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Ženské ve čtvrtek ŠÍLELY!

Erotická show změnila dámy v dračice

Ladies party – velice decentní název pro skvělou taneční show vrcholící erotickým zážitkem. Přicházejí
na ní dámy, odcházejí rozvášněné dračice. A to díky
kvartetu účinkujících, které rafinovaně stupňuje ženskou představivost, aby jí v
závěru vybičovalo k sebezničujícímu vyvrcholení.
Ladies party – téměř zavádějící název pro půldruhé
hodiny trvající vystoupení
perfektně vymodelovaných
mužských těl jen tušených
pod tajemnou maskou Zora
nebo ve slušivé bělostné uniformě mariňáka. Taneční
vystoupení v rytmické hudbě, kmitající terče reflektorů střetávající se s uhranči-

vými blesky očí. Zdlouhavé
a dráždivé hrátky s ženskou
touhou slibující zážitek s
velkým Z. Pomalu a zvolna
odpadávají pánské svršky
kus po kuse, odhalují hladkou kůži napnutých svalů,
která se leskne v záři světel s
erotickou svůdností. Jediným trhnutím padnou nohavice na půl žerdi a odhalí
slastné překvapení, dosud
utajované pod pejsánčím
čumáčkem a svěšenými oušky. Tanečníci si dráždivě pohrávají se svými mazlíčky. A
ženy šílí v euforii, ženou tanečníky dál a dál. Hudba
zaniká v jekotu, až konečně
nadchází ten dlouho očekávaný okamžik. Na prchavou chviličku se vyloupne

mužství v plné kráse svalnatých těl, aby vzápětí zmizelo
v záhybech saténu. Tanečníci sestupují z výšin jeviště a
laškují s ženami přibitými
silou erotického zážitku na
své židle. Nabízí jim svá
hladká těla a svůdně vonící
napnutou kůži k polaskání,
k pomazlení, a pomalu tiší
rozjitřené smysly. Všeobecné uklidnění smiřuje rozjitřenou ženskou mysl s realitou a vrací je do náručí
manželů a milenců čekajících doma u televize nebo v
hospůdce u půllitru. Sladký
sen skončil.
„S erotickou show vystupujeme už deset let. Pro nás je
to práce jako každá jiná.
Jen nám možná dává trošku
víc uspokojení, protože jsme
za ni odměněni ženským obdivem,„ prozradil mluvčí
skupiny The Rangers. V
průměru předvádějí show
ve vlastní choreografii šestkrát do měsíce nejen v Čechách a na Moravě, jejich
teritoriem jsou i sousední
Slovensko nebo Polsko.
„Naším cílem je pobavit li-

di, tedy přesněji řečeno ženy. Víc než devadesát procent jich na naše vystoupení
přijde nazapřenou, proto se
jim snažíme vyvážit pocit
jakéhosi provinění tím nejlepším zážitkem. Naše vystoupení není jen o erotice a
o nahotě, je především o
dobré zábavě a odreagování
se od stereotypu všedních
dní. To dokazuje i to, že na
naše vystoupení přijdou
dívky a ženy různého věku,„ dodal představitel
mužné krásy. A jaké že používají svůdní muži při své
taneční hře svalů afrodiziakum? Na lesknoucí se hebkou kůži jim stačí Aviril Baby s azulénem, který ženy
rády používají na roztomilé
prdýlky svých ratolestí.
V prostějovském společenském domě se The Rangers
představili poprvé, ale ne naposled. Za rok se sem vrátí s
novým programem Tour
Fantastik. Takže ženy a dívky – zapiště si datum 25.
března 2010 červeně do svého diáře!
-jpFoto: Z. Pěnička

Karambol na náledí,
snad už poslední...
Štěstí v neštěstí měl ve středu řidič
škodovky, kterého na silnici u
Přemyslovic překvapilo náledí a
kluzká vozovka. Z ošklivě vypadající havárky vyvázl jen s lehkým
zraněním.
"Ve středu 25. března v 6.15 hodin jel
řidič vozidla Škoda Forman po silnici od obce Štarnov na
Přemyslovice. Při jízdě nepřizpůsobil rychlost vozidla stavu a povaze
vozovky, na sněhu a náledí dostal
smyk a havaroval vlevo mimo silnici
nárazem do stromu. Poté se převrátil

na střechu. Řidič utrpěl lehké zranění. Spolujezdec byl preventivně
vyšetřen, zranění neutrpěl," popsala
nám dopravní nehodu Alena
Nedělníková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Škoda na vozidle
byla vyčíslena na 30 tisíc korun.
Doufejme, že jaro je už definitivně
tady a s podobnými karamboly na
sněhu a náledí je už definitivní
konec...
-mikVe středu mnohé překvapilo husté sněžení a mráz. Snad už naposledy.

I politici jsou chlapi...

Se striptéry podobnost čistě náhodná!

S chlapákama formátu The
Rangers, kteří ve Společenském domě nastartovali početné dámské publikum
málem až k extázi, je tu podoba čistě náhodná! Přesto i
dva přední prostějovští politici vzkazují - i my jsme
chlapi!
V sobotu si v městských lázních dali dostaveníčko plavci
při tradiční Velikonoční 24-hodinovce s podtitulem Plave celá rodina. Start celé akce byl
naplánován na deset hodin dopoledne a mezi prvními skočili do bazénu místostarosta Prostějova Vlastimil Uchytil a
prostějovský poslanec Parlamentu České republiky Radim
Fiala. Každý z účastníků měl
při štafetovém závodě za úkol
uplavat čtyři bazény, což představuje 100 metrů. A tady páni

politici trošku narazili! "Tvářil
jsem se přede všemi sebevědomě a předváděl se jako mladík.
Prvních padesát metrů jsem
uplaval v pohodě jako pětadvacetiletý klučina, druhou padesátku jsem se ale už topil. V
tu chvíli jsem si uvědomil, kolik je mi vlastně let," vypověděl Večerníku se smíchem
Vlastimil Uchytil, místostarosta města Prostějova. Na dotaz,
zda mu nebude vadit, že bude
zobrazen na titulní straně dnešního vydání vedle striptérů z
The Rangers, kteří vystoupili
dva dny předtím ve Společnském domě, jen suše odvětil:
"Proč? S kolegou Fialou bychom nějaké rangery převálcovali jako tank. Jsme hezčí chlapi!"
Poslanec Radim Fiala se tvářil
už poněkud vylekaněji. "Dou-

fám jenom, že z toho nebude
nějaká ostuda. Vyberte tam ale
nějakou dobrou fotku a ne jak
se topím," sdělil nám do telefonu poslanec Parlamentu ČR,
který už zřejmě teď myslí na
předčasné volby po pádu vlády
jeho strany. Z plavecké akce
měl ale i on dobrý pocit. I když
i pro něj byla stometrová vzdálenost složitá. "Přiznám se, že
jsem se pořádně nerozcvičil a
závod jsem podcenil. Při třetím
bazénu jsem už doplatil na kyslíkový dluh. Šlo ale o srandu a
dobrý pocit z toho, že děláme
něco pro sebe a hlavně pro druhé," řekl Radim Fiala. Vybrané
vstupné z celé akce bylo totiž
pořadateli věnováno na charitativní účely.
Tak co ženské, kdo vypadá líp,
The Rangers nebo místostarosta s poslancem?
-mik-
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Ochmelkové
Za uplynulé období bylo přijato
na linku 156 sedm oznámení týkající se opilých lidí. Hlídky vyrážely na různá místa našeho
města. „Znavení občané odpočívali„ na chodníku, na silnici, ve
schodišti domu nebo v hale hlavního nádrží. Ve všech případech
se jednalo o muže a to ve věku od
jednadvaceti do šestašedesáti
let. U žádného z nich nebylo zapotřebí volat lékaře. Strážník má
možnost dle zákona udělit dotyčnému pokutu za vzbuzování
veřejného pohoršení do výše až
1000 korun. Tento přestupek
však lze řešit i domluvou. Vždy
záleží na okolnostech.

Pozor na botičky
V současné době probíhají kontroly na placených parkovištích
v ulicích Plumlovská, Mlýnská,
Křížkovského, Školní a
Hlaváčkovo náměstí. Pokud řidič nezanechá viditelně za předním sklem automobilu platný
lístek o zaplacení poplatku, lze
mu za tento přestupek uložit v
blokovém řízení pokutu až do
výše 2 000 korun. Na auto může
strážník přiložit i technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla tzv. „botičku„. Na svou nedbalost již od začátku měsíce
března doplatilo 106 řidičů, kterým byla udělena pokuta v blokovém řízení. Prozatím byli
strážníci shovívaví a celková vybraná částka činí 10 900 korun.

Bary bez problémů
Během nočních služeb hlídky
provedly několik namátkových
kontrol v provozovnách, zda není podáván alkohol osobám
mladších osmnácti let. Nebylo
zjištěno žádné protiprávní jednání.

Toulaví psi
V uplynulém týdnu byli nahlášeni čtyři zaběhlí psi. Odchyceni
byli v ulicích Brněnská,
Hybešova, U stadionu a na
Fanderlíkové. Tři z nich byli předáni majitelům. Jeden byl odvezen do útulku v Olomouci.

Změna termínu
blokového čištění
Městský úřad oznamuje, že vzhledem k povětrnostním podmínkám
bylo přesunuto čištění bloku 4 ze
dne 25. 03. 2009 na 31. 3. 2009 –
blok č. 4 – K. Svolinského, K.
Svolinského – parkoviště, V. Špály,
V. Špály – chodník, J. Zrzavého, J.
Zrzavého – chodník, kpt. O. Jaroše,
kpt. O. Jaroše – parkoviště, A.
Fišárka, B. Dvorské, C. Boudy, C.
Boudy – parkoviště, S. Suchardy,
K. H. Kepky.

Jeli vytahovat prsty
Ke kurióznímu zásahu vyjížděli
prostějovští hasiči minulou neděli.
"V neděli 22. března 2009 byli v
18:36 hodin požádáni profesionální hasiči z Prostějova o
pomoc při vytažení prstů ruky uživatele ze štípačky na dřevo v
Prostějově na Sportovní ulici. Po
příjezdu hasiči zjistili, že majitel už
měl ruku vytaženou a byl v péči
lékařů. Hasiči pomohli pouze s
naložením pacienta do sanitky a
vrátili se na základnu," informovala nás mluvčí hasičů. -mik-

JARNÍ ÚKLID 2009
Jarní úklid bude v Prostějově zahájen ve středu 1. dubna 2009.
Počínaje tímto dnem budou po
městě rozmisťovány, velkoobjemové vany v termínech, ktteré naleznete na internetových stránkách
města či v Radničních listech.
Stejně jako na podzim se bude
odpad třídit na velkoobjemový
(jedná se o odpad z domácností,
který je rozměrný a není možno ho
umístit do popelnic např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení, textil a obuv) a
biologický (odpad ze zahrad),
který se bude odkládat do speciálních pytlů. Kontejnery – vany
budou na místě vždy v určený den
od 15.00 hod do naplnění, nejdéle
však do 17.00 hod. Naplňování
každé vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem
svozové firmy.

Ad.: Fantom z náměstí byl konečně zatčen
Stanovisko Městské policie k článku ze dne 23. 3. 2009
Nemám v úmyslu sdělovat názory a postoje formou tisku,
ale na článek „FANTOM Z
NÁMĚSTÍ BYL KONEČNĚ
ZATČEN„, zveřejněný v posledním čísle Prostějovského
Večerníku, nelze než skutečně
reagovat a uvést věci na pravou míru. Článek vyvolává
rozpory mezi policiemi, přitom obě policie jsou každodenními spolupracovníky. To
mne velice mrzí, neboť článek
neprávem hodnotí městskou
policii jako neprofesionální,
nekompetentní atd. a strážníci
jsou obsahem rozhořčeni.
Ano, pachatel krádeží v obchodech, o kterém se článek zmiňuje, byl skutečně zatčen. Ve skutečnosti pachatele popisovaných
skutků zadrželi strážníci
Městské policie Prostějov jako
osobu podezřelou ze spáchání
trestného činu. Byl tedy zadržen
strážníky městské policie a to již
dne 4. 2.2009, tedy již 14 dnů
předtím, než ho Policie ČR zadržela opětovně.
Strážníci zadrželi pachatele na
náměstí TGM na základě popisu
a oznámení pracovníků prodejny drogerie na T. G. M., kde od-

cizil zboží za několik tisíc korun.
Po zadržení byl předán Policii
ČR podle zákona, jako pachatel
trestného činu k dalším úkonům.
Proč ho Policie ČR v ten samý
den propustila, není městské policii známo. Z článku vyplývá,
že je podezřelý z mnoha skutků.
Městská policie eviduje v průběhu posledních 12 měsíců k podezřelému „jen„ 3 oznámení prodejců z roku 2008 a pouze jedno,
shora uvedené, v roce 2009. Z
toho je zřejmé, že oznámení byla činěna na Policii ČR, která to
řešila, nikoliv na městskou policii.

Proč majitelé či zaměstnanci
prodejen v centru města jednotlivé případy nehlásili, to nevíme.
Pro přehlednost – za posledních
12 měsíců strážníci vyřešili celkem 301 majetkových přestupků jiných zjištěných pachatelů.
Jak jsem uvedl, v průběhu 12
měsíců hlásili občané 4 případy
uvedeného pachatele na městskou policii, které byly vyřešeny, avšak podle zjištění okrskáře, který má na starosti centrum
města, hlásili další případy na
Policii ČR a v letošním roce na
městskou policii jen jeden případ. Je tedy třeba nezaměňovat.
Každé oznámení je na městské
policii řádně evidováno, telefonické hovory jsou archivovány.
Jak a kdo rozlišuje městskou či
„státní„ policii, je na znalostech
veřejnosti. Jistě však veřejnost
nebude zajímat, která policie
věc řeší, veřejnost samozřejmě
očekává, že pachatel bude zjištěn, škoda bude uhrazena a pachatel potrestán.
Chceme přece ctít právo, každý z
občanů má právo na ochranu svého života, zdraví, svého majetku
a k tomu musí sloužit obě policie.
Nelze přece narušovat nekon-

krétními informacemi formou
tisku udržitelný rozvoj našeho
města, bezpečnost našich občanů. Obě policie mají dostatek
prostředků k tomu, aby bezpečnost Vás občanů byla zajištěna, je
však nutné policii přivolat v okamžiku, kdy policejní zásah je nutný a zákonný. Každý má právo
zavolat na linku 156 či 158 k provedení zákroku. Policejní složky
musí chránit slušné občany.
Případné nesplnění těchto povinností konkrétními jednotlivci z
řad policie musí být potrestáno,
jednotlivci, kteří toto nepochopí,
jsou za hranicí zákona. K tomu
slouží jak vnitřní tak vnější kontrola, která se zabývá konkrétními jasnými skutečnostmi, nikoliv
domněnkami. Každý má právo
této možnosti využít.
Musím zde uvést, že spolupráce
městské policie s Policií ČR je v
Prostějově na dobré úrovni, je
naprostou nezbytností ve prospěch občanů a plnění úkolů k
zajištění veřejného pořádku a
snižování kriminality. Článek v
tisku, který obsahuje nepravdivé
informace, by neměl tuto spolupráci narušit.
Bc. Jan Nagy, ředitel MP

Kdo zabrání zlodějnám?
Jak může někdo krást deset let beztrestně?
Velitel Městské policie v hlížet a zabezpečovat pořádek v ka zatím směřovala v tomto
Prostějově Jan Nagy se ve vý- našem městě. Docela nás omrá- ohledu jen na práci strážníků.
še uvedeném příspěvku čilo tvrzení velitele Jana Měli jsme k tomu důvody.
ohrazuje proti našemu člán- Nagyho, který zásluhy o dopa- Zaprvé jsme poctivě obešli skoku a zejména proti našemu dení pachatele sériových kráde- ro všechny obchodníky z nátvrzení, že zloděj dopadený ží připisuje městské policii. My městí, mluvili jsme se členy
kriminální policií okrádal totiž máme zcela protichůdné bezpečnostních agentur z obobchodníky na náměstí deset informace. Na druhé straně je chodů a máme rovněž informalet za tichého a nečinného pravda, a Jan Nagy to naší re- ce o tom, co obviněný třicetiletý
přihlížení strážníků. Nutno dakci doložil, že během posled- muž vypověděl při výslechu na
říci, že tuto kritiku jsme si li- ního roku strážníci zloděje tři- policii. Zatímco obchodníci se
dově řečeno nevycucali z prs- krát
předali
policistům shodují v tom, že proti každotu a už vůbec nechceme vyvo- Obvodního oddělení Policie denním nájezdům dnes již zalávat rozpory mezi městskou ČR, kteří ho propustili. Proč, to tčeného Roma se nedalo účinně
policií a Policií ČR, jak tvrdí budou muset veřejnosti zase vy- bránit, zatčený pachatel vypoJan Nagy. My sami si práce světlit oni. Na druhé straně si ale věděl do protokolu: "Chodil
obou policií nesmírně vážíme obě policie i veřejnost musejí jsem krást do obchodů někoa jak velitel Městské policie v zákonitě položit otázku, jak je lik let. Až se divím tomu, že mi
Prostějově během posledních možné, že jeden a ten sám zloděj tyto věci procházely i s ohlelet určitě zjistil, naše noviny krade v obchodech na náměstí dem na to, že jsem kradl na
nikdy nešetřily chválou na deset let a to každodenně, a za- náměstí, kde jsou stále hlídky
adresu strážníků v případě, tčen je až po tak dlouhé době ve městské policie. Prodavačky
že se jim podařila dobrá prá- chvíli, kdy se do celého případu na mě mnohokrát tyto hlídky
ce. A takových případů byla vloží až kriminálka? Naše kriti- zavolaly, ale byla pouze zkondrtivá většina. Proto nás
velice mrzí, když nás Jan
Nagy v ojedinělém případě kritiky obviňuje z uvádění nepravdivých informací a špinění práce strážníků. V případě kladných
článků o městské policii
nás vždy chválil a pokládal za profesionály...
Třicetiletý zloděj, který dlouhá léta na prostějovském náměstí vykrádal obchody a
kterého dopadla kriminální
policie, už sedí ve vazební
věznici a čeká na soud. O případu jsme podrobně informovali minulý týden. Naše
reportáž vzbudila obrovský
ohlas mezi Prostějovany a také velké emoce mezi lidmi,
kteří mají v popisu práce do- Zadržený zloděj byl dlouhá léta postrachem všech obchodníků z náměstí

Èerná kronika
Vykradené chaty
Neznámý pachatel se v průběhu několika minulých dnů
vloupal do rekreační chaty majitele v obci Lhota u Konice,
kde vše prohledal a odcizil věci v celkové hodnotě necelých
80 000 korun. Jednalo se o
elektrické spotřebiče, čerpadlo
a různé osobní věci. Dále odcizil přívěsný vozík za osobní
auto, vysokotlaký čistič WAP a
další věci.
Do rekreační chaty se neznámý pachatel vloupal i v katastru obce Stichovice. Z chaty odcizil mikrovlnou troubu, televizor, rádio, telefon a další věci. Majiteli způsobil škodu ve
výši 18 000 korun.

Sebral flek
V nočních hodinách se neznámý pachatel vloupal do objektu
restaurace
Bowling
Centrum v Kostelci na Hané a
odcizil číšnický flek s finanční

hotovostí 5 000 korun. Další
škoda ve výši 1 500 korun
vznikla poškozením objektu.

Čtyři najednou
V nočních hodinách ze dne 20.
3. na 21. 3. 2009 se neznámý
pachatel postupně vloupal do
zaparkovaných
vozidel
Renault 19, Ford Fiesta, Škoda
Felicia a Škoda Favorit, která
byla odstavená v obci Horní
Štěpánov. Vozidla prohledal a
odcizil autorádia. Krádeží věcí
způsobil majitelům škodu 6
000 korun a poškozením vozidel škodu dalších 6 000 korun.

To snad ne!
To je vrchol bezmezné neopatrnosti! Neznámý pachatel na
parkovišti před obchodním domem na ulici Okružní v
Prostějově využil nepozornosti poškozené ženy a po vyložení nákupu do auta při odvozu
nákupního vozíku vnikl do vozidla a odcizil dámskou kabelku s věcmi. V kabelce se na-

cházela i obálka s finanční hotovostí 120 000 korun.

Přišla o kabelku
Neznámý pachatel odcizil poškozené ženě z košíku jejího
jízdního kola na ulici Vodní v
Prostějově dámskou kabelku s
věcmi. Žena přišla o své doklady, platební kartu a finanční
hotovost 700 korun

Vybral všechno
Neznámý pachatel se v nočních
hodinách vloupal do objektu
soukromé firmy v obci Smržice
a z dílny odcizil různé pracovní
nářadí v celkové hodnotě 78
000 korun. Poté se vloupal i do
kanceláře a odcizil další věci v
hodnotě 55 000 korun.

Vysál stroje
Neznámý pachatel v obci
Pěnčín odcizil ze dvou odstavených pracovních strojů motorovou naftu a hydraulický
olej. Majiteli vznikla škoda
9 000 korun.

trolována má totožnost a nic
víc. I proto jsem v krádežích
pokračoval, protože jsem věděl, že mi od městské policie
vlastně nic nehrozí." A hlasy
obchodníků? Také nic moc.
"Uvedený zloděj byl u nás takřka
denně, chodil k nám krást už
zhruba před pěti lety. Zprvu jsme
vždy volali policii, ale když jsme
viděli, že hlídka po něm chce jenom občanku a pak ho pustí, aby
o pár kroků dál prodal to, co u nás
ukradl, tak jsme postupem času
začali rezignovat. Pokud jsme
zloděje nechytili sami a nevzali
mu co ukradl, s policií jsme to už
nijak neřešili," řekl nám jeden z
majitelů obchodů na náměstí.
Podobných reakcí jsme zaznamenali více, ale bohužel, žádný z
obchodníků si nepřál zveřejnit
své jméno. Ze dvou důvodů, jejichž společným jmenovatelem
je strach. Strach z odvety od
přátel pachatele a také obava z reakce policistů.
Jen neradi se pouštíme do
kritiky něčeho a někoho,
koho si sami jinak velmi
vážíme a bez jehož práce si
neumíme představit veřejný život v Prostějově.
Strážníci městské policie
konají záslužnou činnost.
Ovšem i jejich velitel musí
uznat, že v případě zloděje,
který obchodníky doslova
terorizoval a okrádal dlouhých deset let takřka bez
povšimnutí, jde o velice
neobvyklou věc. Skutečně
policie nemá účinnější nástroje k tomu, aby podobné
darebáky dopadla mnohem dříve? Michal Kadlec

Drobné z vinotéky
Na Sídlišti svobody v
Prostějově se neznámý pachatel vloupal do vinotéky, poškodil uzamknuté vstupní dveře a
poté odcizil finanční hotovost
v kovových mincích ve výši
500 korun. Škoda způsobená
na zařízení vinotéky není doposud vyčíslena.

Prachy z kočárku
Neznámý pachatel odcizil na
chodbě ubytovny na ulici
Kostelecká v Prostějově peněženku s finanční hotovostí 7
500 korun. Peněženku nechala
poškozená odloženou ve volně
přístupné tašce na dětském kočárku.

Kapsář v obchodě
V obchodním domě na ulici
Okružní v Prostějově odcizil
neznámý pachatel poškozenému muži z kapsy jeho bundy
peněženku s finanční hotovostí 3 000 korun, platební kartou
a osobními doklady.

Vidìno - Slyšeno
Job
„Není to ani tak práce, jako spíš
zaměstnání,“ stručně hodnotil
svůj job chlapík ve středních letech. Ono je to tak trochu podobné jinému tvrzení, že ne každý zaměstnanec je pracovník. Někdy
prostě dělat není zapotřebí a jiný
pro změnu dělat nebude. A ze
všeho nejhorší je, když se chcete
nechat zaměstnat a oni ještě po
vás chtějí, abyste něco dělali. To
už je pak vrchol. Ovšem je pravdou, že jsou klefta, co jsou víc zaměstnáním, než prací. Ale v tom
případě se člověk musí obětovat.
Někdo to přece dělat musí!
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pohled na zaparkované fáro na
parkovišti u tržnice, maličko pomačkané a postavené na cihlách,
sic kola potřebovali už někde jinde. Těžko říct, jak to má majitel s
parkovným, ale spíš než na krádež
kol to vypadá na postupné zvrakovávání. Ještě by měli správci parkoviště asi nakonec vydat i doklad
o ekologické likvidaci.

Zítra

No možná jste se ještě nestihli pořádně probrat z přechodu na letní
čas, ale těm, co to nestihli ještě v
čase středoevropském, připomínáme, že zítra se naplní termín
daňové povinnosti a pokud by se
měla sestavovat hitparáda nejméně oblíbených dat v roce, pak by
tento den byl minimálně na medaili. Ale ať tak či tak, berňák se
Parking
„Tak dlouho už tady stojí, že mu na vás těší, tak žádná zdržovačka.
-MiHsebrali i kola,“ komentovala paní

Elitní voják byl obviněn
Policie v minulých dnech obvinila vojáka z elitního průzkumného praporu z Prostějova
kvůli loňské smrti jeho kolegy.
Jak jsme tehdy informovali, osmatřicetiletý voják zemřel loni
v srpnu na následky těžkého
zranění, které utrpěl v důstojnickém klubu. Obviněnému
hrozí soud za ublížení na zdraví
s následkem smrti.
„Byl vyslechnut pan obviněný a
nyní byl přibrán znalec z oboru biomechaniky,„ informovala média
prostějovská okresní státní zástupkyně Naděžda Kezniklová.
Znalec by měl prozkoumat, jestli
vojáka těžce zranil jeho kolega
nebo si průzkumník ublížil sám

při pádu na zem. Detektivové
nyní dokončují vyšetřování, poté
státní zástupci rozhodnou, jestli
obviněného pošlou před soud.
Po smrti vojáka se objevily informace, že mu zranění způsobil kolega, se kterým se na oslavě v
kasárnách pohádal a popral a při
potyčce použil chvaty, jež však
špičkově vycvičení průzkumníci
smějí použít jen ve skutečném
boji. Zástupci armády verzi o
rvačce mezi vojáky opakovaně
odmítli, podle nich šlo o nešťastnou náhodu při předem domluveném nacvičování chvatů.
Těžce zraněný voják skončil v nemocnici, kde po dvou týdnech v
umělém spánku zemřel. -mik-

VÝZVA občanům
Vážení čtenáři Prostějovského
Večerníku, v souvislosti s tématem o krádežích v prostějovských
obchodech zavádíme diskuzní
fórum, v rámci kterého nám můžete posílat své názory, náměty a
postřehy. Rádi bychom právě od
vás chtěli slyšet, jaké zkušenosti
máte se zloději, lupiči a dalšími
podobnými živly. Zároveň nás

ale také zajímá, jak hodnotíte
bezpečnost v našem městě a práci
příslušníků městské či státní policie. Máte s nimi dobré či špatné
zkušenosti? Napište nám a rádi
vaše
názory
otiskneme.
Příspěvky zasílejte na adresu naší
redakce v Olomoucké ulici 10
nebo elektronickou poštou na adresu redakce@vecernikpv.cz.

Chodkyni srazilo auto
K závažné nehodě došlo hned
v pondělí minulého týdne
časně ráno u Doloplaz. Ženu
středního věku srazilo na silnici auto.
"V pondělí dne 23. března ve
4.40 hodin na silnici mezi obcemi Doloplazy a Nezamyslice
došlo ke srážce osobního motorového vozidla Škoda Felicia s

šestapadesátiletou chodkyní.
Žena vstoupila do vozovky z autobusové zastávky mezi obcemi
z důvodu přijíždějícího autobusu.
Přitom došlo ke srážce s autem.
Žena byla převezena s těžkým
zraněním do Fakultní nemocnice
v Brně," sdělila nám Alena
Nedělníková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. -mik-

Daň z příjmů
Rozšířené úřední hodiny Finančního úřadu v Prostějově
Den
podatelna
Pondělí 30. března 8.00 – 18.00
Úterý 31. března
8.00 – 18.00

pokladna
8.00 – 11.30 12.30 – 15.00
8.00 – 11.30 12.30 – 15.00

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...
František Gajdůšek
1954 Želeč
Rudolf Strobl
1937 Prostějov
Jitka Mrázková 1929 Prostějov
Antonín Patka 1931 Prostějov
Alžběta Kopecká 1910 Prostějov
Pavla Menšíková
1953 Želeč
Miloslav Karas 1926 Vrahovice
Margita Papoušková Prostějov
Miloš Karlík 1920 Vrchoslavice

Jaroslav Faltýnek 1927 Prostějov
Ing. Jiří Kousal 1947 Prostějov
Jiří Jakša
1934 Prostějov
Miloš Cibulka
1972 Prostějov
Antonín Vymazal 1946 Prostějov
Vladimír Ptáčník 1934 Protivanov
Zdeněk Švancara 1947 Prostějov
Marie Trunečková 1923 Prostějov
Rostislav Běhal 1934 Klenovice

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 30. března 2009
Stanislav Pluhař 1944 Otaslavice 11.20 Obřadní síň Prostějov
Jitka Tomášková 1931 Buková 14.00 kostel Protivanov
Středa 1. dubna 2009
Paulina Bokůvková 1920 Stařechovice 10.40 Obřadní síň Prostějov
Anna Zámoravcová 1929 Želeč 11.20 Obřadní síň Prostějov
Pátek 3. dubna 2009
Karel Nasadil 1929 Otonovice 10.00 Obřadní síň Prostějov
Květoslava Zaoralová 1924 Prostějov 10.00 Obřadní síň Mlýnská
František Crhonek 1917 Domamyslice 11.20 Obřadní síň Prostějov
JUDr. Pavel Krátký 1946 Mostkovice 12.00 Obřadní síň Prostějov
Ing. Ivana Kresová 1943 Prostějov 13.00 Obřadní síň Mlýnská
Miloslava Nováková 1931 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
Věra Černá 1924 Bedihošť 14.00 Obřadní síň Prostějov
Helena Bajgarová 1920 Prostějov 14.00 hlavní kostel Prostějov
Jiřina Pluskalová 1932 Prostějov 14.40 Obřadní síň Prostějov

30. března 2009

Do městské pokladny

se pohrnou MILIONY
Z 50 prodávaných domů je zájem o 46
Jak jsme již několikrát informovali, radnice se před časem
rozhodla prodat 50 bytových
domů v majetku města. Přednost při koupi měli prvořadě
nájemníci, kteří domy obývají. Město si od tohoto kroku
slibuje desítky milionů korun,
které hodlá investovat do dalšího rozvoje Prostějova. A jelikož je již po termínu, kdy se
zájemci mohli o koupi domů
přihlásit, zeptali jsme se místostarosty města Vlastimila
Uchytila (na snímku) na výsledek. "Velmi potěšující
zprávou je, že z padesáti nabízených domů projevili
nájemníci zájem o šestačtyřicet z nich. Jsem rád, že to tak
dopadlo. Potvrdilo se, že šlo o
dobře nastavený projekt, přestože tiskem proběhla kritická
polemika. Je ale vidět, že
občané projevili obrovský
zájem řešit své vlastní bydlení," uvedl místostarosta zodpovědný za majetek města.

Vydařený projekt. Město utržené desítky milionů korun za
prodej bytových domů investuje do dalšího rozvoje Prostějova.
Rada města již na 32 domů
vyhlásila záměr prodeje, toto
úterý se tak stane v dalších čtrnácti případech. Vše ale musí
ještě samozřejmě posvětit a
schválit zastupitelstvo. Zbývá
tedy ještě z původní nabídky
prodat čtyři domy. "U dvou z
nich máme od nájemníků ne-

gativní ohlas, u dalších dvou
nemáme žádné stanovisko.
Přestože je po termínu přihlášení se ke koupi, nebráníme
se dalšímu jednání s nájemníky těchto domů. Nyní je už
ale možné tyto nemovitosti
prodat třetím osobám," dodal
Vlastimil Uchytil.
-mik-

To je ono, takhle se to má dělat!
Aby si strážníci městské policie
nemysleli, že je v poslední době
v souvislosti s krádežemi obchodech pouze kritizujeme, rádi
uvádíme dva případy z minulého týdne, kdy odvedli velice
kvalitní práci. Díky ní byly objasněny dvě krádeže v obchodech a dopadeni pachatelé.
"V průběhu minulého týdne
strážníci vyjížděli celkem devětkrát k drobným krádežím do prostějovských supermarketů. Pět
pachatelů odcizilo zboží v hodnotě od 10 do 470 korun. Nejčastěji se jednalo o pochutiny, například čokolády, káva nebo alkohol. Ve dvou případech zlodějíčkům byla udělena bloková pokuta. Zbylí skončí u správního or-

gánu. Největší „lup„ si chtěly
odnést dvě slečny ve věku 15 a 16
let. Do tašek si každá z nich vložila nejrůznější zboží jako prostěradlo, časopisy, prezervativy, sladkosti a nechyběla ani láhev alkoholu. Tyto věci se následně snažily pronést přes pokladní zónu bez
zaplacení. Zcizený tovar byl poškozený a celková hodnota byla
vyčíslena přes 2 000 korun. Na
místo strážníci přivolali rodiče a
ti zboží uhradili. Dívkám byla
udělena bloková pokuta ve výši
500 korun," uvedla Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.
Druhý případ krádeže řešila hlídka pohybující se v centru města. V
odpoledních hodinách ji kontak-

tovala v prostorách Dukelské
brány zaměstnankyně prodejny s
obuví. "Uvedla, že před malou
chvílí odcizila žena v doprovodu
několika dětí troje boty a vydala
se směrem k radnici. Strážníkům
se podezřelou ženu podařilo zadržet a to v prostorách prodejny
drogerie. Pachatelka si hlídky
všimla a odcizené zboží se pokusila ukrýt v jednom z regálů. Třetí
pár střevíců byl nalezen před obchodem v odpadkovém koši.
Zboží v ceně 2 897 korun pod dohledem strážníků vrátila zpět.
Svým jednáním je dotyčná podezřelá z přestupku a celá věc byla
strážníky předána správnímu orgánu," informovala Jana Adámková.
-mik-

Kvarteto osob v hledáčku policie
Prostějovská policie vyhlásila
celostátní pátrání po čtyřech
osobách z našeho okresu, které
se vyhýbají spravedlnosti. Dvě z
nich byly již pravomocně odsouzeny, ale před nástupem trestu se ukrývají na neznámých
místech. Strážci zákona žádají
veřejnost o pomoc při jejich zatčení.
JAROSLAV POLÁK se narodil
13. dubna 1962 a
trvalé bydliště má
hlášeno v ulici Poříčí číslo 39 ve
Starém Brně v
okrese Brno - střed,
přechodně bytem v obci Vrchoslavice číslo 20 v okrese Prostějov. Na hledaného vydal Okresní
soud v Prostějově příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro trestný čin zanedbání
povinné výživy. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 40 do 43 let,
měří 170 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné rovné a krátké vlasy s čelní
pleší. Může mít i plnovous.

Pohledem shora
Pohledem shora

SOŇA HORVÁTKOVÁ se narodila 8. dubna
1978 a trvalé bydliště má hlášeno v
Jezdecké ulici číslo 6 v Prostějově.
Na hledanou vydal
Okresní soud v Uherském Hradišti příkaz k zatčení pro podezření ze spáchání trestného činu
krádeže. Její zdánlivé stáří je v
rozmezí od 30 do 33 let, měří
162 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a hnědočerné
středně dlouhé vlasy. Má eliptický tvar hlavy.
ALEŠ DANIEL se narodil 27.
ledna 1988 a trvalé
bydliště má hlášeno v obci Dobromilice číslo 140 v
okrese Prostějov.
Na hledaného vydal Okresní soud v Prostějově
příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody do nejbližší
věznice pro trestný čin řízení
motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Jeho zdánlivé

stáří je v rozmezí od 20 do 25 let,
měří 180 centimetrů, má střední
postavu a černé krátké vlasy.
VLADISLAV KOVÁŘ se narodil 17. července
1981 a trvalé bydliště má hlášeno v
obci Klenovice na
Hané číslo 125 v
okrese Prostějov.
Na hledaného vydal Okresní
soud v Prostějově příkaz k zatčení pro podezření ze spáchání
trestného činu krádeže. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 25
do 30 let, měří 175 centimetrů,
má střední postavu, hnědé oči a
černé krátké vlasy se skráňovou
pleší.
Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování v Prostějově na tel. číslo 974 781 326.
-mik-

DO PĚTICE

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ak se to konečně povedlo. Jasně, že tím myslím nezlomné úsilí socialistů svrhnout tak trochu pravicovou Topolánkovu vládu. Pravda, měl bych tisíc výhrad, proč se mi vládní koalice nelíbí, přesto si myslím, že se to Paroubkovcům podařilo v ten nejméně vhodný okamžik. Pokud tedy vyjmeme politické ambice aktérů, které se vždy vymykají jakýmkoliv okolnostem. Povedlo se
to na pátý pokus a mám pocit, že to byla hra vabank, do pětice čehokoliv, ať už dobrého nebo zlého, hlavně
aby to bylo. Pakliže dosud dělala vláda špatné kroky v boji finanční krizi, byly aspoň nějaké, teď nebudou žádné. Vláda v demisi by neměla logicky přijímat zásadnější rozhodnutí výrazně zasahující už do
kompetencí vlády budoucí, tak trochu je jenom nuceným správcem. I když ani třeba počínání odstupující Paroubkovy vlády po volbách 2006 tomu příliš nenasvědčovalo. Samozřejmě. Vaz vládě zlomila také
Čunkiáda a s tím související následné tahanice kolem nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké a spol.
Zároveň si ale myslím, že problém soudnictví je věc etická a odvolání vlády to nevyřeší, protože pak přijde vláda jiná, s ambicemi taktéž podřizovat spravedlnost politickým potřebám a když se najdou v těchto sférách lidé ochotni na to kývnout, není to už problém politického klimatu. V tomto případě dělají politici jenom to, co jim situace, okolnosti a hlavně lidé umožňují. Ale především každý pád vlády je ztráta
času. Pro samé politikaření totiž nezbývá čas na kloudnou práci, nedej bože aby přišlo k předčasným volbám a akutní předvolební kampani. Ať tak, či tak, faktem je že vláda padla. Ale vůbec si nemyslím, že je
to pro naše dobro. Vítězství spíš Pyrrhovo.

T
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Jak se bránit nájezdům zlodějů?
Obchodníci z náměstí sčítají statisícové škody
Nechtěli bychom být v kůži
obchodníků z prostějovského
náměstí, kteří denně a ještě k
tomu několikrát musejí čelit
nájezdům zlodějů ve svých
prodejnách. Každý z nich má s
chmatáky své neblahé zkušenosti a každý se také v rámci
svých možností snaží tomuto
problému čelit. Minulý týden
jsme navštívili prodejnu drogerie TETA, ve které majitel
Jiří Špringer disponuje nejmodernějším kamerovým
systémem. Přesto i on ročně
vykazuje finanční ztrátu přes
sto tisíc korun, kterou utrpí
díky stále vynalézavějším zlodějům. Jiřího Špringera jsme
požádali o rozhovor.

Jaké vy osobně máte zkušenosti se zloději?
Ty nejhorší, jaké si kdo dovede
představit. Za loňský rok jsme
při inventuře vykázali ztrátu
128 tisíc korun, kterou nám způsobili zloději. To dělá na jeden
pracovní den zhruba 520 korun.
A děje se tak i přesto, že jsme
nedávno rozšířili náš kamerový
systém. Najmout si ještě
ochranku, to by vyšlo úplně nastejno, protože tento člověk by
nás stál určitě i víc, než hodnota
ukradeného zboží.
Není snad tajemstvím, že disponujete moderním kamerovým systémem a dalším zařízením, která by mohla počet
krádeží alespoň zmírnit a
hlavně pomoci odhalovat zloděje.
Kromě zmíněného kamerového
systému jsme na podzim roku
2007 zavedli bezpečnostní systém Calidius. Jde o bezpečnostní etikety s kódem, které se pou-

žívají na většinu zboží. A pokud
se toto zboží snaží zloděj
pronést bezpečnostním rámem
bez toho, že dojde k odkódování
výrobku některou z pokladních,
začne bezpečnostní zařízení
hvízdat. To potom náš personál
hned startuje za zlodějem.
Dochází ale také často k chybám, kdy pokladní zapomene
slušnému zákazníkovi výrobek odkódovat a potom je to
trapas...
Ano, dochází k tomu občas i u
nás, kdy nedopatřením kvůli
chybě pokladní vznikají plané
poplachy. V tomto případě se
ale ihned zákazníkovi omluvíme a máme pro něj vždy připraven zvláštní dárek.
Nedávno byl zatčen sériový
zloděj, který v obchodech na
náměstí kradl několik let.
Znal jste ho?
Ano, vybavuji si ho. Chodil k
nám krást před lety, ale potom
jsme se na něho zaměřili více a
kdykoliv přišel k nám do prodejny, personál byl ve střehu a
hlídal ho. Sám zřejmě poznal,
že u nás už neuspěje. Postupem
času ho to přestalo bavit a už k
nám nechodil.
Veřejnost si myslí, že v drtivé
většině případů kradou v obchodech romští zlodějíčci. Je
tomu tak?
Tak to byste se divil! Mohu doložit, že 99 procent zlodějů je z
řad většinové populace. A ač to
zní neuvěřitelně, mnozí zloději
působí na první pohled velice
slušným dojmem a vůbec byste
neřekl, že potřebují krást, aby se
obohatili.
Kromě bezpečnostních opatření jste přikročili i k ojedinělému opatření. Fotogra-

Jsou ve střehu. V drogerii TETA na náměstí T. G. Masaryka mají nejmodernější
kamerový systém, který dokáže odhalit a identifikovat zloděje.
fie zlodějů přistižených při činu kamerou vylepujete na
nástěnku u vchodu do vaší
prodejny. Působí to jako odstrašující příklad pro zákazníky, aby nekradli?
Přesně tak. I když jsem si
vědom, že tato naše aktivita je
protizákonná. Ale na druhé
straně krást je také protizákonné. A dneska proti zlodějům bojujeme všemi možnými
prostředky, i když se vystavujeme nebezpečí, že by nás někdo
mohl zažalovat. Zveřejňování
fotografií přistižených zlodějů
nám hodně pomáhá v tom, že
jde o lidi, kteří nás okradli a
utekli nám. A veřejnost nám pak
podle fotek pomáhá zloděje
identifikovat. Jde o podobný
systém jako veřejné pátrání po
pachateli třeba v televizi. Teprve až zjistíme jeho jméno, jdeme i se záznamem z kamerového systému na policii. Ale naše
nástěnka s fotografiemi působí
na zloděje i preventivním způsobem. Vědí totiž, že náš kamerový systém je kvalitní a tak si
rozmyslí chodit k nám páchat
tuto činnost.

Mluvil jste o policii. Hodně
obchodníků má se strážci pořádku a zákona špatné zkušenosti. Hlavně kvůli tomu, že
policisté údajně nedokáží proti zlodějům účinně zasáhnout.
Jaký na to máte názor vy?
Já tuto problematiku vidím ve
špatných zákonech. Kvalifikace
trestného činu se nedávno
zvýšila na výši škody za pět tisíc
korun. Možná se policii tímto
ulevilo, ubylo jí případů a sepisování protokolů. Zloději toho
ale výrazně využívají. Při jednorázové krádeži ukradnou
zboží za pár stovek a tím jsou takřka nepostižitelní. Dostanou
pětistovku pokuty za přestupek,
kterou stejně nikdy nezaplatí, a
vesele kradou dál. A čím dál tím
víc. Je to smutné, ale je to prostě
tak. Co se týká policie, já si na
nedostatečnou spolupráci nemohu stěžovat. Pokud nahlásíme krádež, přijede hlídka
buď státní nebo městské policie
a problém s námi řeší. Policisté
případ sepíší a udělají to, co je v
jejich pravomoci. To, že pachatel není znatelněji potrestán, je
podle mě vinou systému. -mik-

Jak by se obchodníci chovat neměli...

V Tesku raději netelefonujte, mohou vás mít za zloděje!
Jistě, každý obchodník se
brání proti zlodějům všemi
možnými prostředky, ale čemu byl nedávno vystaven v
hypermarketu Tesco v Držovicích dvanáctiletý chlapec,
vyznívá jako naprosto odstrašující případ. Hoch byl vystaven ostudné potupě jenom
díky tomu, že po ukončení telefonického hovoru u regálu s
paštikami si strčil do kapsy
mobil a v tomto okamžiku ho
snímala bezpečnostní kamera. "Jsi zloděj, ukaž mi kapsy!," slyšel hošík u pokladny
od razantní ženy z tamní
ochranky.
Se žádostí o zveřejnění tohoto
případu se na naši redakci obrátila rodina Fojtkova z Výšovic. Přestože rodiče zmíněného
chlapce chápou bezpečnostní
opatření v obchodech, jednání
bezpečnostní služby v hypermarketu Tesco považují za
sprosté a ponižující. "Telefonoval jsem mamince, že v Tesku
nemají paštiky, které si přála
koupit. Na kameře pak ochranka viděla, že si strkám něco do
kapsy, ale byl to mobilní telefon. U pokladen pak na mě začala taková silná paní křičet, že
jsem zloděj a ať jdu s ní k informačnímu oddělení. Tady mě zavřela do místnosti a přestože
jsem se jí to snažil vysvětlit, začala mě šacovat. Ukazoval jsem
jí v mobilu poslední hovor a že
znovu zavolám mamce, ale ta
paní mi stále nechtěla věřit.
Teprve až u mě nic kradeného
nenašla a znovu si přehrála kamerový záznam, řekla, že můžu
jít. Bylo mi hrozně trapně, celý
jsem se třásl," svěřil se nám se
svými pocity dvanáctiletý hoch.
Jeho maminka byla z přístupu
zmíněné paní zavalitější postavy z ochranky hypermarketu
značně rozčarována. "Nechápu,
proč ihned nezavolali nás rodiče, byli bychom tam během deseti minut. Vím, že dělají svoji
práci, ale šacovat čtvrt hodiny
dítě a tvrdit mu, že je zloděj, to
určitě není nic příjemného.
Kdyby šlo o nějakou klukovinu
ze školy, řekla bych, že je raubíř
a věřila bych spíše učitelce. Ale
můj syn by v životě nic neukradl, je poctivý a nikdy by si ne-

dovolil zlodějnu," řekla nám rozčileně paní Fojtková. Druhý
den oba rodiče i se synem zamířili do Teska. "Vedoucí
ochranky se mému synovi
omluvil a uznal, že jejich jednání bylo přehnané," dodala
maminka chlapce.
Se žádostí o vyjádření se naše
redakce obrátila i na vedení
společnosti Tesco. "Velmi nás
záležitost mrzí a omlouváme
se, že byla pro chlapce nepříjemným zážitkem. Celou
záležitost jsme na prodejně
prošetřili a provedeme opětovné proškolení personálu,
abychom takovým situacím v

budoucnu předešli. Pokud jde o
vámi popisovanou situaci, dovolte upřesnění. V rámci zajištění pohodlného nákupu, plynulého provozu a zamezení
drobným krádežím realizujeme v našich obchodech řadu
preventivních bezpečnostních
opatření, mezi něž patří například monitorování prostoru nebo spolupráce s policií. Bezpečnostní ochrana nemá právo
vyslýchat podezřelé nebo provádět osobní prohlídku. Chlapec byl na základě podezření
požádán po zaplacení nákupu
pracovnicí ochranky, zda by
mohl říct, popřípadě ukázat, co

má v kapse. To chlapec
ochotně učinil (ukázal svůj
mobil), poté se mu náš pracovník omluvil a chlapec odešel.
Druhý den se na prodejnu dostavil i s maminkou, jíž se náš
pracovník snažil vysvětlit, že
jsme jednali v rámci preventivních bezpečnostních opatření,
a že se omlouváme," sdělila
nám Eva Karasová, manažerka
společnosti Tesco Stores ČR.
Z tohoto případu lze tedy vyvodit jediné ponaučení. V Tesku
raději netelefonujte a už vůbec
si nestrkejte nic do kapsy. Paní u
pokladen číhá a nazve vás zlodějem!
-mik-

30. března 2009

Radnice ocenila prostějovské kantory
Letošní slavnostní setkání učitelů však zkalila smutná událost
Stalo se již tradicí, že 28.
března na Den učitelů, který
byl ustanoven k poctě narození učitele národů Jana Ámose
Komenského, převezmou od
představitelů města ocenění
učitelé z prostějovských mateřských, základních, středních škol i Základní umělecké
školy Vl. Ambrose. V Měst-

ském divadle v Prostějově
převzalo v pátek 28. března
ocenění celkem 34 pedagogů.
Představitelé města jim tak
vyjádřili dík za to, že jsou
dobrými kantory.
„Každá škola navrhne ty nejlepší ze svého sboru. Pak jednotlivé nominace posuzuje komise
pro výchovu a vzdělávání a do-

V Městském divadle v Prostějově převzalo v pátek
28. března ocenění celkem 34 pedagogů. Představitelé
města jim tak vyjádřili dík za to, že jsou dobrými kantory. Foto Lukáš Andrýsek

poručí ty osobnosti, kterým bude uznání za dlouholetou pedagogickou činnost předáno,„ vysvětlila předsedkyně této komise Ivana Hemerková.
Letošní slavnostní setkání učitelů však zkalila smutná událost.
Právě tento den se navždy zavřely vlídné oči profesorky Heleny
Bajgarové, učitelky a pedagožky
z nejlepších. Kdo prošel jejím
drilem českého pravopisu, kdo s
ní debatoval nad knihami a rozebíral verše v hodinách literatury,
vracel se do minulosti v hodinách
dějepisu, zaposlouchal se do tónů hudby, kterou tolik milovala,
tomu se navždy vryla do srdce.
Byla patronkou dětského oddělení městské knihovny, mnoho let
působila v ženském pěvecké
sboru Vlastimila, neúnavně organizovala literární soutěže,
výlety svých kolegů, nechyběla
na žádné vernisáži, koncertu, na
divadelním představení. To co ve
svém požehnaném životě stihla
by jinému stačilo na několik ži-

votů. Přitom si nikdy ani slůvkem nepostěžovala na svůj osud,
přestože měla tisíce důvodů.
„Povídej, Jarmilo, co víš nového
o spolužácích,„ zajímala se živě
při každičkém našem setkání.
„Jestlipak si pamatuješ na Dostavník do Výmaru? Pořád tě vidím před sebou, jak čteš ten úryvek o podvazcích,„ usmívaly

jsme se společně při vzpomínce
staré bezmála čtyřicet let.
Jak bych si nepamatovala! Na
svou češtinářku přece nemohu
zapomenout nikdy. I já ji pořád
vidím před sebou, jak klouže ve
svých filcových papučích školní
chodbou.
A než i já zavřu své oči, budu na
ni vzpomínat s pokorou . . . . -jp-
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 30. 3. do 5. 4. 2009:
Přednáška HVĚZDY A MY se koná ve čtvrtek 2. dubna v 18.00 hodin. Budeme zkoumat hvězdy všemi smysly. Už jste někdy čichali ke
hvězdám? Jak hvězdy chutnají?
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné
oblohy koná v pondělí ve 14. 00 hodin a ve čtvrtek v 15. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY se za bezmračné
oblohy koná v pondělí v 19. 30 hodin.
Ve středu v 15. 30 hodin pohádka pro děti – O SLUNÍČKU.
Astronomický KLUB HVĚZDÁRNÍČEK určený dětem do 10 let přivítá svoje členy ve středu v 16. 30 hodin.
VÝSTAVY OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátcích výše uvedených pozorování. Prvně jmenovanou výstavu nabízíme zdarma k
zapůjčení školám, obcím, spolkům, klubům seniorů apod. Jedná se o
lehké umělohmotné panely velikosti 100 x 70 cm.

Smutek. Bohužel, v den slavnostního setkání učitelů zesnula dlouholetá profesorka Helena Bajgarová. Nikdy nevynechala třídní setkání svých žáků.

Úředníci se učí poskytovat první pomoc
Vpravdě masivní akce byla
zahájena minulý týden na
prostějovské Střední zdravotnické škole a to na základě objednávky Městského úřadu.
Zaměstnanci této instituce postupně v několika skupinách
po jednotlivých odborech a
během několika týdnů budou
procházet povinným proškolením v poskytování první pomoci, na které pamatuje i
zákoník práce.
Jak řekla ředitelka školy Ivana
Hemerková, kurz má celkem
šest hodin pro jednotlivého
účastníka a konkrétně úředníků
by mělo být proškoleno několik
desítek. Budou rozděleni do šesti skupin, které školení absolvu-

jí vždy v pátek. Lektorka kurzu,
jinak vyučující odborných
předmětů na škole, Martina Papšová dodala, že si pro své frekventanty připravila nejen část
teoretickou, ale společně se
svými studenty i modelové situace, včetně reálného namaskování zranění, na kterých bude
předvádět jak zraněnému pomoci a jak se vůbec v kritické situaci zachovat. Samozřejmě, že každý účastník kurzu si určité
techniky vyzkouší i sám. Každá
skupina obdrží i krátký manuál,
který by si vždy měla ponechat
na dostupném místě na svém
pracovišti a řídit se jím v krizové
Jde o záchranu. Úředníci prostějovské radnice projdou na Střední zdravot- situaci. Obě dámy se shodly na
tom, že bude náročné v šesti honické škole seriálem školení o tom, jak poskytovat první pomoc.

dinách ukázat vše, zvláště, když
je třeba vzít v úvahu, že úředníci
se při své práci setkávají s různými věkovými kategoriemi
klientů a to od těch nejmenších
(například při vítání občanků)
až po seniory a ke každé z kategorií je třeba přistoupit individuálně a jiným způsobem.
Ivana Hemerková na závěr dodala, že každý z účastníků obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Samozřejmě ovšem dopředu
popřála všem frekventantům
školení, aby nikdy své znalosti
nemuseli využít, nebo alespoň
co nejméně, neboť sama jako
bývalá zdravotní sestra ví, že boj
o lidský život a lidské zdraví patří k těm nejnáročnějším. -red-

Nezapomeňte, od 1. dubna je dražší jízdné
Od 1. dubna 2009 dochází z
rozhodnutí Krajského úřadu
Olomouckého kraje ke zvýšení
cen jízdného na linkách zařazených do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK). Jedná se o
zvýšení cen jednorázových i
předplatních jízdenek. Tyto
změny se promítnou i do cen
jízdného na linkách MHD Prostějov. Cena občanského jízdného se zvedne ze 7 Kč na 8 Kč,
cena zlevněného jízdného ze 3
Kč na 4 Kč. Výše ceny jízdného
se mění i u předplatních jízdenek MHD.

Ke změně jízdného dochází
od dubna i na lince 780625

Porovnání stávajících a nových cen jízdenek MHD
Druh jízdného MHD Prostějov

Jednotlivé občanské jízdné
Jednotlivé zlevněné jízdné pro děti do 15 let,
starobní a plně invalidní důchodce
Jednodenní občanské jízdné
Jednodenní zlevněné jízdné pro děti do 15 let, starobní
a plně invalidní důchodce
Měsíční občanské jízdné
Měsíční zlevněné jízdné pro starobní a invalidní důchodce
Měsíční zlevněné jízdné pro děti 6-15 let
Měsíční zlevněné jízdné pro studenty 15-26 let
Čtvrtletní občanské jízdné
Zavazadlo, pes
Děti do 6 let, osoby starší 70 let, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P,
příslušníci Policie ČR, příslušníci městské policie Prostějov

Poradna zahrádkáře
Kalendářně je tu jaro a s jeho nástupem se nám začínají v přírodě
probouzet nejenom ptáci, ale i
mnozí živočichové, kteří na našich
výpěstcích působí škody. O roztočích, kteří přezimují ve stádiu dospělců, jsme mluvili již v minulém
čísle naší poradny, ale ti samozřejmě nejsou jediní škůdci, kteří
mají tak brzký nástup. Proto dnes
okrajově zmíním ještě jednoho a k
tomu přidám i několik odstavců ke
strupovitosti jabloní a hrušní, která
patří mezi nejvážnější houbové
choroby jádrovin.
Kdo zasadil na podzim česnek neměl by zapomenout na nebezpečí
napadení rostlin houbomilkou
česnekovou a to především v oblastech s jejich pravidelnými výskyty. Napadení česneku nebo i pó-

Cena do 31. 3. 2009

ru a cibule touto drobnou muškou
poznáme podle zkroucených listů,
které později začnou vadnout. Přezimující samičky většinou v březnu kladou vajíčka na vzcházející
listy. V jedné rostlině je vždy jedna
larva, která požírá listy a jejich
báze. Nepřímá ochrana spočívá v
lokalitách s pravidelným výskytem houbomilky pěstovat jarní
česnek. S přímou ochranou začínáme pokud teploty čtyři po
sobě jdoucí dny dosáhly alespoň
10oC. Ošetření se doporučuje po
14-ti dnech opakovat. Mezi
účinné přípravky na ochranu proti
houbomilce patří Karate Zeon 5
CS (0,05% - 5 ml/10 l) a Reldan 40
EC (0,125% - 7,5 ml/ 6 l).
Jednou z nejvýznamnějších houbových chorob ovocných stromů

Cena od 1 .4. 2009
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je strupovitost. Nejběžněji se jedná
o strupovitost jabloní a hrušní. Tato houba napadá listy, plody, výjimečně i mladé větvičky. Silně napadené plůdky a listy potom předčasně opadávají, starší plody
bývají deformované. Pozdní infekce se projevuje na plodech
drobnými tmavě zbarvenými tečkami, které nejsou jen estetickou
vadou ovoce, ale bývají i vstupní
branou pro infekce dalších hub,
které způsobují hniloby plodů (např. moniliových hnilob). Jistě nemusím připomínat, že napadené
plody jsou hendikepovány při
skladování, což má za následek
vyšší riziko napadení skládkovými chorobami a tedy nižší dobu
skladovatelnosti.
Houba přezimuje ve formě plodniček ve spadaných listech, kde
začátkem vegetace ve vřeckách
dozrávají výtrusy (askospory).
Dozrávání těchto askospor je po-

tom v přímé závislosti na teplotě a
jejich uvolňování na dešťových
srážkách. Síla infekce je tedy
závislá na době ovlhčení listů a aktuální teplotě (SAT). Chemická
ochrana by měla být prováděna
uváženě a pokud možno jen na základě aktuální signalizace pro
určité období.
Pro úspěšné zvládnutí ochrany je
nejdůležitější podchytit začátek
vegetace, kdy je nejsilnější infekční tlak. S ochranou se začíná ve
fenofázi „myší ouško„ a pokud se
udrží listy čisté potom, aplikujeme
postřik paušálně v cca 10-ti denních intervalech, nebo před očekávaným deštěm. Je ovšem nutné,
aby postřik na listech a plodech zaschnul. K tomuto ošetření postačí
např. Novozir MN 80 NEW (0,2 –
0,45%), Dithane M 45 (0,2 –
0,45%)., aj. Při pravidelném ošetření je nutné přípravky na ochranu rostlin a především jejich

Cenový prùzkum v prostìjovských supermarketech
Interspar
Banány (1 kg)
44,90
Ředkvičky (svazek)
9,90
Mazanec (400 g)
Vepřová plec bez kosti (1 kg)
74,90
Kuřecí párky (1 kg)
59,00
Tavený sýr Veselá kráva (140 g)
26,90
Hrach. polévka se sl. Vitana (100 g) 17,90
Ovocné čočky Lipo (60 g)
9,90
Korunní s příchutí (1,5 l)
12,90
Stará myslivecká (0,5 l)
139,90

Billa
39,90
14,90
39,90
84,90
62,30
26,90
17,90
8,90
139,90

Kaufland
34,90
94,90
59,60
25,90
17,90
8,90
14,90
129,00

Tesco
32,90
8,50
17,90(230g)
75,90
57,90
25,90
17,90
8,90
14,90
129,00

Lidl
27,90
8,90
26,90
99,90
39,90
25,90
17,90
8,90
12,90
139,00

Prostějov – Držovice, kde dojde k dorovnání cen jízdného
na úroveň cen na linkách v
IDSOK. Cena jednorázových
jízdenek se tak zvedá o 1 Kč.
Ceny jízdného na ostatních
příměstských a dálkových linkách FTL – First Transport
Lines, a.s. zůstávají beze
změny.
Upozorňujeme cestující, že
od 1.4.2009 dochází i ke
změně příměstských jízdních
řádů linek číslo 780710 a
780721 v úseku Prostějov –
Protivanov.
Bližší informace o změnách
lze získat v Informační kanceláři FTL, tel. 582 333 181, nebo na www.ftl.cz.
-red-

účinné látky střídat!
Je důležité upozornit, že součástí
prevence strupovitosti je vyrovnaná výživa stromu. Také nadbytek
dusíku a nevhodný řez vedou k
bujnému a dlouho do pozdního léta až podzimu neustávajícímu růstu letorostů. Mladé listy a vrcholky
letorostů jsou velice vnímavé na
infekci strupovitosti. Na nevyzrálých vrcholcích letorostů může
konidiové stadium strupovitosti
přežívat i mírné zimy.
Ze všeho co bylo již výše řečeno je
zřejmé, že nejelegantnější způsob
obejití problému se strupovitostí je
vhodný výběr odrůd širokého sortimentu jabloní. Mám na mysli rezistentní odrůdy, které jsou i velmi
chutné např. Topas, Selena, Rezista, aj.
Milan Smička – Státní rostlinolékařská správa, obvodní pracoviště Prostějov, Nám. Spojenců 13, 796 01 Prostějov

prùzkum proveden ve dnech
26. 3. - 29. 3. 2009
TUTY
27,90
7,00
19,90
94,00
27,50
22,00
9,00
12,90
149,00

Albert
44,90
9,90
99,90
69,00
23,90
18,50
8,90
15,90
139,00

Soudní dražba movité věci
Okresní soud v Prostějově nařídil dražbu movité věci proti povinnému Stanislavu Kolaříkovi
z Dětkovic, která se uskuteční
dne 3. dubna 2009 v 9.00 hodin
v budově exekučního oddělení
na Sídlišti svobody. Dražit se bu-

de mikrovlnná trouba Respira s
vyvolávací cenou 10 korun. Prohlídka této dražené věci je možná pouze v den konání dražby
po dobu registrace dražitelů od
8.30 do 9.00 hodin na exekučním oddělení.

30. března 2009
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Soutěžili jste s Boltem, vyhráli jste?
1. cena (dětské tričko, diář, razítka s motivy filmu) vyhrává: ZUZANA
OŠŤÁDALOVÁ,
PLUMLOV
2. cena (dětský diář + razítka s
motivy filmu) vyhrává: JITKA
VLACHOVÁ,
HORNÍ
ŠTĚPÁNOV
3. cena (dětský diář + razítka s
motivy filmu) vyhrává: VERONIKA HLOUŠKOVÁ, PROSTĚJOV
4. cena (dětský diář) vyhrává:
IVETA JOZEFOVÁ, PROSTĚJOV
5. cena (razítka s motivy filmu)
vyhrává: JIŘÍ KREJČÍ, LIPNÍK
NAD BEČVOU

V minulém vydání Prostějovského Večerníku jsme vyhlásili
soutěž o ceny k dětskému animovanému filmu „Bolt – pes
pro každý případ„. Vaším úkolem bylo správně zodpovědět
tuto soutěžní otázku:
Jaký znak (znaky) má Bolt na
svém psím těle?
a) dva meče
b) dva zkřížené šípy
c) blesk
Správná odpověď se skrývala pod
písmenem „c“, tedy blesk.
Opět přišla spousta odpovědí – ať
smskou nebo mailem, všechny
byly správné. Z nich jsme vylosovali tyto čtenáře:

Všem výhercům blahopřejeme.
Ceny jim budou zaslány doporučenou poštou nejpozději do pátku
3. dubna 2009 na adresy, které
uvedli v SMSce či mailu. Vy co
jste nevyhráli, nezoufejte. Jelikož
se bude v kině Metro 70 reprízovat letošní divácký hit – komedie
Marie Poledňákové Líbáš jako
Bůh – těšte se na další soutěž.
Výherci mohou tentokrát získat
trika s logem filmu, soundtracky
nebo rtěnky od partnera filmu,
spol. Avon.
A dodáváme – soutěžní otázka
bude jen jedna – pro „fajnšmekry filmu„, ale za to velmi
zapeklitá… Těšte se!
-pv-

Jarní soutěž pro příznivce cyklistiky!
VYHRAJTE DÁRKY S MYSTIC BIKE, VE HŘE I KOLO ZA 11.499 KČ

Po veleúspěšné předvánoční soutěži s Hračkami U Filipa jsme pro
vás s přicházejícím jarem připravili další “dárkování.” Žijeme na
rovinaté Hané a jízdní kolo je pro
spoustu z nás oblíbeným dopravním prostředkem, ale také sportovním vyžitím, prostředkem odpočinku, relaxace a cest za poznáním. Takže v celkově šesti týdnech vám budeme přinášet zajímavé informace, které s bicykly
souvisí - třeba jaké kolo vybrat,
jak provádět jeho údržbu, přineseme vám tipy na zajímavé cykloturistické výlety, dozvíte se, jaké
trendy hýbou cyklistikou.
Hlavním partnerem naší soutěže je prodejna jízdních kol
Mystic bike Plumlovská 32 Prostějov.
A výhry jsou velmi zajímavé! V
každém kole z vašich odpovědí
vybereme třináct výherců, kteří
dostanou dárky na kolo.
Hlavní výhrou bude
jízdní kolo Gt Transeo 3.0
v ceně 11.499 Kč!
Dnes na téma:
CYKLOTURISTIKA
V NAŠEM OKOLÍ
Naše město je pro cyklistiku
když ne ideální, tak minimálně
velmi dobře situované. Rozvíjející se cyklostezky v samotném
Prostějově jsou pro každodenní
ježdění na kole dobrou zprávou,
ale daleko podstatnější a zajímavější část našeho okresu je

Drahanská vrchovina, která začíná jen pár kilometrů za Prostějovem a je protkaná řadou lesních a polních cest a stezek, které
jsou vhodné jak pro vyznavače
jízdy na horském kole, tak
hlavně pro cykloturisty. Na své si
jistě přijdou i vyznavači silniční
cyklistiky. Nejoblíbenější místa a
atraktivní cíle pro mnohé z nás
jsou Macocha, kemp Baldovec
se svými horolezeckými stěnami, obec Suchý, anebo meteorologická stanice blízko nejvyššího
místa našeho okresu Skalky ve
výšce 735 m.n.m Všechna tato
místa se dají spojit v jeden okruh
a jako celodenní výlet z Prostějova už dá zabrat i zdatným cyklistům. Pro ty, kteří si na tento
okruh netroufají, je již několik let
řešením přeprava v podobě cyklobusu, který pravidelně jezdí
směrem na Drahanskou vrchovinu a končí svou jízdu v Protivanově.
Dominantou této oblasti se staly
v nedávné době postavené moderní větrné elektrárny viditelné i
z Prostějova, nejvyšší z nich přesahuje výšku 100 m. Městys Protivanov při své nadmořské výšce
přes 600 m.n.m je ideálním
výchozím bodem při dalším putování hřebenem Drahanské vrchoviny, ať už chcete navštívit
staré větrné mlýny, propadání
vody nebo trosky hradů. Některé
objekty ovšem v mapách nenajdete, jako je v lesích skrytý geo-

Soutěžní otázka
pro 5. týden zní:
Která značka kol svařuje rámy pomocí přesných svářecích
robotů (Robotwelded technology)?
Odpovědi zasílejte do pátku 3. dubna 2009 na adresu Prostějovského Večerníku, Olomoucká 10, Prostějov, telefonujte na č. 582
333 433 nebo zasílejte na e-mail: inzerce@vecernikpv.cz.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme tentokrát šťastnou třináctku výherců, kterou odměníme cenami, věnovanými prodejnou Mystic bike a dalšími partnery! Výherce zveřejníme
v příštím vydání, které vyjde opět v pondělí, tj. 6. dubna 2009,
v němž také najdete druhou soutěžní otázku! A v článku vám přineseme informace o nových trendech v cyklistice.

metrický střed republiky z dob
ČSSR.
Pro tyto výlety je dobré mít aspoň základní cykloturistickou
výbavu a kvalitní spolehlivé jízdní kolo a není na škodu mít sebou
i základní servisní nářadí. Při
cyklotoulkách, které mnohdy
výrazně přesáhnou délku 50 km,
může být lepení za dvacku společně s pumpičkou doslova k nezaplacení. Pro ty odvážnější a vytrvalejší z nás je v létě v nedaleké
Jedovnici již tradičně pořádán
oblíbený cyklistický maraton GT
Zaskar Maraton Moravským
krasem, který svými 100 km
prověří naše schopnosti a provede nás místy, které bychom sami
ani nenavštívili. Pro ty, kteří jsou
ochotni vypravit se i trochu dál z
našeho okresu, pořádá Merida
svůj našlapaný maratón Merida
Bike Vysočina, který se jezdí v
lokalitě Žďárských vrchů.

Geometrický střed ČSSR
Unikátní Halladayova turbína Ruprechtov

období od 2. března do 3. dubna
2009 nákup v prodejně Mystic bike, sídlící v ulici Plumlovská 32 v
hodnotě nejméně 100 korun.
Za takto provedený nákup obdržíte u pokladny, po žádosti o
zájem zúčastnit se soutěže s Večerníkem, kopii pokladního doPrávě dnes se před vámi otevírá kladu s razítkem, kterou pak
pátá šance. A znovu stačí, když
V pátém kole můžete
znáte správnou odpověď na námi
vyhrát:
položenou otázku, kterou pak jakoukoliv možnou formou dopra- 1. Komplet Sigma Supra led
víte, doručíte, či nahlásíte do sídla 2. náhr. náplň Motorex Bike Clean
redakce. V takovém případě pak 3. Brýle Merida
už jen musíte čekat, jestli se právě 4. Pumpička Merida
na vás usměje štěstí při losování. 5. Pumpička Merida
s manometrem
A to není všechno! Vaše šance na
úspěch nekončí v tom daném ko- 6. rozprašovač Motorex Bike
Clean
le, ale pokračuje dál. Na úplném
konci této soutěže proběhne loso- 7. Košík GT
vání o hlavní cenu, kterou bude 8. Košík Merida
jízdní kolo Gt Transeo 3.0 v ceně 9. Lahev Easton
11.499 Kč! Abyste byli zařazeni 10. Láhev Merida
do tohoto slosování, stačí se 11. Košík černý
zúčastnit právě jednoho ze šesti 12. Samolepky reflexní
kol soutěže, znát správnou odpov- 13. Košík na láhev
ěď a v neposlední řadě provést v

následně do 10. dubna 2009 doručíte opět do naší redakce!
Jaro se kvapem blíží, brzo vyjedeme na kolech! Prostřednictvím
PV Večerníku můžete každý
týden vyhrát cyklistický dárek a
kdo ví, nakonec i úplně nové kolo!
-redVýherci ze čtvrtého kola:
1. MICHALCOVÁ Jana,
Prostějov
2. ŠŤASTNÝ Petr, Prostějov
3. ŠVECOVÁ Ludmila,
Kostelec na Hané
4. ONDRUŠKOVÁ Leona,
Vřesovice
5. ROSOVA Františka, Prostějov
6. LUBIČOVÁ Marie, Prostějov
7. KREPLOVÁ Lucie, Prostějov
8. MELICHAR L., Jesenec
9. TITZOVÁ Anna, Otaslavice
10. FALTÝNKOVÁ Blanka,
Prostějov
11. SEZIMOVÁ Alena, Prostějov
12. VEČEŘA Petr, Prostějov
13. LANGER Drahoslav st.,
Prostějov

Ceny si vyzvedněte v redakci.

Partnery této soutěže je prodejna jízdních kol
Mystic bike Plumlovská 32 Prostějov, PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, dále Merida Czech, s.r.o. dovozce kol a doplňků Merida a Aspire Sports s.r.o dovozce kol Gt bicycles, Schwinn, Mongoose a doplňků GT bicycles.
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Člověk v tísni, o.p.s. informuje: Dopady drobného zadlužení
V rámci Programů sociální integrace vznikla pobočka
obecně prospěšné společnosti
Člověk v tísni pro Olomoucký
kraj s kancelářemi v Prostějově
a Přerově. Sociální pracovníci
za klienty docházejí domů nebo
si s nimi sjednávají schůzky
přímo v kanceláři, kde jim pomáhají řešit rozličné druhy
problémů.
Často se jedná o rady ohledně
problémů s bydlením, s hledáním
zaměstnání, dluhů nebo problémů s exekutory. Drobné zadlužení člena domácnosti mnohdy přerůstá v obrovský dluh dopadající
na celou rodinu.
Pokud je žena na mateřské dovolené a muž přijde o práci, nebo
oba z partnerů přijdou o práci a
zároveň mají děti, dostávají samozřejmě sociální dávky.

Nicméně ty jsou ze zákona koncipované tak, aby pokryly nejnutnější výdaje, nedají se z nich
našetřit peníze navíc. Stává se, že
se v domácnosti rázem objeví nečekaná situace, například přestane fungovat něco z vybavení domácnosti, jako pračka nebo lednice.
Nezbývá než si na opravu nebo

koupi nového zařízení půjčit. Co
se týče bankovních půjček, ve
výše popsané situaci, tedy bez zaměstnání, na půjčku obvykle
člověk nedosáhne. Ovšem existují také nebankovní společnosti,
půjčující peníze i nesolventním
zákazníkům bez stálého příjmu.
Po podepsání smlouvy se z
drobné půjčky může stát noční
můra a pak často následuje nekonečný boj s dluhem.
Někdy mívají společnosti smlouvy koncipované tak, že již první
splátku v podstatě nelze splatit v
termínu. Zoufalý klient si půjčil
10.000 Kč a měl splácet 1.000 Kč
měsíčně. Smlouvu podepsal a peníze obdržel 28.1. Předpokládal,
že splátka bude následovat za měsíc a přehlédl, že datum první
splátky je již 1.2. Bohužel ve
smlouvě rovněž stálo, že při zpo-

ždění splátky je nutné platit pokutu ve výši poloviny půjčky a ihned
vrátit vše, co si půjčil. Čili 2.2. už
dlužil 15.000 Kč a narůstalo mu
stokorunové denní penále z prodlení. Klient neměl okamžitě hotovost, kterou by dluh splatil, tak
šla celá pohledávka do exekuce,
rázem tedy dlužil o 8.000 Kč víc.
Pokud by se ve smlouvě vyskytla
ještě tzv. rozhodčí doložka a došlo
by k nějakému sporu mezi zákazníkem a společností, nelze jej řešit
soudně, ale zabývá se tím rozhodce, který ale mnohdy dosazený
společností rozhodne ve prospěch dané společnosti. Klient by
poté zaplatil například dalších
10.000 Kč rozhodci.
Už jsme se setkali i se smlouvou o
smlouvě budoucí, pro posouzení
úvěrového rámce. Zákazník ji ve
spěchu podepsal, ale rozhodl se,

Kontakt:
Člověk v tísni, o.p.s.
Kancelář Prostějov
Kostelecká 17,
tel.: 582 334 729
že smlouvu o půjčce nepodepíše.
Nicméně, aniž by si nakonec půjčil, najednou dluží peníze. Mnoho z našich klientů nakonec přichází v exekucích o celý dům, jen
kvůli tomu, že podepsali nevýhodnou smlouvu třeba na
10.000 Kč. Proto je nutné pečlivě
číst každý bod smlouvy, případně
konzultovat ji s právníkem či v
občanské poradně, a zvážit, zda je
možné za daných podmínek půjčku splácet. Člověk v tísni, o.p.s.
– pobočka Olomouc
Příště na téma: Nemorální postupy exekutorů (vyjde 14. dubna
2009)

Vystoupení s Karlem je pro mě dárek,

říká Monika Absolonová
Vedle Leony Machálkové a
orchestru Felixe Slováčka se
mohou hanáčtí příznivci Karla Gotta těšit v rámci jeho
květnového megakoncertu
také na stále stoupající kometu v podobě Moniky Absolonové.
Půvabná zpěvačka, která na
podzim letošního roku oslaví
třiatřicátiny, stoupá na žebříčku
popularity strmým způsobem.
Po dvou titulech „Skokanka roku“ v anketě Český Slavík byla
Monika nominována i na českou Gramy od Akademie populární hudby v kategorii Objev
roku 1994 a neminula ji ani nominace na divadelní cenu
Thálie pro rok 2002 za svůj
výkon v muzikálu Kleopatra.
Tmavooká věčně usměvavá
zpěvačka nám při příležitosti
blížícího se prostějovského vystoupení poskytla rozhovor.
¤ Vystoupíte jako host na „narozeninovém“ koncertu Karla Gotta v PROSTĚJOVĚ 29.
května 2009 na Zimním Stadionu. Jaký dárek chystáte

pro posluchače, s jakým repertoárem vystoupíte a co popřejete oslavenci?
„Já tak nějak nabídku na koncerty s Karlem Gottem beru jako dárek, ale pro sebe samotnou. Moc se na ně těším! Repertoár právě řeším, ale určitě ode
mě posluchači uslyší písně z
muzikálu Dracula, Kleopatra a
pár dalších. Přání pro Karla?
Aby stále rozdával radost svým
umem, byl zdravý a spokojený
po všech stránkách.“
¤ Jedná se o velký megakoncert s obrovskou scénou a
mnoha efekty. Jak jste se k této nabídce dostala?
„Někdy v listopadu se mi ozval
doktor Janeček a dal mi tuhle
krásnou nabídku. Navíc na koncertech ještě vystoupí Leona
Machálková a Felix Slováček, a
to je velmi příjemná společnost.
Takže nebylo co řešit.“
¤ Účinkovala jste někdy již s
Karlem Gottem?
„Bohužel ne. Je to poprvé a moc
se těším! Karla si nesmírně
vážím nejen jako jedinečného

umělce, ale i velmi milého a laskavého člověka.“
¤ Celý koncert doprovází Velký orchestr Felixe Slováčka.
Jak se vám zpívá s tak velkým
tělesem?
„S orchestrem Felixe Slováčka
naopak vystupuji poměrně často
a vždycky je to super! Jak už
jsem řekla na začátku, tahle nabídka byla pro mě dárkem.“
¤ Vypadáte skvěle, jak to děláte?
„Jéé, děkuju moc. Jak to dělám?
Maluju se, dělám si legraci. Snažím se o sebe trochu starat, ale
nic se nemá přehánět.“
¤ Když už jsme začali tou figurou, čeho si všímáte na chlapech nejvíce?
„Očí, hlasu, vůně? Všeho a nebo
ničeho. Jak kdy, jak u koho…“
¤ Jak by se měl chlap chovat?
„Jako muž gentleman. A navíc
normální…“
¤ Co vzkážete závěrem fanouškům z Prostějova?
„Moc se na vás těším! Užijte si
jaro a mějte se moc hezky, jo a
nedejte se!“
-red-

To je doprovod. Nesmrtelný Karel má i v úctyhodném věku okolo
sebe stále krásné ženy. V Prostějově ho bude doprovázet i Monika
Absolonová

SOUTĚŽ O LUPENY POKRAČUJE Oznámení o přerušení

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK
jako jeden z hlavních mediálních
partnerů květnového koncertu
Karla Gotta a jeho hostů pro vás ve
spolupráci se spolupořádající
agenturou MAMUT AGENCY
připravil soutěž o vstupenky. Již
pět z Vás se může těšit díky PV Večerníku těšit na vystoupení svého
idola, ale v osudí je ještě dalších 9
vstupenek. Otázka z minulého

týdne, ve kterém městě se nezapomenutelný zpěvák narodil vám nečinila nejmenší potíže a z více než
tří! Stovek správných odpovědí Plzeň se usmálo štěstí na pana
Otakara MARKA z Prostějova.
Výherci gratulujeme a pro vstupenku se může zastavit v redakci
PV Večerníku od pondělí 30. března v pracovní dny od 8:00 do 15:00
hodin!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA Č. 6:
Kterému oboru se Karel Gott
vyučil?
Správné odpovědi telefonujte nebo posílejte emailem do redakce
PV Večerníku do pátku 3. dubna
15:00 hodin na číslo 582 333 433
nebo posílejte na: inzerce@vecernikpv.cz. Jméno vylosovaného výherce bude zveřejněno v
příštím vydání PV Večerníku. -zv-

dodávky el. energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické
energie:
Obec: Mostkovice - chaty
Dne: 15.4.2009 od 7:30 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: Mostkovice

chaty od č. 649 po č. 859, 856, 990,
1128.
Obec: Pěnčín
Dne: 15.4.2009 od 7:30 do 14:00
hod. - vypnutá oblast: střed obce
Pěnčín vč. fa. Palička omezený
č.p. 110, 106, 219, 55, 59, 58, hřiště, č. 84, 85, a 266
E.ON Česká republika, s.r.o.

Termín dokončení:
srpen 2009

www.
byty-k
rasice
.cz
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Den plný her na Cyrilometodějském gymnáziu Karnevalové veselí na Melantrišce
Cyrilometodějské gymnázium
se v pondělí 23. března proměnilo v obrovskou hernu. Ve spolupráci s Mensou ČR se zde pořádal „Den Plný Her„ pro
všechny, kteří měli chuť si něco
zahrát.
Během celého dne se v prostorách CMG hrály deskové hry, karetní hry, luštily nejrůznější kvízy
a hádaly hádanky. K dispozici
zde bylo přes čtyřicet her, které s

sebou přivezl místopředseda
Mensy pan Václav Fořtík.
Možná vás napadá, co má Mensa
– organizace sdružující nadprůměrně inteligentní lidi – společného s „deskovkami„ pro
malé děti, ale vzpomeňte si, s jakým zaujetím jste obchodovali
ve hře dostihy a sázky, jak jste
promýšleli tahy v šachu, jaké taktiky jste vymýšleli v karetních
hrách (o počítání toho, co „šlo“ v

mariáši nemluvě). Hry jsou velmi
důležitou součástí (nejen) dětského života, rozvíjejí klíčové kompetence, bystří smysly a probouzí
radost. Nejenže platí - Kdo si hraje, nezlobí - ale zároveň se učí,
rozvíjí a dělá něco smysluplného.
Myslím, že smysluplnost toho
dne ocenili nejvíce studenti
CMG, pro které byl Den Plný Her
příjemným zpestřením výuky.
Hráli téměř všichni, dokonce i ti,

kteří nejdříve ohrnovali rty.
V odpoledních hodinách si
zájemci mohli psát IQ testy, testy
struktury schopností či vyplnit
dotazník pro volbu povolání.
Pokud jste Den Plný Her propásli, nezoufejte. V době od 7.00 do
18.00 je v budově CMG na Komenského ul.17 otevřen klub
Oáza, kde si můžete některé z her
zahrát. Jana Hanzalíková, pracovnice Klubu Oáza

Masky pro děti ze ZŠ Melantrichova připravili rodiče, vychovatelky zase pomohly s nalíčením.
Bylo nebylo, bylo to docela
nedávno, v pondělí 23. března odpoledne ve školní družině při ZŠ a MŠ Melantrichova nastal den, na který
jsme se s dětmi velmi těšili.
Karnevalové veselí, program plný zábavy, odstartoval ve 13.30 hodin. Velkou
část s přípravou masek sved-

Organizátoři Dne plného her na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově připravili pro zájemce přes čtyřicet druhů her.

li rodiče. Vychovatelky pomohly dětem s oděvem a
případným nalíčením. Pestrobarevné karnevalové masky rozveselily končící zimu a
začínající jaro. Každá maska měla své kouzlo. Bylo velmi těžké vybrat z každého
oddělení pět zajímavých masek.

Během karnevalu hrála pěkná
hudba a děti postupně předvedly své masky. Až nám bylo z
tance masek veselo, nastaly
zábavné soutěže. Zaujala
hlavně show s balonky. Sladká
odměna pro všechny účastníky
byla samozřejmostí. Celou dobu panovala dobrá nálada.
Květoslava Klevetová

Caparti se předvedli na divadelních prknech Je libo být kantorem?
Divadelní prkna Městského
divadla v Prostějově patřila
ve středu 25. března nejmenším tanečníkům, zpěváčkům a recitátorům. Prostějovská Mateřinka zde
uspořádala jubilejní X. oblastní kolo festivalu mateřských škol. Hlediště zaplnili
rodiče, prarodiče, tety, sourozenci i kamarádi a všem účinkujícím dětem byli báječným
publikem.
Desítka vystoupení z mateřských škol (MŠ) prostějovského regionu je předkolem celostátní přehlídky v Nymburce,
která se bude letos konat již po
čtrnácté. O možnost zúčastnit
se této ojedinělé akce zabojovaly děti z Ohrozimi, Čechovic, Kostelce na Hané, Smržic,
Čech pod Kosířem, Kelčic a
prostějovských mateřských
škol v Mozartově, Fanderlíkově, Smetanově ulici a Speciální mateřská škola.
„Každé vystoupení se nahrává
na DVD a pošle se do Nymburka. Tamní pořadatelé pak mají
plné ruce a hlavy práce s výběrem těch nej vystoupení pro celostátní přehlídku. Každá mateřská škola považuje za prestiž,
pokud se do Nymburka dostane. Prostějovsko mělo ve finále
již pět zástupců,„ uvedl hlavní
organizátor oblastního kola Tomáš Jachník a vyjmenoval ma-

teřinky, které na celostátní přehlídce reprezentovaly region –
MŠ sídliště Svobody, MŠ Smetanova ulice, Křesťanská MŠ a
Speciální MŠ. Ta byla úspěšná
dokonce dvakrát.
Za deset let, kdy se Mateřinka v
Prostějově pořádá, se předvedlo
na divadelních prknech 1.400
předškoláků v 89 vystoupeních.
Do presenční listiny se zapsalo

40 MŠ z regionu i 3 účastníci ze
sousedních regionů. Zatímco
MŠ v Kostelci na Hané připravuje pečlivě své vystoupení každý rok a nevynechala ani jediný ročník, tři MŠ z Prostějova
vytrvale festival bojkotují.
„Pro nás je to práce navíc, ale
vidíme radost dětí, s jakou své
vystoupení nacvičují, a to je pro
nás pohon. Letos nás motivova-

li tatínci, kteří vystoupení v duchu orientálních tanců doprovázejí bubnováním. Pro děti je
každé vystoupení na veřejnosti
prospěšné, zbavují se mimo jiné
ostychu,„ konstatovala Iveta
Slámová z MŠ v Čechách pod
Kosířem.
Oblastní kolo festivalu Mateřinka podpořilo finančně Město
Prostějov.
-jp-

Paní učitelka si to ve školní lavici užívala.

Nejkrásnější Fatima je z Čech pod Kosířem.

Cipískovy oslavy vyvrcholily karnevalem
Celoměsíční oslavy 10. výročí
založení prostějovského Mateřského centra Cipísek vyvrcholily v neděli 22. března rodinným karnevalem v Národním
domě. Hlahol a všudypřítomný

Den naruby na Základní škole Dr. Horáka

smích okolo sedmdesátky princezen, karkulek, pirátů a dalších
všemožných pohádkových postaviček zaplnil prostory dominantní stavby našeho města. Hudební doprovod a moderátoři

přestrojení za Manku s Rumcajsem přilákali na taneční parket i
většinu přítomných rodičů a
prarodičů. „Pozvání na ples přijali i paní místostarostka Alena
Rašková a pan myslivec Karel

To byla zábava. Malé pohádkové bytosti s velkým zaujetím sledují interesantní program na nedělním rodinném
karnevalu MC Cipísek

Michl, jehož děti znají z našich
lampionových průvodů. Všichni si zasoutěžili, zazpívali, zatančili a také vyhráli drobnosti v
připravené tombole,“ uvedla k
průběhu Markéta Skládalová,
pracovnice MC Cipísek. Starší
děti, které svá nejmladší léta
strávily v Cipísku připravily pro
své mladší kamarády dvě pohádky O řepě a O budce, při kterých se bavili i dospělí. „10.
výročí začalo MC slavit už v
únoru Narozeninovým týdnem.
V dubnu pak proběhne na zahradě MC Čarodějnický víceboj,
připravujeme i tradiční kuličkiádu, velkou akcí pro celé rodiny
bude Jarní show s Lenou Freyovou, která se uskuteční v sobotu
16. května na hřišti ZŠ dr. Horáka,“ zve na další narozeninovou párty Skládalová.
Kulatiny MC přijede do Prostějova oslavit také jeho kmotra dr.
Jiřina Prekopová, dětská psycholožka a spisovatelka, která
žije v Německu. V říjnu se v
Národním domě uskuteční přednáška a beseda s touto světově
uznávanou autorkou. V úterý 31.
března od 9 do 17 hodin probíhá
v MC Dvořákova jarní burza
dětského oblečení a obuvi pro
děti do 6 let. V tento den se bude
prodávat zboží, které maminky
v pondělí donesou. Přijít nakoupit si mohou i nastávající maminky - vždycky je velký výběr
oblečení pro miminka.
-zv-

Den naruby je zajímavá školní akce, kterou už před několika lety zavedli v Základní
škole Dr. Horáka v Prostějově. Každý rok věnují žáci
devátých tříd dárek svým
kantorům k jejich svátku –
Dni učitelů. Vymění si se
svými pedagogy na prvním
stupni role a celé vyučování v
prvních až pátých třídách
proběhne v jejich režii.
„Je to oboustranně prospěšné,
žáci poznají, co je to stát celé
dopoledne před dvacítkou neposedných žáčků, kantoři zas
mohou leckdy najít něco zajímavého a nového v tom, jak
deváťáci uchopí probírané učivo,“ uvedla organizátorka celé
akce učitelka Kamila Sedláčková.

Den naruby se připravuje už několik dní předem. Žáci-dobrovolníci z devátých tříd si rozdělí jednotlivé předměty ve
třídách a musí se připravit tak,
aby plně zastoupili pedagoga
při kontrole domácích úkolů,
při ověřování znalosti probraného učiva i při objasnění
nového. Kantoři naopak často
usednou do lavic coby učenliví
žáci, do výuky nezasahují. Jsou
však i takoví, kteří na hru přistoupí příkladně. Přijdou do
školy třeba s culíky, batůžkem s
učebnicemi a svačinkou na
zádech. Stejně jako ostatní spolužáci píší do sešitu, bádají v
učebnicích a dokonce se hlásí.
Jako třeba Renata Kratochvílová – evidentně si tento den vychutnala.

„Deváťáci jsou pro Den naruby zapálení a nadšení. Ale po
skončení vyučování jen
málokterý z nich zatouží po
tom, být učitelem. Naprostá
většina z nich je hlasově i fyzicky vyčerpaná a jsou rádi,
že mají roli kantora za sebou,“ konstatovala Sedláčková.
„Učily jsme angličtinu a matematiku, teď nás čeká čeština.
Líbí se nám to, ale je to náročné.
Děcka naštěstí nezlobí, spíš nás
okukují,“ shodly se Žaneta s
Aničkou. Ani je prý kantořina
nezláká.
Nad fotografiemi, výsledky,
hodnocením i perličkami ze
Dne naruby, které jsou k vidění
na školních nástěnkách, se nakonec všichni pobaví.
-jp-

Klubíčko vlny a vajíčka
Vyfouknutá vajíčka, klubíčko vlny, nůžky, lepidlo…
To vše čekalo děti ze školní
družiny při ZŠ a MŠ Melantrichova v Prostějově v Domě
dětí a mládeže na Vápenici ve
středu 18. března.
Už počtvrté zde byly se svými
vychovatelkami, aby pod vedením p. Koudelkové strávily
společnou hodinu plnou zajímavé pracovní činnosti.
Tentokrát si vyrobily z vyfouknutého vajíčka velikonoční panenku či panáčka. V závěru se
ještě naučily plést pomlázku z
proutků vrby.
Děti odcházely spokojené, ale i
zvědavé, co budou dělat při další návštěvě DDM v měsíci
dubnu. Určitě to bude něco zajímavého pro školní družinky,
za což patří dík Domu dětí a
mládeže a zejména p. Koudelkové a jejím spolupracovnicím.
Květoslava Klevetová

Děti z Melantrišky si dokázaly z vyfouknutých vajíček vyrobit panenku či
panáčka
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REGION PŘESTO JE ALE ČEKÁNÍ NA JARO ZDLOUHAVÉ PENÍZE, ALE NEVYKOUPENÉ POZEMKY!“ sokolovně v Čelechovicích na Hané

Extrémy počasí? Ani ne, stejně jako vloni! Starosta Lukeš: „PROBLÉMEM NEJSOU Státní dotace vylepší fazónu

Olomoucký kraj pomůže žákům
s orientací při přijímačkách
Možnost podat až tři přihlášky
ke studiu na střední škole a zavedení takzvaného zápisového lístku, kterým žák potvrzuje svůj
úmysl do vzdělávacího zařízení
nastoupit, jsou hlavními novinkami přijímacího řízení v roce
2009.
Olomoucký kraj bude v období
mezi jednotlivými koly zveřejňovat počty volných míst na středních školách, aby žákům pomohl s
orientací a usnadnil jim podávání
případných dalších přihlášek. Zájemci je najdou na webu kraje
www.kr-olomoucky.cz.
Ředitel školy, jenž se rozhodne přijímací zkoušky uspořádat, musí
stanovit nejméně dva termíny pro
konání
jejich prvního kola. Počet kol přijímacích zkoušek není zákonem nijak omezen. Změny jsou zakotveny v novele příslušného zákona.
Zatímco dosud měly školy jasno v
počtu žáků v okamžiku vydání
rozhodnutí o přijetí ke studiu, pod-

le nových pravidel se tak stane až
poté, co jim žáci doručí takzvaný
zápisový lístek. Každý žák bude
disponovat pouze jediným lístkem, jehož odesláním si vybere
mezi více školami, na něž byl případně přijat. Podle počtu zápisových lístků pak ředitel školy bude
moci vyhlásit další kolo přijímacího řízení, aby naplnil plánovaný
stav žáků. Přijímací zkoušky budou probíhat od 22. dubna do 7.
května. „Vzhledem k možnosti podání tří přihlášek ke studiu je v současné době problematické odhadnout skutečný zájem o studium na
jednotlivých školách,“ říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje
zodpovědný za resort školství Pavel Sekanina.
Již nyní všichni žáci základních
škol disponují písemným materiálem nazvaným Průvodce přijímacím řízením v Olomouckém kraji v
roce 2009, který je rovněž v elektronické formě na webu Olomouckého kraje.
-red-

Na to, že je konec března a první
jarní den už je dávno za námi, to
zrovna jarně nevypadá. Když už
se objeví nějaký kousek sluníčka,
je to vzápětí vykoupeno psím počasím nezřídka spojeným se sněhovou vánicí. Je něco špatně? Je
něco jinak než jindy? O srovnání
jsme požádali meteorologického
pozorovatele Josefa Sedláčka z
Protivanova, který shromažďuje
zprávy o počasí pro Hydrometeorologický ústav v Brně.

V určitém úhlu pohledu opravdový návrat do zimy. Stačí najít jenom
vhodné místo a zamířit fotoaparát. Zimní idylka pak lze vyfotit i na
konci března.

Obce mohou získat
příspěvek na Czech POINT
Do úterý 31. března mohou starostové měst a obcí požádat o
příspěvek na zřízení nebo rozšíření pracoviště Czech POINT.
Výzvu k předkládání projektů vyhlásilo ministerstvo vnitra. Pracoviště Czech POINT obcím usnadní
elektronickou komunikaci a pomůže při provozování takzvané da-

tové schránky. Starostové mohou
při tvorbě žádosti využít služeb
manažerů evropských projektů působících na obcích s rozšířenou působností, případně přímo pracovníků ministerstva vnitra.
Další informace zájemci získají na
adrese www.czechpoint.cz.
-red-

Odkanalizování Výšovic
a okolních obcí bylo zahájeno
Dne 1. března 2009 byly oficiálně zahájeny stavební práce
na akci „Odkanalizování obcí
a ČOV Dobrochov, Vranovice Kelčice,Vřesovice, Výšovice.
Celkové náklady projektu činí
170 milionů korun.
Stavební zakázku jako generální
dodavatel realizuje společnost
INSTA CZ s.r.o. Veškeré informace o projektu jsou uvedeny na
webu www.covvysovice.cz.
Stavba spočívá ve vybudování
kanalizace o celkové délce 21,87

km v extravilánu obce Výšovice.
Objekt mechanicko-biologické
čistírny odpadních vod bude situován na nezastavěném extravilánovém území Výšovic, severně
od intravilánu obce na zemědělském pozemku přiléhajícím ke
stávající hospodářské cestě.
Tento projekt je spolunancován
Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životního prostředí.
-red-

Prodej na drůbežárně Vřesovice

Kuřice

- Černá Moravia
- Hnědá Moravia

Stáří 13 týdnů, cena 100 Kč
+ 5 Kč za každý další týden
Kontakt: 732 338 206

Obchvat Ohrozimi mají nyní v rukou jejich majitelé

Od konce ledna
do poloviny února
nezasvítilo sluníčko.
Celých jednačtyřicet dní…

Podle záznamů přístrojových měření
Josefa Sedláčka byl jedním z nejchladnějších dnů, pokud vůbec ne
nejchladnější, protože údaje jsme
získali v čtvrtek (měření do konce
týdne k dispozici nemáme), středa
25. března, kdy průměrná denní
teplota dosáhla -3,2°C. Oproti
tomu teplota ze začátku týdně byla
výrazně odlišná. V pondělí činil
denní průměr +2,1°C. „Teplota kolísá v kladných a záporných hodno-

Meteorologický pozorovatel Josef Sedláček se snaží ve svých záznamech
vždy najít uspokojivé odpovědi na naše otázky. Žádné výkyvy, letošek je
plně srovnatelný se stejným obdobím vloni.
tách. Pro toto období to ale není nic
mimořádného,“ připomíná J. Sedláček.
Sněhové přeháňky z předešlé noci
a rána navodily dojem, že se sem
vrátila opravdová zima. Zbytky starého sněhu přikryla nová vrstva. V
už zmiňovanou nejchladnější středu

bylo ráno 4 cm sněhu. „Ještě 1. března leželo 19 centimetrů sněhu, od
5. března už byla pokrývka nesouvislá,“ zmiňuje některé konkrétní
údaje ze svých záznamů Josef Sedláček. Kromě toho upozorňuje na
to, že v posledním týdnu se nad
Protivanovem objevily i dvě

bouřky. Co se ale týče pranostik,
konkrétně v tomto případě spojených s bouřkami před sv.Jiřím (24.
dubna), nedá se podle něj odvodit
nějaká alespoň dílčí předpověď vývoje dalšího počasí. „Někdy to vychází, někdy ne. Není to pravidlo,“
uvádí věci na pravou míru.
Dosud byla řeč o aktuálních měřeních a vrtoších počasí. Jaké je ale
srovnání s přesnými údaji za stejné
období loňska? V tomto světle
všechno dosud zmíněná zapadá spíš
do šedého průměru. „Pro srovnání s
loňskem, začátek března se také pohyboval zhruba mezi 3,8 stupně až
-3,6. Konkrétně třeba 5. března byla
průměrná denní teplota -3 stupně.
Jediný rozdíl byl v tom, že nebyl
žádný sníh, zem byla holá a
zmrzlá,“ hledá dál ve svých záznamech. A když se podíváme na
chladnou středu 25. března? „Stejný
den vloni byla průměrná teplota 3,8 stupně a 3 centimetry sněhu,“
dává nám Josef Sedláček přesnou
odpověď. Takže bylo ještě dokonce
o nějakou tu desetinku chladněji.
Pokud bychom od těchto dat chtěli
nějak předjímat i letošek, pak podle
údajů už 29. března 2008 byl všechen sníh pryč a začátek dubna se
už nesl v kladných teplotách mezi 4
– 5 °C a nadále už bez sněhu.
Co je se ale možná dá považovat
tak trochu za extrém, to je sluneční
svit. V tomto hodnocení spíš nesvit.
Pokud bylo totiž sluníčka v lednu
poskrovnu, pak ho bylo v únoru
ještě míň. I o tom jasně hovoří doložené záznamy. „V lednu svítilo
sluníčko celkem 45,2 hodiny za

celý měsíc. V únoru to bylo ještě
míň, už jen 20,7 hodiny. Do konce
března ještě pár dní zbývá, ale ani
dosavadní údaje nejsou příliš optimističtější,“ potvrzuje skutečnost, o
níž jsme se už minulý týden zmiňovali v rubrice Viděno-slyšeno, že
nad naším územím od konce ledna
do poloviny února de facto nezasvítilo sluníčko. Celých 41 dní…
Jinak ale oproti loňsku ta letošní
zima vyzněla o poznání optimističtěji, co se týká podmínek pro zimní
sporty, v okolí Protivanova byly
především velké možnosti pro běžkaře. „Zvýšený turistický ruch byl
rozhodně patrný. Často také lidé
volali, jaké jsou tady sněhové podmínky a jestli se tady dá lyžovat,
kolik je sněhu,“ hodnotí zimu z tohoto pohledu Josef Sedláček. Ani
zde ale neunikli tomu, na co si stěžovali lidé starající se o běžkařské
trasy i v jiných místech republiky.
„V Suchém koupili sněžný skútr,
kterým se upravovaly běžkařské
stopy tady v okolí. Bohužel, často
je pak poničili jezdci na čtyřkolkách, což nás rozhodně netěšilo,“
dodává meteorologický pozorovatel J. Sedláček.
Takže našli jste odpověď na to, do
jaké míry je letošní ‚jarní‘ počasí
extrémem? Čekání na jaro není o
nic zdlouhavější než vloni a to je
ještě před námi nevyzpytatelné
aprílové počasí. Jak ale vidno,
pořád ještě má na podobné vrtochy
nárok, takže můžeme být i rádi, že
se to ‚vyblbne‘ ještě teď a pak už
snad bude od zimy definitivně
pokoj.
-MiH-

V Protivanově je zapsán rekordní počet prvňáků

„To jsme tady už opravdu
dlouho neměli,“ říká ředitel
protivanovské školy Josef Sedláček. K zápisu do první třídy v
Protivanově přišly téměř tři
desítky budoucích prvňáčků.
Samozřejmě ne jenom místních. Do zdejší školy dojíždí
děti také z Nivy, Bousína, Otinovsi, Malého Hradiska a Bukové.
„K zápisu nám přišlo 29 dětí, z
toho v tuto chvíli víme o dvou

odkladech. I když není ani tak jisté, že zbývajících všech 27 dětí
nastoupí do první třídy u nás, tak
silný ročník jsme tady už opravdu
dlouho neměli,“ řekl Večerníku
ředitel protivanovské devítiletky.
Jak dál také prozradil, pro každého prvňáka je připraven balíček v
hodnotě 1000 korun, který obsahuje vše, co malí školáci budou
potřebovat. „Je to dar zřizovatele
školy, kterým je Městys Protivanov. Je tedy určen pro všechny

prvňáčky bez ohledu na jejich
bydliště,“ vysvětluje ředitel.
Že se chodit do protivanovské
školy ‚vyplatí,‘ nespočívá jenom
ve zmiňovaném příspěvku, ale
také ve výsledcích, které žáci dokazují na různých vědomostních
olympiádách. Těmi posledními
byli úspěšní angličtináři. „Radost nám udělal v poslední době
Lukáš Trunečka. Ten v únoru
zvítězil v angličtinářské olympiádě v kategorii 1a zahrnující žá-

ky 6.-7. tříd. Předtím na začátku
prosince byl David Kolář na jazykovém Gymnáziu Šternberk
na třetím místě,“ netají se radostí
z úspěchu žáků ředitel Sedláček.
Letos v historii poprvé také škola organizovala lyžařský kurz.
Ačkoliv by se zdálo, že něco takového je právě v podmínkách
Protivanova nošení dříví do lesa,
nemusí to být tak docela pravda.
„Na lyžák jsme jeli opravdu vůbec poprvé. Dosud se jezdilo na

šlepr v Malém Hradisku, který je
ale mimo provoz, vynechali jsme
letos také školní závody na běžkách, spojili jsme se organizačně
se školou z Lipůvky na Blanensku a připravili pobyt v HutiskuSolanec v podhůří Beskyd. Z naší školy jelo 13 žáků z 6.-9. třídy.
Děcka byla spokojená, pokud
bude zájem, příští rok to zopakujeme,“ dodává ředitel protivanovské školy Josef Sedláček.
-MiH-

Těžká kamionová doprava je ního rozhodnutí, následné sta- onů korun, která je určena pouze stávající křižovatka nad obcí ve
letitým problémem Ohrozimi. vební povolení však nemůže být pro Ohrozim. Jak starosta Lukeš směru od Prostějova a Plumlova,
V poslední době sice aut citelně bez souhlasu majitelů pozemků podotýká, celá trasa obchvatů, do původní trasy znovu zaústí
ubylo, ale důvodem není řešení vydáno. I kdyby byly už v této která má na sebe postupně nava- několik set metrů za Ohrozimí ve
tohoto problému, ale pouze do- fázi majetkové vztahy dořešeny, zovat dál kolem Vícova a Ptení směru na Vícov. „Žádný odklon
časný propad zpracování letos by se určitě stavět nezačalo. až k pile, je rozdělena do samo- trasy odlišně od zpracovaného
dřeva na pile Javořice ve Pten- Financování stavby bylo schvá- statných staveb. Konkrétně v projektu nepřichází v úvahu. Reské Dvorku. Ta se ale po před- leno v Regionálním operačním Ohrozimi bude mít nová silnice alizace v tuto chvíli závisí jen na
pokládaném oživení produkce programu Olomouckého kraje už délku necelého půldruhého kilo- dohodě Kraje s majiteli pona silnici s největší pravděpo- minulým krajským zastupitel- metru. Výjezd bude z plánova- zemků,“ uzavírá starosta Ohrozdobností vrátí. Co bude stvem. Jedná se o částku 72 mili- ného rondelu, ve který se změní imi Michal Lukeš.
-MiHpotom?
Na takto položenou otázku není
odpověď nijak složitá. Ohrozimí
začnou znovu jezdit těžká auta a
i přes nařízené omezení rychlosti
bude jejich průjezd opět znamenat velké nebezpečí jak pro obyvatele, tak i pro stavby těsně
sousedící se zatíženou komunikací. „Ve tento okamžik není, jak
by se dalo očekávat, nedostatek
peněz na stavbu obchvatu, ale
problém s několika dosud nevykoupenými pozemky, kde jednání s jejich majiteli zatím
nevedlo k odprodeji,“ říká starosta Ohrozimi Michal Lukeš.
Zároveň ale připomíná, že tato
jednání jsou mimo kompetenci
obce, je to výlučná záležitost
Kraje, v níž obec spíš částečně
působí jako jakýsi prostředník.
Nicméně výsledek se samozřejmě obce bezprostředně dotýká, takže se snaží do jednání
vložit třeba tím, že může dát k
dispozici pozemky k případné
směně. „Vlastníkům pozemků je
nabídnuta nová tržní cena, takže
je teď na nich, jak se rozhodnou.
Podle toho se pak bude rozhodovat, co dál,“ uvedl pro Večerník Tato křižovatka se promění v rondel a po levé straně vysokého napětí bude nová silnice míjet Ohrozim. Kdy to bude, je
Lukeš. Projekt je ve stadiu územ- teď především na majitelích dosud nevykoupených pozemků.

JAROSLAVA PETŘÍKOVÁ PŘICHÁZÍ SE SRDCEM NA DLANI
Asi docela nezvykle na Velikonoční pondělí se vernisáží
otevře na zámku v Náměšti na
Hané výstava. A nutno předeslat, že nejspíš také docela nezvyklá. Alespoň podle toho,
jak známe autorku fotografií,
oživlých kamenů a poezie Jaroslavu Petříkovou z Kostelce
na Hané. Výstava dostala
název Srdce na dlani a nás samozřejmě zajímalo, jaké že to
srdce ve svých dlaních vlastně
donese.
„Název výstavy ‚Srdce na dlani‘
je to, co ze sebe vkládám do
svých veršů, ale rovněž moje životní filozofie. Nicméně srdce,
coby symbol lásky, se objeví i na
některých fotografiích, či v kamenné podobě, aniž by to znamenalo, že moje srdce je snad z
kamene. Srdce na dlani je i
název mé zatím poslední básně,
která premiérově zazní již tradičně z úst recitátorky paní Jany
Balcarové 13.4. na vernisáži výstavy a pokud mi čas a zdraví
dovolí, srdce se objeví i v podobě suché vazby,“ prozradila
nám Jaroslava Petříková.
Záměrně není zmiňováno, čím
vším vlastně je, neboť pořadí
‚řemesel‘ by nemuselo vůbec
odpovídat jejímu žebříčku a
dost možná bychom stejně na
některé zapomněli. Není tajemstvím, že jsme se s ní v minulosti už několikrát setkali,
mimo to se stala vítězkou fotografické soutěže Poděkování
stromům pořádané prostějovským Ekocentrem IRIS. Kromě
fotek jsou opravdovým kouzlem její oživlé kameny, tak trochu vonící tajemnem. „Oživlé

Stavební práce jsou v plném proudu, sokolovna mění svou tvář.
Zbrusu nový kabát dostane
sportovní, kulturní a společenské centrum v Čelechovicích na Hané. Ze zastaralého
objektu sokolovny vznikne
celkovou rekonstrukcí multifunkční zařízení, které budou
využívat jako tělocvičnu jak
žáci základní školy, tak i všichni občané k různým volnočasovým aktivitám.
Celkové náklady na generální
opravu sokolovny si vyžádají
částku kolem 25,5 milionů korun. Obec získala dotaci z Regionálního operačního programu
střední Morava necelých 23 milionů korun. Financovat náročnou rekonstrukci se podařilo díky smlouvě mezi TJ Sokol a obcí Čelechovice na Hané o dlouhodobém pronájmu zařízení.
„Stavbu jsme předali 2. února
firmě z prostějovského regionu,
která uspěla ve výběrovém řízení. Stavební práce postupují docela rychle, tlačí nás mimo jiné

termín dokončení, a to je listopad letošního roku,„ řekla starostka Čelechovic na Hané Jarmila Stawaritschová.
Pracovníci stavební firmy DOPOSINVEST z Bohuslavic
provedli injektáže zdiva a pracují na sanaci vlhkosti zdiva
uvnitř i zvenčí, jsou vybourány
příčky v suterénu budovy, kde
vznikne nové sociální a technické zázemí. V objektu bude
provedena nová elektroinstalace, topení a další úpravy interiéru. Projekt počítá i se snížením
energetické náročnosti výměnou oken a dveří a také zateplením budovy s následnou fasádou.
„Není to jediná akce, kterou
obec žije. Získali jsme konečně
dotaci na výstavbu kanalizace,
na níž máme zpracovaný projekt
už několik let a nejmíň třikrát
jsme žádali o finanční prostředky z různých dotačních titulů.
Výkopy byly zahájeny už teď v

březnu,„ uvedla starostka. Tato
investiční akce bude probíhat po
etapách. Podle harmonogramu
prací budou zastupitelé postupně projednávat přípojení občanů. Je zájmem obce, aby se na
kanalizaci napojili všichni obyvatelé Čelechovic
Podle projektu přesahují celkové náklady částku 122 milionů
korun. Z dotace Operačního
programu Životního prostředí
získá obec zhruba 97 milionů
korun, zbytek musí pokrýt z
vlastních zdrojů. Kanalizace bude postupně kolaudována tak,
aby byla ukončena do poloviny
příštího roku. Na jejím dokončení závisí i opravy místních komunikací. Jak uvedla Jarmila
Stawaritschová, obec už dnes
připravuje projekt na rekonstrukce komunikací včetně
chodníků a bude usilovat o získání finančních prostředků od
státu, kraje či z evropských
zdrojů.
-jp-

Fotografie lákaly v Konici
na toulky balkánskou přírodou

kameny jsou původem z Divoké Orlice, Hloučely, Romže,
Kosíře... Mám jich spoustu, u
dvou set jsem přestala počítat,
ale z kapacitních důvodů mohu
v Náměšti ukázat jen jejich zlomek. Musím dát přednost menším kouskům a volba výběru
bude nelehká,“ přiznává.
Dá se vůbec najít nějaké společné téma pro tak rozličné profese, jako je fotografie, oživlé
kameny a poezie, které tvoří gro
připravované výstavy? „Společným tématem fotografií, kamenů
a z části i poezie je příroda a
láska. Ať už fotografuji, chodím

Jaroslava Petříková přinese do zámku v Náměšti srdce na dlani. Necháme se překvapit, jakou může mít také podobou.
po březích řek a nacházím kameny, nebo sbírám-li v lukách
trávy a krásné dary přírody,
činím tak s láskou, je to pro mne
relax, potěšení, útěk od každodenních povinností a hlavně nevyčerpatelný zdroj inspirace k
psaní a další tvorbě. To už ale
jistě víte, nic se nezměnilo,“ odpovídá na naši otázku.
Pro ty, co neměli možnost shlédnout v roce 2007 výstavu v konickém zámku, mohou se nyní
přijít podívat na část fotografií a

veršů ze sbírky Barvy mého
nitra do zámku v Náměšti n/H.
„Těm, co ji navštívili, však
mohu slíbit, že uvidí a přečtou si
i něco z mé novější tvorby,“
vzkazuje Jaroslava Petříková,
jejíž výstava Srdce na dlani začíná vernisáží na Velikonoční
pondělí, tedy 13. dubna ve 14
hodin, a potrvá do 31. května. V
dubnu je otevřeno o víkendech
od 9 do 16 hodin, v květnu pak
denně kromě pondělí od 9 do 17
hodin.
-MiH-

Na zámku ve své rodné Konici
vystavoval prostějovský cestovatel a fotograf Josef Franc
snímky a momentky ze svého
putování po Černé Hoře Montenegru Až do 27. března
lákala procházka malým méně
známým státečkem na jihozápadě Balkánu milovníky přírody, kterým nabídne nezapomenutelná zákoutí a zátiší panenské přírody.
„Tady si oko i duše romantika a
fotografa opravdu přijdou na své.
Nádherná členitá příroda s horskými loukami plnými květů,
dřevěné salaše s pohostinnými
domorodci, tyrkysové vody horských říček protékající rozeklanými kaňony i divoká zvěř. To
vše vytváří obraz svobodné balkánské zemičky nedotčené ruchem turistiky,„ vyznal se Josef
Franc. Výstava s názvem „Montenegro krajina pro romantiky„ je
putováním po horských cestičkách v pohořích Durmitor a Biogradska Gora, které jsou vyhlášeny za národní parky. Okouzlení
horskými velikány a podhorskou
krajinou z Francových fotografií
přímo sálá. Cestovatel a fotograf
je známý nejen z víc jak desítky
výstav, ale také jako dopisovatel
časopisu pro cestovatele Lidé a

OBRAZEM

hory, Treking, Outdoor nebo Sky.
V poslední době se vydává na
toulky obtěžkán nejen fotoaparátem, ale také videokamerou. S
touto bagáží už procestoval domácí hory i mnohé velikány
střední, jižní i severní Evropy.
Konická výstava fotografií Josefa
France je po výstavě Ivo Snídala
v prostějovské Galerii U hradeb
prezentací dalšího zakládajícího
člena Spolku prostějovských fotografů. Ten vznikl jako volné
sdružení aktivních amatérských
fotografů s podobnými zájmy i
představami o společné práci. Za-

kládajícími členy jsou kromě již
dvou jmenovaných také Martin
Snídal, Luděk Mařák a Jitka Matoušková.
„Spolek prostějovských fotografů hodlá svou tvorbu dál pravidelně prezentovat na veřejnosti a
chce spolupracovat i s ostatními
foto kluby či skupinami v regionu
na společných výstavách. Fotografování je pro nás velkým koníčkem, kterému se chceme svobodně věnovat. A všem ostatním
fotografům přejeme DOBRÉ
SVĚTLO,„ vzkazuje Josef Franc.
-jp-

Velký technický průkaz od osobního auta, kartička zdravotní pojišťovny, faktura-daňový doklad, boty, kartonky od Modafenu nebo Viagry,
takové poklady našli dobrovolní sběrači z Čelechovic na Hané při sobotním úklidu příkopů a remízek v okolí obce.
K tomu přidali stovky plastových lahví, plechovek, igelitových tašek a pytlíků, papírů, novin a
všeho možného nepořádku, co lidé odhazují pro
zkrášlení naší přírody.
„Úklid okolí obce, hlavně cesty na Kosíř a příkopy
kolem silnic, jsme zorganizovali letos potřetí.
Motto „Ukliďme si svět„ oslovilo přes dvě desítky
občanů, kterým není lhostejné, jak okolí jejich bydliště vypadá,„ konstatovala Milada Dosedělová.
Čistka ukázala tvrdou realitu – desítky napěchovaných pytlů posbíraných za pouhé dopoledne nestačila multikára naráz ani odvézt.
-jp-

Kultura & zábava

30. března 2009

* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Bonsaje - Vrbátky
Sobota 4. dubna 2009
od 10.00 do 15.00 hodin.
Bonsajisté z Prostějovska zvou na jarní volnou dílnu spojenou s ukázkami
tvarování bonsají. Malá výstavka pěstovaných stromů, poradenství.
Zájemcům poradíme, jak tvarovat
přinesené stromky. Místo konání:
Centrum volného času ve Vrbátkách
(naproti Mateřské školce ve Vrbátkách). Kdo bude chtít aktivně proniknout do tajů tvarování bonsají, ať si
přinese vlastní stromek a pokud možno i nářadí! Změny v programu vyhrazeny, http://www.vrbatky.cz
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST
Úterý 31. března: 10:00 - 12:00 hod.
Bruslení pro školy a veřejnost: cena
10 Kč/osoba
Středa 1. dubna: 18:00 - 20:00 hod.
Čtvrtek 2. dubna: 10:00 - 12:00 hod.
Bruslení pro školy a veřejnost: cena
10 Kč/osoba
Vstupné: dospělí 35 Kč/2 hod; děti do
15 let 30 Kč/2 hod; doprovod 10
Kč/vstup
SPORTCENTRUM - DDM
Prostějov pořádá
Relaxační tábor Řecko
- Chalkidiki - Toroni
12.6 - 21.6.2009
Ubytování: apartmány a studia, strava: česká polopenze.
RELAXAČNÍ TÁBOR U MOŘE
CHORVATSKO - Biograd na Moru
24.6. - 2.7.2009
Informace: J. Zatloukal 582 332 297,
e-mail: jzatloukal@sportcentrum
ddm.cz
Mgr. T. Zajíčková 582 332 296, e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz
Pro děti od 7 let
HIPOREHABILITAČNÍ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín: po dobu celých letních
prázdnin, vždy týdenní kurz. Program: 8.30 až 11.30 v Mostkovicích.

Info: Mgr. T. Zajíčková 582 332 296,
e-mail: tzajickova@sportcentrum
ddm.cz
LETNÍ TÁBOR
DOLNÍ MORAVA
18. - 23.8.2009. Cena zahrnuje 7 dní a
6 nocí, stravu 5x denně, dopravu,
ubytování, účast na historické akci.
Přihlášky a informace: Mgr. Zdenka
Ševčíková 775 910 275, 582 344 125,
Sportcentrum -DDM, Vápenice 9,
Prostějov
Cyrilometodějské gymnázium: Přípravný kurz k přijímacím zkouškám do primy víceletého gymnázia určený žákům 5. tříd ZŠ.Termíny: 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
Okresní výbor KSČM v Prostějově
organizuje „ BEZPLATNOU
PRÁVNÍ PORADNU“ na OV
KSČM, Lidická 35 Prostějov. Dne:
16.04.2009 16.00 - 18.00 hod.,
29.04.2009 14.00 - 16.00 hod.,
13.05.2009 14.00 - 16.00 hod.,
27.05.2009 14.00 - 16.00 hod.,
10.06.2009 14.00 - 16.00 hod.,
25.06.2009 16.00 - 18.00 hod.
Žádáme o telefonické objednání předem na tel: 582 345 812.
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.
Lazariánský servis
Vás zve na ozdravný pobyt
v Chorvatsku v srpnu 2009.
Více info pí. Zapletalová
776 054 299, 582 366 212.

KUPÓN č. 13
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, Lidická 86,
Prostějov – areál staré nemocnice
LAZARIÁNSKÝ SERVIS. Zabezpečujeme pro tělesně postižené občany a seniory zapůjčení pomůcek: polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
pevná a pojízdná WC křesla, pevná a
pojízdná chodítka, sedačka do vany,
francouzské hole. Kontakt pí. Zapletalová 776 054 299, 582 366 212.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
v PV, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby
jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Bližší informace v kanceláři č. 106,
tel.: 588 000 167.
Místní organizace Svazu tělesně
postižených v ČR, o.s. v Prostějově,
Kostelecká 17, zve své členy i nečleny 10.4.2009 nazájezd do Lysic– Jaro na zámku, Tylex Letovice, Černá
hora – exkurze v pivovaru. Dále
máme ještě několik volných míst
na týdenní pobyt u moře Chorvatsko – Podgora (Makarská riviéra)
31.7. – 9.8.2009. Tel.: 588 000 167.
Cyrilometodějské gymnázium v
Prostějově zve na výstavu fotografií o. Antína Baslera, kancléře Arcibiskupství olomouckého – Austrálie a
Nový Zéland, ve školní kapli Cyrilometodějského gymnázia na Komenského 17. Veřejnosti bude výstava přístupna až do konce března vždy v odpoledních hodinách.
WELLNESS STUDIO EFFECT,
Plumlovská 62.
Nabízíme moderní a vysoce účinná
zařízení na bázi podtlakové 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
Základní umělecká škola Vladimíra

Ambrose v Prostějově pořádá v galerii Linka výstavu fotografií AKORDY SVĚTLA II. Své ukázky předvedou členové skupiny Fototrio:
Bohdan Kousal, Michal Kriška,
Zdeněk Pella. Výstava potrvá do konce března.

Přednáška (povídání) o tradiční
čínské a tibetské medicíně nazvané
NAŠE ZDRAVÍ V NAŠICH RUKOU 22. dubna 2009 v 16.00 hod. v
DUHA – Kulturní klub u hradeb,
Školní 4, PV. Přednášející p. Ilona
Chromcová.

Muzeum Prostějovska, nám.
T.G.M. č. 2 v Prostějově - MICHAELKA – obrázky Michaely Nehodové. Výstava potrvá do 10. května
2009.

ZÁPIS
Cyrilometodějské gymnázium v
Prostějovězahajuje 1.9.2009 provoz
KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ
ŠKOLY na Sídlišti svobody
3552/53. Zápis dětí od 3 do 5 let se
uskuteční 30. března 2009, 14.30 –
18.00 hod. v budově Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17.
Bližší informace na tel. 582 302 541,
www.cmg.prostejov.cz

Mateřské centrum Cipísek:
Jarní burza dětského oblečení a obuvi 30.3. - 2.4. v MC Dvořákova (MC
sídl. Svobody uzavřeno po - st). 30.3.
9-17 hod. příjem zboží, 31.3. 9 - 17
hod. prodej
Mimi-klub - kurzy pro nastávající a
čerstvé maminky s dětmi do 1 roku
Kurz Něžná náruč rodičů - MC Dvořákova,14.4. a 28.4. přihlášky a informace MC nebo e-mailem a telefonicky
Jarní pletení z papíru- kreativní večer
pro rodiče, úterý 7.4. od 18hod v MC
Dvořákova.
Výbor základní organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami Prostějov organizuje 14.5.2009
zájezd na prohlídku zámku v Častolovicích a návštěvu muzea krajek
ve Vamberku. Přihlášky i od nečlenů
organizace přijímá každé úterý od
9.00 do 11.00 hod. na Kostelecké č.
17, č. dveří 109. Bližší Inko na tel.:
582 393 109 (605 302 181).
Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově, vás zve na
„SETKÁNÍ“ - hudebně výtvarné
setkání s regionálními umělci spolu s
vernisáží prací agentury MaDaMi.
Účinkují: „Reminiscence“ Miroslava
SROSTLÍKA, „ To je problém“ z
Kostelce na Hané a hudební trio – Pacholík, Kamzík, Srostlík. Večer spirituálů a veršů Aloise Volkmana uvádí:
Miroslav Švancara. Recitují: studenti
vysokých škol Olomouce a Brna - sobota 25.dubna 2009 v 18.00 hodin v
Husově sboru Církve československé
husitské, Demelova 1, Prostějov (za
Priorem).

KONCERT – MOST MEZI
KULTURAMI MICHIYO
KEIKO – japonská sopranistka
Místo konání: kostel Husův sbor československé církve husitské, Demelova ul. (za Priorem) Prostějov. Středa 22. dubna 2009. Předprodej v IC.
Začátek koncertu v 17.00 hod.
Českobratrská církev evangelická
v Prostějově srdečně zve na KONCERT (Kollárova ul. - "sbor Českých bratří") 5. dubna - Květná neděle v 17 hod. Na programu: G.Ph. Telemann, G.F. Hӓndel, C.Ph.E.Bach,
F. Mendelssohn Bartholdy aj. Účinkují: Hana Čermáková, příčná
flétna Hana Ryšavá, varhany.
Galerie U hradeb, Školní 34, PV –
Petr Sládek „Příběhy buráků“ vernisáž 7. dubna v 18.00 hod. Výstava potrvá do 8. května 2009.
Děti a pracovnice MŠ Pivín zvou
všechny příznivce na VELIKONOČNÍ JARMARK, výstavku dětských prací a velikonočních dekorací.
V sobotu 4. dubna od 14.00 do 16.00
hodin. V neděli 5. dubna od 10.00 do
11.00 hodin. Výrobky a drobné dekorace je možné zakoupit.
Společenský dům EDEN - Prostějov - Vrahovice (bývalý dům služeb)
Neděle 19.4. opět "Zadáno pro sta-

Správná odpověď z č. 11: Na snímku je dům na Olomoucké ulici č. 43. Vylosovaným výhercem je
František Vybíral, Lipová 3, Prostějov. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 7. dubna 2009, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 13. dubna 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).

rší a pokročilé"
Sobota 25.4. "Oldies párty"
Neděle 26.4. "Tvůrčí neděle" můžete si vyzkoušet: "Korálkování",
"Drátkování šperků" "Háčkování."Objednávejte na www.free
dance.cz nebo závazně telefonicky na
čísle 608 421 853. Výrobky, které si
vyrobíte si budete moci odnést s sebou.
18. dubna 2009 v 15.00 hodin
– I. DÁMSKÁ JÍZDA v roce 2009
– tentokrát netradičně ve foyer
kina METRO 70.
V hodinovém pořadu vás Eva
Suchánková a Ivan Čech seznámí
se čtyřmi zajímavými dámami
a jejich tvorbou.
Účinkují: Pavlína Žerníčková
/zpěv/ + Ivo Přikryl /hudební
doprovod/. Vstupné 20 Kč.
Díla autorek je možné
na místě zakoupit.
Fit klub Linie, Újezd 3, tel.: 608
881 704
- BABY KAVÁRNA VE FITKU otevřena denně 9.00 – 12.00 a 15.00 –
22.00 hod. ODPOLEDNÍ HLÍDÁNÍ
DĚTÍ denně od 15.00 – 20.00 hod.
(pro cvičící maminky je hlídání zdarma). NOVÉ HODINY spinning stř +
pá 15.00 hod., so 9.00 hod., kalanetika so 9.00 hod., fit box pá + ne 17.30
hod., pilates ne 17.30 hod. BŘIŠNÍ
TANCEpro maminky s dětmi – každý
čtv. 17.30 hod.
KURZ BRUSLENÍ pro děti od tří
let, mládež i dospělé, začátečníky i
pokročilé. Pondělí 30.3.2009 od
15.30 - 16.30, úterý 31.3.2009 od
17.15 - 18.15, středa 1.4.2009 od
15.30 - 16.30, čtvrtek 2.4.2009 od
16.45 - 17.45 hodin. Současně probíhá nábor nových krasobruslařů a
krasobruslařek pro nadcházející sezónu. Tréninkové hodiny se týdně obměňují. Sledujte www.kraso-prostejov.wbs.cz
„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
Pondělí 30. března od 8.00 hod.
Kurz anglického jazyka v TC Prostějov
Čtvrtek 2. dubna od 10.00 hod.
Tvoření z keramické hlíny (každý
druhý čt.) v dílně ČSOP IRIS na Husově nám. č. 67 v Prostějově. S sebou
přezůvky, svačinku, pracovní oděv a
nadšení.
Galerie S, SOU obchodní, E. Husserla 1, Prostějov, pořádá výstavu
mladých autorů “Obrazy Davida
Bartoše a Marka Štefka. K prohlídce srdečně zvou organizátoři i autoři. Možnost návštěvy výstavy denně
(mimo so, ne) od 8.00 do 15.30 hod,
jiný čas lze domluvit na tel. čísle
582 351 977.

V BAŠTĚ U HRADEB,
ŠKOLNÍ 49,
PROSTĚJOV
VÁS ZVE NA VÝSTAVU

KRISTIÁN
KODET

GRAFIKA
VERNISÁŽ SE KONÁ
VE ČTVRTEK 2. DUBNA
V 17.00 HODIN
VÝSTAVA POTRVÁ DO 2.5.
OTEVŘENO ÚT-PÁ 12-17, SO 9-12
TEL.: 582 365 112, MOB.: 732 405 761

10

Kino Metro 70
Pondělí 30. března:
14.00 Hurá na medvěda
17.30 Kurýr 3
Francouzský akční film
20.00 Normal
České filmové drama
Úterý 31. března:
17.30 Kurýr 3
20.00 Sestra
Středa 1. dubna:
17.30 Kurýr 3
20.00 Normal
Čtvrtek 2. dubna:
17.30 Město Ember
Americký romantický
dobrodružný film
20.00 Město Ember
Pátek 3. dubna:
15.30 Cesta na Měsíc 3D
Belgická animovaná pohádka
17.30 Město Ember
20.00 Město Ember
Sobota 4. dubna:
15.00 Cesta na Měsíc 3D
17.30 Cesta na Měsíc 3D
20.00 Město Ember
Neděle 5. dubna:
15.00 Cesta na Měsíc 3D
17.30 Cesta na Měsíc 3D
20.00 Město Ember
Kinokavárna
DUHA
Kinokavárna

DUHA

Sobota 4. dubna:
17.00 Podivuhodný příběh B. Buttona
Americké filmové drama
20.00 Podivuhodný příběh B. Buttona
Kulturní
klub DUHA
Kulturní
klub

DUHA

Středa 1. dubna:
19.00 JEDEN SVĚT 2009 – mezinárodní festival dokumentárních filmů
o lidských právech – „Město Romů“
Čtvrtek 2. dubna:
9.20 a 10.30 Vítání občánků
(obřadní síň radnice)
10.00 – 17.00 VELIKONOCE
V LIDOVÝCH ŘEMESLECH
Pátek 3. dubna:
19.30 9. Ples TS Dany Hubené
a TŠ Hubený
Neděle 5. dubna:
15.00 - 21.30 Taneční kurzy – pořádá
TS Dany Hubené
Kino
Konice
Kino
Konice
Středa 1. dubna:
13.00 Pan Včelka
Animovaná komedie USA
Městské
divadlo divadlo
Městské
Pátek 3. dubna:
19.00 MISS OLOMOUCKÉHO
KRAJE
Sobota 4. dubna:
19.00 ORANŽOVÝ EXPRES
Country ples
Apollo
13
Apollo
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Pátek 3. dubna:
19.00 REVIVAL NIGHT
Sobota 4. dubna:
21.00 3F presents JOKE NIGHT
Brooklyn
Brooklyn
Čtvrtek 2. dubna:
19.00 ELECTRONIC THURSDAY
Pátek 3. dubna:
21.00 DRUM & REGGAE party
Sobota 4. dubna:
21.00 DRUMSTEP vol.3
Simetrix
Simetrix
Pátek 3. dubna:
DJ Jirka Mareš
Sobota 4. dubna:
DJ Mark

Berani - 21.3.-20.4. Vždycky se u vás najde důvod k oslavám, takže i
teď můžete pozvat na skleničku své nejbližší přátele. Daří se vám dobře,
problémy vás míjejí a tak není divu, že budete mít radost ze života.
Býci - 21.4.-21.5. Tak toto bude pro vás týden s velkým "T". Paní Štěstěna se konečně k vám obrátí čelem a rázem se z vás stanou boháči,
kteří se nebudou muset ohlížet na každou korunu. Konečně!
Blíženci - 22.5.-21.6. Líbezný úvod tohoto týdne se posléze promění
doslova v horor. Už během středy se dostanete do velkého stresu, který bude mít příčinu ve vaší ledabylosti a arogance vůči úřadům.
Raci - 22.6.-22.7. Začnete řešit milostný trojúhelník, ovšem neobejde
se to bez emocí a výčitek. Můžete ale zůstat celkem v klidu, náklonnost druhého pohlaví vůči vaší osobě přetrvá. Pozor ale na žárlivost.
Lvi - 23.7.-23.8. Nemusíte se obávat komplikací v zaměstnání, tam je
to vše založené na vás a vašem umění. Dokonce si můžete přilepšit,
vaše kariéra je závislá pouze na tom, jak svou práci dokážete prodat.
Panny - 24.8.-23.9. Mluvíte hodně nahlas a upřímně, což vám v konečném důsledku může uškodit. Neměli byste lhát, ale musíte umět v
pravou chvíli ubrat a zavřít svoji věčně prořízlou pusu. Nechte si poradit.
Váhy - 24.9.-23.10. Dostanete báječný nápad, jenom si nebudete
vědět rady s jeho realizací. Můžete sice požádat své okolí, ale pozor na
to, aby si vaše případné úspěchy nepřivlastnil někdo jiný.
Štíři - 24.10.-22.11. V nejbližší době přijde okamžik, kdy si nebudete
s partnerem rozumět a dojde k hádce. A právě vy budete tím, kdo celý spor bude hrotit až do posledního okamžiku. Partnera donutíte
ustoupit.
Střelci - 23.11.-21.12. Díky náhodě se dostanete k informacím, které
můžete využít ku svému prospěchu. To, co se dozvíte, se dá i lehce
zneužít. Měli byste proto dostatečně zvážit, jak se vším naložit.
Kozorohové - 22.12.-20.1.Vaše pracovní nálady jsou závislé na náladě, a tu nebudete mít příliš dobrou. Z tohoto důvodu se může stát, že
se dopustíte chyby, ktterá může výrazně ovlivnit vaši kariéru.
Vodnáři - 21.1.-19.2.Tento týden bude pro váš život zlomový, dostanete nabídku k sňatku. Na jedné straně se leknete, na druhé se však zaradujete a nabídku přijmete. Vždyť váš partner je tak neodolatelný!
Ryby - 20.2.-20.3. Pořád věříte, že dokážete změnit svět, ale neustále
narážíte na překážky, které jsou nepřekonatelné. Nebuďte naivní a
dávejte si jen takové cíle, které jsou naprosto reálné a splnitelné.

05.00 - Krotitelé
dluhů (12/12)
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 -Televizní klub neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
Finsko
10.25 - Knižní svět
10.50 - Čétéčko
11.10 - ...hlavně, když kape
11.35 - Za školu
12.00 - Zkus mít vkus
12.25 - Bílé ovce
12.40 - Zábavná škola
Dětská encyklopedie
12.45 - Z rodu Lucemburků
13.05 - ETV 1 (6/6)
13.10 - Eat it (6/6)
13.20 - Babar, sloní král
Animovaný film
14.35 - Chris z Louisiany
14.50 - Fokus ČT24
15.15 - Země jako ledová koule
16.10 - Dobrodružství
vědy a techniky
16.40 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
16.50 - Buly
Přímý přenos
semifinálového utkání
19.30 - Sabotáž
20.00 - Souboj vojevůdců
(13/13)
20.50 - Neznámí hrdinové
Pohnuté osudy
21.20 - Krásný ztráty
21.45 - Jak se žije otcům
na mateřské
22.00 - V odborné péči (26/43)
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Q
23.40 - Film point
00.40 - Ponorka
Německé drama
04.00 - Vráceno v restituci (4/8)
04.15 - POKR
04.40 - Československý filmový
týdeník (722/2379)

06:15Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř I (6)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:35- Will & Grace VIII (6)
08:00- Přátelé IV (10)
08:30- M*A*S*H (21)
09:00- Odpadlík III (22)
09:55- Právo a pořádek IV (17)
10:55- To je vražda, napsala V
(14)
11:55- Drzá Jordan V (17)
12:55- Sabrina
mladá čarodějnice III (7)
13:25- Will & Grace VIII (7)
13:55- Čarodějky II (11)
14:50- Médium IV (8)
15:45- Květ života
Německý film
17:40- Regionální zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé IV (11)
19:55- Počasí
20:00- Ošklivka Katka (70)
21:20- Nic než pravda
22:25- Božská mrcha (13)
23:25- Žralok I (13)
00:15- Vraždy v Kitzbühelu (8)
01:10- Volejte Věštce
02:55- Ve jménu zákona III (5)
03:45- Autosalon
04:25- Miláčci

02:10 Konec vysílání
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Novashopping
05:59 Snídaně s Novou
08:35 Zorro: Meč a růže (31)
09:30 Vášnivost
Americký film
11:30 Beze stopy (15)
12:25 Můj přítel Monk VI (16)
13:15 Lenssen & spol.
13:40 Ženatý se závazky (24)
14:10 Kobra 11 IX (3)
15:10 Hvězdná brána VII (1)
16:05 Las Vegas: Kasino II (10
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:35 Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly VI (5)
18:30 Ulice (1263, 1264)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Ordinace v růžové
zahradě 2 (98)
21:15 Kriminálka New York III
(5)
22:05 112
22:40 Válka policajtů
Francouzský thriller
00:45 Kriminálka Las Vegas V

05:00

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Legendy taneční hudby
10.10 - Skok
Český film
11.10 - Javory
11.50 - Kde peníze pomáhají
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Dotek anděla (26/35)
14.35 - Soudkyně Amy V
(14/23)
15.20 - Dětská encyklopedie
světa II
15.25 - Z rodu Lucemburků
15.50 - Věda je zábava (20/26)
16.15 - Pomáhejme si
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 - Nominace na knižní
ceny 2009
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
(13/13)
20.55 - Všechnopárty
21.40 - Den D (1/13)
22.25 - Případy inspektora
Lynleyho VI (1/2)
23.55 - Chcete mě?
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Vltava v obrazech
(10/86)
00.35 - Dotek anděla (26/35)
01.25 - Poklady světa
01.40 - Vzhůru dolů! (2/7)
02.00 - Události v regionech
02.25 - Události v regionech
Brno
02.50 - Události v regionech
Ostrava
03.15 - Regiony ČT24
03.40 - Zajímavosti z regionů
04.05 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.30 - Zajímavosti z regionů
Ostrava

Úterý

(13)
Novashopping
Rady ptáka Loskutáka
Občanské judo
DO-RE-MI
Ohnivé léto (5)
Novashopping

05.00 - Chalupa je
hra
05.20 - Krásy evropského pobřeží: Pláž
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.05 – Bílá místa
09.35 - Na návštěvě
u Horníčků
10.35 - Já truchlivý bůh
Český film
11.20 - Melodie, které se
vracejí s Karlem Hálou
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Komunikace
je hra (13/13)
13.50 - Dotek anděla (27/35)
14.35 - Soudkyně Amy V
(15/23)
15.25 - Game Page
15.50 - Byla jednou jedna
planeta (13/26)
16.15 - Tak to vidím já (3/7)
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Pod pokličkou
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Nominace na knižní
ceny 2009
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion

Støeda
02:55 Áčko
04:05 Ohnivé léto (6)
05:00 Novashopping

1. 4. 2009

Ètvrtek

05.00 - Pod
pokličkou
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
06:1505.59 - Studio 6
Teleshopping
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Vysněný dům pana
06:35- Dexterova laboratoř I
06:15Blandingse
07:00- Oggy a škodíci
Teleshopping
10.30 - Zpívá Karel Gott
07:10- Oggy a škodíci
06:35- Dexterova laboratoř I (7)
11.35 - To nejlepší z Naivních
07:25- Will & Grace VIII (8)
07:00- Teleshopping
cest
07:55- Přátelé IV (12)
07:10- Oggy a škodíci
12.00 - Zprávy
08:25- M*A*S*H (23)
12.30 - Sama doma
07:20- Oggy a škodíci
08:55- Odpadlík IV (2)
13.30 - Diagnóza
07:35- Will & Grace VIII (7)
09:55- Právo a pořádek IV
10:55- To je vražda, napsala V 13.45 - Dotek anděla (28/35)
08:00- Přátelé IV (11)
14.35 - Soudkyně Amy V
11:55- Drzá Jordan V (19)
08:30- M*A*S*H (22)
(16/23)
12:55- Sabrina
09:00- Odpadlík IV (1)
mladá čarodějnice III (9) 15.25 - Vzhůru dolů! (2/7)
09:55- Právo a pořádek IV (18)
15.45 – Šikulové
13:25- Will & Grace VIII (9)
10:55- To je vražda, napsala V
16.00 - Medúza
13:55- Čarodějky II (13)
(15)
16.30 - Kouzelná školka
14:50- Médium IV (10)
11:55- Drzá Jordan V (18)
17.00 - AZ-kvíz
15:45- Jarní vánice
12:55- Sabrina
17.25 - Stop – Rady řidičům
Německý film
mladá čarodějnice III (8)
17.30 - Bydlení je hra
17:40- Regionální
13:25- Will & Grace VIII (8)
17.55 - Předpověď počasí
zpravodajství
13:55- Čarodějky II (12)
18.00 - Události v regionech
17:40- Minuty regionu
14:50- Médium IV (9)
18.25 - Černé ovce
18:00- 5 proti 5
15:45- Rackové ve větru
18.40 - Nominace na knižní
18:55- Zprávy TV Prima
Německý film
ceny 2009
Sport TV Prima
17:40- Regionální zpravodajství
18.45 - Večerníček
Počasí
17:40- Minuty regionu
18.55 - Šťastných deset
19:35- Přátelé IV (13)
18:00- 5 proti 5
a Šance milion
20:00- Hádej, kdo jsem!
18:55- Zprávy TV Prima
19.00 - Události
21:20- TOP STAR magazín
Sport TV Prima
22:25- Myšlenky zločince IV 19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
19:30- Přátelé IV (12)
23:20- Krysař Willard
20.00 - Hercule Poirot
19:55- Počasí (S)
01:15- Volejte Věštce
19.00 - Události
20:00- Velmi křehké vztahy III
19.40 - Branky, body, vteřiny 03:00- Ve jménu zákona III (7) 21.50 - Máte slovo
22.35 - POKR
(61)
03:45- TOP STAR magazín
19.55 - Předpověď počasí
23.05 - Losování Šťastných
21:20- Nahá jsi krásná
04:40- Nikdo není dokonalý
19.58 - Sportka a Šance
deset a Šance milion
22:15- Sběratelé kostí I (16)
20.00 - Pošta pro tebe
23.10 - Deadwood III (5/12)
23:15- Kauzy z Bostonu I (13)
21.00 - Po stopách hvězd
00:05- Vraždy v Kitzbühelu (9) 21.30 - Na stopě
05.00 - Auto Moto 00.05 - Sólo pro... Iva Křižana
00.45 - Dotek anděla (28/35)
00:55- Volejte Věštce
Revue
21.55 - Losování Sportky
01.30 - Hotel Babylon II (5/8)
02:40- Ve jménu zákona III (6)
05.30 - Správy
a Šance
02.25 - Pětka v Pomeranči
03:30- Svět 2009
STV
22.00 - Hotel Babylon II (5/8)
02.50 - Události v regionech
05.59 - Dobré ráno
03:55- Receptář prima nápadů
22.55 - Losování Šťastných
03.15 - Události v regionech
08.30
Panorama
04:50- Trní
deset a Šance milion
Brno
09.10
Závan
východního
23.00 - Kuře melancholik
03.40 - Události v regionech
větru
Český film
05.00 - Objektiv
Ostrava
01.00 - Dotek anděla (27/35) 09.35 - Exit 316 - Mise
05.30 - Správy
04.05 - Regiony ČT24
09.55 - Metropolitní muzeum
01.45 - Hledání ztraceného
STV
04.35 - Generace "0"
umění (1/4)
času
05.59 - Dobré ráno
04.50 - Krásy evropského
10.50 - Svět zázraků:
02.05
Události
v
regionech
08.30 - Panorama
pobřeží
Ushuaia (16/26)
02.30
Události
v
regionech
09.10 - Primárius
11.15 - Šaty dělají člověka
Brno
09.40 - Mýty a fakta historie:
02.55 - Události v regionech 11.35 - AZ-kvíz
Konstantin Veliký
12.00 - Chalupa je hra
Ostrava
05:59
10.35 - 168 hodin
12.25 - Černé ovce
03.20 - Sabotáž
Snídaně s
11.00 - Mezi námi zvířaty
03.50 - Tajné akce StB (13/40) 12.40 - Reportéři ČT
Novou
11.35 - AZ-kvíz
13.20
Věříš
si?
04.05 - Regiony ČT24
08:35 Zorro: Meč a růže (33)
12.00 - Kluci v akci
13.45
Záhady
Toma
Wizarda
04.30 - Kultura v regionech
09:30 Nevidím zlo,
12.25 - Černé ovce
14.00 - Věda je zábava (20/26)
neslyším zlo
14.25 - Pomáhejme si
12.40 - Hřiště 7
Americká komedie
14.45 - Chcete mě?
05:59
14.55 - Vltava v obrazech
15.00 - Dunkerque: záchrana 11:40 Beze stopy (17)
Snídaně s
15.15 - Svět zázraků:
12:35 Komisař Rex (2)
Novou
expedičního sboru
Ushuaia (16/26)
13:35 Ženatý se závazky (26)
08:35 Zorro: Meč a růže (32) 16.05 - Deset století
15.45 - Metropolitní muzeum
14:10 Kobra 11 IX (5)
architektury
09:30 Komisař Rex
umění (1/4)
15:10 Hvězdná brána VII (3)
11:20 Beze stopy (16)
16.20 - Vivat Španělsko!
16.40 - Zprávy v českém
16:05 Las Vegas: Kasino II
12:15 Komisař Rex (1)
znakovém jazyce
16.35 - Zoom
(12)
16.50 - Buly
13:10 Lenssen & spol.
16.50 - Než přijede záchranka
Přímý přenos
17:00 Odpolední Televizní
13:40 Ženatý se závazky (25) 17.05 - Diagnóza
semifinálového utkání 14:10 Kobra 11 IX (4)
17.25 - PORT
noviny
19.30 - Medúza
15:10 Hvězdná brána VII (2) 17.50 - Přidej se
Sportovní noviny
20.00 - Ta naše povaha česká
16:05 Las Vegas: Kasino II
18.05 - Nedej se
Odpolední Počasí
20.30 - Max
(11)
18.30 - Hledám práci
17:35 Zákon a pořádek:
Britská filmová fikce
17:00 Odpolední Televizní 18.55 - Zprávy v českém
Zločinné úmysly VI (7)
22.15 - Film o filmu:
noviny
znakovém jazyce
18:30 Ulice (1267, 1268)
Královna Alžběta
Sportovní noviny
19.05 - Pique-nique II. (12/12) 19:30 Televizní noviny
22.30 - Události, komentáře
Odpolední Počasí
19.30 - Pětka v Pomeranči
Sportovní noviny
23.10 - Ženy Charty 77
17:35 Zákon a pořádek:
20.00 - Rodinné křižovatky
Počasí
23.30 - Musicblok
Zločinné úmysly VI (6) 20.30 - Bosé nohy v parku
20:00 Ordinace v růžové
00.00 - Lidušky
18:30 Ulice (1265, 1266)
Americká komedie
zahradě 2 (99)
00.20 - Co dítě to muzikant
19:30 Televizní noviny
22.10 - V čele Evropy
21:20 Druhá šance (6)
01.00 - Souboj vojevůdců
Sportovní noviny
22.30 - Události, komentáře
22:10 Zákon a pořádek: Útvar
01.45 - Náš venkov
Počasí
23.10 - Dokumentární klub
pro zvláštní oběti
02.05 - Znamení a rituály
00.45 - Cizinec
20:00 ČR - Slovensko
23:05 Temný anděl
02.15 - Světci a svědci
Americký film
Přímý přenos kvalifikaAmerický akční film
02.30 - Sváteční slovo
čního utkání na MS 2010 02.15 - Divadlo žije!
00:45 Kriminálka Las Vegas
02.35 - Cesty víry
02.40 - Q
22:40 Přepadení 13. okrsku
V (15)
02.55 - Křesťanský magazín
00:35 Kriminálka Las Vegas 03.10 - POP ART
01:35 Novashopping
03.10 - Exit 316 - Mise
03.45 - Zoom
V (14)
01:55 DO-RE-MI
04.00 - Deset století
03.30 - Žijeme digitalizací
01:20 Novashopping
02:40 Áčko
architektury
04.15 - Pointer Sisters: Live (1/2) 01:45 112
04:05 Ohnivé léto (7)
04.15
Pointer
Sisters
02:10 DO-RE-MI
Vokální královny soulu
05:00 Novashopping

01:25
01:50
02:35
03:05
04:05
05:00
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Pátek

05.00 - Bydlení je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Jazzový orchestr
činohry ND v Praze
09.50 - Kdo je Svatopluk
Havelka
10.15 - Příště u Vás
se Stanislavem Pěnčíkem
10.50 - Krásy evropského
pobřeží
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Domácí lékař aneb
Nic není jen tak
Bodnutí hmyzem
13.40 - Dotek anděla (29/35)
14.25 - Kde peníze pomáhají
14.35 - Haf! (57/62)
15.00 - Tom, nejlepší přítel
(26/26)
15.25 - Záhada hradu Černá
růže (5/13)
15.50 - Svět Elmo (46/56)
16.05 - Daleká cesta
za domovem (7/39)
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 - Nominace na knižní
ceny 2009
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Losování Euromiliony
05.00 - PORT
19.55 - Předpověď počasí
05.30 - Správy
20.00 - Ranč U Zelené sedmy
STV
(13/21)
05.59 - Dobré ráno 20.55 - 13. komnata
Miroslava Etzlera
08.30 - Panorama
21.30 - Uvolněte se, prosím
09.10 - Přidej se
22.20 - Sex ve městě IV (1/18)
09.25 - Nedej se
22.50 - Losování Šťastných
09.45 - Letečtí stíhači v boji
deset a Šance milion
10.35 - Po stopách hvězd
22.55 - Konec rozkvětu
11.00 - Partnerské vztahy aneb 00.20 - Losování Euromiliony
Návod na přežití (13/26) 00.25 - Dotek anděla (29/35)
11.35 - AZ-kvíz
01.10 - Všechnopárty
12.00 - Kuchařská pohotovost 01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
12.30 - Černé ovce
Brno
12.45 - Království hraček
02.45 - Události v regionech
13.15 - Bludiště
Ostrava
13.45 - Lolinka a kníráč
03.10 - Regiony ČT24
14.35 - Film o filmu Peklo
03.35 - Krásný ztráty
s princeznou
04.00 - Na dno Macochy
15.00 - Tak to vidím já (3/7)
04.30 - Ajťáci (3/6)
15.15 - Toulavá kamera
15.45 - Království divočiny
05:59
16.15 - Prizma
Snídaně s
16.35- Tisíc let
Novou
české myslivosti
08:35 Zorro: Meč a růže (34)
17.10 - Nijaký život
09:30 Julie Lescaut VI (5)
18.55 - Zprávy v českém
11:25 Beze stopy (18)
znakovém jazyce
12:20 Komisař Rex (3)
19.05 - Game Page
13:10 Lenssen & spol.
19.30 - Televizní klub
13:40 Ženatý se závazky (27)
neslyšících
14:10 Kobra 11 IX (6)
20.00 - Přechodné adresy
15:10 Hvězdná brána VII (4)
16:05 Las Vegas: Kasino II
Jaromíra Šavrdy
(13)
20.55 - Historie.eu
17:00 Odpolední Televizní
21.50 - Zašlapané projekty
noviny
22.10 - Vráceno v restituci
Sportovní noviny
22.30 - Události, komentáře
Odpolední Počasí
23.10 - Berlín, Alexandrovo
17:35 Zákon a pořádek:
náměstí (2/14)
Zločinné úmysly VI (8)
00.10 - Olověná bublina (1/6)
18:30 Ulice (1269, 1270)
00.40 - Koloběh "života"
19:30 Televizní noviny
02.05 - Czech Grand Design
Sportovní noviny
03.10 - Copak není moucha
Počasí
mojí sestrou?
20:00 Slunce, seno, jahody
03.30 - Film point
Česká komedie
04.30 - Než přijede záchranka 21:35 Instinkt
Americký thriller
04.45 - Čtení na dobrou
23:55 Octopus 2
noc
06:15Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř I
(9)
07:00- Oggy a škodíci
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VIII (9)
07:55- Přátelé IV (13)
08:25- M*A*S*H (24)
08:55- Odpadlík IV (3)
09:55- Právo a pořádek IV
(20)
10:55- To je vražda, napsala V
(17)
11:55- Drzá Jordan V (20)
12:55- Sabrina
mladá čarodějnice III (10)
13:25- Will & Grace VIII (10)
13:55- Čarodějky II (14)
14:50- Médium IV (11)
15:45- Léto u moře
Německý film
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IV (14)
20:00- Velmi křehké vztahy III
(62)
21:20- Ano, šéfe!
22:25- Chirurgové IV (13)
23:25- Sběratelé kostí I (17)
00:20- Vraždy v Kitzbühelu
(10)
01:10- Volejte Věštce
02:55- Ve jménu zákona III (8)
03:40- Sauna
Někdo to rád horké
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Americký thriller
Novashopping
Tabu
DO-RE-MI
Áčko
Ohnivé léto (8)
Novashopping

05.00 - Zkus mít
vkus
05.20 - Kde peníze
pomáhají
05.30 - Události v regionech
06.00 - Šikulové
06.20 - Trojčátka (14/26)
06.45 - Sezamová angličtina
(9,10/52)
07.10 - Kromaňonec (14/21)
07.35 - Ovečka Shaun (3/40)
07.40 - Záhada hradu Černá
růže (5/13)
08.05 - Doma chutná nejlépe:
Raphael z Bretaně
08.20 - Král Babar
Animovaný film
09.35 - Krásy evropského
pobřeží
09.45 - Kuchařská
pohotovost
10.15 - Prostě úžasná!
Americká komedie
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
12.30 - Auto Moto Styl
13.00 - Království divočiny:
Poklady
Vánočního ostrova
13.30 - Dobrá rada nad zlato
14.00 - Partnerské vztahy
aneb Návod na
přežití (14/26)
14.30 - Doktor Martin (13/23)
15.20 - Pán odnaproti
Francouzský film
16.45 -Tajemství skrytá
v ulitách
17.10 - Šaty dělají člověka
17.20 - Experiment
17.45 - Plány a touhy (2/6)
18.40 - Evropské pexeso
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Kniha mého srdce
21.30 - Nebezpečný klient
Americký thriller
23.30 - Zprávy
23.35 - Branky, body, vteřiny
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Navždy má
Americký film
01.40 - Čas přání (2/2)
03.10 - 13. komnata
Miroslava Etzlera
03.35 - Pošta pro tebe
04.30 - Ta naša kapela

Sobota

06:00- Párty s
kuchařem
06:30- Kočičí banda (14)
07:00- X-Men: Začátek I (9)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Fresh Prince III (16)
08:00- Přátelé IV (15)
08:35- možnost regionálního
zpravodajství
08:35- Autosalon
09:35- Agentura Jasno (13)
10:35- Closer II (5)
11:35- Columbo
13:30- Grand Canyon
Americký film
16:15- Dokonalá bouře
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IV (16)
20:00- Prachy dělaj člověka
22:25- Flákači
00:20- Úsvit mrtvých
Americký horor
02:05- Volejte Věštce
03:50- Helicops II (5)
04:40- Helicops II (6)

Britsko-bulharský film
00:00 Děsnej biják
Americká parodie
01:30 Novashopping
01:50 Volejte Novu
02:15 Babicovy dobroty
02:45 DO-RE-MI
04:20 Ohnivé léto (9)
05:15 Novashopping
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05.00 - Kus dřeva
ze stromu
05.20 - Vítejte v
Tate galerii (3/15)
05.00 - Vivat
05.25 - Tisíc let
Španělsko!
české myslivosti
05.15 - Jak se žije
05.50 - Švédové před Brnem
05.30 - Správy STV
06.25 - Divnopis - Čeložnice
05.59 - Dobré ráno
06.30 - Správy STV
08.30 - Panorama
06.55 - Diagnóza
09.10 - Na stopě
07.15 - Na plovárně
09.35 - Experiment
s Jiřím Weissem
10.05 - Neznámí hrdinové
07.40 - U nás v Evropě
10.35 - Rodinné křižovatky
11.00 - Pod pokličkou
07.50 - Panorama
11.35 - AZ-kvíz
08.30 - Zázračná planeta
12.00 - Bydlení je hra
09.25 - Folklorní magazín
12.25 - Černé ovce
09.50 - Náš venkov
12.40 - Ta naše povaha česká
10.10 - Ta naša kapela
13.10 - Kde peníze pomáhají
10.40 - Hledání ztraceného
13.20 - Medúza
času
13.45 - Šikulové
11.00 - Přechodné adresy
06:30
14.05 - Byla jednou
Dobrodružství 12.00 - PORT
jedna planeta (13/26)
Antje a jejích 12.25 - Pětka v Pomeranči
14.35 - Sportovci světa:
Lillehammer 1994
přátel (25)
12.55 - Game Page
15.25 - Kvarteto
06:50 3-2-1 Tučňáci! (26)
13.20 - Sabotáž
15.50 - Kus dřeva ze stromu
07:15 Pirátova rodinka (18) 13.45 - Phil Collins
16.10 - Vítejte v Tate galerii
07:45 Admirál Bublina útočí
& His Big Band
(3/15)
(1)
14.45 - Vesmírná inventura
16.15 - Rodina a já
08:15 Odvrácená tvář hor
15.40 - Kamera na cestách
16.40 - Zprávy v českém
(13)
16.35 - O češtině
znakovém jazyce
09:15 Eso
16.50 - Buly
16.50 - Buly
10:30 Agent WC40
Přímý přenos
Americká komedie
přímý přenos
finálového utkání
12:00 Volejte Novu
finálového utkání
19.30 - Haf! (57/62)
12:30 Partie krásného
19.35 - Divadlo žije!
20.00 - Zázračná planeta
dragouna
20.00 - Zlatá šedesátá (13/26)
20.50 - Temně lákavý svět
Česká komedie
21.00 - Slávnosť
22.00 - Posedlost šermem
14:20 Yellowstone
22.30 - Události, komentáře
v botanickej záhrade
v plamenech
23.10 - Ajťáci (3/6)
22.25 - Filmopolis
Americký film
23.35 - TV BONSAI...
16:05 Byl jednou jeden pold 23.20 - Noc s Andělem
23.55 - Gorodok (4/20)
Český film
00.50 - Abbey Road:
00.20 - Ženy Charty 77
17:50
Babicovy
dobroty
Live (9/12)
00.35 - Samizdat (14/15)
18:30 Koření
01.35 - Sešli se...
01.35 - Přechodné adresy
19:30 Televizní noviny
02.30 - Dobrodružství vědy
02.25 - Na koštěti do nebe
Sportovní noviny
a techniky
03.05 - ČT Live - Anna K.
Počasí
02.55 - Hledám práci
03.55 - Sólo pro...
20:00
Do
hlubiny
03.20 - Rodina a já
Iva Křižana
Americký film
03.40 - Buty Kosmostour
22:15 Vnitřní nepřítel
04.35 - Ladí neladí
2000

06:15Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř I
(10)
07:00- Oggy a škodíci
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VIII (10)
07:55- Přátelé IV (14)
08:25- M*A*S*H (25)
08:55- Odpadlík IV (4)
09:55- Právo a pořádek IV
10:55- To je vražda, napsala V
11:55- Drzá Jordan V (21)
12:55- Sabrina
mladá čarodějnice III (11)
13:25- Will & Grace VIII (11)
13:55- Čarodějky II (15)
14:50- Médium IV (12)
15:45- Bouřlivé setkání
Německý film
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IV (15)
20:00- Nepodceňuj
blondýnky
21:20- Swordfish:
Operace Hacker
Americký thriller
23:25- Mizera
Americká komedie
01:20- Volejte Věštce
03:05- Ve jménu zákona III (9)
03:55- Carusošou

01:35
01:55
02:45
03:30
04:35
05:30
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06:00- Párty s
kuchařem
06:30- Kočičí banda (15)
07:00- X-Men: Začátek I (10)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Dobrodružství
Toma a Jerryho
08:00- Přátelé IV (16)
08:30- Svět ve válce (10)
09:35- Svět 2009
10:05- Holky v akci
Francouzská komedie
11:50- Receptář prima nápadů
13:00- Partie
13:40- Tanec na vlnách
15:55- Vraždy v Midsomeru
IX
18:00- Jak se staví dům
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IV (17)
20:00- Vím, cos dělal v pátek
21:15- Dva v tom
Americká komedie
23:25- Čínský hlavolam
Francouzsko film
01:20- Volejte Věštce
03:05- Svět ve válce (10)
04:00- Partie
04:35- Sinan Toprak I (10)

05:00 Novashopping
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05.25 - Banánové
rybičky
05.55 - Nedělní ráno
s Jaroslavou Panýrkovou
06.50 - Správy STV
07.15 - Folklorní magazín
07.40 - Krásy evropského
pobřeží: Léto v Algarve
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Filmopolis
09.40 - Knižní svět
10.10 - Film 2009
10.40 - Exit 316 - Mise:
Oběti v objetí
11.00 - Chcete je?
11.05 - Mýty a fakta historie:
Úpadek
12.00 - Neviditelný
Český film
13.45 - Terra musica
14.30 - Svět umění:
Pierre Richard
15.30 - Znamení a rituály
15.40 - Světci a svědci
06:15
Dobrodružství 15.55 - Počesku
Antje a jejích 16.05 - Melodie slávy
přátel (26)
17.55 - Tajemství Strážce duší
06:30 Pirátova rodinka (19)
18.15 - Poklady světa
07:00 Odvážné srdce
18.30 - Kultura.cz
Americký film
18.55 - Simpsonovi XIX
08:50 McBride:
19.20 - Krásy evropského
Nalaďte si vraždu
pobřeží
10:30 VC Malajsie
19.30 - Magazín Ligy mistrů
13:35 Dobrá voda (5)
20.00 - Krajina
15:00 Četník a četnice
Francouzská komedie 20.10 - Příběh ztraceného
velkorybníka
17:00 Odpolední Televizní
20.25 - Aleje
noviny
Sportovní noviny
20.35 - Kostel sv. Bartoloměje
Odpolední Počasí
v Kolíně
17:30 Dva a půl chlapa IV
20.50 - Počesku
(19)
21.00 - Nedej se
17:55 Rady ptáka Loskutáka 21.15 - Šumné Ústí
18:50 Občanské judo
nad Labem
19:30 Televizní noviny
21.40 - Vždy zbývá tajemství
Sportovní noviny
22.00 - Na plovárně
Počasí
s Pavlem Olivou
20:00 Výměna manželek IV
22.25 - Toulavý pes
(6)
Japonský film
21:20 Střepiny
21:50 Mr.GS
00.30 - Michel Legrand (2/2)
22:20 Sedmý hřích
01.30 - Kniha mého srdce
00:30 Kriminálka Las Vegas 02.50 - Čétéčko
V (16)
03.10 - Kamera na cestách
01:15 Novashopping
04.00 - Vzhůru dolů! (3/7)
01:35 Střepiny
04.20 - Krásný ztráty
02:00 Volenka
04.45 - Čtení na dobrou noc
04:05 Ohnivé léto (10)

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Pejsvídek a Medvísek
06.25 - Garfield a přátelé II
(23/26)
06.50 - Trojčátka (14/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Stříbrná paruka (4/5)
11.50 - Kde peníze pomáhají
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - O rybáři a rybce
14.00 - Cesty víry
14.20 - Křesťanský magazín
14.35 - Sváteční slovo
generálního vikáře
14.40 - Sňatky z rozumu (3/5)
16.15 - Vzhůru dolů! (3/7)
16.35 - Nehasit! Hořím!
16.55 - Moje rodina III (1/13)
17.25 - Čétéčko
17.40 - Retro
18.10 - Arabela se vrací
aneb Rumburak
králem Říše pohádek
(27/39)
18.35 – Zpívánky
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - 3 plus 1 s Miroslavem
Donutilem
21.30 - 168 hodin
22.00 - Zprávy
22.05 - Branky, body, vteřiny
22.10 - Losování Sportky
a Šance
22.15 - Dalziel a Pascoe XI
(1/5)
23.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.00 - Huff II (4/13)
00.55 - Svět umění:
Pierre Richard
01.50 - Uvolněte se, prosím
02.30 - Na cestě po Ománu
03.00 - Otázky Václava
Moravce 1. část
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle
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00:15
01:00
01:45

20:00
21:05
21:40
22:35

18:30
19:30

17:35

17:00

16:05

14:10
15:10

13:10
13:40

11:30
12:25

08:35
09:30

05:59
Snídaně
s Novou
Zorro: Meč a růže (30)
Časovaná bomba
Americký thriller
Beze stopy (14)
Můj přítel Monk VI
(15)
Lenssen & spol.
Ženatý se závazky
(23)
Kobra 11 IX (2)
Hvězdná brána VI
(22)
Las Vegas: Kasino II
(9)
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly VI (4)
Ulice (1261, 1262)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Kobra 11 XIII (5)
Víkend
Dr. House III (12)
Agent z Hong-Kongu
Hongkongský film
4400 (4)
DO-RE-MI
Novashopping

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Svět Elmo
(9,10/56)
09.00 - Sňatky z rozumu (2/5)
10.40 - Moje rodina II (13/13)
11.10 - Objevování planety
Oceán (6/13)
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Rodina a já
13.50 - Dotek anděla (25/35)
14.40 - Soudkyně Amy V
(13/23)
15.25 - Simpsonovi XIX
(09/20)
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 - Nominace na knižní
ceny 2009
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 (10/10)
21.00 - Na cestě po Ománu
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Tajné akce StB (13/40)
22.30 - Kmotr III (1/2)
00.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.05 - Politické spektrum
00.35 - Sex ve městě III
(18/18)
01.10 - Dotek anděla (25/35)
01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
03.35 - Z metropole
04.00 - Týden v regionech
Brno
04.30 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí
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Evropský sociální fond podpořil vzdělávání pedagogů CMG Den otevřených dveří
Jak neztratit nadšení a
ubránit se vyhoření, strategie a návyky „plného nasazení„, stav mé osobní „baterie„ – otázky, které čas od
času jistě napadnou každého učitele, zvláště, pokud
pracuje ve školství již „nějaký ten pátek„. Ale bez „vnitřního ohně„, dostatečné
motivace a nadšení i obětavosti je pedagogická práce
neradostná a ještě více vyčerpávající.
Na tento aspekt je zaměřen
projekt Akademie rozvoje
klíčových kompetencí pedagogů. Jedná se o grantový projekt v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který začal 1.
března 2009 a bude trvat do listopadu 2011 a je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem
České republiky. Obsahem
vzdělávacího projektu je celistvý rozvojový program s
cílem poskytnout pedagogům
a dalším zaměstnancům Cyrilometodějského gymnázia v
Prostějově, kteří přicházejí do
denního kontaktu s žáky, tré-

nink v oblasti osobnostního
růstu spojený se zážitkovým
výcvikem moderních pedagogických metod. Projekt bude
určen nejen pro tým pedagogů
a zaměstnanců CMG, ale také
dalším školám Olomouckého
kraje.
První vzdělávací seminář byl
zaměřen na jednu z klíčových
aktivit projektu. Pedagogové a
zaměstnanci CMG prožili ve
dnech 12.-13.března dvoudenní pobytový seminář v
Bystrém u Poličky s tématem
„Umění udržovat vnitřní
oheň„ pod lektorským vedením pana Mojmíra Voráče,
který se školou spolupracoval
již při realizaci předchozích
projektů osobnostního rozvoje
žáků rovněž podpořených
ESF a státním rozpočtem.
Součástí byla i praktická
ochutnávka technik, návyků a
rituálů k danému tématu. Další vzdělávací seminář osobnostního rozvoje týmu pedagogů i zaměstnanců CMG se
uskuteční v podzimním období letošního roku. Mgr. Barbora Gambová, koordinátorka
projektu

MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., provozovatel vodohospodářské infrastruktury v okresech Olomouc,
Prostějov a Zlín, přivítal na
svém Dni otevřených dveří
na svých objektech téměř sedm set návštěvníků. Den otevřených dveří se konal u
příležitosti oslav Světového
dne vody v pondělí 23. března odpoledne.
V rámci dne otevřených dveří
mohli návštěvníci vidět historickou památku – parní čerpací stroj ve Chválkovicích, moderní úpravnu vody v Černovíře i Čistírnu odpadních vod
Nové Sady v Olomouci. V

Prostějově si návštěvníci prohlédli ČOV Kralický Háj na
Zlínsku ČOV Zlín – Malenovice.
Návštěvníci si mohli za pomoci laborantek MOVO provést
rychlý mini rozbor vody ze své
studny, kterou si přinesli s sebou. Návštěvníci i s dětmi a
vnoučaty si tak zdarma hravou
formou na místě zjistili orientační hodnoty dusičnanů, tvrdosti vody a amoniaku. Na základě orientačního mini rozboru, laborantky MOVO
návštěvníkům poradily, jaký si
mají objednat akreditovaný
rozbor. Na tento rozbor vody
získali příchozí slevu. -red-

Pedagogové a další zaměstnanci Cyrilometodějského gymnázia se vzdělávají v rámci projektu Evropského sociálního
fondu

Laborantky z Moravské vodárenské provedly zájemcům rozbory vzorků
vody ze své studny
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Přehlídka trofejí je tečkou za
uplynulým mysliveckým rokem

Přehlídka prezentuje stovky trofejí z celého regionu.
Posledním březnovým dnem
končí myslivecký rok a muži v
zelených kamizolách hodnotí
své hospodaření v lesích, polích i lukách. Posun kalendáře souvisí s děním v přírodě
– končí zimní období a zvěř se
chystá na nové přírůstky, rodí
se mláďata a tím začíná nové
období života.
Konec mysliveckého roku je
také signálem pro uspořádání
chovatelské přehlídky trofejí
spárkaté zvěře ulovené v loňském roce spojené s hodnocením trofejí. Přehlídka se konala
o víkendu již tradičně v Žárovicích.
Zahájení myslivecké výstavy
vskutku grandiózně obstarala
skupina trubačů z Lipníka nad
Bečvou, mezi nimi nechyběl
ani šampión celostátní soutěže
trubačů – nejmladší ze studentů. Na přehlídku se předvedly
trofeje z celého prostějovského
regionu, paroží jelenů, srnců,
muflonů, zbraně kňoura i lebky
lišek nebo jezevců. Ty, které
hodnotící komise ověnčila
stříbrnou či bronzovou medailí,
budou reprezentovat prostějovský region na národní přehlídce
v Lysé nad Labem.
S pomocí dobrých hospodářů
zvěř přečkala zimní období.

Myslivci poctivě přikrmovali, v
posledních dvou měsících pěchovali krmelce hlavně kvalitním senem. Přikrmování zvěře
končí až teprve jejím úplným
přechodem na přirozenou zelenou potravu. Pak je třeba vyčistit a vydesinfikovat všechna
krmná zařízení, aby nedocházelo k přežívání a přenosu zárodků různých chorob.
„Celkový lov spárkaté zvěře z
hlediska chovnosti považujeme
za uspokojivý. Přestože stavy
drobné zvěře byly na počátku
loňského roku příznivé, v
průběhu roku a zvláště po skončení polních prací, zvěře citelně ubylo. Naštěstí se díky citlivému zásahu podařilo ustálit
stav zajíců i bažantů a pro letošní rok to bude dobrý základ
vývoje nové generace,„ vysvětlil člen hodnotitelské komise Jiří Korhon.
Vrásky na čele dělá myslivcům
dlouhodobý pokles stavu
drobné zvěře, koroptev z polí už
takřka vymizela. To je ovlivněno hospodařením na půdě, kdy
trpí zvěř nedostatkem trvalé zeleně, používáním chemie a mechanizace, vysokou daň si vybere silniční provoz a v neposlední řadě i pytláci. Paradoxně
se zvyšují stavy predátorů –

Foto: Zdeněk Pěnička
dravých ptáků, lišek a také například psíka mývalovitého,
který sem byl importován a
rychle se rozšířil. Stoupenci
Hubertova cechu hledají proto
nové cesty, jak zlepšit životní
prostředí pro drobnou zvěř. Jednou z nich je vytváření menších
políček, remízků, výsadba zeleně kolem cest. K cíli však vede tato cesta velmi pomalu.
Do Žárovic přijíždějí odborníci
i laici ukojit nejen zájem o vystavené trofeje, ale také kvůli
vyhlášené kuchyni.
„Pro gurmány je připraveno pět
chodů. Vaříme tradiční zvěřinová jídla jako je řízek s bramborovým salátem a pečeně se zelím z divočáka, z jeleního a srnčího masa svíčková, guláš a
masová směs. Příprava nám dá
pořádně zabrat,„ usmál se přesto spokojeně šéfkuchař Adolf
Sušeň. Jeho rukama prošlo přes
tisíc porcí.
Nedílnou součástí přehlídky je
také výstava šperků z paroží,
prodej knih a cédéček o myslivosti a různé myslivecké potřeby. To vše je společným dílem
mysliveckého sdružení Horka v
Žárovicích, Městského úřadu v
Prostějově a Konici, Vojenských lesů Plumlov a Okresního mysliveckého spolku. -jp-
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Ochutnávačům v Mostkovicích nejvíc šmakovala meruňkovice
I letos vyzval vodácký oddíl
Samiqalitní všechny soutěživé pěstitele a zahrádkáře
k poměření domácí ovocné
pálenky a domácího likéru.
Přestože Mostkovické kaléšek vstoupil teprve do svého 2. ročníku, počet vzorků
předčil všechna očekávání
pořadatelů.
V mostkovické sokolovně se v
sobotu prohýbaly stoly pod
tíhou 160 vzorků, osmnáct z
nich lákalo svou hustší a nasládlou konzistencí typickou
pro likéry. Zastoupeny byly
destiláty snad ze všech druhů
ovoce pěstovaného v zahradách, nechyběly ani směsky
nebo netradiční pálenky z
černého bezu nebo vinných
hroznů.
„Letos jsme byli téměř zaskočeni obrovským zájmem. Koštéři museli ochutnat třikrát
víc vzorků než vloni při premiérovém ročníku. Přesto nebo právě proto budeme pokračovat i v příštím roce,„
usmíval se spokojeně Lubomír Karafiát, který je strůjcem
Mostkovického kaléšku. Vždyť pálenka z nejvzdálenějšího místa doputovala až z
Bohdanče u Kutné Hory a
punc mezinárodnosti získala
soutěž díky vzorku ze Slovenska. Tak velkou akci zvládli
Samiqalitním po pořadatelské
stránce díky spolupráci s místním Sokolem a obecním úřadem. A protože jsou Mostkovičtí hraví a soutěživí, vymys-

Na zdraví – vejdi a neuškoď!Lahodnou meruňkovici okoštovala i senátorka Božena Sekaninová.
leli si ještě doplňkovou soutěž vického kaléšku senátorka Martina
Kníchala,
o nejlahodnější domácí seka- Božena Sekaninová. Jako nej- pálenka z letního ovoce Staninou a nejchutnější domácí klo- chutnější nakonec vyhlásili se- slava Čermáka, směska Libubásku.
kanou se zapečenou panenkou še Labancové, netradiční
„Do gurmánské soutěže jsme od manželů Chmelařových
pálenka z hroznového vína
obdrželi 13 šišek sekané a 4 Když přišla hodina H a minuta Vlastimila Černého a meruňka
druhy klobás. Každý soutěžící M, rezultát ochutnávačů byl od Českého zahrádkářského
musel dodat i recept, podle odtajněn - mezi domácími svazu Radějov. Ti získali také
kterého masovou specialitku likéry zvítězila višňovka Míly se svou lahodnou meruňkovicí
připravil,„ vysvětlil Karafiát. Sekaninové z Malého Hradis- s 50 procenty alkoholu titul
Při pohledu na věnce klobás a ka, nejlépe chutnala slivovice absolutního vítěze. Nejlepším
šišky sekané se jen jen sbíhaly Růženy Studýnkové vypálená degustátorem byl vyhlášen
sliny. Se Sekaninové sekanou v palírně v Držovicích, jabko- Ruda Kopečný, z pěti vzorků
se vytasila i patronka Mostko- vice Jana Bosáka, hruškovice určil správně tři.
-jp-

Chmelový mok není pro děti, přesto je jim ku prospěchu

Petr Kolář představí v Olomouci
své písně v komorní verzi se smyčci
Intimní podobu bude mít koncertní turné populárního rockového a muzikálového zpěváka
Petra Koláře, které protne i Olomouc. Kolář představí svým fanouškům známé i méně známé
písně v akustické verzi, které si
budou moci poslechnout 8. dubna v olomouckém Kulturním
domě Sidia, kde zpěváka doprovodí také smyčcové kvarteto.

Proč jste se vlastně rozhodl pro
akustickou verzi vašeho
turné?
Určitě nejsem první, kdo se o něco
takového pokusil. Nicméně ve své
dosavadní kariéře jsem ještě nic takového nepodniknul a beru to jako
výzvu. Aktuální šňůra bude komorní, na koncertech budu mít
blíže ke svým fanouškům a bude
se mi s nimi lépe komunikovat.
Písně budou mít jiné aranžmá než
jaké mají ve své "elektrické podobě", ale určitě si nemyslím, že by
kvůli akustickému provedení přišly o svůj drive.
Pokud jde o drive, tím jsou pověstné zběsilé koncerty rockových
kapel. Vy jste jezdíval například
s metalovým Arakainem, působil jste i v Precedensu. Nyní se
vaše kariéra ubírá jinam. Cítíte
se ještě jako rocker?
Ano, v tomto smyslu jsem se nijak
nezměnil a považuji se za rockera,
ale asi ne nějak zhýralého (smích).
Rock pro mě znamená především
muziku a ne nějaké rozevláté romantické pózy a život bohéma.
Mnohé rockové kapely tímto dojmem působily, nakonec se ale
ukázalo, že to byla spíš součást
koncertní show než nějaký životní
styl.
Rocková dravost na koncertech
vám nechybí?
Časy, kdy jsem působil například

v Arakainu, byly fajn. Jenže tehdy
jsem býval součástí nějaké skupiny, která měla svého kapelníka.
Také jsem o mnoha věcech nerozhodoval, spíš jsem se jen vezl s
ostatními, kdežto dneska jsem
svým vlastním pánem a to mi vyhovuje. Také cítím, že trochu stárnu a možná jsem se i lehce zklidnil.
Jak se na vás to stárnutí podepisuje?
Asi jsem trochu pomalejší. Na druhou stranu zase vím co chci, jsem
cílevědomější a když si nějaké cíle
vytyčím, také se snažím, abych je
dotáhnul do konce, což mi dřív tolik nešlo. Mám pocit, že jsem teď
větší profesionál, mohu víc rozhodovat, ale zároveň mám i větší díl
zodpovědnosti. To mi ale nevadí.
Momentálně si přeji, aby dobře dopadlo turné a dařilo se mi i v muzikálech.
Pokud jde o muzikály, účinkujete například v Moně Lise. Jak
vám vůbec sednou muzikálové
role?
Je to příjemná změna, člověk si vyzkouší jiné pěvecké polohy. V muzikálech jsem ale spíš v pozici dělníka, který poslouchá režiséra,
kdežto na koncertním pódiu jsem
víc svobodnější.
Určitou volnost máte zřejmě i
při skládání písní, na kterých se
autorsky podílíte, například coby textař...
Možná ano, ale za nějakého velkého textaře se nepovažuji, nicméně
písně, které si sám otextuji, mi sedí
velmi dobře do pusy a dobře se mi
frázují. Samozřejmě, že spolupracuji i s jinými textaři a je to fajn,
protože mě docela dobře znají a
jsou schopni pro mě napsat text na
tělo.
O rockerech se říká, že jsou blázni do motorek. I vám se líbí silné

stroje?
Ano, motorky se mi líbí, ale
vždycky jsem si je musel půjčovat.
Uvažuji ale, že si nějakou pořídím.
Mám rád choppery a klasického
harleye a vůbec pomalou jízdu, při
které se kochám okolní krajinou.
To je potom romantika.
Muzikanti jsou stále v jednom
kole a zřejmě ani vy nebudete
výjimka. Nevyčítá vám manželka, že se jí dostatečně nevěnujete?
Hudba pro mě byla vždycky prioritní záležitost a já jsem jí podřídil
celý svůj život. Moje manželka je
ale velmi tolerantní a nijak mi to
nevyčítá a chápe to. Možná je to
trochu i tím, že také žije v uměleckém světě. Pracuje totiž jako divadelní herečka a tanečnice, takže
je jí jasné, co muzikantský život
obnáší.
Když jste tak zaneprázdněný,
umíte i relaxovat?
Sednu si třeba za bicí a bubnuji,
manželka sice někdy šílí, ale snaží
se být tolerantní.
O bubenících se říká, že jsou
schizofrenici. Je to pravda?
Ano (smích). Já jsem přesně takový a navíc je to podpořeno mým
zrozením ve znamení blíženců, pro
které je rozpolcenost přirozená
(smích). Tak v mé historii jsou vedle pozitivních momentů i okamžiky, které byly temnější. Narážím
například na mé první manželství,
které se nevydařilo.
Nebo, když jste na počátku devadesátých let nemohl určitou
dobu najít kapelu...
Ano, někdy v roce 1992 jsem se
stěhoval z Budějovic do Plzně a žil
jsem trochu jako bezdomovec a
zhruba měsíc jsem spával po nádražích. Pak se mi podařilo najít
práci i kapelu a všechno bylo zase
v pohodě.
Radek Václavík

Částku 23.672 koruny si připsala na účet Základní škola a
Dětský domov Prostějov jako
dar věnovaný Bernardem-rodinným pivovarem z Humpolce. Výrobce piva tak splnil slib,
kterým se zavázal přispět na
charitativní účely, když otevřel
v Prostějově firemní prodejnu
a začal prodávat pivo v lahvích
s etiketou Prostějovské pivo.
„Zavázali jsme se věnovat z každé prodané láhve desetník ve
prospěch Dětského domova v
Lidické ulici. Právě ten vybrali

naši zákazníci v anketě, kterou
jsme zjišťovali budoucího adresáta našeho sponzorského daru.
Děti v našem průzkumu jasně
zvítězily a my jsme rádi. Peníze
věnujeme na dobrou věc,„ vysvětlil zástupce pivovaru Bernard Jiří Slavík při slavnostním
předávání šeku přímo v dětském
domově. A jak znovu přislíbil,
příští rok přibude na konto Dětského domova další sumička, o
kterou se zaslouží všichni Prostějované, kteří si přijdou koupit
Prostějovské pivo Bernard do fi-

remní prodejny v Drozdovicích.
„Peníze použijeme na nákup
spacáků, přikrývek a další výbavy, kterou budeme potřebovat na
našem vodáckém výletu. Už několik let jsme spolu s dalšími dětskými domovy účastníky prázdninové dobrodružné cesty na raftech, které se zúčastní vždy deset
dětí,„ prozradil ředitel Vladimír
Brablec. „Účast na zájezdu má
mládež na odměnu, takže je to
pro ně obrovská motivace,„ doplnil.
V prostějovském dětském do-

mově žije necelá padesátka dětí v
šesti rodinných skupinách. Každá z nich má „svůj byt„, o který
se sami starají spolu s vychovateli. Učí se společně domácí práce,
aby byli dobře připraveni na
běžný život.
„Snažíme se především o to, aby
zde spolu mohli žít sourozenci.
Většinou jsou zde děti umístěné
z rozhodnutí soudu, rodiče se o
ně zajímají minimálně. Rodinu
jim nahrazují vychovatelé a další
personál,„ dodal ředitel Brablec.
-jp-

Husitský odkaz předků navštívil Kollárku
Žáci 7.A na ZŠ Kollárova si
udělali v hodině dějepisu výlet
do 15. století. Protože to byla
nebezpečná doba, tatínci a dědečkové jim na obranu vyrobili husitské zbraně, kterých by
se křižáci určitě zalekli! Hodina začala poslechem chorálu
„Ktož sú boží bojovníci.“ Potom se žáci rozdělili do skupin
a společně plnili různé úkoly měli vyrobit husitskou vlajku s
kalichem, vyznačit na mapě
České republiky místa, kde husité bojovali. V osmisměrkách
hledali husitské zbraně, na časové přímce vyznačovali letopočty bitev, doplňovali slova
do křížovky, museli napsat, co
to byly například spanilé jízdy
nebo houfec. Jako poslední nelehký úkol skládali a lepili rozstříhanou písničku „Husita“ od
Jaroslava Nohavici. Závěrem
si všichni tuto písničku s chutí
zazpívali a zabubnovali. Potom se raději rychle vrátili do
současnosti!
-jo-

Nebáli se! Na plánovanou cestu do daleké minulosti vyzbrojili sedmáky dobovými replikami husitských zbraní
jejich tatínci a dědečci…
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Prostějov je ve finále!
Soli hlásí, že je úkol splněn
Brazilská kapitánka prostějovských volejbalistek mohla
v sobotu po třetím semifinálovém utkání s Olympem
úlevně vydechnout. Po loňském vyřazení s Olomoucí
dokázala svůj tým konečně
provést nástrahami vyřazovacích bojů až do kýženého finále. V něm se střetne hanácký tým místo očekávané Olomouce s Brnem, ale to podle
rozzářených úsměvů hráček
VK po zjištění této skutečnosti vůbec nikomu náladu v
táboře Prostějova nesebralo.
Solange Soaresová má stejný
názor, který společně s komentářem k sérii s obhájcem
titulu prozradila v našem rozhovoru.
Úkol postoupit do finále je splněn. Překvapilo vás, že Olymp
na začátku třetího utkání více
kousal?
„Nečekali jsme, že to bude
lehké a že vítězství přijde zadarmo. Varovala jsem spoluhráčky, že Olymp se jen tak nevzdá a bude bojovat. My jsme
už minulý zápas v Praze měly
problémy, hlavně s přihrávkami. Teď ale máme patnáct

dní na to, abychom nedostatky odstranily a hrály ještě lépe. A také se musíme během
této doby uklidnit a oddychnout si. Musíme do sebe před
finále dostat zase tu správnou
šťávu. Vyřazovací série je vyčerpávající, ale cíl jsme splnily
a teď máme vizi ho ještě vylepšit.“
Co dneska rozhodlo o vítězství
nad Olympem? Třeba to, že
jste častěji točily se sestavou?
„To ani ne, myslím si, že všechny hráčky jsme výkonnostně
vyrovnané, což je strašně důležité. Je dobré mít v mančaftu dvanáct hráček, kdy jedna
může plnohodnotně zastoupit
tu druhou. A to také bylo dnes
rozhodující. Možná byl ze začátku problém v tom, že se nedařilo smečařkám. Postupně
jsme ale výkon zlepšovaly a
dočkaly se vytouženého třetího vítězství.“
Koho byste vy osobně chtěla
ve finále? Brno nebo Olomouc?
„Je mi to úplně jedno. Oba jsou
velmi silní soupeři, na které se
musíme připravit stejně tvrdě
a poctivě.“
-zv-

„Nervy fanoušků nechceme dráždit,“ říká Peter Bálint
„Za posledních 16 dní jsme totiž
odehráli osm utkání a to je znát.“
Velkou nelibost fanoušků a také
vedení klubu BK Prostějov musí
snášet hráči a také trenér Orlů Peter Bálint. Přece jenom třízápasová série bez výhry, těsné až nervydrásající výhry nad papírovými
outsidery a především kostrbatý
herní projev, dráždí z minulých
sezón hodně rozmlsané okolí. Tři
výhry vřadě a případný úspěch ve
víkendovém Final Four Českého
poháru by mohli rozjitřené vášně
uklidnit.
V posledních dvou utkáních
jste porazili své soupeře
nejtěsnějšími rozdíly. To si hrajete s nervovou soustavou svých
fanoušků?
„To ne, nervy fanoušků nechceme dráždit. Těsné výsledky jsou

ale současnou realitou, vyrovnanost soutěže je obrovská a zvláště
venkovní zápasy jsou pro naše
mužstvo hrozně těžké. Myslím si
ale, že jsme se zlepšili v obranné
fázi a právě tento fakt se ukázal ve
výsledcích. Na USK a v Poděbradech jsme odehráli těžké zápasy.
Náš tým ale zatím nemá ten potřebný respekt soupeřů, hlavně
těch v tabulce před námi.“
Myslíte, že tyto dvě výhry na
palubovkách soupeřů přišly po
facce doma od Kolína za pět minut nebo za minutu dvanáct?
„Právě zápas doma s Kolínem
jasně ukázal, že nejsme optimálně
naladěni, hlavně v obraně. A to se
jednalo o dlouhodobý jev. Řešili
jsme to často v kabině. Vysvětlo-

„Náš tým ale zatím nemá ten potřebný
respekt soupeřů, hlavně těch v tabulce
před námi.“

val jsem hráčům, že to není o tom,
jestli umí hrát nebo ne, ale jestli
chtějí nebo nechtějí. Druhým problémem je fakt, že nemáme v rotaci tolik hráčů, kteří by po celý
zápas vydrželi vysoké tempo.
Příčiny našich výpadků ale nechci
rozebírat přes noviny.“
Nejsou pro vás zklamáním
výkony Dustina Villepigueho?
„Ten je v Prostějově strašně krát-

kou dobu a my ho teprve potřebujeme zapracovat do družstva,
které potřebuje vyhrávat. Je ale
pravda, že zatím ho nechci do
zápasů moc pouštět, kdyžtak jen
na krátký okamžik. Když to v jeho případě nejde, musím ho stáhnout, abychom uhráli dobrý výsledek. Kdyby byl začátek sezony, nebyl by to takový problém
zapracovat ho do sestavy. Dustin

potřebuje čas a ten naše mužstvo
s ohledem na závěr sezony nemá.“
Proč v pátek nehrál v Praze?
„Šlo o dohrávané utkání odloženého zápasu a tak jsme se se
soupeřem dohodli, že ho odehrajeme se sestavou, která byla na
soupisce v době, kdy se tento
zápas měl odehrát.“
(Dokončení na str. 27)

To se musí zlomit.Jakoby něco podobného říkal Peter Bálint svému asistentovi Růžičkovi

foto: Zdeněk Pěnička
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Aleš Flašar by rád spojil svou budoucnost s Prostějovem

HOKEJOVÉ OKÉNKO

„Ústně jsme domluvení, je to třeba dát jen na papír,“ říká úspěšný kouč

Orlová je ve finále

Hrdinou a pro drtivou většinu
hokejových
fanoušků
v Prostějově přímo mesiášem
se stala v uplynulé sezóně osoba trenéra Aleše FLAŠARA.
Bývalý reprezentant a velký
vítkovický patriot převzal mužstvo v totálním rozkladu
s pouhými čtyřmi bodíky na
kontě a tím pádem i beznadějné
poslední příčce. Nový kouč si
přivedl do týmu nové hráče a
těm co zbyli vnukl takřka pod
zem zakopanou víru ve vlastní
síly. HK Jestřábi se přímo raketovým způsobem vydali na
zdánlivě ztracenou misi na jejímž konci měla být záchrana
soutěže. Tu si však tým překvapivě vybojoval s několikakolovým předstihem a až do posledního zápasu se rval dokonce o předkolo play off.
V uplynulém týdnu se Aleš Flašar objevil v Prostějově a při této příležitosti poskytl Prostějovskému Večerníku exkluzivní rozhovor.
¤ Jak zní hodnocení uplynulé
sezóny z úst trenéra?
„Šel jsem k mužstvu, které bylo beznadějně na posledním
místě a tak byla jediným cílem
záchrana. Pokud to vezmu
z téhle stránky, tyk bych spokojen být mohl, protože se nám
podařila záchrana a prakticky
pokračování prostějovského
hokeje. Vyvinulo se to ovšem
tak, že se tým vypracoval
k výborným výkonům a velmi
rychle se nám podařilo stáhnout i ztrátu na play off. V tom
závěru nám pak chyběla troška
štěstí v podobě zdravotních
trablů a tím, že nám ty vyřazovací boje utekly jsem trochu
zklamaný.“
¤ Za cíl jste měl však jen
záchranu. Většina trenérů by
byla spokojená…
„Ta šance tam byla hodně reálná a to play off nám uteklo jen
díky vzájemným zápasům. To
mě hodně, hodně mrzí.“
¤ Hodně vás také nakrknul
Uničov…
„Na to mám svůj názor a každopádně jim to nezapomenu.“
¤ Co bylo hlavní příčinou vyjma těch zranění, že jste
v tom závěru zbytečně
ztráceli?
„určitě hodně úzký kádr, protože výpadek jednoho, dvou
hráčů byl citelný. Ani jednou
jsme nemohli nastoupit do
zápasu se čtyřmi útoky. Také to
rozlosování bylo těžké, když
jsme tam chytili čtyři zápasy
v řadě s tou absolutní špičkou.
Byl rozdíl když jsme s těmito
soupeři hráli po novém roce
v plné sestavě a uhráli jsme šest
bodů a pak když jsme měli ty
zraněné, tak jsme už nebodovali. Je to škoda, protože se jednalo o jediné tak dlouhé zaváhání
v sezóně. Jediný bodík by stačil…“
¤ Hodně vás namíchl
v Pelhřimově hostující hráč
Vlk…
„Vlčák
za
nás
v předcházejících zápasech podával velmi dobré výkony. Jen
ten zápas v Pelhřimově
z nějakých důvodů vypustil.
Možná tam hrálo roli podvědomí, že v Olomouci se už netrénuje, ale jeho výkon nebyl každopádně na úrovni prvoligového hokejisty. Žádné závěry však z toho nedělám. Prostě
mu to nevyšlo a hotovo.“
¤ Poslední dvě utkání však
odehrál tým excelentně…
„Tak to mělo nějak vypadat
pořád. Jenže my jsme se v tom
posledním týdnu sešli po dvou
měsících konečně kompletní.
Je jen velká škoda, že už to nevyšlo s tím Novým Jičínem kolo předtím. Nedali jsme branky
z přesilovek a paradoxně ten
desetiletý kluk, který Jičínu
uznal tu branku nás připravil o
play off.“ (smích)
¤ Myslíte že ta branka nebranka se hodně podepsala
na vývoji toho střetnutí?
„No snad jo. Vkradla se tam
křeč a ta naše hra byla taková
rozhašená. Kluci hodně chtěli,
ale prostě to nešlo. Dohrávali
jsme to na dvě pětky, ve kterých byli junioři, ale prostě to
nešlo.“
¤ Juniory jste hodil v závěru
do vody a oni plavali. Přesvě-

Zůstane spasitel? Tahle otázka koluje mezi všemi fanoušky prostějovských Jestřábů už od posledního střetnutí
sHodonínem
dčili vás?
„Já si myslím, že všichni Jedlička, Plzák, Kolibár, Berčák,
Skácel mě velice mile překvapili. Za chlapy měli odehráno
minimum a zvládali to velice
dobře. Zvláště na ty obránce
byl enormní tlak, ale oni se
s tím vypořádali. Pro nás jako
pro Prostějov je velice dobré,
že se rodí dobří junioři a má se
na čem stavět. Nebudeme si nic
nalhávat, ale za pana Bartoška
se ta základna hodně rozsypala.“
¤ Zmínil jste Roberta Jedličku, toho už fanoušci ani jako
juniora nepovažovali…
„Jedná se o velice šikovného
hokejistu, se kterým se dá pra-

tou lajnu. V kostce tedy čtyři
útoky a tři obranné dvojice.“
¤ Hrát tedy chcete na tři
obrany?
„Já nejsem příznivcem hry na
osm obránců. Z vlastní zkušenosti vím, že když přijdou vyloučení tak se obránci nedostanou do tempa. Ještě jednou se
vrátím k tomu, že chci aby tady
hráli především domácí kluci a
případně hráči co chtějí
v Prostějově zakotvit natrvalo.“
¤ Jistotou je údajně setrvání
Romana Hloucha?
(smích) „To je spíše otázka pro
Romana. Já si myslím však, že
Roman tady zůstane, protože
se mu tady hodně líbí a není to
závislé na mé osobě.“

nepovažuji.“
¤ Vy jste vytvořil kostru
týmu z porubských hráčů.
Poruba sestoupila, tak asi
nebude chtít posilovat konkurenci…
„To nevím, na to nejsem schopen odpovědět. Máme se
v týdnu sejít s Petrem Fabiánem (manažer Poruby) a uvidíme jak se domluvíme. Oni
však mají také své problémy a
tak je musím nechat chvíli vydechnout.“
¤ Rozhodování jestli zůstanete v Prostějově vám určitě
ulehčilo v posledním zápase
takřka nepřetržité vyvolávání vašeho jména fanoušky?
„Kdybych řekl, že to nepotěší

„Ať už to dopadne
jakkoliv, tak po tom
co jsem zde teď
prožil budu na
Prostějov vždycky
rád vzpomínat
a neřeknu na něj nic
špatného.“
covat. Samozřejmě mu chybí
trochu těch zkušeností, což
znamená že se někdy nechával
unést hrou. To je však problém
mladých hokejistů, že se nechají z přemíry snahy unést
hrou a pak dělají chyby. Konkrétně Robert však dělá strašně
moc věcí navíc a dává hokeji
hodně. Do budoucna se s ním
dá pracovat, ale musí si to
v hlavě srovnat a určit si kam se
chce dostat.“
¤ Mluvíte o Prostějovu jako
svém klubu. Jste rozhodnutý
zde ve své činnosti pokračovat?
(smích) „Já už jsem to řekl
dříve, že chci pokračovat ve
své práci a rozhodnutý jsem na
osmdesát procent. Podpis
smlouvy se však protáhl, ale
s panem Zabloudilem jsme
předběžně domluvení. Věřím
tomu, že v pondělí (30. března
pozn. red.) přijedu a dáme to na
papír.
Ústně už jsme domluvení. Pokud se nic zásadního nezmění,
tak bychom to měli v pondělí
doladit.“
¤ Když to doladíte, máte už
představu o skladbě kádru?
„Jednu věc bych chtěl a to dát
větší prostor odchovancům,
aby to nebyl jen tým se jménem
Prostějov na dresech, ale ať je
vidět, že se jedná o domácí
tým. Každopádně budu chtít,
aby ještě jednu sezónu pokračoval ’Pupa’ Doseděl, protože
má pořád těm mladým klukům
co dát. Například teď s ’Kolibkou’ vytvořili šikovnou dvojici. Pochopitelně nemůžeme po
nich chtít střílení gólů, já chci
aby naši beci především neinkasovali a ty góly přenechali
útočníkům. Představu mám takovou: dvě solidní pětky, kvalitní brankář a hratelnou čtvr-

Áááleš Flašar! Zazpívá si podobný chorál prostějovský kotel i vpříští sezóně?
¤ Vnímáte i možný návrat
Honzy Krajíčka?
„Já se tomu vůbec nebráním. Je
pravda, že už se chystám deset
dní na to, že mu zavolám. Zajímá mě jak se mu v Anglii dařilo a jak to tam vůbec vypadalo. Každopádně bych si s ním
rád na kafe sedl. Já bych ho
v týmu jen uvítal, pokud by
ovšem měl zájem.“
¤ Nejstěžejnější otázkou je
určitě post gólmana. Jak ten
vidíte?
„Přiznám se, že to mi nedává
spát. Uvažovaný konec Petra
Tučka
myslím.
Něco
v hledáčku samozřejmě mám,

tak bych lhal. Hlavně po té sezóně, co jsem tu prožil s tou
partou hic okolo Hamrly, jsem
měl obavy, že mě tady lidé až
tak s otevřenou náručí nepřijmou. Byl jsem však velmi mile překvapený. Upřímně řeknu, že ta podpora dělá hodně
procent v mém rozhodování,
protože věřím, že těm lidem
mám pořád co dát. Hlavně tedy
hráčům a ti to pak předvedou
na ledě lidem. Ať už to dopadne jakkoliv, tak po tom co jsem
zde teď prožil budu na Prostějov vždycky rád vzpomínat a
neřeknu na něj nic špatného.
Doufám, že když zůstanu tak

„Jednu věc bych chtěl a to dát větší prostor
odchovancům, aby to nebyl jen tým se
jménem Prostějov na dresech, ale ať je
vidět, že se jedná o domácí tým.“
ale říkám už teď, že to bude
dost zapeklitá situace sehnat
sem někoho kdo by nahradil
’Tuka’. Peťa kromě kratšího
výpadku totiž podával hodně
kvalitní výkony a plně dokázal, že to výborný gólman je.
Nevím, otázku brankáře nechávám ještě otevřenou.“
¤ Co junioři, kteří Tučkovi
kryli v závěru záda?
„Tak ti samozřejmě dostanou
šanci. Přece jenom je velkou
devízou každého mužstva
když má v bráně vlastního
brankáře. Já však budu ještě
usilovat o dohodu s Tučkem,
jako hotovou věc jeho odchod

jich bude chodit ještě víc a ty
kluky poženou. Strašně se mi
také líbily ty návštěvy venku!“
¤ Vrátíme se trochu zpět. Jak
dlouho jste se rozmýšlel, jestli nabídku Prostějova vezmete?
„Já jsem moc času neměl. Měl
jsem ještě možnost odejít do
Polska a také byla na stole nabídka Poruby. Hodně jsem přemýšlel, ale hodně procent
hrálo to, že jsem ze sebe chtěl
shodit tu špínu, kterou tady na
mě naházeli Hamrlové. Chtěl
jsem dokázat, že chyba tehdy
nebyla ve mně, ale někde jinde.“

¤ Jaký jste měl dojem
z mužstva?
„Když jsem ho viděl poprvé,
tak jsem měl trochu obavy. Já
jsem však od přírody kaskadér
a manželka mi říká, že když
někde hoří tak mi volají. V létě
jsem kolikrát čekal na telefon a
nabídky se nehrnou, ale je to
dáno asi tím protože jsem takový svérazný typ, tak jsem si nadělal spoustu problémů. Já
však už mám takovou povahu
a já si za svým vždycky budu
stát. Rozhodl jsem se tak a musím říct, že mě přesvědčil kamarád z Luboš z bufetu. Byla
to hozená rukavice a já jsem
rád, že jsem se pro ni sehnul.“
¤ Nelitujete tedy zpětně toho
rozhodnutí?
„Ne, vůbec nelituji.“
¤ Nechyběl vám v mužstvu
vám podobný typ, tedy rváč?
„Chybí mi. Já bych potřeboval
v mužstvu minimálně dva takové. Diváci podobné typy milují a jsou schopní pro lidi udělat šou. Fanouškům se to líbí a

„O nabídce
Prostějova jsem
hodně přemýšlel,
ale hodně procent
hrálo to, že jsem
ze sebe chtěl shodit
tu špínu, kterou
tady na mě naházeli
Hamrlové.“
já pořád říkám, že to do hokej
patří. V Kanadě je to běžné a u
nás se to zbytečně moc přísně
trestá. Nejsem zastáncem brutálních zákroků, ale proč se neporvat.“
¤ Nebyl tam rváč, ale ani typický hajzlík…
„Já to mužstvo neskládal a podobný typ v něm prostě nebyl.
Například Lukáš Říha, byl tím
prototypem, ale například pan
Hamrla ho nemusel. Jak říkáte,
správný hajzlík, který umí to
utkání rozhodnout a strhnout je
potřeba. Máme podobné typy,
ale řekněme si to na rovinu, je
to druhá liga a takoví plejeři ji
hrát nebudou. Musíme si někoho prostě vychovat. Ještě mi
také chybí beci s tvrdou střelou, takového také sháním.“
¤ Je v současnosti pro vás
Prostějov prvořadý, jistě
máte i jiné nabídky?
„Nabídky mám, hlavně
z Polska. Jak však říkám mně
se tady hodně líbilo a s panem
Zabloudilem se mi pracovalo
velmi dobře. Je to člověk, který mi vždycky vyšel vstříc. Jen
mě mrzí, že mu nikdo nepomůže a táhne to celé prakticky
sám. Vím co hokej stojí a není
to jednoduchá situace, to je to
co mě trápí. Rád bych apeloval
na ty ’hodné’ sponzory, aby
věřili nadále, že se ten hokej
v Prostějově chce zvednout.
Hlavně práce s mládeží je základ. Přece jen tady není fotbal
a tenis si nemůže každý dovolit hrát.“
¤ Znamená to tedy, že vám
leží na srdci budoucnost klubu celkově?
„Ano, to je přesné. Jsou tady
motivační věci v podobě znovuvybudování mládežnické
základny. Nejde jen o to, abychom vyhráli druhou ligu a
pak tu první neměli s kým hrát.
Šance tady jsou, ale je to potřeba stavět odspodu. Jde mi o
to, abych mohl svou práci rozvíjet a v Prostějově by to mohlo jít.“
¤ Jakou máte vlastně trenérskou filozofii?
„Nemám zájem trénovat třeba
extraligu a uhrát šestý flek, aby
byli všichni spokojení. Pro mě
je to málo. Já chci jít prostě pořád nahoru. Není to však vždycky o trenérech. Já se držím
jednoho hesla, které razí sir
Ferguson ’angažují nás proto,
aby nás mohli odvolat’. Zde
mě láká ta možnost jít nahoru.“
Zdeněk Vysloužil

Hodně zajímavé výsledky nabízí play off 2. hokejové ligy, skupiny Východ, do kterého se bohužel prostějovští Jestřábi nedostali. Především semifinálová série mezi Šumperkem a Vsetínem má z pohledu prostějovského fanouška zajímavý vývoj.
Hlavním hrdinou prvních dvou utkání se stal totiž exprostějovský gólman Pavel Maláč, který hájí svatyni movitého Šumperku. Jeho pověst je nechvalně známá a potvrdil ji tentokrát.
V prvním duelu za nerozhodného stavu v čase 59:57 napřáhl z
vlastního obranného pásma vsetínský Josef Štraub, jeho žabka
dvě vteřiny zaplachtila vzduchem, aby se před Maláčem odrazila a k úděsu všech domácích a k euforické radosti všech hostů
skončila v síti! Stejně se Maláč zapsal do paměti vsetínských a
šumperských fanoušků i ve druhém zápase: střela Hrni se Maláčovi odrazila od výstroje, obloukem jej přeskočila a zapadla za
brankovou čáru - 2:0. Maláč poté odjel na střídačku… Bez Maláče v bráně už Šumperk sérii vyrovnal a s největší pravděpodobností v úterý doma rozhodne. Prvním jistým finalistou se stal
výběr Orlové, který rozstřílel překvapivě snadno Bobry
z Valašského Meziříčí.

Výsledky 2. hokejové ligy - skupina Východ:
Čtvrtfinále play off, 1. zápasy: HC Orlová - HC Slezan Opava
5:2 (1:0, 2:0, 2:2). Stav série: 1:0. Branky a nahrávky: 3. Škatula (Potočný, Prokop), 22. Škatula (Potočný, Haas), 30. Škatula
(Potočný), 57. Grygar (Mintěl), 60. Prokop - 46. Chalupa (Kocian), 56. Chalupa (Rehuš) • SHK Hodonín - VHK Vsetín 5:0 (0:0,
3:0, 2:0). Stav série: 1:0. Branky a nahrávky: 24. Jurásek, 27. Hoza (Matušek, Pokorný), 33. Kýhos (Jurásek), 44. Peš (Matušek),
57. Protivný (Matušek, Peš) • HC Bobři Valašské Meziříčí - HC
Uničov 3:1 (2:0, 0:1, 1:0). Stav série: 1:0. Branky a nahrávky: 9.
Martiník (Zientek), 16. Šebesta (Zientek), 49. Krisl (Růčka) - 37.
Komínek (Bařica, Molota) • Salith Šumperk - HC TJ Šternberk
7:1 (3:1, 1:0, 3:0). Stav série: 1:0. Branky a nahrávky: 7. Ambruz
(Hulva), 9. Stejskal (Drábek), 18. Stejskal (Drábek), 26. Meluzín
(Domian), 42. Sedlák (Hulva, Ambruz), 50. Domian (Osina), 52.
Drábek (Novosad, Osina) - 18. Meidl (Poledna).
2. zápasy: HC Slezan Opava - HC Orlová 3:2 (1:0, 2:2, 0:0).
Stav série: 1:1. Branky a nahrávky: 14. Kukol (Měch), 23. Černý
(Vitásek), 33. Grofek (Kukol) - 22. Prokop (Potočný), 29. Samiec
(Potočný) • VHK Vsetín - SHK Hodonín 7:3 (1:2, 0:1, 6:0).
Stav série: 1:1. Branky a nahrávky: 14. Mikeš (Hrňa), 43. Černý,
43. Hrňa (Podešva), 48. Štraub, 53. Tesařík (Mikeš, Štraub), 51.
Ašer (Podešva), 52. Knebl (Klabačka) - 12. Zábranský (Hoza), 14.
Komárek (Rapant), 35. Peš (Březina, Zábranský) • HC Uničov HC Bobři Valašské Meziříčí 2:3 (0:0, 1:2, 1:1). Konečný stav
série: 0:2, postupuje Valašské Meziříčí. Branky a nahrávky: 27.
Komínek (Bařica), 50. Pekr (Pavlas) - 21. Zrník (Krisl, Martiník),
40. Matějný (Dvořák), 59. Varga (Krisl) • HC TJ Šternberk - Salith Šumperk 2:3 po prodloužení (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1). Konečný
stav série: 0:2, postupuje Šumperk. Branky a nahrávky: 38.
Skácel (Poledna, Šímo), 43. Jurák (Klimovič) - 28. Vrtík, 40. Vymazal (Osina, Ambruz), 62. Hulva (Osina).
3. zápasy: HC Orlová - HC Slezan Opava 4:3 (0:0, 1:1, 3:2).
Konečný stav série 2:1, postupuje Orlová. Branky a nahrávky:
26. Blatoň (Studený, Stránský), 47. Prokop, 50. Vydra (Grygar,
Mintěl), 57. Potočný (Grygar, Škatula) - 21. Grofek (Tichý), 55.
Měch (Grofek, Černý), 59. Černý (Rehus, Rehuš) • SHK Hodonín -VHK Vsetín 4:5 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 2:2). Konečný stav série: 1:2, postupuje Vsetín. Branky a nahrávky: 1. Jurásek (Kýhos, Březina), 31. Jurásek, 43. Matušek (Obdržálek),
48. M. Rapant (Pokorný, Barták) - 20. Knebl (Klabačka), 30.
Hrňa (Zavrtálek), 51. Hrňa, 53. Podešva, 66. rozh. sam. nájezd
Hrňa.
Semifinále, hrané na tři vítězná střetnutí:
1. zápasy: Salith Šumperk - VHK Vsetín 1:2 (0:1, 0:0, 1:1).
Stav série: 0:1. Branky a nahrávky: 53. Hulva (Stejskal) - 18. Pšeja (Šimek , Matula), 60. Štraub • HC Bobři Valašské Meziříčí HC Orlová 8:1 (2:0, 3:1, 3:0). Stav série: 1:0. Branky a nahrávky: 3. P. Dvořák (Matějný), 9. Šebesta (Martiník, D. Varga), 28.
Martiník (Šebesta), 33. Vaněček (Matějný, P. Dvořák), 40. Matějný (Růčka), 42. Šebesta (Zrník, Krisl), 55. Matějný (P. Dvořák),
60. M. Varga (Šebesta) - 22. Hoďa (Studený, Potočný).
2. zápasy: HC Orlová - HC Bobři Valašské Meziříčí 6:1 (1:0,
1:1, 4:0). Stav série: 1:1. Branky a nahrávky: 9. Potočný (Samiec), 39. Prokop, 43. Vydra (Dušek), 46. Škatula (Potočný), 48.
Kraft (Grygar, Mintěl), 60. Studený (Stránský) - 37. Šebesta (Varga) • VHK Vsetín - Salith Šumperk 4:2 (2:0, 1:1, 1:2). Stav série: 2:0. Branky a nahrávky: 6. Štraub (Mikeš), 14. Hrňa (Podešva , Bezouška ), 31. Hrňa (Podešva, Ašer), 60. Tesařík (Mikeš ,
Štraub) - 38. Hulva, 54. Drábek (Stejskal, Novosad).
3. zápasy: HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Orlová 4:8 (1:2,
2:3, 1:3). Stav série: 1:2. Branky a nahrávky: 12. Krisl (Zrník, Šebesta), 39. L. Bokroš (Vaněček), 40. Sochorek (Kratěna, Krisl),
51. Matějný (P. Dvořák, Tatarčík) - 7. Haas (Potočný), 20. Škatula (Haas, Potočný), 30. Dušek (Stránský, Kudláček), 35. Grygar
(Kraft, Mintěl), 40. Prokop (Grygar, Dušek), 42. Dušek (Kraft),
57. Škatula, 58. Hoďa (Dušek, Kraft) • Salith Šumperk - VHK
Vsetín 6:0 (3:0, 1:0, 2:0). Stav série: 1:2. Branky a nahrávky: 5.
Stejskal (Novosad), 14. Duba (Stejskal), 19. Stejskal (Duba, Novosad), 39. Sedlák (Ambruz, Meluzín), 47. Vymazal (Meluzín),
53. Holík.
4. zápasy: VHK Vsetín - Salith Šumperk 0:3 (0:0, 0:2, 0:1).
Stav série: 2:2. Branky a nahrávky: 23. Ambruz (Blanár), 36. Holík (Rozum), 53. Hegegy • HC Orlová - HC Bobři Valašské Meziříčí 7:2 (3:0, 2:2, 2:0). Konečný stav série: 3:1, postupuje Orlová. Branky a nahrávky: 9. Studený (Prokop, Kudláček), 11. Grygar (Mintěl, Dušek), 12. Škatula (Haas, Samiec), 23. Haas (Potočný), 29. Blatoň (Studený, Mintěl), 43. Dušek (Kraft), 49. Studený (Blatoň) - 21. Dvořák (Šebesta), 25. Varga.
5. zápas, úterý 31. března 2009: Salith Šumperk -VHK Vsetín.
-zv-

Reality

30. března 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
zelená linka: 800 107 01
BYTY:
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.
1 920 000,- Kč
3+1 Dolní, OV/panel, 74 m2, lodžie, komora na patře
1 495 000,- Kč
Byt 3+1 E.Beneše, OV/panel, 75 m2, s lodžií, byt po
rekonstrukci.
1 490 000,- 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
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. 840 000,- Kč
BYTY PRONÁJEM:
Byt3+1Šárka,sezařízením,68m2,neprůchozípokoje.
7500,-Kčvčetněinkasa
Byt 2+1 Suchardy, bez zařízení, 58 m2, panel, 4.NP, dům
porekonstrukci,volnéod2/2008 7500,-Kčvčetněinkasa
Pronájem bytu 3+1, OV/cihla, 2. NP, 78 m2, lodžie,
sklep, klidná lokalita, 6 km od PV, volné od 7/2009.
8 500,- Kč/měs.
Byt3+1Čelechovicen./H.,vpřízemíRD90m2,část.zařízený,
balkon, plast. okna, možnost využití zahrádky a grilu za domem, parkování. Volné 3/2009. 8 000,-Kč/měs. vč. inkasa
RODINNÉ DOMY:

RD 4+kk, Fanderlíkova, kolaudace 1992, nadstandardní
rekonstrukce 2006, vzrostlá zahrada s bazénem, garáž, 3x
park. stání, klidná lokalita.
Cena v RK

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

RD 3+1 Smržice po částečné rekonstrukci, pozemek
152 m2, voda obecní, kanalizace, plyn, el. 22O/380V,
předzahrádka s možností parkování.
950 000,- Kč

RD2+1Otaslavice,menšířadový,cihlový,vodaobec.žumpa,el.,celkováplochapoz.73m2. SLEVA!650 000,- Kč
POZEMKY
St. pozemek Slatinice-Lípy, vel. 1010 m2, dům s č.p. a
stodola ve špatném technickém stavu, veškeré ing.sítě.
1 050 000,- Kč

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

Tel.:606 922 838

RODINNé DOMY, CHATY

* NOVINKA * RD 6+1 v Plumlově, dvougenerační, cihlový, plastová okna, nová střecha,
rozvody vody a plynu, dva sklepy, dvojgaráž,
veškeré IS, obytná plocha 150m2, pozemek
1100m2. Klidná lokalita s naprostým soukromím !!
Cena 2.980.000Kč.
* NOVINKA * Rekreační chata mezi obcemi
Čunín a Maleny na samotě uprostřed lesa, v
sousedství jsou jen čtyři další chaty. Chata je
přízemní, podsklepená. Vstupní nekrytá terasa,
hala, kuchyň a ložnice, WC suché. Zastavěná
plocha chaty včetně terasy je 50m2. Celková
plocha oplocené, udržované zahrady je 462m2.
Cena 350.000 Kč.
* RD 5+1 v Brodku u Konice, po kompletní rekonstrukci, cihlový, celk. výměra poz. 400m2,
zast. plocha 126m2. V přízemí jsou 2 pokoje,
kuchyň, chodba s koupelnou a WC. V podkroví
jsou 3 pokoje z toho jeden s lodžií. Dále garáž,
kotelna a sklad uhlí, na zahradě gril. Vzdálenost
20km od Prostějova. Čistý vzduch, klid a krásná
příroda.
Cena k jednání je 1.900.000Kč.
Tel.:606 922 838

Byty prodej Prostějov:
1+1 Matrinákova, osobní vlastnictví, panel, 32m2,
5.patro, nový výtah, dům i byt po rekonstrukci, orientace jižní, ihned volný.
Cena: 770.000,-Kč
2+kk Hybešova, družstvo, panel, 37m2, 4.patro
ze 4, výtah, loggie, orientace na jih, dům po revitalizaci, nízké měsíční náklady, klidné místo, ihned
volný.
Cena: 920.000,-Kč
3+1 Kostelecká, družstvo, panel, 72m2, dům po
kompletní rekonstrukci, byt v původním udržovaném
stavu, orientace východ-západ. Cena: 1.100.000,-Kč
Byty pronájem Prostějov:
2+1 Holandská, 45m2, 5.patro, panel, po rekonstrukci, orientace jižní. Cena: 7.500,-Kč/měsíc
2+1 J.B. Pecky, 55m2, 1.patro, cihla, byt po kompletní precizní rekonstrukci, ihned volný.
Cena: 8.000,-Kč/měsíc
Byty výměna:
2+1 Moravská, Prostějov, družstvo (s možností
převodu do OV), panel, 2.patro, balkon za 1+1 v
PV s doplatkem dle dohody.
Domy prodej:
RD 4+1 Kojetín, okr. Přerov, patrový, koncový,
smíšené zdivo, dvorak s přístavbou, ústřední topení - tuhá paliva, vodovod, elektřina 220V, kanalizace, plyn před domem, po prodeji ihned volný.
Cena: 550.000,-Kč
RD 3+kk Obědkovice, okr. Prostějov, přízemní řadová zemědělská usedlost, smíšené zdivo,
průjezd, hosp. přístavky, uzavřený dvůr, zast.
pl. 1.056m2, zahrada 1.616m2, topení ústřední
plynové, vodovod, žumpa, koupelna s vanou a
sprchovým koutem, možnost rozšíření obytné
plochy.
Cena: 600.000,-Kč
RD Lípy, okr. Olomouc, řadová patrová zástavba
s č.p. s hosp. přístavky a stodolou ve střadu obce,
pozemek cca 1.000m2, objekty ve velmi špatném
technickém stavu určené k demolici s možností
využití stávajícího stavebního materiálu.
Cena: 850.000,-Kč
RD 3+1 Plumlov, okr. Prostějov, řadový, patrový,
v klidné části obce, topení na tuhá paliva, vodovod,
elektřina 220/380V, žumpa, plyn a kanalizace před
domem, soc. zázemí s vanou a WC, dvorek, předzahrádka, určeno k rekonstrukci. Cena: 990.000,-Kč
Pozemky prodej:
Prostějov -lukrativní stavební pozemky v severní
části města, 2 pozemky o výměrách 1.800 a 2.400
m2 (s možností rozparcelování), inženýrské sítě a
příjezdová cesta v těsné blízkosti pozemků.
Cena: 1.100,-Kč/m2
Ostatní:
Prodej řadové garáže Prostějov-Krasice,
Moravská, elektřina, zvýšená vrata.
Cena: 220.000,-Kč
Pronájem nebytových prostor (zubní ordinace)
Prostějov, Erbenova, zvýšené přízemí, 112m2,
ordinace, soc. zázemí, čekárna, úklidová místnost.
Cena: 6.600,-.Kč/měsíc + energie
POSKYTUJEME KRÁTKODOBÉ
PŮJČKY OPROTI ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTI. PENÍZE DO 3 - 5 PRAC. DNŮ

POZEMKY

* 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 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

www.kk-reality.com

◘ Prodej RD 1+1 v Ondraticích po
částečné rekonstrukci. Koupelna, kuchyně,
el, voda částečně omítky. Cena 650 000Kč.

◘ Prodej RD 4+1 v Držovicích, po
rekonstrkci, omítky, podlahy, koupelna,
kuchyň, střecha, zahrádka 150m2 s vjezdem.
Cena 2.500.000,-Kč

◘ Prodej RD 3+1 s terasou v Brodku u Konice.
Dům je po kompletní rek. Zahrada 660m2,
2 vjezdy, krásné podsklepení, letní kuchyň.
Cena 1.800.000,-Kč

◘ Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví
na Dolní ulici, lodžie, plastová okna,
zateplení.71m2.
Cena 1 495 000,-Kč
◘ Prodej bytu 3+1 v osobním
vlastnictví, Zrzavého, lodžie, plastová
okna,zateplení,úpravy. Cena 1 250 000,-Kč
◘ Prodej bytu 1+1, novostavba,
3.patro,40m2,balkon,orientace JV,
Cena 1 195 000,-Kč

PRONÁJEM

◘ Pronájem bytu 2+1, prostorný, nedaleko
centra, zvýšené přízemí, 68m2, byt je po
rekonstrukci, prostorné vestavěné skříně.
Cena 7500,-Kč včetně inkasa
◘ Pronájem bytu 2+1 na Bulharské ul ,
cihlový, , nedaleko centra, vlastní topení.
Cena 5300,- + inkaso ( cca. 2500,-)

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.

Ivanovice n. H. RD 2+1 v rekonstrukci, plastová okna, el. 220/380 V, obecní voda, malý dvorek.
Cena 235 tis. Kč

Otaslavice – RD 2+1, řadový, poschoďový, smíšené
zdivo, El., voda, plyn, kanalizace, malý dvorek.
Cena 540 tis. Kč

Byty pronájem

2+1 PV Okružní,od 1.4.2009 7.500 Kč/m vč. en

Byty prodej

1+1 OV, PV Okružní
1+1 OV, PV Libušinka
2+1 OV, PV K.Svolinského
2+1 OV, PV Palackého, cihla
3+1 OV, PV Moravská, cihla
3+1 DV, PV Šmeralova
3+1 DV, PV A.Slavíčka,

835tis Kč
835tis Kč
1.200tis Kč
1.090tis Kč
1.590tis Kč
1.550tis Kč
1.450tis Kč

Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice a Čechovice

Byt 3+1, Dr., panel,, po rekonstrukci, Němčice
Cena 1.099 tis. Kč
Byt 1+KK, OV, panel, v PV
Cena 635 tis. Kč
Byt 1+1, OV, panel, v PV
Cena 799 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 1+KK, OV., panel v PV
Cena 899 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV Cena 1.000 tis. Kč
Byt 2+1, OV, panel, pěkná lokalita, v PV Cena 1.100 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV Cena 1.200 tis. Kč
Byt 2+1, Dr., cihla, nízké náklady v PV Cena 1.210 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 s šatnou, OV, panel, v PV
Cena 1.365 tis. Kč
Byt 2+1, OV, cihla, v PV
Cena 1.390 tis. Kč
Byt 3+KK, Dr, panel, v PV
Cena 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
Byt 3+1, OV, panel, po rek., v PV
Cena 1.699 tis. Kč
DALŠÍ NABÍDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz
CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
BYT ČI DŮM?
STAČÍ JEN ZAVOLAT A MY VÁS RÁDI
NAVŠTÍVÍME A VŠE ZA VÁS ZAŘÍDÍME

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.

www.cmreality.cz

www.reality-prostejov.com

Klenovice – RD 3+1 s průjezdem, v řadové zástavbě, voda obecní, plyn před, ohřev vody el. bojler, topení lokální na tuhá paliva,
zahrada s vjezdem.
Cena 648 tis. Kč

Zděná chata Alojzov, pozemek 1261 m2,
rovinatý pozemek u lesa.
740tis Kč
Zděná chata mezi obcemi Suchdol – Maleny.
1.200tis Kč
Pozemek Domamyslice, IS u pozemku,
1426m2.
1450 Kč/m2
Pozemky Mostkovice – výměry cca 700 m2
Pronájem garáže, PV Žeranovská, 1.500,- Kč/m

Mobil: 775 246 321
Byty prodej

1+1 OV, PV Krasická, novostavba, 39m2.
1.110tis Kč
1+1 OV, PV Sídl. Svobody.
830tis Kč
2+1 OV, PV E. Králíka.
1.090tis Kč
2+1 OV, PV Pod Kosířem. cihla. 1.190tis Kč
3+1 DV, PV Tylova, byt po rek. 1.690tis Kč
3+1 OV, PV Spitznerova, cihla
1.650tis Kč
3+1 DV, PV Mozartova, po rek 1.590tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, zděné jádro.
1.600tis Kč
3+1 Lutín OV, cihla 70 m2
850tis Kč
RD Želeč, 4+kk, novostavba
1.490tis Kč
RD Kožušany 3+1, předzahrádka, zahrada,
vjezd na zahradu, dílna.
1.500tis Kč
RD Plumlov 3+kk, po část. rekonstrukci
1.190tis Kč
RD Čechy p.K. 2+1, po rek. velký pozemek,
garáž
1.190tis Kč
RD Drahanovice 2+1, k demolici nebo
rekonstrukci
200tis Kč
Chata 5+1, Stražisko – Maleny.

470tis Kč

RD 2+1 Víceměřice Cena 400.000Kč
T:723 335 940
RD 4+1 Ptení. Garáž, zahrada 900m2.pl. okna, nová el., nová
koup.a wc. Cena 1.150.000Kč
T:723 335 940
RD 2+1 Myslejovice k bydlení či k rekreaci,zahrada Cena
750.000Kč
T:723 335 940
RD Stražisko Cena 1.250.000Kč
T:723 335 940
RD nedaleko Konice Nový interiér 1.350.000Kč T:723 335 940
RD 2+1 Otinoves Cena 950.000Kč
T:723 335 940
RD Otinoves, zap. rekonstrukce Cena 450.000Kč T:723 335 940
RD Dobromilice Cena 350.000Kč
T:723 335 940
RD 4+1 Čelechovice. Po rek., pl.okna, nová koupelna, plov.
podlahy, kuch. linka na míru, ústř. plyn. topení, dvůr, garáž.
Cena 1.750.000Kč
T:723 335 940
RD 7+1 Polkovice dvůr, zahrada, plyn. ústř. topení. Cena
1.100.000Kč
T: 723 335 940
RD 2+1 Smržice 60m2. 200.000Kč
T:723 335 940
RD 2+1 Hor. Štěpánov 270.000Kč
Tel:723 335 940
RD 4+1 Jednov 4.400.000Kč
T:723 335 940
Dům centrum Pv 6 bytů restaurace bar
723 335 940
RD 3+1 Brodek u PV 1.400.000Kč
T:739 322 895
RD 3+1 Služín dvůr, hosp. budovy, zahrada 1.000m2, u lesa.
Cena 1.050.000 Kč
T:732 285 189
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, zahrada 2.000m2,nová koupelna a
WC.Cena 2.100.000Kč
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 1.690.000Kč
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 480.000Kč
T: 732 285 189
POZEMKY
St. pozemek Mostkovice 900m2 š 15m, d 60m. Cena 430.000Kč
T:739 322 895
St. pozemek Pv Atraktivní lokalita u hotelu Teniskomerc
1214m2, š 22m, d 55m, sítě u pozemku
T:732 285 189
Pole 2ha Mostkovice
T:723 335 940
Poz. Plumlov. přehrada na chatu, 800m2, studna,el.
T:723 335 940
Pozemek na chatu Otaslavice 2.114m2 u lesa. Cena
317.000Kč
T:723 335 940
St. poz. Krumsín 1.370m2 Cena 530.000Kč T:723 335 940
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. 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
St. poz. Služín 473m2 a 866m2 360Kč/m2
T:732 285 189
Zahrada Studenec 1.800m2, studna,chatka Cena 190.000Kč
T:723 335 940
Zahrada Čelechovice n. H. 1.172 m2, studna, el., ov. stromy.
Cena 230.000 Kč
T:732 285 189
O S TAT N Í
Komerční objekt Pv 200m2.Cena 550.000Kč T:723 335 940
Komerční prostor 20km od Pv. 840m2. Cena 770.000Kč
T:723 335 940
Kom. objekt 6km od PV 250m. Cena 740.000 Kč
T:723 335 940
PRONÁJMY
Manažerský byt Vrahovická Nadstandardně zařízený 65m2. V
domě s okrasnou zahradou. Nájem 11.800Kč+ en.
T:739 322 895
Novostavba 1+KK Olomoucká 34m2, přízemí. Nájem
4.000Kč + en.
T:739 322 895
1+kk Olomoucká,25m2 Nájem 4.000Kč
T:723 335 940
1+1 E. Beneše Nájem 5.500Kč vč. ink.
T:739 322 895
1+1 Waitova 42 m2 +balkon Nájem 6.000Kč T:739 322 895
1+1 Šafaříkova Cihla po celkové rekonstrukci. Nájem 5.500
+en.
T:739 322 895
1+1 Beneše Nájem 4.400Kč +1.500Kč ink.
T:739 322 895
1+1 C. Boudy cihla Nájem 4.500Kč +1.500Kč en. T:739 322 895
Nadstandardní 1+1 Krasická. Zařízený. Lodžie.
Nájem vč. ink. 7.200Kč T:739 322 895
Byt 2+1 Belgická Nájem vč. ink. 7.000Kč
T:739 322 895
Podkrovní nový 2+1 Olomoucká,65m2 Nájem 6.000+ink.
T:723 335 940
2+1 Plumlovská 56m2, přízemí Nájem vč. ink. 7.000Kč
T:723 335 940
Byt 2+1 Dolní 55m2 Na 6 měsíců. Snížený nájem 6.000Kč
vč. ink.
T:739 322 895
2+1 Kravařova Po rekonstrukci. Nájem 7.000Kč+en.
T:739 322 895
Byt 3+kk Šafaříkova ul. (114m2) Po celkové rekonstrukci. Nájem
7.000Kč+en.
T:739 322 895
3+1 se šatnou v centru Tylova 72m2 +lodžie. Nová koupelna.
Částečně zařízený. Nájem 7.500Kč+elektřina
T:739 322 895
3+1 Sidl. Svobody. Zařízený i nezařízený. Nájem 4.000Kč +
4.000Kč ink.
T:739 322 895
3+1 v centru Partyzánská. Nájem 9.500Kč vč. ink. T:739 322 895
Nadstandardní 7+1 Klenovice Bazén, dvojgaráž, zahrada.Nájem
15.000Kč
T:723 335 940
Obchod Plumlovská, 40m2, nájem 9.000 Kč Tel:723 335 940
Kom. prostor Olomoucká 200m2 Nájem 15.000Kč
T:723 335 940
Obchod Plumlovská 120m2 za 13.000Kč
T:739 322 895
Restaurace 5km od Pv
T:723 335 940
Kanceláře Budovcova ul. 15m2 a 30m2. Malá kancelář
2.600Kč, velká 5.200Kč.
Tel:739 322 895
Kom. prostor 13km od PV 400m2 Nájem 4.500Kč 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

www.realitypolzer.cz

Pronájem prodejny PV - Kostelecká ul.
12 tis Kč + energie
Pronájem prodejny PV - 45m2.
6000,- Kč/měs + energie

Rozstání – RD 2x 2+1, přípojky: plyn,voda,kanalizace před domem.Dvůr s možností parkování,studna.Vhodné i jako chalupa.
Cena 235 tis. Kč

Myslejovice – RD 2+1 s vjezdem, zahrada 1.165 m2, smíšené
zdivo, v RD probíhá rekonstrukce – nové podlahy, nová el., topení
el. přímotopy. Možno k bydlení i rekreaci.
Cena 750 tis. Kč

BYTY
1+kk M. Pujmanové OV V případě zájmu i včetně zánovní
zařízení bytu. Lodžie. Cena 670.000Kč
T:739 322 895
1+1 Vrahovice Po celkové rekonstrukci. Lodžie. Cena
839.000 Kč
T:739 322 895
1+kk Neumannovo nám. OV cihla, po rekonstrukci, velmi
hezký. Možno zařízené. Cena 830.000Kč
T:739 322 895
1+kk Pv-Krasice 1.000.000Kč
T:739 322 895
1+kk E. Beneše OV 32m2+lodžie. Po část. rek. I zařízený.
887.000Kč
T:739 322 895
1+kk Okružní. Cena 630.000Kč
Tel:739 322 895
Nový byt 1+kk Krasická OV. Kolaudace 2006. Nulové
opotřebení. Rohová link,a balkon, sklep. 39m2. Náklady jen
1.900kč/měs. Cena 1.189.000Kč
T:739 322 895
1+1 Krapkova OV cihla zahrada 850.000Kč T:739 322 895
1+1 Outratova OV 53m2. 900.000 Kč
723 335 940
1+1 Pv-Krasice 39m2, OV, kolaudace 1998, balkon
1.190.000Kč
T:739 322 895
1+1 Pv-Krasice balkon 1.150.000Kč
T:723 335 940
2+1 A. Slavíčka. Dům po revit. Byt po částečné rek. Lodžie,
šatna. Cena 1.030.000Kč
T:739 322 895
2+1 Šmerala 1.090.000Kč
T:739 322 895
2+1 Špály Dr, nová linka, vest. skříně, pl. okna, nízké náklady.
990.000Kč+ provize
T:732 285 189
Byt 2+1 Dolní OV, 55m2, prosklená lodžie, plast. okna,
žaluzie, parkety, šatna, sklep, 1. patro. Cena k jednání
1.189.000Kč
T:739 322 895
2+1 s garáží Dr. Mičoly OV Cihlový dům s 6 byty. 63m2
+ balkon. Velmi dobrý stav, nová koupelna. Sklep 12m2.
Náklady 2000Kč. Cena 1.190.000Kč. Možno garáž za domem
za 160.000Kč
T:739 322 895
2+1 Šárka, 68m2 Cena 1.200.000Kč
T:723 335 940
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 1.239.000Kč
T:739 322 895
2+1 Dolní ul. OV, byt i dům po kompletní rekonstrukci
vč. zděného jádra. 58m2 +nová lodžie a zděný sklep. Cena
1.290.000Kč
T:739 322 895
Nový byt 2+kk PV-Krasice Možno koupit i garážové stání.
Cena 1.490.000Kč
T:739 322 895
Nový byt 2+1 Vrahovická Právě dokončen. V domě po
generální rekonstrukci, s původní stavby zachovány jen zdi.. Za
domem uzavřený dvůr. Pozemek stání pro vozidlo 14 m2 v ceně.
Cena 1.380.000Kč
T:739 322 895
Byt 3+kk Olomoucká OV Dům po rekonstrukci o 4 bytech.
Byt prošel celkovou rekonstrukcí 2007. Neprůchozí pokoje.
Orientace bytu do zahrady. Cena 1.389.000Kč T:739 322 895
3+1 sídl. Svobody po rek.1.400.000Kč
Tel. 723 335 940
3+1 E.Beneše OV,68 m2 1.390.000Kč
T:723 335 940
3+1 Výšovice 70m2, cihla,OV+ garáž, zahrada.Cena
1.300.000Kč
T:723 335 940
3+1 Sídl. Svobody Po kompletní rekonstrukci, zděné jádro,
nová linka, koupelna 1.339.000Kč
T:739 322 895
3+1 sídl. Svobody po rek.1.400.000Kč
Tel. 723 335 940
3+1 sídl. Hloučela OV, 80m2. Po část. rek. Neprůch. pokoje,
lodžie. Cena1.240.000Kč
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 v centru, Partyzánská. Balkon. Možnost nejprve
pronajmout. Cena 1.440.000Kč
T: 739 322 895
3+1 sídl. Hloučela 1.550.000Kč
T:774 841 109
3+1 s garáží Moravská Cihla OV 75m2 + sklep. Prosklená
lodžie. Neprůch. pokoje. Cena 1.640.000Kč Možno koupit i
garáž za 260.000Kč
T:739 322 895
3+1 centrum PV OV, cihla 75m2+lodžie, sklep.Možnost
garáže. Cena 1.698.000 Kč
T:739 322 895
3+1 B. Němcové OV, cihla, po celk. rekonstrukci. Cena k
jednání 1.900.000Kč
T:739 322 895
3+1 Pv-Krasice 100m2. Kolaudace 2000. OV. 2x balkón.
Cena 2.500.000Kč.
Tel:739 322 895
3+1 Lomená ul. Němčice n. H. Cihla, pův. stav, OV, 66
m2.Cena 849.000Kč
T:732285189
4+1 u centra PV OV 120m2, šatna, terasa, zimní zahrada, 2x
sklep a garáž. V klidné lokalitě, původní dobrý stav. Zpracovány
2 studie pro rek. Cena 2.320.000Kč
T:732 285 189
DOMY
Výstavba nových domů 3+KK 70 m2 za 2.250.000Kč a 4KK
94m2 za 2.550.000Kč
Prostějov Vrahovice V ceně pozemek, inž. sítě, výst. domu
na klíč včetně DPH. Bydlení pro všechny věkové generace.
Dům za cenu bytu
T:732 282 189
Výstavba nových samostatně stojících domů 4 až 6+kk
Prostějov-Vrahovice. Možnost výběru všech stavebních
materiálů. Pozemky 813m2, užitná plocha od 100m2 do 250m2.
Ceny od 3.290.000Kč.
T:732 282 189
RD 3+kk Plumlov po rek.
TeL:723 335 940
RD 3+1 Ivaň dobrý stav, zahrada Cena 1.150.000Kč T:723 335 940
RD 3+1 Kostelec n.H. Cena 850.000
T:723 335 940
RD 3+1 Kostelec n. H. Cena 750.000Kč
T:723 335 940
RD 5+1 6km od PV Velmi pěkný, garáž, zahrada,nová
koupelna, ústř. topení.Cena 2.500.000Kč
T:723 335 940
Dům 4+1 Kostelec na Hané dobrý stav, vjezd pro auto, dvůr,
dílna, zahrada. Cena 1.315.000 Kč
T:732 285 189
RD 4+1 Kralice na Hané po část. rek., nová střecha,
topení, plast. okna, plot s podezdívkou. Dvůr a zahrada.
Cena 1.480.000 Kč T:732 285 189
RD 2+1 Kostelec na Hané menší dům k rekonstrukci, dvůr,
zahrada, klidná lokalita 220.000Kč
T:732 285 189
Dům 2+kk Plumlov Po rekonstrukci, ideální k rekreaci i bydlení. Cena k jednání 1.049.000Kč
T:739 322 895
RD 3+1 Koryčany 1.030.000Kč
T:739 322 895
RD 4+1 Tvorovice poz. 4.000m2
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

Prodej řadového RD 4+1 s dvorkem, Čechovice, po kompl. rekonstrukci, bezvadný stav.
Cena: 2.400.000,-- Kč
Prodej RD v Prostějově, Nerudova
ul., 4 + 1, zahrada 800 m2, vjezd, garážování, nutné investice.
cena : 3 500 000,-- Kč
Prodej RD Ivaň 5 + 1, dům z roku
1990, topení ÚT a TP, zahrada, velmi
pěkný.
cena: 2 780 000,-- Kč
Prodej řadového domu s obchodem Plumlovská ul., 75 m2, dvůr,
malá zahrádka. Celková výměra 260
m2
cena: 2 250 000,-Prodej bytu 3 + 1 v OV, cihla, sídl.
E. Beneše patro, samostatné topení,
nový kotel ÚT, lodžie, velmi pěkný
byt, nízké náklady na bydlení.
Cena: 1 750 000,-- Kč
Prodej bytu 2 + 1 v Brně, cihla,
osobní vlastnictví, poschodí, klidná
čtvrť nedaleko centra.
Cena : 1 700 000,-- Kč
Prodej zánovního rodinného domu
v Kladkách, 5 + 1, dvě nadzemní
podlaží, velmi dobrý stav, vjezd na
pozemek, malá zahrada.
cena: 1 350 000,-- Kč
Prodej výrobního a skladovacího
areálu v Plumlově, výrobní a skladové haly, admin. budova se sálem,
sauna, výměra 5 650 m2
Cena: 13 000 000,-- Kč
Klenovice na Hané, provozní areál dílny, sklady, kanceláře, manipulační
plochy, vše ve velmi dobrém stavu, 1
600 m
cena: 4 900 000,-- Kč
Pozemek na stavbu RD za tenis.
areálem, výměra 750 m2, veškeré
sítě,
cena: 1 750 000,-- Kč.
Pronájem garáže na Olomoucké ulici u Cílu.
Cena 900,-- měsíčně

RD Kostelec na Hané, novostavba 5+1,
garáž, dílna, bazén.
2.790tis Kč
RD Přemyslovice. Po rek. 1+1. 1.050tis Kč
RD PV Čechovice, 3+1, 2 x 1+kk, garáž,
pozemek 824m2, rozestavěný.
3.390tis Kč
RD Němčice nad Hanou 3+1, udržovaný,
dvůr, zahrada, plast. okna.
949tis Kč
RD Brodek u PV – Sněhotice 3+1, velký
pozemek, stodola.
1.090tis Kč

BYTY

* NOVINKA * Prodej bytu 2+1, Prostějov, ul.
Západní, DB, panel, 4 NP, 44m2, plast. okna,
sklep, jádro původní, byt po část. rekonstrukci.
Parkování u domu.
Cena 980.000Kč.
* NOVINKA * Prodej bytu 1+1, Prostějov, ul.
Tovačovského, OV, cihla, 1 NP, 35m2, plast.
okna, sklep, byt po rekonstrukci bez dalších investic. Parkování u domu. Cena 860.000Kč
* Prodej bytu 3+1 v Plumlově, 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. U domu kryté garážové
stání, zahrádka a dětské hřiště. Vyhledávaná
a klidná lokalita!! MOŽNOST VÝMĚNY
TOHOTO BYTU ZA RODINNÝ DŮM V
PLUMLOVĚ S DOPLATKEM!!
Cena 1.600.000Kč – SLEVA !!
Tel.: 606 922 838

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

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

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

Kravařova 10, Prostějov
tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz
www.reality-domino.cz

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

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

VYKOUPÍME VÁŠ BYT NEBO DŮM ZA HOTOVÉ

Prodej RD 3+kk, Plumlov, po kompletní rekonstrukci, dvorek,
možnost dokoupení zahrady 400 m2 za domem.
Cena: 2.270.000,- Kč
Prodej RD 4+1, Bedihošť, s vjezdem a zahradou, plocha pozemku
1036 m2, částečně zrekonstruovaný, možnost okamžitého nastěhování.
Cena: 1.690.000,- Kč
Byt 1+1, OV, 33 m2, lodžie, panel, PV – M. Pujmanové
Cena: 660. 000,- Kč
Byt 1+kk, OV, 32 m2, lodžie, panel, PV – E. Beneše
Cena: 660. 000,- Kč
Byt 2+1, OV, 45 m2, panel, PV – Italská Cena: 980.000,- Kč
Byt 1+kk, OV 37 m2, lodžie, cihla, PV – Krasická, novostavba
Cena: 1.000.000,- Kč
Byt 2+1, dr., 62 m2, lodžie, panel, PV –A. Slavíčka
Cena: 1.030.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 55 m2, lodžie, panel, PV – sídl. Svobody, po rek.
Cena: 1.250.000,- Kč
Byt 2+kk, OV, 60 m2, lodžie, novostavba, PV – Krasice, garážové stání
Cena: 1.495.000,- Kč
Byt 3+1, OV, 74 m2, lodžie, panel, PV – V. Špály
Cena: 1.300.000,- Kč
Byt 3+1,dr.,75 m2, lodžie, panel, PV - Tylova
Cena: 1.445.000,- Kč
Byt 3+1,OV,74 m2, lodžie, panel, PV - Moravská, přikoupení
garáže
Cena: 1.500.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 55m2, lodžie, panel, PV-Dolní, komplet rekonstrukce
Cena: 1.450.000,- Kč
Byt 3+1,OV,75 m2, lodžie, cihla, PV - Moravská, přikoupení garáže
Cena: 1.640.000,- Kč
Pronájem bytu 3+1, 80 m2, PV – NetušilovaCena: 7.500,- Kč + inkaso
Pronájem bytu 2+1, 62 m2, PV – Okružní
Cena: 7.500,- Kč včetně inkasa

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

Nabídka nových
dvojdomů Prostějov

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
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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 2+1, PV, centrum, malá zahrádka, po rekonstrukci,
možnost půdní vestavby.
Cena: 1 999 999,-Kč

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

Dr. byt 2+1, PV, A. Slavíčka, šatna, lodžie, plast. okna,
zateplení. V I.patře panel. domu s výtahem. Nová kuch.
linka.
Cena: 990 000,-Kč.
Dr.byt 2+1, PV-E.Beneše,plast.okna,lodžie,zateplení.
Vybourané jádro!
Cena: 1 030 000,-Kč.
Nový cihlový byt 2+kk Západní ul., PV, 60m2, Osobní
vl. III. patro,jížní strana.Možnost garážového stání.Volný
ihned.
Cena: 1 790 000 Kč.
Byt 2+1,PV-Dolníul.,vosobnímvl.,plast.okna,lodžie,zateplení . Větší byt se šatnou.VI. patře, 58 m2. Cena: 1 180 000,-Kč

Byt 2+1 ,Okružní ul. PV, 62 m2, v osobním vl., III.poschodí panel.domu.Plast.okna,lodžie,zateplení,vchod,střecha,atd.Byt je v původním udržovaném stavu.Hypotéku
vyřídíme zdarma.
Cena: 1 320 000,-Kč

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
Prodám družstevní byt 3+1 po
rekonstrukci, v panelovém domě
v Němčicích n.H.
Tel. 776 888 547.

NOVÉ BYTY – PROSTĚJOV

JEZDECKÁ / STUDENTSKÁ
Stavba dokončena.
Poslední volné byty v novostavbě.
Sleva na vybrané byty až 200.00,- Kč.
Ke každému bytu sklep a parkovací stání
Více informací na www.jezdecka.cz

TEL.: 775 780 984

www.jezdecka.cz
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Hledám pronájem bytu 1 + 1, 2 + 1 Prostějov. Spěchá ! 777 231 606

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

Hledám menší domek se zahrádkou i k rekonstrukci - kdekoliv na
Prostějovsku.
Platím
hotově.
Spěchám. 773 925 779.
Koupím chatu v okrese Prostějov.
Seriózní jednání. Platím hotově. 608
211 482.
Koupím stavební pozemek s možností okamžité výstavby. Prostějov a okolí. 775 125 779.
Koupím rodinný dům v Prostějově s
menším pozemkem. Stav nerozhoduje. 777 231 606.
Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 777 851 606.
Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. Děkuji.
777 231 606.
Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoli na sídlišti v Prostějově. Cena
max. 10.000 vč. inkasa.
773 925 779.
Sháním pozemek na stavbu RD, nejlépe v dostupných obcích poblíž dálnice Olomouc – Vyškov. 777 231
606.
Hledám udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic,
Nové Dědiny aj. Částečná rekonstrukce možná. 777 851 606.
Prodám RD 3 + kk v obci Smržice, po
celkové rekonstrukci. Tel.: 604 821
312.
Pronajmu
novou
garáž
na
Svatoplukově ul. Tel.: 777 01 03 23.
Prodám 1 + kk, OV, E.Beneše, po rekonstr., ihned volný. Tel.: 602 590
696.
Pronajmu zděnou garáž na ulici
C.Boudy 1.000 Kč/měs. Tel.: 604 389
248. Možno i dlouhodobě.
Pronajmu byt 1 + 1 v RD, 6.500 Kč
vč. ink. Tel.: 728 380 936.
Prodám DB 2 + 1, A.Slavíčka, 62 m2,
zatepl. fasáda. plast. okna, lodžie, nová kuch. linka. Cena 990.000 Kč. Tel.:
605 546 983.
Prodám DB 2 + 1, ul. Šárka, 4. patro,
RK nevolat! Tel.: 777 235 144.
Prodám byt 2 + 1 v Kostelci na Hané.
Hezký slunný byt v osobním vlastnictví. Panelový dům po revitalizaci (zateplení, plastová okna, lodžie). Volný
od dubna 2009. Cena k jednání cca
1.250.000 Kč. V případě zájmu volejte 777 051 180.
Prodám byt 1 + 1, PV, A.Slavíčka.
Cena 780.000 Kč. Tel.: 777 88 47 42.

reality

Prodám RD 3 + 1 v Plumlově se zahradou po rekonstrukci. Cena 2 mil.
Tel.: 777 181 816.
Prodej RD Smržice 3 + 1 s garáží po rekonstrukci. Cena 1,99 mil. Tel.: 777 181
816.
Prodám RD ve Vrahovicích, má 2 byty
+ garáž. RK ne! Lusrt15@seznam.cz
Hledám halu ke koupi/pronájmu se soc.
zařízením. Tel.: 723 335 940.
Autoklub Prostějov o.s., Bulharská 1,
pronajme kancelář. Tel.: 602 762 869.

Hledám RD v okolí PV v ceně do
500.000 Kč, 773 56 50 30.
Koupím RD v PV a blízkém okolí. K
okamžitému bydlení. V ceně do
1.500.000 Kč. Tel.: 773 95 35 45.
Pronájem 1 + 1 a 1+kk, v PV, cena dohodou. Ihned volný. Tel.: 724 337 984.
Vykoupím ornou půdu v Ol. kraji.
Platba ihned. V hotovosti. Tel.: 773 64
59 07.

Pronajmu část. zař. 4 + 1, v centru PV.
7.900 Kč + ink. Tel.: 602 50 20 98.
Pronajmu zahradní domek 1 + 1 v
Žešově. K celoročnímu bydlení, dlouhodobě, 773 974 978.
Prodám cihlový byt 3 + 1/B, v OV.
Tylova ul., PV. 604 476 866.
Pronajmu zařízený dvoupokojový byt
blízko centra. Plastová okna, internet.
Cena vč. ink. 8 tis. Kč. Tel.: 732 383 034.
Pronájem bytů 3 + kk a 1 + 1 i ke komerč. uč. Tel.: 722 912 715.
Prodám chalupu se zahradou – Zdětín.
500.000 Kč. Bez RK. Tel.: 732 927 969.
Prodám DB 1 + 1, 38 m2, lze převést do
OV. Vše po rekonstrukci - vodo, plyn,
el., podlahy, okna + soc. zař. Bez RK. 10
min. od centra. Tel.: 603 379 793 po
16.00 hod.
Prodám dům (1. patro), v PV,
Havlíčkova ul., zahrada, zrekonstruováno. Tel.: 603 218 740.
Pronajmu: nadstandardní byt 3 + 1, 90
m2, v centru PCV. Měsíční nájem 7.000
Kč + ink. Volný ihned. Byt 3 + 1, 100
m2, nájem 7.800 Kč + ink. Volný od
1.5.2009. Nadstandardní byt 4 + 2,
120 m2, v centru PV. Nájem 8.000 Kč +
ink. Volný ihned. Tel.: 603 873 449.
Prodám prefabrikovanou garáž vč. plechových vrat a betonových panelů.
Výrobce Prefa Brno. V centru města.
Cena dohodou. Tel.: 737 25 69 28.
Pronajmu částečně zařízený, zrekonstruovaný byt 3 + 1, E. Králíka, cena
10.000 Kč /měs. vč. ink. Tel.: 775 903
338.
Koupím RD v blízkosti Prostějova se
zahradou, i k rekonstrukci. Tel: 774 31
80 35.

Hledám sklad textilu cca 200 – 300
m2. PV a blízké okolí. Tel.: 777 251
006.

Prodej dvougeneračního RD v
Ohrozimi 4+1 a 3+1 a 2+1 s pěknou
zahradou. Cena 1,99 mil. Tel. 777 181
816.
Pronájem 3 + kk, cihla, Havlíčkova
ul., po rek., nová linka, kuchyň, internet, satelit, vl. topení, od 1.4.2009.
Tel.: makléř 608 776 089.
Pronajmu byt 1 + 1 v blízkosti centra,
4.700 Kč + ink. Tel.: 777 089 860.

Prodám DB 3 + 1, ul. Tylova. Volat
9 – 17 hod. tel.: 608 71 26 23.
Prodám DB v lokalitě Šmeralova ve
zvýš. přízemí. Dům po revitalizaci v
2005. Příznivá cena.
Tlf. 774 406 781 denně mezi 16 - 20
hod. Ne přes real. kancelář. Zn."solidní jednání".

Komerční objekt s pozemkem ul.
Brněnská, PV. Prodej kom. objektu s
pozemkem – výpadovka na Brno, zpevněný pozemek o vým. 631m2 se zděným komerčním objektem o vým.
108m2 - el.380V, vl. studna, vhodné k
autobazar, autoopravna, prodejna, sklady, odstav.parkoviště,Cena: 1.395.000
Kč. Tel. 773 631 631.
Vyměním byt 2 + 1 za 3 + 1 okolí Dr.
Horáka, 774 898 608.

Pronajmu celoročně zahradní domek
v blízkosti Plumlovské přehrady. Zn.
Vhodné pro starší klienty. Tel.: 724
711 106.

Pronajmu byt 2 + 1 na Sídl. svob., cena
7000 Kč včetně inkasa. Volný ihned.
Tel.: 728 721 270 po 16. té hod.

Prodám byt 1 + 1 v PV ul. Šmeralova,
1. Patro, zatepleno, plast. okna,
760.000 Kč, 724 337 984.

Pronajmu garáž na Brněnské ul. Tel.:
603 320 881.

Pronajmu prostory na obchod v
Bohuslavicích. Bližší informace na
tel.: 723 143 982 po 18.00 hod.

Pronajmu 1 + 1 na Sídl. svobody. Tel.:
603 320 881.

Prodej panel. bytu 1 + 1 Sídl. svobody,
původní stav, udržovaný, dům po
kompl. rekonstrukci, nízké náklady.
Tel: 603 598 193.
Prodám DB 3 + 1, sídl. Hloučela, dům
po celkové revitalizaci, v bytě nová
koupelna, kuchyň, plovoucí podlahy,
dlažby. Cena dohodou. Tel.: 774 928
936. Ne RK!

Koupím byt v Prostějově jako investici.
Nabídněte. Tel: 774 31 80 35.
Nabízím odměnu 3-10.000 Kč tomu,
kdo mi „dohodí“ jakoukoli nemovitost
k prodeji. Případnou exekuci vyplatím.
731 541 589.
Pronajmu byt 2 + 1 v PV. tel.: 605 904
101 po 14. Hod.

práce

auto-moto

HLEDÁME SCHOPNÉ LIDI, KTEŘÍ SE NEBOJÍ PRÁCE ANI VYSOKÝCH PŘÍJMŮ OD 12 – 60.000 Kč.
Inf.: 775 972 354.

Přijmu pracovníka do pekařské provozovny na pozici – vedoucí směny.
Podmínky: vyučení v oboru pekař nebo příbuzný obor, praxe. Inf: 8 14 hod.
Tel.: 582 342 092.

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize
Plumlov nabízí nepotřebný majetek:
TRAKTOR Z 9540 r.v. 1998 s lesnickou
nástavbou, minimální cena 150.000 Kč.
OPEL CAMPO 2,5 TD, 4x4, r.v. 2000,
minimální cena 38.000 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prostředky je
možné si prohlédnout v areálu Správy
služeb Plumlov. Prodej se uskuteční nejvyšší nabídce – zalepené obálky s kontaktními údaji a nabídkovou cenou bez
DPH dodejte nejpozději do 6.4.2009 na
níže uvedený kontakt. V případě zájmu
kontaktujte: p. Milan Otáhal, ředitelství
divize Plumlov, Lesnická 463, 798 03
Plumlov. Tel.: 582 302 145, mobil: 605
206 829.

Centrum zdraví v Prostějově. Ihned
zapracujeme do nových pozic.
Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
Uplatnění roku 2009. Volejte. Tel.:
603 469 575.
www.pracedomu.info
Příležitost
Chcete si vydělat a nevíte jak?
V lepším případě prací,
jen s tím rozdílem, že s námi
si vyděláte a nejen ruce z kapes.
Divit se můžete až po zavolání
na 775 699 756.
Hledáme na VPP: elektromechanik –
(obor elektromechanik, elektromontér), pro opravy nářadí a strojů vyhl. 50
min. § 6, nutná praxe, spolehlivost,
dobrá komunikace. Stručný profesní
životopis zašlete na: servis@semarplus.cz, příp. kontaktujte: p. Nový
582 342 962.
STUDIO 365 hledá nové tváře pro modeling. T.: 571 620 763, 10 - 14h.
www.studio365.eu
Přijmeme na HPP: elektromechanik
– (obor elektromechanik, elektromontér), pro opravy nářadí a strojů vyhl. 50
min. § 6, nutná praxe, spolehlivost,
dobrá komunikace. Stručný profesní
životopis zašlete na: servis@semarplus.cz, příp. kontaktujte: p. Nový
582 342 962.
Přijmu kosmetičku na Žl, garanství zajištěno. Tel.: 775 079 985.

Pronajmu byt 1 + 1, 777 938 973.
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Prodej garáže v Močidýlkách, výměra
20m2, zabezpečení, dobrý přístup.
Cena k jednání. Tel.: 603 598 193.

Hledáme vedoucí provozoven a obsluhující personál do letních občerstvení v
PV a okolí. Pracovní duben duben – září. Volejte 776 27 55 16, www.cukrarnakocourek.cz

Prodej bytu 1 + 1, ul. Krasická, novostavba, výměra 39m2, 3p, po rekonstrukci, nízké náklady. Cena k jednání.
Tel: 603 598 193.
Prodej panelového bytu 3 + 1 DB s
převodem do OV, ul. Italská, po částečné rekonstrukci, výměra 62m2,
2NP. s výtahem. Neprůchozí pokoje,
prostorný byt s balkonem. Cena
1.150.000 Kč. Při rychlém jednání sleva! Tel: 603 598 193.
Prodej panelového bytu 1 + 1 ul.
Tylova o výměře 33 m2 + lodžie, původní stav, udržovaný, klidná lokalita.
Dům po rekonstrukci, možnost převzetí pronájmu garáže. Cena k jednání. Bližší info tel: 603 598 193.
www.centrum-reality.cz
Pronájem 3 + 1 po rek., cihla
Prodej poz. na bytový dům v PV
Prodej stavebního poz. v Kostelci
Prodej RD Mánesova 12, v PV
Prodej 3 + 1 E.Králíka po rek.
Prodej cihl. bytu s garáží B.Němcové
Prodej 3 + 1 panel, B.Šmerala
Stav. poz. Hamry u lesa, 970 m2
Prodej garáže na Močidýlkách
Tel.: 608 776 089 Makléř

Hledám pronájem 1. místnosti k bydlení. Tel.: 724 411 474.
Prodám cihl. byt 48 m2, 2 + kk, po rekonstrukci, Raisova ul. Tel.: 608 267
230.

práce

Pronájem kancelářských prostor v
blízkosti centra Prostějova. Tel.: 724
111 453.

Prodej stavebního pozemku v
Kostelci na Hané, výměra 2393m2, IS
u pozemku, cena k jednání. Tel: 603
598 193.

Dobromilice, okr. PV RD 2 + kk, možné rozš., zast. pl. 65m2, zahr. 471m2,
přístavky, cena: 195.000,-, možnost
splátek 125.000 hotovost + 14 splátek
po 5.000,- měsíčně, tel. 773 631 631.
Pronájem 2 + 1 na Plumlovské ul., PV
v RD, nezařízený, ihned k nastěhování za 5.500,- + inkaso tel. 733 340 168.
Chata 1 + 1 Myslejovice, zděná 20m2,
zahrada, obec. voda/studna, koupelna
s WC v chatě. NE RK. 604821332.
Pronajmu byt 1 + 1, Krasická ul., 3.p.,
balkon, cihlový, 39 m2, zařízený.
7.000 Kč vč. ink. Tel.: 603 537 434.
Prodám polovinu větší nemovitosti na
Drahanské vrchovině. V blízkosti les,
kemp Balovec, CHKO Moravský
kras. Cena 450.000 Kč. Informace
mob.: 605 490 982 po 19. Hod.

Dokončení řádkové
inzerce
na straně 21.
Uzávěrka řádkové
inzerce je
v pátek v 10.00 hod.
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Nabízím přivýdělek. Vhodné pro každého, časově nenáročné. Volejte na tel.
číslo: 733 327 793 po 15.00 hod.
Hledám dva organizačně schopné lidi
na pobočku do PV. Jsme česká obchodní společnost. Zodpovědný přístup. Možnost dále se vzdělávat. Tel.:
774 090 444.
Hledám dva schopné lidi na pobočku
české obchodní společnosti v PV a OL.
Organizační práce. Požadavky: organizační schopnosti, ochota neustále se
vzdělávat, zodpovědnost. Kontakt:
777 66 27 27.
Hledáte práci? Přijmeme kadeřnici/ka, kosmetičku a manikérku na ŽL.
Informace na tel.: 731 11 52 50.
Hledám obchodního zástupce pro Ol.
kraj. Tel.: 608 025 895.
Hledám schopného člověka, který se
nebojí práce a vyšších příjmů. Tel.: 608
025 895.

Přijmu pracovnici na úklid pekařské
provozovny (směnný provoz). Inf. 8
14 hod. tel.: 582 342 095.
Hledám spolupracovníky OZ. Tf: 777
938 973.
Přijmu nadstandardního obchodního
zástupce, který se nebojí práce a vyšších příjmů. Tel. 777 88 26 44.
Přivýdělek bez ŽL.
Tel.: 608 465 787.
Hledáme spolehlivou obsluhu do herny s barem. Požadujeme samostatnost,
spolehlivost a čistý trestní rejstřík.
Upřednostňujeme zájemce s praxí v
oboru a znalost obsluhy VHA. Nástup
možný ihned nebo dle dohody.
Informace na tel.: 608 714 751 p.
Kořínek.
www.cinnostdoma.cz/kov
Hledám kadeřnici na ŽL. Tel.: 731 073
743.
Přijmu obsluhu do pohostinství. Praxe
nutná! Věk není překážkou. Tel.: 603
528 679.
Pila Otaslavice s.r.o. přijme brigádníky. Tel.: 582 371 493.
Bar herna Ponorka, přijme servírku
(číšníka) a kuchařku (kuchaře). Tel.:
602 588 617.
Firma ELMO-PLAST s.r.o. pro své
pracoviště v Alojzově přijme zaměstnance na pozici účetní/ administrativní pracovnice. Požadujeme: základní znalost PÚ a ANJ, znalost programu MS Word, Excel, znalost programu Pohoda výhodou, pozitivní přístup k práci, samostatnost. Životopisy
zasílejte na: e-mail: uctarna@elmoplast.cz
Firma se sídlem v Brodku u Prostějova
přijme vyučené: automechaniky –
opraváře zem. strojů s praxí, na opravy
nákladních vozidel přev. TATRA, LIAZ, AVIA – ŘP (skup. C není podmínkou), svář. průkaz aletro, plyn, CO2.
Doprava z PV do zaměstnání zajištěna.
Nástup ihned. Tel.: 582 333 380.
Potřebujete pomoct s drobnými opravami v bytu, RD? Jsem zde!
Instalatérské a zámečnické práce. Tel.:
775 036 376.
Přijmeme spolupracovníky na HPP
nebo brigádu. Výplata denně! Tel. 774
664 892.
Zapojte se s námi do jednoduché práce
– 12 tis. za obchodní případ, bez poplatků. 775 972 353.
Zasáhla vás finanční krize? Přišli jste o
zaměstnání? Končíte mateřskou dovolenou? Nevíte si rady, kam nastoupit?
Zajímavá pracovní příležitost. Tel. 777
882 644.

Leading manufacturing company is
seeking qualified, energetic applicants
for sales administration. Advanced
English and basic PC skills essential. 5
years experience preferred. KONTAKT Miloš Běhal personální ředitel
Wisconsin Engineering CZ s.r.o.,
Vrahovická 41d 796 01 Prostějov. Tel:
+420 582 401 950.

Hledáme obchodního referenta - znalost NJ slovem i písmem, internet, ŘP.
výhodou. Tel.: 603 204 749

Kariéra - www.internetjob.cz/simi

Club restaurant Slunce přijme na HPP
vyučeného kuchaře/-ku s praxí.
Výhodné
platové
podmínky.
Informace paní Koudelková 604 50 54
77 po – pá 8 – 16 hod.

Přijmu spolupracovníky.
Nadstandardní příjem. Tel.: 605 813
574.
Přijmu brigádníka na pomocné práce
při montáži skříní, markýz, venkovních rolet. 777 130 560.
Spol. Cetsap s.r.o., přijme do HPP obkladače, zedníky. Požadujeme: min. 3
roky praxe, ŘP sk. B, flexibil a zodp.
Plat dohodou. 777 942 021.
Hledám na výpomoc při stavbě zámečníky, možno i zdatného důchodce.
Platba denně na ruku. Tel.: 602 719
273.
Nabízím domácí práci. 725 828 524.

Firma Štajn přijme 3 muže a 6 žen do
kanceláří pro obchodní zastoupení.
320 – 650.000 Kč ročně + karierní růst.
Tel.: 739 385 600.

seznámení
Rozvedený 46/178 atlet. postavy, dvě
děti v péči bývalé manželky, hmotně
zaopatřený, spíše domácí typ, hledá
nezadanou ml. ženu či dívku okolo 30.
let k cestě životem. Tel.: 776 300 171.

oznámení
Srdečně Vás zveme do vinotéky na
Kostelecké ul. č. 10, PV. Nabízíme sudová, lahvová, dárková vína sekty z
Moravy i zahraničí aj POZOR: dlouhodobá akce, více také na:
www.vinotekauzbynka.webnode.cz
Penzion U Lázní nově otevřen.
Herma, bar, terminál, bikers bar, zahrádka. Na čepu Budweiser, speciality
na grilu. Komfortní ubytování za přijatelné ceny, v centru města. Těšíme se na
Vaši návštěvu.
Fitness Body - Slim bude pořádat relaxační víkendy v hotelu Vrchovina.
Náplní bude cvičení Gyro, posilování,
wellness konzultace, cvičení proti bolesti v zádech. Cvičení je doplněno masáží
a je možné navštívit vířivku a saunu.
Termíny víkendů jsou: 2.5, 9.5, 16.5,
23.5, 6.6, 27.6. Cena je 1600 Kč. V případě zájmu napište na mobil: 773 669
402 Marie Jeřábková.
Akce - kus 10 Kč, Second hand Denis,
Vodní 4, PV. Po - pá 8.15 - 16.30. Těšíme
se na Vaši návštěvu.

prodám
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
prodej jablek již od 7 Kč
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Totální výprodej dětských kalhot
PARROT - dva a cenu jedné. Nám.
Spojenců 1 PV - každé út + čt od
14.00 - 17.00 hod. 603 503 366.
Prodám hnojivo MPK 50 kg za 750
Kč, max. množství 200 kg. Tel.: 731
907 205.
Prodej konzumních brambor á 8
Kč/kg. Při pravidelných odběrech cena dohodou. Prodej krmných brambor á 1 Kč/kg. Firma Mlčoch Oldřich,
Lešany 36. Tel.: 721 308 323, 582 373
103.
Prodám rozkládací pohovku – dvoulůžko. Cena dohodou. Tel.: 737 808
715.
Prodám elektrický stavební výtah.
Cena dohodou. Tel.: 608 300 100.
Prodám 100ks nových střešních hliníkových plechů 100x40cm, vč. hřebenáčů. Cena dohodou. Tel.: 582 381
115 po 18. hod.

koupím

Úklid. Fa SaM přijme prac. na úklid
(vč. obsluhy stroje). Úvazek 3 hod,
pouze so, ne a svátky. Tel.: 582 331
332.

Starý nábytek, obrazy, lustry, koberce,
hodiny, kamna, rádia, zbraně, staré
hračky, porcelán, sklo, šperky, vyznamenání, mince, bankovky, pohlednice
a další. Tel.: 605 138 473.

Přijmeme nástrojáře, vyučení v oboru
nebo praxe výhodou. Pouze ranní směny, nástup možný ihned. Tel.: 582 369
586 nebo 588.

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.

Nabízím hlídání dětí. Zn.: Další po dohodě. Tel.: 737 934 189

Koupím jakýkoliv elektromotor i nefunkční. 3 Kč/kg. Tel.: 728 004 095.

gratulujeme

Přijmu pracovníky pro Olomouc,
Prostějov, solidní práce i ohodnocení.
Volejte: 731 960 773.
Knižní velkoobchod Prostějov přijme
prodejce knih pro oblast PV, OL,
Boskovic a Lipník n/Bečvou. Vlastní
os. auto a mobil podmínkou. Zájemci
volejte na tel.: 777 280 967. Plat každý
týden.
Hledám kamarádku ve věku 40 – 50 let
pro práci v zahraničí. Tel.: 777 827 423.
Prostějovská realitní kancelář příjme
spolupracovníky na HPP i VPP. E-mail: stastny@a-zreality.cz, tel. 608 888
541.

Dne 4.4.2009 oslaví manželé MRÁZOVI z Kelčic
zlatou svatbu.
Hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let přejí dcery s rodinami,
vnoučata a pravnuk.
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PENÍZE RYCHLE
a bez poplatků
Tel.: 608 723 552, 605 453 062
www.pujcime-vam.cz

Zhodnocení vašich úspor 6,94%.
Vklady pojištěny u ČNB. 739 840
570.

Zázrak a bez keců! Úvěry i pro bezdomovce s platným OP do 290.000 Kč a
snadno. Tel.: 777 903 876.

Úvěry na bydlení již od 3,7%. Přeúvěrujeme i drahé hypotéky! 739 840
570.

JARNÍ AKCE KADEŘNICTVÍ
BEDIHOŠŤ
Stříhání + barvení - cca 300 Kč
Stříhání + foukání - cca 200 Kč
Tel.: 604 476 104
Manikúra, pedikúra
Modeláž nehtů – 350 Kč
Doplnění 300 Kč
Tel.: 604 662 609.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC
www.zhubni.info
Provádíme rekonstrukce bytových jader od A do Z. Profesionální poklad obkladů a dlažeb, renovace koupelen, kuchyní atd. Tel.: 774 06 22 53 nebo email: dacel@seznam.cz.
NEJSCHVALOVANĚJŠÍ PŮJČKY
BEZ POPLATKŮ A RUČITELE
10 AŽ 100.000 Kč
SCHVALITELNOST 95 %
SPOLUPRÁCE MOŽNÁ
TEL.: 774 744 459
NEBANKOVNÍ PŮJČKY
AŽ 100.000 KČ BEZ POPLATKU
RYCHLE, DISKRÉTNĚ, SERIOZNĚ
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
TEL.: 774 42 46 71
Masáže – pro stále zákazníky sleva.
Přijedu i k vám domů. Tel.: 775 29 07
62.

RYCHLÁ PŮJČKA 20 – 75.000 KČ
BEZ POPLATKŮ ZA VYŘÍZENÍ
PŮJČÍM VŠEM NA PŘÍJEM
HLEDÁM SPOLUPRACOVNÍKY
TEL.: 774 736 254.
STĚHOVÁNÍ RYBAŘÍK
Vyklízecí a demoliční práce.
Tel.: 604 389 367, Prostějov.
www.hubnete.cz/rami
Tel.: 603 816 854
Nabízím zpracování účetnictví, daňové evidence vč. daňového přiznání.
Tel.: 608 88 24 24.
Stavební firma Kroupa – veškeré stavební práce. Tel.: 605 86 41 40,
www.ladislavkroupa.cz
Provádíme strojní čištění podlah
(haly, dílny, garáže, terasy atd.), autointeriérů, koberců a sedacích souprav.
Milan Revay: 582 38 23 25, 604 43 93
02.
Pečení domácích dortů, zákusků,
drobného cukroví a perníčků pro
různé příležitosti. Příjem objednávek
na tel.: 776 30 94 40.
Pokládka zámkové dlažby, fasády a
jiné práce. Tel. 720 318 195.
Bankovní nebankovní půjčky!!! Super hypo až na dobu 30 let. Ručíte tím,
co nabídnete. Konsolidace půjček, odkup a vymáhání pohledávek, kreditní
karty až do 500.000 Kč bez P.P. Řešení pro každého. Volejte 605 813 574.
Půjčky – rychle. Tel.: 777 785 634.
Provádím sádrokartonářské práce.
Dokončovací stavební, malířské a
výškové práce od A – Z. Tel.: 603 323
750.
Jste totálně na dně? Nebankovní peníze, registr a příjem neřešíme. Půjčky, úvěry a nebankovní hypotéky až
na 30 let pro každého do 48 hod. Volejte 731 933 795.

Opravy karoserií vč. laku.
Rychle, levně, kvalitně.
GO karoserií, zajištění
náhradních dílů.
Pospíšil, tel.: 607 605 373.
Sběrné suroviny Jihoslovanská (u
staré polikliniky) vykupujeme papír,
železo, barevné kovy. Otevřeno po –
pá 9 – 12, 13 – 15 hod. Těšíme se na
Vaši návštěvu. Tel.: 776 121 206.

Kdo doučí k přijímací zkoušce z matematiky na VŠ? Tel.: 737 360 741.

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

Úklidové služby
- domácnosti
běžný úklid, sváteční úklid,
mytí oken, žehlení
- strojní čištění koberců a čalounění
- bytové domy
- novostavby
- kanceláře
Agentura Kopretina,
tel. 774149221
www.akopretina.cz, e-mail:
agenturakopretina@seznam.cz

Pomůžeme Vám s vyplacení exekuce
na Vaši nemovitost. Půjčky do 50%
tržní ceny. Tel.: 773 543 543.
Vodo-topo-plyn – 608 747 788.
Chcete vědět, jak získat doživotní rentu? Nabízíme i spolupráci. doxe@seznam.cz, tel.: 777 336 543, 737
462 763.

Jste v registru? Najdeme pro vás reálné řešení. 733 719 336.

Stavby plotů, zídek, face block, pokládka zámkové dlažby. Tel.: 720 318
195.

Půjčíme všem a to bez keců, Stačí
vám jen platný OP. 739 635 439.

Provádím rekonstrukce koupelen, bytových jader, půdní vestavby. Tel.: 603
498 695.

Jarní úklid zahrady, průklest a zmlazování dřevin, růží, živých plotů, vyčištění záhonů a trávníků. Tel.: 737 867
950.

Vydělejte na burze min. 300 euro
denně novým systémem CFD. Novinka v ČR. Možno i pro laiky a začátečníky. Tel. 603 342 281.
Půjčky pro všechny! Jen OP. Registr
nás nezajímá. Na ÚP, MD, ŽL, podnikatele, důchodce… Půjčky, úvěry, hypotéky. Řešíme exekuce do 48 hodin.
Tel. 775 344 666.
Na směnku až 200.000 Kč, bez zástavy, bez ručitele, bez prokazování příjmů, bez registru. Tel.: 774 664 892.
Půjčíme každému!!! Superhypotéka
až na 30 let. Ručíte tím, co teprve nabydete. Řešíme exekuce do 48 hodin.
Konsolidace půjček. Volejte 604 350
741.

Nabízím překlady krátkých textů –
německý jazyk. Tel.: 605 277 026.

Potřebujete rychlé peníze? Máme pro
vás express službu. Možnost ručením
druž. bytem, nebank. sektor. Volejte
773 546 234.

Potřebujete půjčku nebo větší úvěr?
Vstup švýcarského kapitálu na trh!
Umíme pomoci každému! Volejte 603
898 883.

Jste totálně na dně? Nebankovní peníze, registr neřešíme, máme řešení
pro každého i do 48 hod. 774 664 892.

Potřebujete peníze? Registr a příjem
neřešíme! Volejte! Máme řešení pro
každého! 731 960 773. Neváhejte!

Všichni slibují, ale my půjčujeme. Hotovost na účet, bez potvrzení příjmů,
bez poplatku předem. Potřebujete jen
platný OP a peníze jsou vaše! Volejte
ihned 775 344 666.

SLEVOVÝ KUPON NA 100 Kč –
masáž celých zad nebo celého těla.
Platnost do 30.4.2009. Masérské služby, Havlíčkova 43, obj. 608 63 96 09.

Poslední sbohem jsi nám
nestačila dát, zaplakal každý,
kdo Tě měl rád.
Ta rána v srdci bolí
a zapomenout
na Tebe nedovolí.

Fa SaM – úklidové služby provádí
kompletní jarní úklidy včetně mytí
oken a čištění koberců. Tel.: 582 331
332.

Dne 30. března 2009 vzpomeneme 4. výročí úmrtí naší milované
dcery, sestry a tety,
slečny Jiřinky HRABALOVÉ.
S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou rodiče,
sestry a bratr s rodinami.
Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

Nebankovní peníze! Registr a příjem
neřešíme. Nebankovní hypotéka až na
30 let. Konsolidace půjček, kreditní
karty, směnky. 604 420 823.
Provádíme veškeré zednické práce, rekonstrukce bytových jader, zateplování fasád, malířské práce. Tel.: 773
689 442.
Půjčky. Přišli jste o práci, chybí vám
peníze? Nabízíme snadné řešení. Proto neváhejte a zavolejte na mobil 739
442 994 Olomoucký kraj volat po – pá
15 – 17 hod.
Akce – výběrové karty do 320.000 Kč
i pro důchodce, ženy na MD i pro nezaměstnané. Úrok od 1,5%. Tel.: 733
608 672.
Malby, nátěry, renovace van. Tel.: 777
597 212.

Dne 31.3.2009 vzpomeneme
nedožité 90. narozeniny
paní Marie BUKVOVÉ
z Krasic.
Stále vzpomínáme.
Dcera Marie, Milada
a syn Miroslav s rodinami.

Utichlo stromů šumění
a vánek sotva dýše.
Utichlo srdce znavené,
tak tichounce, tak tiše.

Dne 31.3.2009 uplynulo
1. výročí úmrtí
naší milované maminky
a babičky
paní Hany GAMBOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Lenka s rodinou,
syn Petr a maminka.

Karel Sochor

KERAMIKA PLUS
STAVBY KRBŮ

STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ DŮM

Express služba do 48 hod. Bank. i nebank. peníze do xxx. Reg. neřešíme.
Když vám nepomůžeme my, tak už nikdo jiný! Přesvědčte se sami! 604 350
741.

BOMBA! Všechny typy půjček a úvěrů na jednom místě! Umíme pomoci
každému! Nebankovní hypo, až na 30
let, exekuce do 48 hod., kreditní karty.
773 546 234.

Kdo půjčí 100.000 Kč? Budu splácet
měs. 2.000 Kč. Pomůže mi někdo?
Tel.: 731 455 045.

vzpomínáme

Exekuce, dluhy vyplatíme – zást. nutná. Hotovost poskytneme, bez registrů
a poplatků. 775 972 353.

Dlouhý čas strávený v bankách a bez
úspěchu nahradíme jednou schůzkou.
Nečekejte týdny na odpověď. Půjčíme vám skutečně a v tento den můžete mít úvěr spuštěn, tak nekoukat a
volat 733 359 088.

Vaše finance jsou naše starost. Ušetřte
si bezvýsledné maratony v bankách,
nastavíme Vám úvěr dle potřeby i s
bonusy! 733 348 508.

Chtěli bychom vyjádřit
poděkování všem,
kteří se přišli rozloučit s naším
nejdražším synem Tomem
na jeho poslední cestě
a jsou v této těžké chvíli
s námi.
Za celou zarmoucenou rodinu
Tomáš a Kateřina Klosovi.

Zasáhla vás finanční krize? My vám
pomůžeme! Ručení směnkou až
200.000! Konsolidace půjček, expres!
Volejte 603 898 883.

Potřebujete půjčku? Nebo větší úvěr?
Vstup švýcarského kapitálu na český
trh! Volejte 775 344 666.

Doučím matematiku, 721 307 759.



vzpomínáme

Malířské práce Ondra. Tel.: 606 874
416, 582 360 355.

Střechy. Tel.: 720 318 195.

Provádíme veškeré tesařské, klempířské a pokrývačské práce. Tel.: 608
746 000.

PRIMA – MASÁŽ Radek Kuchař,
Určická 37, Prostějov nabízí masáže za nízké ceny. ZP Metal – Aliance proplatí klientům až 600 Kč.
Masáže provedu i v pohodlí Vašeho
domova. Tel.: 732 619 661, 736 633
791, www.prima-masaz.cz

Úrok od 1,2% půjčíme všem a bez keců. Tel.: 733 360 336 po 14. hod.

poděkování



služby
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Komenského 6, PV
Otevírací doba:

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

PO - PÁ 1000 - 1700

různé

SO

www.azhubni.cz Jde to!
Levná dovolená u moře pro kolektivy
Itálie – Rimini – hotel Rosela. 4. –
7.7.2009 – kompl. cena 6.850 Kč/os.
Chorvatsko – Rabak – chatový areál
Oliva: 17. – 24.8.2009, 24. –
31.8.2009 kompletní cena dle typu
ubytování cca 6.000 Kč vč. stravy. Pro
děti do 18 roků nebo na přistýlce SLEVA! ZÁVAZNÁ ZÁLOHA PŘI
PŘIHLÁŠENÍ 3.500 Kč. Bližší informace na tel.: 723 030 171, 604 622
128.

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

900 - 1200

Tel.: 602 730 669

Hodinový
manžel
Potøebujete

* vyměnit zámek?
* pověsit garnýže?
* sestavit nábytek?
* kape vám kohoutek?

VOLEJTE:

775 562 356

NOVÉ MODELY
SUPERIOR, APACHE
A STRATOS
JIŽ
V PRODEJI

POZOR JARNÍ AKCE
KE KAžDÉMU
NOVÉMU KOLU
CYKLOCOMPUTER
ZDARMA
PLATÍ DO 5.4.2009
SLEVA NA STRŠÍ
MODELY
KOL
VÝRAZNÉ ZIMNÍ
SLEVY KOL
OPRAVY * servis
* součástky
DO 24Hod.
* doplňky

Antonín Patka - vzpomínka
Pan Antonín Patka se narodil 5. července 1931, odešel tiše 19. března 2009.
Přítel Patka pracoval před odchodem do důchodu jako školník
na základní škole Palackého. Jeho celoživotní zálibou bylo kromě
volejbalu a basketbalu luštění a
tvorba křížovek. Jako křížovkář
byl členem prostějovského kroužku Hanáci, který byl založen již
v roce 1955 a stále patří mezi nejlepší kroužky v rámci republiky.
Jako člen družstva získal několikrát titul přeborníka republiky.
Svými křížovkami se aktivně podílel na pořádání přeborů Grand
Prix, konaných tradičně prostějovskými Hanáky. Ještě na letošních únorových přeborech se řešily jeho dvě křížovky, tentokrát s
prostějovským tématem - vzpomínkou na Vladimíra Ambrose,
po kterém je pojmenována prostějovská Základní umělecká
škola.
Přítel Patka se také věnoval práci s
mládeží - ještě v loňském roce uspořádal ve spolupráci s dalšími Hanáky řešitelskou soutěž mládeže na
Palacké škole.
Za svoji dlouholetou činnost v oblasti hádanek a křížovek byl Svazem
českých hádankářů a křížovkářů

oceněn bronzovým otazníkem, dále
byl držitelem 3. výkonnostní třídy
jako autor křížovek i řešitel křížovek.
Přítel Patka byl celý svůj život

skromný, poctivý a pozitivně naladěný člověk. Odešel tiše stejně jako
žil, budeme na něho stále vzpomínat.
Ing. Bohdan Kousal,
předseda kroužku Hanáci

Odpočívej v pokoji
S hlubokým zármutkem přijali zprávu
o úmrtí pana Antonína Patky také všichni
sportovní příznivci a zvláště volejbalová
rodina. Každému bude chybět tichý a poctivý
zapisovatel, který nebyl nikdy příliš vidět,
ale bez nějž by se žádné utkání
prostějovských volejbalistek neobešlo.
S tichou vzpomínkou se přidávají příznivci
a činovníci TJ OP Prostějov,
ke kterým se přidává i sportovní redakce
Prostějovského Večerníku.
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FOTBAL EXTRA

s podtitulem podzim 2008/2009 - 11. díl

FOTBALOVÉ OKÉNKO
V nižších krajských fotbalových soutěžích, které odstartují naplno o nadcházejícím
víkendu působí celkově dvanáct klubů z regionu Prostějovska. O vyhrocená derby
utkání je tak prakticky v každém kole postaráno. Pro osvěžení paměti vám přinášíme
kompletní výsledkový servis vzájemných duelů našich zástupců i s minitabulkami a
střelci branek.
I.A TŘÍDA, PODZIM 2008
Výsledkový servis, podzim 08: TJ Sokol Klenovice na Hané - TJ Sokol Mostkovice 1:0, branka: Přikryl; SK Lipová - SK Jesenec 0:3, P. Klicpera, Čížek, J. Tichý;
TJ Sokol Klenovice na Hané - SK Lipová 4:0, Kubíček, Rozehnal, Škantár, Všianský; TJ Sokol Čechovice - TJ Sokol Mostkovice 0:2, Šlambor 2; TJ Sokol Klenovice na Hané - SK Jesenec 2:2, Merda, Kubíček - Čížek, Kuřitka; TJ ORESVO Sokol Plumlov - TJ Sokol Mostkovice 1:1, Ježek - J. Karafiát; TJ Sokol Čechovice SK Lipová 1:0, Začal; TJ ORESVO Sokol Plumlov - SK Lipová 3:1, Ševcůj, Daněček, Ježek - Havelka; TJ Sokol Čechovice - TJ Sokol Klenovice na Hané 1:0, M.
Horák; TJ ORESVO Sokol Plumlov - TJ Sokol Klenovice na Hané 3:3, J. Bureš 2,
Křupka -Všianský, Kubíček, Škantár; TJ Sokol Čechovice - SK Jesenec 1:0, Dvořák; SK Jesenec - TJ Sokol Mostkovice 2:2, J. Tichý, M. Klicpera - M. Vojtíšek, J.
Karafiát; TJ ORESVO Sokol Plumlov - TJ Sokol Čechovice 4:1, J. Bureš 2, Ševcůj,
Křupka - Kovařík; SK Lipová - TJ Sokol Mostkovice 1:0, D. Abrahám; TJ ORESVO Sokol Plumlov - SK Jesenec 1:2, J. Bureš - M. Klicpera z pen., Ostřížek.
Jarní předehrávky 14. kola: SK Jesenec - SK Lipová 1:1, Kuřitka Vlček; TJ Sokol Mostkovice - TJ Sokol Klenovice na Hané 1:1, J. Karafiát - Štefka.
MINITABULKA:
1. TJ Sokol Klenovice na Hané
2. SK Jesenec
3. TJ Sokol Čechovice
4. TJ ORESVO Sokol Plumlov
5. TJ Sokol Mostkovice
6. SK Lipová

6
6
5
5
6
6

2
2
3
2
1
1

3
3
0
2
3
1

1
1
2
1
2
4

11:7
10:7
4:6
12:8
6:6
3:12

9
9
9
8
6
4

I.B TŘÍDA, PODZIM 2008
Výsledkový servis, podzim 08: TJ Haná Nezamyslice - FC Kostelec na Hané 3:1,
branky: Oulehla, Kyselák, Matoušek - Dohnal; TJ Haná Prostějov - TJ Sokol Vrchoslavice 0:0; TJ Sokol Pivín - FK Němčice nad Hanou 0:0; TJ Haná Nezamyslice - TJ Sokol Vrchoslavice 0:1, Chytil; TJ Sokol Pivín - TJ Haná Prostějov 0:4,
Mašík 2, Trnavský, Sedláček; FC Kostelec na Hané - FK Němčice nad Hanou 4:2,
Dohnal 2, Merta, Zatloukal - Šmíd 2; TJ Sokol Vrchoslavice - FC Kostelec na Hané
2:1, Matyáš 2 -Walter; TJ Sokol Pivín - TJ Haná Nezamyslice 3:1, Fialka 2, Vláčilík - Mojtek; TJ Haná Prostějov - FK Němčice nad Hanou 5:0, Cibulec 2, Sedláček,
J. Zbožínek, Jančiar; TJ Haná Nezamyslice - FK Němčice nad Hanou 1:1, Matoušek - Francl; FC Kostelec na Hané - TJ Haná Prostějov 2:3,Walter, Sedláček vlastní - J. Zbožínek 3; TJ Sokol Vrchoslavice - TJ Sokol Pivín 5:1, Olšanský 2, Kotula,
Vymětal, Matyáš - Glouzar; TJ Haná Nezamyslice - TJ Haná Prostějov 2:0, Lakomý, Kiriljuk; FK Němčice nad Hanou - TJ Sokol Vrchoslavice 0:0; TJ Sokol Pivín
- FC Kostelec na Hané 2:2, Vrba, Mlčoch - Synek, Walter.
Jarní předehrávky 14. a 15. kola: FC Kostelec na Hané - TJ Haná Nezamyslice
1:0, Dohnal; TJ Sokol Vrchoslavice - TJ Haná Prostějov 1:5, Chytil - Mašík, Sedláček, Jančiar, Cibulec, Novák.
MINITABULKA:
1. TJ Haná Prostějov
2. TJ Sokol Vrchoslavice
3. TJ Haná Nezamyslice
4. FC Kostelec na Hané
5. TJ Sokol Pivín
6. FK Němčice nad Hanou

6
6
6
6
5
5

4
3
2
2
1
0

1
2
1
1
2
3

1
1
3
3
2
2

17:5
9:7
7:7
11:12
6:12
3:10

13
11
7
7
5
3

JESENEC ÚTOČÍ NA POSTUP, ZBYTEK SE BUDE PRÁT O ZÁCHRANU!

O nadcházejícím víkendu odstartují
až na IV. třídy všechny zbývající fotbalové soutěže. Po Moravskoslezské divizi a Přeboru Olomouckého
KFS, je nejzajímavější z pohledu regionálního fanouška dozajista I.A
třída OKFS, ve které startuje plný
půltucet klubů z Prostějovska. Vedle
tradičních účastníků Čechovic s
Plumlovem se v posledních letech
rozrostla základna o Mostkovice,
Klenovice a nejčerstvěji o Jesenec s
Lipovou. Po podzimním prologu si
pro někoho možná překvapivě, ale z
pohledu fotbalových odborníků zcela zaslouženě vedou nejlépe fotbalisté nováčka z Jesence. Průběžné třetí
místo a hlavně výkonnost tohoto celku svádí k oprávněným myšlenkám
zaobírajícím se postupem. Vcelku
spokojeni mohou být i v Plumlově,
který se prodral první polovinou se-

Nejvřelejším regionálním želízkem
v ohni co se týká postupových ambicí je mužstvo ze severu Prostějovska
SK Jesenec. Tamní první výběr vede
pracovitý trenér Jaroslav Ullmann,
který po loňském postupu z I.B třídy
kormidluje svůj tým k dalšímu skoku, tentokrát sdoskočištěm vpodobě
Přeboru Olomouckého KFS! Úspěšného kouče jsme krátce vyzpovídali před rozhodující fází letošní sezóny.
¤ Jak proběhla vJesenci zimní příprava?
„Zahájili jsme ji 9. ledna a trénovali
jsme podle situace dvakrát až třikrát
týdně na umělé trávě v Konici. Tímto bych chtěl poděkovat vedení Sokola Konice, za to, že nám vyšlo maximálně vstříc co se týká přípravných
utkání, tak i doby našich tréninků.
Mohli jsme tak maximálně využívat
konický areál.“
¤ S přístupem svých svěřenců jste
spokojen?
„Kluci k tomu přistoupili velice dobře, přestože bylo hodně chladné počasí, tak se tréninků zúčastňovali
v maximálním počtu a tak jsme
v Jesenci s průběhem zimní přípravy
spokojeni.“

POZVÁNKA NA FOTBAL:
I. A TŘÍDA, SKUPINA B OKFS
- 16. kolo
SK LIPOVÁ
TJ SOKOL KLENOVICE N.H.
NEDĚLE 5. 4. 2009 16:00 HODIN
Fotbalový stánek v Lipové
POZVÁNKA NA FOTBAL:
I. A TŘÍDA, SKUPINA B OKFS
- 16. kolo
SK JESENEC
TJ SOKOL TROUBKY
NEDĚLE 5. 4. 2009 16:00 HODIN
Fotbalový stánek v Jesenci

POZVÁNKA NA FOTBAL:
I. B TŘÍDA, SKUPINA A OKFS
- 16. kolo
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
TJ SOKOL RADSLAVICE
SOBOTA 4. 4. 2009 16:00 HODIN
Fotbalový stánek v Nezamyslicích
POZVÁNKA NA FOTBAL:
I. B TŘÍDA, SKUPINA A OKFS
- 16. kolo
FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SLAVOJ KOJETÍN
NEDĚLE 5. 4. 2009 16:00 HODIN
Fotbalový stánek
v Kostelci na Hané

zóny vyrovnanými výkony
a také výsledky. Podzimní
sedmá příčka a zápas v Lipníku k dobru, předurčují
Plumlovským pohodové
jaro. Tím jsme však skončili s kladným hodnocením.
Zbývající čtyřlístek se totiž
první částí soutěžního ročníku spíše belhal, než probíhal sprinterským tempem. Největším rozčarováním je určitě až desátá
příčka Čechovic, které
zápasí s generační výměnou a také hodně tragickým
zdravotním stavem svého kádru.
Ozdravným řezem v týmu by měl
být těsně před startem jara příchod
nového kouče Jana Peška. Ještě o
dva bodíky a příčku zpět přezimuje
další ambiciózní klub - TJ Sokol

Klenovice na Hané. Alarmující situace zavánějící akutní hrozbou sestupu vyburcovala klenovické bafuňáře
z letargie a díky vcelku velkému posílení se zdá, že by tento tým měl jít
nahoru jak výsledkově, tak i tabul-

kově. Průběžný žebříček pak uzavírá trio
mužstev, která si to s
největší pravděpodobností na jaře vypijí až do
dna. Smutné na tomto
faktu je, že hned duo je z
našeho regionu. Třetí od
konce jsou Mostkovice,
které se zachraňují každoročně, ale v letošním
ročníku se zdá jejich situace nejkritičtější. Jen
dvanáctibodový počinek nevěstí nic dobrého
a když k tomu vezmeme
i zimní ztráty dvou stěžejních opor
(Kaštil, Hatle), čeká na Mostkovické
těžká šichta. Zatím poslední je od
prvního kola Lipová, která však do
soutěže nevstupovala s přehnanými
ambicemi. Z tohoto pohledu se zdá

jen čtyřbodová ztráta na rivala z
Mostkovic jako hratelná, vše však
záleží na tom kolik a jaké posily do
tradiční fotbalové bašty Prostějovska dorazí.
Ve zkratce tedy v jarní části mohou
fotbaloví fanoušci sledovat jestli bude úspěšný boj Jesence o první místo a jestli se podaří ohroženým celkům rychle uniknout ze sestupového pásma nebo budou bojovat o své
místo na slunci až do posledního kola. Hodně zajímavé menu také nabízí hned v úvodním jarním kole
rozlosování soutěže. Jesenečtí přivítají v přímém souboji zatím druhé
Troubky. V derby utkáních pak změří síly o záchranu bojující Lipová s
Klenovicemi a odvěcí rivalové
Mostkovice s Čechovicemi. Zbývá
už jen dodat – MÁME SE NA CO
TĚŠIT!

„Samozřejmě bych se postupu nebránil,“ říká trenér Jesence Jaroslav Ullmann

POZVÁNKA NA FOTBAL:
I. A TŘÍDA, SKUPINA B OKFS
- 16. kolo
TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL ČECHOVICE
NEDĚLE 5. 4. 2009 16:00 HODIN
Fotbalový stánek v Mostkovicích

POZVÁNKA NA FOTBAL:
I. B TŘÍDA, SKUPINA A OKFS
- 16. kolo
FK NĚMČICE NAD HANOU
TJ SOKOL PIVÍN
SOBOTA 4. 4. 2009 16:00 HODIN
Fotbalový stánek v Němčicích

SOUTĚŽE OŠSF PROSTĚJOV

Kdo z regionu opustí druhou nejvyšší krajskou soutěž? „Ten úvod bude hodně těžký,“ varuje před nemilosrdným losem Pavel Musil Další ročník sálovky uzavřen

Pozvánky
na fotbal

POZVÁNKA NA FOTBAL:
I. B TŘÍDA, SKUPINA A OKFS
- 16. kolo
TJ HANÁ PROSTĚJOV
TJ SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
SOBOTA 4. 4. 2009 16:00 HODIN
Fotbalový stánek
Za Olomouckou ul.

Vystřílí postup? Devitibrankový kanonýr Jesence Jiří Tichý by měl být i na jaře
hlavní palebnou silou svého týmu.

„Já nejsem spokojený nikdy. Hráče se
snažím vychovávat k tomu,
aby i když vedeme třeba 5:0 vyhráli
co možná největším rozdílem.“
¤ Nebude vám v úvodu jarní sezóny chybět kontakt s přírodní
trávou?
„Je tam určitý otazník, ale chtěli jsme
se už v tomto týdnu přesunout na
přírodní trávu, bohužel díky klimatickým podmínkám musíme být ještě na umělce. Stím se nedá nic dělat,
protože bychom si zničili hřiště.“
¤ Nehrozí tedy odložení nebo přeložení zápasu s Troubkami do Konice?
„Ta eventualita tam je. Nevím ovšem
vsoučasnosti vjakém stádiu tato možnost je, protože by to musel schválit
řídící orgán soutěže a vneposlední řadě Troubky. Souběžně také v neděli
hraje doma Konice a my bychom tak
museli hrát na umělce v sobotu.“
¤ V kádru se mnoho změn neudálo. Nejvýraznější změnou je
určitě příchod brankáře Hradila?
„My jsme gólmana potřebovali. Na
podzim nechytal ani jeden zápas Kýr
a po zranění Burgeta jsme museli využívat Karla Laštůvku z béčka.
Vbráně jsme měli tudíž velkou slabinu a spříchodem Tondy Hradila jsme
ji vyřešili. Tonda je velkým přínosem, což už dokázal v přípravných
zápasech.“
¤ V přípravě jste měli velmi dobré
výsledky…
„Skladba soupeřů byla různá. Střídali jsme slabší se silnějšími, ale chtěli
jsme ještě dvě utkání se silnějšími.
Myslím si, že herní projev s těmi slabšími nebyl až tak kvalitní jako stěmi
lepšími. S Moravskou Třebovou i
Určicemi, což jsou účastníci župního
přeboru jsme zahráli velice dobře.“
¤ Vjakém stavu se tým nachází po
zdravotní stránce?
„Po této stránce je to také dobré. Trochu natažená třísla má Zdena Horák,
jinak jsme v přípravě kompletní. To
znamená, že pokud se nikomu nic
nestane, tak jsme na první zápas stoprocentně připraveni.“
¤ Budete tedy usilovat o postup?
„Od vedení nemáme daný jednoznačný úkol, že bychom museli postoupit. Budeme hrát zápas od zápasu a
uvidíme po prvních pěti kolech jak na
tom budeme. Od toho se bude všech-

no vyvíjet dál.“
¤ Jste známý jako ten kdo nerad
prohrává. Vy osobně by jste se postupu bránil?
(úsměv) „Tak samozřejmě bych se
postupu nebránil. Jak však říkám, bylo by to všechno závislé na tom, že
kdybychom nakonec postoupili, tak
by se určitě muselo mnohem více a
pravidelněji trénovat. Druhou věcí je
také nutnost posílení v případě našeho posunu o patro výše. Současné
vztahy s Konicí jsou nadstandardní a
snad bychom se na doplnění nějak
dohodli.“
¤ Koho považujete v postupových
bojích za největšího konkurenta?
„Samozřejmě ty Troubky, které hostíme hned v tom prvním zápase.
Hned ve 4. kole máme doma Bělotín
a to jsou oba dva soupeři, kteří budou
podle mého názoru hrát vyloženě na
postup.“
¤ Jesenec hraje nejútočnější fotbal
z celé soutěže. Bude v tom pokračovat i na jaře?
„Budeme se i nadále snažit hrát útočně. Tady musím zmínit práci klubového předsedy pana Buriana a manažera pana Rédu, kterým se podařilo získat kvalitního brankáře a doplnili jsme kádr ofenzivním Lukášem
Tylem. Určitě budeme v útočném
fotbalu pokračovat i na jaře!“
¤ Odešel vám však autor sedmi
branek Kuřitka, proč?
„Lukáše jsme pustili, protože jeho
pracovní vytížení je tak veliké, že nebyl schopen absolvovat zimní přípravu. On se sám rozhodl, že raději půjde hrát nižší soutěž a po půl roce se
uvidí co dál.“
¤ Do útoku se vám uzdravil Petr
Tichý mladší. Nahradí střelecky
Kuřitku?
„Petr mladší se hodně snaží. Je to gólový hráč, který dává rád branky. Zapracoval trošku na fyzičce, uvidíme
jak mu to půjde v těch prvních zápasech.“
¤ Nemotali se v zimě okolo vašich
opor v zimě bafuňáři z vyšších
soutěží?
„Tak uvažovalo se o tom, že někteří
hráči půjdou do přípravy v Konici,

HRÁČSKÝ KÁDR SK JESENEC-JARO 2009
Brankáři: Roman BURGET, Karel LAŠTŮVKA, Antonín HRADIL
(přestup z Konice).
Obránci: Petr TICHÝ st., Martin KLICPERA, Zdeněk HORÁK, Bronislav BURIAN.
Záložníci:Tomáš ULLMANN, Radim OSTŘÍŽEK, David ČÍŽEK, Petr KLICPERA, Martin LAŠTŮVKA, Lukáš VÁCLAVEK, Lukáš TYL
(hostování z Přemyslovic).
Útočníci: Josef KONEČNÝ, Jiří TICHÝ, Petr TICHÝ ml., David ABRAHÁM (hostování z Hor. Štěpánova, na podzim Lipová).
Příchody:Antonín HRADIL, Lukáš TYL, David ABRAHÁM.
Odchody: Michal TAKÁČ (hostování Zlín), Lukáš KUŘITKA (hostování Jaroměřice).
VÝSLEDKY PŘÍPRAVNÝCH UTKÁNÍ:
SK Jesenec - FK Šternberk 0:2, - Sokol Bouzov „A“ 3:1 (branky Jesence: J. Tichý 2, Kuřitka), - Jaroměřice 2:2 (P. Tichý ml., Konečný), Mor. Třebová 2:0 (P. Klicpera, L. Tyl), - Určice 1:0 (P. Tichý ml.), - Nezamyslice 10:0 (J. Tichý 4, P. Tichý ml. 2, M. Klicpera, P. Klicpera, Konečný).
ale nakonec z toho sešlo. Nakonec
se to však tak ustálilo, že jsme zůstali všichni pohromadě a ještě se nám
podařilo kvalitně kádr doplnit. Odešel jen Michal Takáč, ale to bylo ze
studijních důvodů. Byl hodně platným hráčem, tak uvidíme jak se
nám ho podaří nahradit.“
¤ Minimální změny jsou dané vidinou postupu?
„Ta parta se v Jesenci utvořila opravdu skvělá a ti kluci nechtějí nikam odcházet. Chtějí na jaře něco dokázat a
prodat to co v zimě natrénovali.“
¤ Budete opět sázet na vynikající
fyzičku?
(úsměv) „Na fyzičce jsme hodně pracovali a díky tomu, že jsme mohli využívat dosytosti umělku vKonici, tak
jsme měli i celou zimu míč na noze.
To nám dříve chybělo…Uvidíme!“
¤ Minulou zimu jste si pochvaloval
účast na zimním turnaji
v Boskovicích. Letos jste o tom neuvažovali?
„Uvažovali, ale pokud jsme si to spočítali po finanční stránce, tak to nebylo výhodné. Vdnešní době si finance
každý hlídá a v Jesenci tomu není jinak. Takhle jsme si mohli vybrat soupeře podle sebe a protože do Konice
každý na ten super povrch rád jezdí,
tak s tím nebyl problém.“
¤ Zmínil jste, že jste chtěl hrát ještě
více utkání se silnějšími protivníky…
„Předběžně jsme byli dohodnutí ještě
s Protivanovem a Konicí. Ovšem
oba tyto celky se potýkaly s určitými
problémy a tak z toho sešlo.“
¤ Necítíte po vydařené, takřka do-

konalé přípravě určité uspokojení?
(úsměv) „Já nejsem spokojený nikdy. Hráče se snažím vychovávat
k tomu, aby i když vedeme třeba 5:0
vyhráli co možná největším rozdílem. Navíc v Jesenci fanoušci fotbalem žijí, což dokázali i v těch přípravných zápasech, na které chodili
vhojném počtu. To je další věc, který
nám nedovolí povolit.“
¤ Vy jste z Prostějovska suverénně
nejvýše v celkové tabulce, ale derby vám moc nešla…
„V těch derby se samozřejmě na
nás všichni chtějí vytáhnout a nám
to zkrátka nesvědčí. Nedovedu si
to vysvětlit. Kluci chtěli, ale zkrátka jsme nepodávali optimální
výkony, tak jako s ostatními soupeři. Na jaře však chceme i tuhle
bilanci spravit.“
¤ Otázka na závěr. Byl by jste raději, kdyby se o případném postupu nemuselo rozhodovat ve vašem
posledním zápase s Plumlovem?
(smích) „S Plumlovem?, vím kam
míříte! Já myslím, že na takové utkání už většina lidí zapomněla a
věřím, že tam žádné emoce nebudou
a ten zápas se odehraje úplně
v pohodě.“
¤ Když vynecháme Plumlov, byl
by jste raději kdyby už bylo rozhodnuto dříve a mohly by se naplánovat oslavy?
(velký smích) „Tak pochopitelně, že
když se postupuje tak je lepší když se
nemusí rozhodovat v posledním
zápase. Každý hráč podobné situace
nemusí psychicky unést. Ale je to ještě hodně daleko!“

Svou premiérovou sezónu kroutí na lavičce TJ ORESVO Sokol Plumlov
trenér Pavel Musil. Po poměrně úspěšném podzimu čeká na jeho svěřence
jarní cesta za poklidnou záchranou. Na
to jak je mladý kouč spokojen se zimní
přípravou a s jakými vyhlídkami jdou
Plumlovští do jara jsme se ho zeptali
v uplynulém týdnu. „Se zimní přípravou jsem spokojen tak ne sedmdesát
procent. Zkrátka kdo chtěl trénovat tak
trénoval a připravil a kdo ne, tak obelhával sám sebe. U většiny hráčů však
byl přístup dobrý a až na pár výjimek
jsem spokojený. U dospělých hráčů na
takové úrovni je to jiné než u mládeže,“
zmínil pracovní a rodinné povinnosti
jeho svěřenců Pavel Musil. Plumlovští
neabsolvovali oproti svým konkurentům žádný turnaj ani soustředění. „Jedenkrát týdně jsme chodili do tělocvičny v Prostějově a dvakrát jsme se
scházeli na malém hřišti s umělou
trávou v Plumlově,“ stručně popsal tréninkový proces v zimní pauze trenér
Plumlova. Tým se pod jeho vedením
překvapivě dlouho pohyboval v lepší
polovině tabulky a hlavně herní styl,
který produkoval ho vynesl do pozice
jednoho z nejobávanější mužstev sout-

ěže. „Doufám, že se nám podaří nasazenou laťku udržet. Kdybych v to nevěřil tak to dělat nemůžu. Určité obavy
z jara ale mám. Jak vidím a slyším, tak
konkurence nespí a při pohledu na tabulku je jasné, že když se třikrát prohraje, tak jsme úplně někde jinde než
dnes. V podstatě tedy začínáme od nuly. Bude hodně složité udržet naše současné postavení,“ varuje před ošidností vyrovnané soutěže Pavel Musil. Na
rozdíl od většiny ostatních klubů se
v Plumlově žádné převratné kádrové
změny neudály. „Nám se uzdravili dva
dlouhodobě zranění hráči, u kterých si
myslím, že nám mají co dát! Už jen ten
fakt hodně zvýšil konkurenci. Já chci
dát více příležitostí těm, kteří toho na
podzim tolik neodehráli. V zimní přípravě patřili k nejpoctivějším a já nemám důvod takovým lidem nedat
příležitost,“ vyjádřil se k minimálním
kádrovým změnám férový kouč. Také
jarní cíle jsou totožné s těmi předsezónními, tedy co nejrychlejší záchrana
a tím pádem i klid k budování kádru na
příští ročník. „Jedná se o moji první sezónu a fotbal je vždy v posledních jarních kolech dosti nevyzpytatelný
(úsměv)… Já budu rád když se vyhne-

me problémů se záchranou. Zkrátka
hrát tak abychom byli stále v klidném
středu. To by mi bohatě stačilo,“ hledí
obezřetně spíše za sebe než nahoru
plumlovský kormidelník. Diváci se
však mohou podle trenérových slov
těšit na brankové přestřelky, kterými
se mužstvo prezentovalo v první polovině i na jaře. „To samozřejmě chceme. Podle mě bychom měli hrát útočně a pro diváky i pro mě je lepší prohrát 3:4 než 0:1 a nedostat se vůbec ke
střele. Naším záměrem je tedy dávat
branky a hrát útočně stejně jako na
podzim,“ věří ve střelecké manévry
svých oveček Musil. Elán však může
jeho celku hodně zchladit hned úvod
jara. „Ty první dvě, tři kola budeme
muset hrát srdíčkem. Na velkém hřišti
jsme prakticky nebyli, na umělé trávě
jsme natrénovali minimum. První
zápas hrajeme na umělce v Lipníku
(porážka 2:0 pozn. red), druhý
v Náměšti, která je podle mě ještě pořád aspirantem postupu. Nesmíme se
z toho po…. a já věřím, že tak za tři týdny už se to dostane do odpovídajících
kolejí, protože ta nerozehranost bude
značná. Přípravné zápasy jsme absolvovali jen tři, protože ne naší chybou

HRÁČSKÝ KÁDR TJ ORESVO SOKOL PLUMLOV - JARO 2009:
Brankáři: David KREJČÍ, Milan STUŽKA.
Obránci: Jiří KIŠKA, Jaroslav FRÝBORT ml., Petr KUTNÝ, Marek
CHMELAŘ, Petr VYROUBAL, Pavel KIŠKA, Miroslav GRMELA,
Radek JELÍNEK (návrat z hostování v Brodku u Konice).
Záložníci: Ladislav ŠEVCŮJ, Jiří JEŽEK, Tomáš PARÁK, Radek BUREŠ, David STANĚK (dlouhodobě zraněn), Marek LÍZNA, Ondřej DANĚČEK.
Útočníci: Jaroslav KŘUPKA, Jaroslav FRÝBORT st.
Příchody: Radek JELÍNEK.
Odchody: Lukáš KONEČNÝ (přestup Otinoves), Adam HLADKÝ
(hostování dorost Kostelec na Hané).
VÝSLEDKY PŘÍPRAVNÝCH UTKÁNÍ:
TJ ORESVO Sokol Plumlov - TJ Smržice 2:2, - 1. HFK Olomouc
U19 1:1, - 1. FC Přerov 4:7.
nám dvě další utkání odpadla,“ litoval
menšího herního vytížení mužstva
Musil. Podle kouče však bude všechno
za poměrně krátkou dobu v pořádku.
„Jak říkám za ty tři týdny by se to mělo
vyhrát a ustálit a pak bychom měli hrát
ten fotbal jaký chceme a na jaký
máme,“ věří v lepší budoucnost plumlovský kouč, který kroutil závěrem hla-

vou i nad vrtkavostí počasí. „Ty poslední přeháňky a zima nám ohromným způsobem nabouraly závěr přípravy. My prostě na naše hřiště ještě
nemůžeme. Ono se řekne Plumlov, ale
já jedu okolo Čechovic, Mostkovic
tam je zeleno a u nás stojí voda. Buďme
rádi, že máme alespoň to malé hřiště za
školkou, všechno se dá dohonit.“

„Měli bychom být mnohem silnější,“ říká hrající asistent Škantár
Již několik dlouhých let je duší celého
klenovického klubu Petr Škantár.
Vsoučasnosti působí v pozici nepostradatelného hrajícího asistenta a také místopředsedy klubu. Na to jak vidí nastávající jarní část soutěže z pozice klubového vedení, ale trenérské jsme se ho
zeptali v uplynulém týdnu.
¤ Jak jste spokojen se zimní přípravou?
„Ze začátku nás chodilo málo, ale
s postupujícím časem se to zlepšilo.
Celkově jsem tedy spokojený jak
s výsledky, tak i s přístupem hráčů.“
¤ Podařilo se vám hodně posílit…
„Ano, posílili jsme ve všech řadách.
Získali jsme brankáře, obránce i záložníka. Jozek v bráně to je stejně jako Fialka vzáloze velmi kvalitní materiál. To
samé musím říci i o obránci Martinu
Neoralovi a z Kralic se vrátil Kaděra. U
Jozka však ještě není jistota, ale
s vedením vrchoslavického klubu usilovně jednáme a věřím, že vše dobře
dopadne. Definitivně se rozhodne
v pondělí 29. března.“
¤ Na vaše ambice jste vtabulce hodně
dole. Čeká vás těžký úvod jara, jste
silnější než na podzim?
„Sice nám odešel Michal Štefka, ale
myslím si, že ho Fialka nahradí. Pokud
se nám podaří Jozek, tak bychom měli
být o hodně silnější.“

„Je to hodně těžké, ale myslím si, že se
to bude lámat až tak okolo 6. a 7. kola.“
¤ Nebojíte se tedy toho vražedného
losu?
„Začátek je vždycky důležitý, ale nedělám si z toho velkou hlavu. Jedeme do
Lipové, doma máme Troubky, pak zase
venku Bělotín a Jesenec. Je to hodně
těžké, ale myslím si, že se to bude lámat
až tak okolo 6. a 7. kola.“
¤ S jakým výsledkem by jste byli po
jarní části spokojení?
„Já osobně bych se chtěl vyšplhat
co nejvýše. Myslím si, že když budeme někde okolo desátého místa a
v klidu se zachráníme, tak budeme
spokojení. Myslím, že těžší časy
nás čekají příští sezóny, kdy budeme kvůli plánované rekonstrukci
areálu hrát celý podzim venku.“
¤ Kdo je podle vás největším kandidátem postupu?
„Tam je jasná trojice Jesenec, Troubky
a Bělotín. To soudím dle vlastních zkušeností ze vzájemných utkání.“
¤ Kdo naopak pravděpodobně sestoupí?
„Mám takové neblahé tušení, že se to

bude týkat Mostkovic a Lipové, protože co mám informace tak Lipník mohutně posílil.“
¤ Budete usilovat o to, aby jste
z šestice regionálních zástupců byli
co nejvýše?
„O to pomyslné druhé místo za Jesencem bychom se chtěli každopádně poprat. Bylo by to pěkné kdyby se to podařilo. Máme doma Čechovice i Plumlov a hodně napoví i náš zápas
v Lipové.“
¤ Děláte si vůbec starosti s možností
sestupu?
„My si to vůbec nepřipouštíme. Celkově je kádr zdravý a má vysokou kvalitu, což jsme si dokázali v těch přípravných utkáních smužstvy krajského přeboru. Pokud tam bude disciplína a trocha toho sportovního štěstí, tak vůbec
nemusíme mít strach.“
¤ Zdravotní stav hráčů je tedy oproti podzimu dobrý?
„Na podzim jsme neměli prakticky
s kým hrát. Mančaft se nám prakticky
rozpadl pod rukama. Teď jsou všichni

HRÁČSKÝ KÁDR TJ SOKOL KLENOVICE - JARO 2009:
Brankář: Tomáš JOZEK (v jednání hostování z Vrchoslavic).
Obránci: Tomáš ROZEHNAL, Radek CETKOVSKÝ, Petr ŠKANTÁR, Tomáš CETKOVSKÝ, Martin ZAPLETAL, Michal ŠIMEK,
Martin NEORAL (hostování z Kralic na Hané), Jan SIGMUND.
Záložníci: Jan VŠIANSKÝ, Michal ŠUBRT, David NOVÁK, Tomáš
ZBOŽÍNEK, Lukáš SUCHÁNEK, Michal ONDREJKOVIČ, Adam
KOVAŘÍK, Petr FIALKA (hostování z Němčic nad Hanou), Jiří KADĚRA (návrat z hostování v Kralicích na Hané).
Útočníci: Pavel KUBÍČEK, Petr CHYTIL, Tomáš PŘIKRYL.
Příchody: Jiří KADĚRA, Petr FIALKA, Tomáš JOZEK?, Martin NEORAL.
Odchody: Luboš NOVÁK (přerušil činnost), Jiří JAROŠ (v jednání hostování?), Rostislav HORÁK (přerušil činnost), Michal ŠTEFKA (přestup Otaslavice), Josef NESVADBÍK (hostování Němčice), Martin VODÁK (hostování Němčice), Ladislav MERDA (hostování Němčice),
Zdeněk NOVÁK (hostování Nměčice, na podzim Tovačov).
VÝSLEDKY PŘÍPRAVNÝCH UTKÁNÍ:
TJ Sokol Klenovice - Ivanovice na Hané 1:3, - Otaslavice 5:2, - Brodek u Pv 5:2, - Chropyně 0:3, - Kralice 1:0, - Kostelec 3:2, - Němčice
3:0.
zdraví a když k tomu přičteme posily,
tak nemáme žádné obavy.“
¤ Jak by jste se tvářili na případné
odložení prvního kola v Lipové?
„Myslím, že by to pro nás nebylo až tak

špatné, protože nemá cenu hrát na
špatném terénu. Nemá cenu hrát na nějaké vodě nebo sněhu. Myslím si, že by
nám to vyhovovalo a konec konců i Lipové.“

Čechovice míří za záchranou s novým trenérem
Podzimní čechovické trápení má zažehnat nový kouč. Po pracovně hodně
vytíženém Jaroslavu Šťastném překvapivě převzal kormidlo potápějící se
fotbalové lodi Jan Pešek. „Nabídku
z Čechovic jsem zvažoval už v létě, ale
to jsem si chtěl dát od fotbalu oddych.
Jednání s Čechovicemi se oživilo teď
krátce před jarním startem a já jsem nabídku po krátkém uvažování přijal,“
vysvětluje nečekaný návrat na vratkou
trenérskou židli exlodivod Plumlova.
Poctivý trenér se netají tím, že rozhodující roli v jeho nedlouhém rozhodování sehrála i pozice čechovického fotbalu v rámci regionu. „Čechovice jsou
nejvýše postaveným klubem Prostějova a také je tam několik zkušenějších
hráčů, se kterými se osobně znám. A
hodně mě přitahuje i ten fakt, že je
v Čechovicích velice kvalitní dorost a
záměrem vedení je postupné omlazování a přebudovávání kádru,“ přiznal
dobrou znalost místního prostředí Pešek. Nového kormidelníka neodradila
ani nedobrá výchozí pozice mužstva.
„To jsem bral samozřejmě také vpotaz,
ale rozhodujícím faktorem byla má
dobrá znalost soutěže. Podle mého
názoru ten stávající kádr má na to, aby
záchranu vykopal. To je také jednoznačným jarním cílem,“ prozradil jasný cíl

líka,“ zmínil předpokládanou osu
týmu Jan Pešek. Nový kouč má také
v plánu navázat mnohem užší spolupráci s dorosteneckým koučem,
která v minulosti příliš neklapala.
„Mám v plánu se s panem Bilíkem
sejít a nastínit budoucí spolupráci.
Věřím, že najdeme společnou řeč,
protože ti kluci jsou hodně šikovní,“
znovu trenér připomíná zájem o začlenění co největšího počtu odchovanců do prvního týmu. Přes nepříznivou
výchozí
pozici
si
v Čechovicích vůbec nepřipouštějí

lépe. „Celkově je kádr pořád úzký.
Dlouhodobě zranění jsou Vinklárek
s Lisickým a hodně potíží nám dělá i
pracovní a studijní vytížení hráčů.
Scházíme se kompletní v podstatě jen
v pátek. Do mužstva chci zařazovat co
možná největší počet dorostenců, protože jich pět nebo šest letošním rokem
v dorostenecké kategorii skončí. Na
odchovancích chci stavět,“ má jasnou
vizi nový trenér. Fotbalový odborník se
také zmínil o chybějících oporách Hodulákovi s Vaňkem. „Ta mezera po této dvojici určitě zacelená není. Co jsem

si na podzim všimnul, tak měly Čechovice velké problémy v útočné fázi. Ty
góly co dával Hodulák chybí.
V dobrém světle se však jeví Petr Haluza. Obrana vypadá konsolidovaně a
také záloze s jistotou pomůže návrat
dlouhodobě zraněného Radka Šteigla,“ vyjádřil se k síle mužstva lodivod.
Mírné obavy vzbuzuje i nepříznivý
jarní los, kdy se všemi ohroženými
soupeři hrají Čechovičtí na jejich hřištích. „Začínáme v Mostkovicích a
kdybychom tam prohráli, tak se tomu
pásmu nebezpečně přiblížíme. Počítám také s tím, že Lipník s Lipovou
se posílily a nebudou tak patřit k těm
nejslabším mančaftům. Každý bod
bude mít zkrátka cenu zlata, ten začátek
bude
hodně
těžký.
V Mostkovicích se zkrátka nesmí
prohrát,“ má v hlavě plán jak se rychle vymanit ze suterénu tabulky Pešek.
Kýženou záchranu by měli Čechovicím podle kouče zajistit zkušení
hráči. „Stavět to budu na těch zkušenějších, jako je Roman Švéda, Pavel Gréza, Petr Bílý, Radek Šteigl a
Lukáš Mráček. Velmi dobře se však
také jeví Petr Haluza s Bořkem
Chmelíkem. Zatím jsem neměl možnost podívat se blíže na další dorostence, kteří vyrůstají v péči pana Bi-

s tím vyrovnali a získali jsme na hostování Martina Lukáše, o kterém si myslím, že je vynikající gólman a po sportovní stránce bude adekvátní náhradou,“ litoval ztráty jedné z duší týmu
František Piňos. Přes minimální bodový zisk však panuje v týmu dobrá atmosféra. „Jsme dohodnutí, že z našeho
postavení nebudeme dělat žádnou
tragédii. Vedení si je dobře vědomé jaká je situace. Chceme sázet především
na vlastní odchovance, ale ten skok
mezi dorostem a muži je bohužel velký. Je to však jen otázkou času, kdy se
mladí zapracují. Podle mého názoru
však v případě záchrany na I.A třídu ještě nemají,“ není přesvědčen o konkurenceschopnosti dorůstajících hráčů
Piňos. V Mostkovicích tedy na poplach
nebijí a v optimismu je podporuje i současný zdravotní stav mužstva. „Kromě
dlouhodobě zraněného Petra Zapletala
jsou všichni hráči v pořádku. Do prvního zápasu bychom měli tedy nastoupit v optimální sestavě,“ klepe na dřevo

lodivod. Hned na úvod však čeká na
Mostkovické nejprestižnější bitva se
sousedními Čechovicemi. „Myslím si,
že je lepší když hrajeme derby. Hlavně
kluky co toho moc neodtrénovali to totiž může vybičovat k nadprůměrným
výkonům a já věřím, že i nad moje očekávání,“ věří v čechovické kouzlo
František Piňos. V optimismu posiluje
Mostkovické i výsledek podzimního
zápasu, ve kterém vyhráli. „Jedná se
zápas o šest bodů, ale když nevyhrajeme tak jde život dál. Určitě by mě
případná porážka mrzela. Ovšem když
nás soupeř porazí po výkonu, který byl
lepší než náš, tak se nedá nic dělat. Já
však věřím, že nás derby nastartuje,“
ještě se vrátil k ostře sledovanému duelu mostkovický lodivod, který se
zmínil i o své víře v záchranu: „Kdybych nebyl přesvědčen o tom, že se to
podaří, tak bych to nedělal. Já jsem
přesvědčený, že se zachráníme. Budeme mít ještě v úterý schůzku s hráči a
tam si ujasníme pravidla do jarní části.“

O tom, že se v Mostkovicích spoléhají
jen na vlastní síly svědčí i další trenérovy věty. „Nevím jak se posilovali naši
soupeři ze dna tabulky, to však ukáží až

letošního jara Jan Pešek. Příčinou
malého podzimního bodového počinu
byla jednoznačně kalvárie zranění, která mužstvo v první části soutěže pronásledovala. Před odvetnou částí je na
tom čechovický výběr nesrovnatelně

„V Mostkovicích
se zkrátka nesmí
prohrát!“

možnost sestupu. „O tom vůbec neuvažuji, protože to bych tam vůbec
nelezl! Pokud ten mančaft bude fungovat, tak bychom se měli posunout
do středu tabulky a v budoucnu se
vrátit do čela tabulky, tam kam Čechovice patří. Hlavně však nesmíme
podávat podobné výkony jako
v Plumlově. S takovým nasazením a
’fotbalovým kumštem’ jakým se Čechovičtí předvedli v Plumlově by to
nešlo,“ vzpomenul na osobní kontakt s podzimním čechovickým
trápením Jan Pešek.

HRÁČSKÝ KÁDR TJ SOKOL ČECHOVICE - JARO 2009:
Brankáři: Roman ŠVÉDA, Milan PITÁK, Pavel VANĚK.
Obránci: Pavel GRÉZA, Marek ZAČAL, Lukáš DVOŘÁK, Jaroslav
VINKLÁREK, Tomáš BILÍK, Petr MACH.
Záložníci: Petr KOVAŘÍK, Petr BÍLÝ, Lukáš MRÁČEK, Bořek CHMELÍK, Michal PRÁŠIL, Radek ŠTEIGL, Ivo GREPL, Pavel HALUZA.
Útočníci: Petr HALUZA, Jiří ANTONÍČEK, Vladimír LISICKÝ, Martin
HORÁK.
Příchody: NIKDO!
Odchody: Tomáš LANGR (hostování Kostelec na Hané).
VÝSLEDKY PŘÍPRAVNÝCH ZÁPASŮ:
TJ Sokol Čechovice - Dub nad Moravou 1:3, - Štěpánov 2:4.

Lipová předem zbraně neskládá! František Piňos: „Musíme pracovat s tím co máme!“
Předseda Abrahám: „V neděli se hrát určitě bude.“
Na první pohled beznadějná situace
fotbalistů SK Lipová nebudí v táboře
tradiční fotbalové bašty žádnou paniku. Posílený tým absolvoval kvalitní
zimní přípravu, která se skládala především ze zápasových prověrek na
turnaji 1. HFK Olomouc. „Turnaj v
Holici byl perfektně zorganizován a
také naše výkony snesly přísnější
měřítka,“ míní předseda SK Lipová
Alois Abrahám. Určité nedostatky
však viděl poločasové soutěžní přestávce trenér František Müller: „Spokojenost se zimní přípravou je tak poloviční. Zvláště ten fakt, že jsme trénovali jen jedenkrát týdně se mi zdá
nedostatečný. Představoval bych si
trénink minimálně dvakrát v týdnu!“
Hodně se po skončení podzimu ve

22 - 23

fotbalových kruzích přetřásaly možné posily, které by měly před jarem
v Lipové zakotvit. Zatím jsou jistá jen
dvě jména, ale klubové vedení ujišťuje, že v posledním týdnu před startem soutěže dorazí do kabiny prvního celku ještě další hráči. „Zatím
máme v kádru Petra Vaculu a Zdeňka
Ovada. Rozjednány však máme další tři hráče, kteří mají zkušenosti z
vyšších soutěží a jedná se o ofenzivní typy,“ prozradil jen jména jistých
posil klubový předseda Abrahám.
Co říká na skladbu kádru trenér? „Zatím je ta síla podle mého na stejné
úrovni jako na podzim. Odešli Blaha
s Davidem Abrahámem a za ně přišli
také dva hráči. Pokud se však podaří
dotáhnout do konce další uvažované

hráče, tak budeme určitě mnohem
silnější,“ vyjádřil se k posilám zkušený kouč. O tom, že sehnat v současné
době kvalitního hráče je velkým problémem by mohl Alois Abrahám vyprávět. „Zvláště jednání s některými
kluby z Prostějovska byla hodně neseriózní. Ústní dohody byly zpravidla během týdne porušeny. Nám
slíbený fotbalista byl najednou úplně někde jinde…,“ nechápavě krčil
rameny nad prapodivným jednáním
„krajanů“ lipovský předseda. Přes
všechny výše zmíněné problémy
však zatím v Lipové předem flintu
do žita neházejí. „Záchrana je podle
mého názoru reálná a uděláme pro
ni maximum. Pokud se podaří doladit předjednané posily a podaří se

nám začátek jara, tak tomu věřím,“
vyhlašuje klubový šéf. Jediným
zádrhelem se tak zdá být zeměpisná
poloha Lipové a s tím spojené problémy se stavem hřiště. „Ještě jsme
na velkém hřišti nebyli. Také první
utkání je možná v ohrožení, ale popravdě nevím jak to hřiště vypadá,“
vyjádřil se ke stavu hrací plochy
Müller. Čerstvější informace měl v
sobotu předseda Abrahám. „V neděli se u nás bude hrát na sto procent.
Odkládat by se mohlo jedině kdyby
napadlo 20 cm sněhu. Dnes jsem
byl na hřišti a je v perfektním stavu,“
zve závěrem všechny příznivce lipovského fotbalu na nedělní premiéru s Klenovicemi Alois Abrahám.

HRÁČSKÝ KÁDR SK LIPOVÁ - JARO 2009:
Brankář: Jiří ABRAHÁM.
Obránci: Tomáš BARTÁK, Jiří BARÁK, František ŽILKA, Patrik
MÜLLER, Petr PŘIKRYL.
Záložníci: Petr HAVLEN, Lukáš HAVELKA, Michal KOLÁŘ, Miroslav PUKL, Jiří MOUKA, Michal KOUDELKA, Petr VACULA (hostování z Velkých Opatovic), Marek ŽAMPACH.
Útočníci: Martin VLČEK, Jan MAREK, Zdeněk OVAD (hostování z
Vysočan, na podzim Hněvotín).
Příchody: Petr VACULA, Zdeněk OVAD, Marek ŽAMPACH (návrat
po operaci menisku).
Odchody: Ladislav BLAHA (ukončeno hostování z Konice, současně
Určice), David ABRAHÁM (ukončeno hostování z H. Štěpánova, současně Jesenec).
VÝSLEDKY PŘÍPRAVNÝCH UTKÁNÍ:
SK Lipová - Hlubočky 0:2, - Brodek u Přerova 0:7, - 1. HFK Olomouc
U19 2:1 (branky Lipové: Vlček, Pecháček), - Horka nad Moravou 4:0
(Koudelka 2, Vodák, Vlček), - Tovačov 2:4 (Kolář, Pukl), - Slatinice 1:3
(Dvořák), - Lutín 1:1 (Kolář).

Po tradičně velmi bídném podzimu budou fotbalisté TJ Sokol Mostkovice
usilovat taktéž o tradiční záchranu. Již
několik sezón odepisovaný tým se
stále drží ve společnosti druhé nejvyšší
krajské fotbalové soutěže a letošním
lodivodem, který má dovést mostkovickou loď do kýženého záchranářského přístavu je místní patriot František
Piňos. „Naši zimní přípravu hodně
ovlivnil značný počet zranění a také
pracovní povinnosti. Z těchto důvodů
jsme ji neabsolvovali podle mých
představ. Jedná se však o vesnický klub
a nedá se nic dělat. Musíme pracovat s
tím co máme a musíme respektovat ty
podmínky které jsou,“ zmínil krutou
realitu mostkovický kouč. Vedle velkého časového vytížení hráčů otřásl kádrem zajisté odchod brankáře Michala
Kaštila. „Určitě je to pro nás ztráta. Michal v Mostkovicích vyrůstal a vedle
výkonnostního aspektu s ním odešlo i
něco navíc. Bohužel nedá se nic dělat.
Dělali jsme všechno proto abychom se

ty první zápasy. My však pokud k tomu
přistoupíme tak jak máme, určitě budeme ve hře až do konce,“ uzavřel téma
jaro a záchrana František Piňos.

HRÁČSKÝ KÁDR TJ SOKOL MOSTKOVICE - JARO 2009:
Brankáři: Martin LUKÁŠ (hostování z Dolan), Jan POKORNÝ.
Obránci: Ondřej MILAR, Vladimír VOJTÍŠEK, Jaroslav KARAFIÁT,
Daniel CIGR, Václav KOMRZÍ, Tomáš KAZDA, Petr ZAPLETAL.
Záložníci: Ondřej ZAPLETAL, Martin ŠLAMBOR, Martin VOJTÍŠEK, Ondřej KOVÁŘ, Dušan LÁNSKÝ, Viktor KUCHAŘ, Radek
HANÁK, Bedřich ŠKOBRTAL.
Útočníci: Ivo KROUPA, Roman ŠUBERT, Václav DADÁK, Radim
KARAFIÁT.
Příchody: Martin LUKÁŠ.
Odchody: Michal KAŠTIL (ukončení hostování z Kralic), Matěj HATLE (hostování Kralice).
VÝSLEDKY PŘÍPRAVNÝCH UTKÁNÍ:
TJ Sokol Mostkovice - Velký Týnec 0:4, - Saltinice 1:4, - Nové Sady 0:4,
- Horka nad Moravou 0:5, - Kostelec na Hané 3:2, - Mor. Beroun 0:4.

Start velkého fotbalu klepe nezadržitelně na dveře, což zároveň znamená, že skončily okresní soutěže sálové kopané. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet osmatřiceti družstev, která zápolila ve čtyřech výkonnostních kategoriích. Na
níže uvedených výsledcích je jednoznačně vidět, že generační výměna zasáhla i
sálovku. Do popředí jednotlivých tabulek se dere dravé mládí v podobě nedávno
založených klubů a tradiční favorité pomalu, ale jistě vyklízejí své pozice. Jedinou
výjimkou snad může být novopečený mistr celého regionu Ariston 2 SK Prostějov, který ještě v letošní sezóně nápor ambiciózních soupeřů ustál.
1. LIGA
Elitní sálovkářskou soutěž Prostějovska ovládl „systém“. Tradiční každoroční
spolufavorit prvoligové soutěže a většinou soupeřů nemilovaný klub Ariston 2 SK
zažil jednu z nejúspěšnějších sezón své historie. „Systém“, jak tomuto konsolidovanému výběru s posměchem říkají jeho méně úspěšní protivníci, svým propracovaným stylem kráčel od prvního kola neochvějně za kýženým titulem. Ariston
se na rozdíl od své konkurence nevyhnul větší výsledkové a kádrové krizi a již jeden turnaj před koncem mohli jeho hráči zaslouženě slavit. K úplné spokojenosti
tak chyběl soudržnému celku jen primát ve finále Českého poháru, který Aristonu
vyfoukla díky lepšímu brankovému poměru Skalka. O další medailové posty byl
sveden tuhý boj až do posledního kola a vyšli z něj vítězně reprezentanti dalšího
„letitého“ klubu 1. FC Mechechelen. Třetí příčku si pro sebe uzurpoval ambiciózní výběr SK Dubany, který odsunul k bramborám Zavadilku. V ohromně vyrovnané soutěži pak byly rozčarováním výkony a výsledky FC Ultras. Jeden
z nejúspěšnějších celků historie se prezentoval přímo ostudnými výkony a o jeho
dalším osudu se rozhodne podle kuloárových informací v hodně bouřlivé letní
pauze.
KONEČNÁ TABULKA
1. Ariston 2 SK Prostějov
18 12
1 5
59:31 37
2. 1. FC Mechechelen „A“
18 11
0 7
67:51 33
3. SK Dubany
18 10
3 5
70:48 33
4. AC Zavadilka 2000 „A“
18 10
1 7
52:53 31
5. Želstav Nezamyslice
18 9 2 7
44:41 29
6. Kulcao-Fundus
18 8 1 9
46:53 25
7. SK Skalka „A“
18 8 0 10
57:58 24
8. Vyprahlo Konice
18 8 0 10
46:55 24
9. FC Relax „B“
18 6 5 7
53:51 23
10. FC Ultras
18 1 1 16
43:97
4
Nejlepší střelci: 1. Petr NOVÁK - SK Dubany: 26 branek, (17 zápasů), 2. Lukáš
MRÁČEK - SK Skalka „A“: 18 (15), 3. Pavel MACHAČ - Vyprahlo Konice 16
(9), Pavel MLČOCH - SK Skalka „A“ 16 (12), Martin BOŘIL - Kulcao-Fundus
Prostějov 16 (15), Ondřej DOSTÁL - 1. FC Mechechelen Prostějov „A“ 16 (15),
7. Michal BARTOŠ - FC Ultras Prostějov 15 (18), 8. Radek OŠLEJŠEK - 1. FC
Mechechelen Prostějov „A“ 13 (15), Lubomír KELUC - SK Dubany 13 (18), Miroslav MUSIL - Želstav Nezamyslice 13 (18).
2. LIGA
Druhou nejvyšší soutěž ovládl celek z jihu regionu - HOS Vrchoslavice. Vrchoslavičtí šli od prvního zápasu letošního ročníku cílevědomě za postupem, který si
také bez nejmenších problémů zajistili. Na druhý postupový stupínek se trochu
překvapivě vyškrábal záložní tým Zavadilky, který za sebou nechal mnohem ambicióznější kluby. Z trojice kandidátů postupu tak zbyla vstupenka o patro výše na
Bedihošť. Bexim Paletten i Likérka-Metelka si musejí na posun o patro výše minimálně jeden rok počkat.
KONEČNÁ TABULKA:
1. HOS Vrchoslavice
9 8
0 1
36:21 24
2. AC Zavadilka 2000 „B“
9 6
3 0
33:18 21
3. Sokol Bedihošť
9 6
1 2
47:31 19
4. Bexim Paletten
9 6
0 3
46:25 18
5. Likérka-Metelka M. Prusy
9 4
3 2
37:31 15
6. Vzducholoď Prostějov
9 4
0 5
47:37 12
7. Mloci
9 2
3 4
21:36
9
8. Torpedo
9 1
3 5
17:30
6
9. Maduda Team
9 1
1 7
18:39
4
10. 1. FC Mechechelen „B“
9 0
0 9
16:50
0
Nejlepší střelci: 1. Petr BROSS - Sokol Bedihošť 18 (9), 2. Martin MUSIL - Sokol Bedihošť 16 (9), 3. Petr HODULÁK -Vzducholoď Prostějov 13 (9), 4. Martin DOHNAL - Bexim Paletten 12 (6), Jiří BABICA - Likérka Metelka M. Prusy
12 (9), 6. Tomáš LANGR - Bexim Paletten 11 (9), 7. Jan DVOŘÁK - Mloci 8 (6),
František KOLEČKÁŘ -AC Zavadilka „B“ 8 (6), Rudolf NÁVRAT - HOS Vrchoslavice 8 (8), Petr PIŇOS -Vzducholoď Prostějov 8 (9), 11. Petr BÍLÝ Vzducholoď Prostějov 7 (9).
3. LIGA
Třetí lize vládlo Domino! Také druhou nejnižší soutěž opanoval mladý celek, který svou konkurenci až na jedinou výjimku nenechal na pochybách, kdo že je nejlepším týmem. Na dalších medailových postech se ve vyrovnané tabulce umístila
KMK Katastrofa a SK Griffins „B“. Rozčarováním byly s jistotou výkony Plumlova, který se ani jednou neradoval z vítězství.
KONEČNÁ TABULKA
1. FC Domino
8 7
0 1
34:18 21
2. KMK Katastrofa
8 5
2 1
25:13 17
3. SK Griffins 98 „B“
8 5
1 2
31:20 16
4. Kohouti Otaslavice
8 4
2 2
20:19 14
5. Chachar team Brodek u Pv
8 4
1 3
26:16 13
6. Dukla Prostějov
8 3
0 5
15:28
9
7. Atletico Smržice
8 2
2 4
18:24
8
8. SK Skalka „B“
8 1
1 6
20:36
4
9. Bar Oaza Plumlov
8 0
1 7
12:31
1
Nejlepší střelci: 1. Marcel ZABLOUDIL - SK Griffins 98 „B“ 11 (6), 2. Dominik
BOKŮVKA - FC Domino Prostějov 9 (5), 3. Lubomír KLUS - FC Domino Prostějov 8 (5), 4. Jakub KVAPIL - SK Skalka „B“ 7 (5), 5. Ondřej HUBÁČEK KMK Katastrofa 6 (6), Martin ATANASOV - KMK Katastrofa 6 (6), 7. Vratislav
MAREK - Atletico Smržice 5 (10), 8. Tomáš BUREŠ - Chachar team Brodek u
Prostějova 4 (4), Libor ÚLEHLA - KMK Katastrofa 4 (6), Martin PELLA - SK
Griffins 98 „B“ 4 (6), Tomáš FRŇKA - Dukla Prostějov 4 (6).
4. LIGA
V nejnižší soutěži válely nejlépe celky Drahan a Zdětína. Oba dva výběry zbytek
účastníků výkonnostně hodně převyšovaly a z prvního místa se nakonec po zásluze radovali Drahanští. Za Zdětínem se z bronzu radovali smržičtí Býci, kteří při
stejném bodovém zisku se Ptením a Parou těžili zlepší bilance vzájemných utkání.
Své premiérové soutěžní výhry se stále nedočkali hluchovští junioři.
KONEČNÁ TABULKA
1. St. muži Drahany
8 7
0 1
41:10 21
2. Sokol Zdětín
8 6
0 2
31:10 18
3. FC U Byka Smržice
8 5
0 3
22:20 15
4. FC Ptení
8 5
0 3
24:17 15
5. Para Prostějov
8 5
0 3
32:31 15
6. FK Agro Vláčil Čehovice
8 2
1 5
13:30
7
7. FC Zero
8 1
3 4
16:21
6
8. FC Pepino Konice
8 1
2 5
17:31
5
9. FC Juniors Semos Hluchov
8 0
2 6
17:43
2
Nejlepší střelci: 1. Tomáš LOS - Sokol Zdětín 8 (6), 2. Lukáš KROUTIL - Starostovi Muži Drahany 7 (5), Zdeněk HRUBÝ - FK Agro Vláčil Čehovice 7 (6), Ladislav DOSEDĚL - FC Pepino Konice 7 (6), Jan SEKANINA - FC Ptení 7 (6), 6.
Lubomír BALÁŠ - Para Prostějov 6 (4), Karel VLACH - Starostovi Muži Drahany 6 (5), Martin HLAVINKA - Sokol Zdětín 6 (6), 9. Josef VYCHODIL - FC
U Byka Smržice 5 (4), Tomáš KUČERA - Sokol Zdětín 5 (6).
LIGA VETERÁNŮ
Jasným králem veteránské soutěže se stal obhájce titulu Kulcao Prostějov. Mužstvo poskládané znedávných opor prostějovských celků velkého fotbalu nemělo ani
ve své obhajovací sezóně konkurenci. Ztráta jen čtyř bodíků za dva nerozhodné
výsledky a všeříkající skóre není třeba nějak sáhodlouze komentovat. Na stříbrnou
příčku se vyškrábali zkušení hráči posílené Zavadilky a svou tradiční kvalitu si
udrželo třetím místem mužstvo Kovárny. Zklamáním byly určitě výsledky nedávného mistra FC Litrpůl, který skončil na poslední příčce a dostal se před něj i
lepšící se Vícov.
KONEČNÁ TABULKA:
1. Kulcao
12 10
2 0
56:15 32
2. Zavadilka 2000
12 6 1 5
41:30 19
3. FC Kovárna
12 6 0 6
25:31 18
4. Vícov
12 3 0 9
25:50
9
5. FC Litrpůl
12 2 3 7
19:40
9
O pořadí na 4. a 5. místem rozhodla bilance vzájemných zápasů mezi Vícovem
a Litrpůlem 1:2, 4:2 a 5:0K.
-zv-

Přílohu FOTBAL EXTRA PODZIM 2008/2009 - 11. díl
připravil Zdeněk Vysloužil.
Foto: Zdeněk Pěnička

30. března 2009

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ DIVIZE

Dorosty 1. SK zabraly naplno
Starší dorost: FK Kunovice - 1. SK Prostějov 2:4 (1:2)
Branky Prostějova: 36. Peka, 39. Gryglák, 55. R. Kocourek, 77. Šmíd.
ČK: 67: Fabiánek. Sestava 1. SK Prostějov: Vybíhal - Peka, R.
Kocourek, Šmíd, Ján - Homola, Pořízka, Fabiánek, Matula (85.
Lisický) - M. Kocourek, Gryglák (80. Šlézar). Trenér: František Jura.
V sobotu 28. března odjížděl dorost 1. SK Prostějov k prvnímu jarnímu
utkání do Kunovic. Vstup do začátku utkání vyšel lépe hostům z
Prostějova, když si v úvodních deseti minutách vypracovali hned tři vyložené příležitosti, které bohužel ve všech případech nedokázal kapitán
mužstva Michal Kocourek proměnit. Po úvodním náporu hostů se hra
vyrovnala a začali hrozit také domácí hráči, hlavně rychlými kontry. Ve
33. minutě se domácím podařilo jednu takovou brejkovou situaci
proměnit a otevřeli tak skóre utkání. Hráčům 1. SK Prostějov slouží ke
cti, že ještě do poločasu dokázali výborným výkonem vývoj utkání otočit. Vyrovnávací branku vstřelil hned tři minuty na to, po výborně zahraném rohovém kopu Tomáše Matuly, hlavou Martin Peka. Chvíli poté vstřelil vedoucí branku po skvělé individuální akci David Gryglák
parádní střelou z hranice šestnáctky. Druhá půle pokračovala v rychlém
a tvrdém souboji obou celků. Hráči domácích Kunovic ačkoliv se krčí
u dna divizní tabulky dorostu, předváděli rychlý a kombinační fotbal. V
55. minutě se opět ze standardní situace prosadil Roman Kocourek a
zvyšoval vedení 1. SK na 1:3. Poté se v 67min. svou nedisciplinovaností nechal zbytečně vyloučit hráč hostujícího 1. SK Michal Fabiánek
a domácí využili této situace ke zdramatizování utkání, když v 70. snížili na 2:3. Silnou zbraní 1. SK v sobotním zápase byly standardní situace, když rovnou tři branky padly po rohových kopech. Na 2:4 zvyšoval
77. opět hlavou Stanislav Šmíd. Domácí ještě nesložili zbraně a až do
konce museli být borci 1. SK Prostějov velmi pozorní. V oslabení se
mužstvo maximálně koncentrovalo a výhru zaslouženě udrželo. „Dnes
jsem velmi spokojen. Pokud budeme takhle přistupovat ke každému utkání, tak se nemusíme bát žádného soupeře. Rozhodujícím okamžikem
utkání byla ta skutečnost, že jsme dokázali po první obdržené brance utkání otočit a do poločasu vstřelit dvě krásné branky. Ve druhé půli jsme
již byli lepším celkem. Utkání jsme ještě zdramatizovali zbytečným vyloučením Michala Fabiánka. Za to, že všichni kluci dnes dřeli příkladně
až do konce je musím pochválit. Věděli jsme, že domácí budou bojovat o zachování divizní příslušnosti a také se to potvrdilo. Byl to velmi
kvalitní zápas. Rád bych na závěr ještě poděkoval našim fanouškům,
kteří za námi přijeli a po celý zápas nás povzbuzovali,“ neskrýval značnou spokojenost trenér František Jura..

Mladší dorost: FK Kunovice - 1. SK Prostějov 1:2 (0:1)
Branky Prostějova: 38. Kadlec, 60. Kucharčuk. Sestava 1. SK
Prostějov: Polák - Studený, Lakomý, Hon, Krč - Šlézar, Lisický,
Kucharčuk, Kopečný (41. Šín) - Kadlec (60. Klimeš), Ovčáček (41.
Pokruta). Trenér: Vladimír Krč.
Mladší dorostenci v prvním poločase prvního jarního utkání
Moravskoslezské divize podali velmi dobrý výkon, když v rozmezí
čtvrthodiny nastřelili postupně čtyřikrát brankovou konstrukci domácí
svatyně. Postupně nedokázali přesněji zamířit Adam Kadlec, Martin
Hon a dvakrát Jakub Šlézar. Zejména po fotbalové stránce byli mladší
dorostenci 1. SK v prvním poločase lepším týmem, kdy si rychlou a
kombinační hrou vytvořili stálou převahu. Branku se jim podařili
vstřelit až v samotném závěru první půle ve 38. minutě, když se nejlépe po rohovém kopu zorientoval Adam Kadlec a znovu odražený míč
od tyče domácí brány už vrátil do sítě. Ve druhé půli se obraz hry změnil a převahu měli domácí hráči, kteří začali důrazněji atakovat hostující hráče a ti tak měli najednou méně prostoru ke své hře. Domácí byli lepším celkem ve druhé půli, ovšem v koncovce se prosadit nedokázali. A tak znovu platilo to známé nedáš - dostaneš. Po hodině hry domácí potrestal z velmi těžkého úhlu Pavel Kucharčuk a zvýšil vedení
hostů na 0:2. Domácím se potom v samotném závěru, po hrubé chybě
při rozehrávce hostů, podařilo pouze snížit na konečných 1:2 pro 1. SK
Prostějov. „Dnes jsme hráli utkání dvou velmi rozdílných poločasů. V
prvním dějství jsme neproměnili několik šancí a domácí jsme přehrávali. Ve druhém poločase jsme bohužel od naší kombinační hry upustili a nakonec jsme rádi, že jsme vítězství udrželi,“ popsal průběh utkání hostující kouč Vladimír Krč.
-fj,zv-

ZÁPASOVÁ NABÍDKA
DIVIZE, SKUPINAD
19. kolo: TJ Sokol Protivanov - SK DEKORA Ždírec n./D. (neděle 5.4., 15:30
hodin, rozhodčí: Chabiča - Mil. Trávníček, Sedlář), Sokol Konice - FC
Viktoria Otrokovice (neděle 5.4. 15:30 hodin, Drápal - Seidl, Stloukal).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
20. kolo: FC Kralice na Hané - SK Loštice (sobota 4.4., 16:00 hodin), TJ
Sokol Určice - TJ Sokol Ústí u Hranic (neděle 5.4., 16:00 hodin).
I.ATŘÍDA, SKUPINA„B“
16. kolo: SK Jesenec - TJ Sokol Troubky (neděle 5.4., 16:00 hodin, Kučera
- Januš, Kubíček), SK Lipová - TJ Sokol Klenovice n.H. (neděle 5.4., 16:00
hodin, Tomeček Kouřil, Lizna), TJ Sokol Mostkovice - TJ Sokol Čechovice
(neděle 5.4., 16:00 hodin, Šrámek - Němec, Liška), SK Náměšť na Hané - TJ
ORESVO Sokol Plumlov (neděle 5.4., 16:00 hodin, Kubíček - Hetmánek,
Zdřálek).
I.B TŘÍDA, SKUPIA„A“
16. kolo: FC Kostelec na Hané - TJ Slavoj Kojetín (neděle 5.4., 16:00 hodin,
Ženožička Tomášek, Lasovský), TJ Haná Nezamyslice - TJ Sokol Radslavice
(sobota 4.4., 16:00 hodin, Lasovský - K. Krutovský, Majer), TJ Sokol Tovačov
- TJ Sokol Vrchoslavice (neděle 5.4., 14:00 hodin, Vyroubal Vrážel,
Dokoupil), TJ Haná Prostějov - TJ Sokol Horní Moštěnice (sobota 4.4.,
16:00 hodin,Tomášek - Petr, Milar), FK Němčice nad Hanou - TJ Sokol
Pivín (sobota 4.4., 16:00 hodin, Strub - Zdřálek, Machálek).
II. TŘÍDA- PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
16. kolo: TJ Sokol Určice „B“ - TJ Sokol Otaslavice (SO 16:00), FC
Dobromilice - TJ Sokol Vrahovice (NE 16:00), Sokol Přemyslovice „A“ Sokol Zdětín (NE 16:00), Sokol Brodek u Prostějova - TJ Sokol Čechovice
„B“ (NE 16:00), TJ Sokol Držovice - Sokol Konice „B“ (SO 16:00), FC
Hvozd - FC Výšovice (SO 16:00), TJ Sokol Protivanov „B“ - Sokol Bedihošť
(SO 16:00, písková hrací plocha).
III. TŘÍDA
16. kolo, neděle 5. dubna 2009, 16:00 hodin:TJ Tištín - TJ Smržice, TJ Horní
Štěpánov - FC Kralice na Hané „B“, TJ Pavlovice - FC Ptení, TJ Jiskra Brodek
u Konice - FC Kostelec na Hané „B“, TJ Otinoves - TJ Vitčice, Sokol Vícov SK Jesenec „B“, Sokol Olšany u Prostějova - Sokol Čechy pod Kosířem (hřiště Čechy pod Kosířem).
Moravskoslezská divize dorostu, skupina „D“
17. kolo: 1. SK Prostějov - ČSK Uherský Brod (sobota 4.4., 10:15 starší a
12:30 hodin mladší, hřiště Olšany, rozhodčí: Vykopal - I. Antoníček, K.
Krutovský).
Krajský přebor, starší dorost
16. kolo:TJ Haná Nezamyslice - FC Kralice na Hané (neděle 5.4., 10:00 hodin), TJ Sokol Čechovice - 1. HFK Olomouc „B“ (sobota 4.4., 10:00 hodin),
TJ Tatran Litovel - FC Kostelec na Hané (sobota 4.4., 10:00 hodin).
Krajský přebor, mladší dorost
16. kolo:TJ Haná Nezamyslice - FC Kralice na Hané (neděle 5.4., 12:15 hodin), TJ Sokol Čechovice - 1. HFK Olomouc „B“ (sobota 4.4., 12:15 hodin),
TJ Tatran Litovel - FC Kostelec na Hané (sobota 4.4., 12:15 hodin).
Krajská soutěž, skupina B, starší dorost
16. kolo: TJ Sokol Určice - TJ Slavoj Kojetín (sobota 4.4., 13:45 hodin), FK
Nemilany - TJ Sokol Vrahovice (sobota 4.4. 13:30 hodin).
Přebor OFS Prostějov - dorost
20. kolo: FK Němčice n./H. - TJ Sokol Mostkovice (SO 10:45), TJ Sokol
Protivanov - SK Lipová (SO 11:00), FC Dobromilice - FKM Konice „B“ (SO
9:30), TJ Sokol Brodek u Pv - TJ Sokol Klenovice n.H. (NE 13:30), Sokol
Přemyslovice - TJ Sokol Pivín (SO 13:30), FC Výšovice - TJ Jiskra Brodek u
Konice (SO 10:45).
-zv-zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu-
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Nováček z Hané pošilhává po medaili!
Fotbalisté TJ Haná Prostějov se
ve své premiérové sezóně v I.B
třídě okamžitě zařadili do lepší
společnosti této nejnižší krajské
soutěže. Po první polovině ročníku přezimovali na výborné
čtvrté příčce, když za sebou nechali všech pět zbývajících zástupců Prostějovska v této soutěži. Klubový předseda a zároveň
hrající trenér Daniel Kolář ujišťuje, že „Hanáci“ na vavřínech
neusnuli. „Se zimní přípravou
jsem spokojen. Podařilo se
nám absolvovat veškerý
plánovaný program v rámci
našich
možností.
Samozřejmě, že je vždy co zlepšovat hlavně co se týká účasti
některých
hráčů,
ale
v podstatě jsem spokojen,“ nenašel výraznější kaňku na nepopulárním zimním drilu mladý
kouč. Také co se týká zdravotního stavu mužstva týden před
startem jarní části jeví se všechno v růžových konturách.
„Nevím v současnosti o žádných vážnějších problémech
jediného hráče. Z tohoto pohledu je tedy situace totožná
s první polovinou sezóny,“ klepe na stůl ohledně zdraví svých
svěřenců Daniel Kolář. Haná si
na sebe upletla bič v podobě
závěrečné podzimní jízdy, kdy
dva poslední zápasy své protivníky přímo rozdrtila (Radslavice
7:0 a Vrchoslavice 5:1 pozn.
red.). Otázkou je, jestli se na jaře
podaří na tyto výkony navázat.
„Samozřejmě, kdo by nechtěl? Půjde však i o to co nám
dovolí soupeři. Je strašně slo-

žité dělat nějaké předčasné
prognózy. Nemám žádné informace o dění v táboře našich
soupeřů, takže si netroufám
odhadovat jejich případnou
sílu a ambice,“ neodvážil se tipovat, jak na tom jeho tým bude
oddílový předseda. Podle minimálního nebo vlastně prakticky
žádného kádrového pohybu, se
však dá předjímat, že by to mělo
být s hanáckou fotbalovou lodí
v odvetné části dobré.
„Veřejným tajemstvím je, že
sháníme kvalitní posilu na
post brankáře, protože tam
nás trochu tlačí pata.
Nepodařilo se, ale já věřím
těm gólmanům co máme.
Doufám, že se s tím popasují
tak dobře jako v té první polovině sezóny,“ prozradil neúspěšné shánění brankářské jedničky fotbalový boss TJ Haná.
Hodně na přetřesu byly spekulace o příchodu kralického
Michala Kaštila (na podzim
Mostkovice
pozn.
red.).
„Nevím jak jste se k této informaci dostali, ale potvrzuji, že o
Michala jsme zájem měli.
Kralice však potřebují dva
kvalitní gólmany a tudíž nechtěly Kaštila pustit. Opakuji
však, že se z našeho pohledu
nejedná o zásadní komplikaci.
Nepočítali jsme najisto
s nějakým příchodem a nemá
o tom dál cenu polemizovat,“
uzavřel téma posil Daniel Kolář.
Velmi dobré výchozí postavení
prostějovského celku svádí jeho
četné příznivce k myšlenkám na
atak postupových pozic. Jen de-

vítibodová ztráta na vedoucí
Všechovice a minimální čtyřbodové manko na druhý post vypadají na první pohled velmi nadějně. „Myslím si, že by pro
nás bylo úspěchem skončit do
5. místa. Velkým pak umístění
do 3. pozice. Ve srovnání
s možnostmi našich konkurentů by medailový post pro
nás byl hodně velkým úspěchem,“ brání se stavění vzdušných zámků hrající lodivod.
Jednoho prvenství a to regionálního v podobě uhájení postu nejlepšího mužstva Prostějovska
v I.B třídě, se však v táboře TJ
Haná nezříkají. „V první řadě
hrajeme sice fotbal pro zábavu, ale hned v té druhé jde o
výsledky. Koho by tedy nepotěšilo kdyby skončil první?
Jako největšího konkurenta
v tomto měřítku považuji
Kostelec. Jedná se o posílený
tým s výbornými podmínkami a kvalitním trenérem. Ti by
nás měli nejvíce zlobit,“
s úsměvem se už těší na prestižní
souboj s ambiciózním rivalem
Daniel Kolář. Také o postupujícím klubu má hanácký předseda jasno. „Pokud se nic přes zimu nezměnilo, tak jednoznačně nejlepším týmem celé
soutěže jsou Všechovice o jejichž postupu vůbec nepochybuji,“ zmínil svého favorita klubový šéf. Jediným problémem
se tak zdají prozatímní nepřesvědčivé
výsledky
v domácím prostředí, které však
byly dány i nepříznivým losem,
kdy se Za Olomouckou ulicí po-

HRÁČSKÝ KÁDR TJ HANÁ PROSTĚJOV-JARO 2009
Brankáři: Zbyněk LOŠŤÁK, Petr HLÁVKA, Oldřich
PASTYŘÍK.
Obránci: Ivan JANČIAR, Michal CHUM (prodloužení hostování
z TJ Smržice), Marek VYSKOČIL, Stanislav OCIEPKA, Radovan
SVĚTLÍK.
Záložníci: Jiří ZBOŽÍNEK, Pavel TRNAVSKÝ, Jan MAŠÍK,
Michal BARTOŠ, Martin ŠINDLER, Jan ZACHAR, Michal
ONDRÁČEK, Milan ŘEDINA, Martin HUPŠIL, Ladislav BURGET.
Útočníci: Petr SEDLÁČEK (hostování z TJ Sokol Čechovice
změněno na přestup), Tomáš CIBULEC, Jiří NOVÁK, Filip
KŘÍŽEK, Daniel KOLÁŘ.
Příchody: NIKDO!
Odchody: Jakub KONEČNÝ (přerušil aktivní činnost).
stupně představily všechny nejlepší celky I.B třídy. „Tak do jara jdeme s tím cílem abychom
doma neprohrávali. My jsme
to chtěli i na podzim, ale bohužel soupeři byli proti (úsměv).
Teď se budeme snažit udržet
neporazitelnost a tím, že ty
silné máme venku pro nás
vzniká výzva, protože tradičně na cizích hřištích předvádíme lepší výkony,“ vidí jako výhodu jarní los Kolář.
Stoprocentní zdravotní stav, sehraný tým a nadstandardní atmosféra, to jsou atributy, se kterými půjde Haná do jarních bojů. Mírným strašákem se tak už
jen jeví vynucené absence „tenistů“, díky jejich služebním povinnostem. „Věřím, že Tomáš
Cibulec bude pro většinu utkání k dispozici. Je téměř jisté,
že z rodinných a pracovních
důvodů neabsolvuje úplně
všechny zápasy, ale opravdu

doufám, že si na jaře své odehraje. Také s Honzou
Mašíkem a napevno počítám.
Myslím, že pokud mu to pracovní vytížení a zdravotní stav
povolí, tak za Hanou hrát bude. Ale tento stav je koneckonců stejný u všech ostatních
hráčů týmu.“ nemá obavy ze
ztráty stěžejních opor režisér hanáckého souboru. Prvním soupeřem prostějovského týmu budou v sobotu Horní Moštěnice,
kterým má Haná co vracet. Na
podzim tam prohrála 0:3 a premiérový soupeř je jen o dva bodíky zpět. „Rád bych tímto
způsobem pozval naše příznivce na sobotní zápas, který
absolvujeme na hřišti Za
Olomouckou ulicí od 16:00
hodin,“ nezapomněl závěrem
na důležitost podpory fotbalových fanoušků hrající předseda
fotbalového oddílu TJ Haná
Prostějov Daniel Kolář.
-zv-

Kraličtí padli vinou vlastňáku

FK TRUL Mikulovice - FC Kralice
na Hané 1:0 (0:0)
Branka: 83. vlastní Hatle.
Rozhodčí: R. Běhal - Machala,
Krpec. ŽK Kralic: Losman.
Diváků: 200. Sestava Kralic:
Kofroň - Liška, Ohlídal, Dočkal,
Losman - Valtr, Růžička,
Halenka, Hatle - Bukovec (68.
Z. Pteržela), Vybíhal. Trenér:
Zdeněk Chytka.
K utkání 19. kola Přeboru
Olomouckého KFS zajížděl posílený kralický výběr na horkou
půdu o postup usilujících
Mikulovic. Stará známá pravda,
že od polských hranic se body
nevozí se potvrdila i v případě
Kralic. Nejednalo se však tentokrát o očekávanou hru kočky s
myší, ale o vyrovnaný boj s otevřeným hledím na obou stranách, který rozhodla nešťastná
teč Hatleho sedm minut před
koncem. „Já si myslím, že kdy-

bychom si ten gól nedali sami,
tak by se proti nám vyrobila ještě
penalta,“ výstižně popsal atmosféru panující při mikulovických domácích představeních hostující lodivod Zdeněk
Chytka.
Kraličtí nastoupili do utkání s
defenzivní taktikou a čekáním
na rychlé brejky. Zatímco se domácí dostávali do tlaku hodně
ztěžka a především zásluhou
většího počty volných kopů, tak
hosté čekali trpělivě na svou
příležitost. Ta také přišla osm
minut před půlí. Bukovec se
hnal sám na domácího gólmana, jenž mu však konečky prstů
jeho podélnou střelu vytěsnil na
roh. „To byla škoda. Oni už byli tak dost nervózní a kdyby to
nechytil, tak bychom asi s
prázdnou neodjížděli,“ zmínil
zlomový moment střetnutí
Chytka. Po změně stran zažíva-

la obrana Kralic v čele s gólmanem
Kofroněm
očistec.
Mikulovičtí se nastěhovali na
útočnou polovinu v čemž jim

nám vycházela až na ten kuriózní gól. Sedm minut od zisku
bod, to zamrzí, i když se do

Mikulovic pro body nejezdí,“
litoval ztraceného bodu kralický trenér Zdeněk Chytka. -zv-

PŘEBOR OKFS
notně pomáhal i hlavní arbitr a
sypali do pokutového území jeden volný kop za druhým.
Stopeři Ohlídal s Dočkalem
však hráli v soubojích s domácími hlavičkáři prim až do
doby těsně před koncem, kdy se
jim do řemesla přimíchal nevysoký Hatle a od jeho čupřiny se
míč odrazil ke smůle hostujícího celku do vlastní sítě - 1:0.
„Předvedli jsme disciplinovaný
výkon v obranné fázi. Veškeré
standardky a že jich bylo jsme
měli pokryté. Plnili jsme do
puntíku danou taktiku, která

Určice zaspaly začátek a marně bycha honili

FC Želatovice - TJ Sokol Určice
4:3 (2:2)
Branky Určic: 21. Vaněk, 44.
Trajer, 87. Javořík. Rozhodčí:
M. Straka - Krobot, Anýž. ŽK
Určic: Ullmann, Nejezchleb,
Burget. Diváků: 100. Sestava
Určic: Nejezchleb - Černý (75.
Laník), Ullmann, Mlčoch,
Kroutil - Havlena, Vaněk,
Macourek, Javořík - Burget (46.
Blaha),
Trajer.
Trenér:
Svatopluk Kovář.
Tragický začátek zápasu v podání hostujícího celku znamenal
rychlé dvoubrankové manko,
které se sice podařilo smazat, ale

na body stejně Určičtí nedosáhli.
V brankové přestřelce tahali neustále za delší konec domácí a kontaktní branka Javoříka už přišla
pozdě.

PŘEBOR OKFS
Střetnutí
19.
kola
Olomouckého KFS, ke kterému zajížděli fotbalisté Určic do
Želatovic, jimž nasázeli na
podzim pětku, se svěřencům
trenéra Kováře příliš nevyvedlo. Zvláště v obraně to tentokrát

TERMÍNOVÁ LISTINA OFS PROSTĚJOV-JARO 2009
Hrací den Datum Úř. zač. II+III,M
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OP,D OP,Ž

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO

10, k.
11, k.
12, k.
13, k.
14, k.
15, k.
16, k.
17, k.
18, k.
-

20, k.
21, k.
22, k. 10, k.
23. k. 11, k.
24, k. 12, k.
25, k. 13, k.
26, k. 14, k.
27, k. 15, k.
28, k. 16, k.
29, k. 17, k.
30, k. 18, k.
-FINÁLE

5. dubna
12. dubna
19. dubna
26. dubna
3. května
10. května
17. května
24. května
31. května
7. června
14. června
20. června

16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
10:00

Hrací dny: MUŽI
DOROST
ŽÁCI
PŘÍPRAVKY

16, kolo
17, kolo
18, kolo
19, kolo
20, kolo
21, kolo
22, kolo
23, kolo
24, kolo
25, kolo
26, kolo
-

neděle (hodina začátku sobota i neděle stejná)
úřední začátek, sobota 10.45 hodin
úřední začátek, sobota 9.00 hodin
úřední začátek sobota, neděle 9.00 hodin

dosti hořelo a vcelku slušná
útočná hra zbytečně inkasované branky nedohonila.
Hned ve 13. minutě přišel ze
strany centr, který gólman
Nejezchleb vyrazil k volnému
Němcovi jenž mu míč poslal
promptně za záda - 1:0. Aby toho nebylo málo, tak hned za pět
minut hořelo před určickou
svatyní podruhé. Po přetaženém přímém kopu se na zadní tyči zjevil nikým neatakován
domácí hráč a pohodlně skóroval - 2:0. Až po této dvojité facce začali hosté konečně předvádět hru, které jsou schopni.

Jejich úsilí korunoval individuální akcí a přesným zakončením Vaněk - 2:1. Zlepšená hra
Určic přinesla ještě do přestávky zasloužené vyrovnání.
Přičinila se o ně útočná dvojice
Burget, Trajer, když druhý jmenovaný zužitkoval přesnou
přihrávku svého parťáka - 2:2.
Divoká hra pokračovala i po
změně stran, bohužel trefovali
se jen domácí. Nejlepší hráč
Želatovic Vlastimil Němec
prošel až do šestnáctky a nedal
svou střelou Nejezchlebovi
šanci - 3:2. Otevřený fotbal se
hrál i nadále, ale domácí bran-

ka byla pro hostující útočníky
jakoby zakletá. Rozhodnutí
padlo pět minut před koncem
kdy se domácí dočkali pojišťovacího
čtvrtého
gólu.
Javoříkova
hlavička
po
Trajerově centru tak už znamenala jen konečnou úpravu výsledku na 4:3. „Díky našemu
laxnímu přístupu v první dvacetiminutovce jsme inkasovali
dva góly. I když se nám podařilo vyrovnat bylo to stále jen
honění domácích, kteří šli prostě za vítězstvím více,“ stručně
zhodnotil divoký zápas určický
trenér Svatopluk Kovář. -zv-

Z komise mládeže OFS Prostějov
Zhodnocení turnajů mládeže
které proběhly od listopadu až
do března: Jako první proběhl
turnaj v Kostelci na Hané, kde se
hrál po celém zimnním období
turnaj přípravek, za účasti 12
družstev, které byly rozděleny
do dvou skupin. Tato dlouhodobá soutěž měla určitě přínos pro
všechny kluby, které startovaly
na tomto turnaji. Je třeba říct, že
bylo k vidění dost talentovaných
mladých fotbalistů, kteří dokazovali, že i v malých klubech se
s těmito hráči dobře pracuje, za
což všem trenérům a bezesporu
i rodičům, kteří své děti doprovázeli na těchto akcích, patří poděkování. A komisi mládeže

těší, že o tento turnaj byl velký
zájem a do budoucna chceme v
těchto akcích pokračovat dále.
Co se týče starších žáků, tak pro
tuto věkovou kategorii proběhly
dva turnaje a to v únoru a v březnu v hale RG a ZŠ. Tady byla
spokojenost menší, protože prvního turnaje se sice zúčastnilo
devět týmů, ale druhého už pouze šest oddílů, když se nám na
poslední chvíli odhlásily dva
týmy, což samotný turnaj trochu
pokazilo. Je třeba ale podotknout, že i přesto tyto problémy
oba dva turnaje proběhly na velmi dobré úrovni a mužstva předvedla kvalitní výkony.Anás těší,
že i v těchto věkových kategorií

máme dostatek talentovaných
hráčů, kteří mají bezesporu budoucnost. Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli
svým úsilím o organizaci těchto
turnajů. Bezesporu je to výborná spolupráce se sálovou kopanou v Prostějově, která byla komisi mládeže nápomocna při
těchto akcích za což jim patří poděkování. A věřím, že tato spolupráce bude nadále pokračovat.
Zároveň je třeba poděkovat
všem sponzorům a především
městu Prostějov, které přispělo
finanční podporou na tyto turnaje a osobní vděk patří panu
Michalu Müllerovi.
Předseda KM Jaroslav Liška

30. března 2009
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Určického lídra sestřelil v dohrávce Bross V Protivanově se nehrálo!
O vítězství Bedihoště rozhodl zlepšený výkon ve druhém poločase
TJ Sokol Bedihošť - TJ Sokol
Určice „B“ 2:0 (0:0)
Branky: 52. a 90. Bross. Rozhodčí: Hrubý - Duda, Zmrzlík. ŽK: Bartůněk (U). Diváků: 50.
Sestavy mužstev - Sokol Bedihošť: Pluhařík - Bednář, Zemánek, Přecechtěl, Khýr Kresta, Beneš, Novák, Kolba
(60. Stančík) - Bross, Musil
(80. Nedbal). Trenér: Pavel
Neoral.
Sokol Určice „B“: Miler Bartůněk (80. Hejbal), Buřt,
Uličný, M. Kaprál - Procházka (60. P. Kaprál), Nakládal,
P. Kouřil, L. Kaprál - Rolný, J.
Kouřil (80. Mlčoch). Trenér:
Petr Buřt.

HRUBČICE - K dohrávce z
podzimu odloženého zápasu
15. kola Přeboru OFS mužů,
nastoupili v sobotu odpoledne,
na hřišti v Hrubčicích „domácí“ fotbalisté Sokola
Bedihošť proti vedoucímu
mužstvu tabulky, rezervě
Určic. Jednalo se o utkání
jehož výsledek by mohl naznačit, jak se bude vyvíjet boj o
nejvyšší příčky přeboru a proto
na něj byli zvědaví také v táboře o postup usilujících mužstev, tedy ve Vrahovicích a Konici. Určickým generálka na
první jarní mistrovský zápas
vůbec nevyšla, neboť před týdnem prohráli v Kostelci se zdejší rezervou 0:4. Pravdou

ovšem je, že zde nenastoupili v
nejoptimálnější sestavě. Do
dnešního zápasu již na trávník
v jejich dresech vyběhla z podzimu osvědčená jedenáctka.

utkání hráči Bedihoště. Khýr
rozehrál míč z rohového kopu
takovým způsobem, že jej musel gólman Určic Miler vyboxovat do bezpečí. S přibývajícím časem přebírali otěže
zápasu na své kopačky
hosté. Mimo uzemní převahy si vypracovali dvě
příležitosti, které zaváněly gólem. U zakončení obou byl kapitán Rolný. Nejprve v 10. minutě po chybě obrany proletěl
míč z jeho kopačky těsně podél
tyče do zámezí. Chvíli na to mu
do šestnáctky přihrál z rohového kopu J. Kouřil, ale tentokrát
míč z jeho hlavy pouze orazítkoval tyč! Bedihošť se za celý
první poločas do žádného
vážnějšího ohrožení branky
soupeře nedostala. Když se po
zmatcích v obraně naštěstí pro
domácí nedostal k zakončení
akce L. Kaprál, odcházeli
všichni aktéři utkání do šaten
za bezbrankového stavu.
Vstup do druhé půle vyšel Bedihošťi na sto procent. Hned po
změně stran vyslal poslední
vážné varování na branku
Určic z pozice pravého křídla
Bross. Míč z jeho kopačky olízl břevno a skončil nad brankou. V 52. minutě se již stav utkání měnil. A byl u toho opět

NAVŠTÍVILI JSME
Naproti tomu domácí lodivod
byl nucen obejít se bez služeb
jednoho z nejlepších hráčů Luďka Zdráhala, který odešel v
průběhu zimní přestávky „za
lepším“. V zápase, který příliš
fotbalové krásy nepřinesl, zvítězili domácí díky dvěma trefám kapitána Brosse.
První příležitost k ohrožení
branky soupeře měli v úvodu

domácí kapitán Bross, který
zužitkoval přihrávku Khýra a
vystřelil tak, že hostující gólman nedokázal cestě míče do
sítě zabránit - 1:0. A více ze hry
měli domácí i poté co se dostali do vedení. Všechny následující snahy Určic o vyrovnání
vyšly naplano. Příliš se jim nedařilo, což trenér Buřt po skončení mače okomentoval slovy: „pak už jsme se až do konce utkání jen trápili.“ V závěru
zápasu hosté ve snaze o vyrovnání začali hrát vabank.
Ovšem, nejen že se vyrovnání
nedočkali, ale navíc ještě jednou lovili míč z vlastí sítě. Před
tím však museli odvracet několik nebezpečných příležitostí
Bedihoště. Nejprve se Bross
uvolnil u rohového praporku,
poslal centr střídajícímu Stančíkovi, který vypálil těsně
vedle. Vzápětí po rohovém kopu stejný hráč hlavičkoval nad
branku. Definitivní mat Určicím zasadil, v poslední minutě
utkání, nejlepší hráč na hřišti,
Bross. Pronikl po levém křídle
na půlku hostí, povšiml si
špatně postaveného gólmana a
z více než 30 metrů vyslal perfektním obloučkem míč tak, že
ten zaplachtil do opuštěné
branky - 2:0.
-lk-

HLASY TRENÉRŮ:
Pavel NEORAL (Sokol Bedihošť): „Jsem velice rád, že jsme to
dnes s velice těžkým soupeřem zvládli. Do utkání jsme příliš šťastně nevstoupili, hráči nehráli tak jak jsem jim před zápasem řekl.
Po velmi důrazné domluvě během přestávky jsme změnili taktiku
hry a ta nám přinesla zasloužené vítězství. S přihlédnutím k tomu,
že se jednalo o první zápas jara, a také k terénu, počasí a kvalitě
soupeře jsme podali solidní výkon, za což hráčům děkuji.“
Petr BUŘT (Sokol Určice „B“): „V první půli jsme byli lepším
mužstvem, měli jsme dvě tutové gólové šance, ale byla z toho pouze jedna tyč. Do druhého poločasu jsme vstoupili katastrofálně,
přestali jsme kombinovat a dostali zbytečný gól. Pak už jsme se až
do konce utkání jen trápili. Hra obou jedenáctek nesla znaky začátku jarní sezóny a nebyl to výkon hodný mužstev z čela okresního přeboru. V závěru utkání jsme začali hrát vabank, ale místo
vyrovnání jsme nakonec ještě jednou kapitulovali.“
-lk-

Planý tlak. Určičtí se sice zejména v prvním poločase zjevovali velmi často u domácí branky, ale jak trefit síť jim po
změně stran převedl dvakrát až Petr Bross…
foto: Lubomír Kaprál

Ostře sledovaný zápas 18. kola
Moravskoslezské divize, skupiny „D“ mezi dvěma zeměpisně
blízkými soupeři se v neděli nekonal! Na vině jsou současné nepříznivé klimatické podmínky a také
„vysokohorská“ poloha
Protivanova. Střetnutí TJ Sokol
Protivanov - FC Forman Boskovice, bylo tedy kvůli nezpůsobilému terénu odloženo a oba
dva kluby se dohodly na termínu. Hrát se bude ve středu 15.
dubna! Co na to říkají oba trenéři? „Myslím si, že nám to přišlo
vhod,
protože
máme
v současnosti hodně zraněných.
Nebyl vtom však žádný úmysl
nebo kalkul. Na vodě nebo
bahně se opravdu pořádný fotbal
hrát nedá. Ta vzájemná dohoda
obou klubů je z hlediska fotbalu
opravdu dobrá, protože na našem pískovém hřišti by určitě
byli diváci o něco ochuzeni,“ vy-

jádřil svůj názor k odložení derby utkání protivanovský kouč
Roman Sedláček. Obdobný
názor na celou věc měl trenér
Boskovic, který ještě donedávna
vedl
právě
Protivanov
Radim Weisser. „Tak ten
podnět vyšel
ze strany Protivínova a svaz vyhověl. My s tím nemáme žádný
problém. Samozřejmě že přes
Protivanov jezdím a musím sám
uznat, že ta situace v uplynulém
týdnu co se týká klimatických
podmínek byla špatná. Malé
Hradisko bylo uzavřené a museli jsme jet přes Lipovou. Je pravdou, že se mohlo hrát na menším
pískovém hřišti, ale to by kvalitě
fotbalu vůbec neprospělo. Zkrátka to rozhodnutí beru a souhlasím s ním,“ uvedl k odloženému
utkání Weisser, trenér boskovického Formanu. Souboj dvou
úhlavních rivalů se tedy odkládá
na náhradní termín!
-zv-

DIVIZE „D“

Plumlovští v Lipníku neuspěli

Spartak VTJ Lipník n./B. - TJ
ORESVO Sokol Plumlov 2:0 (1:0)
Rozhodčí: Štětka - Žingor, Částečka. Plumlov bez ŽK. Diváků:
150. Sestava Plumlova: Krejčí R. Bureš, Lízna, Kutný, J. Kiška Ježek, Parák (53. Grmela), Ševcůj, Křupka (46. Chmelař) Frýbort st., Daněček (75.
Frýbort ml.). Trenér: Pavel Musil.

ti. „Na hřišti menších rozměrů a
ještě k tomu s umělým povrchem jsme za domácím týmem
herně nezaostávali. Věnovali
jsme se stoprocentnímu plnění
taktiky, což se nám vcelku dařilo až na pokrytí standardek.
Dvakrát jsme propadli v této
činnosti a Lipník nás potrestal.
Musím však říci, že domácí mají úplně jiný tým než na podzim.

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“
V dohrávce 14. podzimního kola zajížděli svěřenci trenéra
Pavla Musila na půdu předposledního Lipníku nad Bečvou
s nadějemi na bodový zisk.
Místní umělá tráva společně
s několika novými tvářemi
v domácím celku však byly pro-

Celkově se však jednalo o
hodně vyrovnaný zápas bez
šancí na obou stranách, který
rozhodly chyby a těch jsme se
bohužel dopustili my,“ upozornil na hodně posílený výběr
Lipníku hostující kouč Pavel
Musil.
-zv-

Drtivá prohra děvčat

Konice senzačně remizovala v Třebíči

HFK Třebíč - Sokol Konice
1:1 (1:1)
Branky: 33. Durajka - 31. Navrátil. Rozhodčí: Tomášek Sláma, Machát. ŽK: Smažil Špunda, Coufal. Diváků: 300.
Sestava Konice: Kmecik - Šimek, Penc, Řehák, Jurník (67.
Rus) - Coufal (87. Schön), Macháček, Kvapil, T. Křeček - Navrátil, Špunda. Trenér: Karel
Procházka.
Po debaklu v minulém kole doma s Líšní se Konice pokusila o
zázrak v podobě bodového importu z horké půdy Třebíče.
Oproti minulému týdnu musel
trenér Procházka opět improvizovat v sestavě. K dlouhodobým marodům se po minulém
kole přidali Pavel Křeček, Kornel a Schön. „Povolávací rozkaz“ z „B“ týmu museli přijmout David Kvapil, Miloš Navrátil a Tomáš Kyr. Naopak do
stavu zdravotně způsobilých se

hlásil Rus. Konice v silně improvizované sestavě měla v první pětačtyřicetiminutovce překvapivě více brankových příležitostí. Zejména úvod utkání byl
zcela v režii hostů. Po sérii rohových kopů měli postupně šance
ke skórování Penc, Kvapil, Navrátil a opět Penc, ale ani jeden
pokus nemířil mezi tyče Beerovi branky. A tak na druhé straně
v 15. minutě konickou laxnost
málem potrestal Smažil, jehož
bombu do šibenice Kmecik bravurně zlikvidoval a ránu vytěsnil na roh. Běžela 24. minuta a
konický nováček Kvapil po
centru pálil nad. Totéž o minutu
později po individuální akci zopakoval Špunda. Branku si za
svou aktivitu hosté připsali až ve
31. minutě, kdy se po závaru
před brankou domácích nejlépe
orientoval Navrátil a Konice
vedla 1:0. Za dvě minuty však
již bylo srovnáno. Nedoro-

zumění mezi Kmecikem a Šimkem potrestal domácí Durajka
1:1. Ve 39. minutě mohl zvrátit
vedení na stranu hostů Penc, je-

DIVIZE „D“
nž však v rozhodující chvíli
uklouzl a jeho střela letěla nad
branku domácích. I přesto se
stal pro konické hrdinou, když
ve 43. minutě vyhlavičkoval z
brankové čáry za již překonaného Kmecika loženou šanci Karáska. Pokud by se o prvním poločase dalo říct, že probíhal v režii hostů, pak ten druhý zcela
ovládli domácí. Ve 47. minutě
centruje zleva Smažil, jeho
střílený centr nachází hlavu Karáska jehož gólovku pacifikuje
vynikající Kmecik. V 52. minutě se z čista jasna za hostující
obranou zjevují 3 ofenzivní do-

mácí hráči. Smažil nastřeluje
před branku Kmecika centr, ale
ani jeden ze tří zcela volných
hráčů na něj nedosáhne. V 56.
minutě mohlo udeřit na druhé
straně. Autor první branky hostů
Navrátil přeloboval vyběhnuvšího Beera, ovšem jeho pokus
skončil těsně vedle levé tyče domácí svatyně. V 64. minutě se
hostující obranou probíjí Karásek, jenž svůj pokus zakončuje vedle Kmecikovi brány. Jeho
pokusu o zakončení dle rozhodčího předcházel faul a tak domácí navíc zahrávají volný
přímý kop z hranice velkého
vápna. Zahrání volného kopu
předchází série strkanic v postavené zdi. Do této nepřehledné
situace hostující trenér Procházka navíc střídá. A tak v 68. minutě jindy neomylný, domácí
exekutor podobných standardních situací Koníř nervózně trefuje pouze zeď. Domácí i nadále

vyvíjí na obranný šik hostů
enormní tlak. Otálení Rusa s odkopem téměř trestá Pospíchal.
Konická obrana všem tlakům již
do konce utkání odolává a tak si
k překvapení všech odvezla z
Třebíče cenný bod. „Tento umělý trávník nám a ani domácím
příliš nevyhovoval. Musím přiznat, že jsem vzhledem k marodce měl z utkání obavy. Přišli noví hráči z „B“ týmu a jsem jimi
nadšen. Kluci zahráli fantasticky, kolektivně, odpovědně a
hlavně se nebáli. Našim úkolem
bylo ubránit Karáska s Pospíšilem a znemožnit rozehrávku
Konířovi, který je motorem třebíčského týmu. Výsledek je pro
nás dobrý, ale je potřeba zůstat
stát nohama pevně na zemi a s
pokorou se připravit na Otrokovice, které za týden hostíme doma,“ krotil nadšení z nečekaného zisku hostující lodivod Karel
Procházka.
-zv,kp-

FC Kostelec na Hané
- DFC Holešov 2:7 (0:3)
Branky Kostelce: Poučová, Matoušková. Sestava Kostelce:
Křupková - Burgetová, Krůpová, Křížková, Znojilová - Pitáková, Bošková, R. Oravcová, Poučová - Tomešová, Matoušková.
Střídaly: Knápková, Píchalová,
Kaprálová, Piňosová, Pavlíčková. Trenér: Petr Merta.
První letošní porážku utrpěly
fotbalistky Kostelce na Hané.

Uštědřil jim ji druholigový lídr
z Holešova, který ukázal kosteleckým začátečnicím, že se mají
ještě stále co učit. „Nastoupili
jsme proti vyzrálému celku, který nás předčil ve všech směrech.
Asi jsme takovou facku po těch
předchozích výsledcích už potřebovali a před blížícím se startem jara to snad přišlo v pravý
čas,“ nedělal z vysoké porážky
žádnou vědu trenér Petr Merta.
-zv-

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY
DIVIZE, SKUPINA „D“
18. kolo: 18.kolo: Framoz Rousínov - FK Šardice 1:0, SK Líšeň FC Velké Meziříčí 3:1, Horácký FK Třebíč - Sokol Konice 1:1, FC
Viktoria Otrokovice - MKZ Rájec-Jestřebí 3:1, FC Žďas Žďár nad
Sázavou - SK Spartak Hulín 1:1, SK Rostex Vyškov - FS Napajedla 4:1, Sokol Protivanov - Forman Boskovice (nehráno, odloženo
na 15.4 pro nezpůsobilý terén), Ždírec nad Doubravou - Mohelnice (nehráno, odloženo na 22.4 pro nezpůsobilý terén).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SK Líšeň
FK Šardice
SK Spartak Hulín
SK Rostex Vyškov
Horácký FK Třebíč
FC Žďas Žďár nad Sázavou
Sokol Konice
Framoz Rousínov
FC Velké Meziříčí
FC Forman Boskovice
FC Viktoria Otrokovice
Sokol Protivanov
SK Dekora Ždírec nad Doubravou
MKZ Rájec-Jestřebí
FS Napajedla
FK Mohelnice-Moravičany

18 13
18 12
18 10
18 10
17 9
17 8
18 8
18 7
18 7
17 6
18 5
17 5
17 4
17 3
17 2
17 3

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

39:14
34:13
31:13
28:20
22:12
32:26
28:32
21:23
24:32
21:29
26:25
15:21
16:29
11:26
16:31
16:34

41
39
35
33
32
28
27
25
22
22
19
17
15
13
12
12

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
19.kolo: SK Loštice - Sokol Leština 3:0, FK Mikulovice - FC

Kralice na Hané 1:0, FC Hněvotín - FK Šternberk 2:0, FC Dolany - FK Kozlovice 3:4, TJ Sokol Ústí u Hranic - 1.HFK Olomouc "B" 0:0, FC Želatovice - Sokol Určice 4:3, 1.FC Přerov
- TJ Zlaté Hory 3:1, TJ Tatran Litovel - TJ Jeseník 1:0. Oprava
výsledku 18. kola: Kozlovice - Ústí 3:0 kontumačně za neoprávněný start hráče.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FK Mikulovice
TJ Tatran Litovel
FC Hněvotín
Sokol Určice
1.HFK Olomouc "B"
FC Dolany
FC Kralice na Hané
FC Želatovice
FK Šternberk
TJ Zlaté Hory
TJ Sokol Ústí u Hranic
1.FC Přerov
FK Kozlovice
TJ Jeseník
Sokol Leština
SK Loštice

19 14
18 13
19 11
19 9
19 10
19 9
19 8
19 8
19 7
18 6
19 6
19 6
19 6
19 5
19 3
19 3

2 3
0 5
2 6
6 4
3 6
5 5
3 8
2 9
3 9
5 7
4 9
2 11
2 11
4 10
6 10
5 11

45:18
45:18
36:23
36:27
26:18
36:26
24:26
43:43
29:31
20:24
24:34
21:26
28:46
19:31
15:39
21:38

44
39
35
33
33
32
27
26
24
23
22
20
20
19
15
14

I.A TŘÍDA OKFS, SKUPINA „B“
Dohrávka 14. kola: Spartak VTJ Lipník - TJ ORESVO Sokol
Plumlov 2:0.
1. TJ Sokol Bělotín

15 10 2 3 28:11 32

2. TJ Sokol Troubky
3. SK Jesenec
4. FKM Opatovice-Všech.
5. FK Brodek u Přerova
6. TJ Sokol Kožušany
7. TJ Sokol Plumlov
8. SK Náměšť na Hané
9. FK Nové Sady
10. TJ Sokol Čechovice
11. TJ Sokol Klenovice n.H.
12. Spartak VTJ Lipník n./B.
13. TJ Sokol Mostkovice
14. SK Lipová

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

9
9
8
7
8
6
6
4
6
4
4
2
2

4 2
3 3
4 3
3 5
0 7
2 7
2 7
7 4
0 9
4 7
1 10
6 7
2 11

30:10
36:17
23:19
42:31
27:27
31:31
30:30
15:14
19:29
24:33
15:31
13:26
7:31

31
30
28
24
24
20
20
19
18
16
13
12
8

PŘEBOR OFS
Dohrávky 15. kola: Sokol Bedihošť - TJ Sokol Určice „B“ 2:0
(Bross 2), TJ Sokol Otaslavice - FC Dobromilice 5:2 (Koudelka z pen., Kaláb, Dokoupil, Kaplánek, Parůžek Žondra, A. Matoušek).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sokol Vrahovice
TJ Sokol Určice "B"
Sokol Bedihošť
Sokol Konice "B"
TJ Sokol Zdětín
TJ Sokol Protivanov "B"
FC Hvozd
Sokol Přemyslovice
TJ Sokol Držovice

15 9
15 10
15 9
15 8
15 6
15 6
15 6
15 5
15 5

6
3
2
2
4
4
4
6
5

0
2
4
5
5
5
5
4
5

33:19
32:18
31:23
24:17
23:19
25:22
23:20
31:19
25:26

33
33
29
26
22
22
22
21
20

10.
11.
12.
13.
14.

FC Dobromilice
FC Výšovice
TJ Sokol Otaslavice
TJ Sokol Čechovice "B"
TJ Sokol Brodek u Pv

15
15
15
15
15

4
4
3
4
3

1 10
1 10
4 8
1 10
3 9

30:37
17:29
24:38
20:40
24:35

13
13
13
13
12

PŘEBOR OFS, DOROST
19. kolo: TJ Jiskra Brodek u Konice - TJ Sokol Držovice 2:2,
TJ Sokol Pivín - FC Výšovice 7:0, TJ Sokol Klenovice na Hané
- Sokol Přemyslovice 13:0, FKM Konice "B" - Sokol Otaslavice 1:3, TJ Sokol Mostkovice -TJ Sokol Protivanov 4:2, SK Lipová - FC Dobromilice nehráno pro nedsotavení se hostujícího
celku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SK Lipová
TJ Sokol Klenovice na Hané
FC Dobromilice
TJ Sokol Pivín
TJ Sokol Protivanov
FK Němčice nad Hanou
Sokol Otaslavice
FKM Konice "B"
TJ Sokol Mostkovice
TJ Sokol Držovice
TJ Jiskra Brodek u Konice
FC Výšovice
TJ Sokol Brodek u Pv
Sokol Přemyslovice

16 14
16 14
16 13
16 11
16 11
16 9
15 6
17 6
16 5
16 4
16 5
16 3
16 2
16 0

1 1
0 2
2 1
2 3
1 4
1 6
1 8
1 10
1 10
4 8
1 10
0 13
3 11
0 16

105:8
83:30
80:17
59:19
82:28
48:36
44:39
36:60
49:54
34:39
19:61
24:90
18:84
6:122

43
42
41
35
34
28
19
19
16
16
16
9
9
0
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Finále je už dnes
Ceny předá Soli
Turnajový seriál „O Volejbalový
míč ZŠ Palackého“ dospěl ke
svému konci. Dnes, v pondělí 30.
března vyvrcholí celozimní akce
mladých volejbalových nadějí finálovým turnajem po jehož skončení proběhne slavnostní vyhodnocení nejúspěšnějších školních výběrů ve volejbalu 6. a 9.
tříd a přehazované mix 4. a 5.
tříd. Slavnostního předávání se
zúčastní patron celé akce poslanec Parlamentu ČR Radim Fiala

a za hlavního partnera agenturu
TK PLUS generální manažer
VK Prostějov Peter Goga a kapitánka družstva Solange Soaresová.
Volejbalového turnaje se zúčastní šestice družstev ZŠ Melantrichova, ZŠ Palacká, ZŠ JF Otaslavice, ZŠ Určice, GJW a RG a ZŠ
Prostějov. Odměněna budou také
tři nejúspěšnější družstva v přehazované mix RG a ZŠ, ZŠ Palacká a ZŠ Dr. Horáka.
-zv-

Kostelečtí házenkáři dali nakonec Plzni na frak

TJ Sokol Kostelec na Hané-HK HK Slavia VŠ Plzeň
24:20 (11:11)
Sestava a branky Kostelce:
Varha, Kaláb - Ševčík 3, Vasiliev 5, Zajíček 6, Vymětal 3,
Paták 1, Varhalík 4, T. Grulich 2, I. Chalupecký, M.
Grulich, L. Chalupecký,
Švec, Grepl. Trenér: Alois Jurík. Rozhodčí: Samek, Horsák. Sedmičky: 3/1:2/1. Vyloučení: 5:3. ŽK: 1:2. Diváků: 150. Vývoj skóre po pětiminutovkách: 2:2, 6:3, 8:4,
9:8, 10:9, 11:11, 11:12, 14:14,
16:15, 19:15, 21:16 a 24:20.
KOSTELEC NA HANÉ - V
16. kole 1. házenkářské ligy
zavítali na palubovku Kostelce Slávisté z Plzně. Po nedávných zdravotních problémech se mužstvo Kostelce na
Hané dalo dohromady a přivítalo Plzeňské v plné síle.
Zejména díky výborně fungující obraně a excelentnímu
výkonu obou gólmanů se domácím po urputném boji podařilo urvat vítězství 24:20.
„Dneska to byl guláš. Na začátku jsme vedli a mysleli
jsme, že to půjde samo. To se
ale nestalo a místo toho jsme
odehráli utrápené utkání, “
zhodnotil stručně kostelecký
Tomáš Grulich.
Do nedělního zápasu vstoupili lépe hráči Plzně. Ještě
než se domácí stačili rozkoukat, brankář Varha měl za
zády první míč. Čisté konto
si však soupeř neudržel ani
minutu. Míče se chopil domácí borec Jan Paták a skóre
okamžitě srovnal. Obě mužstva nastoupila s obrovskou
chutí do hry a s odhodláním

Šachy - SK ROŠÁDA informuje
• Krajský přebor mládeže
Pořadatelé v Hrabišíně (okres
Šumperk) přivítali symbolických 64 účastníků čtvrtého kola
krajského přeboru v rapid šachu
mládeže, kteří se utkali ve 3 kategoriích. Mezi nejmladšími hráči
do 10 let obsadil výtečné druhé
místo hráč ROŠÁDY Tomáš Zajíček, když podlehl pouze vítěznému Jáchymu Barešovi (A64
Grygov). Mezi dvanáctiletými
kraloval Jiří Navrátil (A64 Grygov). Hattrick grygovských završil Igor Alfimov v kategorii
H14, Matěj Gorba z ROŠÁDY
skončil čtvrtý. Poslední, páté kolo krajského přeboru bude pořádat prostějovská ROŠÁDA ve
spolupráci s RG a ZŠ města Prostějova 4. dubna.

ziskem 3 bodů posunula opět o
jednu příčku v tabulce přeboru a
již je na 5.místě. To je velký
úspěch, zvláště když podle ELO
koeficientů měla sestava ROŠÁDY bojovat spíše o udržení.
Výsledky na šachovnicích: Lasák - M.Bednář 1:0, Dvořák V.Bednář 1:0, Jodl - Luboš Vozák 0,5:0,5, Šindelář - Škutová
0:1, Novák - Šimíček 0:1,
M.Gorba - Lukáš Vozák 1:0,
Snášel - Škuta 0:1, Vičarová Šnedrla 1:0.

• Těsná prohra v Olomouci
Nejtěsnějším výsledkem 4,5:3,5
prohrála SK ROŠÁDA „A“ Prostějov na Garde Calcio Olomouc. Jednotlivé výsledky:
Švancara – Lasák 0,5:0,5; Trávníček – Dvořák 0,5:0,5; Gerych –
• Oblastní přebor družstev
Vaculka 1:0, Hejnar – Kocmel
V 10. kole oblastního přeboru 0:1, Rikardt – Zatloukal 1:0; Rodružstev se utkalo béčko RO- háč – Vychodil 1:0; Goroš – KouŠÁDY s hosty ze Sokola Skali- delka 0:1, Jahn – Novák 0,5:0,5.
čka „B“. V sestavě domácích dostali příležitost hned čtyři doro- SK ROŠÁDA Prostějov hraje
stenci ve věku 14 - 16 let, kteří a podniká všechny svoje sporzaznamenali dohromady 2,5 bo- tovní akce za veřejné finanční
du. Přispěli tím k těsné výhře podpory města Prostějova.
4,5:3,5. SK ROŠÁDA „B“ se
-rk-
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zvítězit. Od samého začátku
byli diváci, kteří se v hale sešli, svědky jedné akce za druhou. V osmé minutě se parádním sólem, které bylo
úspěšně zakončeno šestým
gólem, blýskl Ševčík. Po neproměněné sedmičce Vasylieva se v desáté minutě pokusil prostřelit gólmana hostí
opět Paták, který míč však
místo do brány nabodl na levý horní roh. Po bleskovém
přesunu hráčů k bráně domácích začali hosté vymýšlet kličky, zapeklité přihrávky a Varha se ocitl pod
velkým tlakem. Po dlouhém
vzdorování se však míč přece jenom dostal do jeho síťě
a hosté snížili na 8:5. Tento
úspěch zvedl Plzni sebevě-

domí a z dalšího úspěšného
zákroku se radovali už v následující minutě. Po žluté
kartě domácích dostali
Slávisté opět šanci v podobě
sedmičky. Číslo třináct na
dresu střelce hostí mu tentokrát přineslo štěstí a skóre
upravil na nebezpečných 8:7.
Plzeň v té chvíli ucítila příležitost a přitvrdila. V osmnácté minutě se přes úpornou
snahu Kostelce ubránit alespoň jednobodový náskok dostal do šance Schut a urval
pro svůj tým vyrovnávací
gól. Remíza to byla pouze
dočasná a trvala pouhých několik desítek vteřin. Radost
plzeňských hráčů pokazil Jiří Vymětal a svou přesnou
trefou poslal Kostelec opět

Prásk ho! Domácí veterán Richard Zajíček přispěl půltuctem branek k
důležité včerejší výhře Kosteleckých s Plzní
foto: Zdeněk Pěnička

HLASY TRENÉRŮ
Alois JURÍK (Kostelec na Hané): „ Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Ta házená ale bolela. Nebyli jsme si schopni vypracovat dostatečný náskok, aby se hráči uklidnili. Vázl nám rychlý přechod do útoku, málo jsme hráli s křídly,
které jejich brankář chytal špatně. Střelecky se dařilo Varhalíkovi. Ta házená nebyla moc hezká, neproměnili jsme spoustu šancí. Bylo to utrápené vítězství. S obranou a oběma gólmany jsem spokojený, ale dvacet čtyři branek je málo.“
Pavel ANDRLE (Plzeň): „ My jsme si utkání prohráli naprosto zbytečně chybami, které jsme udělali v druhé polovině druhého poločasu. Je to takový náš standardní výkon.
Vždycky máme hluchou desetiminutovku. Domácí tento náš
výpadek potrestali a tím zápas rozhodli. Do zápasu jsme
vstoupili v pozměněné základní sestavě, protože vstupy do
utkání, obzvláště venku, míváme špatné. Dneska nám to vyšlo, byli jsme až do pětačtyřicáté minuty Kostelci vyrovnaným soupeřem. Bohužel jsme se nedokázali udržet do konce.“
-neddo vedení. Dvaadvacátá minuta znamenala první vstup
do utkání pro brankáře Michala Kalába, který po podařeném zákroku znovu vystřídal. V následujících minutách se domácím borcům
přestalo střelecky dařit.
Mohli se naštěstí stoprocentně spolehnout na obranu.
Stagnující produktivitu Kostelce prolomil ukázkovou
čistou brankou do pravého
horního rohu Richard Zajíček. Rána, která zasvištěla
za záda gólmana jako raketa
znamenala zvýšení náskoku
na 11:9. Do poločasu se i
hostům párkrát zadařilo a při
odchodu do šaten svítilo na
tabuli skóre 11:11.
Druhá půle utkání byla ve
srovnání s předchozí agresivnějšího rázu. Do kostelecké brány se tentokrát postavil Kaláb. Hráči chodili
do osobních kontaktů a zača-

lo se vylučovat. Pár bodů
sbírala střídavě mužstva na
obou stranách, Kostelec se
dostal znovu do vedení. Ve
41. minutě hosté opět srovnali a následně domácí hráče
dokonce o jeden bod předčili! Obrovskou bojovností a
díky neprůstřelné obraně se
skóre vyšplhalo na 19:16.
Jak má vypadat útok s prvky
akrobacie předvedl skandujícím fanouškům v 52. minutě Milan Varhalík, když
svůj úspěšný tah na branku
zakončil parádní rybičkou.
Další kousek předvedl v
zápase Tomáš Grulich. Pět
minut před koncem se mazaně vysmekl soupeřově
obraně a zvýšil na 21:16.
Přetahovaná o důležité vítězství nakonec vyvrcholila ve
skóre 24:20 a házenkáři z
Kostelce se mohli radovat ze
zaslouženého vítězství.
-ned-

Prostějovští házenkáři promarnili další utkání
TJ Sokol II Prostějov
- HBC RONAL Jičín „B“
27:29 (13:19)
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Rášo M. Jurík 1, Juráček, Pišťák 2, Mičola 6, Kosina 7, Čech 3, T. Jurík 1, Jura, Nevrlý 6, Šestořád, Ordelt, Bůžek 1.
Trenér: Antonín Krist. Rozhodčí:
Kosmák, Hanák. Vývoj skóre po
pětiminutovkách: 0:2, 3:6, 5:11,
7:14, 9:16, 13:19, 15:21, 16:23,
19:24, 21:24, 24:27, 27:29.
V neděli sehráli prostějovští
házenkáři další nevydařené utkání. Přestože byli svému soupeři z Jičína rovnocenným soupeřem, nedokázali překročit stín
minulých neúspěchů a zlomit
nekonečnou šňůru smolných utkání. Jakoby se nabízeného vítězství zalekli a stáhli se zpět do
role neúspěšného mančaftu.
První poločas začali velice báz-

livě a přestože byli na domácí
půdě, vypadalo to právě naopak. Východočeši působili naprosto suverénním dojmem a
sázeli do domácí svatyně jeden
gól za druhým. Jejich skóre
rychle narůstalo a domácí nedokázali najít žádnou mast na jejich rychle zakončované a
vtipné útoky a dobře postavenou obranu. Ve snaze dohnat náskok hostí se zbrkle pouštěli do
útoku, který nedokázali zakončit, a přitom zapomínali na
obrannou hru. Jejich rozhozenou řadu pak soupeř dobrou
hrou na pivota úspěšně využíval. „Opět se ukázala naše stará nemoc - špatná přihrávka a
střelba. Dokázali jsme vyrobit
velké množství technických
chyb. Vůbec jsme nebránili a
nedokázali eliminovat pivota,“
zlobil se trenér Antonín Krist.

Obrovskou překážkou byl brankář hostí. Chlap jako hora svými
klepety doslova čaroval a jakoby vysílal odpudivé magnetické
vlny proti domácím střelcům.
Vychytával jednu střelu za druhou a dokonale se mu domácí
kanonýry podařilo zneškodnit.
Nedokázali vstřelit branku ani
tehdy, když ležel gólman na zemi. V prvních deseti minutách
druhého poločasu soupeř ještě
zvýšil svůj náskok, pak však
evidentně polevil. Domácí se
pomalu ale jistě vraceli dohry a
dotahovali až sedmibrankové
manko. Posledních pět minut už
měli naději alespoň na vyrovnání, ale Kosina a Šestořád neproměnili sedmimetrové hody,
což zřejmě nakonec celý zápas
rozhodlo. V samotném závěru
pak podržel domácí střídající
brankář Rášo, který zneškodnil

OHLASY TRENÉRŮ
Antonín KRIST (TJ Sokol II Prostějov): „Hráli jsme špatně v
obraně, nedařila se nám střelba a přihrávky. V prvním poločase
soupeř získal náskok díky naší nezodpovědné obraně, ve druhém
poločase nás naopak potopil útok. Vyhořeli jsme střelecky. Třeba Kosina - z jedenácti náskoků jen dvě branky. Neskutečné. Patnáct minut před koncem jsme se dokázali vrátit do hry, ale střelba byla naprosto nepřipravená a zbrklá, navíc jsme neproměnili
dvě sedmičky. Tím jsme se připravili o vyrovnání, troufám si říct
i o výhru,“ zalitoval kouč.
Miloslav KRŮTA (HBC RONAL Jičín „B“): „Hodnocení?
Radši ne.“
-jpněkolik tutovek.
Prostějovští házenkáři opět odcházeli z domácího hřiště poraženi, se sklopenou hlavou a sebevědomím hluboko zadupaným v zemi. Nechybělo jim nasazení, do hry dávali všechno,
ale to pověstné štěstíčko stále

odvrací svou tvář. Dalším faktorem, který ovlivnil utkání, byli rozhodčí. Postrádali cit pro
hru, za svá unáhlená rozhodnutí
se dokonce dvakrát trenérům
omluvili. Přesto to byli oni, kdo
nakonec utkání nasměroval do
vítězného konce Jičína.
-jp-

Orli vezou těsnou výhru z Poděbrad
Série porážek byla ukončena
Série tří porážek v řadě byla
zastaven v Poděbradech. Po
těžkém domácím direktu s Kolínem čekal na BK Prostějov
další středočeský výběr
Karma Basket Poděbrady.
Domácí výběr se pohybuje v
samotném suterénu tabulky,
ale zvláště v domácím prostředí je hodně nevyzpytatelný. Klíčem k úspěchu byla
kvalitní obrana, která nedovolila domácím snajperům atakovat stobodovou hranici jak
je jejich dobrým zvykem. Rozhodující trhák učinili Prostějovští v prvním poločase, kdy
získali čtrnáctibodový náskok,
který ve druhé polovině pohlídali.
Obvyklá základní pětice Beechum, Skibniewski, Hanavan,
Miler a Prášil začala s obrannou
taktikou, která domácím příliš
nevoněla. O tom že se oba celky
zrovna nenacházejí v optimální
pohodě svědčilo mnoho nepřesností, které produkovaly. Chabé
procento střelby zavinilo hodně
nízké skóre první čtvrtiny 16:17. Zajímavé bylo, že trenér
Bálint točil v úvodní čtvrtině nezvykle vysoký počet hráčů. Obezřetná
obrana
Prostějova

PO

80:86

PV

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Juraj HERCIK (Karma Basket Poděbrady): „O výsledu rozhodla 2.čtvrtina, kdy jsme nedokázali ubránit Beechuma a Fallse,
kteří nám dali 3 trojky za sebou. Chtěl bych vyzdvihnout morálku
našich hráčů, několikrát jsme se vlastními chybami dostali na rozdíl deseti bodů a vždy jsme našli sílu soupeře dotáhnout. Důležitý
faktor byla také střelba trojek v 1. poločase a naše úspěšnost střelby trestných hodů po celý zápas. Tyto body nám v závěru chyběly,
přesto jsme mohli vyhrát.“
Petr BÁLINT (BK Prostějov): „Z naší strany to byl lepší zápas
než-li proti Kolínu, především v obraně. Hodně mě mrzí začátek
2. poločasu, kdy jsme polevili a pustili soupeře zpět do utkání. Nemohu komentovat výkony rozhodčích, ale myslím, že změna trendu v rozhodování v průběhu utkání by neměla být.“
-zv-

Porada pomohla. Po třech porážkách v řadě se konečně podařilo Orlům
zvítězit. Určitě jim pomohly i důrazné promluvy do duše trenéra Bálinta
Foto: Zdeněk Pěnička
pokračovala i e druhé desetiminutovce a úvodní sérií 8:0 se
utrhli až na dvanáctibodový rozdíl 35:22. Uklidňující náskok

čtrnácti bodů po první polovině
utkání zajistil Orlům dvěma
úspěšnými trojkovými trefami
Falls. Po změně stran však dis-

ciplína z hostujícího celku jakoby vyprchala. Hlavně obrana
vlastního koše už nepůsobila
tak neprostupně a Poděbradští
začali z náskoku Hanáků ukrajovat. Nejblíže se domácí dotáhli na šestibodový rozdíl, ale
závěr třetí čtvrtiny vyšel opět
lépe hostům a značil devět bodů
rozdílu před poslední desetiminutovkou - 52:63. Jak už ovšem
bývá v posledních utkáních
Orlů neblahým zvykem najednou se jejich náskok začal
rychle vytrácet. Domácí ostrostřelci Špička se Striou táhli své

spoluhráče, ale na víc než tři
body se nedostali. Hlavní zásluhu na tom má Jason Miller,
jenž začal konečně bodovat. Utkání vrcholilo, Poděbrady tlačily na pilu a začaly jim
vycházet i tříbodové trefy. Vedení 78:76 dávalo domácím
oprávněné naděje, ale Orli opět
potvrdili, že se v nervydrásajících koncovkách v posledním
období přímo vyžívají. Po
trojce Beechuma a úspěšným
trestným hodům se nakonec
smála hanácká výprava - 80:86.
-zv-
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BASKETBAL EXTRA

„Nervy fanoušků nechceme dráždit,“ říká Peter Bálint

(Dokončení ze str. 15)
Vy sám jste v Prostějově už
dlouho. Vnímáte také poslední dobou větší nevoli publika,
když se nedaří?
„Ani se to nesnažím nějak
vnímat. Ta počáteční euforie z
basketbalu v Prostějově je už
pryč a nyní po nás chce každý
vítězství. Každý fanoušek má na
naši předváděnou hru jiný úhel
pohledu. Není to ale tak jednoduché. Tréninkový proces je
dlouhodobá práce, všechno nejde hned. Takže vždycky je někdo nespokojený, ale já se snažím hráče nějak od toho odpoutat a nabádat je, aby si negativních reakcí diváků nevšímali.
Svoji práci ale děláme nejlíp jak
umíme, v tom bych chtěl fanoušky ubezpečit.“
Čeká vás finálový turnaj
Českého poháru, což je první
vrchol sezony...
„To je právě teď strašně zvláštní.
Je tady velká snaha hrát o pohár
a umístit se co nejlépe. To je
všechno krásné, ale druhá věc je
liga, kde se pořád ještě trápíme.
Na druhé straně na tom nejsme
tak jako Pardubice, které před
sezonou vyhlašovaly, že jsou
týmem pro finále a teď se strachují o postup do play off. Je
otázka, zda se teď soustředit na
pohár nebo na ligu. Pokud by
bylo prioritou vybojovat před
play off třetí místo, v poháru
bych dal přednost mladým
hráčům. Je to ale pro mě stále

velký otazník. Je to ale můj otazník, vím totiž, co chce vedení
klubu. To chce totiž být první v
lize i poháru.“
V seminále Českého poháru
máte neoblíbeného soupeře,
kterým je Nový Jičín. Víte už,
jak na něj?
„Nevím jestli Nový Jičín je pro
nás neoblíbený, každopádně si
myslím, že není k neporažení.
Uhráli jsme s nimi dobrý zápas
doma, ale pak jsme hráli špatně
u nich. Je ale pravda, že tento
soupeř nám moc nesedí, nedokážeme při hře proti němu být v
pohodě. Ale k poražení určitě je.
Stejně jako Nymburk. Jak jsem
řekl, naše liga je hodně vyrovnaná. Navíc v semifinále poháru
hrajeme s Jičínem jenom jeden
zápas, takže stát se může cokoliv
a můžeme ho porazit. Záleží ale
na momentálním stavu našich
hráčů a také na tom, jak se dokáží vyrovnat s únavou, která v
těchto dnech kulminuje. Za posledních 16 dní jsme totiž odehráli osm utkání a to je znát.“
Máme pocit, že když Novojičínští slyší jméno Prostějov,
mají rudý hadr před očima a
dokáží se proti nám pořádně
namotivovat...
„Mezi námi je obrovská rivalita,
jde o takové moravské derby.
Navíc se Nový Jičín považuje za
silnějšího a jeho hráči mají neustále snahu dokazovat, že právě
oni jsou na Moravě nejsilnější.“
-zv-
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39. KOLO MATTONI NBL
Karma Basket Poděbrady - BK Prostějov

80:86
Čtvrtiny: 16:17, 15:28, 21:18, 28:23 Trestné hody: 34/25:30/22
Střelba za 2b: 34/17:45/17
Trojky: 24/7:19/10
Doskoky: 34:33
Osobní chyby: 26:28
5 chyb: 40. Stria, 40. Špička - 38. Miller TCH: 22. Miller (PV) Diváků: 500
Rozhodčí: Vrážel, Rozsypal, Karásek

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 5
Miller 4
Vrubl 2
Villepigue

Beechum 19
Hanavan 22
Prášil 6
Staněk 9
Falls 6
Novák 13
Dokoupil
Krakovič
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

32. KOLO MATTONI NBL
USK Praha - BK Prostějov

83:85
Čtvrtiny: 18:20, 19:21, 13:19, 27:17, 6:8
Trestné hody: 15/10:17/12
Střelba za 2b: 37/20:38/23
Trojky: 29/11:30/9
Doskoky: 34:39
Osobní chyby: 19:21
5 chyb: nikdo
Diváků: 300
Rozhodčí: Lukeš, Paulík, Galajda

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 7
Miller 14
Staněk
Dokoupil

Úhlavní sok zdolán! Ve včerejším televizním utkání dokázali prostějovští Orli zdolat nejbližšího tabulkového souseda BK Děčín. V pohledném a dramatickém duelu kralovali zejména Američané. Hlavním strůjcem domácího triumfu
byl vedle tradičního tahouna Hanavana i Colin Falls.
Foto: Zdeněk Pěnička

Sestava a body Prostějova
Beechum 17
Hanavan 28
Prášil 3
Falls 14
Vrubl 2
Novák
Krakovič
Mikulec
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

40. KOLO MATTONI NBL
BK Prostějov - BK Děčín

OBCHODNÍ PARTNEØI BK PROSTÌJOV

96:90
Čtvrtiny: 19:25, 28:11, 24:22, 25:32
Trestné hody: 27/21:27/20
Střelba za 2b: 41/24:46/23
Trojky: 21/9:23/8
Doskoky: 31:38
Osobní chyby: 28:31
5 chyb: 39. Hanavan - 39. Soukup, 40. Miloš
Diváků: 1300
Rozhodčí: Dolinek, Hruša, Kapl

Sestava a body Prostìjova

Dramatická bitva na palubovce USK
se šťastným koncem v prodloužení
Prostějovští Orli jeli v pátek
do Prahy na palubovku týmu
USK v dohrávce 32. kola. I
když po většinu zápasu byli
prostějovští hráči lepší, v koncovce se domácím podařilo
srovnat a muselo se prodlužovat. V závěru prodloužení se
štěstí otočilo na stranu Orlů,
kteří si domů odvezli těsné vítězství.
Na palubovce USK Praha se našemu týmu příliš nedaří. Za posledních pět let tady prostějovští
basketbalisté zvítězili ze sedmi
zápasů jen dvakrát. Domácí
družstvo je ve specifickém prostředí velmi silné a na domácí
palubovce dokázalo zdolat
většinu týmů z předních příček
tabulky.
Pražané nastoupili v sestavě
Kotas, Marko, Rerko, Hamm a
Platt, v našem týmu se představili Skibniewski, Beechum,
Prášil, Miller a Hanavan. Orlům
se vstup do zápasu vydařil a v
čase 3:37 zvyšoval Skibniewski
trojkou na 4:11. Domácí ovšem
kontrovali z dlouhé vzdálenosti
Markem. Dařilo se našim podkošovým hráčům, bohužel chyby v obraně držely domácí na
dostřel. Několik sekund před
koncem vystihl Hanavan rozehrávku domácích, místo potrestání rychlým útokem však zbrklou přihrávkou ztratil míč a domácí Marko uzavřel skóre první
čtvrtiny na 18:20.
Ve druhé části se prostějovským
pivotům přestala dařit střelba,
domácí se po nacvičených kombinacích dostávali do dobrých
střeleckých pozic,které využívali. Trenér Bálint si musel vyžádat oddechový čas. Ani ten
však jeho svěřencům nepomohl.
Domácí se dostali do vedení a v
čase 6:45 se podařilo trojkou
Prášila pouze snížit na 25:23.
Teprve minutu před koncem

vrátil trojkou Skibniewski na
naši stranu vedení a když se totéž povedlo Fallsovi, odcházely
oba týmy do šatny za stavu
37:41.
Také vstup do třetí čtvrtiny byl
z naší strany podařený a v když
v 5. minutě Miller zvýšil na
44:52, vzal si trenér domácích
Scalabroni oddechový čas. Minutu před koncem čtvrtiny Miller trojkou zvýšil na 49:60. Domácí snížili jedním bodem z TH
a tak do poslední periody svítilo
na tabuli skóre 50:60.

Poslední čtvrtinu lépe zahájili
domácí, dvě střely mladíka SaHODNOCENÍ TRENÉRÙ
toranského znamenaly snížení, když se však Falls dvakrát Scalabroni (trenér USK) : Blahopřeji hostům k vítězství, utkání
nemýlil z dlouhé vzdálenosti, rozhodlo, že naši hráči nebyli schopni ubránit Hanavana.Utkání
bylo v čase 2:23 skóre 54:66. by měli rozhodovat hráči.
Domácí živili naději přede- Peter Bálint (trenér BK Prostějov): Odehráli jsme velmi těžké
vším střelbou z dálky, zde se utkání s kvalitním soupeřem, silným na domáci půdě,agresivním
několikrát blýsknul domácí v obraně. Myslím, že jsme si více zasloužili vyhrát.Oproti předKotas. V posledních minutách chozím utkáním jsme se prezentovali zlepšenou obranou a to rozutkání vsadili domácí vše na hodlo.
riziko, a když Kotas trefil další
dalekonosnou trojku a snížil pak se jeho svěřencům střelec- Rerko těžkou střelou zpod koše
na 6 bodů, musel si trenér ky nedařilo. Po úspěšné trojce zvýšil a Hanavan následně srovBálint vzít oddechový čas. Ani domácího Platta se schylovalo nal z trestných hodů.Minutu
se k dramatické koncovce. 39 před koncem bylo utkání vzácně
sekund před koncem pak vy- vyrovnané 83:83.Třicet sekund
rovnal domácí Satoranský na před koncem sice skóroval do77:77 a bylo jasné, že další mácí Satoranský, protože mu
drama je na světě. A protože však byly odpískány kroky,koš
nájezd Prášila ani střela Kota- nebyl uznán. Hosté pak v
se nenašla svůj cíl, muselo se dlouhém útoku zakončili Hanaprodlužovat.
vanem a 8 sec. před koncem měl
Prodloužení zahájili lépe do- poslední oddechový čas domácí
mácí a dostali se do vedení tým. A protože střela Satoran81:79. Když se však v polovině ského nenašla svůj cíl, radovali
prodloužení dostal k nepove- se prostějovští basketbalisté z
dené střele Fallse Hanavan, by- vydřeného vítězství 83:85.
lo opět srovnáno. Poté domácí
-red-

USK 83:85 PV

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL

Foto: www.bkprostejov.cz

40.kolo:BK Breda & Weinstein Opava - NH Ostrava 94:69 (24:14, 43:31, 67:53).Nejlepší hráči: Šiřina 24 bodů (4 trojky) a 7 asistencí, Blažek 19 bodů, Pumprla 17 bodů a 9 doskoků, Dygrýn 11 bodů - Arnold 27 bodů a 12 doskoků, Stehlík a Robinson po 10 bodech.
Střelba: 46/29:38/19. Trojky: 15/6:23/4. Trestné hody: 20/18:23/19. Doskoky: 31:29. Osobní chyby: 19:22. Pět chyb: 24. Šoška (OPA). Diváků: 1487. Nejlepší hráč: Šiřina (OPA) •
Geofin Nový Jičín - BK Synthesia Pardubice 69:65 (11:26, 29:37, 53:50).Nejlepší hráči:
Reinberger 15 bodů, Walker 15 bodů a 10 doskoků, Šarović 10 bodů, Muirhead 10 bodů a
7 doskoků, Ubilla 9 bodů a 8 asistencí - Sanders 23 bodů (5 trojek), Šteffel 12 bodů a 13 doskoků, Payne 11 bodů a 12 doskoků. Střelba: 52/24:41/15. Trojky: 13/5:23/10. Trestné hody: 7/6:7/5. Doskoky: 31:38. Osobní chyby: 15:16. Diváků: 1100. Nejlepší hráč: Sanders
(PU) • BK Kondoři Liberec - BC Kolín 87:79 (22:24, 43:42, 63:64). Nejlepší hráči:
Hampton 23 bodů, Marek 17 bodů, Černošek 14 bodů a 9 doskoků, Landa 14 bodů a 11 doskoků - Brown 21 bodů (5 trojek), Rogers 16 bodů a 8 doskoků, Ames 10 bodů a 6 asistencí. Střelba: 47/22:28/15. Trojky: 20/8:32/12. Trestné hody: 24/19:21/13. Doskoky: 43:30.
Osobní chyby: 20:23. Pět chyb: 39. T. Tóth (L). TCH: 21. Ames (K), 29. lavička hostů. Diváků: 568. Nejlepší hráč: Landa (L) • ČEZ Basketball Nymburk - Karma Basket Poděbrady 94:66 (27:15, 53:45, 77:57). Nejlepší hráči: Schilb 25 bodů, Sokolovský 14 bodů a
6 asistencí, Jagodnik 13 bodů - Castleberry 15 bodů a 8 doskoků, Beneš 11 bodů a 5 asistencí. Střelba: 46/30:36/18. Trojky: 15/8:12/6. Trestné hody: 12/10:18/12. Doskoky:
23:24. Osobní chyby: 20:13. TCH: 3. Páleník (P). Diváků: 750. Nejlepší hráč: Schilb (NB)
• BK Prostějov - BK Děčín 96:90 (19:25, 47:36, 71:58). Nejlepší hráči: Falls 21 bodů, Hanavan 17 bodů a 8 doskoků, Beechum 16 bodů, Miller 15 bodů a 6 doskoků - P. Houška 20
bodů, J. Houška 17 bodů a 12 doskoků, Hatcher 16 bodů a 9 doskoků, Alič 14 bodů. Střelba: 41/24:46/23. Trojky: 21/9:23/8. Trestné hody: 27/21:27/20. Doskoky: 31:38. Osobní
chyby: 28:31. Pět chyb: 39. Hanavan - 39. Soukup, 40. Miloš. TCH: 23. Miller. 23. trenér
hostů Budínský. Diváků: 1300. Nejlepší hráč: Falls (PV).
-zv-
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Skibniewski 9
Hanavan 17
Villepigue
Novák 7

Beechum 16
Miller 15
Prášil
Dokoupil
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

Falls 21
Staněk 4
Vrubl 7
Krakovič

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL
Dohrávka 32. kola: USK Praha - BK Prostějov 83:85 po prodloužení (18:20, 37:41, 50:60,
77:77). Nejlepší hráči: Kotas 21 bodů (5 trojek) a 8 asistencí, Platt 17 bodů, Hamm 14 bodů,
Marko 12, Satoranský 8 bodů a 10 doskoků - Hanavan 28 bodů a 12 doskoků, Beechum 17 bodů a 6 doskoků, Miller 14 bodů a 11 doskoků, Falls 14 bodů. Střelba: 37/20:38/23. Trojky:
29/11:30/9. Trestné hody: 15/10:17/12. Doskoky: 34:39. Osobní chyby: 19:21. Diváků: 300.
Nejlepší hráč: Hanavan (PV).
39. kolo: NH Ostrava - USK Praha 89:67 (22:20, 46:31, 72:59). Nejlepší hráči: Bohačík 19
bodů, 5 doskoků a 5 asistencí, Arnold 17 bodů a 12 doskoků, Uhlíř 14 bodů (4 trojky), Stuchlý
14 bodů - Kotas 19 bodů (5 trojek) a 8 doskoků, Marko 15 bodů, Satoranský 12 bodů a 6 doskoků. Střelba: 37/22:29/14. Trojky: 21/11:30/10. Trestné hody: 15/12:11/9. Doskoky: 34:26.
Osobní chyby: 17:16. Diváků: 1176. Nejlepší hráč: Bohačík (O) • Karma Basket Poděbrady
- BK Prostějov 80:86 (16:17, 31:45, 52:63). Nejlepší hráči: Stria 20 bodů (4 trojky), Špička 20
bodů, Beneš 13 bodů, Castleberry 10 bodů a 13 doskoků - Hanavan 22 bodů a 13 doskoků, Beechum 19 bodů (4 trojky), Novák 13 bodů. Střelba: 34/17:45/17. Trojky: 24/7:19/10. Trestné
hody: 34/25:30/22. Doskoky: 34:33. Osobní chyby: 26:28. Pět chyb: 40. Stria, 40. Špička - 38.
Miller. TCH: 22. Miller. Diváků: 500. Nejlepší hráč: Hanavan (PV) • BC Kolín - ČEZ Basketball Nymburk 71:89 (12:21, 36:46, 48:68). Nejlepší hráči: Rogers 14 bodů, Kiršbaum,
Brown a Zachrla 9 bodů - Benda 16 bodů, Jagodnik 16 bodů, Sokolovský 15 bodů, Schilb 12
bodů, Nečas 6 bodů a 8 doskoků. Střelba: 36/16:49/34. Trojky: 22/8:14/5. Trestné hody:
19/15:9/6. Doskoky: 17:34. Osobní chyby: 17:19. Diváků: 600. Nejlepší hráč: Benda (NB) •
BK Děčín - BK Breda & Weinstein Opava 96:78 (16:28, 47:46, 68:60). Nejlepší hráči: Alič
18 bodů a 7 doskoků, Williams 18 bodů, Hatcher 17 bodů, 6 doskoků a 10 asistencí, Prach 11
bodů - Šoška 16 bodů, Dygrýn 15 bodů, Czudek 12 bodů. Střelba: 44/29:42/20. Trojky:
16/5:18/6. Trestné hody: 33/23:25/20. Doskoky: 35:24. Osobní chyby: 22:29. Pět chyb: 38.
Kratochvíl (O). Diváků: 720. Alič (D) • BK Kondoři Liberec - BK Synthesia Pardubice
84:67 (30:16, 53:35, 72:51). Nejlepší hráči: Hampton 19 bodů (5 trojek), L. Tóth 16 bodů, Černošek 15 bodů - Payne 19 bodů, Grepl 13 bodů, Šteffel 10 bodů. Střelba: 35/21:43/16. Trojky:
20/10:23/7. Trestné hody: 19/12:19/14. Doskoky: 30:31. Osobní chyby: 20:19. Diváků: 520.
Nejlepší hráč: Černošek (L).

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

ČEZ Basketball Nymburk
Geofin Nový Jičín
BK Děčín
BK Prostějov
BK Kondoři Liberec
NH Ostrava
USK Praha
BK Synthesia Pardubice
BK Breda a Weinstein Opava
Basket Poděbrady
BC Kolín

36
36
37
36
36
36
36
37
36
37
37

35
27
20
20
16
16
15
13
14
12
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
9
17
16
20
20
21
24
22
25
25

3319:2408
3067:2686
3007:2931
2919:2925
2916:3015
2811:3072
2737:2899
2859:2961
2753:3078
3142:3322
2871:3104

71
63
57
56
52
52
51
50
50
49
49

PØÍŠTÍ PROGRAM
41. kolo, středa 1. dubna 2009: BK B & W Opava - USK Praha (pátek 3.4.), NH Ostrava BK Prostějov (17:30 hodin), BK Děčín - ČEZ Basket Nymburk, BK Kondoři Liberec - Karma Poděbrady, BC Kolín - Geofin Nový Jičín. BK Synthesia Pardubice volný los.
Final four Českého poháru, sobota, neděle 4.-5. dubna 2009, Brno:
Semifinále: ČEZ Basket Nymburk - BK Pardubice (16:00 hodin), BK Prostějov - Geofin Nový Jičín (18:30 hodin). Poražení semifinalisté o 3. místo: neděle 5. dubna 14:30 hodin, vítězové-finále: 16:30 hodin!
-zv-

HVÌZDA TÝDNE
IAN HANAVAN
Americký dravec táhne Orly ke třetímu místu. Šedesát sedm bodů
ze tří střetnutí v uplynulém týdnu hovoří jasnou řečí. Když se
k tomu přidají i výtečné statistiky co se týká doskoků a jeho celkový přínos pro tým, je Ian bezkonkurenční jedničkou týmu. Doufejme, že mu forma vydrží a budou se mu vyhýbat zranění. Iane,
hodně štěstí a klidné nervy proti Novému Jičínu.

SMOLAØ TÝDNE
DUSTIN VILLEPIGUE
Obhajoba nechvalného titulu se tentokrát nevyhnula poslední
posile BK Prostějov. Americký hráč se zatím na hané herně
trápí a na palubovku vybíhá jen ve výjimečných případech. Jeho statistiky jsou také hodně zarážející, Dustin končí většinou
jako jediný z celého týmu v záporných číslech! Dustine, vzpamatuj se!

Sport
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Milada Spalová: „Přijatelnější je Brno, Olomouc se na nás vždy vyhecuje.“ VK PROSTĚJOV SPECIÁL
Nejlepší volejbalistka České republiky
hájící barvy VK Prostějov byla očekávanou tahounkou hanáckého kolosu
na plánované cestě do extraligového finále. Byla to právě „Spalda“, která v
součtu všech tří zápasů s pražským
Olympem čněla nad ostatními aktérkami výkonem a hlavně klidem v dramatických koncovkách. „Bylo vidět, že
nám soupeřky nechtějí dát nic zadarmo.
Zvláště v sobotu jsme se dostávaly do
hry pomalu, ale je podstatné, že jsme i
přes problémy dokázaly zápas dotáhnout do vítězného konce,“ okomentovala závěrečné semifinálové vystoupení Milada Spalová. Přerovská rodačka
také uvádí na pravou míru zdánlivou
menší koncentraci v úvodu střetnutí.
„Možná tam trochu menší koncentrace
byla, což nás rozhodilo na přihrávce. Z
toho plynul problém v útoku. Snažily
jsme se ale dát hlavy vzhůru a bojovaly
včetně neustálého hecování, které mo-

„Za Olomouc jsem hrála sedm let
a tamní halu mám moc ráda, ale i mně
samotné se lépe hraje proti Brnu.“
žná není vždycky vidět. My se totiž dokážeme podržet třeba i očním kontaktem, v komunikaci bych problém neviděla,“ vyvracela profesorský přístup k
rozhodujícímu střetnutí excelentní blokařka. Zkušená plejerka si také pochvalovala kvalitu Olympu, který prostějovský tým před finále řádně prověřil. „Pokud nás soupeř zatlačuje servisem, tak
nás to nutí jít pořád dál a dál. Dva těžší
zápasy s Olympem tak opravdu byly
vhodnou průpravou na finále,“ projevila uznání soupeři Spalová. Očekávaný
boj na ostří nože s Olomoucí se nekoná.

SEMIFINÁLE PLAY OFF EXTRALIGY ŽEN

PVK Olymp Praha - VK Prostějov

1:3

Ve finálové sérii bude protivníkem Prostějova stále se lepšící Brno. „Pro nás je
asi přijatelnější Brno, protože olomoucký tým se na nás vždycky až nezvykle
nahecuje a je proti nám schopný podat
vysoce nadstandardní výkony. Naopak
s Brnem umíme hrát jak doma, tak venku,“ říká na adresu posledního soka
„Spalda“, která závěrem na téma Olomouc dodává: „Je pravda, že existuje
určitá vnitřní nostalgie. Za Olomouc
jsem hrála sedm let a tamní halu mám
moc ráda, ale i mně samotné se lépe hraje proti Brnu.“
-zv-

Čas:
Rozhodčí:
1. set:
2. set:
3. set:
4. set:

PV 3 : 1 PHA
V nejkratším možném časovém
úseku, tedy po šesti zápasech play
off ženské volejbalové extraligy je
VK Prostějov ve finále. Po
hladkém čtvrtfinálovém „rozcvičení“ s Přerovem, však v semifinále stál v cestě obhájce mistrovského titulu v podobě pražského
Olympu. Po úvodním hladkém
vítězství se však další dva duely série vyznačovaly velkou vyrovna-

ností, kterou plně potvrdil sobotní
třetí zápas. Pražanky nastoupily
se vztyčenými hlavami a uzmuly
pro sebe rychle první sadu. Domácí kolos se z nečekané komplikace rychle otřepal a v očekávaném tempu otočil průběh utkání na svou stranu. Závěrečná
čtvrtá sada však opět přinesla naději nezlomným Pražankám,
které však neustály koncovku a jejich pouť letošním play off skončila. „Prohráli jsme tak sérii v
poměru 0:3 a já Mirkovi i jeho
svěřenkám blahopřeji k postupu

A má ho. Ivča Bramborová se stala po svém návratu na palubovku stěžejní strůjkyní obratu nepříznivě se vyvíjejícího zápasu.
Foto: Zdeněk Pěnička

do finále. Převezme-li takový tým
od nás žezlo mistra republiky, tak
budou důstojným pokračovatelem v držení extraligového titulu,“
vysekl po sobotním utkání poklonu svému kolegovi a jeho svěřenkám pražský kouč Stanislav Mitáč.
Očekávaná sestava Jelínková, Pušněnkovová, Thomasová, Soaresová, Bramborová, Spalová s liberem
Tomanovou nevstoupila do střetnutí
optimálně. Alarmující stav 0:5 a
hlavně ospalý dojem budící domácí
výběr vyburcovaly domácího kouče
Čadu k činu. Na lavičku se pakovala
chybující Bramborová, kterou nahradila Kučerová. Změna přinesla oživení v podobě otočení na 15:14, ale
nakopnutý Olymp kontroval - 17:20.
V této fázi ztichla celá hala a slyšet
byl jen hlouček pražských náhradnic
a nadšený výskot jejich spoluhráček
po každém získaném bodu. Při pohledu na palubovku byl opravdu očividný rozdíl mezi rozpoložením
obou družstev. Zatímco na domácí
straně byly u hráček k vidění nevěřící
takřka protažené obličeje, tak na
druhé straně z volejbalistek enormní
odhodlání přímo čišelo! Špatně se
vyvíjející sada už skončila logicky výhrou Olympu 22:25! Nervozita
domácích se přenesla i do druhé sady
a vyvrcholila za stavu 8:9. To už došla domácímu kouči podruhé v zápa-

Diváků: 250
35 minut
21 minut
22 minut
29 minut

Sestava Prostìjova
Jelínková
Spalová

Foto: Zdeněk Pěnička

Volejbalová loď doplula do finále!
Pražanky však neprodaly kůži lacino

107 minut
Činátl, Rychlík
23:25
13:25
25:20
26:28

HLASY TRENÉRŮ
Miroslav ČADA (VK Prostějov): „Utkání jsme odehráli hodně nervózně.
Dostali jsme se pod tlak na přihrávce, protože se od začátku dařilo Brejchové na
podání, a celkově byl zápas z naší strany plný výkyvů. Dva sety byly dobré a
dva špatné. Celkově byl největší rozdíl v útoku, kde jsme byli s výjimkou prvního setu lepší. Tím se nám podařilo střetnutí nakonec vyhrát, k čemuž přispělo i víc bodových bloků. Naopak jsme měli více zkažených podání, tam holky
chybovaly až příliš. Co se týká výkonu jednotlivých hráček, pomohla svým návratem na hřiště po brzkém vystřídání Bramborová a jedničkou v útoku byla z
obou týmů Spalová.“
Stanislav MITÁČ (PVK Olymp Praha): „Nebudu tak strohý, jako před týdnem, kdy jsme tady dostali s velkou parádou za hodinu 3:0. Dnes to bylo z naší
strany výrazně lepší. Nešlo sice o tak podařené utkání jako ve středu v Praze, ale
přesto jsme dokázali hlavně v prvním setu hrát velmi dobrý volejbal a tuhle sadu Prostějovu vzít. Po delším (dvousetovém) oddechovém čase jsme znovu zahráli dobře čtvrtý set. A nechybělo příliš to dohrát k tiebreaku, hlavně za našeho
vedení 23:22 a pak ještě při bodové situaci Martiny Šmídové. Stačilo trochu štěstíčka nebo více volejbalového umu, k čemuž bohužel nedošlo.“
-zvse trpělivost a tentokrát šla na „bidlo“
Pušněnkovová. Ruská hráčka si však
neodpustila směrem ke svému lodivodovi komentář… „Vali byla od začátku překrvená. Přemotivovanost
zapříčinila chyby a začala vidět problémy jinde než u sebe. Bude se muset zklidnit, protože podruhé si to už
nesmí dovolit,“ okomentoval výstup
temperamentní smečařky Miroslav
Čada. Místo načepýřené Rusky dostala druhou šanci Bramborová a
chopila se jí oběma rukama! Její smeče společně s drtivým podáním přivodily obrat (14:9, 20:12), který vyvrcholil přesným zásahem na „komoru“ Vanžurové - 23:14. Po výsled-

ku 25:15 se tedy šlo od nuly. Hladký
závěr druhého dějství určil režii následujícího setu. Prostějov předváděl
svou obvyklou hru, ve které slavil
úspěch rychlý a pestrý útok s tradiční
spoluprací Jelínkové se Spalovou 25:13 a 2:1. Hostující tým však
zbraně neskládal. Mírný náskok hostujícího výběru z úvodu se proměnil
ve druhé polovině čtvrté sady v přetahovanou. Vedení 20:17 Prostějova
se rázem změnilo na manko 22:23,
ale to bylo vše. Tři míče po sobě do
pole Olympu značily konec série
(25:23) v poměru 3:0 na zápasy. Nutno však podotknout, že úřadující
šampion „umíral“ ve stoje!
-zv-

HLAVNÍ PARTNEØI VK PROSTÌJOV

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

VK Prostějov - PVK Olymp Praha

3:1
Čas:
Rozhodčí:
1. set:
2. set:
3. set:
4. set:

95 minut
Kovář, Vojtíšek
22:25
25:15
25:13
25:23

Diváků: 1300
26 minut
21 minut
22 minut
26 minut

Sestava Prostìjova
Jelínková
Spalová

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

JAK SE HRÁLO
SEMIFINÁLE PLAY OFF, 1. ZÁPAS: VK Královo Pole Brno - SK UP
OLomouc 3:1 (15, 23, -21, 16). Stav série 1:0. Sestavy: Melichárková, Božková, Kubínová, Útlá, Onderková, Mikysková, libero: Jášová. Střídala: Noseková
- Dedíková, Langová, Gregorová, Chalcarzová, Piňosová, Mátlová, libero: Maléřová. Střídaly: Nachmilnerová, Měrková. Čas: 85. minut. Diváků: 300.
2. zápasy: PVK Olymp Praha -VK Prostějov 1:3 (-23, -13, 20, -26). Stav série: 0:2. Sestavy: Brejchová, Kvapilová, Sládková, Halbichová, Vanžurová,
Šmídová, libero: Háječková. Střídaly: Jakubšová, Preslová, Nejmanová - Pušněnkovová, Thomasová, Soaresová, Kučerová, Spalová, Jelínková, libero: Tomanová. Střídala: Bramborová. Čas: 107. minut. Diváků: 1000 • SK UP Olomouc -VK KP Brno 0:3 (-23, -24, -18). Stav série: 0:2. Sestavy: Mátlová, Měrková, Nachmilnerová, Gregorová, Chalcarzová, Langová, libero: Maléřová.
Střídaly: Piňosová, Minářová, Dedíková, Honková - Onderková, Kubínová, Útlá, Mikysková, Melichárková, Božková, libero: Jášová. Střídaly: Svobodníková,
Noseková. Čas: 74. minut. Diváků: 700.
3. zápasy: VK Prostějov - PVK Olymp Praha 3:1 (-22, 15, 13, 23). Konečný
stav série: 3:0, postupuje Prostějov. Sestavy: Jelínková, Pušněnkovová, Thomasová, Soaresová, Bramborová, Spalová, libero Tomanová. Střídala: Kučerová - Brejchová, Halbichová, Kvapilová, Sládková, Vanžurová, Šmídová, libero
Zoulová. Střídaly: Kallistová, Jakubšová, Preslová. Čas: 95. minut. Diváků:
1300 • VK Královo Pole Brno - SK UP Olomouc 3:0 (20, 23, 20). Konečný
stav série: 3:0, postupuje Brno. Sestavy: Onderková, Kubínová, Útlá, Mikysková, Noseková, Božková, libero: Jášová. Střídala: Melichárková - Mátlová, Nachmilnerová, Gregorová, Chalcarzová, Langová, Dedíková, libero: Maléřová.
Střídaly: Piňosová, Měrková, Janečková. Čas: 69. minut. Diváků: 350.
-zv-

KAM PŘÍŠTĚ

Vydřené vítězství z Prahy přihrálo mečbol Prostějovu

Nadšený výkon Olympu málem skolil favorita
PHA 1 : 3 PV
Pro mnohé fanoušky mělo druhé střetnutí semifinálové série až nečekaně
dramatický průběh. Bojovný domácí
tým nedal favoritovi z Hané ani jediný
míč zadarmo a nakonec přerušil ziskem třetí sady třináctizápasovou sérii
Prostějova zápasů beze ztráty setu.
„Pražanky šli do utkání s taktikou maximálně riskovat na podání, což jim
vycházelo vlastně celý zápas. Olymp
byl lepší také na přihrávce, když my
dostali deset přímých bodů ze servisu a
to hovoří za vše,“ odkryl důvody vyrovnaného duelu hostující kouč Čada.
Obhájce titulu favoritovi zle zatápěl
zejména středem sítě a také hodně
týmovým výkonem. „Hodně se dařilo
našim středovým hráčkám, obě útočily s úspěšností přes šedesát procent. K
nim se přidaly i Vanžurová s Kvapilovou a proto se nám dařilo vést s Prostějovem vyrovnanou bitvu a místy být
dokonce o kousek před ním,“ chválil
svůj tým trenér Olympu Stanislav MiKaždý, kdo dorazil v sobotu odpoledne do prostějovské haly,
očekával rychlý průběh utkání
(tak, jako tomu bylo v předchozích zápasech). Z pražské palubovky si Prostějovanky dovezly
druhý bod (a vedení na zápasy
2:0) a na své straně tak měly „mečbol“, který chtěly již dnes
proměnit ve vítězství a postoupit
do historicky prvního extraligového finále. Ale na diváky čekal
šok. Od počátku holky tahaly za
kratší konec. Nic se nedařilo, ve
všech herních činnostech zaostávaly za OLYMPEM - podání,
příjem, hra v poli, bloky! Byla to
„hrůza a děs“ - takový úvod si
snad nikdo ani ve zlém snu nepředstavoval.
Pražanky byly posíleny zlepšenou

táč. O osudu zápasu tak nakonec rozhodovaly maličkosti a snad i více zkušeností na straně hostujícího celku. Každopádně se však takové utkání muselo všem přítomným v hale líbit, určitě
je to něco jiného než „hry kočky s myší“, které předváděly hráčky VK v
předcházejícím průběhu sezóny.
Úvod střetnutí ovládly svěřenkyně
trenéra Mitáče. Díky několika chybám
hostujícího výběru, se dostal natěšený
pražský tým do vedení 4:1, 8:5 a 18:14!
Vzepětí družstva z Hané však přineslo
srovnání (20:20) a tím pádem i předzvěst nervydrásající koncovky. V těchto fázích se projevila zkušenost a konečný rezultát prvního dějství tak zněl 23:25 pro Prostějov. Naprosto vyrovnaný boj pokračoval i zkraje druhého
setu. Opakování dramatu však odmítla
Thomasová, která při svém podání zlomila odpor soupeře (z 10:9 na 10:19!).
Dílo zkázy Olympu dokonala smrtelná
levačka Bramborové, která sázela do
pole soupeřek jedno žihadlo za druhým
- 13:25 a 0:2. Místo očekávané selanky
a dokončení práce s nalomeným protivníkem přišlo trápení Prostějova. Sla-

bších chvilek Čadových svěřenkyň využily domácí promptně a po vyrovnaném úvodu se utrhly na 18:12. Díky
razantnímu servisu a rychlému útoku
se radovaly Pražanky ze zisku sady a
návratu do zápasu - 25:20.
Také zkraje druhé sady byl zápas naprosto vyrovnaný s tím, že menší
výhodu si vypracoval Olymp (9:7).
Pak ale přišel razantní zlom. Za stavu
10:9 šla na podání Thomasová a šňůra
deseti hostujících bodů při tomto postavení znamenala rozhodující únik
VK na 10:19. Fantasticky si přitom počínala střídající Bramborová, která drtivým útokem sázela jeden bod za druhým a v závěru setu přidala i neméně
úderný servis, jímž uzavřela z 13:19 na
13:25.
I třetí dějství mělo zpočátku stejný
průběh, tedy mírné vedení domácího
kolektivu o jeden až dva body. A rovněž tentokrát se dostavila zlomová pasáž, ovšem ve prospěch Pražanek
(12:11 – 18:12). Ty si výrazně pomáhaly vycházejícím riskantním podáním a rychlým útokem přes střed
sítě, který se našim volejbalistkám ne-

POHLEDEM FANOUŠKA
hrou z domácího zápasu a ziskem
onoho jednoho setu. Tentokrát jsme
neviděli u hostujícího celku žádnou
nervozitu či strach. Vlétly do utkání
jako uragán. Vůbec nepřipomínaly
ten tým, který jsme tu mohly vidět
minulý víkend. Dařilo se jim úplně
všechno, všechno to, co nás zdobilo
v minulých utkáních. Blok, příjem,
hra v poli, servis. Brejchová podávala téměř bezchybně a lodivod
domácích byl nucen udělat už v
úvodu změnu. Nevýraznou Bramborovou vystřídala Monika Kučerová. Ta se ihned zapojila do zápasu. Ovšem i jí se zpočátku nedaři-

lo..! V prvním setu jsme tak bohužel
tápali a ztratili jej, i když pouze rozdílem 3 bodů - 22:25. V druhém setu se do týmu začala vracet pohoda,
ale k ideálu to mělo hodně daleko.
Jakoby v týmu řádila nějaká „viróza“… Po zkažení několika míčů,
byla ze hry stažena Valéria Pušněnkovová. Ta to bohužel psychicky
neunesla a vyměnila si trenérem pár
ostrých slov..! Domnívám se, že toto by si hráčka jejich kvalit a jisté
úrovně neměla dovolit. Ale její chování je na posouzení jiných, více
kvalifikovaných, že..? Tento její výstup ji vystavil stopku po zbytek

HLASY TRENÉRŮ
Stanislav MITÁČ (PVK Olymp Praha): „Holky dnes odehrály vydařené utkání a za jejich výkon je musím pochválit. Porážka se zrodila až po velkém boji
a to dokážu unést. Škoda koncovky prvního setu, který jsme začali velmi dobře
a přesto jej ztratili ze stavu 20:17 a 23:22.Tam to možná chtělo ještě víc risku nebo trochu štěstíčka. Celkově jsem ale spokojený s naším kvalitním a statečným
výkonem.“
Miroslav ČADA (VK Prostějov): „Taktika maximálního risku na podání vycházela Olympu vlastně celý zápas. Domácí byli lepší také na přihrávce a navíc
jsme dostali deset přímých bodů ze servisu a to hovoří za vše. Podstatně lépe jsme
se však prosazovali v útoku. Soupeřky ale všechno doháněly zmíněným podáním a také obranou na síti i v poli. Nakonec o výsledku celého střetnutí rozhodovaly dva tři míče. Z jednotlivých hráček podala vynikající výkon na smeči
Bramborová, v útoku se dařilo ještě Soaresové a na bloku Spalové.“
-zvdařilo zachytávat. Malé vzepětí na
sklonku sady sice ztrátu trochu zmírnilo (19:15, 21:17), ale nesmazalo 25:20. Průběh třetího dějství se promítl i do začátku čtvrtého setu. Oba
týmy se tahaly o každý míč až do stavu 10:9 pro Olymp. Hostující stroj se
v tomto úseku nadechl k trháku

(15:20 až 20:24), ale proměněný mečbol na sebe nechával čekat. Proti
ukončení zápasu se totiž rázně postavila Vanžurová, která trojicí es srazila
sebevědomí soupeřek ke dnu. O
výhře hanácké mašiny tak musel rozhodnout až sedmý mečbol - 26:28 a
1:3!
-zv-

zápasu-prozatím. Další skvrnkou
nebo chcete-li skvrnou byl výkon
dvojice rozhodčích Kovář a Vojtíšek. Přesnější označení pro tuto
dvojku by bylo PAT a MAT. Jeden
nevěděl, co ten druhý píská. V té
chvíli nás bavili více jako předváděná hra na hřišti!!!
Ve třetím setu jsme mohli již vidět
zlepšenou hru našeho celku. Začala fungovat osvědčená spolupráce
po ose Jelínková - Spalová, Jelínková - Kučerová atd. Zlepšila se i
hra na bloku, servis. Pořád „nás ale
trápil příjem a mezihra!“ I přes tyto nedostatky hráčky koncovku
třetího setu získaly ve svůj prospěch a to poměrem 25:13. Pražanky úplně odpadly. A tak si
všichni v hale mysleli, že již bude
brzy konec. Olymp se však nechtěl

jen tak nechat a utkání v úvodu a
po celý 4. set ještě řádně zdramatizoval. Výsledek 25:23 hovořil za
vše. Boj až do konce, tak lze charakterizovat závěrečné minuty utkání.
11. dubna - tak to je datum, kdy se
opět společně (snad) potkáme. Budeme se těšit, že předváděná hra domácího celku bude o poznání lepší a
opět oku lahodící. Dnešek byl plný
výkyvů téměř u všech členek týmu.
Jedinou pochvalu zaslouží jsna jen
Ivča Bramborová, která se po nevydařeném začátku dostala do utkání a
na konci byla jeho hvězdou. Závěrem
bychom si mohli položit otázku:
„Staneme se mistrem republiky a
převezmeme od OLYMPU pomyslné žezlo?“ Uvidíme až na konci finálové série… Šárka Zapletalová

Finále: 1. zápas, sobota 11. dubna
2009: VK Prostějov - VK KP Brno
(17:00 hodin).
O 3. místo: 1. zápas, sobota 11. dubna 2009: SK UP Olomouc - PVK
Olymp Praha.
2. zápasy, středa 15. dubna 2009:



VK KP Brno - VK Prostějov (18:00
hodin), PVK Olymp Praha - SK UP
Olomouc.
3. zápasy, sobota 18. dubna: VK
Prostějov - VK KP Brno (17:00 hodin), SK UP Olomouc - PVK Olymp
Praha.
-zv-

VOLEJBALOVÁ SMEČ TÝDNE

MILADA
SPALOVÁ
Jako správný tahoun se projevila
nejlepší tuzemská
volejbalistka hájící
barvy Prostějova. V nečekaně dramatických střetnutích s obhájcem titulu
Olympem to byla právě „Spalda“,
která vnesla klid do řad trochu panikařících spoluhráček. Její rychlé
výpady a neprostupný blok značnou
měrou přispěly ke skutečnosti, že se
favorit nemusel ve středu lopotit do
Prahy. Spaldo, ještě tři zápasy a
máš splněno!



VALERIE
PUŠNĚNKOVOVÁ
Až příliš adrenalinu
koluje v krvi ruské
smečařky. Její zápal
do zápasu je mnohdy
až na škodu. Z přemíry snahy vyrábí
„Pusha“ spoustu zbytečných chyb a
svými přehnanými reakcemi navíc
znervózňuje spoluhráčky. Trpělivost
došla v sobotním duelu i trenérovi Čadovi, který poslal v úvodu druhé sady
Valerii vydechnout do rohu. Družstvo
se pak chytilo a brunátná Pusha musela
sledovat zbytek střetnutí vmikině! Pusho, klídek, vztekem nic nedokážeš!

Volte Miss VK Prostějov 2008/2009!

Známe první semifinalistky
Další zajímavou anketou týkající se
extraligového volejbalového suveréna VK Prostějov, se „vytasil“ v
uplynulém týdnu klubový web. Po
zimní anketě, ve které mohli fanoušci hlasovat o herně nejplatnější volejbalistku VK, se tentokrát bude
soutěžit o titul „Miss VK Prostějov
2008/09!“. Systém hlasování je obdobný jako v předcházející anketě.
Dvanáctka volejbalistek je rozdělena na dvě poloviny, takzvaná semifinále. Do prvního semifinálového
kola o nejkrásnější či nejsympatičtější členku týmu byly zařazeny
hráčky s nejnižšími čísly na dresech:
Elisha Thomasová (číslo dresu 2),
Milada Spalová (4), Lucia Töröková
(5), Markéta Tomanová (7), Gabika
Tomašeková (8) a Valeria Pušněnkovová (9). Jednoznačnou vítězkou
prvního kola ankety se stala Lucia
Töröková, která získala 609 hlasů!
Na druhou příčku se prosadila další
Slovenka Gabika Tomašeková s 260

hlasy a třetí postupující hráčkou byla Markéta Tomanová (140 hlasů).
Další pořadí: 4. Milada Spalová
(111), 5. Elisha Thomasová (91) a 6.
Valeria Pušněnkovová (83). V tomto týdnu se o vaši přízeň budou
ucházet zbývající prostějovské volejbalistky Solange Soaresová, Michaela Jelínková, Jolien Wittocková, Ivana Bramborová, Nikol Sajdová a Monika Kučerová. Průběžně je
zatím ve vedení Ivča Bramborová
(410 hlasů), těsně následovaná Jolien Wittockovou (377). Větší mezeru
od stříbrného postu vyplňuje Solange Soaresová (170) a Majkl Jelínková (163). Šestici zatím uzavírají Nikol Sajdová (73) a Monika Kučerová (63). Všechno se však ještě může
díky vám změnit! Stačí kliknout na
www.vkprostejov.cz a dát hlas své
favoritce. Uzávěrka druhého dílu semifinálového hlasování je v neděli 5.
dubna do 10.00 hodin.
-zv- zdroj:www.vkprostejov.cz

