: 775 246 321
Byty pronájem
2+1 PV Šárka, část. zařízený 7.500 Kč/m vč.ink.

Byty prodej
1+1 OV, PV, Sídl. svobody,
850 tis Kč
2+1 OV, PV Pod Kosířem, cihla.
1.190 tis Kč
2+1 DV, PV Bulharská, po část. Rek. 1.175 tis Kč
2+1 OV, PV Moravská, balkon.
1.100 tis Kč
2+1 OV, PV A. Slavíčka, po část rek. 1.150tis Kč
3+1 DV, PV Tylova, byt po rek.
1.690tis Kč
3+1 OV, PV Spitznerova, cihla. Cena dohodou
3+1 DV, PV Mozartova, po rek.
1.590 tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, zděné jádro, 1.600 tis Kč
3+1 Lutín OV, 70 m2.
850 tis Kč
RD Čechy p.K. 2+1, po rek. velký pozemek,
garáž
1.250 tis Kč
RD Drahanovice 2+1, k demolici nebo
rekonstrukci
200 tis Kč
RD Želeč, 4+kk, novostavba
1.550 tis Kč
Chata 5+1, Stražisko – Maleny.
470tis Kč
Pronájem prodejny PV Kostelecká ul.
15 tis Kč+en.

www.cmreality.cz

BYTY
1+1 Vrahovice Po rekonstrukci, plovoucí podlahy,
nová linka na míru, obložené jádro, lodžie. Cena
839.000Kč
T:739 322 895
1+kk Neumannovo nám. OV cihla, po rekonstrukci,
velmi hezký, nová kuchyně, koupelna, plovoucí
podlaha, pl. okno, žaluzie. Možno zařízené. Cena
835.000Kč Výhodná nabídka
T:739 322 895
Nový 1+kk Pv-Krasice 39m2, balkon, linka s vest.
spotřebiči. Cena 1.050.000Kč
Tel:739 322 895
1+kk E. Beneše OV, 32m2+lodžie. Byt po část.
rek.Možno ponechat zařízení. 887.000Kč
T:739 322 895
1+kk E.Beneše 38m2+lodžie 890.000Kč 739 322 895
1+kk Okružní. Cena 630.000Kč
Tel:739 322 895
1+1 Okružní OV, 35m2 + lodžie, sklep. Dům po revit.
Cena 825.000Kč Možná výměna za 2+1 s doplatkem.
T:739 322 895
1+1 Krapkova. OV. Cihla. Šatna, sklep, zahrada. Cena
929.000Kč
Tel:739 322 895
1+1 Outratova OV 53m2. 1.100.000 Kč 723 335 940
1+1 Pv-Krasice 39m2, OV, kolaudace 1998, balkon
1.190.000Kč
T:739 322 895
1+1 Pv-Krasice 39m2, balkon 1.200.000 Kč
T:723 335 940
Byt 2+1 Šmerala Dům po revit. Lodžie, jádro
částečně obloženo, linka po rekonstrukci, parkety.
1.140.000Kč
T:739 322 895
2+1 Špály Dr, nová linka, vest. skříně, pl. okna, nízké
náklady.1.000.000Kč+ provize
T:732 285 189
Byt 2+1 Dolní OV, 55m2, prosklená lodžie, plast.
okna, žaluzie, parkety, šatna, sklep, 1. patro. Cena
1.189.000Kč
T:739 322 895
2+1 Rumunská 50m2, 1.230.000Kč
723 335 940
2+1 E. Králíka OV, po rekonstrukci, lodžie. Cena
1.239.000Kč
Tel:739 322 895
2+1 A. Slavíčka Cena 1.260.000Kč
T:731 541 589
Byt 2+1 Zrzavého OV, dům po revitalizaci, 78m2 +sklep.
Jádro obložené, nová linka, koupelna po rek, pl. okna,
žaluzie, nová lodžie. Cena 1.340.000Kč
T:739 322 895
Nový 2+1 Pv-Krasice Kolaudace 2002. OV.
2 balkóny, sklep. Cena 1.550.000 Kč. T:739 322 895
3+1 sidl. Hloučela. Dům po rek. 74m2+ balkon, 2
sklepy. Cena 1.239.000Kč
Tel:739 322 895
3+1 Výšovice 70m2, cihla,OV+ garáž, zahrada.Cena
1.350.000Kč
T:723 335 940
3+1 Sídl. Svobody. Dům i byt po celk. rek. Přízemí
vhodný i pro starší osoby. 1.390.000Kč T:739 322 895
3+1 sídl. Hloučela OV, 80m2. Dům po revital., již
splacena. Byt po část. rek. Neprůch. pokoje, 2 sklepy,
lodžie. Cena1.390.000Kč
T:739 322 895
3+1 Italská Nadstandardní byt s rozsáhlými úpravami.
Cena 1.540.000Kč
Tel:739 322 895
3+1 Žeranovská OV, 80m2, cihla. Dům po rek. Byt po
částečné rek. Balkon. 1.539.000Kč
T:739 322 895
3+1 Resslova OV, cihla, 80m2. 1.640.000Kč
T:739 322 895
3+1 Žeranovská OV,cihla 1.689.000Kč T:739 322 895
3+1 sídl. Západ 75m2, 1.420.000Kč T:723 335 940
3+1 Mozartova 75m2 1.760.000Kč
T:723 335 940
3+1 sídl. Hloučela 1.550.000Kč
T:774 841 109
3+1 Slavíčka Dr. Cena 1.350.000Kč T.723 335 940
3+1 s garáží Moravská Cihla OV Dům i byt je ve
velmi dobrém stavu. 75m2 + sklep. Prosklená lodžie.
Neprůchozí pokoje. K bytu možno přikoupit garáž
pod domem za 250.000Kč. Cena bytu k jednání
1.750.000Kč
T:739 322 895
3+1 Pv-Krasice 100m2. Kolaudace 2000. OV. 2x
balkón. Cena 2.500.000Kč.
Tel:739 322 895
DOMY
Výstavba nových domů 3+KK (70 m2) Prostějov
Vrahovice V ceně 2.250.000Kč pozemek, inž. sítě,
výst. domu na klíč včetně DPH. Bydlení pro všechny
věkové generace. Dům za cenu bytu
T:732 282 189
Výstavba nových domů 4+KK (94 m2) Prostějov
Vrahovice V ceně 2.550.000Kč pozemek, inž. sítě,
výst. domu na klíč včetně DPH. Bydlení pro všechny
věkové generace. Dům za cenu bytu
T:732 282 189
Dům 4+1 Kostelec na Hané dobrý stav, vjezd pro auto,
dvůr, dílna, zahrada. Cena 1.330.000 Kč T:732 285 189
Novostavba RD 5+1 Hruška u Němčic, výborný stav,
vjezd až na dvůr, garáž, zahrada. Sleva o 850.000 Kč
konečná cena 1.750.000 Kč
T:732 285 189
Dům 2+kk Plumlov Po rekonstrukci, ideální k rekreaci
i bydlení. Cena 1.099.000Kč
Tel:739 322 895
RD 3+1 Určice Poz.1.300m2, výborný stav, dvůr, garáž,
možno rozšířit. 1.900.000Kč
T:723 335 940
RD 3+1 Hradčany, poz. 600m2. Pl. okna, garáž,
průjezd, dvůr, plyn.Cena 750.000Kč
T:723 335 940
RD 3+1 Vřesovice, poz.1.200m2, průjezd, zahrada,
dvůr, WAF. Cena 700.000Kč
T:723 335 940
Dům 2+kk Plumlov Po rekonstrukci, ideální k rekreaci
i bydlení. Cena 1.099.000Kč
Tel:739 322 895
Nový RD 3+1 Kostelec na Hané Zahrada naproti
domu. Cena 1.350.000Kč
T:732 285 189
RD 4+1 Ptení. Garáž, zahrada 900m2.pl. okna, nová
el., nová koup.a wc. Cena 1.160.000Kč T:723 335 940
RD 2+1 Myslejovice Zahrada 300m2 Cena
745.000Kč
T:739 322 895
RD Zdětín Zahrada 2000m2, pole Cena 590.000Kč
T:723 335 940
RD Otinoves, zap. rekonstrukce Cena 550.000Kč
T:723 335 940

RD 5+1 Pv Čechovice. Po celkové rekon. Průjezd,
dvojgaráž, zahrada, terasa. Užitná plocha 225m2. Cena
3.350.000Kč
Tel:739 322 895
RD Dobromilice Cena 300.000Kč
T:723 335 940
RD 4+1 Čelechovice. Po rek.,pl.okna, nová koupelna,
plov. podlahy, garáž, kuch. linka na míru, ústř. plyn.
topení, dvůr. Cena 1.750.000Kč
Tel.723 335 940
RD 2+1 Smržice 60m2. 270.000Kč
T:723335940
RD 3+1 Pv Čechovice. Ideální k podnikání, pozemek
850m2, k rekonstrukci. Cena 1.790.000Kč T:739 322 895
RD 3+kk Otaslavice. Dobrý stav, zahrada, garáž.
Nová koupelna, WC. 1.160.000Kč
T:723 335 940
RD 2+1 Hor. Štěpánov 290.000Kč Tel:723 335 940
RD 4+1 Jednov 4.400.000Kč
T:723 335 940
RD ul. Šlikova. Dva byty 3+1. Parcela 222 m2, dům
185 m2. Cena 3.200.000Kč.
T:732 285 189.
Dům centrun Pv 6 bytů, restaurace,bar 723 335 940
RD 3+1 Brodek u PV 1.400.000Kč T:739 322 895
RD 7+1 Klenovice. Nadstandardní. Pozemek 852m2.
Kolaudace 1996. Cena 3.999.000Kč T:723 335 940
RD 2+1 Lešany Cena 739.000Kč
Tel:739 322 895
RD 6+1 Čelech. Kaple 2.260.000Kč
723 335 940
RD PV ul. Dolní. Pozemek 493m2, 6 byt. jednotek po
část. rek. 4.170.000Kč
Tel:732 285 189
RD 4+1 Čechy p. Kosířem 1.900.000Kč 723 335 940
RD 2x 4+1 a dům s kom. prostorem Přemyslovce.
Pozemek 582 m2. Cena 1.575.000Kč T:732 285 189
RD 5+1 Určice Zahrada 500m2, garáž T:774 841 109
Nový RD Vrahovice Možnost podnikání, zast. 890m2,
zahrada 2000m2, 3.800.000Kč
T:732 285 189
Chata Bělecký mlýn 400m2, 2 pokoje, bazén, les,
krásný výhled. Cena 530.000Kč
T: 732 285 189
POZEMKY
St. pozemek Pv Atraktivní lokalita u hotelu Teniskomerc
1214m2, š 22m, d 55m, sítě u pozemku T:732 285 189
St. poz. Určice 1400m2 sítě v dosahu Cena 650Kč/
m2
T:723 335 940
St. poz. Kostelec 2000m2 cena 550Kč/m2 T:723 335 940
S.poz. Pt. Dvorek 3120m2 690.000Kč 723 335 940
Pozemek Zdětín 3095m2, studna, el., plyn.Cena
520.000Kč
Tel:723 335 940
St. pozemek Vrahovice 5.378m2. Sítě na hranici
pozemku. Cena 740Kč/m2.
Tel:732 285 189
St. poz. Čechovice 909m2 1.550Kč/m2 723 335 940
3 st. pozemky pro RD Držovice. Sítě na pozemku,
výměra 1123 m2 Cena 1250Kč/m2 Tel:731 541 589
Zahrada Slatinky 1172 m2, ovoc. stromy, studna, el.
Cena 315.000Kč
Tel: 732 285 189
St. poz. Služín 473m2 a 866m2 380Kč/m2 T:732 285 189
Zahrada Studenec 1.800m2, studna,chatka Cena
190.000Kč
T:723 335 940
O S TAT N Í
Garáž Močidýlka 20 m2 120.000Kč T:739 322 895
Nová garáž Šmeralova el. 285.000Kč T:723335940
Komerční prostor 20km od Pv. 840m2.
Cena 770.000Kč
T:723 335 940
PRONÁJMY
Novostavby garsonky Olomoucké ul. 34m2, přízemí.
Nájem vč. ink 5.900Kč
T:739 322 895
Zánovní RD 5+1 PV Čechovice garáž, zahrada, 2x
terasa. Nájem 9.000Kč + 4.000 energie. T:739 322 895
1+1 C. Boudy 1+1 cihla, 36m2 Nájem 4.500Kč
+1.500Kč en.
T:739 322 895
2+1 Západní V původním stavu s úpravami.
Zaslepením chodby vybudována šatna. V koupelně
nová vana a dlažba. 45 m2 +sklep. Nájem 5.000Kč +
2.420Kč ink.
T:739 322 895
3+kk poblíž centra Klidná lokalita Šafaříkova 114m2 po
celkové rekonstrukci. Nájem 7.000Kč + en. T:739 322 895
3+1 se šatnou v centru ul. Tylova. Dům po
revitalizaci. 72m2 + lodžie. Nová koupelna Částečně
zařízený. Nájem 7.800Kč+el.
T:739 322 895
Bytu 3+1 se šatnou v centru Pv ul. Tylova. 72 m2
+ lodžie. Nová koupelna. Částečně zařízený. Nájem
7.800Kč+elektřina.
T:739 322 895
2+1 J.B. Pecky Cihla, po rekonstrukci. Nová kuchyně
a koupelna. 57m2 + sklep. Nájem vč. ink. 8.000Kč
T:739 322 895
Byt 2+1 se zahradou Vrahovická V přízemí RD.
Po celkové rekonstrukci, vybaven novým nábytkem i
spotřebiči. Nájem 5.500Kč+en.
T:739 322 895
Byt 2+kk nový podkrovní, ul. Daliborka,75m2. Nájem
vč. ink.7.900Kč
T:723 335 940
Byt 2+1 Kravařova Po rekonstrukci. Nájem
7.000Kč+en.
T:739 322 895
Byt 2+1 Krokova Lodžie, sklep. Nájem vč. ink.
7.500Kč
T:739 322 895
Byt 2+1 nedaleko centra Nájem vč. ink. 8.900Kč
T:739 322 895
Byt 2+1 Belgická Nájem vč. ink. 7.500Kč T:739 322 895
Byt 1+1 Šafaříkova Cihlový byt rekonstrukci. Nájem
5.500 +en.
T:739 322 895
RD 3+1 Vrahovice Zahrada. Nájem vč. ink.10.200Kč
T:723 335 940
Pronájem garáží Krapkova a Šmerala T:723 335 940
Obchody Plumlovská, 120m2 za 13.000Kč, 135m2 za
15.000Kč.
Tel:739 322 895
Kanceláře Budovcova ul. 15m2 a 30m2. Malá
kancelář 2.600Kč, velká 5.200Kč. Tel:739 322 895
Kom. prostor 13km od PV, soc. zářázení. Nájem 5.000Kč
+en.
T:723 335 940
Obch. prostor centrum PV 50m2, 400m2 250Kč/m2
T:723 335 940
Obchod centrum Pv 25m2. Nájem 7.000Kč
T:739 322 895
Kom prostor Vodní 50m2 Nájem 6.000Kč T:739 322 895

Hlaváčkovo nám. 3, Prostějov

Tel.: 585 203 014

prostejov@pvinvesting.cz
NOVÉ BYTY - PROSTĚJOV

Tel. 775 780 984

Byt1+kk,44,10m2,sklep,terasa. Cena:1.059.150,-Kč
Tel. 775 780 984

Byt 2+kk, 51,97 m2, sklep.

Cena:1.351.220,-Kč

Tel. 775 780 984

Byt 3+kk, 106 m2, sklep, balkon. Cena:2.698.620,-Kč
BYT

Tel. 775 780 984

Prostějov – Italská. Prodej bytu 3+1, 68m2, po kompl.
rek. Plovoucí podlaha, dlažba, kuch. linka, vestavné skříně. Koupelna s vanou. 7. patro. Balkon, sklep, internet.
Cena:1.540.000,-Kč
Tel. 775 780 986

Konice. Prodej samostatně stojícího RD 2+1. Možnost
podkroví. Koupelna, suchéWC.TopeníWAW+TP.
Zahrada, velká stodola. CP645 m2. 2 sklepy.
Cena: 790.000,-Kč
Tel. 775 780 986

www.realitypolzer.cz

realitní kancelář
nám. T. G. Masaryka 26
796 01 Prostějov
tel./fax: 582 344 457
mobil: 602 732 207
reals@volny.cz
VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.
Prostějov, dům s obchodem, 80 m2,
na frekvent. místě, dvůr, malá zahrádka.
2.250.000,-- Kč
Byt 3 + 1 cihla, OV, 80 m2, nedaleko středu města, 2. p.
Cena: 1.550.000,-- Kč
Byt 3 + 1 cihla, OV, E. Beneše, 76
m2, lodžie, pěkný byt, 4 n.p.
Cena: 1.850.000,- Kč
Byt 3 + 1 cihla, Brněnská ul. OV,
atypické interiérové řešení, 82 m2,
vlastní topení, garáž v přízemí, perfektní stav. Cena 2 300 000,-- Kč
RD 4 + 1, Prostějov, klidná čtvrť u
DD,garáž, vjezd, zahrada 600 m2,
pěkné místo k bydlení.
Cena : 3 600 000,-- Kč

T. G. Masaryka 30, 796 01 Prostějov (pasáž Mika)
Tel.: 774506771, 774106771, 582330758
E-mail: vasereality-pv@vaserality-pv.cz
www.vasereality-pv.cz

Klenovice na Hané, provozní areál dílny, sklady,kanceláře, manipulační
plochy,vše ve velmi dobrém stavu,
celkem 1 600 m2, možno využít na
zámeč., stolář., velkosklad.
Cena 5 400 000,--Kč

www.reality-prostejov.com

Tel. 775 780 986

VYKOUPÍME VÁŠ BYT NEBO DŮM ZA HOTOVÉ

Prodej RD 4+kk, Otaslavice, dvojpodlažní dům s garáží a menší zahradou.
Velmi dobrý stav, ihned k nastěhování. Doporučujeme prohlídku.
Cena:2.235.000,-Kč
Prodej zděné chaty 3+kk, Stražisko, pozemek 840 m2, vl. studna, el., septik, vytápění krbem s rozvody, garáž. Krásné prostředí, vhodné k celoročnímu
užívání.
Cena:1.240.000,-Kč
Byt 1+1, OV, 33 m2, lodžie, panel, PV – M. Pujmanové
Cena: 680. 000,- Kč
Byt 1+kk, OV, 29m2, cihla, PV – Kotěrova, po celk. rek.
Cena:840.000,-Kč
Byt 1+kk, OV, 32 m2, lodžie, panel, PV – E. Beneše Cena:890.000,-Kč
Byt 2+1, OV, 45 m2, panel, PV – Italská
Cena:980.000,-Kč
Byt 2+1, DV, 53 m2, lodžie, panel, PV – V. Špály, po rek.
Cena:1.010.000,-Kč
Byt 1+kk, OV 37 m2, lodžie, cihla, PV – Krasická, novostavba
Cena:1.080.000,-Kč
Byt 3+1, OV, 74 m2, lodžie, panel, PV – V. Špály Cena: 1.450.000,- Kč
Byt 3+1,OV,78 m2, komora, 2 sklepy, panel, PV – E. Beneše, po rek.
Cena: 1.450.000,- Kč
Byt 3+1,OV,74 m2, lodžie, panel, PV - Moravská, přikoupení garáže
Cena: 1.500.000,- Kč
Byt 3+1, DV s přev. do OV, 74 m2, lodžie, panel, PV – Italská, po rek.
Cena: 1.550.000,- Kč
Byt 3+1, OV,78 m2, komora, panel, PV– E. Beneše, dům po revitalizaci
Cena: 1.550.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 55m2, lodžie, panel, PV-Dolní, komplet rekonstrukce
Cena: 1.550.000,- Kč
Pronájem bytu 3+1, 80 m2, PV – Netušilova Cena: 8.000,- Kč + inkaso
Pronájem bytu 2+1, 50m2, PV – Kravařova, v centru, po rek.
Cena: 7 000,- Kč + inkaso
Pronájem bytu 1+kk, 50m2, PV–Vrahovická, po rek., podkrovní
Cena: 6.300,- Kč + inkaso

Kostelec na Hané. Prodej RD 4+1 v dobrém stavu.
Vpřízemí 2 v patře 3 pokoje. Předzahrádka, dvůr, studna,
kůlna, zahrada. NeníWC a koupelna.
Cena:1.400.000,-Kč
Tel. 775 780 984

Smržice. Prodej RD 4+1, kompletně zrekonstruován.
Plastová okna, krb, elektrický kotel, bojler. Vl. studna nebo
obecnívoda.Nízkonákladovýdům. Cena:3.060.000,-Kč
Tel. 775 780 986

¨

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK
Prostějov - Ruská. Prodej RD 3+1. V přízemí obyvatelné 3
místnostisdvorkem.Možnostpůd.vestavby.Podsklepen.Nutná
rekostrukce.
Cena:1.720.000,-Kč
PRO KLIENTY HLEDÁME

Nabídka nových
dvojdomů Prostějov

RD Kobylničky 2+1, vjezd, dvůr,
velká zahrada, pěkná nemovitost.
Cena: 950.000,- Kč
Prodej zánovního rodinného domu
5 + 1 v Kladkách, dvě nadzemní
podlaží, 2 x WC a koupelna, velmi
dobrý stav,vjezd na pozemek, dílna,
zahrada.
Cena 1 350 000,-- Kč

Prostějov – Sídliště Svobody. Prodej bytu 3+1, 55m2,
1.patro. Část. zařízený. V bytě parkety, dlažba, plastová
okna. Součástí spíž, sklep, balkon. Parkování před domem.
Cena:1.520.000,-Kč

V městské části Vrahovice,
dispozice 3+kk a 4+kk,
pozemek 255m2, zděné domy.
Cena včetně domu na klíč,
pozemku, inž. sítí a DPH

2.250.000,- Kč

Rodinné domy za
cenu bytu, bydlení pro
všechny generace !

www.realitypolzer.cz
tel. 732 285 189

• Pronájem panelového nebo cihlového bytu
1+kk nebo 1+1 v Prostějově. Spěchá!
• Rodinný dům ve Vrahovicích, Plumlově a
Smržicích.
• Obchodní prostory v centru města Prostějov.
• Činžovních domů v centru města pro zahraniční firmu.
• Pozemky ve Vrahovicích, Smržicích a
Kostelci na Hané.
• Garáže v Prostějově i okolí.
• Nebytové prostory – sklady v Prostějově a
okolí.
• Pro významného klienta hledáme byt 1+1
v Krasicích , Sídliště Svobody, Sídliště
Prostějov Západ. Do 1mil. Kč. Spěchá !!!
ZDARMA NABÍZÍME:
• Právní servis
• Kupní smlouvy
• Určení tržní hodnoty nemovitosti
• Odhad nemovitosti

TEL.: 775 780 986
Hledáme:

makléře/ky pro tým
Prostějov

Nabízíme:
- Zázemí silné finanční skupiny
České spořitelny a.s.
- Volnou pracovní dobu
- Zajímavé finanční ohodnocení
- Školení
Životopisy zasílejte na:
pvinvesting@pvinvesting.cz

www.pvinvesting.cz

Reality
Realitní kancelář

Plumlovská 96 , Prostějov
TEL: 605 247 968 , 603 533 860
www. h y p o - r e a l i t y . c z

Výběr z nabídky:

RD 4+1 Smržice, novostavba, kolaudace r. 2004, malá
zahrádka .
Cena: 2 999 000, Kč

Dr. byt 2+1 , PV - Okružní , 58 m2 ,Po částečné rekonstrukci , ve III. poschodí panelového domu. Plast. okna ,
zasklená lodžie , zateplení , vchod. Cena: 1 290 000 Kč

9. února 2009
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RD 2+1 , Určice , 100 m2 , průjezd , dvůr , malá zahrádka.
Plyn. ústř. topení, 220/380 V, vl. studna + obecní voda.
Cena: 1 150 000 Kč

Rozlehlý RD 7+3 , Olšany , po kompletní rekonstrukci.
Nová střecha , dvougaráž , átriový dvůr , zahrádka . Možné
užití na tři byt. jednotky. Vhodné pro větší rodinu , nebo
sídlo fy .
Cena: 4 860 000 , Kč
Pozemek PV- Vrahovice , za Pujmanovou ul. , určeno ke
stavbě rodinného domu. Celková plocha 1800 m2 možno
ještě dělit .
Cena: 1 200 Kč/m2
Pozemek PV - Držovice , Smržická ul. , určeno ke stavbě
rodinného domu . Celková plocha 1860 m2 možno rozdělit .
Cena: 999 Kč/m2

Přenechání pronájmu luxusní restaurace v centru
PV.
Cena za kompletní vybavení: v RK

Prodeje zajišťujeme kvalitním
právním zastoupením, pojištěním
a depozitní úschovou .

Zájemci
o plošnou
inzerci
volejte
číslo
608 022 023
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Karel Sochor

Konzultace k HACCP a zpracování
P!íru#ky systému kritických bod%
Konzultace ke stavebn" technickýcm
poadavk%m stravovacích provozoven a prodejen
Vichni ú"astníci obdrí osv#d"ení o prokolení

Hodnocení hygienických poadavk%
na prostory a provoz kol
Ceny se !ídí ceníkem Zdravot. ústavu v Olomouci

Info na tel. $. 585 750 255, 731 119 223
nebo na adrese ZÚ se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc.
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nabízí kolení, d!íve hygienické minimum
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prostìjovského turnaje UniCredit Czech Open - 2. díl
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Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc
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ERAMIKA PLUS
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OBKLADA$SKÉ
PRÁCE
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koupelny
PRODEJ
���� jádra
bytová
-obklady, dlaby
balkony -terasy sanita
��������������������������������������
��������������������������������������
STAVBY KRB'
�����������������������
PRODEJ
Cheminées a j.

-krbové
vloky - kamna,
�����������������������������������
BeF, Jotul,
- krbové ná!adí
������������������������������������
Kobok, Supra - #isti#e skel
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Nordica,
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Mob.:
604 259 957
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Byt 2+1 v OV, PV - Západní ul., 44 m2 , částečná
rekonstrukce koupelny. Orientace na západ, v I. poschodí
panelového domu.
Cena: 950 000 , Kč
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9. února 2009

služby

auto-moto

Pomoc nejen seniorům, ale všem
zájemcům! VYŽEHLÍME, DONESEME PRÁDLO VŠEHO DRUHU.
Ceny nízké + bonusy + dárky. Stačí zavolat a vše dojednat. Tel.: 722 151 651.

Prodám paletový vozík po celkové
GO. Tel.: 606 909 607.

Peníze všem bez ruč. i pro rizik. klienty. Nestyďte se zavolat. Tel.: 733 390
239.
Provádím zednické práce, rekonstrukce koupelen, bytových jader. Tel.: 603
498 695.
Provádíme strojní čištění podlah, koberců a sedacích souprav. Milan Revay: 582 38 23 25, 604 43 93 02.
Tesařství Vančura nabízí: sádrokartonářské práce, prodej a pokládka plovoucích podlah, půdní vestavby, tesařské a pokrývačské práce,
pergoly, altány apod.
www.tesarstvivancura.wz.cz,
kontakt: 604 744 576. Předsezónní
slevy do 31.3.2009.
Fa Anteny – satelity Jiříček provádí
prodej, montáž, servis, sat. komplety,
CSLink od 4.700 Kč. Více na
www.anteny.kvalitne.cz, tel.: 776 340
848.

vzpomínáme

Prodám PEUGEOT 306-1, 2XN +
LPG, r.v.95, 3 dv., nové letní gumy +
zimní, nová baterie, taž. zař., DO, střešní el. okno, airbag řidiče, rádio + CD,
cena dohodou. Tel: 736 684 615.
Opravy karoserií vč. laku.
LEVNĚ, RYCHLE, KVALITNĚ
Tel.: 607 605 373.
Prodám Avia 21, valník s plachtou, v
dobrém stavu. Cena dohodou. Tel.: 602
508 565.
Prodám přívěsný karavan za os. auto zn.
Knaus. Výborný stav. Tel.: 582 368 319
+ zázn.

Dne 10. února 2009
by se dožila 61 let
paní Milada HRDIBORSKÁ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Manžel a zarmoucená rodina.

Opel Corsa, 3dv., r.v. 12/98, červená
barva, motor 1,2 16V, servisní knížka,
velmi dobrý stav, cena dohodou. Tlf.
728 885 943.

Agentura Kopretina - úklidové služby
- ZIMNÍ SLEVY NA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ !!!
www.akopretina.cz, tel. 774 149 221.

Provádíme veškeré tesařské, klempířské a pokrývačské práce. Tel.: 608
746 000.
Veškeré zednické práce, rekonstrukce objektů, domů, bytů, vč. vodo-topo-elktro, 736 280 940.
Nové úvěry pro důchodce i lidi bez
příjmů. Jednoduché vyřízení. Tel.: 777
903 876.
Stavební sdružení provádí výstavbu
RD. Rekonstrukce RD, bytů, zateplování a obkladačské práce. Tel.: 731
566 255, 608 46 38 84.
Provádíme veškeré zednické práce, rekonstrukce, zateplování fasád atd.
Levně. 773 689 442.
Akce pro všechny
Vaše hotovost - naše starost.
Půjčky do 300tisíc s možností,
pro nezaměstnané a bez ručení.
Volejte 775 699 756
a to ihned od 9 – 18 hod.

zvířata
Čínský chocholatý pes - prodám
štěňata s PP. Odběr možný ihned. Tel.:
604 347 027 po 16. hod.

Výmarský ohař, krátkosrstý, krásná štěňata bez PP, po rodičích s PP.
Očkovaná, odčervená. Odběr ihned. Cena 3.000 Kč. Tel.: 606 336
414.

koupím
Koupím starý nábytek i z chrom. trubek do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále. Tel.:
721 681 894.
Starý nábytek, obrazy, lustry, koberce,
hodiny, kamna, rádia, zbraně, staré
hračky, porcelán, sklo, šperky, vyznamenání, mince, bankovky, pohlednice
a další. Tel.: 605 138 473.

JAK POKRAČUJE UPRAVENÝ SERIÁL
„FOTBAL EXTRA-PODZIM 2008/2009“:
7. DÍL: 16. 2. 2009
III. a IV. třída OFS Prostějov
8. DÍL: 23. 2. 2009
mládežnický fotbal 1. SK
PROSTĚJOV a ženský fotbal FC KOSTELEC NAHANÉ
9. DÍL
2. 3. 2009 mládežnické soutěže Olomouckého KFS
10. DÍL:
9. 3. 2009
mládežnické soutěže OFS Prostějov
11. DÍL: 16. 3. 2009
shrnutí aneb „CO SE NEVEŠLO“

prodám
Prodám plně vestavěnou myčku
WHIRPOOLWP 79, v záruce, používaná 3 měs. Cena dohodou. Mobil:
777 345 799 po 16.00 hod.
Prodám dílenská kamna s ventilátorem na tuhá paliva. Cena dohodou. Tel.: 602 508 565.
Prodejna Ivka, Netušilova ul. oznamuje zákazníkům, že od dnešního
dne zlevňuje veškerou zimní obuv do vyprodání zásob (kromě důchodek – nedostatkové zboží). Jedná se
převážně o zboží s koženou nepropustnou membránou – sněhule, finky,
konkordy, gerlachy – i v dětském provedení. Dále kožená dámská obuv i s
ortopedickou stélkou na problémové
nohy. Obuv i v nadměrných velikostech. Od února zavádíme prodej
molitanů (dříve v prodejně Řempo).
Přijďte si nakoupit kvalitní obuv za
rozumnou cenu. Tel.: 603 445 601,
582 34 40 63.
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
prodej jablek
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Prodám průmyslový stroj Minerva
– funkční. Vhodný i pro šití silnějšího
materiálu, 3-fázový. Cena 800 Kč.
Možnost použití jen motoru. Tel.: 776
897 673, 582 330 231.

Dne 11.2.2009 vzpomeneme
1. výročí úmrtí
pana Josefa PALATKY
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka, syn
a dcera s rodinami..

Dne 12.2.2009 vzpomeneme
3. výročí úmrtí tatínka
pana Jaroslava KOVÁŘÍKA
z Čech pod Kosířem.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery a vnoučata s rodinami..

Prodej konzumních brambor 1 kg á 8
Kč, při větším nebo pravidelním
odběru cena dohodou. Prodej krmných brambor 1 kg á 1 Kč a krmné řepy á 0,90 Kč. Firma Mlčoch Oldřich,
Lešany 36, tel.: 721 308 323, 582 373
103.
PRODÁM VELMI LEVNĚ
RAMÍNKA,
normální i klipsy na kalhoty a sukně
– mix – dle vlastního výběru.
Větší množství. Cena dohodou.
Kontakt: 776 897 673, 582 330 231

Hledá se pes slyšící na jméno BADY.
Labrador krátkosrstý, barva světlá
káva a váha 50 kg. Ztratil se v úterý
27.1.2009 večer v okolí Držovic. Velmi prosím podejte jakoukoli zprávu na
tel. 608 619 496 a nebo 777 619 496.

zákulisí celků z Kostelce na Hané, Pivína a Němčic nad Hanou.
Tentokrát si tedy můžete na nadcházejících třech stranách
přečíst exkluzivní rozhovory s lodivody všech účastníků Přeboru OFS Prostějov-II. třídy, společně s hodnocením jejich vedoucích činitelů.
Celý seriál FOTBAL EXTRA-PODZIM 2008/2009 bude od
příštího týdne nadále pokračovat dle upraveného plánu. Už
příště zmonitorujeme, jak si vedly kluby v nejnižších soutěžích
Okresního fotbalového svazu Prostějov, kterými jsou III. a dvě
skupiny IV. třídy. V dalším vydání pak dostanou prostor
mládežníci 1. SK Prostějov a ženský tým FC Kostelec na Hané.
Takže, fotbaloví fanoušci, nezapomeňte si zajistit ani další čísla
našeho týdeníku - věřte, že se máte na co těšit! Jedině
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám totiž pravidelně přináší nejkomplexnější hodnocení všech soutěží, ve kterém měl
prostějovský region některého ze svých zástupců a vystihnutí
všeho podstatného, co se na fotbalových kolbištích v podzimní
části ročníku 2008-2009 událo.

Dne 13. února 2009
by se dožila 80. roků
paní Helena VYSLOUŽILOVÁ.
Dne 9. listopadu 2008
uplynuly 4 roky od jejího úmrtí.
Stále vzpomíná
dcera Helena s rodinou.

Provedu veškeré práce ve vašem bytě,
domě či zahradě vč. instalatérských.
Tel.: 777 29 66 10.

Nehtová modeláž. Únor sleva 15%,
březen 10%. Cena před slevou 450 –
550 Kč – 1. modeláž nehtů, 380 Kč doplnění. Tel.: 775 309 369 – Stoklásková.

V dnešním vydání pokračuje v našem týdeníku seriál FOTBAL
EXTRA s podtitulem PODZIM 2008/2009, který pro všechny
fotbalové fajnšmekry připravuje sportovní redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, svým šestým dílem. Na
následujících stranách si můžete přečíst celkové hodnocení nejvyšší okresní fotbalové soutěže Přeboru OFS Prostějov, se
celkovými tabulkami, statistikami a dalšími zajímavostmi z
kuchyně všech čtrnácti účastníků této fotbalové soutěže.
Pojďme si shrnout, co vše jste dosud mohli v naší pravidelné fotbalové příloze najít. Ještě v loňském roce jsme pro vás připravili úvodní dva díly, které byly zaměřené na výkonnostně nejvyšší soutěže s regionální účastí. V divizní skupině „D“ se jedná
o duo našich zástupců, týmy TJ Sokol Konice a TJ Sokol Protivanov, v Přeboru Olomouckého KFS jde taktéž o dvojici celků
- Sokol Určice a FC Kralice na Hané. Ve druhém letošním čísle
Večerníku došla řada na díl s pořadovým číslem 3, jehož náplní
se stal děj ve skupině „B“ I.Atřídy Olomouckého KFS, v níž působí hned šestice oddílů z regionu (SK Jesenec, Sokol Čechovice,
Oresvo Sokol Plumlov, Sokol Klenovice na Hané, Sokol
Mostkovice, SK Lipová), o týden později jsme věnovali pozornost nejnižšímu krajskému klání - I.B třídě Olomouckého
KFS. V její skupině „A“ působí taktéž šest oddílů z území
Prostějovska - Haná Prostějov, FC Kostelec na Hané, Sokol Vrchoslavice, TJ Haná Nezamyslice, Sokol Pivín a FK Němčice
nad Hanou. Nejdříve jsme se ohlédli za vystoupením
prostějovského týmu, Vrchoslavic a Nezamyslic, který jsme
dokončili v minulém vydání společně se zpravodajstvím ze

Zarážející je postavení Brodku u Prostějova, které zavání fiaskem

Učitelka angličtiny nabízí výuku a
doučování. Levně. Tel.: 608 27 50 25.

Masáže – pro stále zákazníky sleva.
Tel.: 775 29 07 62.

FOTBAL EXTRA s podtitulem P O D Z I M 2008/09 – 6. díl

Nováček z Určic vládne společně s Vrahovicemi

Nemáte peníze? Hrnou se k Vám dluhy? Oddlužení i exekuce? Pojďme to
dát do pořádku! Mobil 725 711 569.

PRIMA – MASÁŽ
Radek Kuchař
Partner ZP Metal Aliance
www.prima.-masaz.cz
Tel.: 732 619 661
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Pračku Beko, 4. měs. stará 3.000 Kč,
ledničku Elektrolux 1.500 Kč, ložnici
1.500 Kč. Tel.: 775 033 245.
Rozkládací pohovku a jedno křeslo.
Materiál – hnědý mikroplyš, cena
1.000 Kč. Spěchá! Prostějov. Tel.:
605 481 820
Prodám vlek dvouosý s nájezdovou
brzdou. Délka 3m. Tel.: 774 146 761.
Prodáme palivové bukové dříví
545 Kč/prm. Tel.: 582 388 101 – Doloplazy.

Dne 13.2.2009 vzpomeneme
8. výročí úmrtí
pana Pavla KRAJÍČKA.
Stále vzpomínají manželka
a dcera s rodinou.

Děkujeme všem příbuzným a
známým, kteří se
přišli naposledy rozloučit
s panem Jiřím PEKREM.
Dále děkujeme
Soukromé pohřební službě
pí. Václavkové.
Rodina

Prodám pásovou pilu na železo a kancelářské skříně. Levně. Tel.: 602 508
565.
Prodám kancel. nábytek. Cena dohodou. Tel.: 722 912 715.

STAROŽITNOSTI

Prodám elektrický minisporák, 2x
plotýnka + trouba. Cena dohodou.
Tel.: 731 233 548.

SPOLEČENSKÝ DŮM

GOLEM

V nejvyšší okresní fotbalové soutěži,
kterou je Přebor OFS Prostějov vládnou neohroženým způsobem celky TJ
Sokol Určice „B“ a TJ Sokol Vrahovice. Oby tyto celky nasbíraly po třiatřiceti bodech, ale přece jenom lepší
výchozí pozici do jarní části mají
Určičtí, kteří mají jeden zápas k dobru.
V závětří pak číhají dva šestadvacetibodové výběry Sokol Konice „B“ a
Sokol Bedihošť. I tady má jeden z celků
lepší výchozí pozici a je to Bedihošť, ta
má odložené utkání právě s vedoucími
Určicemi. Za tímto vedoucím
čtyřlístkem, který si to na jaře s největší
pravděpodobností rozdá o první
příčku následuje silná pětka v rozmezí
dvou bodů. Pátý Zdětín má stejně jako
šestý Hvozd dvaadvacet bodů o jeden
bodík zpět jsou osmé Přemyslovice a
devátou příčku obsadily s dvaceti body
Držovice. Zbývající pětka už výrazně
ztrácí a mezi těmito kluby se s největší
pravděpodobností najdou i sestupující.
Od desáté do dvanácté pozice jsou
seskládány třináctibodoví FC Dobromilice, FC Výšovice a TJ Sokol Čechovice „B“. Předposlední příčka patří
s pouhými dvanácti bodíky Brodku u
Prostějova a poslední čtrnácté místo
mají přes zimu pronajmuté Otaslavice.
Když se podíváme na jednotlivé týmy podrobněji tak musíme začít shora. Pro
někoho možná překvapivě, ale pro zainteresované zcela zaslouženě vévodí tabulce určické béčko. Loňský suverén třetí
třídy pokračuje ve své spanilé jízdě i o patro výše a soubor zkušených harcovníků s
mladými fotbalisty nezažil v první polovině soutěže žádnou krizi. O výtečné atmosféře v celém klubu svědčí i ochota
hráčů z áčka kdykoliv pomoci a o postup
pravděpodobně tento tým může připravit
jen nezájem vedení. To v pořadí druhý
celek jeví o posun do krajské soutěže
veřejný zájem. Vrahovičtí sice na podzim
ani jednou neprohráli, ale určitě nemohou
být spokojeni s vysokým počtem remízových ztrát, mnohdy ve velmi dobře
rozehraných partiích. Pokud se však podaří Vrahovickým přes zimní přestávku
zkvalitnit brankářský post mohlo by to na
jaře vyjít. Prozatím bronzový celek, záloha divizní Konice usiluje o postup každoročně, ale zatím neúspěšně. Letošní
první polovina je tak z tohoto pohledu zatím nejnadějnější. Pokud se velmi mladý
talentovaný celek zlepší na hřištích
soupeřů, což znamená doplnění o dva až
tři zkušené hráče, nemusel by být postup
jen silnými řečmi ambiciózního vedení,
ale zaslouženou realitou. Posledním
vážným uchazečem o posty nejvyšší je
pak Bedihošť. Dlouhou dobu pohromadě
hrající tým se pod taktovkou trenéra Neorala postupně vypracoval v naprostou
špičku soutěže. Za nejsilnějším
čtyřlístkem figuruje pětice mužstev tak-

Přemyslovické drama. Tento snímek je z jednoho z mnoha dramatických utkání podzimní části nejvyšší okresní soutěže. Domácí Sokol Přemyslovice v něm dokázal smazat dvoubrankový náskok Vrahovic a v závěrečných minutách ještě sahal po vítězství. S konečnou remízou 2:2 nakonec nebyl spokojen ani jeden z celků…
zvaného silného středu, v jejímž čele je
Sokol Zdětín. Dlouholetý útočník na ty
nejvyšší příčky zaznamenal oproti minulým letů mírný ústup ze slávy, ale to má
objektivní důvody. Přece jenom úzký kádr a nezadržitelná generační výměna se
musí podepsat na výsledcích. Pořád se
však jedná o mužstvo, kterého se musí
každý soupeř v soutěži obávat a nikdo si
nemůže předem být jistý zaručeným
bodovým ziskem. Trochu jiná je situace
šestého Protivanova „B“. Tento výběr trpěl nebo naopak těžil z momentální situace v prvním celku. Pokud byli „nahoře“
všichni zdraví a někdo „zbyl“ do rezervy,
tak se vyhrávalo a přesně naopak. Tudíž
nejsou u tohoto týmu překvapivé časté
výsledkové kotrmelce. Se stejným účtem
dvaadvaceti bodů si stojí i sedmý FC
Hvozd. Klub těžící roky hlavně z
domácího prostředí a stavící na agresivní
hře se po nedávném postupu napevno
zabudoval mezi okresní elitou a právě
domácí prostředí Hvozdu může hodně
ovlivnit postupové karty. Na podzim zde
jasně prohrála Bedihošť a zvítězilo zde
jen béčko Konice. Na jaře jedou na „nevítanou“ štaci Vrahovice i rezerva Určic.
O jednu příčku zpět jsou Přemyslovice.
U předcházející sedmičky lze hovořit v
kontextu s výsledky o spokojenosti. Ne
tak o Přemyslovicích, které měly jistě optimističtější představy. Talentované
mužstvo však trpělo značnou nevyrovnaností výsledků. Přemyslovičtí například dokázali remizovat v Konici nebo
Určicích, na druhé straně zase prohrát v
Otaslavicích nebo doma remizovat s
Výšovicemi a Brodkem u Prostějova. Potencionál tohoto týmu je určitě výše než
se po podzimní části nachází. Samostatnou kapitolou jsou pak Držovice.
Nováček soutěže zaznamenal v posledních letech znatelný výkonnostní posun,
ale tým trpí na nestabilitu kádru. To však
má objektivní příčiny v pracovním
zaneprázdnění některých hráčů. Každopádně je to však další z týmů, který
může na jaře hodně zasáhnout do postupových plánů některých mužstev.
Zbývající pětice je už při zběžném pohledu na tabulku odsouzena výhradně k
záchranářským bojům. Asi nejlepší výchozí pozici mají Dobromiličtí, které
čeká důležitá dohrávka v Otaslavicích. Jinak se tento tým prezentuje atraktivním
fotbalem, při kterém padá spousta branek.

Ke smůle Dobromilických však zhusta i
do jejich sítě. Jednu z nejhorších předjarních pozic mají Výšovice. Přece jenom
čtrnáct záporných bodů v tabulce pravdy
nevěstí nic dobrého. Na druhé straně se
však jedná o zkušené „záchranáře“, kteří
se z těchto vod vždy nějak vyškrábou. K
jednomu z nejhorších výsledků posledního desetiletí se dopracovali hráči čechovické rezervy. Generační výměna,
neutěšená situace v prvním mužstvu a
děravá obrana. To jsou všechno důvody
mizerného podzimního postavení
tradičního účastníka nejvyšší okresní
soutěže. Samostatnou kapitolou jsou pak
podzimní výsledky Brodku u Prostějova.
Tým jenž před sezónou hlásal postupové
cíle, se v celém průběhu první poloviny
soutěže nedokázal chytit a „doplácal“ se
na předposlední místo, na které se vydrápal z ostudné poslední pozice až krátce
před koncem. Tabulku uzavírá podle
předpokladů nováček z Otaslavic. Mužstvo, které se do soutěže dostalo až ze
třetího místa III. třídy bylo pasováno na
hlavního kandidáta sestupu už před sezónou. Díky nezměrné bojovnosti se však
podceňovanému týmu podařilo občas zabodovat a tak otaslavická situace není pro
jaro zdaleka bezvýchodná.
Oproti minulosti tak musíme konstatovat,
že se soutěž mnohem více vyrovnala.
Mužstva do deváté příčky tabulky mají
takřka srovnatelnou výkonnost i kvalitu a
jejich výsledky zcela závisejí na dané sestavě na konkrétní zápas. Pokud kdokoliv
z této elitní devítky nastoupí kompletní,
může také nad kýmkoliv vyhrát. Hůře už
jsou na tom celky od desátého místa dolů.
Tam je vidět znatelný kvalitativní odstup
a body tato pětka sbírá až na výjimky ve
svých vzájemných utkáních. Ojedinělý
bodový lup těchto týmů v konfrontaci se
špičkou tabulky, lze přičítat spíše momentálnímu zakolísání favorita. Každopádně
však velká vyrovnanost všech mužstev
slibuje na jaře obrovské drama jak nahoře, tak i dole.

POKRAČOVÁNÍ
FOTBALU EXTRA
NA STR. 22 A 23

Přílohu FOTBAL EXTRA PODZIM 2008/2009 - 6. díl připravili Zdeněk Vysloužil, Petr Kozák a Lubomír Kaprál, foto Zdeněk Pěnička, Lubomír Kaprál
a Zdeněk Vysloužil.
FOTBAL EXTRA - 7. díl věnovaný 1. SK Prostějov a ženám FC Kostelec na
Hané vyjde v čísle 7, dne 16. února 2009.

9. února 2009

FOTBAL EXTRA s podtitulem
P O D Z I M 2008/09 – 6. díl
PODZIMNÍ TABULKY SEZONA 2008/2009
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV - II. TŘÍDA
CELKOVÁ PO 15 KOLECH
1. TJ Sokol Určice "B"
14 10
3
132:16
2. TJ Sokol Vrahovice
15
9
6
033:19
3. Sokol Konice "B"
15
8
2
524:17
4. Sokol Bedihošť
14
8
2
429:23
5. TJ Sokol Zdětín
15
6
4
523:19
6. TJ Sokol Protivanov "B"
15
6
4
525:22
7. FC Hvozd
15
6
4
523:20
8. Sokol Přemyslovice
15
5
6
431:19
9. TJ Sokol Držovice
15
5
5
525:26
10. FC Dobromilice
14
4
1
928:32
11. FC Výšovice
15
4
1 10 17:29
12. TJ Sokol Čechovice "B"
15
4
1 10 20:40
13. Sokol Brodek u Pv
15
3
3
924:35
14. TJ Sokol Otaslavice
14
2
4
819:36
TABULKA DOMA
1. Vrahovice
8 7 1 0 20:12 22
2. Konice "B"
8 6 2 0 18:5 20
3. Bedihošť
7 6 1 0 18:7 19
4. Přemyslovice 7 5 2 0 25:6 17
5. Určice "B"
7 5 2 0 16:9 17
6. Hvozd
7 5 1 1 12:4 16
7. Protivanov "B" 7 4 2 1 16:9 14
8. Zdětín
8 3 3 2 16:9 12
9. Výšovice
8 4 0 4 13:14 12
10. Držovice
7 3 3 1 11:7 12
11. Dobromilice 7 3 1 3 18:11 10
12. Čechovice "B" 8 3 1 4 10:17 10
13. Otaslavice
7 2 2 3 14:17 8
14. Brodek u Pv 7 2 2 3 11:8 8

33
33
26
26
22
22
22
21
20
13
13
13
12
10

(+12)
(+9)
(+2)
(+5)
(-2)
(-2)
(+1)
(0)
(+5)
(-8)
(-14)
(-11)
(-9)
(-11)

TABULKA VENKU
1. Určice "B"
7 5 1 1 16:7 16
2. Vrahovice
7 2 5 0 13:7 11
3. Zdětín
7 3 1 3 7:1010
4. Držovice
8 2 2 4 14:19 8
5. Protivanov "B" 8 2 2 4 9:13 8
6. Bedihošť
7 2 1 4 11:16 7
7. Hvozd
8 1 3 4 11:16 6
8. Konice "B"
7 2 0 5 6:12 6
9. Brodek u Pv 8 1 1 6 13:27 4
10. Přemyslovice 8 1 1 6 6:13 4
11. Dobromilice 7 1 0 6 10:21 3
12. Čechovice "B" 7 1 0 6 10:23 3
13. Otaslavice
7 0 2 5 5:19 2
14. Výšovice
7 0 1 6 4:15 1

Výsledkový servis Přeboru OFS Prostějov - II. třída,
podzimní část sezóny 2008/2009:
1. kolo: FC Dobromilice-TJ Sokol Určice "B" 2:4, Sokol Otaslavice - Sokol Přemyslovice 2:1, TJ Sokol Zdětín -TJ Sokol Držovice 0:1, FC Výšovice - Sokol Bedihošť 0:3, Sokol
Vrahovice - TJ Sokol Brodek u Prostějova 6:5, TJ Sokol Čechovice "B" - FC Hvozd 1:1,
Sokol Konice "B" - TJ Sokol Protivanov "B" 3:0.
2. kolo: TJ Sokol Brodek u Prostějova - TJ Sokol Zdětín 1:2, Sokol Přemyslovice - Sokol
Vrahovice 2:2, FC Dobromilice - Sokol Otaslavice 4:0, TJ Sokol Určice "B" - Sokol Bedihošť 3:3, TJ Sokol Protivanov "B" - FC Výšovice 1:0, FC Hvozd - Sokol Konice "B" 1:2,
TJ Sokol Držovice - TJ Sokol Čechovice "B" 3:1.
3. kolo: Sokol Otaslavice -TJ Sokol Určice "B" 2:4, TJ Sokol Zdětín - Sokol Přemyslovice 1:1, FC Výšovice - FC Hvozd 4:1, Sokol Vrahovice - FC Dobromilice 2:1, TJ Sokol Čechovice "B" -TJ Sokol Brodek u Prostějova 0:1, Sokol Konice "B" - TJ Sokol Držovice
2:2, Sokol Bedihošť - TJ Sokol Protivanov "B" 2:1.
4. kolo: TJ Sokol Držovice - FC Výšovice 3:1, TJ Sokol Brodek u Prostějova - Sokol Konice "B" 0:1, FC Dobromilice - TJ Sokol Zdětín 0:1, Sokol Otaslavice - Sokol Vrahovice
2:2, TJ Sokol Určice "B" -TJ Sokol Protivanov "B" 1:0, FC Hvozd - Sokol Bedihošť 2:0,
Sokol Přemyslovice - TJ Sokol Čechovice "B" 4:0.
5. kolo: TJ Sokol Zdětín - Sokol Otaslavice 2:2, FC Výšovice -TJ Sokol Brodek u Prostějova 3:2, Sokol Vrahovice -TJ Sokol Určice "B" 1:1, TJ Sokol Čechovice "B" - FC Dobromilice 3:2, Sokol Konice "B" - Sokol Přemyslovice 2:2, TJ Sokol Protivanov "B" - FC
Hvozd 1:1, Sokol Bedihošť - TJ Sokol Držovice 4:1.
6. kolo: FC Dobromilice - Sokol Konice "B" 3:1, Sokol Otaslavice - TJ Sokol Čechovice
"B" 3:5, TJ Sokol Brodek u Prostějova - Sokol Bedihošť 5:1, Sokol Vrahovice -TJ Sokol
Zdětín 3:2, TJ Sokol Určice "B" - FC Hvozd 2:0, TJ Sokol Držovice - TJ Sokol Protivanov
"B" 1:1, Sokol Přemyslovice - FC Výšovice 1:1.
7. kolo: FC Výšovice - FC Dobromilice 1:0, TJ Sokol Zdětín - TJ Sokol Určice "B" 0:3,
Sokol Konice "B" - Sokol Otaslavice 2:0, FC Hvozd -TJ Sokol Držovice 3:1, TJ Sokol Čechovice "B" - Sokol Vrahovice 0:4, TJ Sokol Protivanov "B" -TJ Sokol Brodek u Prostějova 4:1, Sokol Bedihošť - Sokol Přemyslovice 4:1.
8. kolo: TJ Sokol Zdětín -TJ Sokol Čechovice "B" 5:0, Sokol Otaslavice - FC Výšovice
1:0, FC Dobromilice - Sokol Bedihošť 2:3, Sokol Vrahovice - Sokol Konice "B" 1:0, TJ
Sokol Určice "B" - TJ Sokol Držovice 3:2, Sokol Přemyslovice - TJ Sokol Protivanov "B"
2:0, TJ Sokol Brodek u Prostějova - FC Hvozd 0:2.
9. kolo: FC Výšovice - Sokol Vrahovice 0:2, TJ Sokol Držovice -TJ Sokol Brodek u Prostějova 1:1, Sokol Konice "B" -TJ Sokol Zdětín 4:0, FC Hvozd - Sokol Přemyslovice 2:0,
TJ Sokol Čechovice "B" -TJ Sokol Určice "B" 0:2, TJ Sokol Protivanov "B" - FC Dobromilice 3:4, Sokol Bedihošť - Sokol Otaslavice 1:1.
10. kolo: TJ Sokol Zdětín - FC Výšovice 3:0, Sokol Otaslavice - TJ Sokol Protivanov "B"
3:4, FC Dobromilice - FC Hvozd 2:2, Sokol Přemyslovice -TJ Sokol Držovice 5:2, TJ Sokol Čechovice "B" - Sokol Konice "B" 3:2, TJ Sokol Určice "B" -TJ Sokol Brodek u Prostějova 4:2, Sokol Vrahovice - Sokol Bedihošť 2:0.
11. kolo: FC Výšovice -TJ Sokol Čechovice "B" 4:2, TJ Sokol Protivanov "B" - Sokol Vrahovice 2:2, TJ Sokol Držovice - FC Dobromilice 2:1, FC Hvozd - Sokol Otaslavice 2:0,
Sokol Konice "B" -TJ Sokol Určice "B" 1:0, Sokol Bedihošť -TJ Sokol Zdětín 2:1, TJ Sokol Brodek u Prostějova - Sokol Přemyslovice 1:1.
12. kolo: Sokol Otaslavice -TJ Sokol Držovice 1:1, TJ Sokol Zdětín - TJ Sokol Protivanov
"B" 1:1, FC Dobromilice - TJ Sokol Brodek u Prostějova 5:0, Sokol Konice "B" - FC
Výšovice 2:0, TJ Sokol Čechovice "B" - Sokol Bedihošť 2:1, Sokol Vrahovice - FC Hvozd
4:3, TJ Sokol Určice "B" - Sokol Přemyslovice 0:0.
13. kolo: FC Výšovice -TJ Sokol Určice "B" 1:2, Sokol Přemyslovice - FC Dobromilice
7:0, TJ Sokol Držovice - Sokol Vrahovice 1:1, TJ Sokol Protivanov "B" -TJ Sokol Čechovice "B" 2:1, FC Hvozd - TJ Sokol Zdětín 0:0, Sokol Bedihošť - Sokol Konice "B" 1:0, TJ
Sokol Brodek u Prostějova - Sokol Otaslavice 4:1.
14. kolo: TJ Sokol Brodek u Prostějova - Sokol Vrahovice 0:0, Sokol Přemyslovice - Sokol Otaslavice 4:1, TJ Sokol Protivanov "B" - Sokol Konice "B" 3:0, TJ Sokol Držovice TJ Sokol Zdětín 0:1, FC Hvozd - TJ Sokol Čechovice "B" 2:1, TJ Sokol Určice "B" - FC
Dobromilice 3:2, Sokol Bedihošť - FC Výšovice 4:2.
15. kolo: Sokol Otaslavice - FC Dobromilice (odloženo), Sokol Zdětín - TJ Sokol Brodek
u Prostějova 4:1, FC Výšovice - TJ Sokol Protivanov "B" 0:2, Sokol Konice "B" - FC
Hvozd 2:1, TJ Sokol Čechovice "B" -TJ Sokol Držovice 1:4, Sokol Vrahovice - Sokol Přemyslovice 1:0, Sokol Bedihošť - TJ Sokol Určice "B" (odloženo).

Hráčské statistiky TJ Sokol Vrahovice, podzim 2008:
Brankáři:
PU
od. min. nuly obd. branky
David MŮDRÝ
15
1305
6
18
Vladimír KRČ
3
58
0
1
Obránci:
PU
od. min. vstř. branky
Martin SMÉKAL
14
1260
0
Michal KYSELÝ
13
1170
0
Martin PROCHÁZKA
12
1035
3
Rudolf NAKLÁDAL
11
859
2
Jakub VOJÁČEK
12
718
1
Jan KLÍČ
12
423
0
Jiří VLKOVSKÝ
7
139
0
Jan KRATOCHVÍL
1
20
0
Záložníci:
Jaroslav DOSTÁL
15
1350
1
Jakub TOMEČEK
15
1261
7
Martin SMIČKA
13
1058
3
Tomáš VARGA
14
1053
0
Tomáš POŘÍZKA
3
265
1
Evžen VOJÁČEK
2
90
0
Útočníci:
Marek KOČAŘ
13
1162
10
Radek MŮDRÝ
11
746
4
Jan DVOŘÁK
10
509
0
Marek GÁBOR
1
30
1
KUČERA
1
12
0
Jiří NĚMEC
3
10
0
Poznámka: Libor Doležel, Jiří Zaoral a Jan Studený nenastoupili ani k jednomu utkání. Vladimír Krč nastoupil v jednom utkání jako brankář a dva
starty si připsal v poli.
Hrající trenér:
Vladimír Krč
Asistent trenéra:
Ladislav Černý
Masér:
Milan Hejtman „Colombo“
Předseda klubu:
Josef Dostál
Místopředseda klubu:
Miroslav Mazal
Organizační pracovník:
Petr Můdrý
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PŘEBOR OFS PROSTĚJOV - II. TŘÍDA: TABULCE VÉVODÍ NOVÁČEK Z URČIC, POSTUPOVAT CHTĚJÍ VRAHOVICE S BÉČKEM KONICE

I podle statistik vládnou okresu dva vedoucí celky Vrahovice míří za postupem

Podzimními vládci Přeboru OFS
Prostějov jsou nejen podle celkové
tabulky mužstva TJ Sokol Určice
„B“ a TJ Sokol Vrahovice. Při podrobném zkoumání výsledků první
poloviny nejvyšší okresní soutěže
vyplynulo, že ve všech kladných
ukazatelích jsou tyto dva týmy naprostou špičkou. Například nejlepším útokem se mohou chlubit fotbalisté Vrahovic, kteří nasázeli v
patnácti zápasech svým soupeřům
33 branek, což značí průměr 2,2 gólu na zápas. Ještě lepším průměrem
se mohou chlubit fotbalisté Určic
(2,29), ale ti odehráli o jeden zápas
méně. Nejlepší obranou se pyšní v
pořadí třetí celek, kterým je konická
rezerva. Ta sice dostala o jednu

branku více než béčko Určic, ale
konických sedmnáct obdržených v
patnácti zápasech činí průměr na
zápas 1,13, zatímco vedoucí celek
má průměr 1,14. Suverénně nejlepší bilancí v domácím prostředí se
mohou pochlubit Vrahovičtí, kteří
zvítězili v osmi zápasech na domácím kolbišti sedmkrát e jen jedinkrát remizovali. Obdobně si
vedla i Bedihošť, ale ta má o jeden
domácí duel méně. Naopak naprosto bezkonkurenčně si počínali na
hřištích soupeřů fotbalisté Určic,
kteří ze sedmi zápasů ztratili body
jen ve dvou případech po remíze a
porážce. Určická záloha také kraluje v pomyslné tabulce pravdy, v níž
nastřádala na podzim dvanáct plu-

sových bodů. Nejvíce záporných
bodů v tomto hodnocení nasbírali
fotbalisté Výšovic, když se jejich
záporné hodnoty zastavily na čísle
14. Nejrozdílnější výkonnost doma
a venku zase ukazují statistiky u
týmu Konice „B“. Tento mladý
výběr má totiž bodový rozdíl mezi
domácím ziskem a přídělem zvenku propastných čtrnáct bodů. Když
jsme u těch nelichotivých rekordů
tak je třeba zmínit i nejprostupnější
obranu. Tu mají hráči béčka Čechovic, když se na podzim chytali za
hlavu po obdržené brance hned čtyřicetkrát, což dělá průměr 2,66 obdrženého gólu na utkání. Z tohoto
soudku jsou i další čísla. Například
týmem, jenž nejvícekrát v řadě pro-

hrál byly Výšovice, které odcházely bez bodu čtyřikrát za sebou (12.15. kolo) a jejich série stále trvá!
Přetrvávající šňůrou, ale mnohem
lichotivější se určitě chválí přes zimu ve Vrahovicích. Svěřenci trenéra Vladimíra Krče totiž v průběhu
celého podzimu jako jediný celek
nenašli přemožitele a tak jdou do jara s nulovým kontem porážek! Další série už pokračování na jaře nemají. Týmem, který se nejčastěji v
řadě těšil z plného bodového zisku
byly Určice „B“ (6.-10. kolo). Naopak nejdelší čekání na výhru a to
šest utkání zažili v Brodku u Prostějova (7.-12. kolo) a v Otaslavicích
(2.-7., 9.-14. kolo). Otaslavičtí si navíc své čekání přenášejí také do jar-

ní části. Poslední zápornou bilancí
se mohou trápit ve Výšovicích a
opět v Otaslavicích. Oba tyto celky
byly na podzim přímo bezzubé na
soupeřových hřištích, když ani u
konkurence jednou nezvítězily.
Otaslavičtí uklohnili jen dvě remízy
při pěti porážkách a Výšovičtí získali na pažitech svých protivníků
jen jediný bodík.
Statistika nuda je, má však cenné
údaje, tak zní populární písnička z
notoricky známé pohádky, ale v
případě nejvyšší okresní soutěže se
ukázala jako prorocká. Nejlepšími
čísly a bilancí se pyšní kluby, které
okupují nejvyšší tabulkové posty a
naopak těmi nejhoršími zase celky
pohybující se na úplném chvostu.

„Soupeři se na nás budou muset dobře připravit, protože nikomu nedáme
nic zadarmo,“ vzkazuje konkurenci trenér vedoucího týmu Petr Buřt
Za mimořádnými úspěchy
určického fotbalu posledních
let a zejména obrovského
výkonnostního vzestupu rezervního týmu, lze hledat vedle
nadstandardní pohody panující v celém klubu hlavně osobu
trenéra tohoto záložního celku
Petra Buřta.
Trenér, který se postupně přesunul z postu aktivního hráče výhradně do pozice muže stojícího
na střídačce, dokázal po loňském
postupu ze třetí třídy se svými
svěřenci ovládnout i nejvyšší
okresní soutěž, alespoň v její
první polovině. „Po několikaletých neúspěšných pokusech o
postup do II. třídy okresního přeboru, kdy nám statut postupujícího vždy unikl doslova o fous
(pozn. poslední 3 sezóny jsme
skončili vždy na prvním nepostupovém místě), jsme se v loňské sezóně konečně dočkali,
jasně postoupili, a za cíl si vytýčili přezimování v klidném
středu tabulky okresního přeboru. Již při mém vstupu na trenérské křeslo před několika roky
jsem měl jasnou vizi, jak docílit
úspěchu, a tou byla zejména sázka na vlastní odchovance, kteří v
minulosti prošli vítězným tažením pod vedením bývalého trenéra „A“ mužstva Zdeňka Jareše z
okresního přeboru až do hanácké
župy, ale v současné době jim už
zejména věk a pracovní povinnosti nedovolují tolik trénovat, a
být tak stále součástí našeho
áčka. Přesto všechno někteří z
nich v letošním podzimu dle mého názoru úspěšně vypomáhali
našemu prvnímu mužstvu, které
mělo v určitých fázích soutěže
početnou marodku,“ rozkryl
hlavní důvody vedoucí k současné pozici jeho výběru Petr Buřt. Sázka na toto zdravé a zkušené
jádro se tedy evidentně vyplatila.
Nejen, že tým zcela s přehledem
postoupil do II. třídy okresního
přeboru, ale dokonce oproti všem
papírovým předpokladům a prognózám dnes mužstvo kraluje i
ve vyšší soutěži, a tak přidělává
vedení poměrně příjemné starosti
vedoucí až k úvahám, co v příští
sezóně s ním?! „Pokud bych měl
komplexně charakterizovat náš
mančaft, musím uvést, že hlavním strůjcem našich úspěchů je
právě ona zmiňovaná zkušenost
mnoha hráčů s těžkými zápasy na
krajské úrovni, která se mnohdy
během podzimu projevila na hřišti v okamžicích, kdy se takzvaně
lámal chleba. Na druhou stranu i
když v mančaftu převažují třicátníci, nemohu tvrdit, že bychom
soupeřům nestačili fyzicky, ba
naopak. Sám jsem byl překvapen,
jak v mnoha zápasech naše mužstvo protivníka přehrálo nejenom zkušeností, ale i fyzickou
připraveností. Dokonce jsme byli
po fyzické stránce zcela vyrovna-

Podzimní králové okresu. Horní řada zleva: starosta obce Vlastimil Konšel, Miloslav Pospíšil, Přemysl Mlčoch, Radek Bartůněk, Lukáš Kaprál, Radek Mlčoch, Tomáš
Buřt, Jaroslav Rolný, Pavel Kaprál, Martin Kaprál, Pavel Žák, trenér a vedoucí mužstva Petr Buřt.
Spodní řada zleva: David Král, David Javořík, Radim Charník, Michal Janeček, Petr Kouřil, David Můdrý, Lukáš Nakládal, Jaroslav Kouřil, František Plajner.
Chybí: Tomáš Hejbal, Pavel Procházka, předseda klubu Ing. Milan Sosík.
ným soupeřem konické rezervě,
která je složena ze samých nadějných mladíků, kterým je něco kolem dvaceti,“ zmínil trenér nepřeberné zkušenosti a také dostatečný fyzický fond jeho svěřenců.
Právě výše zmíněné střetnutí s rezervou divizní Konice, bylo podle mnoha očitých svědků jedním
z vrcholů celého ´okresního´
podzimu. „Když jsem zmínil
právě toto utkání, musím uvést,
že ačkoliv jsme tento duel jako jediný na konické umělé trávě prohráli, bylo to i z pohledu trenéra
soupeře jedno z nejkvalitnějších
utkání podzimu s jednoznačnými
parametry krajské soutěže. Co se
týče takzvaně klasických ukazatelů, pak čísla ohledně poměru
obrana útok hovoří zcela jasně.
Během podzimu jsme inkasovali
nejméně branek a společně s vrahovickými jsme jich nejvíce dali.
Proto nám první příčka po podzimu patří zcela po právu. Navíc
oproti minulým sezónám ve II.
třídě okresního přeboru, které
jsem samozřejmě vždy sledoval,
jsme letos zejména s vrahovickými, ale i konickými a bedihošťskými ´urvali předek´ a nemyslím si, že by někdo jiný, než
z těchto čtyř týmů, byl po skončení jarní části soutěže jejím
celkovým vítězem,“ zamyslel se
lodivod nad postupovými nadějemi účastníků nejvyšší okresní
soutěže. „Pokud mám charakterizovat jednotlivé řady a posty
mého týmu, tak musím samozřejmě začít od brankáře. Naší
stabilní oporou je Radim Miler,
který byl ještě minulou sezónu
jedničkou v našem áčku. To hovoří o všem. Radim je kvalitní
brankář ve všech ohledech a
myslím si, že by jeho služby jednoznačně ocenili v mužstvech,
které hrají vyšší soutěže. Protože
jde o smíška a občasného hráče

všech ostatních postů, tuhne mi
někdy na střídačce krev v žilách
při jeho pověstných výjezdech a
la Higuita. Obranná řada hrála
nejčastěji ve složení Radek Bartůněk, Tomáš Buřt, Martin Kaprál, Vašek Uličný a s nimi alternoval Lukáš Nakládal, který je
jinak záložníkem. Tato součást
mužstva je pak ideálním koktejlem obranných dovedností. Radek Bartůněk s Tomášem Buřtem jsou těmi říznými beky, kde
navíc Tomáš dokáže mnohdy
podpořit útočnou fázi celého
mužstva a Vašek Uličný s Marťou Kaprálem jsou těmi elegantními typy beků, kteří mají
dobrou rozehrávku a snaží se zabránit útokům soupeře svými
schopnostmi a poziční hrou. Lukáš Nakládal je pak technickým
typem beka nebo záložníka, který je navíc poměrně slušným zakončovatelem. Záloha je pak naší nejvíce obměňovanou řadou a
to s ohledem na různé jiné povinnosti jejich členů, kterým to
ne vždycky vyjde zúčastnit se utkání. Typickým příkladem je Lukáš Kaprál, který celou sezónu
kvůli studijním povinnostem
mohl hrát výhradně utkání, která
jsme hráli venku. Speciálně v jeho případě je veliká škoda, že
nemohl odehrát celou podzimní
část, neboť jde o vynikajícího
hráče, u něhož jde i o okresní raritu, když se v jednom mužstvu
potkává se svým otcem, nestárnoucím doyenem mančaftu Pavlem Kaprálem, který stále má
co dát naší hře. Plícemi našeho
mančaftu je Peťa Kouřil, který
asi podával ze všech hráčů nejvyrovnanější výkony, a to velice
kvalitní. Dalším členem užšího
kádru je pak Pavel Procházka,
který je takovým tím typickým
jezdičem u lajny, a přesto, že jako jeden z mála hraje soutěž,

pohledem šéfa klubu
„Po historickém postupu našeho „B“ mužstva do okresního přeboru jsme
si žádné velké cíle nedávali s tím, že bychom byli spokojeni s umístěním
v klidném středu tabulky. Jenže kluci nás velmi mile překvapili, stali se štikou soutěže a šli od vítězství k vítězství. Že bychom v tabulce mohli přezimovat na prvním místě, s tím v srpnu nepočítal ani ten největší optimista. Proto jsme s předváděnými výkony a výsledky maximálně spokojeni.
V jarních odvetných zápasech bychom samozřejmě chtěli navázat na
výborné výsledky z podzimu. Ovšem pokud nějaký zápas neskončí podle
našich představ, tak z toho rozhodně žádnou tragédii dělat nebudeme.“
Ing. Milan Sosík, předseda TJ Sokol Určice
která je jeho dosavadním maximem, jsem s jeho výkony spokojen. Úroveň zálohy v druhé části
podzimu pak svými výkony jednoznačně zvedl Pavel Mlčoch,
který je opět hráčem s parametry
krajské soutěže, ale jeho ještě lepším výsledkům brání pracovní
povinnosti. Naopak určitým
zklamáním je mnohdy nevynucená neúčast Tomáše Hejbala,
který by jinak byl rovněž přínosem pro mužstvo. V útoku pak
hrají naše stálice, Jardové Rolný
a Kouřil, kterým to už spolu klape v útoku nějaký ten pátek. První ze jmenovaných je klasickým
zakončovatelem a nejlepším
střelcem mužstva již několik sezon, druhý dvorním nahrávačem. S nimi se pak střídal Jirka
Fréhar, podzimní posila z Hané
Prostějov, který se však v našem
systému hry stále hledá a bude
pouze na něm, zda tento pochopí a svoje výkony v jarní části
zlepší. Mezi naše tolik potřebné
´nosiče vody´ pak patří Radek
Mlčoch a Milan Křepelka,“ vyčerpávajícím způsobem představil své svěřence Petr Buřt.
Hodně probíraným tématem,
zejména co se konkurence týká,
je i možnost postupu či nepostupu tohoto celku. „Co se týče mé
představy o jarní části soutěže,
chci samozřejmě navázat na to-

lik úspěšnou podzimní část a
prezentovat se hrou, která bude
nejenom účelná, ale i pohledná
oku diváka a koneckonců, aby
hlavně sami hráči z ní měli dobrý pocit. Z hlediska výsledkových představ pak mohu uvést,
že se naši soupeři budou muset
na nás dobře připravit, protože
nikomu nedáme nic zadarmo a v
každém utkání se budeme snažit vyhrát. Zároveň si pak přeji,
aby se uzdravili dlouhodobě
zranění David Král a Michal Janeček, aby se do mužstva podařilo včlenit kluky z dorostu, čím
by se ještě více zvýšila konkurence v mančaftu,“ vzkazuje
soupeřům, že jim jeho výběr nic
nedaruje určický lodivod, který
nakonec dodává: „V úplném
závěru mého zhodnocení pak
nemohu vynechat jednu tolik
potřebnou ingredienci úspěchu
a tou je skvělá parta, kterou v
našem mužstvu máme, a která
nás bude držet i v době, kdy se
nemusí tolik dařit. Přípravu na
jarní část jsme zahájili 4. února,
hráči mají možnost společných
tréninků s áčkem pod vedením
vynikajícího trenéra Svati Kováře. Ve druhé polovině března
odehrajeme dva přáteláky a 28.
3. nás čeká ostrý start v dohrávce 15. kola proti mužstvu Sokola Bedihošť.“

„Štěstí přeje připraveným,“ směje se opora určických zadních řad
Radek Bartůněk (na snímku),
šestatřicetiletá zkušená a spolehlivá opora zadních řad mužstva
TJ Sokol Určice „B“, na podzim
s výjimkou jediného zápasu nastoupil vždy v základní sestavě.
Krátce jsme ho vyzpovídali před
středečním tréninkem.
¤ V čem tkví tajemství vašich
podzimních úspěchů?
„V první řadě je to tím, že základ
mužstva je tvořen ze zkušených

hráčů, kteří v minulosti hrávali v
nižších krajských soutěžích. Důležité také bylo, že jsme si po několika úspěších začali věřit a hrát
ve velké pohodě. Skutečnost, že
jsme na prvním místě tabulky, ještě neznamená, že jsme občas neměli herní výpadky a v několika
zápasech nám přálo štěstí, ale to
jak je známo přeje připraveným.
Jediný zápas jsme prohráli pouze
v Konici. Tam nás poněkud za-

skočila umělá tráva. Soupeř nás
přehrával do doby, než jsme si
zvykli na terén. Postupem času
jsme hru vyrovnali, ale na vymazání jednogólového manka to nestačilo. Smůlu jsme měli ve Vrahovicích, kde domácí zachraňovali nerozhodný výsledek v posledních minutách utkání ze
sporně nařízeného pokutového
kopu.“
¤ Co potřebujete zlepšit?

„Jistou nevýhodu vidím v tom, že
máme poměrně úzký hráčský kádr. Ku prospěchu by bylo, pokud
by se nám do mužstva podařilo
zapracovat pár kluků z dorostu.“
¤ Prognóza do jarních bojů?
„Bude záležet na tom, jak se nám
bude dařit v prvních zápasech.
Pokud chytneme začátek a nenastanou nějaké nepředvídatelné
okolnosti pak věřím, že se umístíme hodně vysoko…“

„Vědomí neporazitelnosti nás hodně dobíjí,“ říká Vladimír Krč
Podzimní vrahovickou jízdu řídil z
lavičky bývalý (současný) gólman
Vladimír Krč (na snímku), který v
popodzimním rozhovoru prakticky
nenašel na vystoupení svého týmu
jedinou chybičku. Třitřicetibodový
zisk a také podle kormidelníkova
názoru výhodný jarní los, společně
s obrovským sebevědomím mužstva, nemůže značit nic jiného než
akutní útok na posun do krajské
soutěže.
¤ Jak jste spokojen s podzimním
vystoupením vašeho mužstva?
„Musím říci, že s podzimem jsem
vyloženě spokojen. Dosáhli jsme
postupové příčky a s našimi největšími konkurenty máme stejně bodů
nebo jim ukazujeme záda. Také ten
fakt, že jsme patnáct kol neprohráli,
navozuje v týmu obrovskou pohodu.
To jsme vůbec nečekali, hlavně když
nám na podzim hodně skřípala defenziva. Deset branek, které jsme
obdrželi v prvních čtyřech kolech
nás však nezlomilo a dokázali jsme
se přes to obrovskou soudržností dostat.“
¤ Chválíte soudržnost. To byl hlavní aspekt vaší neporazitelnosti?
„Přesně. Ten mančaft se ani jednou
nezlomil v těch kritických momentech. Kolikrát se nám povedlo otočit
nebo vyrovnat špatně se vyvíjející se
utkání až v jeho samotném závěru.
Na druhé straně jsme i některé ´vyhrané´ zápasy ztratili díky vlastním
chybám. Takže ta spokojenost není
úplná a ve fotbale snad ani nikdy být
nemůže.“
¤ Počítali jste v předsezónních
plánech s tak hojným bodovým
ziskem?
„Přiznám se, že ani ne. Nastartoval
nás hned ten první zápas s ambiciózním Brodkem u Prostějova. Ten klub
vstupoval do sezóny s bombastickými plány, ale my jsme dokázali
otočit pět minut před koncem z 4:5
na 6:5! Dát venku pět branek a prohrát, to se na tom mužstvu muselo
podepsat. Druhým hlavním aspirantem na postup byla v mých očích
Konice „B“, to je hodně nevyzpytatelný tým. Vůbec ty záložní celky
mají svá specifika. Třeba když u nás
hrály Určice, tak přijel na druhou
půlku Ullmann a ten zápas byl najednou úplně jiný. Nakonec jsme byli rádi alespoň za bod. Těch bodů
máme dost, někdy jsme je získali s
pomocí štěstí, ale znovu opakuji, že
ten tým je nabitý sebevědomím a
hodně si věří.“
¤ Dovedl by jste si raději představit méně remíz i na úkor třeba
dvou porážek a zbytku výher?
„Ne. Já jsem raději za ty remízy, než
ty porážky. To vědomí, že vás nikdo
neporazil ten tým ohromným způsobem dobíjí a od toho se odvíjí i sebevědomí.“
Bez výrazných posil míříte za postupem. V čem to vězí?
„Ten tým drží pohromadě dobré čtyři roky a do mužstva přišli tak tři, čty-

Jakub Tomeček byl v podzimní části druhým nejlepším střelcem
vrahovického týmu. Především jeho cizelérsky provedené volné kopy budí
ze sna většinu gólmanů nejvyšší okresní soutěže
ři dorostenci, které se povedlo dobře
zapracovat. Z tohoto pohledu je náš
třiatřicetibodový zisk úctyhodný.“
¤ Váš tým se prezentoval také
hodně divokými výsledky. Čím je
to dáno?
„V určitých zápasech jsme vytvářeli
hrubé chyby v obranné činnosti. Ten
tým však vždy nějakým způsobem
našel v sobě morální sílu to nakonec
zvrátit. Nevím, snad námi drží
ochranou ruku i ten fotbalový pánbíček (úsměv). Je to dáno, ale i tím,
že si hráči plní zadané pokyny a nenechají se rozptýlit vedlejšími vlivy
nebo okolnostmi. Například náš domácí zápas s Hvozdem byl přesnou
ukázkou, když jsme prohrávali 0:3 a
přesto jsme dokázali zvítězit 4:3.
Zkrátka hrajeme každé utkání až do
poslední minuty.“
¤ Zmínil jste zápasovou morálku,
jak to vypadá s tou tréninkovou?
„Ani s tím nemám problém. Na tréninky mi pravidelně chodí 10 až 15
hráčů a to je určitě nadstandard. Samozřejmě, že s koncem podzimu už
to bylo slabší, ale to je vcelku pochopitelné. Hráči mají své pracovní povinnosti a to je jejich priorita.“
¤ Hlavně zpočátku sezóny jste dostávali hodně branek…
„To souvisí také s celkovou souhrou
obrany a brankáře. V bráně jsme měli nového gólmana Davida Můdrého, jenž přišel před sezónou z Určic
a chvíli mu trvalo než si na úroveň této soutěže zvykl. Hodně branek jsme
však také inkasovali z pokutových
kopů a standardních situací…“
¤ Jste nejlepším týmem na domácím hřišti, kde hledat důvody?
„V první řadě máme určitě z celé
soutěže největší diváckou podporu.
Musím říci, že naši fanoušci jsou tím
pomyslným dvanáctým hráčem,

povzbuzují i když třeba prohráváme
a také ten úzký kontakt hráčům
hodně pomáhá. Mohl bych jmenovat v příkladech hned několik utkání, která jsme i díky nim dokázali
otočit v náš prospěch.“
¤ Máte tedy po první polovině velice dobrou výchozí pozici. Ovšem
ta jarní skladba soupeřů je na
první pohled velice ošidná, když
hrajete s největšími konkurenty
na jejich půdě…
„Já si myslím právě, že je to naše
výhoda. Každý si sice řekne, že
když máme ty silné soupeře doma
tak musíme vyhrát a vytváří se tak
velký tlak. Kdežto když se jede ven,
tak se může hrát uvolněně, protože
tlačit musí domácí. Vzniká tak prostor k brejkům a já v tom nevidím
vůbec žádný problém. Opakuji, že
je to z mého pohledu výhoda.“
¤ Před sezónou jste příliš nahlas
neříkali, že by jste chtěli postupovat. Teď už je postup vaším
cílem?
„No neříkali, ale chtěli jsme se pohybovat hodně nahoře. V kontextu
uplynulého ročníku, kdy nám to
druhé místo uteklo jen o skóre a ty
dva celky co skončily před námi
hrají výše (Haná Prostějov a SK Lipová „B“ pozn. red.). Atakovat pření příčky se nám tedy daří a před jarem máme velmi dobrou výchozí
pozici. O postup tedy bojovat budeme.“
¤ Koho považujete za největší
konkurenty v tomto postupovém
boji?
„Už jen podle tabulky to budou
Určice „B“ a myslím si, že nahoru se
bude chtít dostat i rezerva Konice.
Tam mají vytvořeno velmi dobré
zázemí a posun minimálně o patro
výše by jim určitě slušel. Tyhle dva

celky budou určitě na jaře nejvíc
kousat. Osobně považuji za větší nebezpečí béčko Konice, protože při
vší úctě k Určicím si myslím, že na
jaře už tak dominovat nebudou.“
¤ Před sezónou jste příliš neposilovali. I vzhledem k vašim postupovým plánům, stane se tak před
jarem?
„Naší kádrovou prioritou je post
brankáře. David Můdrý se totiž
vážně zranil a na jaře tudíž nebude k
dispozici. Máme v hledáčku zkušeného a kvalitního gólmana, jehož
příchod je na dobré cestě, ale jméno
neprozradím. Posílí nás Radim Slavík z Dobromilic, který je vrahovickým hráčem. Do přípravy by se měl
zapojit po dlouhodobém zranění i
Jan Studený, který bude posilou sám
o sobě.“
¤ Na odchodu je prý záložník Varga?
„No to ještě není jasná věc. On se s
Kostelcem sice připravuje, ale zatím
jeho odchod není jistý. Já mu však v
odchodu bránit nebudu, mám zájem
jen o hráče, kteří za Vrahovice chtějí hrát. Já věřím, že Varga bude s
námi na jaře bojovat o postup, rozhodnutí však nechám plně na něm.
Nejsem z těch, že bych někomu direktivně bránil v posunu výše, ale
byl bych rád kdyby u nás zůstal.“
¤ Vyjmenoval by jste nějakou stěžejní osu týmu?
„Osa, kostra? To bych nerad říkal,
myslím si, že celé mužstvo odmakalo podzim kompletně a není nikdo
koho bych nějak zvlášť vyzdvihoval. Dokázali jsme získávat body i v
utkáních, ve kterých jsme nehráli až
tak dobře a to je zásluha celého
týmu.“
¤ Každé mužstvo má své opory,
Vrahovice určitě také…
„No tak dobře… Vyzdvihl bych tedy stoperskou dvojici Procházka,
Smékal. Zlepšil se také hodně Michal Kyselý. V záložní řadě to táhl
Jara Dostál a v útočné fázi zase mužstvo střelecky Mara Kočař.“
¤ Z vašich odpovědí vyplývá, že
ani s ničím nejste nespokojen?
(úsměv) „No kluci tomu sice dávají
hodně, ale já bych si ještě dokázal
představit v jejich přístupu hlavně k
tréninku ještě nějaké to procentíčko.“
¤ Dočkají se tedy věrní vrahovičtí
fanoušci na jaře postupu?
„Já věřím, že ano. V těch klucích je
velká hrdost na to, že hrají právě za
Vrahovice. Vesměs všichni mají ke
klubu i k celé čtvrti silný vztah.“
¤ Otázka na závěr. Vypadáte s daným stavem velmi spokojen. Je
vůbec nějaký typ hráče, který
vám v mužstvu chybí?
(smích) „Tak pro nás je prioritní
otázkou brankářský post. Je tam
možnost, že bych ještě nastoupil já,
ale roky nejdou zastavit. Teď už
vážně akutním problémem číslo
jedna je pro nás příchod kvalitního
gólmana.“

Vinou tiskařského šotka se do minulého vydání nevešlo hodnocení účastníka I.B třídy OKFS klubu FK
Němčice nad Hanou. Tímto se funkcionářům a také fanouškům této tradiční fotbalové bašty z jižní části Prostějovska omlouváme a svou chybu níže napravujeme.

V Němčicích museli slevit ze
svých ambicí, tým je poslední!
Na posledním místě tabulky
skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS s bídnou bilancí
jedné výhry, pěti remíz a devíti
porážek při vysoce záporném
skóre 12:32, což v součtu dává
pouhých osm bodů a naopak děsivých mínus třináct v tabulce
pravdy, přezimovávají fotbalisté FK Němčice nad Hanou. Ještě
nedávno ambiciózní klub, o který se ve velké míře zajímal někdejší reprezentant a nynější
trenér Radoslav Látal, který jakožto tamní rodák za tým
hrával a podílel se také na jeho
činnosti, se nyní potácí na

očima funkcionáře
„Samozřejmě, že nejsme spokojení. Měli jsme o průběhu podzimní části
zcela jiné představy.... za hlavní příčiny bych označil nedisciplinovanost a
špatnou morálku. Kluci se ale musí sami zamyslet, co pro klub na hřišti
odvedli. Ze strany vedení oddílu měly splněny veškeré základní podmínky, nikdo si nemohl na nic stěžovat, V čem tak vězí problém, to je otázka
na někoho jiného... Pro záchranu I.B třídy musíme v jarních odvetách sedřít kůži. Je nezbytně nutné, abychom soutěž v Němčicích udrželi, okresní přebor by byl začátkem od úplné nuly. Co se týká změn v hráčském kádru, tak nějaké posily by měly přijít, ale konkrétní být v tuto chvíli nemůžu.
Podobné je to i směrem ven, zatím mi nikdo neoznámil, že by u nás skončil. Vyloučit však nelze nic, do začátku jarní sezony zbývá ještě spousta
času. V každém případě naším jediným cílem je uhájení krajské soutěže v
Němčicích. Nic jiného.“
Jaroslav Zatloukal, sekretář
FK Němčice nad Hanou

„To prostě nemohlo jinak dopadnout...“
Trenér Radovan NOVOTNÝ
k současné situaci v klubu
samém rozhraní krajských
soutěží a je jen krůček od pádu
do sfér Okresního fotbalového
svazu... A to je pro město velikosti Němčic prachmizerná vizitka!
„Je trochu problém něco takového
hodnotit...,“ hledal se těžko slova
trenéru Radovanu Novotnému.
„Měli jsme ambice hrát v klidných
vodách tabulky, což se nepovedlo,
takže po podzimní části panuje v
klubu pochopitelně velká nespokojenost. Průběžná poslední pozice nás jednoznačně předurčuje k
tomu, že budeme hrát o záchranu, z
čehož jsem dost zklamaný,“ neskrýval rozladění lodivod němčických fotbalistů. Když je dotázán na
příčiny nevydařeného podzimu,
drahnou chvíli mlčí... „Co k tomu
říct?“ odpovidá zprvu otázkou. Poté se přece jen rozpovídá. „Možná
to bude znít divně, ale my jsme neodehráli jen špatné zápasy, jak by
se mohlo na první pohled zdát, ale
v těch dobrých jsme bohužel nedokázali najít v sobě tu potřebnou sílu
a vůli, která by nás dovedla k vítězství. Několikrát se také od nás odvrátilo štěstí a výsledkem toho bylo poměrně dost porážek o jednu
branku. Nejednou se nám také stalo, že jsme o body přišli gólem v
poslední minutě, či v nastaveném
čase... A jelikož máme poměrně
nezkušené mužstvo, stačily dva tři
takové zápasy a psychika hráčů byla pryč a do naší hry se vkrádala
čím dál více nervozita. Prostě, na
podzim nám nebylo přáno,“ posteskl si Novotný. Dalším negativem první poloviny letošního sout-

ěžního ročníku pak podle lodivoda
byla nedostatečná příprava. „V letním období se tým potácel na samé
hranici solidního fungování. Na
tréninky chodilo pár hráčů, někteří
končili, nálada byla na bodu mrazu. Nakonec to dopadlo tak, že
jsme nesehráli ani jeden přípravný
duel a hráče jsme sháněli ještě v
průběhu rozehrané soutěže... To
pak nemohlo jinak dopadnout,“ lomil rukama Radovan Novotný. „A
to už nemluvím o nesehranosti a
dalších věcech z fotbalové učebnice. V posledních letech není v Němčicích tým pospolu aspoň jednu
sezonu a to se pak těžko pracuje! V
týmu chybí konkurence, zdravá rivalita i pořádný kolektiv. Vše dohromady má pak za následek současné umístění. Podzimní vystoupení proto nemohu v žádném
případě hodnotit dobře, to je snad
každému jasné,“ nezastírá obrovské zklamání trenér FK Němčice
nad Hanou.

Flintu do žita však nehází. „U
mužstva zůstávám, nehodlám to
balit,“ říká odhodlaně. „Cíl pro
jaro je jediný - udržet I.B třídu v
Němčicích i pro další sezonu! A
všichni pro to musí udělat maximum, teď už není na co čekat,“
burcuje R. Novotný. Velkých posil, které by vyvedly tým z bryndy, se však v zimní přestávce nejspíš nedočká. „Musíme pracovat
s tím, co máme. Pokud vedení
někoho přivede, bude to plus.
Hodně citlivý je především post
brankáře. Na druhou stranu
spoléhat se na pomoc někoho
zvenčí je bláhové. Naopak chytnout se za nos a konečně táhnout
za jeden provaz by měli Němčičtí...,“ uvedl Novotný a naznačil
tak, kde může být další „zakopaný pes“.
Z jednotlivců vyzdvihnul kormidelník nestárnoucího Antonína
Bartoška, který i přes svůj pokročilý věk patřil k pilířům mužstva. „Je to tahoun,“ podotknul
kouč. „Jmenoval bych ještě Michala Hamalu, ale to je asi tak
všechno. Ostatní musí hodně přidat,“ dodal.
K probíhající zimní přípravě pak
Radovan Novotný poznamenal:
„Věřím, že brzy začneme. Musíme to dávat nějak dohromady,
nejde, aby to dopadlo jak loni...“

KÁDR FK NĚMČICE NAD HANOU, PODZIM 2008/2009:
Brankář: Martin REMEŠ, Pavel MATOUŠEK, Filip KUČERA
Obránci: Antonín BARTOŠEK (1), Patrik DOBIÁŠ (1), Zdeněk
SPILLER (1), Jaroslav NOVÁK, Pavel SVOBODA, David POKORNÝ, Zdeněk HRBÁČEK,
Záložníci: Michal HAMALA (1), Václav ŠMÍD (3), Radek HRUDA, Martin NAVRÁTIL, Libor HORVATH, Rudolf NOVOTNÝ, Jiří OULEHLA, Michal KAŇA,
Útočníci: Pavel KLEISL (2), Radek NECKÁŘ, Luděk SLAVÍK (1),
Josef BELKO (2), Vladimír FIŠER, Tomáš FRANCL, Jiří SVOBODNÍK, Marek DOMANSKÝ.
Trenér:
Radovan NOVOTNÝ
Předseda klubu: Václav VRÁNA
Poznámka: v závorce za jménem hráčem uveden počet vstřelených branek

Mezi příslušníky lepší poloviny tabulky vládne vesměs spokojenost
Za výše podrobněji rozebranými lídry nejvyšší okresní
soutěže, číhá v nedalekém odstupu další půltucet celků, které
patří k takzvanému silnému
středu. Právě z těchto mužstev,
by se měla rekrutovat i případná jarní štika, jež by se mohla
přimíchat do případných postupových bojů. Zástupcům
Konice „B“, Bedihoště, Zdětína, Protivanova „B“, Hvozdu
a Přemyslovic jsme položili anketním způsobem tři následující otázky:
1. Jak hodnotíte podzimní část z
pohledu vystoupení vašeho
týmu? Kdo z jednotlivců patřil k
oporám?
2. Jak vypadá zimní příprava?
3. K jakým změnám dochází v
hráčském kádru a kde by jste rádi
viděli svůj tým na jaře?
Sokol Konice „B“, sportovní
manažer Rostislav Přikryl
1. „Naše ambice byly před startem dány jasně - hrát na špici a pokud možno bojovat o postup. Třetí místo a ztráta sedmi bodů není
tedy z tohoto pohledu nijak velká.
Mužstvo se prezentovalo dvěma
tvářemi. Doma hráli kluci perfektně a většinou své soupeře
přehrávali. Na cizích hřištích už
to bylo ovšem horší. Jedná se však

o velmi mladé mužstvo, které se
poctivou přípravou pořád posunuje nahoru. V tomto směru co se
jedná přístupu jdou příkladem
Navrátil, Továrek, Jurník a Kornel, kteří se v současnosti připravují i s prvním týmem. S dosaženým podzimním výsledkem tak u
nás panuje všeobecná spokojenost.“
2. „Tréninky máme pravidelně
každý pátek a navíc o víkendu absolvujeme vždy přípravné utkání.
Těchto zápasů máme v plánu na
naší umělé trávě osm. Navíc
hodně hráčů využívá i možnosti
zařadit se do přípravy áčka nebo
dorostu. Kdo má zájem, může být
na hřišti prakticky každý den.“
3. „V kádru nedochází k žádným
změnám směrem ven ani dovnitř.
Do jara jdeme s cílem udržet domácí neporazitelnost a naučit se
vozit body z venku. Konkrétním
cílem je vybojovat druhé místo, s
tím že případnému postupu bychom se určitě nebránili. Já
osobně jsem přesvědčen, že to
mužstvo na postup má.“
Sokol Bedihošť, trenér Pavel Neoral
1. „Naše podzimní vystoupení
musím hodnotit velmi kladně.
Zvláště s ohledem na to, že prakticky nehrajeme doma (Bedihošť
hraje svá domácí utkání v Hrubči-

cích pozn. red.), tak je naše postavení velice pozitivní. Nejdůležitějším hráčem našeho týmu byl
určitě Luděk Zdráhal.“
2. „My prakticky klasickou zimní
přípravu ani neprovozujeme. Již
několik let se scházíme nepřetržitě
2x týdně v naší tělocvičně. Odehrajeme nějaké zápasy na umělé
trávě v Olomouci a koncem února
nás čeká tradiční soustředění na
Malé Morávce.“
3. „Velkou ránou pro nás je určitě
odchod Zdráhala do Rakouska, jinak by měli všichni zůstat. Mohli
by přijít tak dva hráči. Na jaře bychom se rádi pohybovali od 3. do
5. místa, ale důležitější než
umístění je mít z předvedené hry a
výkonu dobrý pocit. Zkrátka
chceme dobře rozjetou sezónu důstojně dohrát. Všichni se už totiž
moc těšíme až budeme moci v létě
vyběhnout na náš nový trávník. Po
skončení sezóny pak i s ohledem
na rekonstruované hřiště třeba
přehodnotíme naše ambice pro
příští roky.“
TJ Sokol Zdětín, hrající předseda
Jaroslav Navrátil
1. „S ohledem na určité kádrové
změny jsme do sezóny vstupovali
s tím, že absolutně nevíme co od
ní máme čekat. Nakonec jsme
pátí a přiznávám, že s dosaženým

postavením jsme spokojeni.
Držíme si kontakt se špičkou a naopak směrem dolů máme velký
náskok. Vzhledem k tomu, že nás
před sezónou opustili zkušení
Světlík s Hradeckým a navíc nás
sužovala spousta zranění je
opravdu ten výsledek dobrý. Je to
i dílem úzké spolupráce s rezervním celkem, který nám v kritických chvílích vždy pomohl. Zapomenout však nelze na osobu
našeho trenéra Miloše Krupičky,
který v šestapadesáti letech nastoupil do většiny utkání. Náš mančaft je hodně specifický a trénovat nás může jedině taková osobnost.“
2. „Zimní příprava jako taková u
nás neprobíhá. Tradičně celé mužstvo hraje sálovku a k prvnímu
utkání se sejdeme až koncem února na umělé trávě v Hulíně. Od 5.
do 8. března pak absolvujeme soustředění v Šubířově a do startu jara odehrajeme dva až tři zápasy.“
3. „Velkou ztrátou pro nás je odchod Ladislava Rikana, který z
pracovních důvodů změnil bydliště. Je to velká škoda, protože to je
poctivý kluk a velký bojovník. Na
hostování z Kostelce pak přichází
Ladislav Staněk. Po půlroční rekonvalescenci se také vrací Antonín Švancara a věřím že se uzdraví i Saša Gavrilchuk. Pokud se

udržíme na jaře mezi pátým až sedmým místem, tak budeme určitě
spokojeni.“
TJ Sokol Protivanov „B“,
trenér Miroslav Bílek
1. „Spokojenost s dosaženým výsledkem je tak padesátiprocentní.
Měli jsme k dispozici kádr, který
měl určitě na dosažení lepších výsledků. Konkrétně třeba v Určicích nebo Bedihošti jsme vyloženě doplatili na neproměňování
šancí. Z jednotlivců musím zmínit Pavla Navrátila, s jehož
příchodem se neuvěřitelně posunula hra celé obrany. V útočné
fázi jsme dopláceli na nezkušenost mladých hráčů, kteří dokázali spálit i ty nejvyloženější příležitosti.“
2. „Tady je to špatné. Na jaře se
budu muset obejít bez dvou nejzkušenějších obránců Navrátila s
Matouškem, kteří odešli do Kostelce respektive do Majetína.
Žádné jmenovité posily vám neřeknu, ale šanci dostanou určitě
dorostenci a také spolupráce s prvním týmem je dobrá. Kdybychom
se udrželi do sedmého místa, tak
bychom byli spokojeni. My nemůžeme plánovat nějaké ataky
čelních pozici, prioritou je samozřejmě postavení prvního mužstva.“

FC Hvozd, trenér Rudolf Švehla
1. „S našimi dosaženými výsledky
panuje v klubu určitě spokojenost.
Jinak jsme se potýkali neustále
mnoho zraněných. Například ve
Vrahovicích jsme díky naší okleštěné sestavě promrhali tříbrankový náskok. K oporám je těžko něco
říci, protože jsme zápolili celý podzim s množstvím absencí zaviněných zraněními. Nikdo tedy prakticky neodehrál kompletní porci
zápasů. Výkonnostní pokrok lze,
ale vidět u Libora Spáčila a Petra
Grulicha, na kterých je vidět poctivý přístup k přípravě. Takovými těmi správnými vůdci jsou kapitán
Jirka Vánský a Jirka Švec.“
2. „Od začátku února se připravujeme v domácím prostředí a
střídáme tělocvičnu se zápasy na
umělce v Konici. V minulém týdnu jsme hráli s Kladkami 4:3 a do
startu jara počítáme tak se čtyřmi
až pěti dalšími zápasy.“
3. „Na jaře budeme mít cíl udržet
se v těch horních patrech tabulky a
co nejvíce ztížit pozici postupovým adeptům. Minimálním cílem
je tedy udržení stávajících postů.
Doufám, že i nadále nám půjde
spolupráce se správcem areálu
Romanem Huběnkou tak jako doposud, protože bez jeho pomoci
by se mi těžko všechno v jedné
osobě dařilo zvládat.“

Sokol Přemyslovice,
trenér Jaroslav Koutný
1. „Celkově jsme očekávali velmi vyrovnanou soutěž a to se také
plně potvrdilo. Z našeho pohledu
máme až moc remíz a přiznávám,
že jsme očekávali lepší umístění.
Příčinou jsou právě bodové ztráty
za nerozhodné výsledky. Z kádru
nikdo jednoznačně nevyčníval,
spíše jsme jednolitým kolektivem.“
2. „Trénovat jsme začali 7. ledna. Zpočátku jsme se scházeli
třikrát týdně a teď nám k tomu
přibyla i herní praxe na zimním
turnaji v Boskovicích. V současnosti se tedy připravujeme ve
středu a v pátek v naší sportovní
hale a o víkendu hrajeme zápasy.“
3. „Ohledně kádrových změn
jsme doufali, že nás nikdo neopustí. Vypadá to ovšem, že do Jesence zamíří Lukáš Tyl. Nikdo
nás neposílí a přestože máme úzký kádr tak nikoho z rezervního
týmu nahoru tahat nechceme,
protože bojuje o postup. Na jaře
je naším cílem dostat se co nejvýše. Do každého utkání půjdeme s cílem vyhrát, protože jinou
mentalitu ani nemáme. Ta soutěž
je hodně vyrovnaná a tak lze čekat hodně překvapivých výsledků.“

9. února 2009

Výsledky 2. hokejové ligy - skupina Východ:
34. kolo: HC Uničov - HC Slezan Opava 0:5 kontumačně.
37. kolo: Salith Šumperk - HC Orlová 3:2 po sam. nájezdech
(1:0, 1:1, 0:1 - 0:0, 1:0). Branky a nahrávky: 16. Stejskal (Duba,
Novosad), 37. Hašek (Vrtík, Rozum), 66. rozh. nájezd Hulva 31. Mintěl (Stránský), 51. Prokop • HC Slezan Opava - HC
Bobři Valašské Meziříčí 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). Branky a nahrávky: 50. Grofek (Měch, Černý) - 13. Šebesta (Sochorek), 22. P.
Dvořák (Šebesta, Matějný), 57. M.Varga (P.Dvořák), 60.
Sochorek (Šebesta) • HHK Velké Meziříčí - SHK Hodonín
2:10 (0:2, 0:4, 2:4). Branky a nahrávky: 53. Bula, 60. Burian
(Bula, Hajas) - 6. Rapant (Zábranský, Hoza), 8. Jurásek, 23. Peš,
24. Zábranský (Šťastný), 25. Peš, 34. Protivný, 42. Kýhos
(Jurásek, Protivný), 44. Průdek (Surový), 47. Zábranský, 57.
Kýhos • HC TJ Šternberk - HC Spartak Pelhřimov 8:2 (1:0,
4:1, 3:1). Branky a nahrávky: 14. Klimovič (Stříteský), 21.
Klimovič (Stříteský), 23. Stříteský (Šimo), 27. Fiala (Šimo), 37.
Trunda (Vích, Maidl), 46. Tomášek (Hruška), 50. Musil (Vích),
55. Tomášek (Fiala) - 36. Plachý (Kubát, Krpálek), 51. Plachý
(Meloun) • HC ZUBR Přerov - VHK Vsetín 2:4 (0:0, 0:1, 2:3).
Branky a nahrávky: 50. Menšík (Kočara, Pala), 55. Faltýnek
(Pala, Hanák) - 23. Podešva (Ašer, Haschka), 49. Hrňa (Štraub),
50. Knebl (Zavrtálek, Podešva), 60. Vaněk (Štraub) • VSK
Technika Brno - HC Břeclav 4:2 (0:0, 1:0, 3:2). Branky a nahrávky: 27. Tobiáš (Korotvička, Benýšek), 43. Liška (Luštinec),
57. Mráz, 60. Mráz - 50. Strýček, 58. Čikl • SKLH Žďár nad
Sázavou - TJ Gedos Nový Jičín 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). Branky a
nahrávky: 26. Sobotka (Bukáček), 34. Kaut (Poskočil), 50.
Dobiáš (Souček) - 3. Tomášek (Lhotský), 24. Lhotský (Bacul) •
HK Jestřábi Prostějov - HC Uničiv 6:5 po prodloužení (1:0,
2:3, 2:2 - 1:0). Branky a nahrávky: 16. Dostál (Holuša, Janečka),
23. Buček (Rak), 29. Novák (Janečka, Buček), 48. Skokan
(Rak), 55. Holuša (Novák), 65. Novák (Rak) - 35. K. Rajnoha
(Bahula), 40. Komínek (Handl), 40. Ševčík (Pavlas), 48. Pavlas
(Handl), 50. Komínek (Pavlas, Handl).
38. kolo: HC Břeclav - HC Slezan Opava 6:2 (2:1, 1:1, 3:0).
Branky a nahrávky: 9. Kárný (Balát, Nohel), 12. Nohel (Kárný,
Strapko), 37. Vaněček (Strýček), 50. Kárný, 56. Čikl (Strýček),
59. Kárný (Prachař) - 17. Kovalovský (Chalupa), 28.
Kovalovský (Chalupa) • HC Bobři Valašské Meziříčí - Salith
Šumperk 4:5 po prodloužení (2:1, 1:2, 1:1 - 0:1). Branky a nahrávky: 9. Dvořák (Sochorek), 15. Krisl (Sochorek, Zrník), 26.
Dvořák (Matějný, Tatarčík), 56. Kratěna (Sochorek) - 3.
Ondráček (Duba), 28. Meluzín, 30. Holík (Rozum, Meluzín), 58.
Rozum (Hulva, Osina), 64. Holík (Rozum) • HC Orlová - HHK
Velké Meziříčí 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). Branky a nahrávky: 17. Škatula (Stránský, Studený), 35. Vydra (Kotásek , Škatula), 51. Škatula (Grygar), 54. Stránský (Minařík) - 2. Kadela (Burian,
Jonáš), 32. Stráňovský (Burián, Jonáš), 51. Burián (Kadela) •
SHK Hodonín - HK Jestřábi Prostějov 6:1 (3:0, 2:1, 1:0).
Branky a nahrávky: 6. M. Rapant (Šťastný), 8. Zábranský (M.
Rapant), 17. Čárský (Komárek), 23. Peš (Protivný), 26. Březina
(Jurásek), 46. M. Rapant (Šťastný) - 34. Novák (Skokan,
Hlouch) • HC Uničov - SKLH Žďár nad Sázavou 5:1 (0:0;
1:0; 4:1). Branky a nahrávky: 23. Jurča (Luňák, Pavlas), 43.
Pavlas, 49. Paško (Frieb, Diviš), 53. Pekr (Pavlas, Molota), 57.
Paško (Pavlas) - 58. Plachý (Pleva) • VHK Vsetín - HC TJ
Šternberk 4:6 (0:2, 2:3, 2:1). Branky a nahrávky: 25. Hrňa (Štraub), 30. Podešva (Haschka, Klabačka), 32. Hrňa (Štraub), 40.
Hrňa (Štraub) - 4. Trunda (Vích), 6. Tomášek (Fiala), 24. Šimo
(Klimovič, Jurák), 26. Vích (Meidl), 28. Vích (Hruška), 60. Vích
(Šimo) • HC Spartak Pelhřimov - VSK Technika Brno 4:2
(1:1, 2:1, 1:0). 5. Meloun (Plachý, Kašpar), 27. Anderle
(Moucha), 31. Hrbatý (Plachý, Meloun), 55. Hrbatý (Rusnák) 15. Luštinec (Liška), 30. Korotvička (Luštinec) • TJ Gedos
Nový Jičín - HC ZUBR Přerov 2:1 (2:0, 0:0, 0:1). Branky a nahrávky: 16. Tomášek (Jindřich, Častečka), 18. Macháček
(Stindl) - 54. Sprušil (Pala).
-zv1. HC Orlová
2. HOKEJ ŠUMPERK
3. HC Bobři Valašské Meziříčí
4. SHK Hodonín
5. HC Slezan Opava
6. VSK Technika Brno
7. Valašský hokejový klub
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Příští program: 9. kolo nadstavbové části, celkově 39, středa
11. února: HC Břeclav - Salith Šumperk, HC Spartak Pelhřimov
- HC Slezan Opava, VHK Vsetín - VŠK Technika Brno, HC
Nový Jičín - HC TJ Šternberk, HC Uničov - HC Zubr Přerov,
SHK Hodonín - SKLH Žďár nad Sázavou, HC Orlová - HK
Jestřábi Prostějov, HC Bobři Valašské Meziříčí - HHK Velké
Meziříčí.
10. kolo (40), sobota, neděle 14.-15. února: Salith Šumperk HC Spartak Pelhřimov, HC Slezan Opava - VHK Vsetín, VŠK
Technika Brno - HC Nový Jičín, HC TJ Šternberk - HC Uničov,
HC Zubr Přerov - SHK Hodonín, SKLH Žďár nad Sázavou - HC
Orlová, HK Jestřábi Prostějov - HC Bobři Valašské Meziříčí
(SO, 17:00), HHK Velké Meziříčí - HC Břeclav.
-zv-

Nábor do Hokejové školy bruslení
Rodiče mladých hokejistů pozor! HK Jestřábi Prostějov hlásí,
že stále probíhají nábory do „Hokejové školy bruslení“. Pokud
máte doma malého hokejistu ročníku narození 1999-2003, přiveďte ho do prostějovské Víceúčelové haly-ZS kterýkoliv
čtvrtek v 16:45 hodin, kdy hokejová škola probíhá. Novinkou
v letošním roce je možnost zapůjčení hokejové výstroje od
klubu. K mání jsou helmy, chrániče, brusle i hokejky. Pokud
tedy máte obavy z výše nákladů na pořízení výstroje, klub vás
této obavy zbaví.
-red-
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Hodonínští Drtiči dostáli svému názvu, Jestřábi neměli šanci
Prostějovští hokejisté odjeli z jihu Moravy s přídělem půltuctu branek
Velmi slušně zaplněný hodonínský stadion viděl velice
dobrý hokej, ovšem ke smůle
Jestřábů s velmi slušným
koncem
pro
domácí.
Hodonínští hokejisté navázali na dobré výkony z
předchozích utkání a oslavili
třetí tříbodovou výhru v řadě. O osudu utkání bylo
víceméně jasno už v začátku
druhé třetiny, v těchto minutách Drtiči vedli už 5:0. Čisté
konto brankáři Michalu
Holešovi pokazil svým gólem
v dresech Jestřábů bohužel
pouze Novák.
SHK Hodonín - HK Jestřábi
Prostějov 6:1 (3:0, 2:1, 1:0).
Branky a nahrávky: 6. M.
Rapant
(Šťastný),
8.
Zábranský (M. Rapant), 17.
Čárský (Komárek), 23. Peš
(Protivný), 26. Březina
(Jurásek), 46. M. Rapant
(Šťastný) - 34. Novák
(Skokan, Hlouch). Rozhodčí:
Pokorný - Doležálek, Lošťák.
Vyloučení: 9:11 navíc M.

Rapant (H) 10 minut, Barták
(H) 5+OK, Protivný (H) TH Raymond (PV) TH, Buček
(PV) TH. Využití: 2:1.
Diváků:
1836.
Sestava
Prostějova: Hrazdíra (23.
Tuček) - Doseděl, Kolibár,
Buček, Jedlička, Bauer Hlouch, Skokan, Dostál Holuša, Novák, Janečka Raymond, Učnik, Berčák Sedlář, Cik. Trenér: Aleš
Flašar. Asistent trenéra:
Martin Dufek.
První slovo v utkání měli ale
hosté z Prostějova. Skokan se
táhlou střelou z úhlu snažil nachytat Holeše, ten byl ale pozorný. Na konci druhé minuty
jsme opět zahrozili, když
Učnik se ocitl v ideální pozici
před brankou, ale těsně před
jeho pokusem o střelu ho o puk
obral Pokorný. Potom už ale
na ledové ploše začali kralovat
domácí Drtiči. Na konci čtvrté
minuty byl blízko ke gólu
Barták, ale z očí do očí brankáři Hrazdírovi ještě neuspěl.
O dvě minuty později si na na-

šem gólmanovi ještě vylámal
zuby Kýhos, ale vzápětí na
Jestřábi přišla pohroma. Po
výborné kombinaci hodonínského útoku se ke střele dostal
Rapant a ranou do šibenice nedal Hrazdírovi šanci - 1:0.
Bouřící stadion potěšil ještě o
necelé dvě minuty znovu
Rapant. Tentokrát nikoliv jako
střelec, ale hráč, který připravil druhý gól. Jeho ránu sice
ještě Hrazdíra stačil vyrazit
před sebe, u brány však číhal
nepokrytý Zábranský, který
puk uklidil k tyči - 2:0. V desáté minutě mohli Jestřábi
snížit. Po chybě dvou domácích hráčů ve středním pásmu rychle ujel Hlouch, zavezl
puk až za bránu domácích, odkud se kolem tyčky pokusil zakončit. Holeš puk vyrazil a dorážet stačil ještě Učnik. Holeš
se štěstím pokryl. Naopak
Drtiči si do přestávky stihli své
vedení pojistit. Komárek poslal od modré přihrávku k
pravému mantinelu, kde čekal
Čárský. Tvrdě vystřelil a přestože Prostějovan Jedlička se

do jeho rány vrhl, puk už nebyl
k zastavení a skončil za zády
našeho gólmana - 3:0. Do první sirény ještě přece jen
Jestřábi jednou zahrozili, když
Novák netrefil prázdnou bránu
a kotouč z jeho hole pouze olízl tyč.
Druhá třetina začala dalším
náporem domácího týmu a pohroma na Jestřáby uhodila ve
23. minutě. Z mezikruží tvrdou
ranou prostřelil Hrazdíru Peš 4:0. Za další tři minuty, to už
byl v prostějovské brance vystřídavší Tuček, už bouřící stadion ukazoval pověstnou rukavici. Jurásek poměrně dlouho
míchal puk za prostějovskou
brankou a ve vhodný okamžik
nabil do ideální pozice najíždějícímu Březinovi - 5:0. Jestřábi
ale přece jen alespoň na chvíli
donutili domácí publikum
zmlknout. Stalo se tak ve 34.
minutě, kdy Hlouch se
Skokanem dobře zakombinovali a z jejich spolupráce vytěžil Novák čestný úspěch hostujících Jestřábů - 5:1.
Prostřední část hry se už pak

pouze dohrávala.
Ve třetí třetině se Jestřábi
vzmohli ještě na zoufalý odpor, ale ve 46. minutě se potvrdilo pravidlo - nedáš, dostaneš.
Nejprve spálil obrovskou šanci
prostějovský Učnik a takřka z
protiútoku zabouřilo na druhé
straně. Šťastný vypálil na
Tučka, ten střelu vyrazil k
pravé straně brány, kde ležel na
zemi Rapant. Tomu se nějakým zázrakem podařilo nastavit v leže hůl tak, že puk se odrazil přímo do Tučkovy klece 6:1. Zatímco v hledišti se valila mexická vlna, na ledě se začalo pořádně jiskřit. Vypukl
pěstní souboj mezi domácím
Bartákem a Raymondem.
Rozhodčí víceméně ponechali
souboj pokračovat a oba účastníci sklidili velký potlesk! Dvě
a půl minuty před koncem se
strhla další bitka, tentokrát mezi Protivným a Novákem.
Domácí bijec uštědřil svému
soupeři velkou řádku ran.
Zápas se dohrával už v početním oslabení na obou stranách
a skóre se již nezměnilo. -zv-

Divoký souboj Jestřábů s „vosami“ přinesl dvoubodový zisk
Přerušení „černé“ dvouzápasové série porážek bylo hlavním
hnacím
motorem
Prostějova ve středečním
zápase 37. kola 2. hokejové ligy - skupiny Východ s HC
Uničov. Soupeř, který se momentálně nachází v určité
herní a výsledkové krizi, přijel na led Víceúčelové sportovní haly-ZS s novým trenérem. Dosavadního prostějovským fanouškům dobře
známého lodivoda Josefa
Sršně nahradil na velitelském stanovišti jeho syn
Tomáš, jenž je současně i
hlavním šéfem tohoto hanáckého klubu. Jestřábi v nepříliš pohledném utkání jeho
první polovinu zcela ovládli a
pohodlný tříbrankový náskok
sváděl
všechny
přítomné v hale k přemítání o
tom, kolik, že si shchlíplé „vosy“ nakonec odvezou. Chyba
lávky! Po využité přesilovce
Uničova se v poslední minutě
druhé části dopustili spící
Jestřábi dvou obřích minel,
jež černožlutá eskadra během šestadvaceti vteřin ztrestala - 3:3! V dalším průběhu
se rozpoutala na kluzišti divoká přestřelka, ve které tahali za kratší konec neustále
Prostějovští, aby nakonec
šest vteřin před koncem rozhodl Novák - 6:5.
HK Jestřábi Prostějov - HC Uničov
po prodloužení 6:5
(1:0, 2:3, 2:2 - 1:0).
Branky a nahrávky: 16.
Dostál (Holuša, Janečka), 23.
Buček (Rak), 29. Novák
(Janečka, Buček), 48. Skokan
(Rak), 55. Holuša (Novák), 65.
Novák (Rak) - 35. K. Rajnoha
(Bahula),
40.
Komínek
(Handl), 40. Ševčík (Pavlas),
48. Pavlas (Handl), 50.
Komínek (Pavlas, Handl).
Rozhodčí: Škrobák - Hejda,
Švarc. Vyloučení: 7:8, navíc
Novák (PV) a Handl (U) 10
minut nesportovní chování,
Bahula (U) 5 minut plus do
konce utkání. Využití: 1:1.
Diváků:
1200.
Sestava
Prostějova:
Tuček
(50.
Hrazdíra) - Doseděl, Kolibár,
Buček,
Staněk,
Bauer,
Jedlička - Hlouch, Rak,
Dostál - Janečka, Holuša,
Novák, - Učnik, Sedlář,
Raymond - Skokan. Trenér:
Aleš Flašar. Asistent trenéra:
Martin Dufek.
Středeční utkání s Uničovem
nebylo určitě dobrou reklamou
ledního hokeje. Rovným dílem
se o to přičinili tvrdě až sprostě
hrající hosté společně s hlavním
rozhodčím Škrobákem. Více
než polovinu hrací doby spíše
pohodová selanka, se vinou
výše zmíněných aspektů a také
neuvěřitelných chyb domácích
hráčů stala v závěru až nechutným paskvilem. Osobní invektivy mezi oběma tábory, ale i na
stranu mužů v pruhovaném pak
létaly v útrobách západní tribu-

Boj jako břitva. V domácím souboji s Uničovem se bojovalo o každou píď ledu až do samého závěru utkání. To nakonec Jestřábi dokázali zvládnout brankou v
prodloužení, kterou si zajistili dvoubodový zisk.
foto: Zdeněk Vysloužil
ny (tedy v prostorech kabin) ještě hodně dlouho po skončení
tohoto vskutku hokejového divadla. K všeobecně dusné atmosféře přispěli svým dílem i
fanoušci, kteří ve třetí dvacetiminutovce dávali formou vhozených předmětů na ledovou
plochu zcela jednoznačně svou
nevoli jak s počínáním borců ve
žlutočerném, tak i s výroky rozhodčích. Přímo explozi zášti
pak vyvolal zákrok hostujícího
Bahuly na miláčka publika
Romana Hloucha, po kterém
musela být prostějovská ikona
odnesena z ledu.
Vraťme se ale na začátek zápasu. Domácí eskadra nastoupivší v trošku pozměněné sestavě, kdy v centru prvého útoku místo tradičního Skokana
operoval Rak a v obranných řadách se poprvé domácímu publiku představil Petr Bauer začala aktivně. Po nevyužité přesilovce však přišly i první výpady Uničova, kdy se musel vytáhnout po střelách Bařici a Ševčíka excelentními zákroky
Tuček. Domácí gólman také
kraloval v 11. minutě při tvrdém golfáku Handla. O tři minuty později se se svým uměním vytasil proti gólové střele
Hloucha i uničovský brankář
Jedlička, aby o dvě minuty později kapituloval. Stalo se tak
po Holušově objetí brány, když
Dostál stojící před ní zavěsil
pod horní tyč - 1:0. Svůj um
musel ukázat dvě minuty před
prvním klaksonem poněkolikáté Tuček, tentokrát si na do-

mácím gólmanovi vylámal své
střelecké zuby Luňák. Poslední
slovo v úvodní části měla
výborně hrající „ruská“ pětka,
která opakovaně vyšachovala
statické hosty, ale po přistrčení
Janečky nedokázal z vyložené
pozice překonat Jedličku
Novák. Vstup do druhé třetiny
se nesl zcela ve znamení domácích barev. Po přestálé přesilovce ujela trojice Jestřábů a
po zadovce Raka prostřelil ze
druhé vlny najíždějící Buček
vše co mu stálo v cestě - 2:0.
Jestřábí pohodu těchto chvil plně doložil ve 29. minutě excelentní technik Novák, jenž s pukem na holi projel napříč brankovištěm a po položení
Jedličky pohodlně zavěsil - 3:0.
O tři minuty mohlo být s hosty
ještě hůře, ale tentokrát se smál
po akci Janečky s Holušou uničovský gólman. Pět minut před
koncem druhé části hry ukončil
v přesilové hře Tučkovu neprůstřelnost K. Rajnoha, jenž
zacílil přesně nad jeho rameno
- 3:1. To však nebylo zdaleka
všechno. V závěrečné minutě
druhé části hry přišel totální
kolaps domácího výběru a
rychlé vyrovnání Vsetína na 3:3!
Truchlivé okamžiky ze závěru
druhé části hry z pohledu
Prostějova, se podepsaly i na
úrovni hry ve třetím dějství.
Hustou atmosféru navíc umocnil zákrok vsetínského obránce
na Raka u zadního mantinelu.
Domácí útočník zůstal bezvládně ležet na ledě a ostatní

hráči nešli pro šťavnaté nadávky a vzájemné pošťuchování
daleko. Šanci na vstřelení čtvrté domácí spálil napřed neproměněním sólového nájezdu
Holuša, aby na druhé straně
prošlo za Tučkova záda nastřelení Pavlase - 3:4. Ještě v téže
minutě však domácí hala jásala. Při svém prvním kontaktu s
pukem v zápase srovnal
Skokan - 4:4. Hektických okamžiků však nebylo na přelomu
třetí třetiny dost. V 50. minutě
zakroužil
v
jestřábím
obranném pásmu Komínek a
jeho lehká střela z úhlu překvapila domácího gólmana - 4:5.
Po této brance sáhl domácí
kouč nekompromisně ke
změně brankářů a nešťastného
Tučka nahradil v kleci
Hrazdíra. Prostějovští se nadechli k závěrečnému náporu,

který ještě umocnilo vyloučení
Bahuly na pět minut za hrubý
faul na Hloucha. Početní výhodu přetavili vzápětí domácí na
remízovou trefu. Autorem
branky byl po samostatné akci
Holuša - 5:5. Když v posledních vteřinách základní hrací
doby zachránil domácí od pohromy
před
nájezdem
Komínka s Bařicou famózním
zákrokem Hrazdíra, šlo se do
prodloužení. V nastavené pětiminutovce měli více šancí
Uničovští, aby se nakonec radoval domácí soubor. Šest vteřin před koncem vysunul Rak
delikatesním pasem Nováka a
ten si následném nájezdu pohrál s hostujícím gólmanem
Jedličkou - 6:5. Následné oslavy hráčů společně s vděčnými
fanoušky pak nebraly konce…
-zv-

HLASY TRENÉRŮ
Aleš FLAŠAR (HK Jestřábi Prostějov): „Zápas jsme nezačali v
dobré pohodě, ale po první třetině jsme vedli 1:0, což bylo důležité. Po
tom co jsme po změně stran přidali další dvě branky, jsme už nepřidali
další a to byl podle mě zlomový moment střetnutí. Kdyby se nám podařilo ten gól vsítit, tak už by s tím zápasem nic nedokázal udělat ani rozhodčí. Po snížení Uničova jsem pak naprosto nepochopil co kluci začali předvádět v následujících minutách. Oni úplně přestali hrát a začali
vymýšlet, čímž darovali soupeři vyrovnání. Nakonec jsem po tom hektickém průběhu s dvoubodovým ziskem spokojen, ale na druhé straně
mě mrzí, že jsme nedotáhli do konce slibně rozehrané střetnutí.“
Tomáš SRŠEŇ (HC Uničov): „Zápas se určitě musel divákům líbit,
protože padlo hodně branek, bohužel ta vítězná do naší sítě. V úvodu
jsme byli lepším týmem a těžili jsme z nervozity domácích. Zbytečnými
chybami jsme rázem prohrávali o tři branky. Přes tento úder jsme se
však vzpamatovali, ale opět vlastními chybami jsme se o výhru připravili.
-zv-

9. února 2009

BASKETBAL EXTRA

Orli letí tabulkou vzhůru, na Děčín jim chybí bod

26. KOLO MATTONI NBL
BK Prostějov - BK Synthesia Pardubice

Dvě poslední výhry katapultovaly prostějovské basketbalisty do
nejtěsnější blízkosti vysněné třetí příčky. To v co by nedoufal ještě před měsícem ani ten nejzarytější příznivec Orlů, má najednou velmi reálné kontury. Třetí
post by se mohl stát realitou hned
na konci tohoto týdne, protože

74:71
Čtvrtiny: 24:17, 20:20, 18:15, 12:19
Trestné hody: 18/12:15/11
Trojky: 24/8:19:8
Osobní chyby: 21:18
Diváků: 900

Střelba za 2b: 41/19:43/18
Doskoky: 40:33
5 chyb: 40. Sanders (PU)
Rozhodčí: Zachara, Hartig, Matějek

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 15
Beechum 11
Miller 11
Prášil 6
Pruitt 3
Vrubl 3
Dokoupil
Krakovič
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

Hanavan 21
Novák 4
Falls
Mikulec

27. KOLO MATTONI NBL

67:75
Střelba za 2b: 37/17:34/17
Doskoky: 37:34
5 chyb: nikdo
Rozhodčí: Dolinek, Galajda, Znamínko

Sestava a body Prostìjova
Beechum 16
Hanavan 14
Prášil
Krakovič

Skibniewski
Miller 24
Novák 1

Falls 19
Vrubl 1
Dokoupil
Mikulec

Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL
26. kolo: USK Praha - BK Děčín 85:79 (21:17, 43:38, 60:61). Nejlepší hráči: Platt 22 bodů a 14 doskoků, Marko 17 bodů, Kotas 15 bodů
-Williams 19 bodů, P. Houška 18 bodů a 9 doskoků, Alič 10 bodů a 6
doskoků, Prach 10 bodů a 5 asistencí. Střelba: 45/27:43/24. Trojky:
19/5:23/7. Trestné hody: 22/16:15/10. Doskoky: 35:28. Osobní chyby:
16:22. Diváků: 200. Nejlepší hráč: Platt (USK) • NH Ostrava - Karma Basket Poděbrady 91:86 (28:15, 48:46, 69:70). Nejlepší hráči:
Arnold 25 bodů a 9 doskoků, Bohačík 20 bodů, Robinson 13 bodů a 4
asistence, Mitchell 7 bodů a 6 asistencí - Soliver 21 bodů, Špička 15,
Tomanec 12 bodů a 6 doskoků. Střelba: 41/25:42/21. Trojky: 19/5:22/6. Trestné hody: 33/26:29/26.
Doskoky: 35:24. Osobní chyby: 25:25. Pět chyb: 36. Mielczarek (OVA). Diváků: 865. Nejlepší
hráč: Bohačík (OVA) • BK Breda & Weinstein Opava - BC Kolín 88:92 (23:27, 43:44, 63:69).
Nejlepší hráči: Pumprla 20 bodů a 5 doskoků, Hrubý 18 bodů a 5 doskoků, Štec 16 bodů - Pavlík
18 bodů, 5 doskoků a 4 asistence, Machač 18 bodů, Rogers 17 bodů a 5 bodů, Ames 15 bodů a 9!
asistencí. Střelba: 45/28:31/21. Trojky: 20/7:20/10. Trestné hody: 16/11:27/20. Doskoky: 23:24.
Osobní chyby: 22:16. TCH: 39. Hrubý (OPA). Diváků: 1234. Nejlepší hráč: Machač (KO) • BK
Prostějov - BK Synthesia Pardubice 74:71 (24:17, 44:37, 62:52). Nejlepší hráči: Hanavan 21
bodů a 16! doskoků, Skibniewski 15 bodů a 7 asistencí, Beechum 11 bodů a 5 doskoků, Miller 11
bodů a 9 doskoků - Payne 21 bodů a 11 doskoků, Gaidamavicius 11 bodů, Bailey 10 bodů a 5
doskoků, Střelba: 41/19:43/18. Trojky: 24/8:19/8. Trestné hody: 18/12:15/11. Doskoky: 40:33. Osobní chyby: 21:18. Pět chyb: 40. Sanders (PU). Diváků: 900. Nejlepší hráč: Hanavan (PV) • BK
Kondoři Liberec - Geofin Nový Jičín 93:73 (22:16, 46:30, 73:50). Nejlepší hráči: Hampton 30
bodů a 6 doskoků, Černošek 15 bodů, Mono 13 bodů a 17! doskoků, T. Tóth 2 body a 7 asistencí Šarović 16 bodů a 11 doskoků, Walker 14 bodů a 7 doskoků, Muirhead 14 bodů a 4 asistence. Střelba: 52/24:26/11. Trojky: 20/9:27/8. Trestné hody: 23/18:33/27. Doskoky: 45:32. Osobní chyby:
27:19. Pět chyb: 35. Marek (L) . Diváků: 415. Nejlepší hráč: Hampton (L) • ČEZ Basket Nymburk
volný los.
27. kolo: Geofin Nový Jičín - USK Praha 97:59 (25:14, 48:27, 75:44). Nejlepší hráči: Pospíšil 23
bodů a 9 doskoků, Ubilla 16 bodů a 7 asistencí, Muirhead 16 bodů, Walker 10 bodů a 7 doskoků Platt 12 bodů , Rerko 11 bodů, Satoranský 10 bodů. Střelba: 38/22:36/20. Trojky: 24/10:23/4. Trestné hody: 24/23:8/7. Doskoky: 38:27. Osobní chyby: 10:23. Diváků: 1050. Nejlepší hráč: Pospíšil
(NJ) • ČEZ Basketball Nymburk - BK Synthesia Pardubice 76:58 (23:11, 42:30, 57:41). Nejlepší hráči: Benda 18 bodů a 6 doskoků, Schilb 11 bodů a 9 doskoků, Sokolovský 10 bodů - Payne
18 bodů a 9 doskoků, Sirvydis 8 bodů, Jelínek 6 bodů a 8 doskoků. Střelba: 47/24:37/16. Trojky:
15/4:21/5. Trestné hody: 26/16:21/11. Doskoky: 35:38. Osobní chyby: 21:24. Pět chyb: 37.
Tomaszek - 33. Vošlajer, 34. Payne. Diváků: 650. Nejlepší hráč: Benda (NB) • BC Kolín - BK
Prostějov 67:75 (22:15, 32:37, 50:58). Nejlepší hráči: Ames 22 bodů, Lepinaitis 13 bodů a 5
doskoků, Machač 8 bodů a 7 doskoků, Brown 6 bodů a 7 doskoků - Miller 24 bodů a 9 doskoků,
Falls 19 bodů (5 trojek), Beechum 16 bodů (4 trojky) a 9 doskoků, Hanavan 14 bodů a 8 doskoků.
Střelba: 37/17:34/17. Trojky: 23/5:27/10. Trestné hody: 25/18:17/11. Doskoky: 37:34. Osobní chyby: 16:22. Diváků: 610. Nejlepší hráč: Miller (PV) • Karma Basket Poděbrady - BK Breda &
Weinstein Opava 101:72 (36:12, 55:27, 83:49).Nejlepší hráči: Mujagič 17 bodů, Beneš 15 bodů,
Norwa 14 bodů a 5 doskoků, Špička 14 bodů, Soliver 11 bodů a 5 asistencí - Hrubý 27 bodů a 5
doskoků, Štec 15 bodů a 4 asistence, Šoška 9 bodů. Střelba: 37/27:34/15. Trojky: 28/8:20/9. Trestné hody: 24/23:19/15. Doskoky: 32:24. Osobní chyby: 21:22. Diváků: 380. Nejlepší hráč: Špička
(P) • BK Děčín - NH Ostrava 87:90 (15:10, 40:39, 64:69). Nejlepší hráči: Hatcher 25 bodů, P.
Houška 19 bodů a 5 doskoků, Williams 10 bodů a 6 doskoků -Arnold 24 bodů a 12 doskoků,
Mitchell 20 bodů, 9! asistencí a 8 doskoků, Bohačík 15 bodů a 7 doskoků, Robinson 15 bodů a 6
asistencí. Střelba: 43/20:40/17. Trojky: 22/9:19/11. Trestné hody: 25/20:32/23. Doskoky: 29:41.
Osobní chyby: 27:25. Pět chyb: 39. Robinson (O). Diváků: 850 diváků. Nejlepší hráč: Hatcher (D)
• BK Kondoři Liberec volný los.
-zv-
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na BK Prostějov čeká po středečním duelu s Poděbrady v sobotu cesta na sever Čech, tedy do
hájemství BK Děčín. „Z tohoto
pohledu je dobré, že máme svého
soupeře na dohled. Že by se
ovšem jednalo o nějaký rozhodující zápas to si nemyslím. Do konce základní části je ještě hodně

daleko a čeká nás spousta dalších
utkání. Zkrátka jdeme zápas od
zápasu a o tom jestli jsme momentálně třetí nebo čtvrtí vůbec v
současnosti nepřemýšlíme,“ dívá
se na nadcházející týden střízlivýma očima trenér BK Prostějov
Peter Bálint. Nad současnou dobrou formou svých podřízených

se zamyslel i generální manažer
Orlů Petr Fridrich. „Z mužstva
cítím v posledním období velikou sílu. Je to úplně jiného než
na začátku sezóny, hlavně co se
týká mezilidských vztahů.
Věřím, že by mohli pokud tak
budou pokračovat, dosáhnout
výsledků odpovídajících jejich

kvalitě. Nebudu zastírat, že je naší maximální snahou dostat se na
to třetí místo. Z tohoto pohledu
by bylo dobré, kdyby se nám podařilo v sobotu v Děčíně zvítězit.
Nepředbíhejme však, napřed
musíme porazit ve středu Poděbrady,“ uzavřel téma Děčín generální manažer.
-zv-

Orli zobali body i v Kolíně
Vysněná třetí příčka je již na dohled!

BC Kolín - BK Prostějov

Čtvrtiny: 22:15, 10:22, 18:21, 17:17
Trestné hody: 25/18:17/11
Trojky: 23/5:27/10
Osobní chyby: 16:22
Diváků: 610

26

47
44
40
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35
35
34
34
32
32

PØÍŠTÍ PROGRAM
28. kolo, středa 11. února 2009: USK Praha - NH Ostrava, BK B & W Opava - BK Děčín, BK Prostějov - Karma Poděbrady (17:30), ČEZ Basket Nymburk - BC Kolín, BK Pardubice - BK Kondoři Liberec. Geofin Nový Jičín volný los.
29. kolo, sobota 14. února 2009: BK Pardubice - Geofin Nový Jičín, BC Kolín - BK Kondoři Liberec, Karma Poděbrady - ČEZ Basket Nymburk, BK
Děčín - BK Prostějov, NH Ostrava - BK B & W Opava. USK Praha volný los.

HVÌZDA TÝDNE
IAN JOEL HANAVAN
Prakticky už otřepaným evergrýnem této rubriky se
stává osmadvacetiletý americký bojovník. Při absenci
donedávna stěžejního pivota Pruitta, se ho Ian s přehledem jal zastoupit a dle výsledků celého orlího
výběru si počíná velmi dobře. Na vítězné jízdě posledních kol má právě bílý Američan lví podíl. Nejenže má nejlepší statistické ukazatele, ale i svou osobností dokáže strhnout spoluhráče k
obrovskému nasazení. Iane, dotáhni Orly na třetí příčku!

SMOLAØ TÝDNE
SHAUM PRUITT
Svéhlavý pivotman se pomalu, ale jistě vytrácí nejen ze
základní sestavy, ale vypadá to, že má nakročeno i ven z
hráčské kabiny. Místo, aby si Pruitt vzal k srdci varování
kouče Bálinta o tom, že není nepostradatelný a měl by
zlepšit svůj celkový přístup, tak se stal pravý opak. Tvrdohlavá primadona žije na Hané v přesvědčení, že nad ni není a že si může dělat co chce. Jeho výkony a hlavně přínos týmu však zdaleka nedosahují představ fanoušků, trenéra a ani klubového vedení. Shaune, tvé dny
jsou v Prostějově pravděpodobně sečteny!

Sobotní cesta basketbalové výpravy do středních Čech, přesněji na palubovku Kolína byla úspěšná. V rámci 27. kola Mattoni
NBL se prostějovští představili
na půdě nevyzpytatelného protivníka, který v současnosti diriguje nedávný kapitán BK Prostějov Rahsaan Ames. O náboj
střetnutí tak bylo postaráno
dlouho před jeho začátkem, protože společně s Amesem působí v
Kolíně i Jan Pavlík a také trenér
Predrag Benaček, všichni bývalí
členové orlího tábora. Obrovská
motivace domácích hráčů byla
přímo hmatatelná a díky ní se
také dostali do úvodního náskoku. Ten se však díky zlepšené
obraně Prostějova ještě do poločasu rozplynul a vyjma mírného
zdramatizování v koncovce
zápasu nebylo o vítězi střetnutí
pochyb.
Prostějovská výprava vyrazila na
cestu bez Shauna Pruitta, jenž už v
týmu orlů působit v letošní sezóně

KO 67:75 PV

nebude. Jeho nástupnická dvojice
Miller s Hanavanem si však pod
košem se svými soupeři poradila a
dokázala dovést své spoluhráče ke
kýženému vítězství.
Kolínští začali střetnutí hodně
zhurta a využívali každé příležitosti k navyšování svého náskoku. Přijatelný odstup drželi hosté především zásluhou Fallse s Beechumem, kterým se dařila střelba ze
střední vzdálenosti. Přes veškerou
snahu Prostějovských, které povzbuzovala velmi hlučná skupina
věrných příznivců, byli ve vedení
po první desetiminutovce domácí 22:15. Jako mávnutím kouzelného
proutku však začali Orli rozpínat
nad kolínskou palubovkou svá
křídla a přímo bleskovým náskokem smazali sedmibodové manko.
Zvláště úctyhodná série 16:1, značila, že se obrana Prostějova pro
Středočechy v této fázi utkání prak-

ticky uzavřela. V závěru první půle
však domácí přece jenom trochu
ožili dokázali snížit na pětibodový
poločasový rozdíl - 32:37. Po
změně stran se změnil i herní styl
Orlů. Zatažená obrana prakticky
nedovolovala domácím podkošovým plejerům získávat odražené
míče a Kolínští se tak museli
uchýlit ke střelbě zvnějšku. Hlavním snajperem v domácích barvách byl především Ames, jenž zatížil konto hostů v této desetiminutovce jedenácti body. Naštěstí pro
prostějovský výběr však takřka jediným úspěšným kanonýrem v domácích barvách. Do závěrečné
čtvrtiny tak šli hosté s vědomím osmibodového náskoku - 50:58. Místo uklidnění a pohodlného kontrolování průběžného stavu, se díky
šňůře 11:0 dostal Kolín překvapivě
do vedení 61:58. Naděje Orlů pozvedl utěšenou trojkou Falls, po je-

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Predrag BENAČEK (BC Kolín): „Soupeř asi vyhrál zaslouženě,
protože má přece jenom kvalitnější kádr. Já chci hlavně poděkovat
svým hráčům, kteří podali svoje maximum. V závěru střetnutí nám
odcházely fyzické síly, protože v posledních dvou týdnech jedem
takřka na maximum. Prostějov byl zkrátka lepší.“
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Až na ten začátek jsme byli celý zápas ve vedení a díky velmi dobré obraně jsme ho také dotáhli
do vítězného konce. My jsme sem jeli s tím, že Kolín hraje poslední zápasy velice dobře. Až na tu čtyřminutovku v závěrečné čtvrtině jsem byl s výkonem mého týmu spokojen. Sázka na obranu
nám vyšla a já musím říci, že jsme předvedli jeden z nejlepších
výkonů, ne-li nejlepší pod mým vedením. Ubránit tak kvalitního
soupeře jakým je v současnosti Kolín jen na 67 bodech je dobrá vizitka.“
-zvhož vyrovnání už vzali hosté otěže
střetnutí pevně do svých rukou a
dokázali dovést zápas do vítězného
konce. Při pohledu do zápasových
statistik vyplývá, že hlavními strůjci hanáckého vítězství byli Američané. Miller nasázel 24 bodů, ke
kterým přidal 9 doskočených míčů,
Hanavan zatížil konto soupeře čtr-

nácti body a pod košem uzmul 8
míčů. Kapitán Beechum k šestnácti bodům přidal 9 doskoků a Falls z
devatenácti bodů dal hned patnáct z
tříbodové vzdálenosti. Prapor domácí naděje třímal celé utkání Rahsaan Ames, jenž nasázel 22 bodů,
ale naštěstí pro orlí výběr byl ve
svém snažení osamocen.
-zv-

OBCHODNÍ PARTNEØI BK PROSTÌJOV

Poprvé v sezóně Postějov zdolal Pardubice, ale dalo to práci…
Pohodová selanka se v závěru změnila v drama se šťastným koncem
HODNOCENÍ TRENÉRÙ
PV 74:71 PU
Ve středu 4. února se na prostějovské palubovce Městské haly Sportcentra DDM utkali sousedé z tabulky a v sázce bylo hodně. V případě
vítězství před utkáním pátých domácích Orlů nad reprezentanty města perníku, držících se na čtvrté
příčce, by se jejich vzájemné postavení měnilo. Oba sokové navíc nasbírali v dosavadním průběhu sezóny shodně 33 bodů. Prostějovští se
v letošní sezóně nejvyšší domácí
soutěže utkali s Pardubicemi již
dvakrát a vždy odešli z palubovky
spokojenější pardubičtí basketbalisté. Hlavní otázkou tedy bylo, zda
Orli konečně vylepší nepříznivou
bilanci 0:2 na vzájemné zápasy.
Oba týmy ve svých posledních
soutěžních zápasech vyhrály. Prostějov si poradil po nečekaně vyrovnaném průběhu ve 4. kole Českého
poháru na palubovce Trutnova se
snaživým účastníkem první ligy a
Pardubičtí si poradili v zápase Martini NBL ve vlastní hale s Opavou.
Východočeši se ve středu museli
obejít bez zraněného elitního střelce
Davida Šteffla, mohli naopak počítat s Jelínkem a Majeríkem. Orli
oproti zápasu s Trutnovem nastoupili v sestavě s Vrublem, nachystaní byli i Prášil s Pruittem.
Těsně po sedmnácté hodně vyběhli prostějovští Orli v sestavě Beechum, Hanavan, Prášil, Skibniewski a Miller proti soupeři, který
kontroval pěticí Sanders, Majerík,
Sýkora, Bailey, Sirvydis. V úvodních minutách se oba týmy přetahovaly o vedení. Přetahovanou
ukončili úspěšnými trojkovými
pokusy Hanavan s Beechumem
(19:12). Orly v jejich rozletu
přibrzdily zbytečné fauly, Pardubičtí tak dokázali dotáhnout stav
na rozdíl tří bodů. V závěru domácí díky košům Hanavana dokázali odskočit na rozdíl 24:17.
První čtvrtinu tak Bálintův výběr
vyhrál, sedmi body se blýskl Hanavan, domácí však nasbírali za
první desetiminutovku sedm
osobních chyb.

Peter BÁLINT (BK Prostějov): „My jsme hráli 28 minut poměrně dobře, v útoku i obranné fázi, pak nevím proč, přišlo uspokojení hráčů, přestali jme běhat do protiútoků, bránit a vracet se do obrany. Když vedeme
o 17 bodů, což za mého působení ještě nebylo, mužstvo přestává hrát. Nevím proč, musím to zanalyzovat. Můžu pogratulovat hráčům, že zvládli
závěr utkání a že jsme zápas vyhráli. Pokud bychom prohráli, tak by to na
nás lehlo, jak co se týče výsledku, tak i v hlavách by to nebylo dobré. Myslím, že kluci za prvních 30 minut zaslouží pochvalu, těch 10 minut, které
byly hrozné, to na pochvalu to není. Hanavan si narazil koleno, proto jsem
ho musel střídat, vychladl, už se nedostal zpět do tempa. Nedohrál to utkání v pohodě, zavinilo to zranění, byl na hřišti dlouhý čas. Kolega má problémy s hráči tmavé pleti, já mám problém s jedním takovým hráčem. Nevím, jak to budeme řešit, protože takhle se hrát nedá, Hanavan musel hrát
35 minut!. S Pruittem se nedá vůbec rozumně mluvit.“
Slobodan NIKOLIČ (BK Synthesia Pardubice): „Musím pogratulovat soupeři, protože dnes opravdu absolutně zaslouženě vyhrál. 30 minut
to vypadalo, že můžeme prohrát o 20 bodů. Máme problémy s černými
hráči Paynem a Baileym. Mohli jsme zápas i vyhrát, dali jsme tam mladé
hráče (Jelínka a Vošlajera), kteří jenom bojovali. Neudělali nic spektakulárního. Myslím, že můžu být spokojený ve smyslu, jak jsme ten zápas
skončili, protože opravdu těch 30 minut byl Prostějov o hodně lepší. Nemohli jsme bránit Hanavana, proto je to možná nevhodné říkat, když se
prohrává, ale opravdu můžu být spokojený, jak jsme to dovedli do konce.
Kdyby v závěru Sanders dal, tak bychom vyhráli.“
-top-

I malý umí létat! Polský rozehrávač BK Prostějov Róbert Skibniewski patřil ve středu k nejlepším hráčů domácího výběru. Patnáct
bodů a sedm asistencí je na jen 182 centimetrů vysokého hráče úctyhodný
výkon.
Foto: Zdeněk Pěnička
Úvod druhé čtvrtiny nezastihl Orly
v dobré pohodě. Střelný prach jim
zvlhl, hosté vyrovnali na 24:24. Až
po dlouhé téměř tříminutovce se
poprvé trefil trojkou Vrubl. Nejlepší
hráč hostů Payne však vedl pardubické na zteč, ti hlavně díky jeho
výkonu odskočili na 27:32. Za téměř tři minuty dokázali domácí trefit jen jednu trojku a hosté zatížili
konto Orlů 15 body. Tento fakt vyprovokoval lodivoda domácích k
oddechovému času, který přišel v
pravý čas a slabší chvilku dravců
ukončil. Orli se dostali osmibodovou šňůrou do vedení 35:32. Hosté
se na chvíli probrali a rychlou kombinační akcí s přesným zakončením
dokázali opět srovnat. Na hřišti
však řádil nezastavitelný Hanavan a
hlavně díky jeho výkonu domácí

utekli v poločase na 44:37.
Po přestávce otevřel skóre domácí
Skibniewski, vzápětí ještě přihrávkou našel na hranici trojky Hanavana a ten se nemýlil (49:37). Trenér
hostů Nikolič zareagoval oddechovým časem. Ten však na hráčích nezanechal sebemenší stopy a domácí
pokračovali v koncertní jízdě. Navíc se čtvrté osobní chyby dopustil
Sanders a byl střídán. Hosté se poprvé trefili až po třech minutách třetího dějství. Orli pokračovali v navyšování skóre. Když Prášil rozvlnil síťku bezedného koše trojkovým pokusem, na světelné tabuli
zářilo 62:43. Devatenáctibodové
vedení však domácí nepochopitelně ukolébalo. Pardubičtí toho využili a díky chybám a ztrátám stáhli
na 62:52.

Do poslední části Orli vstupovali s
desetibodovým náskokem a nikdo
neočekával drama. Když Miller a
Novák na začátku zvýšili na 67:54,
vítězství bylo nadosah. Orli však
předvedli katastrofální pětiminutovku, soupeř se dotáhl čtyři a půl
minuty před koncem na rozdíl dvou
bodů (67:65). Domácím nevycházelo takřka nic. Hanavan se v
poslední části vůbec netrefil, mimo
mířili také jeho ostatní spoluhráči.
Přicházející katastrofu se snažil odvrátit čtyřmi body Beechum. Když
Pardubičtí 46 vteřin před koncem
vyrovnali (71:71), drama začalo nabírat na síle. Beechum se z hranice
trestných hodů trefil jen jednou.
Míče se chopil ze střídačky na poslední minuty hry povolaný Sanders, ale svůj nadějný pokus nedal a
vzápětí se vyfauloval. Trestné hody
proměnil Skibniewski, podle svých
slov v pohodě a bez nervů. Možnost
posledního útoku však měli hosté.
Pardubický Gaidamavicius ale šan-

ci na vyrovnání odmítl a Orli se tak
mohli radovat z prvního vítězství
nad soupeřem z východu Čech.
Orli v zápase střídali dobré okamžiky s těmi horšími. Zbytečnými chybami v závěrečné čtvrtině přišli o
slibný náskok a museli se strachovat o vítězství do posledních vteřin.
Výborným výkonem se blýskl Ian
Joel Hanavan, dosáhl 21 bodů a 16
doskoků a byl hlavním strůjcem
středečního vítězství. V poslední
čtvrtině si ovšem nepřipsal žádný
bod. Záporným jevem na jeho
výkonu bylo zbytečné ohnání se po
soupeři v dramatickém závěru utkání. Patnácti bodů dosáhl Skibniewski, kapitán týmu Beechum se
ukázal 11 body a 5 doskoky a Miller nastřílel 11bodů a nasbíral 9 doskoků. Z Východočechů se nejlepšími statistikami mohl chlubit Levell Payne (21 bodů, 11 doskoků).
Na domácím hřišti se Orli znovu
představí ve středu 11. února, kdy
přivítají Poděbrady.
-top,zv-

9. února 2009

Český pohár zůstal znovu v Prostějově
V úterý večer se ponořila Městská hala Sportcentra DDM do
víru oslav. Prostějovským volejbalistkám se podařilo zvítězit ve
finálovém utkání Českého poháru 2008/2009 a tým VK tak
splnil druhý ze tří předsezónních
cílů. Prvním bylo úspěšné účinkování v Lize mistryň a tak na
svěřenkyně trenéra Čady čeká už
jen ten poslední a asi nejvytouženější krok v podobě zisku premiérového mistrovského titulu.
„Pochvalu za výkon ve finálovém střetnutí s Olomoucí zaslouží opravdu celý kolektiv.
Holky tak zúročily dlouhodobě
kvalitní práci,“ stručně okomen-

toval krátce po skončení finálového duelu další velký
úspěch svých svěřenkyň trenér
Miroslav Čada. Mnohem větší
radost pochopitelně prýštila ze
samotných hráček. „Samozřejmě
je to velký úspěch a moc mě těší,
že jsme na něj společně dosáhly.
Vítězství v Českém poháru si
hodně vážím, ale teď už se všechny díváme dopředu, abychom
získaly zlaté medaile také v extralize,“ neskrývala nadšení, ale
poukázala ještě na další vysněnou metu Ivana Bramborová. Ještě větší dojetí se pak zračilo ve
tváři bývalé olomoucké hráčky
dnes hájící barvy prostějovského

VK Milady Spalové: „Jsem
šťastná, opravdu strašně moc
šťastná. Bezprostředně po posledním míči se mi draly do očí
slzy dojetí, hlavně když jsme si
plácaly s fanoušky. To jsem si
teprve pořádně uvědomila, co
znamená získat ty zlaté medaile.“
Prostějovský klub tak má za sebou první veledůležitý krok k
plánovanému ovládnutí domácí
ženské volejbalové scény. Doufejme jen, že není zdaleka posledním. V nejbližší budoucnosti
totiž čeká na svěřenkyně trenéra
Miroslava Čady velmi ošidná lo- udržet současnou euforii a také mít v plánované „titulové“ jízdě
-zvterie v podobě play-off. Pokud se nadstandardní sportovní formu, větší problémy.
Foto Z. Pěnička
však podaří v hanáckém táboře neměl by tento současný celek

VK PROSTĚJOV SPECIÁL
ČESKÝ POHÁR - FINÁLE

VK Prostějov - SK UP Olomouc

3:0
Čas:
Rozhodčí:
Diváků:
1. set:
2. set:
3. set:

Sestava Prostìjova
Pušněnkovová
Thomasová
Bramborová
Spalová
libero Tomanová
Připraveny byly: Thomasová, Kučerová, Sajdová, Töröková, Wittocková.
Trenérská dvojice: Miroslav Čada a Ľubomír Petráš.

19. KOLO EXTRALIGY ŽEN

VK Prostějov - VK KP Brno

Prostějov přímo deklasoval největšího extraligového soka
PV 3:0 KP
obejít bez aktivní účasti nejlepší
české volejbalistky Milady Spalové,
kterou zápolí s menšími zdravotními trably. „Miladu jsme raději nechali odpočívat, protože ji trochu
trápí záda,“ uvedl domácí kouč Miroslav Čada.
Přes tuto absenci se domácí tým ve
složení Jelínková, Pušněnkovová,
Tomašeková, Soaresová, Bramborová, Thomasová a libero Tomanová, pustil do svých soupeřek s vel-

kou vervou. Obdobným způsobem
jako v předešlém utkání s Olomoucí byly hlavními zbraněmi Prostějova bloky a tvrdý servis. Po
rychlém vedení 5:1, se však soupeřky konečně dostaly do zápasu a až
do stavu 10:8 držely krok. Pak se
však chopila míče na servisové lajně
Jelínková a neuvěřitelnou jedenáctibodovou šňůrou bylo prakticky rozhodnuto o vítězi první sady - 21:8. S
vědomím rozhodnutého stavu domácí hráčky poněkud polevily v
koncentraci, což mělo za následek
konečný výsledek - 25:14 a 1:0.

Marná snaha! Prostějovské volejbalistky vystavěly na síti takřka neprostupnou zeď, přes kterou se Brňanky dostávaly jen sporadicky.
Foto: Zdeněk Pěnička

HLASY TRENÉRŮ
Miroslav ČADA (VK Prostějov): „Stejná taktika, která platila na Brno v předcházejících vzájemných zápasech, byla určena i tentokrát. To
znamená, že jsme věděli, že můžeme dostat soupeře pod tlak díky servisu, což se také podařilo i přes různé varianty brněnského příjmu. Do
utkání jsme šli se stejnou taktikou jako v minulých vzájemných zápasech. Věděli jsme, že můžeme Brňanky dostat pod tlak servisem, což se
podařilo i přes jejich různé varianty na příjmu. Od druhého setu po
příchodu Melichárkové začalo být střetnutí vyrovnanější, na druhou
stranu tato mladá hráčka je slabší u sítě a tím mělo její nasazení svá pro
i proti. Místo lehce zraněné Spalové dostala příležitost Gabika Tomašeková, jež především v obraně splnila svůj úkol. Vyzvednout však musím hlavně výkon libera Markéty Tomanové, která byla nejlepší na hřišti.“
Ondřej MAREK (KP Brno): „S podobným průběhem jsme absolvovali s Prostějovem i dvě semifinálová utkání Českého poháru. Prakticky jsme nestačili ani v jedné herní činnosti a velké problémy jsme měli hlavně na přihrávce. Tuto činnost pořád pilujeme, ale bohužel při absenci Terezy Tobiášové není v kádru kromě Jášové žádná další přihrávačka. Zkrátka řečeno, Prostějov byl celkově ve všech směrech lepší
a proto také zaslouženě zvítězil.“
-zvMírné zlepšení Brna ze závěru
úvodního dějství znamenalo vedení
hostujícího družstva i v začátku
druhé - 1:4. Po vyrovnání na 7:7 se
podařilo Brňankám znovu odskočit
(7:10), ale domácí prapor zvedla
hlavně brazilská kapitánka „Soli“ 13:11. Díky dalším nevynuceným
chybám Prostějova byl druhý set
stále na vážkách - 17:18. V koncovce prostředního dějství se ovšem
opět ukázala ohromná vnitřní síla
domácího kolektivu, který nepři-

pustil žádné drama a pod taktovkou
výtečně servírující Bramborové bylo záhy hotovo - 24:19 a 2:0. Také ve
třetí „etapě“ sobotního duelu se oba
týmy o vedení dlouho přetahovaly.
Avšak zhruba od poloviny této sady
se pomalu, ale jistě začala překlánět
pomyslná miska vah na stranu Prostějova. Konečný verdikt - 25:19,
tak značí, že prostějovský výběr
splnil další důležitý krok na letošní
„povinné“ misi tuzemské double.
-zv-

1:04 hodiny
Antušák, Pavelek
1600
25:19
22 minut
25:14
21 minut
25:15
21 minut

Jelínková
Soaresová

Ani Brno nezastavilo hanáckou jízdu za prvenstvím

V sobotním utkání 19. kola ženské
volejbalové extraligy se mělo rozhodnout o vítězi základní části této soutěže. Jednoznačným favoritem byl domácí VK Prostějov, který Brňanky zatím ve všech předcházejících duelech letošní sezóny
porazil. Stalo se tak i v sobotu a
stejně jako v předcházejících šesti
soutěžních zápasech beze ztráty
setu. Hladké vítězství tak znamená pro svěřenkyně trenéra Miroslava Čady nejvýhodnější pozici
před blížícím se play-off.
Domácí výběr se musel tentokrát
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3:0
Čas:
Rozhodčí:
Diváků:
1. set:
2. set:
3. set:

1:08 hodin
Renčín, Krtička
1300
25:14
22 minut
25:20
23 minut
25:19
23 minut

Sestava Prostìjova
Jelínková
Soaresová

Pušněnkovová
Thomasová
Tomášeková
Bramborová
libero: Tomanová
Připraveny byly: Sajdová, Töröková, Wittocková, Kučerová.
Trenérská dvojice: Miroslav Čada a Ľubomír Petráš.

JAK SE HRÁLO
19. kolo: VK Prostějov -VK Královo Pole Brno 3:0
(14,20,19). Sestavy: Jelínková, Pušněnkovová, Tomašeková, Soaresová, Bramborová, Thomasová, libero: Tomanová - Svobodníková, Mikysková, Bradáčová, Božková, Kubínová, Útlá, libero: Jášová. Střídaly: Noseková, Melichárková, Onderková. Čas: 68 minut. Diváků: 1300 • VK TU
Liberec -VK Přerov Precheza 3:2 (-15, 22, -19, 22, 12).
Sestavy: Neumannová, Holásková, Endlerová, Smutná, Živcová, Veselá, libero:
Ulmannová. Střídaly: Rašková, Ševců - Zajícová, Dobrá, Kotounová, Goliášová,
Dýčková, Mrázková, libero: Kapavíková. Střídala: Chromečková. Čas: 105 minut.
Diváků: 110 • PVK Olymp Praha -TJ Mittal Ostrava 3:0 (18, 21,18). Sestavy:
Nejmanová, Sládková, Vanžurová, Šmídová, Brejchová, Halbichová, libero: Zoulová - Kolářová, Elblová, Šímová, Orlovská, Holingerová, Homolová, libero:
Spáčilová. Střídaly: Holišová, Mazurová. Čas: 71 minut. Diváků: 150 • SK UP
Olomouc - SK Slavia Praha volejbal 3:0 (13, 22, 17). Sestavy: Dedíková, Langová, Gregorová, Chalcarzová, Piňosová, Povrazníková, libero: Maléřová. Střídala: Janečková - Mitáčová, Vlásková, Jonášová, Telipská, Kalužíková, Mezerová,
libero: Steinerová. Střídala: Němcová. Čas: Diváků: 300 • TJ Tatran Střešovice TJ Sokol Frýdek-Místek 3:2 (23, -23, -22, 23, 12). Sestavy: Jurčenková, Šourková, Černianská, Valešová, Perková, Jeřábová, libero: Novotná. Střídala: Šmahelová - Synková, Kojdová, Janďourková, Danková, Malá, Langová, libero: Košická. Střídaly: Gottwaldová, Pavelková. Čas: 124 minut. Diváků: 100.
-zv-

ČESKÝ POHÁR
Finále:VK Prostějov - SK UP Olomouc 3:0 (19, 14, 15). Sestavy: Soaresová, Jelínková, Spalová, Pušněnkovová, Bramborová, Thomasová, libero Tomanová Dedíková, Langová, Gregorová, Chalcarzová, Nachmilnerová, Mátlová, libero
Maléřová. Střídaly: Měrková, Piňosová, Minářová, Honková, Janečková. Čas: 71
minut. Diváků: 1600.
-zv-

HLAVNÍ PARTNEØI VK PROSTÌJOV

TABULKA EXTRALIGY ČR

Nezastavitelná jízda Prostějova za pohárovou trofejí
Olomouc si u sousedů ani neškrtla! HLASY TRENÉRŮ
Až nečekaně jednoznačný
průběh mělo ostře sledované finálové utkání Českého poháru
ženských volejbalových družstev. Domácí VK Prostějov v něm
sebejistě potvrdil roli favorita a
obávaného soka ze sousedního
krajského města poslal obrazně
řečeno do kolen. Prostějovské
volejbalistky přesně po roce

PV 3:0 OL
opět mohly po palubovce Městské haly Sportcentra DDM křepčit s druhou nejcennější pohárovou trofejí.
Domácí lodivod Čada poslal na
„plac“ očekávanou sestavu Soaresová, Jelínková, Spalová, Pušněn-

kovová, Bramborová, Thomasová s liberem Tomanovou, která se
do neoblíbeného protivníka „zakousla“ s nebývalou chutí. Náznak vzdoru ze strany Olomouce
byl vidět jen v úvodu první sady,
kdy se dostaly hostující hráčky do
vedení - 2:3. Při podání Jelínkové
se však začala karta velice rychle
obracet (5:3) a další „servisman-

A bum ho! Domácí kapitánka „Soli“ právě posílá do pole soupeřek jeden ze svých mnoha úterních nechytatelných „hřebíků.“
Foto: Zdeněk Pěnička

Miroslav ČADA (VK Prostějov): „O osudu střetnutí rozhodlo, že jsme
od začátku na soupeře vyvíjeli velký tlak kvalitním servisem. Díky tomu se Olomoučanky dostávaly do hluboké defenzívy a také v útoku se
nemohli absolutně prosadit. Dnes se v družstvu soupeře nenašla jediná
hráčka, která by své spoluhráčky podržela. Naši celkovou převahu zapříčinil hlavně enormní rozdíl v útočné činnosti. Zkrátka řečeno, podařilo se nám perfektně eliminovat všechny silné stránky Olomouce.“
Jiří TEPLÝ (SK UP Olomouc): „Nezbývá mi než pogratulovat soupeři k naprosto zaslouženému vítězství. Od úplného začátku jsme se
prakticky nedostali do hry a Prostějovu jsme dovolili úplně všechno.
Tím pádem byl domácí výběr neustále ve vedení. Náš výkon postrádal
šťávu a celý zápas jsme absolvovali v jakémsi útlumu. Oproti tomu hrál
dnes Prostějov velmi dobře od útoku, přes servis až po obranu.“ -zv-

ky“ Thomasová s Bramborovou v
započatém díle pokračovaly (10:6
a 14:7). V nezadržitelných útočných rejdech domácí tým podporovala mnohdy až zázračnými
zákroky Tomanová a soupeřky si
musely velice rychle uvědomit, že
první dějství je nezadržitelně pryč
- 25:19 a 1:0. Stejně jako první set
skončil, začal i ten druhý. Tedy v
jednoznačné režii v euforii hrajících Prostějovanek (7:2). Na tento nástup reagoval hostující kouč
oddechovým časem, ale pomohlo
to jen chvíli (10:5). Za tohoto stavu se chopila míče za podávací
čárou domácí kapitánka Soaresová a rázem byl stav - 16:5. Zásluhou Dedíkové a Minářové se sice
podařilo šturmující domácí jednotku Olomoučankám na chvíli
přibrzdit (19:13), ale závěr přece
jenom patřil VK a po dvojbloku

Thomasové s Bramborovou bylo
25:14 a 2:0. V tuto chvíli už dozajista začali zodpovědní lidé z prostějovského funkcionářského
tábora chladit bublinky, protože
jen zběžný pohled na palubovku a
hlavně směrem ke střídačce Olomouce byl více než výmluvný.
Zkrátka i jindy nezdolným reprezentantkám hanácké metropole
bylo jasné, že dnes jim prostě v
Prostějově pšenka nepokvete. V
duchu určitého uspokojení také do
závěrečného dějství vstoupily i
domácí hráčky (6:6), ale od stavu
9:9 přišel trhák na 14:9 až 18:11.
Především smečařská exhibice
Pušněnkovové, Bramborové a Soaresové odstartovala vlnu euforie i
zaplněném hledišti a po položení
„Pushy“ bylo o obhajobě pohárového primátu rozhodnuto 25:15 a 3:0!
-zv-
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1. VK Prostějov
18 17
1
51:11
35
2. VK Královo Pole Brno
18 15
3
49:14
33
3. SK UP Olomouc
18 14
4
49:21
32
4. TJ Mittal Ostrava
18 11
7
38:32
29
5. PVK Olymp Praha
18 10
8
39:29
28
6. VK TU Liberec
18 8
10
30:39
26
7. PVK Přerov Prechceza
18 5
13
27:42
23
8. SK Slavia Praha
18 5
13
26:42
23
9. TJ Sokol Frýdek-Místek
18 3
15
16:49
21
10. TJ Tatran Střešovice
18 1
17
7:53
19
11. SCM ČVS juniorky ČR
10 6
4
19:19
16
Poznámka: Frýdek-Místek nezískal za kontumační prohru s Brnem
žádný bod, tým SCM ČVS juniorky ČR odehrál jen polovinu základní
části, v soutěži již nepokračuje.

KAM PŘÍŠTĚ
20. kolo, sobota 14. února 2009: VK Prostějov - TJ Tatran Střešovice
(17:00 hodin), TJ Sokol Frýdek-Místek - SK UP Olomouc, SK Slavia
Praha - PVK Olymp Praha (12.2), TJ Mittal Ostrava - VK TU Liberec,
PVK Přerov - VK KP Brno.



VOLEJBALOVÁ SMEČ TÝDNE

MARKÉTA TOMANOVÁ
Nejlepší české libero a zároveň i pátá
nejlepší volejbalistka republiky
Markéta Tomanová v posledních
týdnech přesvědčuje svými výkony
o oprávněnosti jejích ocennění. Jak v
úterním pohárovém finálovém utkání s Olomoucí, tak i v sobotním
duelu s Brnem patřila k nejlepším
hráčkám bezchybně šlapajícího prostějovského stroje. V konfrontaci s
největšími tuzemskými konkurenty
„vysekla Tomi“ několikrát přímo akrobatické zákroky, kterými eliminovala pro většinu jiných hráček nechytatelné smeče. Markéto, jen se
proboha nezraň!



SK UP OLOMOUC
Těžko bychom do této rubriky asi
vybírali některou z hráček VK Prostějov, protože v tomto týdnu přímo
excelovalo celé družstvo. Nelichotivé ocenění si tak vysloužil největší
rival našeho týmu sousední Olomouc. Výkon svěřenkyň trenéra
Teplého ve finálovém duelu Českého poháru byl totiž mírně řečeno zakřiknutý. Velmi hustě zaplněné hlediště by si určitě zasloužilo srdnatější
odpor nemilovaného protivníka. V
kontextu s předešlými většinou velmi dobrými výkony, se tentokrát
Olomoučanky asi dobře nevyspaly.
Takhle se opravdu finále nehraje!

Sport

9. února 2009
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Ve středu veèer probìhlo v Prostějově slavnostní vyhlášení osmého roèníku prestižní ankety za rok 2008

Olomoucký kraj ocenil nejlepší sportovce
Vítězstvím se blýskl juniorský tenisový výběr TK Agrofert Prostějov
Po osmé vyhlásil Olomoucký kraj ve spolupráci s agenturou TK PLUS Prostějov nejlepší
sportovce za uplynulý rok. Anketa každoročně vyzdvihne na pomyslný královský trůn ty
nejlepší juniorské i seniorské sportovní kolektivy, jednotlivce a trenéry. Letos patří prvenství vodním sportům, neboť nejlepším sportovcem se stala veslařka Pavlína Žižková
z Olomouce, nejlepším juniorem byl korunován kanoista Michal Kučera z Litovle a Čestnou cenu za zásluhy obdržel rovněž bývalý veslař a později trenér veslování Zdeněk Vičík. Nejlepším výsledkem z pohledu Prostějova se mohou pyšnit mladí tenisté TK Agrofert, kteří zvítězili v kategorii juniorských výběrů.
Slavnostní večer se vrátil po několika letech na prkna prostějovského divadla a hříčkou osudu nepřinesl štěstí žádnému z favorizovaných prostějovských sportovců. Zatímco v
minulých ročnících ankety kralovali
v seniorské kategorii právě prostějovští sportovci, letos se štěstí usmálo
na jiné. Pouze na úrovni nominace
zůstala olympionička Jana Horáková, neuspěli raftaři ani parašutisté
Dukly Prostějov ověnčení tituly
mistrů světa, pozici sportovního
krále posledních tří let opustil i tenista Tomáš Berdych a ocenění se nedočkal ani raketový start volejbalistek,
které jako vítězky Českého poháru
vstoupily úspěšně pod evropskou
vysokou síť. Sportovce prostějovského regionu podržela nad vodou
pouze omladina z TK Agrofert Prostějov jako nejlepší juniorský kolektiv kraje.
„TK Agrofert Prostějov získal

všechny tituly v českém tenise. Senioři obhájili extraligové zlato, mladší
i starší žáci a dorostenci vyhráli
všechny týmové soutěže. Naplnili
tak poslání společnosti TK Prostějov,
která podporuje mládež, zajišťuje
mladým nadějným sportovcům ty
nejlepší podmínky,“ ocenil výkony
tenistů manažer TK PLUS Petr Chytil.
Porota složená ze zástupců představitelů kraje a starostů, sportovních
svazů a novinářů vyhlásila jako nejlepšího sportovce Olomouckého
kraje veslařku Pavlínu Žižkovou z
Olomouce, nejlepšího juniora kanoistu Michala Kučeru z Litovle, nejlepším kolektivem házenkářky DHK
Zora Olomouc. Prvenství mezi juniory získali tenisté TK Agrofert Prostějov, titul nejlepšího trenéra si odnesla trenérka moderních gymnastek
z Velkého Týnce Renáta Vrbová.
Objevem roku se stal triatlonista Ro-

man Kaniščev z Loštic. Porota udělila rovněž Čestná uznání za zásluhy a
Cenu Olomouckého kraje. Ty získali Zdeněk Vičík z veslařského klubu
Olomouc a Rostislav Václavíček,
který jako vrahovický rodák proslavil fotbalové umění za hranicemi
prostějovského regionu až na Letních olympijských hrách v Moskvě v
roce 1980.
Vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce Olomouckého kraje obstaral u
mikrofonu stejně jako v minulých letech moderátor Petr Salava. Připravil
si pro oceněné sportovce i pro představitele politického a společenského života, kteří se chopili rolí obdarovávajících, pikantní otázky,
záludné úkoly a nečekaná překvapení. Koulařka Eva Kacanu musela zopakovat svůj zlatý paralympijský
hod koulí a vrhla své oblíbené atletické náčiní přímo do hlediště mezi
zkoprnělé diváky. Lékaře naštěstí ne-

bylo potřeba, ukázalo se, že tříkilová
koule byla odlehčena na pouhých několik deka. Házenkářky zase musely
na jevišti vykouzlit taneční kroky
walzu, aby tak potvrdily svou pohybovou všestrannost. Za odvahu
předvést vítězný tanec si odnesly kapitánka Veronika Hejtmánková a kanonýrka Martina Kelarová vítězná
srdéčka, trenéra Lubomíra Krejčíře a
předsedu dámského klubu Vítězslava Růžičku obdaroval Petr Salava
vítěznými doutníky.
Na jevišti se kromě oceněných sportovců vystřídala celá řada funkcionářů tělovýchovných svazů a sportovních organizací, představitelé
kraje i města Prostějova. Všichni se
shodli v jediném bodě – je třeba podporovat sportující mládež a sportovní oddíly, zabezpečit kvalitní sportoviště a schopné trenéry. Na stejnou
strunu zahráli hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík i jeho náměstkové Ivan Kosatík a Alois Mačák.
Pokud všichni splní své sliby, půjde
do sportu dostatek penízků.
Od slov k činům nemá daleko spolupořadatel ankety Sportovec Olomouckého kraje 2008 agentura TK
PLUS Prostějov.
„Je naší prioritou vyhledávat mladé
talentované sportovce a podporovat
je finančně i materiálně tak, aby dobře reprezentovali region, kraj i celou

Tak vypadají nejlepší. Na společném snímku jsou všichni ocenění nejlepší 8. ročníku ankety
„Sportovec Olomouckého kraje 2008“.
zemi. Jsme organizátory největších
tenisových turnajů, atletické Zlaté
tretry, jsme spolupořadateli Fed cupu
a Davisova poháru. Podporujeme
sportovce i z různých dalších sportovních odvětví a věříme, že pro ně
budeme vytvářet kvalitní zázemí i v
budoucnu,“ prohlásil jednatel Miroslav Černošek.
Vyvrcholením slavnostního večera

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ANKETY SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO KRAJE 2008
Nejlepší handicapovaní sportovci
V kategorii nejlepších handicapovaných sportovců v kraji byli vyhodnoceni atleti – účastníci letošních paralympijských her v Pekingu – Eva
Kacanu a Rostislav Pohlmann z
Atletického klubu Olomouc.
Rostislav Pohlmann získal na paralympijských hrách v Pekingu dvě
bronzové medaile, a sice v hodu
oštěpem a diskem. Hodně si cení
spolupráce s legendou českých oštěpařů Janem Železným.
„Obdivuji ho, že se dokázal vrátit po
nepříjemném zranění zpět mezi
oštěpařskou špičku. Vím, co prožíval, já sám jsem to zažil,“ prohlásil.

Eva Kacanu získala pro Českou republiku historickou první zlatou paralympijskou medaili ve vrhu koulí,
navíc svým hodem 6,73 metru stanovila i nový světový rekord. S přehledem vyhrává všechna česká mistrovství. Její rodina pochází z Řecka, proto se nejlépe cítila na paralympiádě v
Athénách, kde se po letech setkala i
se svou rodinou. V anketě Sportovec
Olomouckého kraje nezískala
ocenění poprvé. A jaké pocity si ze
slavnostního večera odnášela?
„Ty nejlepší, protože poprvé jsem v
této anketě zvítězila se zlatem a rekordem. Docela se mi v poslední
době daří, takže je to i pocit uspokojení,“ řekla královna handicapovaných atletů. Trénuje podle možností,
před parylympiádou to bylo i pětkrát
v týdnu čtyři hodiny denně.
V soutěžní kategorii vozíčkářů navíc nese nejtěžší handicap.
„Jsem spokojená i v osobním životě,
pracuji jako externí konzultant v sociálních službách, takže mám práci,
která mě baví i uspokojuje,“ svěřila
se skromná paní Eva.

Nejlepší sportovci-senioři
Olomouckého kraje
Užší nominaci získala pětice sportovců – tenista Tomáš Berdych a
bikrosařka Jana Horáková z Prostějova, autokrosař Ladislav Hanák z
Přerova, atletka Petra Kamínková a
veslařka Pavlína Žižková z Olomouce.
Konečné pořadí : 1. Pavlína Žižková, 2. Tomáš Berdych, 3. Ladislav Hanák
Prostějovský tenista neobhájil loňské

prvenství. Nejvíce hlasů poroty složené ze zástupců ČSTV, sportovních
novinářů, zástupců kraje a měst získala veslařka Pavlína Žižková z olomouckého veslařského klubu. Je trojnásobnou mistryní ČR a vítězkou
Českého poháru. Skvělých výsledků
dosáhla vloni také na mistrovství světa a Evropy na veslařském trenažéru.
Zajímavostí ankety za rok 2008 je
zcela určitě převaha sportujících žen
a dívek. Z celkového počtu 16 nominací bylo pouze 6 mužů, představitelky něžného pohlaví své mužské
protějšky jasně převálcovaly.

Nejlepší kolektiv
Olomouckého kraje

Házenkářky Zory Olomouc jsou
stálicemi na scéně ženské házené u
nás i v mezinárodním měřítku. Jako
jediné obhájily v anketě loňské prvenství. Jsou domovským klubem i
prostějovských
talentovaných
házenkářek, v posledních letech je
členkou dámského týmu Jana
Spíchalová. V rámci České republiky jsou několikanásobnými mistryněmi, jako členky česko-slovenské házenkářské soutěže Interliga se
umisťují mezi nejlepšími týmy. Už
druhý rok měří své síly také v evropských pohárových soutěžích. V
letošním roce se probojovaly už do
osmifinále, kde narazily na favorizovaný celek z Kodaně. Jak vidí
svou další účast v evropském poháru?
„Vzhledem k tomu, že Dánky jsou
špičkou ženské házené a kodaňský
klub patří k favoritům soutěže, budeme se snažit vybojovat co nejlepší
výsledek na domácím hřišti a se ctí
evropskou soutěž dohrát,“ mínil
předseda klubu Vítězslav Růžička.
Odpověděl i na otázku, jak si stojí
klub na začátku jarní části soutěže
Interligy :
„Bohužel už od začátku roku se začala projevovat krize sponzorů,
spousta firem utlumila nebo snížila
aktivity, které směřují do reklamy a
marketingu. Musíme to nějakým
způsobem řešit, takže začali jsme
hodně šetřit, pečlivě zvažujeme, co
pořídíme, jak pořídíme. Jsme na to
svým způsobem zvyklí, protože do
házené nejde tak velká finanční podpora jako do jiných atraktivnějších
sportů. Navíc jsme podobnou krizi v
minulosti prožili a mohu říci, že úsp-

Objev roku – triatlonista Roman
Kaniščev

ěšně přežili. Jde o to nastavit v klubu
určitý režim, podle kterého se budou
finanční prostředky využívat,“ nastínil další činnost DHK Zora Olomouc předseda.
„Přestože současně hrajeme pohárové i ligové zápasy, nejsme unavené. Potřebujeme chytit formu a
hrát pěknou házenou. Cíl je pořád
stejný. I když to při pohledu do současné tabulky zrovna nevypadá růžově, cíl je opravdu pořád stejný – v
Interlize obsadit co nejlepší místo a
obhájit český mistrovský titul,“ objasnila kapitánka Veronika Hejtmánková.

Sportovec Tri klubu Loštice je současným mistrem České republiky v triatlonu, vítězem Českého poháru, několikanásobným mistrem ČR v plavání a
mistrem Evropy v cross triatlonu, které
se vloni konalo v Holandsku. Ocenění
předal mladému sportovci náměstek
hejtmana Olomouckého kraje Alois
Mačák. Stalo se již tradicí, že dřívější
prostějovský místostarosta – sám
sportovec – dbá o všeobecné duchovno mladých sportovců a obdarovává je
vlastními verši. Romana Kaniščeva
potěšil sbírkou Medunka.

Nejlepší trenér

Nejlepší junior

Nejvyšší hodnocení udělila porota
trenérce moderní gymnastiky a estetické skupinové gymnastiky Renátě
Vrbové z TJ Sokol Velký Týnec.
Moderní gymnastika zde má
poměrně širokou základnu. Úspěchy, kterých dívky s míči, obručemi,
kužely, stuhami nebo i bez gymnastického nářadí, dosahují v soutěžích
jednotlivců nebo kolektivních skladbách, je řadí mezi špičky v republice
i na mezinárodní scéně. Jsou úřadujícími mistryněmi republiky, vítězkami světového poháru v Bulharsku, vítězkami dalších šampionátů.
„Nečekané ocenění v anketě mě potěšilo i překvapilo. Moderní gymnastika nepatří v Olomouckém kraji k
těm nejpopulárnějším sportům, i
když máme v současné době v členské základně kolem 65 dívek ve
věkovém rozpětí pět až dvacet let.
Máme výborný kolektiv, skvělé rodičovské zázemí. Za veliký úspěch
posledního desetiletí považuji loňské 7. místo na mistrovství světa ve
Španělsku,“ uvedla úspěšná trenérka. A protože gymnastky šíří dobré
jméno své rodné obce Velký Týnec
nejen po krajinách českých, ale i v
zahraničí, oplátkou je jim velká podpora obecního úřadu, kraje i sponzorů.
„I přesto musíme být skromné a šetřit. Hodně nám pomáhají rodiče,
bez jejich pomoci by to vůbec nešlo.
Při intenzitě tréninků zvláště o
víkendech, finanční náročnosti na
dopravu, oblečení a sportovní výbavu jsme rádi za každou pomoc a za to
musíme poděkovat zvláště rodičům,“ dodala Renáta Vrbová.

Nejvíc hlasů získal kanoista z Litovle
Michal Kučera. Od loňského roku
jej zdobí dvě zlaté a stříbrná medaile z
juniorského mistrovství Evropy ve
sjezdu na divoké vodě. Trénuje pravidelně 6x v týdnu, jeden den patří oddechu a regeneraci.
„Teď přes zimu je to nabírání fyzické
síly a kondice, to znamená běh, běžky
a na vytrvalost hlavně bazén. Přes léto
jsem většinou na vodě, kilometry natrénujeme na klidné vodě, technika se
pak piluje na divoké vodě. Jezdíme
hodně na Lipno nebo do zahraničí“
poodhalil roušku tréninkové zátěže
devatenáctiletý sportovec. Od jara do
podzimu je prakticky každý víkend na
závodech – kolem 30 - nebo na soustředění. Studuje střední školu a letos
ho čeká maturita.

Nejlepší juniorský kolektiv
Tenisté TK Agrofert Prostějov
ovládli v loňském roce všechny tenisové soutěže. Mladší i starší žáci a také
dorostenci vybojovali na kurtech zlaté medaile v týmových soutěžích. Není proto náhodou, že se v prostějovském areálu vloni odehrály zápasy
mistrovství světa družstev do 14 let,
což je jedna z nejprestižnějších akcí
světové tenisové federace.

Čestná cena za zásluhy
Úspěšný veslař a trenér olomouckého veslařského klubu Zdeněk Vičík
obdržel ocenění z rukou hejtmana
Olomouckého kraje Martina Tesaříka. Ten začínal pod Vičíkovým vedením jako junior.
„Jsem rád, že mohu svému trenérovi
předat po letech cenu za zásluhy. Sám
už moc času na sport nemám, ale rád

se podívám na televizi,“ přiznal Martin Tesařík. „To se hodí, díky veslařské
průpravě bude hejtman lehce proplouvat čirými či kalnými vodami
krajského úřadu,“ glosoval pohotově
Petr Salava.

Cena Olomouckého kraje
Vavříny za reprezentaci regionu a
kraje získal fotbalista Rostislav
Václavíček - člen československé
reprezentace, která získala na
Olympiádě v Moskvě 1980 zlaté
medaile. Dlouholetý ligový fotbalista nikdy nezapomněl na své
rodné Vrahovice a stále má také v
živé paměti atmosféru pratižních
duelů odvěkých rivalů Prostějova s
Olomoucí.
-jp-

bylo předání sponzorských šeků v
hodnotě 5 tisíc korun mladým sportovcům Michalu Kučerovi a Romanu Kaniščevovi, které podporuje
Centrum individuálních sportů kraje
olomouckého (CISKO). Stejné část-

Foto: Zdeněk Pěnička

ky si v podobě charitativních šeků
odnesli i oba handicapovaní sportovci. Další charitativní dar v hodnotě 10
tisíc korun pak získal Dětský domov
mládeže v Plumlově.
-jp-

POHLEDEM ORGANIZÁTORA
Petr FRIDRICH, manažer marketingové společnosti TK PLUS: „Nejvíce vítězných cen sice letos putovalo do Olomouce, ale i celkové
druhé místo Tomáše Berdycha je velmi cenné.
Hodně vysoko si ceníme vítězství tenisových
juniorů TK Agrofert, kteří byli poprávu vyhlášeni nejlepším kolektivem. Podle prvních
ohlasů vedoucích krajských představitelů, ale
našeho opět anketa splnila svůj účel. Středeční slavnostní večer byl
opravdu galapředstavením a přehlídkou těch nejlepších sportovců,
kteří v Olomouckém kraji působí. Kraj opět potvrdil, že si svých
sportovců váží a i do budoucna se jen potvrdilo, že tato anketa má
smysl. Doufáme, že i v příštích letech bude zájem kraje tuto akci
pořádat a naším zájmem je, aby na její organizaci spolupracoval
právě s naší agenturou. Pro TK PLUS je obrovskou ctí tuto anketu
pořádat a zároveň bych chtěl poděkovat všem partnerům, kteří se
na uspořádání ankety podíleli. Bez jejich podpory by určitě nebyl
ten středeční večer tak důstojný. Původně se mělo vyhlášení konat
v Šumperku, ale termínová kolize s představením hry Járy Cimrmana, které se v těchto dnech v šumperském divadle hraje nám nabídla možnost uspořádat anketu v Prostějově. Náhradí alternativou
bylo teda Městské divadlo Prostějov, s jehož vedením jsme se velice rychle dohodli. Původně plánovaný Šumperk přijde na řadu v
příštím roce.“
-zv-

