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Bez práce je 3 888 lidí!
V rámci kraje jsme na tom ale nejlépe
Světová finanční krize začíná naplno zasahovat do
našeho regionu. Přiznává to i Úřad práce. Od začátku tohoto roku totiž na Prostějovsku výrazně přibývá nezaměstnaných. Pře-stože co do počtu lidí bez
práce patříme stále mezi města s nejnižší mírou nezaměstnanosti na Moravě, nedávno zveřejněná statistická čísla přímo varují. A může být ještě hůře!

"Ke konci měsíce března registroval náš úřad 3 888 uchazečů o
zaměstnání, přičemž míra nezaměstnanosti činila 6,7 procenta.
Oproti únoru tohoto roku nezaměstnanost na Prostějovsku
stoupla o čtyři desetiny procenta,
ale stále jsme o zhruba jedno
celé procento pod celorepublikovým průměrem," informoval
nás Adolf Tomandl z Úřadu
práce v Prostějově. Zároveň
dodal, že lidí bez práce je u nás
nejméně v rámci Olomouckého
kraje. "Během března došlo
oproti únoru na Prostějovsku k

mandl. Nejvíce nezaměstnaných
evidoval náš Úřad práce v březnu 2004, bylo to neuvěřitelných
6 057 osob. "Vzhledem k současnosti to byl až dvojnásobek.
Dnes je situace velmi vážná, ale
nikoliv katastrofická," zmírňuje
pesimismus Tomandl.
Podle našeho Úřadu práce se na
současném stavu nezaměstnanosti hodně projevila světová finanční krize, kdy se podniky a
firmy snaží šetřit peníze i díky
propouštění. "V březnu hlásilo
celkem 121 osob jako svého posledního zaměstnavatele Oděvní
Velikonoce jsou úspěšně za
námi. My chlapi jsme si často
pořádně zgustli a slečny, paní i
dámy pokročilejšího věku
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nárůstu nezaměstnanosti zhruba
o 240 osob, v samotném březnu
bylo z prostějovských podniků
propuštěno přes 800 osob. Ještě
horší je pro nás ale srovnání s
březnem loňského roku. Nyní
máme oproti loňsku o 1 300
uchazečů o práci více," dodal
další varovný signál Adolf To-

Jak nám potvrdil Adolf Tomandl, na prostějovský Úřad
práce chodí čím dál tím více lidí
podnik. Hromadné propouštění
však na nejbližší dny hlásí i japonská firma Toray, kde by mělo
o práci přijít přes 40 lidí," uzavřel Adolf Tomandl.
-mik-

jsme parádně vyplatili. Snad
nám to odpustí a nebudou se
nám mstít.
Jak dokazuje naše fotografie z

mrskutu v Kralicích na Hané,
ženské to zřejmě kolikrát pořádně bolelo. Tak zase napřesrok!
-mik-

Nechat si od zlodějů takto očesat poměrně zánovní a drahé
vozidlo, to je tedy luxus!
Už několik týdnů stojí na placeném parkovišti mezi Hradební a Úprkovou ulicí Mercedes, jehož majitel tak z tohoto místa jen tak neodjede.
Auto totiž stojí nikoliv na kolech, ale na takzvaných špalcích z cihel. Všechna čtyři kola
totiž někdo jaksi ukradl.
Krom toho má vozidlo očesanou ještě přední masku. Podle
svědků stojí Mercedes na parkovišti už asi tři týdny a čí je,
to nevěděl ani personál cukrárny hned vedle parkoviště.
Nějak ale nedovedeme pochopit, jak je možné, že nepojízdný automobil nezajímá
jak samotného majitele, tak
ani nikoho z kompetentních
orgánů či úřadů. Zatím totiž
zloději neukradli registrační
značky, podle nichž se samozřejmě dá majitel ihned zjistit. Nebo že by tento pán měl
parkovné zaplaceno na dobu
nekonečnou a věnoval tak
svůj Mercedes na pospas
všem nenechavcům? -mik-

14. dubna 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Začínají odtahy

I nadále někteří řidiči nerespektují strojní čištění a svůj vůz v
daný den nepřeparkují. Během
tří dnů, a to od 6. do 8.dubna bylo provedeno celkem 24 odtahů. Při kontrole daných úseků
bylo zjištěno nejvíce automobilů v centru města ulic Křížkovského, Lutinovova a Netušilova. Dopravní hlídka v průběhu
čištění zde řešila 20 případů,
kdy vozidla stála v označených
úsecích. Jedenáct z nich bylo
odtaženo.
Strážník je oprávněn ze zákona
udělit blokovou pokutu až dva
tisíce korun. „Hříšník“ musí navíc zaplatit za odtah 1500 korun. Ten zajišťují Technické
služby A.S.A Prostějov. Vozy
jsou uloženy v areálu firmy na
ulici Průmyslová. Po vyřízení
přestupku na služebně Městské
policie lze si vozidlo v areálu
A.S.A vyzvednout.

Dělal rámus

O půl čtvrté ráno bylo přijato na
linku 156 oznámení o hluku šířícím se z autodílny umístěné v
oblasti obytných domů. Vyslaná hlídka zkontaktovala pracovníka servisu a vysvětlila
mu, že tato doba rozhodně není
vhodná k opravě vozidla. Muž
práci ukončil. Věc byla řešena
pouhou domluvou.

Strážníkům neujel

Jízda mladého cyklisty skončila poněkud netradičně. Patnáctiletý mladík v nočních hodinách jel na jízdním kole bez
osvětlení a přilby. Jakmile spatřil autohlídku, začal kličkovat a
snažil se ujet. To se mu nepovedlo. Jelikož nebyl schopen
prokázat svoji totožnost, skončil na služebně Policie ČR. Po
ověření nacionálů mu byla za
dopravní přestupek udělena
bloková pokuta.

Cyklisté, pozor!

Osoby do 18 let jsou povinny
mít při jízdě na bicyklu řádně
připevněnou cyklistickou přilbu na hlavě. Bílé světlo vpředu
a červené světlo vzadu musí mít
cyklista na jízdním kole jen za
snížené viditelnosti narozdíl od
odrazek, které musí být na kole
vždy. Oranžové odrazky na šlapadlech a ve špicích kol, bílá
odrazka vpředu a červená odrazka vzadu. Lze je nahradit i
reflexními samolepkami. Dále
jsou nutné dvě funkční na sobě
nezávislé brzdy. Pokud vaše
kolo je takto vybaveno, splňuje
podmínky pro provoz na pozemních komunikacích. Navíc
přispějete ke své bezpečnosti!

Mladí vandalové

Všímavý občan svým okamžitým oznámením přispěl k dopadení mladíků, kteří ničili dopravní značky. Před jednadvacátou hodinou sdělil třiadvacetiletý muž na linku 156, že skupina omladiny pohybující se po
ulici Melantrichova vyvrací
značky a směřuje k areálu Prostějovské Starorežné. Strážníci
prohledali uvedenou lokalitu,
žádnou skupinu zde ovšem nenalezli. Následně byla hlídka
vyrozuměna operačním střediskem, že oznamovatel viděl podezřelé na ulici Krapkova, jak
zabíhají do dvorního traktu. Při
důkladné kontrole strážníci nalezli v temném koutě dětského
hřiště ukrytou skupinku čtyř hochů s dvěma jízdními koly.
Hlídka dotyčné vyzvala k prokázání totožnosti a k podání vysvětlení celé záležitosti. Nejprve vše popírali, ale následně se
tři z nich k jednání doznali. Popsali, jakým způsobem dopravní značení poškodili. Jeden z
nich řídil kolo a vzadu na nosiči
stál jeho kamarád. Ten se při
průjezdu pod zahnutým sloupem do tvaru písmena L umístěném nad cyklistickou stezkou,
kde byly připevněny dopravní
značky, zavěsil rukama. Tímto
došlo k vyvrácení. Celé toto počínání následně po cestě zopakovali společně i s dalším mladíkem. To již došlo k vylomení i
se zabetonovanou patkou, strhnutí značek a jejich deformaci.
Tuto „nekalou zábavu“ si hoši
natáčeli na mobilní telefon. Záznam hlídka zajistila. Posléze na
místo dorazil i oznamovatel,
který vše dosvědčil. Šestnáctiletý mladík byl propuštěn a dva
nezletilí, teprve čtrnáctiletí
chlapci byli předáni rodičům.
Událost byla postoupena správnímu orgánu k dořešení, kde bude projednána i náhrada vzniklé
škody, kterou v tomto případě
budou muset uhradit zákonní
zástupci „výtečníků.“

Prostějovská ODS má nového předsedu
Jiří Pospíšil: Více se otevřít veřejnosti

období se chceme zaměřit na
červnové volby do Evropského
parlamentu a říjnové předčasné
volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu,“ uvedl Jiří Pospíšil.
Podle nového předsedy je úkolem prostějovské ODS otevření
se široké veřejnosti. „Mám vizi
lepší komunikace s občany, chci,
aby členové ODS více diskutovali s voliči, vysvětlovali jim volební program, naše názory. ODS
na místní, krajské i celostátní
úrovni prosadila spoustu pozitivních věcí a o tom chceme přesvědčovat občany,“ zdůraznil Pospíšil.
-bp-

V druhé polovině března volilo
místní sdružení Občanské demokratické strany v Prostějově nové vedení. Předsedou
sdružení na příští dva roky se
stal Jiří Pospíšil.
Na postu tak nahrazuje Pavla Drmolu, který se rozhodl již na tuto
funkci nekandidovat. Prostějovský místostarosta totiž zastává
pozici nejvyššího šéfa ODS na
Prostějovsku, je místopředsedou
Regionálního sdružení ODS
Olomouckého kraje, po podzimních krajských volbách zasedá v
Zastupitelstvu Olomouckého
kraje. „Nechci být sběratelem
funkcí. Zájmy ODS zastupuji na
úrovních okresu a kraje a abych
tuto práci dělal s plným nasazením, musel bych některé věci ošidit. Do budoucna nás čekají troje
volby, musíme vytvořit kvalitní
tým, a proto na místní úrovni potřebujeme další osobnost,“ vysvětlil Pavel Drmola. V užším vedení prostějovské ODS zůstává,
delegáti místního sněmu jej zvolili místopředsedou sdružení.
„V místním sdružení ODS Prostějov nedochází k žádným zásadním změnám. V nejbližším

Kdo je Jiří Pospíšil
Jiří Pospíšil (43 let) je ženatý,
má šestnáctiletou dceru. Je ředitelem Základní školy Palackého v Prostějově. V komunální politice se začal angažovat v roce 1996, kdy se stal členem bytové komise Rady
města Prostějova. Od roku
2003 je členem ODS. V současné době zastává post radního města a předsedá komisi
Regenerace památkové zóny.

Město postaví u nemocnice stabilní rondel
Jak jsme informovali minulý
týden, roční rozpočet města za
loňský rok skončil přebytkem
57 milionů korun. Tyto peníze
poputují do rezervních fondů,
ale jak se už minulý týden nechal slyšet místostarosta Pišťák, navrhne zastupitelstvu
mimořádné investice.
Kromě rekonstrukce autobusových zastávek u nové nemocnice
považuje za nutné také vybudo-

vat novou kruhovou křižovatku
hned o kousek dál. V současnosti
je zde v provozu jen provizorní
rondel, ale to by se ještě letos
mělo změnit. "Doporučím zastupitelům ke schválení, abychom
mohli do finančních rezerv
města sáhnout pro zhruba dvacet
až pětadvacet milionů korun na
další investice. Mimo jiného
jsme se rozhodli u provizorní
kruhové křižovatky v blízkosti

nové nemocnice provést nezbytné úpravy, protože stav vozovky zde byl pro motoristy po
zimním období velmi špatný.
Zároveň však doporučujeme
uvolnit částku pěti milionů
korun, kterou bychom v tomto
roce proinvestovali na výstavbu
už stabilního rondelu," řekl Miroslav Pišťák. Město dříve už
nad stavbou stabilního rondelu u
nemocnice uvažovalo s tím, že

by k ní mohlo dojít zhruba za dva
roky. Teď je ale situace jiná.
"Vzhledem k tomu, že už letos
budeme v těsném sousedství budovat nový autobusový terminál
za přispění státních dotací, řekli
jsme si, že by byla velká škoda
toho nevyužít a o kousek dál nevybudovat zbrusu nový rondel.
Takže i ten by mohl být hotov už
v letošním roce," dodal Miroslav
Pišťák.
-mik-

Vidìno - Slyšeno
Dobrá rada

Tak prý kdo by chtěl v Konici vyhrát, měl by si pořídit ‚plejstejšna‘. Takového něco koluje po
Konici vzhledem k nekončící
fotbalové mizérii. A to prý nepomáhá ani gumový trávník. Takový je život. A nejen sportovní.
Jasně že, pořád jenom vyhrávat,
to je přece nuda a občas je potřeba také fanouškům ukázat, že
když se daří, je potřeba si toho
víc vážit. Ale s tím ‚plestejšnem‘
by to nakonec stejně možná šlo
líp…!

Výčitky svědomí

„Tak jsem si ráno zase nadávala,“ postěžovala si ženština. Což
o to, zdravá dávka sebekritiky
není nikdy na škodu. Ovšem
ranní depresi nezpůsobil pohled
do zrcadla, ale faktor poněkud jiný. I po půlroční odvykačce má
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vždy po ránu neskutečnou chuť
na cígo a v takových okamžicích
proklíná ten okamžik, kdy se s
tím rozhodla seknout. Avšak na
druhou stranu, jinak by neměla
ani příležitost si po ránu pořádně
zanadávat a den by pak nestál za
nic. Ještě by to mohl odnést někdo nevinný. Náležitě vybouřenému se hned člověku líp vstupuje do nového dne.

Časy se mění

Je to sotva pár dní, co jsme marně hledali na obloze sluníčko,
teď už se zase před ním schováváme. No nic nám není po chuti.
Nečekaný meteorologický kotrmelec jakoby nám chtěl dostatečně revanšovat předjarní trápení a deprese. Ale ono taky nic
se nemá přehánět. Taky že prý
takové bezjaří znamená, že prý
bude úrodno na komáry. To jsme
si asi měli ještě nějaký ten pátek
ponadávat nad aprílovou nevyzpytatelností.
-MiH-

Starší cyklistku srazilo auto
Minulý týden nezačal šťastně
pro osmasedmdesátiletou ženu.
Ta se při jízdě na kole u Kolářových sadů srazila s dodávkovým autem a utrpěla těžké
zranění.
"V pondělí 6. dubna 2009 ve
12.50 hodin jela 78-letá cyklistka
na dámském jízdním kole po
stezce v Kolářových sadech v
Prostějově směrem k Sídlišti svobody. Když přejížděla chodník a
komunikaci na Jungmanově ulici,
došlo ke střetu s dodávkovým vo-

zidlem značky Ford Transit.
Řidič vozidla již nedokázal střetu
zabránit. Cyklistka utrpěla těžké
zranění a byla převezena do nemocnice. Dechové zkoušky u
účastníků nehod byly negativní,"
popsala nám karambol Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Zatím není
jasné, kdo za srážku může. "Příčina nehody a míra zavinění je
předmětem dalšího vyšetřování
policistů," podotkla mluvčí policie.
-mik-

Oheň zlikvidoval celé vybavení kanceláře
Nepříjemný zážitek měli pracovníci soukromé firmy v Dolní
ulici v Prostějově. Když přišli v
úterý ráno do práce, zřejmě se
nestačili ani divit. V kanceláři
jejich pracoviště vypukl velmi
časně ráno požár. Hasiči stále
nevydali zprávu o tom, jak k
požáru a zničení majetku došlo.
"V úterý 7. dubna byl ve 3:02 hodin nahlášen na operační středisko
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje požár kanceláří v Prostějově na ulici Dolní. Na
místo vyrazili profesionální hasiči
z Prostějova a dobrovolní hasiči z
Vrahovic a Krasic. Po příjezdu hasiči zjistili, že hoří vybavení jedné
kanceláře soukromé firmy. Oheň
se naštěstí mimo místnost nedostal. Požár zničil vybavení kanceláře a součástky, které se tady
nacházely," uvedla Vladimíra
Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. "Výše škody i
příčina vzniku požáru se budou
šetřit v průběhu týdne," dodala
mluvčí krajských hasičů. -mik-

Èerná kronika
Vybílil hospodu

Neznámý pachatel se vloupal
do pohostinství v obci Runářov, vše prohledal a odcizil věci v hodnotě 6 700 korun. Na
zařízení budovy způsobil škodu 1 500 korun. Pachatel odcizil DVD přehrávač, cigarety,
cukrovinky, kávu a finanční
hotovost.

Kolo a rakety

V domě na ulici Pod Kosířem
v Prostějově se neznámý pachatel vloupal do sklepní kóje
a odcizil pánské horské jízdní
kolo a tenisové rakety. Majiteli vznikla škoda 18 000 korun.

Obálka s penězi

Neznámý pachatel vnikl do
kanceláře na soukromém statku v obci Otaslavice a odcizil
zde finanční hotovost uloženou v papírové obálce. Majitel přišel o 50 000 korun.

Neopatrnost

Neznámý pachatel využil nepozornosti poškozené ženy
při vykládání nákupu do zavazadlového prostoru vozidla
Peugeot a odcizil její kabelku
s peněženkou, osobními do-

Řidič dodávkového automobilu už střetu s cyklistkou nedokázal zabránit. Žena nepříjemně narazila hlavou do čelního skla auta a s těžkým zraněním byla převezena do nemocnice.

Kvůli pár stokorunám
přepadli a zmlátili dívku

Ničivý oheň. Pracovníci soukromé dílny v Dolní ulici nevěřili v úterý ráno svým očím. Jejich kancelář
zachvátil oheň a nechal tu pěknou spoušť.
klady, platební kartou a mobilním telefonem. Poškozené
vznikla škoda 3 700 korun.
Ke krádeži došlo na ulici
Okružní v Prostějově před obchodním domem.

Nevděčný host

Policisté Obvodního oddělení
Němčice nad Hanou zjistili
třiadvacetiletého muže podezřelého z krádeže peněz z rodinného domu v obci Hradčany. Podezřelý byl jako přítel
rodiny vpuštěn do domu a během své návštěvy odcizil finanční hotovost 30 000 korun.

Okraden, neví kde

Neznámý pachatel v průběhu
minulého týdne na blíže nezjištěném místě odcizil poškozenému muži jeho batoh s
věcmi. Pachatel odcizil notebook, mobilní telefon, finanční hotovost a platební kartu.
Z karty poté neoprávněně odčerpal finanční hotovost
20.000 Kč. Poškozenému vznikla škoda necelých 40 000 korun.

Auta jsou fuč

Na Policii ČR v Prostějově
byly nahlášeny krádeže čtyř
osobních motorových vozi-

del. Neznámý pachatel nebo
pachatelé odcizili v nočních
hodinách osobní vozidlo Volkswagen Golf zaparkované na
ulici C. Boudy v Prostějově v
hodnotě 180 000 korun. Na
ulici K. Svolinského byly odcizeny tři Škody Fabie. Jejich
majitelé škodu vyčíslili celkově na 690 000 korun.

Podvedl ho

Neznámý pachatel vydávající
se za pracovníka zdravotní
pojišťovny vešel pod záminkou, že nese peníze na proplacení léků, do bytu poškozeného třiaosmdesátiletého muže
na ulici Rostislavova v Prostějově. Ve chvíli nepozornosti
odcizil poškozenému obálku
s finanční hotovostí. Poškozený muž tak přišel o 61 500 korun.

Půjde za mříže

Kriminalisté zjistili dvaatřicetiletého muže z Prostějova,
který se v měsíci březnu vloupal do baru na ulici A. Slavíčka v Prostějově, zde vše prohledal, poškodil vybavení baru a z příruční kovové schránky odcizil finanční hotovost
25 000 korun. Muž se také
vloupal do prodejny Vinotéka
na Sídlišti svobody v Prostě-

jově, odkud odcizil drobné
mince v hodnotě celkem 500
korun. Na zařízení prodejny
způsobil další škodu. Muže
policisté obvinili z trestného
činu krádeže. Za tento trestný
čin lze podle zákona uložit
trest odnětí svobody až na dva
roky. Obviněný muž byl navíc
v minulém roce za obdobný
trestný čin soudem odsouzen.

Bylo odemčeno...

Dosud neznámý pachatel vnikl do odemknutého nákladního vozidla Iveco na ulici Vrahovická v Prostějově a odcizil
ledvinku obsahující peněženku, doklady, finanční hotovost a další věci. Majiteli
vznikla škoda celkově za
4.700 korun.

Vyloupená chata

Neznámý pachatel se vloupal
do rekreační chaty v obci Budětsko, vše prohledal a odcizil
věci v hodnotě 6 900 korun.
Na zařízení chaty způsobil
škodu další 2 000 korun.

Dvěstě tisíc

Neznámý pachatel vnikl do
pohostinství v obci Bedihošť
a z uzamčené skříňky odcizil
finanční hotovost více jak
200.000 korun.

Bezpečnost v našich ulicích
se opět snížila. Po případu
brutálního přepadení mladé
ženy ze začátku minulého
týdne u hlavního nádraží vyvstává otázka, zda není lépe
raději večer zůstat doma. Policie teď pátrá po třech mužích, kteří se kvůli dvěma
stovkám nerozpakovali zbít a
okrást poškozenou dívku.
"V úterý 7. dubna 2009 kolem
20.30 hodin procházela poškozená dvaadvacetiletá žena po
chodníku na ulici Janáčkova v
Prostějově. V průběhu chůze k
ní přistoupili tři neznámí muži
a chtěli odcizit její kabelku.

Přitom jeden z mužů ženu chytil a druhý ji udeřil, až upadla
na zem. Poté odcizili její kabelku s věcmi. Poškozené
vznikla škoda 200 korun," sdělila nám k případu Alena Nedělníková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. Zdravotní stav mladé ženy vyžadoval lékařské ošetření. "Při přepadení byla poraněna v okolí
levého oka," dodala mluvčí policie.
Přestože lupiči okradli poškozenou "pouze" o majetek za pár
stovek, v případě dopadení jim
u soudu hrozí až desetileté odnětí svobody.
-mik-

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

Nejsou jiz mezi námi...
Jarmila Blahová 1927 Víceměřice
Miluše Čevelová 1929 Prostějov
Antonín Šefrna 1935 Prostějov
Jan Zapletal 1957
Brodek u Prostějova
Vladislav Diviš 1925 Drozdovice
Karel Pořízka 1942 Prostějov
Pavel Šmérek 1958 Mostkovice
Anna Lošťáková 1930 Krumsín
Jan Vašut 1929 Prostějov
Jaroslav Netuka 1924 Prostějov
Drahomír Petrásek 1950
Kraličky

Miluše Petrželová 1962 Kelčice
Jarmila Macečková 1956
Bedihošť
Františka Vávrová 1923
Prostějov
Marie Smejkalová 1920 Světlá
Zdeněk Dvorský 1975 Prostějov
Ladislav Zapletal 1950 Prostějov
Danuše Greganová 1939
Prostějov
Jan Lisický 1943 Prostějov
Marie Žochová 1929 Pivín

Pohøby v tomto týdnu
Úterý 14. dubna 2009
Zdeněk Pokorný 1944 Prostějov 11.00 Obřadní síň Mlýnská
Vít Sovíček 1941 Prostějovičky 13.00 Obřadní síň Mlýnská
Věra Konečná 1923 Hruška 14.00 kostel Hruška
Františka Hájková 1913 Ivaň 14.30 kostel Ivaň
Středa 15. dubna 2009
Marie Sedláčková 1920 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Pátek 17. dubna 2009
Ludmila Látalová 1947 Mostkovice 10.00 Obřadní síň Mlýnská
František Chudoba 1920 Smržice 10.40 Obřadní síň Prostějov
František Svoboda 1924 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Žofie Trávníčková 1928 Kobylničky 13.30 kostel Myslejovice
Božena Barnetová 1925 Hruška 14.00 kostel Hruška

14. dubna 2009
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Uplést pevný kocar? Dům hrůzy v Kostelecké se mění
Jde to i za slabou čtvrthodinku!

Během minulého týdne mohli
návštěvníci Obchodního domu
Prior zhlédnout velice zajímavou
předváděcí akci. Klienti Ústavu
sociální péče ve Víceměřicích
dokázali při předvelikonoční
prodejní výstavě svých prací
před očima návštěvníků uplést
kocar z vrbového proutí za rekordně krátkou dobu. "Máme velice šikovné klienty našeho ústavu. Zruční kluci dokáží uplést pomlázku během čtvrt hodinky, pokud si tedy má ještě chystat proutí. Nejhorší na tom je začátek, pak
už to ale jede hodně rychle. Pokud má všechno při ruce, může
stihnout uplést kocar i za osm minut," řekla nám Dana Pallová, instruktorka terapií z Ústavu sociální péče ve Víceměřicích.
V prvním patře obchodního domu vystavovali klienti tohoto
ústavu i další své pěkné práce
věnované tématu Velikonoc.
"Kromě vyšívaných deček, výrobků ze slámy a proutí či malovaných vajíček zde také naši klienti předvádějí tkaní na tkalcovském stavu nebo ruční pletení košíků. Tomuto všemu se v našem
ústavu věnují denně v rámci teraŠikovní klienti víceměřického ústavu nám sami předvedli svoji
pie," dodala Dana Pallová.
-mik- zručnost a kocar upletený ani ne za čtvrt hodinky.

V Protivanově hořela restaurace
Za statisícovou škodu může teplomet!

Hned čtyři hasičské jednotky
musely v pondělí časně ráno vyrazit do Protivanova. Důvodem
byla hořící budova zdejší restaurace. Jakmile záchranáři
dorazili na místo, střecha restaurace už byla celá v plamenech.
"V pondělí 6. dubna byl krátce po
třetí hodině ranní nahlášen na operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje požár střechy restaurace v
obci Protivanov. Na místo vyrazili profesionální hasiči z Prostějova a Konice a dobrovolní hasiči
z Drahan a Protivanova. Hasiči po
příjezdu zjistili, že hoří střešní
konstrukce budovy o rozměrech 8
x 20 metrů. Plocha zasažená požárem byla 6 x 8 metrů. Požár
vznikl v jednom pokoji a přes
strop se rozšířil až na střechu.
V rámci likvidačních prací museli hasiči rozebrat stropní a střešní
konstrukci. Haciči prováděli hašení zvenku i zevnitř budovy," in-

Za statisícovou škodu může tento teplomet. Tím si v pokoji budovy zatopili hosté. Od něj se ale vzňaly hořlavé textilie, které byly všude okolo.
formovala nás Vladimíra Hacsi- 400 tisíc korun, příčinou vzniku
ková, tisková mluvčí Hasičského ohně bylo vznícení textilie od tezáchranného sboru Olomoucké- plometu umístěném v jednom z
ho kraje. Požár byl zlikvidován za pokojů tohoto domu," řekla Vladvě a půl hodiny. Majitel pak za- dimíra Hacsiková.
čal sčítat škody a vyšetřovatelé Hasební práce byly v Protivanově
HZS se dali do pátrání po tom, od ukončeny v 5.45 hodin, poté na
čeho požár vznikl.
místě zůstala jednotka místních
"Výši škody si vyčíslil majitel na dobrovolných hasičů.
-mik-

Tři muži se vyhýbají spravedlnosti
Prostějovská policie vyhlásila
další celostátní pátrání po třech
mužích, kteří se dostali na šikmou plochu. Strážci zákona
žádají veřejnost o pomoc při jejich zatčení.
PAVEL BARTOŠEK se narodil
27. listopadu
1956 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v Olomoucké ulici
číslo 68 v Prostějově. Na hledaného vydal Okresní soud v
Prostějově příkaz k dodání do
výkonu trestu odnětí svobody pro
trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 53 do 58 let,
měří 175 centimetrů, má hubenou postavu, nos zahnutý vlevo,

Pohledem shora
Pohledem shora

modré oči a šedé středně dlouhé
vlasy.
DAVID ZAPLETAL se narodil
14. května 1983
a trvalé bydliště
má hlášeno v
Klenovicích na
Hané číslo 3 v
okrese Prostějov. Na hledaného vydal Okresní soud v Prostějově příkaz k zatčení pro podezření ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 24
do 30 let, měří 165 centimetrů,
má střední postavu a hnědé
krátké vlasy.
ONDŘEJ HOJSAK se narodil 8.
října 1951 a trvalé bydliště má
hlášeno v Olšanech u Prostějova
číslo 50 v okrese Prostějov. Na

hledaného vydal
Okresní
soud v Pardubicích příkaz k zatčení pro podezření ze spáchání trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 56 do 57 let, měří 180
centimetrů, má střední postavu,
plavé blond prošedivělé vlnité a
krátké vlasy.
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-

TOŽ JAK TEDA!

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ějak se nám to mele a mele. Už třetí týden máme u nás bezvládí a nikdo nemá
šajn, kdy zase a kdo vůbec nějaké vládí nastolí. Ale máme dva premiéry, to
je fajn. Bohužel jednoho, co už není a druhého, který ještě není. Tak trochu
nepřehledno. Ale nějak bylo, nějak bude. Trošku se v tom ale začali motat lidovci. Kdo by to byl čekal… Ale abych pravdu řekl, já trochu ano. A ne kvůli tomu,
co se o lidovcích říká. To vůbec ne. Stejně jako nesoudím blondýny, ani s lidovci to nevidím až tak černě,
ale nutno podotknout, že se o to snaží ze všech sil. Když totiž ještě před tím vším hašteřením, co vlastně
z jejich vyjádření platí a co neplatí, se Cyril Svoboda s úsměvem na rtu sobě vlastním vyjádřil v tom smyslu, že není vůbec jisté, jestli vlastně bude volební období zkráceno a budou vypsány nové volby, bylo mi
jasné, že je něco špatně. A opravdu to nedalo na sebe dlouho čekat. Ten důvod by totiž mohl být mnohem
prozaičtější, než by se za vznosnými řečmi zdálo. Lidovcům by v nových volbách totiž reálně hrozilo, že
se stanou stranou neparlamentní, což by bylo pravda potřeba si rozmyslet. Na svém názoru, že vláda padla v ten nejméně vhodný okamžik, nehodlám nic měnit, jenom se prostě stalo a je potřeba hledat schůdnou cestu, která ovšem přes politické obstrukce nevede. Tak to totiž minimálně z úst lidovců znovu vypadá na takové to obligátní – nechte se překvapit. Nevím, který stranický tábor má pravdu a ani se z toho v noci neodkopávám. Spíš mě mrzí to, že potvrzují, čím je tato strana už pověstná. A to skutečně nesoudím blondýnky. Možná i proto, že se tolik nesnaží si svoji pověst zachovat!

N

Problémové rodiny byly přestěhovány, objekt čeká oprava
O neutěšeném stavu ubytovny
pro sociálně slabší rodiny a matky s malými dětmi v Kostelecké
ulici číslo 17 se hovoří i píše už
několik let. Obyvatelé z okolních
panelových domů za tu dobu sepsali nesčetně petic a stížností na
radnici. Nejvíc jim vždy vadilo
rušení nočního klidu, nájezdy
malých zlodějíčků do sousedních
domů, ničení okolní zeleně, parkujících vozidel i časté výlevy
opilých nájemníků zmíněného
domu. Kromě toho už před rokem udělali radní přítrž dalším
problémům. Nájemníci sociální
ubytovny totiž dlužili na nájemném statisíce korun a tak se
změnil statut tohoto zařízení na
ubytovnu hotelového typu. Pokud zdejší obyvatelé nezaplatili
předem, mohli se ihned pakovat
na ulici. Jenomže tento pochopitelný krok města nevyřešil problémy ostatních slušných občanů
žijících v Kostelecké ulici. A tak

město postupně dělá další opatření. "Aktuální stav je takový, že se
všemi klienty ubytovny jednala
osobně paní Hájková z Domovní
správy. Deset maminek s malými
dětmi se nyní stěhuje do nového
zařízení v Pražské ulici a do konce června tohoto roku by dům v
Kostelecké ulici číslo 17 měl být
vystěhován už kompletně. Řada
dalších rodin, které zde bydlely,
dostala přidělený malometrážní
byt, buď v Zrzavého ulici nebo v
ulici Marie Pujmanové ve Vrahovicích. V současné době zůstává
v ubytovně v Kostelecké ulici už
asi jen pět až osm obsazených bytů. Jsou zde lidé, kteří zde bydleli
od prvopočátku, kdy dům byl v
majetku tehdejšího Agrostroje.
Někteří z nich tady chtějí zůstat,
další už požádali město o přidělení bytu s pečovatelskou službou.
Jedná se totiž vesměs o starší spoluobčany," poskytla nám aktuální
informace o stavu ubytovny v

Kostelecké ulici Alena Rašková,
místostarostka města Prostějova.
Podle ní má už město i plán na rekonstrukci zmíněného paneláku.
"Předpokládáme, že už koncem
června by se zbylé rodiny sestěhovaly do jednoho patra a dům
by se pak začal opravovat. Jsou
zde zapotřebí rozličné stavební
úpravy. Na Radě města jsme se
dohodli, že pokud budou vypsané státní dotace, mohli bychom rekonstrukci domu v Kostelecké ulici 17 vzít mnohem
velkoryseji a provedlo by se zde i
zateplení budovy, výměna oken a
zřejmě i nová fasáda. Pokud tedy
budeme mít možnost na tuto investiční akci získat dotaci, byli
bychom rádi, protože by nemovitost byla úplně v pořádku. Horší
by to bylo v opačném případě,
kdybychom na dotaci nedosáhli.
Pokud bychom měli hradit celkovou rekonstrukci z vlastního rozpočtu, bylo by to zřejmě nad naše

síly. Jde o velmi velké peníze,"
sdělila dále Alena Rašková.
Otázkou ale je, co bude potom,
jakmile se bývalý dům hrůzy
opraví. "V přízemí bychom chtěli zachovat kanceláře, ve kterých
sídlí různé sociální organizace. V
dalším patře by bydlely děti,
které se navracejí z dětských domovů a zatím nemají možnost se
postavit na vlastní nohy a nemají
kde bydlet. Dále by zde byly byty v takzvaném veřejném zájmu
nebo chráněné či krizové bydlení. Toto všechno doposud v Prostějově nebylo a častokrát jsme
různými institucemi byli upozorňováni, že bychom to měli napravit," podotkla prostějovská
místostarostka.
Ať už to bude jakkoliv, Alena Rašková věří, že ubytovna bude v
budoucnu obsazena samými slušnými lidmi a nebude tak zde docházet k žádným problémům.
-mik-

* Nad dopisy našich čtenářů * Nad dopisy našich čtenářů * Nad dopisy našich čtenářů *
Nedávno naši veřejnost pohoršily dva případy, nad kterými
doslova zůstával rozum stát.
Kriminálka ve spolupráci se
zásahovou jednotkou zatkla
strážníka prostějovské městské
policie, který šéfoval ozbrojenému gangu a po nocích přepadával a loupil v barech. Nedlouho poté byl zatčen zloděj, který
po dobu neuvěřitelných deseti
let vykrádal na náměstí obchody, zejména drogerie. A to za
němého a nečinného přihlížení
mužů zákona a pořádku.
Před dvěma týdny jsme oslovili
naše čtenáře, aby se nám svěřili se
svými zkušenostmi s prací policie
v Prostějově a bezpečností jako takovou v našem městě. Do redakce
nám za tu dobu přišlo velké množství dopisů, většinou velmi kritických. Psát nám je můžete i nadále,
postupně je hodláme zveřejňovat
v našem týdeníku.
Pište na adresu redakce v Olomoucké ulici 10 nebo na e-mail redakce@vecernikpv.cz.
Stará se městská policie
o (ne)bezpečnost?
Jak noviny moc nečtu, tak jsem si
nyní přečetl váš Večerník skutečně se zájmem. Jednak jsem se dozvěděl, co se tady doopravdy děje
a také jsem si přečetl reakce těch,
na něž stín kritiky (reality) padá.
Předesílám, že jsem úplně normální a obyčejný člověk, prostě
obyvatel tohoto města a jak se říká
- daňový poplatník. Chtěl bych
zveřejnit svůj komentář k vámi
uveřejněným případům strážníka
Hübnera a pana Ferka, který po
deset let vykrádal obchody na
náměstí.
Kauza Hübner je prostě katastrofa
a ostuda od začátku až do smutného konce. Podotýkám, že tuto osobu sám osobně znám. Aby vycvičený policista se specializací na
bojové sporty vedl gang a přepadal po nocích lidi se zbraní v ruce,
v zaměstnání kradl peníze za bloky, kterými městská policie odírá
obyčejné lidi a ještě si na pracovišti (služebně) kontroloval, jestli a
podle čeho by mohl být odhalen a
co je k jeho loupežím zjištěno, je
bez dalšího komentáře. Dejme tomu, že skutečně zklamal a využíval okolností. Když jsem byl
sám na vojně, tak mě učili, že u
ozbrojených sborů zodpovídá nadřízený za svého podřízeného.
Proto má také vyšší hodnost, větší
zodpovědnost a je také lépe placen. Navíc u policie se říká, že
správný policajt je policajtem 24
hodin denně. I z těchto důvodů
jsem byl zvědavý na vyjádření velitele Městské policie v Prostějově. Tam, kde by jiní zvažovali
svůj okamžitý odchod ze svěřené
funkce (pokud to nenapadne jeho
nadřízené), jsem se naopak dočetl
vše o smyslu, významu, poslání a
důležitosti této ozbrojené složky v
našem městě. Čtení to bylo skutečně idylické, jen realita je trošku jiná. Je mi jasné, že pana Hübnera
jeho nadřízení k jeho trestné činnosti nenaváděli a on sám za ni bude po zásluze potrestán. Ale v této
souvislosti jde ještě o jinou věc.
Několik týdnů před jeho jistě dramatickým zatčením kriminální
policií jsem ho náhodou potkal totálně opilého v jednom baru nedaleko náměstí. Přesněji řečeno to
bylo 27. prosince loňského roku
po sedmé hodině ranní. Mohl být

dokonce v pracovní neschopnosti.
Při jeho odchodu z baru bylo již
světlo a venku se pohybovali
běžně lidé. Po malé chvíli se ale
přímo po náměstí z Kramářské
uličky, kterou snad autem ani za
střízliva nejde projet, vyrazila žlutá Felicie, kterou řídil právě onen
totálně opilý pan Hübner. Tehdy
ještě strážník městské policie.
Úplně mi to vyrazilo dech, protože se v tu chvíli mohlo stát hodně
špatných věcí. Ale spadl mi
kámen ze srdce, protože se ihned
objevila hlídka městské policie,
jejíž doménou je právě náměstí.
Se zájmem jsem čekal adekvátní
zákrok proti evidentně opilému řidiči, navíc v místě, kde jiní si nedovolí jet ani na kole. K mému
překvapení jsem ale sledoval jen
přátelský rozhovor kolegů ve
zbrani s úsměvy, který vyvrcholil
razantním sebráním (předesílám
nikoliv řidičského průkazu nebo
klíčků od vozidla, aby se zabránilo jeho další jízdě), ale pouze plyšového medvídka z interiéru vozidla pana Hübnera. Potom auta
odsvištělo, ale vzápětí vyjelo zase
z uliček a dojelo hlídku městské
policie. Pan Hübner jí medvídka
zase sebral zpátky, protože se mu
"postih" od kolegů zdál asi příliš
přísný...
A jak rozumí krádežím fantoma
našeho náměstí pana Ferka za permanentní přítomnosti strážníků
normální člověk? Jednoduše. Nějaký zloděj, kterého všichni znají a
všichni ví, že krade ve dne přímo v
centru okresního města asi deset
let nonstop. Vykrádá obchody jako na běžícím páse tři až pětkrát
denně. A jak sám údajně tvrdí,
vlastně chodí jakoby do práce.
Škody jdou do statisíců, nešťastné

prodavačky, pochopitelně ženy
nejrůznějšího věku, se snaží zaktivizovat hlídky městské policie,
které jsou ozbrojeny a se služebním vozidlem se pohybují přímo v
centru dění. Prodavačky se na
strážníky obracejí s prosbou o pomoc a ochranu před zlodějem, který jim navíc slovně vyhrožuje, nadává, vysmívá se jim. Podotýkám,
že to trvá neuvěřitelných deset let.
Od mužů v černých uniformách
ale ke svému překvapení prodavačky dostanou odpověď, že vyřešení této situace a eliminace zmíněného zloděje nebude tak jednoduché. Hlavně prý proto, že nekrade za víc než pět tisíc korun,
což je hranice trestného činu.
Vskutku dilema hodné Scotland
Yardu. Zloděj ale krade dál a proto po dalších prosbách prodavaček sestaví městská policie ďábelský plán. Podle něho by bylo
nejlépe, aby toho zloděje si prodavčky chytily vlastně samy, pokud
možno se zbožím za inzerovaných pět tisíc korun. Pak mají v
klidu zavolat strážníky, kteří ho
chladnokrevně předají státní policii, ať si to s ním vyřídí. A skutečně
ta léčka po deseti letech letos v
únoru v jedné prodejně vyšla. Prodavačky splnily úkol, zajistily i
důkazy, zloděje chytily a přivolaná hlídka městské policie jej zatkla
a obratem předala. K tomu si pan
velitel Nagy posteskl, že pana Ferka předvedli již třikrát, což je za
deset let po tom, co se na náměstí
dělo, skutečně heroický výkon od
našich strážníků... A ještě prý ho
státní policie pustila a on chudák
neví proč. Já tomu moc nerozumím, ale asi proto, že státní policie
řešila jen jednu krádež za pár šupů
a za tu se do přeplněných věznic

asi nezavírá, což by čistě teoreticky pan Nagy mohl vědět.
Co k tomu dále dodat? Na to si
každý musí odpovědět sám. Já
jsem odpověděl takto a děkuji Večerníku, že jednou dostal možnost
něco říct nebo napsat obyčejný
člověk, o kterého tady pochopitelně všem zúčastněným stranám
přece jde. Ale ve skutečnosti vůbec nikoho nezajímá! Taky si
myslím, že podobných příběhů
městských strážníků by se našlo jistě i víc, jenže z pochopitelných
důvodů o nich nechce nikdo nahlas mluvit a je asi lépe na ně nadávat v hospodě u piva. Kdo by si
taky chtěl zbytečně dělat problémy s policajty, kdo se pak těch lidí, co by řekli něco nahlas, zastal?
No nikdo, byla by to blbost a dnes
má každý svých problémů dost.
Navíc na radnici jsou spokojeni,
jak to šlape a velitel městské policie vše vlastně vysvětlil a navíc
nastínil lidem jejich skvělou perspektivu pod ochranou zdejších
strážníků.
Když to shrneme, tak se naší radnici podařilo vybudovat opravdu
dobře připravenou a akceschopnou jednotku (což můžeme sledovat zejména na akcích typu Dětského dne) s pevnou morálkou a
chytrým, profesionálním vedením. Navíc dokáže být opravdu
nebezpečná. Škoda jen, že zatím
pouze našim spoluobčanům. I
když, jak jsem se dočetl, město bohatne, tak za těch 25 milionů korun ročně, co nás městská policie
stojí (zejména s neradostným výhledem na zhoršující se bezpečnostní situaci) jsou jak se u nás na
Hané říká - už teď zadarmo drazí.
Autor si nepřál zveřejnit
své jméno
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Skauti opět hodili záchranný kruh
O Zeleném čtvrtku se to na
prostějovském náměstí před
radnicí jen hemžilo kuřátky.
Byla tu žluťoučká čerstvě nalíhnutá pípátka, ale hlavně
vatová ve skořápkách nebo
malovaná na špejlích jako
odměna za příspěvek do kasičky velikonoční sbírky.
Prostějovští skauti uspořádali v
souvislosti s velikonoční sbírkou dětský den, který věnovali
nejen skautské sbírce, ale všem
dětem. Ty si mohly na vlastní
kůži vyzkoušet, jaké to je být
handicapovaným. Čekala je jízda na invalidním vozíčku, slalom o berlích, malování nohou,
chůze se zavázanýma očima se
slepeckou holí nebo vodícím
pejskem.
„Všechno probíhalo formou
her. Děti se tak mohou lépe vžít
do situace svého zdravotně postiženého kamaráda,“ vysvětlil
záměr Petr Rozsypal ze 7. oddílu vodních skautů. Každý si
pak mohl vlastnoručně vyrobit
zajímavou velikonoční dekoraci nebo uplést pomlázku z vrbových proutků.
Skautské kuře už osmý rok pomáhá svým vrstevníkům – dětem se zdravotním postižením,
zanedbávaným nebo ohroženým. Každoroční velikonoční
skautská sbírka je osmým rokem součástí celostátní veřejné
sbírky „Pomozte dětem,“ která

je stálicí mezi charitativními
sbírkami už deset let. Za tu dobu proběhlo na patnáct set benefičních a sbírkových akcí, při
nichž se vybralo téměř 17 milionů korun. Jen skauti se na této
částce za uplynulých sedm ročníků podíleli téměř 3 miliony
korun.
„Určitě jde o to získat peníze
pro děti, ale také o solidaritu a
ochotu lidí věnovat na dobrý
účel alespoň malou sumu peněz. Podobných sbírek je
hodně, takže je někdy složité se
v nich vyznat. Ale pokud poslouží potřebným, pak nikdo
nelituje několika mincí. Do
skautské sbírky přispíváme každý rok,“ shrnula paní Veronika
a podala své dceři Adriance kulaté penízky. Usměvavé papírové kuřátko, které si malá
slečna výměnou vybrala, bude
po celé velikonoční svátky
ozdobou, která hřeje u srdce.
Po rozpečetění pokladniček
mají prostějovští skauti důvod k
radosti. „Více než 34 tisíce korun svědčí o tom, že Prostějované porozuměli myšlence, že i
malí dokážou velké věci. Poděkování patří pracovnicím prostějovské odbočky SONS, DD
Nerudova a sdružení Aura canis
za celodenní odbornou instruktáž,“ uvedla za všechny prostějovské skauty Eva Dudíková.
-jp-
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 13. 4. DO 19. 4. 2009:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné
oblohy koná ve čtvrtek v 15. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY se za bezmračné
oblohy koná ve čtvrtek ve 20. 30 hodin. Měsíc bude v pátek v poslední čtvrti.
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.
Astronomický KLUB GEMINI určený dětem a mládeži ve věku 10 –
20 roků přivítá svoje i nové členy ve čtvrtek v 16.30 hodin.
VÝSTAVY OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN 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.

Opravuje se náměstí Padlých hrdinů a okolí
Město chce zachovat historii, hledá pamětníky
Město Prostějov se v současnosti pustilo do rozsáhlé rekonstrukce Erbenovy ulice včetně
části náměstí Padlých hrdinů a
náměstí U Kalicha. "V návaznosti na tuto důležitou investici
chce město Prostějov upravit i
parkové části těchto dvou náměstí. S ohledem na jejich bohatou
historii pátráme po pamětnících
původního vzhledu okolních
parkových úprav, abychom se
poučili z původních námětů městských zahradníků, kteří se v
minulosti o městskou zeleň starali. Za pomoci Muzea Prostějovska a Státního okresního archivu hledáme dobové fotografie a plány této lokality. Pokud
někdo z občanů má k dispozici

staré fotografie, snímky či plánky zmíněných dvou náměstí,
rádi bychom je využili při
plánované obnově. Již teď získané materiály jsou velmi zajímavé, proto zvažujeme jejich
publikování formou seriálu v
místním tisku, popřípadě uspořádání výstavy, vysvětlil místostarosta Pavel Drmola.
Rekonstrukce náměstí Padlých
hrdinů je rozložena do dvou let.
Letos město počítá s opravou
ulice Erbenovy, která náměstí
spojuje.
Na náměstí Padlých hrdinů v
Dominantou náměstí Padlých
hrdinů je pomník představující
dělníka nazvaný "Jeden z nás"
od Jana Třísky.

Prostějově stojí pomník obětem
hladových demonstrací z 26.
dubna 1917. Původně zde stál
pomník od akademického sochaře Václava Becka. Ten byl
však přemístěn na Městský
hřbitov a od roku 1933 připomíná tragickou událost, střelbu
do žen a dětí, pomník představující dělníka nazvaný "Jeden z
nás" od akademického sochaře
Jana Třísky.
Na zápůjčce a kopírování dobových materiálů se mohou
vlastníci dokumentů domluvit
s tiskovou mluvčí Městského
úřadu v Prostějově Janou
Gáborovou, tel: 603 555 904,
e-mail: jana.gaborova@pro
stejov.eu.
-mik-

Radnice jedná s Českými drahami o pozemcích u místního nádraží
Prostějovští radní začali jednat s vedením Českých drah o
možnosti odkupu pozemků v
okolí místního nádraží. Přestože jsme si nejprve mysleli,
že tato jednání mají souvislost
s připravovanou rekonstrukcí
křižovatky ulic Sladkovského
a Olomoucká, není tomu tak.

Radnice chce pozemky kvůli
tomu, aby mohla opravit a
hlavně rozšířit zdejší autobusové zastávky. "Město má už
nyní zpracovanou studii celého prostoru před tímto nádražím. Hlavně se jedná o nové
rozmístění autobusových zastávek a vybudování zálivů

tak, aby autobusy při nabírání
cestujících nebyly překážkou
pro ostatní vozidla ve Sladkovského ulici. Proto jednáme
s Českými drahami o možnosti odkoupení těchto pozemků," vysvětlil Vlastimil Uchytil. Poté ale přiznal, že město
má zájem i o pozemky za

Toulky s Veèerníkem
Další výprava je před námi.
Tentokrát bude taková dietní.
Mnozí ještě máme na sobě
zimní zásoby podkožního tuku a rádi bychom se ho zbavili. Na to je nejlepší dieta, takzvaně nízkokalorická. To znamená omezit hlavně příjem
potravy.
Z historických pramenů vím, že
nejlepší dietní centrum byla hladomorna. Tam zhubnul opravdu
každý. Jenže kde ji dnes vzít?
Přesto vím o jedné, bohužel už
není funkční. Je taková polozbořená, leč zrekonstruovaná. V

jedné obci je to dominantní stavba. Takže u toho bývalého dietologického centra vás budu čekat
18. 4. 2009 v čase 10.00 – 14.00
hodin. Nějakou pomůcku vám
taky dám – ta obec se sestává ze
dvou částí: horní a dolní, no a v té
horní, co je vlastně dolní, ten objekt je. Poblíž, asi 2 kilometry, je
známé lezecké tréninkové centrum s názvem Noha. Samozřejmě „nějaká„ noha. To už je
navigace až příliš jasná. Takže
dojděte!
Příjemné turistické pátrání
vám přeje Josef Klimeš

místním nádražím. "Ty by bylo možné využít například k
bytové výstavbě. Zatím tyto
pozemky totiž leží ladem,"
dodal Vlastimil Uchytil.
Na tiskové konferenci Rady
města padl i dotaz, zda město
bude v budoucnu uvažovat i o
opravě budovy místního nád-

Nizozemští studenti
v Oděvním podniku
Prostějovský Oděvní podnik
si oblíbili studenti i vyučující
Fashion Institutu z Amsterodamu, vysoké školy zaměřené
na oděvní průmysl.
Studenti prvního ročníku spolu
se svými vyučujícími zavítali v
úterý 7. dubna do Oděvního
podniku, aby se v praxi seznámili s předvýrobními etapami, prohlédli si střihárnu, výrobní linky i sklady.
Letošní návštěva byla již pátou
v pořadí. Tentokrát výprava ve-

Cenový prùzkum v prostìjovských supermarketech
Rajčata (1 kg)
Limetka (1 ks)
Rohlík tukový (43 g)
Trampské cigáro (1 kg)
Vepřová krkovice s kostí (1 kg)
Tvaroh tučný (250 g)
Cukr moučka (1 kg)
Piškoty (240 g)
Nanuk Míša (55 ml)
Top Topic (2 l)

Interspar
49,90
3,90
1,90
99,00
104,90
15,90
19,90
18,90
11,50
24,90

Billa
59,90
3,90
1,90
99,90
23,90
24,90
6,70 (120g)
10,90
24,90

Kaufland
39,90
1,90
1,40
99,00
106,00
10,90
22,90
10,40
11,50
24,90

raží. To však rázně odmítl
místostarosta Miroslav Pišťák. "To rozhodně nebudeme. Budova nádraží je přece
majetkem Českých drah a do
cizího majetku my přece investovat nemůžeme," uvedl vše
na pravou míru místostarosta.
-mik-

Tesco
44,90
4,90
1,40
109,00
88,90
14,90
16,90
12,90
11,50
21,90

Lidl
44,90
1,90
106,50
24,90
16,90
-

dená doc. Ing. W. van Ruitenem
čítala devadesát studentů a čtyři
vyučující.
Studenti tohoto známého institutu pocházejí doslova z celého
světa. Prostřednictvím studentů
se informace o práci prostějovských oděvářů dostanou k potencionálním zájemcům o jejich
výrobky ve všech světadílech.
Mezi letošními návštěvníky se
dokonce objevili zájemci o prázdninovou stáž v Oděvním podniku v Prostějově.
-red-

prùzkum proveden ve dnech
10. 4. - 11. 4. 2009
TUTY
47,00
33,00 (1 kg)
2,50
89,00
79,00
15,50
19,90
20,00
11,50
27,00

Albert
59,90
36,90 (1 kg)
1,90
79,90
109,90
17,90
24,90
11,90
11,50
24,90

Přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické
energie:
Obec: Prostějov
Dne: 27.4.2009 od 7:30 do
12:00 hod. -vypnutá oblast: Plnírna plynu FTL, INSTA, Plemenáři Brno, Aragotex, JMP
Net, vše ul. Kojetínská, pneuservis, Mechanika, Peršan, Florýk, vše ul. Kralická, ul. Dolní
115 vč. fa. Sebranka
Obec: Čelechovice na Hané
Dne: 29.4.2009 od 8:00 do
13:00 hod. -vypnutá oblast: ul.
Pod Kosířem od č. 20 a 233 po
konec obce směr Kaple vč. č.

333, 276 - 283, 67, 64, 68 a lokality staveniště RD.
Obec: Vrbátky
Dne: 30.4.2009 od 7:30 do
16:00 hod. -vypnutá oblast: celá
obec Vrbátky včetně podnikatelských subjektů, mimo cukrovar a ZD.
Obce: Prostějov a Žešov
Dne: 30.4.2009 od 7:30 do
14:30 hod. -vypnutá oblast: Autosalon Škoda, Čerpací stanice a
prodejna u autosalonu Škoda,
Brněnská 104, Brněnská 81prodejna, obřadní síň, mýtná
brána u hřbitova, celá obec Žešov včetně podnikatelských
subjektů, Čerpací stanice u dálnice" Žešovský kopec".
E.ON Česká republika, s.r.o.

14. dubna 2009
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Májové líbání místostarosty V. Uchytila
aneb I pravice slaví První máj

Zatímco všechny politicky motivované oslavy 1. máje jsou
poměrně mladé, historie Prvního
máje – svátku jara, lásky a plodnosti je stará tisíce let a pochází už
z dob starého Říma. Spousta z nás
ale ví, že kromě demonstrací, levicových shromáždění, pracovního
klidu či stavění májky patří neodmyslitelně k tomuto dni líbání se
pod rozkvetlým stromem, nejlépe
tedy třešní. Snad každý zamilovaný pár má tento den vrytý do paměti jako den projevování si lásky a
náklonnosti k partnerce či partnerovi. Pověra také praví, že každá
žena by měla být v tento den po-

líbena a to proto, „aby neuschla.“
A možná také proto vás všechny,
kdo se máte rádi, místostarosta
Prostějova Vlastimil Uchytil vyzývá k druhému ročníku soutěže o
nejoriginálnější májový polibek.
Soutěž bude probíhat v podobném
duchu jako loni. V čem tedy spočívá? Stačí poslat fotografii líbající
se dvojice v elektronické podobě
na email majovypolibek@seznam.cz, k poslané fotografii připojit též kontakt na sebe a jména
líbající se dvojice. Fotografii lze
vytvořit kdykoliv včetně 1. května, důležité je poslat ji do 10. 5.
2009 na uvedený e-mail. Na foto-

grafii nemusí být pouze dvě osoby.
Hodnotí se jen jedna odeslaná fotografie a posuzuje se atmosféra a
originalita, proto není důležitý ani
rozkvetlý strom ani místo pořízení.
Porota vybere ty nejlepší snímky,
které potom zveřejníme v Prostějovském Večerníku v pondělí 18.
5. 2009.
Na vítězný líbající se páry čekají
zajímavé výhry. Loni měla tato
soutěž velký ohlas a přihlásilo se
mnoho soutěžních párů. Věříme,
že letos tomu bude taky tak a snad
se vás přihlásí ještě více.
Jana Gáborová

Jarní soutěž pro příznivce cyklistiky končí
A JE TADY FINÁLE: ZNÁME VÝHERCE KOLA Gt TRANSEO 3.0
A je tady poslední díl naší soutěže na téma cyklistika. Hlavním partnerem soutěže je prodejna jízdních kol Mystic bike
Plumlovská 32 Prostějov.
A výhry byly velmi zajímavé! V
každém kole jsme z vašich odpovědí vybrali třináct výherců,
kteří dostali dárky na kolo. Zatím
jsme rozdali celkem 78 cen! Poslední dvě mají svoji výherkyni!
Hlavní výhrou je
jízdní kolo Gt Transeo 3.0
v ceně 11.499 Kč!
Připomeňme, že vznik prodejny jízdních kol Mystic bike je
datován rokem 1997. Prodejna v Prostějově je otevřena od
roku 1999, a to nejprve jako
malý obchůdek na Poděbradově náměstí. Od roku 2001,
po přestěhování z již kapacitně nevyhovujících prostor,
Mystic bike "zakotvil" v prostorách bývalého autosalonu
Honda na ulici Plumlovská
32, kde sídlí do současnosti.
Od prvopočátku se Mystic bike
snaží reagovat na potřeby zákazníků a spolupracovat s renomovanými výrobci a dovozci jízdních
kol a cyklodoplňků. Dalším cílem
je provádět co nejkvalitnější ser-

U Slunce slunce nezapadá
Chcete získat poukázku v hodnotě 500 Kč na konzumaci v
nově otevřené restauraci Club
&restaurantu Slunce v Plumlovské ulici 58 v Prostějově? Pak
nám do pátku 17. dubna doručte
do redakce správnou odpověď na
soutěžní otázku a těšte se na výhru.

Soutěžní otázka zní:
Kolik jackpotů garantuje herna
nově otevřeného Club&restaurantu Slunce?
Výhercem z minulého kola je Vladimíra Baláková z Prostějova.
Výhru si vyzvedněte v redakci.
-red-

vis všech jízdních kol. Jedna z
prvních "vlaštovek" v sortimentu
byla a stále je značka Merida, ke
které postupem času přibyla značka GT bicycles. S těmito značkami je již prodejna Mystic bike v
Prostějově neodmyslitelně spojena. Tito cyklistům známí a kvalitní výrobci nabízí ucelený sortiment od nejmenších dětských kol
přes velice oblíbená horská kola,
crossová či trekkingová kola až
po freestylové, freeridové nebo
sjezdové speciály. Opomenout se
nedá i sortiment fitness a silničních kol, a to vše v různých cenových hladinách. Jako bonus ke
kolům Merida si můžete aktivovat pojištění proti krádeži za velmi
jednoduchých podmínek, a to
zdarma přímo v prodejně Mystic
bike. Kola Gt bicycles jsou známa
svou specifikou, patentovanou
stavbou rámu TripleTriangle a je
možné opět bezplatně prodloužit
si záruku na rámy těchto jízdních
kol ze 2 na 3 roky. Z dalších značek jízdních kol v Mystic bike najdete kvalitní kola Mongoose a
Schwinn, která patří pod stejného
výrobce jako Gt bicycles. Zboží si
můžete zakoupit i na splátky a k
zakoupenému kolu dostanete navíc elektronickou zákaznickou
kartu. Samozřejmostí je i bez-

Výherci z šestého kola:
1. SKOPAL Ladislav, Držovice
2. BIBRLOVÁ Jitka, Prostějov
3. CHUDOBA Ivo, Prostějov
4. KIŠKOVÁ Eva, Prostějov
5. ČERNÁ Ingrid, Prostějov
6. MELICHAR L., Jesenec
7. BALÁKOVÁ Vladimíra, Prostějov
8. KADLECOVÁ Věra, Prostějov
9. BLAHOVÁ Jitka, Prostějov
10. FALTÝNKOVÁ Blanka, Prostějov
11. TITZOVÁ Anna, Otaslavice
12. ŠEVČÍKOVÁ Kamila, Prostějov
13. ROZEHNALOVÁ Radka, Ohrozim
Ceny si vyzvedněte v redakci.
DĚKUJEME VŠEM ZA ÚČAST
V SOUTĚŽI A GRATULUJEME
VÝHERCŮM!

platné garanční seřízení zakoupeného kola.
V nabídce se Mystic bike především snaží skloubit vysokou užitnou hodnotu nabízených kol a doplňků s přijatelnou cenou. V cyklistice známé značky jako Uvex,
Maxxis, Lake, RockShox, Shimano, komponenty korporace
Sram a další... jsou zárukou kvality a vysoké užitné hodnoty. Mystic bike má samozřejmě skladem
většinu náhradních dílů i na obyčejná kola typu Liberta nebo skládačka, která jsou v Prostějově
stále velmi používaná jako dopravní prostředek kamkoliv. Za
to, že může stále rozšiřovat svůj
sortiment cyklistického vybavení,
vděčí Mystic bike především
svým zákazníkům, kteří jsou spo-

kojení a jak doufá, budou se i nadále k „Mysticu“ vracet. K tradičním aktivitám Mystic bike patří
každoroční sponzorství handicapovaných dětí prostřednictvím
Občanského sdružení Pomocná
ruka a nebo podpora konanému
prvnímu ročníku Josefkol 2008.
V minulém čísle jste měli poslední šanci zapojit se do naší soutěže.
Stačilo znát správnou odpověď na
námi položenou otázku Jak jsme
slíbili, na úplném konci soutěže
proběhlo losování o hlavní cenu,
kterou je jízdní kolo Gt Transeo
3.0 v ceně 11.499 Kč! Abyste byli zařazeni do tohoto slosování,
stačilo se zúčastnit právě jednoho
ze šesti kol soutěže, znát správnou
odpověď a v neposlední řadě

provést v období od 2. března do
3. dubna 2009 nákup v prodejně
Mystic bike, sídlící v ulici Plumlovská 32 v hodnotě nejméně 100
korun, kde jste obdrželi kopii dokladu o zaplacení a následně jej
doručili do redakce.
V pátek v 16.00 hodin jsme z došlých dokladů vylosovali výherce. Majitelkou jízdního kola Gt
Transeo 3.0 se stává: Květuše
SLEZÁKOVÁ ze Soběsuk!
Výherkyni prosíme, aby zavolala
do redakce a domluvila s námi termín předání. Děkujeme a blahopřejeme!
POZOR! Od příštího týdne
rozjíždíme další soutěž! Zdá se
to neuvěřitelné, ale vyhraje v ní
úplně každý, kdo se jí zúčastní.
Čtěte příště!
-red-

Partnery této soutěže byly 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:
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. Mnoho z našich
klientů přichází v exekucích o celý dům jen kvůli tomu, že dluží
třeba 10 tisíc korun.
Exekutor vymáhá dlužné pohledávky libovolnou formou. Může
dlužníkovi obstavit účet, exekuovat mzdu, dávky nebo důchod,
ale také prodat dlužníkův movitý

i nemovitý majetek. Kromě exekutora o formě může rozhodovat
jedině věřitel.
Exekutor jako takový může pod
sebou mít několik vykonavatelů,
kteří exekuci realizují a on sám ji
pouze řídí. Jejich konání samozřejmě něco stojí, takže kromě
dlužné částky, musí dlužník uhradit výkon a veškeré exekutorovy

Problémy s exekucemi

náklady. I kdyby dlužil například
300 Kč, je potřeba zaplatit jak za
exekutora, tak jeho náklady na
cestování nebo odhad nemovitosti. Částka se výsledně může
vyšplhat na desetitisíce korun.
Samozřejmě je možné dohodnout se na splátkách, je ovšem jen
na exekutorovi, zda na splátkový
kalendář přistoupí nebo zda se
rozhodne rovnou pro exekuci
majetku.
„Klientovi z Prostějovska se stalo, že exekutor nařídil ihned exekuci nemovitosti, ač se jednalo o
ne příliš vysoký dluh na poplatcích za popelnice. Klientovi se
přičítaly úroky z prodlení, taxa za
exekutora, částka za odhad nemovitosti a rázem dlužil 25 tisíc,
které samozřejmě neměl. Hrozí,
že přijde o dům v hodnotě 500 tisíc korun,“ popisuje terénní soci-

ální pracovnice Lucie Pacinová.
Dům může jít do dražby za dvě
třetiny jeho skutečné ceny, pokud
se nevydraží, v druhém kole je
nabídnut jen za poloviční cenu.
Odečteme-li dluh a zmiňované
poplatky, může zbývat suma 200
tisíc korun a za ty si klient nový
dům ani byt nekoupí. Navíc ještě
nějaký čas trvá, než klient peníze
z dražby od soudu dostane. Do té
doby třeba nemá kde bydlet.
Pokud se exekutor rozhodne zabavit movitý majetek (a to na adrese trvalého bydliště či na poštovní adrese dlužníka, bez ohledu na to, zda tam opravdu bydlí),
nezajímá ho, komu které věci patří. Majitelé zabavených věcí pak
sami musí dokazovat, že nepatřily dlužníkovi pomocí vylučovací
žaloby, za kterou zaplatí každý z
dotčených tisíc korun. Sepsat by

Kontakt:
Člověk v tísni, o.p.s.
Kancelář Prostějov
Kostelecká 17,
tel.: 582 334 729
ji měl nejlépe právník, který si
může účtovat třeba 2 tisíce korun.
Takže je na zvážení, zda například starší horské kolo dlužníkovy sestry má vůbec takovou cenu. Navíc pokud majitelé nemají
k věcem faktury na své jméno,
těžko se dokazuje, že jim opravdu patří. Problémy s dluhy a exekucí pak dopadají i na dlužníkovy blízké osoby, které s tím nemají nic společného.
Člověk v tísni, o.p.s.
– pobočka Olomouc
Příště na téma: Doučování dětí
ze sociálně slabých rodin. (vyjde
27. dubna 2009)

Psi odchycení v Prostějově volají S.O.S.

Strážníci Městské policie v
Prostějově odchytí ročně desítky zatoulaných psů. Většinou
tito čtyřnozí nejlepší přátelé
člověka putují do psích útulků,
za což prostějovská radnice ročně vynakládá stovky tisíc korun. Jen v několika málo případech si ze služebny městské policie majitel svého zatoulaného
psa po zaplacení pokuty vyzvedne.
Proto před časem město ve spolupráci se strážníky zřídilo samo-

statnou webovou stránku, na
které jsou všichni odchycení pejsci vyfotografováni. Kdo tak
ztratí psa, jeho prvním krokem by
mělo být vyhledání této internetové stránky, poté je nutné zavolat na městskou policii. "Zřízení
webové stránky, pomocí které
vlastně pátráme po majitelích
psů, se již nejednou osvědčilo.
Bohužel, později přicházíme i na
to, že ne každý pejsek na fotografii je pouze zatoulaný. Většina je
těch, kterých se majitelé zbavili a

nechtějí o nich ani slyšet. Pejsci
tak skončí v útulcích," řekla nám
Jana Gáborová, tisková mluvčí
Městského úřadu v Prostějově.
Pokud kdokoliv z našich čtenářů
poznáte na fotografiích svého
čtyřnohého mazlíčka, můžete volat kontaktní osobu Ing. Michala
Pojezného z odboru životního
prostředí, e-mail: michal.pojezny
@prostejov.eu , tel. 582 329 405.
Další i starší fotografie můžete
nalézt na www.vorisek.org nebo
www.mestopv.cz.
-mik-

Ve VOP Šternberk vyrobili unikátní opravnu pro vrtulníky
Představte si opravárenskou
halu, do které se vejde mohutný vojenský transportní vrtulník i s namontovanými listy a
deset kontejnerů, v níž jsou dílny. Hangár je dlouhý 37 metrů, široký 25 metrů a vysoký 11
metrů. A tento „helicopter servis“ lze rozložit do sedmi nákladních kontejnerů a letadlem přepravit kamkoliv.
Tak právě toto mobilní opravárenské zařízení, jak se projekt
oficiálně nazývá, vymysleli a vyrobili odborníci ve VOP Šternberk. Minulý týden halu na přerovském letišti předali české armádě. Mobilní obří dílna bude

sloužit našim vojákům v zahraničních misích, a to zejména s
připravovaným nasazením vrtulníků Mi-171Š v Afghánistánu.
Hala je vybavena tak, aby se v ní
dalo na vrtulníku opravit cokoliv, třeba i vyměnit rotor s listy.
Hala snese srovnání s ostatními
polními hangáry v armádách
NATO, v některých parametrech je dokonce i předčí. „Realizace této zakázky je inspirací
pro další projekty. U nás bychom uměli vyrobit mobilní zařízení například i pro opravy vojenské pozemní techniky,“ uvedl Jiří Hynek, ředitel VOP Šternberk.
-bp-

Na novou mobilní halu pro vrtulníky se na přerovské letiště přijel podívat
i Vlastimil Picek, náčelník generálního štábu Armády ČR. Po jeho pravici
Jiří Hynek, ředitel VOP Šternberk.

Termín dokončení:
srpen 2009

www.
byty-k
rasice
.cz
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„Ráda bych s mistrem zazpívala duet,“ říká Leona Machálková
Zlínská rodačka, která strávila dětství v nedalekém Přerově a studijní léta v sousední
Olomouci, v květnu dvaačtyřicetiletá zpěvačka Leona
Machálková, bude hostem
prostějovského „narozeninového“ koncertu Karla
Gotta. Jak bere tuto svou roli
a také něco ze svého soukromí
prozradila majitelka několika zlatých a platinových desek v následujícím rozhovoru.

¤ Vystoupíte jako host na „narozeninovém“ koncertu Karla Gotta v Prostějově. Jaký
dárek chystáte pro posluchače a jaké přání pro oslavence?
„Především musím říct, že se
strašně těším. Už jsem jednou
měla tu milou příležitost v roce
1996 vystupovat na koncertním
turné našeho nejslavnějšího
zpěváka. Vzpomínám na to
moc ráda, koncerty a veškeré
dění kolem provázela pohoda a
radost. Doufám, že nejinak tomu bude i letos na jaře. Program
teprve ladíme, ale určitě to nebude problém a už vůbec ne nuda. Brzo bude vyprodáno a tak
bude i skvělá atmosféra. Říká
se, že v Prostějově je nejlepší
publikum v kraji, tak jsem moc
zvědavá jestli je to pravda.
Víceméně pravidelně zpívám i
s Big bandem Felixe Slováčka a
cítím se na jevišti s tímto orchestrem báječně. Ráda bych
zazpívala našim divákům s
mistrem i nějaký duet, zatím se
pan Gott tváří, že jo… tak se nechejte překvapit… A co se týče
přání, tak mu nezbývá než přát,
aby se těšil nadále dobrému
zdraví a štěstí stálo při něm i nadále, protože mám za to, že pan
Karel má hezké období a je
opravdu šťastný s hudbou i svojí rodinou.“
¤ Podpoří vás svojí přítomností na koncertu váš partner
Bořek Šípek, jeden z nejznámějších českých designérů, a syn Artur?

le, kde má máma práci, to není
dlouho pro šestiletého kluka
atraktivní.“
¤ Jste příkladem toho, že se dá
kariéra zpěvačky skloubit s
rodinou. Netajíte se tím, že
byste nebyla proti dalšímu potomkovi. Není tedy vyloučeno,
že se malý Artur může brzy
dočkat bratříčka či sestřičky?
„Přiznám se, že bych ještě jedno
dítě chtěla, ale v současné době
to opravdu není aktuální, soustředím se také na novou desku,
kterou bych chtěla letos natočit
a vydat. Také mám hodně i živého vystupování, ať již koncertů
či v muzikálech Dracula.“
¤ Předpokládám, že jste plně
vytížená. Považujete za důležitý čas na relaxaci?
„Máte pravdu, že aby člověk
hodnotně absolvoval svoji
práci, kterou má rád, je také velmi důležité, aby nezapomínal na
realaxaci. Já odpočívám ráda
jak pasivně, tak i aktivně… Přijde na to, jak se člověk cítí a kolik má času… Takže ráda samozřejmě spím, ráda si dojdu i na
nějakou dobrou masáž, chodím
na vzduch do přírody buď na
procházky nebo si sama zaběhat, snažím se sportovat, baví
mě lyžování a plavání, také
bruslení a vůbec rekreační sporty… V létě je to jiné, mám více
času, tak jsem často v lese nebo
u vody se synem a s kamarádkami a jejich dětmi.
¤ Co vás dokáže nabít?
Nabít mě dokáže také nějaký
hezký kulturní zážitek v podobě
koncertu, divadla, hezká večeře
s přáteli, samozřejmě často stačí
i doma si pustit nějakou krásnou
muziku, která vás rozptýlí, povzbudí a uvolní…“
¤ Jako zpěvačka musíte dbát o
celkovou image. Co děláte pro
to, abyste dobře vypadala?
„Jestli dobře vypadám nevím,
ale každopádně o sebe dbám,
mám skvělého kadeřníka Oskara, který o mě pečuje, stejně jako paní Jana, má oblíbená pe-
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Mrskali na radnici. Trošku s předstihem, ale přece. V pátek dorazili na prostějovskou radnici malí koledníci, které
přivítali místostarostové města Miroslav Pišťák s Pavlem Drmolou. Jak jejich mrskut dopadl, se radniční zdroje nezmiňují. Nicméně je jasné, že malí koledníčci rozhodně z radnice s prázdnou neodešli.
-mik-

Když nejde čtenář do knihovny,
knihovna musí naopak ke čtenáři
Městská knihovna v Prostějově
se rozhodla vyjít vstříc všem,
kteří chtějí hlasovat o nejoblíbenější knihu českého národa,
a proto ve středu 15. dubna 2009
vyšle do ulic a do škol studenty
Gymnázia J. Wolkera v Prostějově, kteří budou do hlasovacích
schránek sbírat hlasy Prostějo-

vanů. „Vyzvali jsme také děti,
aby na dětské oddělení knihovny
přinášely své „čtenářské listy,“
na kterých představí svoji oblíbenou knihu, pohádku nebo literárního hrdinu. V průběhu
prázdnin budou návštěvníci dětského oddělení i odborná porota
dávat své hlasy tomu nejlepšímu

(nejhezčímu, nejmilejšímu…)
čtenářskému listu a v září pak
proběhne slavnostní vyhlášení
vítězů,“ doplnil ředitel knihovny
Aleš Procházka.
O této akci se zmiňuje i web veřejnoprávní České televize, která
je spolupořadatelem ankety.
-red-

„Líbáš jako Bůh“ – stále máte šanci vyhrát!
Soutěž o atraktivní ceny pokračuje
ny u babičky a dědy, Olomouc
kde jsem studovala, skvěle se
ovšem také cítím v Praze, kterou obdivuji. Její magičnost na
mě nesmírně působí, stále je

SOUTĚŽTE O LÍSTEK NA KÁJU
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 sedm z
Vás se může těšit díky PV Večerníku na vystoupení svého
idola, ale v osudí je ještě dalších 7 vstupenek. Otázka z minulého týdne, ve které zemi je

nezapomenutelný zpěvák snad
ještě populárnější než v
bývalém Československu vám
opět nečinila nejmenší potíže a
z více než tří! stovek správných
odpovědí – Německo, se
usmálo štěstí na pana Dušana
KOPEČNÉHO z Prostějova.
Výherci gratulujeme a pro
vstupenku se může zastavit v
redakci PV Večerníku od úterý
14. dubna v pracovní dny od
8:00 do 15:00 hodin!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA Č. 8:
Se kterými slovenskými zpěvačkami nazpíval Karel Gott
duety? (nápověda: jsou 2).
Správné odpovědi telefonujte
nebo posílejte emailem do redakce PV Večerníku do pátku
17. dubna 15:00 hodin na číslo
582 333 433 nebo posílejte na
email: inzerce@vecernikpv.cz.
Jméno vylosovaného výherce
bude zveřejněno v příštím vydání PV Večerníku.
-zv-

„Jestli bude přítomen i můj partner nevím, není to vyloučeno
stejně jako i to, že bude v zahraničí. Pracuje na několika projektech ve světě a to s sebou nese i
to, že je jezdí ´osobně kontrolovat´. Jeho kalendář neznám a i
kdyby, často se mění. Rozhodně
měl velkou radost, že budu hostovat na turné pana Gotta, protože ho má upřímně rád a jak se
říká, hned ´si padli do oka´ a
kdykoliv se tito pánové potkají,
dají se přirozeně do řeči. No a
Arturka s sebou vezmu asi až na
pražský koncert společně s
mým tátou… Přece jen je ještě
malý a celý den a večer být v ha-

dikérka nebo paní Hanka, ke
které chodím pravidelně na kosmetiku. Za nejdůležitější
ovšem považuji pozitivní přístup k životu, to se domnívám,
že s námi ženami dělá úplně
nejvíc…“
¤ Kterému místu či místům v
České republice patří vaše
srdce?
„Tak jednoznačně nemohu říct,
že by srdce lpělo na jednom jediném místě. Mám hezké vzpomínky na Přerov, kde jsem jako
malá s rodiči vyrůstala, nezapomenutelné jsou pro mě také
Otrokovice u Zlína, kde jsem
trávila téměř všechny prázdni-

zde co objevovat a opájet se její krásou…, inu chápu pocity
cizinců, kteří do Prahy přijedou
a jsou z ní úplně paf…“
¤ Vy jste s Petrem Kolářem
nazpívala píseň k seriálu Pojišťovna štěstí. Zpíváte ji někdy
i svému partnerovi?
„S Petrem Kolářem jsem nazpívala zatím jeden duet a to
´Den kdy se láska vrátí k nám´ k
seriálu ´Pojišťovna štěstí´. Doma ji partnerovi nezpívám,
hlavně je to duet a to by musel
znát text, ale je fakt, že mého
zpěvu si partner užije dosti, nemůže si stěžovat… Já si stále
doma něco broukám ať již sama
nebo s Artíkem.“
¤ Je vaším fanouškem? Která z vašich písní patří k jeho
nejvíce oblíbeným?
„Bořek mi vždycky moc fandil. Není to partner, který by
mě stále za něco chválil a
říkal mi, jak jsem úžasná, ale
ocenit umí. Každopádně je asi
na mě i tak trochu hrdý, a to je
pro mě nejvíc. Zkrátka vždy
se najde příležitost, kdy venti-

luje i tohle. Jinak má moc rád
písničku ´Zbloudilá´, kterou mi
kdysi napsal Oskar Petr.“
¤ Posluchači vás znají jako popovou stálici a také jako muzikálovou zpěvačku. Co vám
dává účinkování v muzikálech? A ve kterých vás nyní
můžeme vidět a slyšet?
„Muzikály miluji a této vášni
jsem propadla snad už při účinkování v tom prvním, což byla
´West side story´, kde jsem
zpívala roli Anity a tančila se
skupinou Uno. V současné
době se těším úspěšnému comebacku původního českého
muzikálu Karla Svobody a Zdeňka Borovce ´Dracula´. Máme
stále vyprodáno, hrajeme pro
nadšené publikum, které dává
najevo, že se mu nový kabát
líbí. Moc mě to baví.“
-red,zv-

Minulý týden jsme vyhlásili
soutěž o trika s logem filmu,
soundtracky, boxerky, či o luxusní rtěnky od Avonu. Zatím
došlo několik odpovědí, ale
všechny byly špatné. Proto neváhejte, stále je šance na výhru
dárkového balíčku!
Komedii hraje kino Metro 70 od
včerejška, 13. 4. do středy 15. 4.
v obvyklých časech. Úkol, který
vás zařadí mezi potenciální
výherce je jednoduchý: Doplňte
státní poznávací značku (poslední čtyři čísla) černého Land Roveru, se kterým sleduje Bohunka
(Eva Holubová) dvojici Magálová – Kaiser, když vycházejí společně z vily?
Nápověda: Auto se ve filmu objeví mezi 85 – 95 minutou, SPZ
začíná „8A5 xx xx“ a součet hledaných čtyř číslic je 12.
Své odpovědi posílejte buď
SMSkou ve tvaru ODPOVEDmezeraJMÉNO, PŘÍJMENÍ A
VAŠE ADRESA na číslo 737 22
77 06 – (napr. 1122 PETR NO-

VAK, NOVAKOVA 1, NOVAKOVICE, 111 11, nebo mailem
na soutez@falcon.cz a to nejpozději do čtvrtka 16. 4. 2009 do
12.00 hodin.

Seznam výherců zveřejníme v
pondělí 20. dubna, ceny jim zašle přímo distributor doporučenou poštou nejpozději do konce
dubna.
-pv-
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VELIKONOČNÍ SPECIÁL Zvony v Římě, ke slovu přišly vrkače
„Žádný kříž není tak těžký, aby se nedal
unést,“ říká autor velikonočního kříže

Ač ne každý si to nejspíš uvědomuje, a pro mnohé je představa
Velikonoc spojena jednoznačně s ‚mrskutem‘ a všemi okolnostmi s tím spojenými, jde zároveň o největší svátek křesťanského roku. A s tím spjatý
symbol kříže má mnohem konkrétnější význam, než kříž jako
obecný atribut křesťanství.
Řezbář Jaroslav Beneš z Loštic
vyrábí svůj velikonoční kříž už
šestým rokem.
Již pošesté při obřadech Velkého
pátku přinesl řezbář Jaroslav Beneš k posvěcení svůj velikonoční
kříž. Tentokrát se tím místem stal
kostel Všech svatých ve Vyšehorkách. „Každý z křížů má svůj příběh a impuls k vytvoření toho
prvního. „Těžko se o tom povídá,
protože i pro mě je to nevysvětlitelné a těžko popsatelné. Po velikonočních obřadech na Velký pátek večer si začne sám pro sebe
člověk opakovat všechno to, co je
s tím spojováno. Šel jsem už spát,
když v ten okamžik protnul místnost přes dveře zvláštně modrý
paprsek. Malíři bych takovou
barvu na paletě asi nedokázal
ukázat,“ vzpomíná Jaroslav Beneš. V ten okamžik netušil, co to
znamená. Ráno si už ale byl jistý,
že to nebyla jenom iluze. „Vstával jsem s tím, že ten kříž jsem už
měl v hlavě. Provázela to zároveň
myšlenka, že bych ho měl nechat
vysvětit při velkopátečních obřadech v kostele,“ říká.
O rok později tedy nechal posvětit první velkopáteční kříž. Každoročně tak přináší tento den před
oltář dva až tři kříže. Je přesvědčen, že už v ten okamžik jsou určeny konkrétnímu člověku a je
jenom otázkou času, kdy si pro
něj přijde. Ze všech, co dosud vyrobil, mu zbývá doma jediný. Letos vytvořil kříž jen jeden. „Každý z velkopátečních křížů je originál a jeho motiv je něčím
zvláštní. Letos jsem poprvé chtěl
vytvořit celé tělo Ježíše, což zabralo spoustu času, další jsem už
nestihl,“ přiznává. Nutno ale podotknout, že i kříže, které jsme
měli možnost vidět třeba před rokem, vyzařovaly zvláštní charis-

Řezbář Jaroslav Beneš svému velkopátečnímu kříži dal opět originální podobu. V pozadí na zdi visí jediný, který ze všech dosavadních zůstal u něj doma. Všechny ostatní si už svoje majitele našly.
ma, které opravdu nutilo se chviličku zastavit a zamyslet. Bez
ohledu na prvotní podstatu symboliky spojenou právě s biblickým příběhem. Bezesporu i zarytý ateista by jenom tak pohledem
nepřešel ztvárnění kříže, kde místo těla Kristova je přibita kovaná
růže. Ačkoliv letošní motiv by se
mohl zdát v lecčems obecnější,
znova je v něm něco, co zasahuje
o kousek dál „I když jsou ruce na
kříži přibité, prsty naznačují pohyb směrem k lidem pod křížem.
Nikoliv odevzdanost, ale snahu
ještě z posledních sil jim nabídnout otevřenou náruč,“ vysvětluje řezbář. Ani trnová koruna nemá obvyklou podobu věnce, ale

podle Jaroslava Beneše mnohem
reálnější, jakéhosi trnového spletence posazeného na Ježíšovu
hlavu. „Z ostrých trnů by asi takovou korunu nikdo uplést nedokázal,“ dodává řezbář.
Tento velkopáteční kříž, stejně jako všechny předešlé, se nedá přehlédnout. Zvláštní kontrast nabízí
už samotné spojení kříže vyrobeného z ořechového dřeva a lipového těla. „Každý si nese svůj
kříž a žádný kříž není tak těžký,
aby se nedal unést. I tento kříž by
měl být symbolem toho, že naše
starosti nejsou nikdy takové, aby
předčily utrpení Ježíše,“ přidává
své poselství řezbář Jaroslav Beneš z Loštic.
-MiH-

Těžko říct, zda jiné svátky jsou
spojeny s takovou spoustou tradic
jako Velikonoce. Asi nebylo mnoho míst, kde by od večera Zeleného čtvrtku až do poledne Bílé soboty nebylo možné potkat party
vrkačů nahrazujících vyzvánění
kostelních zvonů.
Během obřadů Zeleného čtvrtka
zvony odletěly do Říma. Samozřejmě v přeneseném slova smyslu. Jejich vyzvánění podle tradice až do
doby před sobotním vzkříšením nahrazují vrkače a klapače, se kterými
děti obcházejí vesnice. Jde i zvyk
přetrvávající zcela přirozeně, i když
místo od místa má svoji podobu. Nikdy ale nejde o nějaké umělé oživování někdejších tradic. Prostě a jednoduše jsou Velikonoce, jde se na
věc. I když to samozřejmě představuje i nutnost si ráno přivstat, protože leckde se v pátek a v sobotu vyráží už v šest, a pak znovu v poledne,
v pátek k tomu ještě ve 3 odpoledne
a pak večer místo klekání. Od čtvrtečního večera do sobotního poledne
je zapotřebí oběhnout rajón s vrkači
celkem šestkrát.
Jak už bylo řečeno, i tak místo od
místa má i tato tradice svoji podobu,
a zatímco jinde je to výhradně chlapská záležitost, v Suchdole jsme našli
i dívky a celý šik byl seřazen za dvěmi korouhvičkami v čele. Podobný
obraz bylo vidět i v nedalekých Labuticích. A pakliže někde žehrají na
nedostatek vrkačů, pak v Suchdole
jich bylo kolem 20, v sousedním
Jednově víc jak 10 a osmičlenná sku-

Ve středu 8. dubna odpoledne
pořádali učitelé 1. stupně plumlovské školy tvořivé dílny. Týkaly se samozřejmě Velikonoc a
tradic kolem nich. Ve velikonočně vyzdobených třídách se vyráběla přáníčka, ozdoby z papíru,
pletly se pomlázky z vrbového
proutí a zdobily se kraslice a
perníčky. Do této „velikonoční
tvorby“ se zapojili děti se svými
rodiči. Všichni si tak vyzkoušeli
svou zručnost.
Zajímavý nápad s jarní dekorací z
květináčů přilákal hodně návštěvníků. Dílna s názvem „Zdobíme
perníčky“ zaujala i nejmenší děti.
Sladké perníčky mohli přítomní i
konzumovat. Dílna s názvem
„Tvoříme z papíru“ nabízela výrobu tulipánů, rozmanité vystřihovánky a vybarvování velikonočních motivů. Další dílna lákala dě-

Na předzahrádce nechyběl ani nazdobený velikonoční strom. Přípravou na Velikonoce už školka žila
dlouho předem. „Na chodbě jsme
měli malou velikonoční výstavku z
toho, co děti udělaly. Vyrobily i kuřátka, která rozdáváme do každého
stavení,“ dodává L. Riedingerová.
Středeční dopolední vycházky dala
dětem o něco víc zabrat, než jindy,
podle slov paní učitelky bude co dělat, aby stihli Štarnov do oběda obejít. Tu a tam si vykoledovali nějakou tu sladkost, kterou určitě nepohrdnou. „Vloni už byli lidé na to připraveni a většinou měli pro děti něco nachystané,“ prozradila Večerníku Lenka Riedingerová. S malými
koledníky jsme urazili jenom kousek cesty, ale i tak bylo jasné, že s
Kdo byl doma, dostal kromě velikonočního kuřátka také k přáním dětí
prázdnou se rozhodně nevrátí…
-MiH- písničku. Určitě stálo za to na chvilku vyjít ven.

Hode hode doprovode, dejte vejce malované
Pomlázková jízda o velikonočním
pondělí v Kralicích na Hané je
celá desetiletí neměnná. Díky
folklórnímu souboru Klas se
právě v Kralicích udržuje starý
zvyk, kdy hoši obchází své frajerky s pořádnými pomlázkami a
vypráší jim jejich široké sukně.
Pěkně v hanáckých krojích a s
prastarou písničkou na rtech :
„Kločo, kločo, otevřete . . .“ lákají
děvčata ven.
„Obejdeme všechna naše děvčata ze
souboru i kamarádky, na žádnou nezapomeneme. Mladá nebo stará,
všechny musí pěkně vykasat sukně
a dostanou pořádnou nakládačku,
aby nebyly prašivé. Zazpíváme si
písničky a vzpomínáme na krásné
společné zážitky,“ vysvětlil Zdeněk
Pospíšilík.
„Kromě děvčat tady v Kralicích
musíme zajet ještě do Kostelce, Vrbátek, Smržic, Prostějova a taky k

naší vedoucí Vlaďce do Přerova.
Ale to už nás vezou koně pod kapotou, abychom všechno stihli,“ dodal.
Děvčata už byla na návštěvu připravena. Bránila se jen naoko a pořádně
křičela, aby byli hoši spokojení a
taky milosrdní. Za výprask ještě při-

pravila mrskutníkům něco na zakousnutí a kapičku špiritusu na posilněnou před další cestou.
„Pohoštění musí být připravené už
den předem, aby bylo na stole něco
od masa i sladké. Už tradičně začínají hoši u nás, dostanou tlačenku s

Pátek 3. dubna 2009 proběhl v Němčicích nad Hanou ve znamení hudby. Místní Dechový orchestr mladých při ZUŠ
uspořádal už dopoledne dva výchovné koncerty pro celkem 450 dětí ze šesti okolních škol. Koncerty byly sestaveny tak, aby se děti
mohly seznámit jak s jednotlivými nástroji, tak s repertoárem orchestru, což se výborně podařilo. Vrcholem pátečního vystoupení byl večerní
koncert, který měl výbornou uměleckou úroveň. Proběhl ve velmi příjemné a uvolněné atmosféře. Jediným negativem bylo, že se na všechny
posluchače nedostalo místo v sále kina Oko. Proto už teď vystoupení budou muset bývat nadvakrát. Celá akce proběhla za finanční podpory
Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Jindřich Novák, dirigent orchestru

OBRAZEM
pinka obcházela také už zmiňované
Labutice. Že by příští rok neměl kostelní zvony v tomto čase kdo nahradit, asi nehrozí.
-MiH-

Asi leckdo vzpomíná, jak kvůli polednímu vrkání v pátek v poledne
musel spěchat ze školy. Díky velikonočním prázdninám mají v
tomto svoji úlohu dnešní vrkači usnadněnou. Jinak jim ale není odpuštěno nic…

Plumlovští školáci slavili Velikonoce

Děti roznášely velikonoční kuřátka
ŠTARNOV – Středeční dopolední vycházku spojily děti ze štarnovské školky s velikonočním
přáním. Do každého domu přinesly vyrobená kuřátka a samozřejmě je často neminula za odměnu i nějaká ta sladkost.
„S velikonočním přáním chodíme
už třetím rokem,“ říká vedoucí učitelka MŠ Štarnov (ZŠ Přemyslovice) Lenka Riedingerová. Školka ke
Štarnovu neodmyslitelně patří a samozřejmě žádná z každodenních
vycházek neunikne pozornosti
zdejších obyvatel. Jak se na správnou venkovskou školku sluší a patří. Většina zdejších ‚školkáčů‘ je
přirozeně přespolních, k hrstce
místních denně dojíždí děti především ze sousedních Přemyslovic a
Nově Dědiny, ale také třeba z Jesence.

OBRAZEM

cibulí a octem, aby měli ke snídani
pořádný základ a zvládli celodenní
maratón,“ smála se Vendulka Répalová. Mrskače čekají pěkné gurmánské hody, řízky, hromady
chlebíčků, koláčů, cukroví a závěrečný gulášek u Pospíšilíků. Hoši
dostanou také pořádnou výslužku a
neodmyslitelné barevné pentle na
ozdobení pomlázky. Tu společnou
obří pletou vlastnoručně z vrbového
proutí a každá děvčica jí s láskou
opentlí.
„Je to prostě tradice, na kterou se
všichni těšíme. Velikonoční pondělí
má v Kralicích na Hané svůj rituál a
neopakovatelné kouzlo,“ shodují se
jednohlasně. Avšak letos přece jen
narušila zajetou tradici nečekaná
změna. Hoši museli vesnici obcházet pěkně po svých, protože vyšňořený povoz zůstal stát opuštěný ve
dvoře – nebyli koně, kteří by ho
táhli.
-jp-

To je témat. Děti ze ZŠ Plumlov měly u příležitosti jarních svátků
opravdu velký výběr k výrobě nejrůznějších ozdob foto: Šárka Zapletalová
ti k tvorbě papírových zvířátek.
Nechyběla rovněž výroba velikonočních košíčků a kocarů. Žáci 5.
třídy spolu s třídní učitelkou připravili ochutnávku velikonočních

dobrot: jednohubky s vajíčkovou
pomazánkou, plněné půlky vajec.
K vidění byl i pečený beránek s
čokoládovou polevou. Jeden z
nich - Kuba Klukáček si pochva-

loval: „Jednohubky jsou výborné
a domů si nesu hned několik vlastnoručně zhotovených výrobků.
Moc se mi všechny dílny líbily!“
Také „páťáci“ tvořili… Například
barvení kraslic s pomocí slámy,
krepovým papírem, otiskem. Dále si děti mohli vyzkoušet výrobu
ubrusů otiskem barvy přes šablonu. Malým dětem šikovně radily
Kristina Jeřábková s Míšou Vystavělovou. Nechyběla ani výroba
nápadité dekorace na velikonoční
slavnostní tabuli s ubrousky. Ta
měla také velký úspěch. Ve školní
kuchyňce vznikala z dutého těsta
rozmanitá zvířátka. Pomáhaly přitom hodné maminky a také děti z
výtvarného kroužku a zástupci žákovského Parlamentu. Každý si
tak mohl vyzkoušet několik technik a domů si odnést rozmanité
velikonoční výrobky.
-šz-

Jiskra Brodek u/K – Sokol Přemyslovice 5:0. Sobotní výsledek mistrovského utkání Okresního přeboru dorostu jednoznačný, nicméně samotný průběh zápasu vůbec tak jednoznačně nevypadal. Možná dostatečně výmluvný je i dílčí stav po první
půlce, který byl totožný i s výsledkem konečným. Ve druhé půlce se už domácí před bránu hostí
příliš nedostali, ale zatímco se jim podařilo potrestat všechny chyby hostující obrany, Přemyslovickým se to naopak nepovedlo ani jednou.
-MiH-

Zámek Plumlov láká návštěvníky
S příchodem jarních měsíců se otevírají brány mnoha českých a moravských
hradů a zámků. Ani zámek v Plumlově
nechce zůstat pozadu. Pro své návštěvníky Obecně prospěšná společnost Zámek Plumlov připravila několik žhavých novinek.
Zámek se snaží nalákat milovníky historie na několik druhů expozic. Zájemcům
letectví by určitě neměla uniknout výstava Vítězná křídla. Stále se rozšiřující inventář provede návštěvníky historií letectví za 2. světové války. Ti, kteří chystají
svatbu, určitě nepohrdnou výstavou svatebních oznámení. Můžou se například
nechat inspirovat svatebním oznámením
Adiny Mandlové. Obdivovatele hudebních nástrojů na správnou notu určitě naladí ukázka historických klavírů. Nově
zpřístupněná kaple v sobě skrývá expozici církevních ornátů. Pohádkové sklepy je
název nové prohlídkové trasy. Děti i dospělí se tak mohou těšit na sklepy plné
strašidelných a nadpřirozených bytostí.
To vše ještě umocní hra světla a stínu.
Dalším lákadlem jsou kostýmované noční prohlídky za svitu loučí. Kdo o ně nechce přijít, ten by si měl v kalendáři tučně

zatrhnout datum 18. dubna. V tento sobotní večer totiž úderem 19. hodiny budou prohlídky v šedesátiminutových intervalech probíhat. Jejich obsah nastínil
Prostějovskému Večerníku Petr Piňos:
„Noční prohlídky budou nově koncipovány, objeví se nové postavy. Program
jsme obohatili o nové etudy, které sestavilo a nacvičilo divadlo Point. Objeví se také ukázka historického šermu. Všechny
etudy s sebou nesou společné téma Oživlý plumlovský zámek.“
Zájemci, kteří chtějí zažít na vlastní kůži
příchuť starých časů včetně tajemna a
nadpřirozených bytostí, by si měli rezervovat vstupenky v trafice v Plumlově na
Hlavním náměstí, nebo na telefonním čísle 777 011 703. Maximální počet
návštěvníků na jednu prohlídku je třicet
osob. Další možnost zažít noční romantiku na zámku budou mít zájemci až v měsíci říjnu.
-top-

Provázet bude kněžna. Letošní
sezónu na plumlovském zámku odstartují noční prohlídky. V dobových kostýmech vás budou provázet divadelníci z Pointu
foto: archív
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST
Úterý 14. dubna: 10:00 - 12:00 hod.
Bruslení pro školy a veřejnost: cena
10 Kč/osoba
Čtvrtek 16. dubna: 10:00 - 12:00 hod.
Bruslení pro školy a veřejnost: cena
10 Kč/osoba
Sobota 18. dubna: 09:00 - 11:00 hod.
Neděle 19. dubna: 09:00 - 11:00 hod.
POSLEDNÍ BRUSLENÍ!!!
Vstupné
Dospělí 35 Kč/2 hod
Děti do 15 let 30 Kč/2 hod
Doprovod 10 Kč/vstup

Termín 17.4., začátek vždy 14.30
hod. Na kurz není třeba se předem přihlašovat. Kurz je bezplatný. Bližší informace na www.cmg.prostejov.cz

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@sportcentrumddm.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

Lazariánský servis Vás zve na
ozdravný pobyt v Chorvatsku
v srpnu 2009. Více info pí. Zapletalová 776 054 299, 582 366 212.

Cyrilometodějské gymnázium:
Přípravný kurz k přijímacím
zkouškám do primy víceletého
gymnázia určený žákům 5. tříd ZŠ.

Okresní výbor KSČM v Prostějově organizuje „BEZPLATNOU PRÁVNÍ
PORADNU“naOVKSČM,Lidická35
Prostějov. Dne: 16.04.2009 16.00 - 18.00
hod., 29.04.2009 14.00 - 16.00 hod.,
13.05.200914.00- 16.00hod.,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.

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.
Muzeum Prostějovska,
nám. T.G.M. č. 2 v Prostějově
- MICHAELKA –
obrázky Michaely Nehodové.
Výstava potrvá
do 10. května 2009.
Výbor základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami

KUPÓN č. 15
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

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 info 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).
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.
Galerie U hradeb, Školní 34, PV –
Petr Sládek „Příběhy buráků“.
Výstava potrvá do 8. května 2009.
Společenský dům EDEN
- Prostějov - Vrahovice
(bývalý dům služeb)
Neděle 19.4. opět "Zadáno pro starší a
pokročilé"
Sobota 25.4. "Oldies párty"
Neděle 26.4. "Tvůrčí neděle" můžete
si vyzkoušet: "Korálkování", "Drátkování šperků" "Háčkování". Objednávejte si na www.freedance.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 čty-

řmi zajímavými dámami a jejich tvorbou. Účinkují: Pavlína Žerníčková
/zpěv/ + Ivo Přikryl /hudební doprovod/. Vstupné 20 Kč. Díla autorek je
možné na místě zakoupit.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v
ČR, Svatoplukova 15, Prostějov zve
na Výroční členskou schůzi neslyšících dne 22.4. 2009 v 15.30hod.,
která se uskuteční v prostorách SNN.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v
ČR, Svatoplukova 15, Prostějov zve
na Výroční členskou schůzi nedoslýchavých dne 23.4.2009 ve
14.30hod., která se uskuteční v prostorách SNN.
Sportcentrum – DDM, Vápenice 9,
Prostějov pořádá SPORTOVNÍ
LÉTO s prázdninovou hrou na kytaru NESMĚŘ Českomoravská vrchovina - sportovně zaměřený tábor pro
děti od 8 do 15 roků (možnost využít
„prázdninovou školičku hry na kytaru“ (není podmínkou), celotáborová
hra, soutěže, táborák, hry v lese, koupání, legrace a noví kamarádi 19. –
24. července 2009. Záloha 1 000 Kč –
zaplatit do konce dubna 2009!!! Kontakt: Mgr. Marta Pavlíková, tel: 582
345 503, 605 239 789, email: marta.pavlikova@email.cz
Laski s.r.o., Smržice 263 zve
na DEN KOMUNÁLNÍ
TECHNIKY dne 21.5.2009.
Zahájení akce 9.00 hod.
MC Cipísek
Kurz pro nastávající a čerstvé maminky s miminky
Něžná náruč rodičů úterý 14.4. a 28.4.
12.30 - 15.30 hod., na kurz je potřeba
přihlásit se předem v MC. Připravujeme: Čarodějnický víceboj - dopoledne pro malé i větší čaroděje - čarodějnické úbory vítány středa 29.4. od
9.30 hod. na zahradě MC Dvořákova
(MC sídl. Svobody je v tento den uzavřeno), www.mcprostejov.cz, e-mail:
mcprostejov@centrum.cz, tel. 602
364 874, 602 364 868.
KONCERT – MOST MEZI
KULTURAMI

Vynikající japonská sopranistka MICHIYO KEIKO. O klavírní doprovod se postará člen České filharmonie
– klavírista prof. Jaroslav Šaroun.
Koncert pořádají agentura ANDANTE a agentura RAJCHA dne 22. dubna 2009 (středa). Místo konání: kostel Husův sbor československé církve husitské, Demlova ul.(za Priorem)
Prostějov. Začátek koncertu 17.00
hod.
Jaroslav Petříková – SRDCE NA
DLANI – výstava fotografií, doplněná poezií a oživlými kameny
v prostorách zámku Náměšť na
Hané. Otevírací doba: duben – o
víkendech 9-16 hodin, květen –
denně mimo pondělí 9-17 hodin. Výstava potrvá do 31. května 2009.
Spolek Plumlovských nadšenců
pořádá 11. ročník SLET ČARODĚJNIC dne 30. dubna 2009. Začátek akce od 17.00 hod. Akce se
uskuteční za každého počasí! Více informací na: www.plumlov.info
MUTATION . UNDERGROUND
SESSION vol. 7 – dne 25. dubna od
20.00 hod. Klub Apollo 13, Prostějov
(DRACO HYPNALIS, MUTHA
SHAPE, ENIGMATIC FAITH,
MACERACE, INSOMNIA, THE
FČIL REVIVAL.
SEMTAMNÍK pro členy
OO SONS
16.4.čtvrtek – od 10.00 hod. Tvoření
z keramické hlíny v dílně ČSOP IRIS
na Husově nám. č. 67 v Prostějově. S
sebou přezůvky, svačinku, pracovní
oděv a nadšení.
Český svaz ochránců přírody –
Ekocentrum Iris
- osvětová akce Den Země s ekojarmarkem - sobota 18. dubna od 9:00 do
13:00 hod. nám. T. G. Masaryka, Prostějov. Ukázky lidových řemesel,
ochutnávka pokrmů z biopotravin
apod. Hravé aktivity pro děti, divadelní a taneční představení, živá hudba.
Plazi a obojživelníci Ivana Zwacha,
kozy z farmy Rózinka a živočichové
ze Záchranné stanice v Němčicích nad
Hanou. Vylosování Baterkiády.

Správná odpověď z č. 13: Na snímku je dům ve Wolkerově ul. č. 2. Vylosovaným výhercem je Jana Vysloužilová, Hrubčice 153. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 21. dubna 2009, 15.00 hodin na adresu
redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 27.
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).

HRAD SOVINEC
18. a 19. dubna 2009
Tajemství staré almary.
Celodenní historická akce s programem. Jarmark lidových řemesel s tradicemi při vítání jara. Hlavní program
11.50 – 15.55 hod. Tajemství staré almary, Grál.
Clickinq - klub Apollo13
dne 1.5.2009.
Dýdžejové: Click Joe + Diome a.k.a.
Djs Can´t Dance, Carl.Exe, Oli_N line up: 22:00 Oli_N, 00:00 Djs Can´t
Dance, 02:00 Carl.Exe.
Prostějovští vozíčkáři a zdravotně
postižení zvou všechny příznivce,
přátele, seniory a mladé na májové
posezení s hudbou, které se koná 7.
května 2009 v restauraci „U tří bříz“
od 16.00 hod.
Vstupenky a místenky zakoupíte každou středu od 11.00 do 15.00 hod. v
centru služeb, Kostelecká 17, dveře č.
109. Tel.: 739 492 414, 582 336 270.
Přijďte se odreagovat a pobavit
po tak dlouhé zimě! Bohatá tombola.
ČSCH Držovice pořádá
ve dnech 9. a 10. května 2009
od 8.00 hod.
TRADIČNÍ VÝSTAVU
HOLUBŮ A DRŮBEžE
na hřišti TJ SOKOL Držovice.
Srdečně zvou pořadatelé.
Místní organizace Svazu tělesně
postižených v ČR, o.s., v Prostějově, Kostelecká 17, zve své členy i
nečleny 15.5.2009 na zájezd na Helfštýn – prohlídka hradu po rekonstrukci, Horizont – přírodní ráj, Kopeček. Dále máme několik volných
míst na týdenní pobyt u moře –
Chorvatsko – Podgora (Makarská riviéra) 31.7. – 9.8.2009.
Bližší informace v kanceláři č. 106
na tel. č. 588 000 167.
Bruslení na zimním stadionu
- kurz bruslení pro děti od tří let,
mládež i dospělé, začátečníky i pokročilé. Středa 15.4.2009 od 15.1516.15, pátek 17.4.2009 od 15.0016.00, neděle 19.4.2009 od 13.3014.30 hodin. Současně probíhá nábor
nových krasobruslařů a krasobruslařek pro nadcházející sezónu. V neděli
19.4.2009 provoz na zimním stadionu končí.
Přijďte si naposledy zabruslit!
Info: www.kraso-prostejov.wbs.cz.

Apollo
13
Apollo

13

Pátek 17. dubna:
21.00 BASE drum and bass party
Sobota 18. dubna:
19.00 VYPSANÁ FIXA
Brooklyn
Brooklyn
Čtvrtek 16. dubna:
19.00 ELECTRONIC
THURSDAY
Pátek 17. dubna:
19.00 ROCK IN BROOKLYN
Sobota 18. dubna:
21.00 MISCHMASCH vol.2
Simetrix
Simetrix
Pátek 17. dubna:
DJ Mirek Karásek (rádio Haná)
Sobota 18. dubna:
DJ Otto Šabart
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Kino Metro 70
Úterý 14. dubna:
17.00 Strážci - Watchmen
20.00 Milk
Středa 15. dubna:
17.30 Líbáš jako bůh
20.00 Strážci - Watchmen
Čtvrtek 16. dubna:
17.30 Monstra vs. Vetřelci
Rodinná 3 D komedie
20.00 Růžový panter 2
Americká komedie
Pátek 17. dubna:
15.30 Monstra vs. Vetřelci
17.30 Monstra vs. Vetřelci
20.00 Růžový panter 2
Sobota 18. dubna:
17.30 Monstra vs. Vetřelci
20.00 Růžový panter 2
Neděle 19. dubna:
15.00 Monstra vs. Vetřelci
17.30 Monstra vs. Vetřelci
20.00 Růžový panter 2
Kinokavárna
DUHA
Kinokavárna

DUHA

Středa 15. dubna:
15.00 Králova přízeň
Pátek 17. dubna:
17.30 Deník nymfomanky
Španělské erotické drama
20.00 Deník nymfomanky
Sobota 18. dubna:
17.30 Deník nymfomanky
20.00 Deník nymfomanky
Kino
Konice
Kino
Konice
Středa 15. dubna:
13.00 Šíleně smutná princezna
Hudební pohádka
20.00 Valkýra
Historický film USA
Pátek 17. dubna:
20.00 Yes man
Komedie USA
Kino
OKOOko
Kino

Němčice

Pátek 17. dubna:
19.30 Výměna
Drama USA
Kulturní
klub DUHA
Kulturní
klub

DUHA

Úterý 14. dubna:
9.00 Doteky módy – neveřejné kolo
pořádá SPŠO
Čtvrtek 16. dubna:
9.20 Vítání občánků v Prostějově
9.30 Akademie třetího věku
KAŠEL? JÁ VÍM!
10.30 Vítání občánků v Prostějově
Pátek 17. dubna:
16.00 Nácvik - Taneční skupina RUT
Sobota 18. dubna:
10.00 JARO HANÉ
Krajské kolo přehlídky dětských
SLPT v Městském divadle
15.00 I. DÁMSKÁ JÍZDA
v roce 2009
Tentokrát netradičně ve foyer
kina METRO 70.
Neděle 19. dubna:
15.00 - 21.30 Taneční kurzy – pořádá
TS Dany Hubené Hubené
Městské
divadlo divadlo
Městské
Čtvrtek 16. dubna:
14.00 SVAZ DŮCHODCŮ
19.00 LEMURA – NĚKDY LUZNÁ,
JINDY HRŮZNÁ
LENKA VYCHODILOVÁ
Divadlo SKLEP

Berani - 21.3.-20.4. Máte možnost uzavřít zajímavý obchod, do
kterého vtáhnete i několik svých známých. Můžete očekávat zajímavý zisk, nesmíte ovšem udělat fatální chybu. Pozor na nepřející lidi.
Býci - 21.4.-21.5. Děláte si až příliš velké naděje, vaše plány na tento týden budou zatraceny ještě dříve, než je začnete uskutečňovat.
Být vámi, nejlepší by bylo stáhnout se do ústraní a vyčkávat.
Blíženci - 22.5.-21.6. Uprostřed týdne vás zasáhne radostná zpráva a
budete mít tak jedinečnou možnost změnit svůj dosavadní život. Už
také bylo načase, doposud jste toho moc nedokázali. Doma ani v
práci.
Raci - 22.6.-22.7. Bude před vás postaven problém, se kterým si jen
tak lehce neporadíte. Na druhé straně máte v rodině dostatek moudrých rádců, kteří vám ukáží správnou cestu. Poslechněte je.
Lvi - 23.7.-23.8.Až na pár maličkostí si můžete celkem výskat. Cíle,
které jste si před sebe dali, se podaří naplnit. Ovšem nebude to jen tak
zadarmo, budete donuceni něco velmi cenného obětovat.
Panny - 24.8.-23.9. Dejte si záležet na tom, abyste neměli žádné patálie s úřady. Ty totiž po vás v poslední době přímo pasou. Je zapotřebí rychle všechno řešit, jakákoliv ledabylost se rychle vymstí.
Váhy - 24.9.-23.10. Máte štěstí na lidi okolo vás, kteří vás nezradí a
jsou vám kdykoliv k dispozici. Toho můžete právě tento týden velmi
dobře využít ke svému prospěchu a menšímu obohacení.
Štíři - 24.10.-22.11. Máte na různé věci své názory, které se však nelíbí vašemu okolí. Budete muset své postoje znovu trpělivě vysvětlovat a přesvědčovat lidi, že pokud půjde všechno podle vás, vyjde to.
Střelci - 23.11.-21.12. Budete mít menší útlum jak v přemýšlení, tak
ve fyzické práci. Naplno na vás dolehne jarní únava, která jen tak lehce nezmizí. Doporučujeme více vitamínů a nikým nerušený spánek.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Současné krásné počasí vám prospívá,
najednou jste ožili a máte obrovskou chuť do práce. Tu vám ale mohou pokazit ostatní, kteří moc elánu zatím nemají. Nenechte se
otrávit.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Na co v nejbližších dnech sáhnete, to vám prostě vyjde. Stáváte se dítkem paní Štěstěny a v mnohých ohledech předčí konečné výsledky vaše veškerá očekávání. Hlavně v osobním životě.
Ryby - 20.2.-20.3. Zbytečně se zabýváte prkotinami a velké věci
vám unikají. Nenechejte se ukolébat okolím, že je všechno v pořádku a děláte jen dobré věci. Opak je pravdou, tak se konečně zamyslete.
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06:35
Ošklivé káčátko
a jeho velký závod
Dobrodružství Žraločáka
a Lávovky
Šmankote, babičko,
čaruj!
Česká pohádka
Za humny je drak
Ten svetr si nesvlíkej
Česká komedie
Mr. Bean
Mušketýr
Byl jednou jeden král
Česká pohádka
Ulice (1281, 1282)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Výměna manželek IV (7)
Víkend
Dr. House III (14)
Začalo to v kuchyni
Britsko
-francouzská komedie
4400 (6)
DO-RE-MI
Novashopping
Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.55 - Počesku
06.05 - Domácí štěstí
06.35 - Tajemství Popelčina
střevíčku
Pohádka
07.00 - Svět Elmo (13,14/56)
07.30 - Hřiště 7
09.40 - Studio Pomozte dětem
09.45 - Veříš si? s Kuřetem
10.10 - Studio Pomozte dětem
10.20 - Anička
s lískovými oříšky
Pohádka
11.45 - Zpívánky
11.50 - Studio Pomozte dětem
12.00 - Zprávy
12.05 - Medvědí muž
z Kamčatky
12.55 - Studio Pomozte dětem
13.00 - Fišpánská jablíčka
Humorná pohádka
14.00 - Chaloupka na vršku
14.10 - Fimfárum
Jana Wericha
Český animovaný film
15.50 - Funebrák
Česká komedie
17.20 - Studio Pomozte dětem
17.25 - Kluci v akci
17.45 - Studio Pomozte dětem
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Zprávy
18.05 - Pípej v rytmu
bejbypanku!
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Pípni pro Kuře
Pomozte dětem 2009
21.40 - Veselé Velikonoce
Francouzská komedie
23.15 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.20 - Murray Schisgal:
Stenotypisté
Český film
00.25 - Sex ve městě IV (2/18)
00.55 - Lúčnica na fontáně
01.45 - The Opera Gala
03.40 - Cesty Cyrila
a Metoděje
04.00 - Týden v regionech
Brno
04.25 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí

05.00 - Kultura.cz
Ostrava
05.20 - Kde peníze
pomáhají
05.30 - Správy STV
05.55 - Kultura.cz
06.15 - Za školu
06.40 - Čétéčko
07.00 - Evropa dnes
07.25 - Kalendárium
07.40 - Putování Moravou
a Slezskem
08.00 - Televizní klub
neslyšících
08.30 - Panorama
09.10 - Studio Pomozte dětem
09.15 - Vzpomínka na
Hamleta
10.20 - Když maškary mohou
do chrámu
11.20 - Studio Pomozte dětem
11.25 - Svatý týden vAndalusii
11.50 - Hana a Petr Ulrychovi
- Javorová píseň
12.40 - Papež Jan Pavel II.
14.05 - Studio Pomozte dětem
14.10 - Vatikán papeže
Benedikta XVI
14.55 - Studio Pomozte dětem
15.00 - Mollové tóny
Karla Kryla
15.40 - Studio Pomozte dětem
15.45 - Grandfestival smíchu
16.30 - SK Slavia Praha
- AC Sparta Praha
19.20 - Stop
19.30 - Za lidmi z ráje
20.00 - Radúz a Mahulena
Filmové ztvárnění
pohádky
21.55 - Cesta k Cestě
22.55 - Oscar Peterson:
Velikonoční příběh
23.45 - Q
00.10 - Film point
01.10 - Clerks II:
Muži za pultem
02.45 - Knižní svět
03.10 - Vráceno v restituci
(6/8)
03.25 - Máte slovo
04.10 - Folklorika
04.35 - Československý
filmový týdeník
(724/2379)
04.45 - Čtení na dobrou noc

06:00Teleshopping
06:10- Maskovaný hrdina
zasahuje
07:20- Dexterova laboratoř II
(3)
07:45- O Malence
Americká pohádka
09:25- Dobrodružství Hucka
Finna
Americký rodinný film
11:25- Hotel Modrá hvězda
Česká filmová komedie
13:00- Pták na drátě
Americký thriller
15:05- Podnikavá dívka
Americká komedie
17:15- Pyšná princezna
Český film
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé V (1)
20:00- Ošklivka Katka (72)
21:15- Nic než pravda
22:20- Božská mrcha II (2)
23:15- Žralok I (15)
00:05- Vraždy v Kitzbühelu
(14)
01:00- Volejte Věštce
02:45- Ve jménu zákona III (15)
03:35- Autosalon
04:20- Partie
05:00- Trní

13. 4. 2009

Věštírna
DO-RE-MI
Áčko
Zvěrokruh II (7)
Novashopping

05.00 - Objektiv
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Kosmopolis
09.40 - Mýty a fakta historie
:
Svatí válečníci (2/2)
10.35 - 168 hodin
11.00 - Je to krásné, když vám
přes noc vyroste
na zahrádce cirkus
11.20 - Mezi námi zvířaty
12.00 - Kluci v akci
12.25 - Bílé ovce
12.40 - Hřiště 7
14.50 - Exit 316 - Mise
15.10 - Vltava v obrazech
15.30 - Svět zázraků:
Ushuaia (18/26)
15.55 - Metropolitní muzeum
umění (3/4)
16.50 - Buly
HC Slavia Praha
- HC Energie Karlovy Vary
19.30 - Medúza
20.00 - Ta naše povaha česká
20.25 - Liga mistrů
23.35 - aFokus
23.45 - Musicblok
00.15 - Neohrožení ohrožení
01.10 - Sedm statečných
02.10 - Den D (2/13)
02.55 - Náš venkov
03.15 - Zasvěcení
03.40 - Sváteční slovo
03.45 - Cesty víry
04.10 - Křesťanský magazín
04.20 - Exit 316 - Mise:
Nejvyšší princip
04.40 - Po stopách

06:15Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II (4)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:45- Will & Grace VIII (16)
08:10- Přátelé V (1)
08:35- M*A*S*H (31)
09:05- M*A*S*H (32)
09:35- Odpadlík IV (10)
10:25- Právo a pořádek V (5)
11:20- To je vražda, napsala VI
(2)
12:15- Drzá Jordan VI (6)
13:05- Sabrina
mladá čarodějnice III (17)
13:35- Will & Grace VIII (17)
14:05- Čarodějky II (21)
14:55- Zoufalé manželky II (2)
15:50- Dům na pobřeží
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 V (2)
20:00- Velmi křehké vztahy III
(65)
21:15- Nahá jsi krásná
22:15- Sběratelé kostí I (20)
23:10- Kauzy z Bostonu I (15)
00:00- Vraždy v Kitzbühelu (15)
00:50- Volejte Věštce (S)
02:35- Ve jménu zákona III (16)
03:25- Svět 2009
03:50- Receptář prima nápadů
04:45- Caruso show

01:40
02:20
03:05
04:10
05:00
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05:59
Snídaně
s Novou
08:35 Zorro: Meč a růže (41)
09:25 Příslib smrti
Americký thriller
11:20 Beze stopy II (2)
12:15 Komisař Rex (10)
13:10 Lenssen & spol.
13:40 Ženatý se závazky (34)
14:10 Kobra 11 IX (13)
15:10 Hvězdná brána VII (11)
16:05 Las Vegas: Kasino II
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:35 Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly VI (15)
18:30 Ulice (1285, 1286)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Comeback
20:35 Beze stopy VII (14)
21:25 Odložené případy VI
22:20 Na vlastní oči
23:10 Podvodnice
00:50 Novashopping
01:10 112
01:40 Věštírna
02:20 DO-RE-MI
03:05 Áčko
04:10 Zvěrokruh II (8)
05:00 Novashopping

05.00 - Chalupa
je hra
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Televarieté
10.25 - Sňatky z rozumu (4/5)
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Dotek anděla III (1/30)
14.35 - Soudkyně Amy V
(22/23)
15.15 - Kde peníze pomáhají
15.25 - Game Page
15.50 - Byla jednou jedna
planeta (15/26)
16.15 - Tak to vidím já (5/7)
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
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
19.58 - Sportka a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
21.00 - Neobyčejné životy
(1/12)
21.55 - Na stopě
22.20 - Losování Sportky
a Šance
22.25 - Hotel Babylon II (7/8)
23.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.25 - Past
Televizní film
00.15 - Dotek anděla III (1/30)
01.00 - Hledání ztraceného
času
01.20 - Poklady světa
01.35 - Hanácké písně a tance
02.05 - Události v regionech
02.30 - Události v regionech
Brno
02.55 - Události v regionech
Ostrava
03.20 - Sabotáž
03.45 - Regiony ČT24
04.10 - Kultura v regionech
04.35 - Nehasit! Hořím!

Støeda

05.00 - Auto Moto
Revue
05.30 - Správy
STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Výtahy, na které je
spolehnutí
09.35 - Fokus ČT24
10.00 - Metropolitní muzeum
umění (3/4)
10.50 - Svět zázraků
11.20 - Šaty dělají člověka
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
12.25 - Černé ovce
12.45 - Do Paříže nejen za
Prodankou
13.35 - Slavné klavírní
přídavky
14.05 - Věda je zábava (22/26)
14.30 - Pomáhejme si
14.50 - Chcete mě?
15.05 - Smrt v Tichém oceánu
16.05 - Deset století
architektury
16.20 - Báječný svět
k nepřežití (2/10)
16.35 - Zoom
16.50 - Než přijede záchranka
17.05 - Diagnóza
17.20 - PORT
17.50 - Přidej se
18.05 - Nedej se
18.30 - Hledám práci
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Pique-nique III (2/9)
19.30 - Pětka v Pomeranči
20.00 - Rodinné křižovatky
20.25 - Liga mistrů
23.35 - aFokus
23.45 - Dokumentární klub
00.45 - Příběh o uplakaném
velbloudovi
02.15 - Divadlo žije!
02.45 - Q
03.10 - POP ART
03.50 - Zoom
04.05 - Deset století
architektury
04.20 - Recitál Jakuba Nohy

06:15Teleshopping
06:35- Dexterova
laboratoř II
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:45- Will & Grace VIII (17)
08:10- Přátelé V (2)
08:35- M*A*S*H (33)
09:05- M*A*S*H (34)
09:35- Odpadlík IV (11)
10:25- Právo a pořádek V (6)
11:20- To je vražda, napsala VI
12:15- Drzá Jordan VI (7)
13:05- Sabrina
mladá čarodějnice III (18)
13:35- Will & Grace VIII (18)
14:05- Čarodějky II (22)
14:55- Zoufalé manželky II (3)
15:50- Mraky na obzoru
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 V (3)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:15- TOP STAR magazín
22:20- Myšlenky zločince IV
(10)
23:15- Srdce v Atlantidě
01:15- Volejte Věštce
03:00- Ve jménu zákona IV (1)
04:35- TOP STAR magazín
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05:59
Snídaně
s Novou
08:35 Zorro: Meč a růže (42)
09:30 Honeymooners
Americká komedie
11:20 Beze stopy II (3)
12:15 Komisař Rex (11)
13:10 Lenssen & spol.
13:40 Ženatý se závazky (35)
14:10 Kobra 11 IX (14)
15:10 Hvězdná brána VII
(12)
16:05 Las Vegas: Kasino II
(21)
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:35 Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly VI (16)
18:30 Ulice (1287, 1288)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Ordinace v růžové
zahradě 2 (103)
21:15 Druhá šance (8)
22:10 Zákon a pořádek: Útvar
pro zvláštní oběti VII (14)
23:05 Panika ve vzduchu
Americký film
00:40 Kriminálka Las Vegas
V (20)
01:25 Novashopping
01:50 Na vlastní oči
02:25 Věštírna
04:05 Zvěrokruh II (9)
05:00 Novashopping

05.00 - Pod
pokličkou
05.20 - Krásy
evropského pobřeží
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Funebrák
Česká komedie
10.30 - Studio B
10.55 - První láska
Český film
11.50 - Písničky kolem nás
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Diagnóza
13.45 - Dotek anděla III (2/30)
14.35 - Soudkyně Amy V
(23/23)
15.25 - Zašlapané projekty
15.45 - Šikulové
16.00 - Medúza
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - 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 - Hercule Poirot
21.50 - Máte slovo
22.40 - POKR
23.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.15 - Deadwood III (7/12)
00.05 - Blues ze Staré Pekárny
00.45 - Dotek anděla III (2/30)
01.30 - Hotel Babylon II (7/8)
02.25 - Pětka v Pomeranči
02.50 - Návštěva ve varieté
03.15 - Události v regionech
03.40 - Události v regionech
Brno
04.05 - Události v regionech
Ostrava
04.30 - Regiony ČT24

Ètvrtek

Pátek

05.00 - Bydlení je hra
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Černá hodinka
s Jaroslavem Papouškem
09.40 - Zločin v obrazárně
Český film
10.20 - Jarní výlet
10.55 - Kde peníze pomáhají
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Domácí lékař aneb
Nic není jen tak
13.40 - Dotek anděla III (3/30)
14.30 - Haf! (59/62)
14.55 - Zpívánky
15.00 - Benjamin Kvítko
(2/26)
15.25 - Záhada hradu
Černá růže (7/13)
15.50 - Svět Elmo (48/56)
16.05 - Daleká cesta
za domovem (9/39)
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
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Ranč U Zelené sedmy
(15/21)
20.55 - 13. komnata
Petra Novotného
05.00 - PORT
21.30 - Uvolněte se, prosím
05.30 - Správy
22.15 - Sex ve městě IV (3/18)
STV
22.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
05.59 - Dobré ráno
22.50 - Santa je úchyl!
08.30 - Panorama
Americký film
09.10 - Přidej se
00.20 - Losování Euromiliony
09.25 - Nedej se
00.25 - Dotek anděla III (3/30)
09.45 - Vylodění - Den D (2/2)
01.10 - Všechnopárty
10.40 - Neobyčejné životy
01.55 - Události v regionech
11.35 - AZ-kvíz
02.20 - Události v regionech
12.10 - Partnerské vztahy
Brno
02.45 - Události v regionech
aneb Návod
Ostrava
na přežití (15/26)
12.35 - Kuchařská pohotovost 03.10 - Regiony ČT24
03.35 - American Art
13.00 - Černé ovce
ze sbírky Goetz
13.15 - Dobrodružné rybaření
03.50 - Grandfestival smíchu
13.50 - O hloupé havířce
04.30 - Ajťáci (5/6)
14.45 - Bludiště
15.15 - Tak to vidím já (5/7)
15.30 - Toulavá kamera
05:59
Snídaně s
16.00 - Království divočiny
Novou
16.30 - Prizma
08:35 Zorro: Meč a růže (43)
16.50 - Tisíc let
09:30 Julie Lescaut VI
české myslivosti
11:20 Beze stopy II (4)
17.20 - Království prstenu
12:15 Komisař Rex (12)
18.55 - Zprávy v českém
13:10 Lenssen & spol.
znakovém jazyce
13:40 Ženatý se závazky (36)
19.05 - Game Page
14:10 Kobra 11 IX (15)
15:10 Hvězdná brána VII
19.30 - Televizní klub
16:05 Las Vegas: Kasino II
neslyšících
17:00 Odpolední Televizní
20.00 - Romský král
noviny
21.00 - Historie.eu
Sportovní noviny
21.55 - Zašlapané projekty
Odpolední Počasí
22.15 - Vráceno v restituci
17:30 Zákon a pořádek:
22.30 - Události, komentáře
Zločinné úmysly VI (17)
23.10 - aFokus
18:30 Ulice (1289, 1290)
19:30 Televizní noviny
23.20 - Berlín, Alexandrovo
Sportovní noviny
náměstí (4/14)
Počasí
00.20 - Olověná bublina (3/6)
20:00 Slunce, seno, erotika
00.50 - Hazard v Las Vegas
Česká komedie
01.50 - Rota diriguje Rotu
21:55 Drsnej Shaft
03.15 - Film point
23:45 Bílí zabijáci
04.15 - Než přijede záchranka 01:15 Novashopping
04.30 - Srdce nejen pro
01:40 Tabu
02:25 DO-RE-MI
Markétku
06:15Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II
(6)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:45- Will & Grace VIII (18)
08:10- Přátelé V (3)
08:35- M*A*S*H (35)
09:05- M*A*S*H (36)
09:35- Odpadlík IV (12)
10:25- Právo a pořádek V (7)
11:20- To je vražda, napsala VI
(4)
12:15- Drzá Jordan VI (8)
13:05- Sabrina
mladá čarodějnice III (19)
13:35- Will & Grace VIII (19)
14:05- Čarodějky III (1)
14:55- Zoufalé manželky II (4)
15:50- Dvě sestry
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 V (4)
20:00- Velmi křehké vztahy III
21:15- Ano, šéfe!
22:25- Chirurgové IV (15)
23:20- Sběratelé kostí I (21)
00:15- Vraždy v Kitzbühelu
(16)
01:05- Volejte Věštce
02:50- Ve jménu zákona IV (2)
03:40- Helicops II (9)
04:30- Nikdo není dokonalý
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05.00 - Báječný svět
k nepřežití (2/10)
05.20 - Šaty dělají
člověka
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Na stopě
09.35 - Experiment
10.05 - Svět miniaturních
modelů
10.30 - Rodinné křižovatky
11.00 - Pod pokličkou
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Ta naše povaha česká
13.10 - Na plovárně
s Františkem Líznou
13.35 - Medúza
14.00 - Šikulové
14.20 - Byla jednou jedna
planeta (15/26)
14.50 - Sportovci světa
15.45 - Evropa dnes
16.15 - Kus dřeva ze stromu
16.30 - Vítejte v Tate galerii
16.35 - Rodina a já
16.55 - Les Království
17.25 - Dvaasedmdesát
jmen české historie
17.40 - Chcete mě?
18.00 - City Folk - Bělehrad
18.25 - Kosmopolis - Speciál
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Magazín Ligy mistrů
19.30 - Haf! (59/62)
20.00 - Zázračná planeta
20.50 - Evžen Oněgin
22.30 - Události, komentáře
23.10 - aFokus
23.20 - Ajťáci (5/6)
23.45 - TV BONSAI...
00.05 - Gorodok (6/20)
00.25 - Polibek
Alexandra Dubčeka
01.25 - Romský král
02.20 - Hledám práci
02.45 - Rodina a já
03.05 - Christian Hosoi
04.45 - Malíř Vladimír
Svobodník

06:15Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:45- Will & Grace VIII (19)
08:10- Přátelé V (4)
08:35- M*A*S*H (37)
09:05- M*A*S*H (38)
09:35- Odpadlík IV (13)
10:25- Právo a pořádek V (8)
11:20- To je vražda,
napsala VI
12:15- Drzá Jordan VI (9)
13:05- Sabrina
mladá čarodějnice III (20)
13:35- Will & Grace VIII (20)
14:05- Čarodějky III (2)
14:55- Zoufalé manželky II
15:50- Neobyčejná láska
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 V (5)
20:00- Nepodceňuj
blondýnky
21:15- Specialista
23:35- Psycho
01:35- Volejte Věštce
03:20- Ve jménu zákona IV
04:10- Helicops II (10)
04:55- Trní

03:10 Áčko
04:20 Zvěrokruh II (10)
05:05 Novashopping
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06:10
Bolek a Lolek
(4, 5)
06:30 Baby Looney Tunes
(3)
07:00 Pirátova rodinka (22)
07:25 Admirál Bublina útočí
(3)
07:55 Čarodějky VIII (1)
08:50 Eso
10:05 Dokud nás smrt
nerozdělí
Americkáí komedie
12:00 Volejte Novu
12:30 Smrt černého krále
Český film
14:40 Záhada bermudského
trojúhelníku (2/3)
16:15 Byl jednou jeden
polda 3
Česká komedie (1999)
17:55 Babicovy dobroty
18:35 Koření
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 TýTý 2008
22:05 Země krvavého slunce
Americký akční film

05.00 - Zkus mít
vkus
05.20 - Krásy
evropského pobřeží
05.30 - Události v regionech
05.55 - Zpívánky
06.00 - Šikulové
06.20 - Trojčátka (16/26)
06.45 - Sezamová angličtina
(13,14/52)
07.10 - Kromaňonec (16/21)
07.35 - Záhada hradu
Černá růže (7/13)
07.55 - Doma chutná nejlépe:
Tracy-Ann z Jamajky
08.10 - Čtyři děti
a jeden otec II
09.40 - Ovečka Shaun (5/40)
09.55 - Kuchařská
pohotovost
10.20 - Malé dohazovačky
Americká komedie
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Království divočiny
13.35 - Dobrá rada nad zlato
14.05 - Partnerské vztahy
aneb Návod na
přežití (16/26)
14.30 - Doktor Martin (15/23)
15.15 - Tajemné dítě
16.50- Tajemství
Strážce duší
Český film
17.05 - Šaty dělají člověka
17.15 - Experiment
17.45 - Plány a touhy (4/6)
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 - Hodina pravdy
21.00 - Hon na myš
Americká komedie
22.35 - Zprávy
22.40 - Branky, body, vteřiny
22.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.50 - Někdo se dívá
Americký psychothriller
00.35 - Červencová slavnost
Britský film
02.25 - 13. komnata
Petra Novotného
02.50 - Pošta pro tebe
03.45 - Blues ze Staré
Pekárny
04.25 - Folklorní magazín
04.45 - Čtení na dobrou noc

Sobota

05.00 - Kus dřeva
ze stromu
05.15 - Vítejte
v Tate galerii
05.20 - Tisíc let české
myslivosti
05.50 - Malý atlas člověka
sběratelského
06.30 - Správy STV
06.50 - Diagnóza
07.10 - Malované děti
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Folklorní magazín
09.50 - Náš venkov
10.10 - ...a tuhle znáte?
10.40 - Hledání ztraceného
času
11.00 - Romský král
12.00 - PORT
12.25 - Pětka v Pomeranči
12.55 - Game Page
13.20 - Sabotáž
13.50 - Ladí neladí
14.45 - Kamera na cestách
15.35 - FK Baumit Jablonec
- FC Slovan Liberec
17.50 - O češtině
18.05 - Divadlo žije!
18.30 - Kultura.cz
19.00 - Mezi proudy
19.45 - Chvilka hudby
20.00 - Zlatá šedesátá (15/26)
21.00 - Konec srpna
v hotelu Ozon
22.20 - aFokus
22.25 - Artmix
23.20 - Noc s Andělem
00.50 - Abbey Road: Live
01.40 - Sešli se...
02.40 - Robert Křesťan
a Druhá tráva
03.20 - ČT Live - Blue Effect
04.15 - Grotesky
04.35 - Ladí neladí

06:00- Párty s
kuchařem
06:30- Kočičí banda (18)
07:00- X-Men: Začátek I
(13)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Fresh Prince III (18)
08:00- Přátelé V (5)
08:35- možnost regionálního
zpravodajství
08:35- Autosalon
09:30- Wolffův revír IV
10:25- Agentura Jasno (14)
11:20- Closer II (7)
12:20- Columbo
14:05- Oscar
Americká komedie
16:25- Žít naplno
Americká komedie
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé V (6)
20:00- Fantastická čtyřka
Americký filmí
22:15- Hra na schovávanou
Americký thriller
00:20- Beznaděj
Americký horor
02:35- Volejte Věštce
04:20- Helicops II (11)

23:55 Scary movie 3
Americká komedie
01:20 Novashopping
01:40 Volejte Novu
02:05 Babicovy dobroty
02:35 Věštírna
03:30 Áčko
04:15 DO-RE-MI
05:00 Novashopping
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20:00
21:20
21:50

17:30
17:55
18:50
19:30

17:00

15:05

08:30
11:15
11:45
13:20

06:25
06:55

06:00
Bolek a Lolek
(6, 7)
Pirátova rodinka (23)
Velký tlustý lhář
Americká komedie
VC Číny
Mr. Bean
Dobrá voda (7)
Čas pracuje pro vraha
Český film
Jak na věc
Koprodukční film
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Dva a půl chlapa IV
Rady ptáka Loskutáka
Občanské judo
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Výměna manželek IV
Střepiny
Mr.GS

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Unesli nám Leonarda
(1/4)
06.25 - Garfield a přátelé II
(25/26)
06.50 - Trojčátka (16/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Když se slunci nedaří
(1/6)
11.50 - Kde peníze pomáhají
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Červený kamínek
13.55 - Cesty víry
14.15 - Křesťanský magazín
14.30 - Sváteční slovo teologa
Daniela
Hermana z Izraele
14.40 - Sňatky z rozumu (5/5)
16.15 - Vzhůru dolů! (5/7)
16.35 - Nehasit! Hořím!
16.55 - Moje rodina III (3/13)
17.25 - Čétéčko
17.40 - Retro
18.10 - Arabela se vrací
aneb Rumburak
králem Říše pohádek
(29/39)
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 - Hrobník
21.30 - 168 hodin
22.00 - Zprávy
22.05 - Branky, body, vteřiny
22.15 - Losování Sportky
a Šance
22.20 - Dalziel a Pascoe XI
(3/5)
00.05 - Losování Šťastných
deset a Šance
00.10 - Huff II (6/13)
01.05 - Svět umění
01.55 - Uvolněte se, prosím
02.35 - Malíři se rodí vousatí
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

05.25 - Banánové
rybičky
05.55 - Nedělní
ráno s Martou
06.50 - Správy STV
07.15 - City Folk - Bělehrad
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník (725/2379)
08.45 - Artmix
09.40 - Knižní svět
10.10 - Film 2009
10.40 - Exit 316 - Mise
11.00 - Chcete je?
11.05 - Mýty a fakta historie
11.50 - Tibet v Nepálu:
Lidé z Dolpa
12.00 - Jejich den
14.15 - Notes
15.00 - Svět umění
15.55 - Zasvěcení
16.25 - Zvoník od Matky Boží
18.15 - Poklady světa
18.30 - Kultura.cz
18.55 - Simpsonovi XIX
19.15 - Návraty Jaroslava
Krčka
19.45 - C. Monteverdi:
Canti guerrieri e amorosi
20.00 - Magnesia Litera
21.15 - Všude samé
Hlubočepy
22.00 - aFokus
22.10 - Na plovárně
s Ivanem Trojanem
22.35 - Plzeňské bublinky
22.45 - Zlý chlap spí dobře
01.20 - Příběh brazilské hudby
02.20 - Hodina pravdy
03.15 - Čétéčko
03.30 - Kamera na cestách:
04.25 - Vzhůru dolů! (5/7)
04.45 - Čtení na dobrou noc

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Kočičí banda (19)
07:00- X-Men: Začátek II (1)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Přátelé V (6)
08:00- Klukoviny Toma
a Jerryho
08:15- Svět ve válce (12)
09:20- Svět 2009
09:50- Vichřice
Americká komedie
11:50- Receptář prima nápadů
13:00- Partie
13:45- Půlnoční běh
Americký akční film
16:10- Columbo
18:00- Jak se staví dům
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé V (7)
20:00- Vraždy v Midsomeru
IX
22:05- Líbánky bez ženicha
00:05- Julie
Americký film
02:05- Volejte Věštce
03:50- Partie
04:30- Sinan Toprak II (2)

22:25 Hranice zoufalství
Americký film
00:10 Kriminálka Las Vegas
V (21)
00:55 Novashopping
01:15 Střepiny
01:40 Volenka
03:30 Áčko
04:10 DO-RE-MI
05:00 Novashopping

19. 4. 2009

14. dubna 2009

01:20

00:30

22:15
22:50

21:20

20:00

18:30
19:30

17:35

05:59
08:35
09:25
11:15
12:10
13:10
13:40
14:10
15:10
16:05
17:00

05:00
Novashopping
Snídaně s Novou
Zorro: Meč a růže (40)
Felix a Rose
Beze stopy II (1)
Komisař Rex (9)
Lenssen & spol.
Ženatý se závazky (33)
Kobra 11 IX (12)
Hvězdná brána VII (10)
Las Vegas: Kasino II (19)
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly VI (14)
Ulice (1283, 1284)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Ordinace v růžové
zahradě 2 (102)
Kriminálka New York III
(7)
112
Andělé pomsty
Americký historický film
Kriminálka Las Vegas V
(19)
Novashopping

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.25 - POKR
05.59 - Studio 6
08.30 - Budulínek Mandelinka
Pohádka
09.00 - Legendy taneční hudby
10.15 - Milí Bakaláři
11.15 - Za svědky minulosti
11.30 - Moje rodina III (2/13)
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Dotek anděla (35/35)
14.35 - Soudkyně Amy V
(21/23)
15.20 - Drogy od A do Z (1/3)
15.45 - Věda je zábava (22/26)
16.10 - 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 - Vylodění - Den D (2/2)
20.55 - Všechnopárty
21.45 - Den D (3/13)
22.30 - Kód Aurora (1/2)
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Chcete mě?
00.30 - Vltava v obrazech
(11/86)
00.50 - Dotek anděla (35/35)
01.35 - Vzhůru dolů! (4/7)
01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
03.35 - Zajímavosti z regionů
04.00 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.25 - Zajímavosti z regionů
Ostrava

Úterý

TV program
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14. dubna 2009
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Ohlédnutí za Miss Olomouckého kraje 2009 Zeleň města zvětší
Helena Poláková: Kvalita galavečera roste i letos svůj objem
Okrašlovací spolek města Prostějova pokračuje výsadbou zeleně v dalších lokalitách v Prostějově. V letošním roce bude
mezi prvními adepty ozelenění
okolí mateřská škola na sídlišti
Svobody. Bude tak další mateřskou školou, se kterou Okrašlovací spolek už navázal spolupráci. V loňském roce zlepšily
nově vysazené stromy a keře
okolí mateřských škol v ulici A.
Krále, v Partyzánské ulici a na
zahradě Speciální školy v Tetíně.
„Kromě mateřských škol, botanické zahrady a výsadby v ulicích v centru města směřujeme
své aktivity i na okrajové části.
Oslovili jsme osadní výbory městských částí Krasice, Domamyslice, Čechovice, Vrahovice
a Žešov a navázali spolupráci,“
uvedla předsedkyně spolku Milada Sokolová.
První vlaštovkou ve spolupráci s
místními částmi je výsadba stromů ve Vrahovicích. Po dohodě
se Spolkem za staré Vrahovice
budou nově osázeny ulice Josefa
Suka, Kapitána Nálepky, Václava Talicha a zastávka Hanačka.

Helena Poláková uprostřed mezi finalistkami soutěže Miss Olomouckého
kraje 2009, v popředí Petr Zakopal, ve výřezu Dominika Poláková - to je
trio, které připravilo úspěšnou show
Helena Poláková je generální
ředitelkou firmy IN!Cosmetics
a zároveň ředitelkou Miss Olomouckého kraje, kterou její
společnost pořádá. Předminulý pátek proběhl galavečer letošního ročníku a nejen o něm
jsme s Helenou Polákovou hovořili.
Proč jste vlastně rozhodli pořádat soutěž krásy?
Před asi sedmi lety jsme se stali
generálním partnerem a původní
pořadatel Petr Zakopal nás oslovil s tím, že chce soutěže pořádat
s námi. Rozhodli jsme se, že do
toho půjdeme. No a letos to bylo
již popáté, s tím, že proběhl druhý ročník Miss Olomouckého
kraje, předtím nesly soutěže
název Miss Prostějov a poté Miss
IN Prostějov.
Jako již takřka pravidelný
účastník galavečera musím
uznat, že program je rok od roku lepší. Máte také ten pocit?
Díky za pochvalu, ano, mám
stejný názor, cítím, že kvalita galavečera roste. Letos nás příprava
stála daleko víc práce, v zázemí
jsme tři, já, dcera Dominika a Petr Zakopal. Dá se říct, že takovou
šablonu přípravy a samotného
programu galavečera už máme
vyzkoušenou, jedeme podle scénáře, který se osvědčil. Potom
máme čas na další technické věci
a hlavně vylepšování kvality.
Tím se posouváme dopředu.
Mluví se o ekonomické krizi.
Jak se vám letos sháněli partneři?
Jeden generální partner odstoupil hned v začátcích jednání, tak

jsme si mysleli, že to letos ani nepůjde. Hodně nám pomohlo město Prostějov, které nám poskytlo
podporu. Chci tímto vyslovit
velké poděkování radě města
Prostějova! Letos se nám sami
od sebe přihlásili partneři například i z Prahy, poskytli nám velmi hodnotné dary, například pronájem luxusního auta, pobyt v
lázních a podobně. Takové ceny,
jaké jsme měli letos, se nám v minulosti získat nepodařilo. Jejich
výčet by byl kolem stovky.
Co říkáte na úroveň letošních
soutěžících?
Letos byla výrazně jiná než v
předešlých ročnících. Dá se říct,
že osm finalistek byly profesionálky, mají za sebou již některé
soutěže a dělají modeling. Jedna
z nich dokonce získala titul druhé
vicemiss na Miss Europe Junior.
Proto mě moc potěšilo, že berou
Miss Olomouckého kraje jako
prestižní soutěž.
Ano, z některých sršelo sebevědomí…
No, některé byly sebevědomé až
moc… Ale na druhou stranu bylo moc pěkné, že po soutěži se s
Dominikou, která je připravovala, holky loučily, některé plakaly.
Po soutěži nám přicházely děkovné maily od finalistek, to se
nám v minulosti nestávalo. Jsem
strašně ráda, že se nám podařilo
připravit i tři finalistky, které neměly zatím žádné zkušenosti tak,
že na pódiu nebyl mezi dívkami
vidět rozdíl. Když si vzpomenu,
jak přišly na casting a co potom
předvedly na pódiu, udělaly obrovský kus práce. Soutěžící připravovala Dominika, které jim

dělala i choreografii,
byla s nimi v kontaktu.
Dominika, byť je jí osmnáct, na
pódium jít nechce, baví ji se o
soutěžící starat a organizovat
program. Musím ji pochválit, dělá to dobře. Počítám s tím, že jednou po mě soutěž převezme.
Kvalitě večera pomohlo i moderátorské umění Petra Zakopala…
Petr Zakopal je perfektní týmový
hráč. Dělá to se mnou již těch pět
ročníků, letos podruhé je s námi v
týmu Dominika. Petr vyspěl,
zraje jako dobré víno. Třeba
když jdu na pódium, tak vůbec
nemám trému, protože vím, že
kdybych cokoliv spletla, Petr to
zachrání.
Je škoda, že se ve finále neobjevila dívka z Prostějovska…
Příště musíme výrazněji podpořit propagaci soutěže v regionu, z
Prostějovska se přihlásila jen
jedna dívka, která pak ani nepřijela na casting. Tím, že jsme měli v provozu již rok internetové
stránky, hlásily se nám dívky doslova z celé republiky. Nakonec
jsme vybrali slečny z Moravy.
Víte, tady je hlad po podobných
soutěžích, protože na Moravě
jsme v současné době jediní, kteří Miss na krajské úrovni pořádají.
Jak probíhala příprava na samotnou soutěž?
Na prvním neveřejném castingu
jsme vybrali třicet dívek, v semifinále pak dvanáct z nich. Poté
proběhly tři zkoušky – nácvik
choreografie, natáčení spotů.
Tím, že jsme letos mohli udělat
zkoušky v podobě generálky,

kvalitě večera to hodně prospělo,
děvčata byla dobře připravena.
Vy jste sice v porotě nebyla, ale
účastnila jste se jejích porad.
Přeli se porotci o vítězce?
Ne, myslím, že byli sladění. V
porotě byli různí lidé, politici, zástupci partnerů, lidé z modelingových agentur. Každý si řekl
svůj názor. Když jsem psala výsledky do počítače, který pak automaticky spočítá pořadí, vůbec
jsem netušila, kdo vyhraje. Vyhrála slečna, která byla v zákulisí
tak nenápadná, že jsem se jí dokonce několikrát ptala, jestli ji
něco nermoutí, seděla tam,
smutně koukala… A na pódiu
úplně oslnila. Jak diváky v sále,
získala rovněž titul Miss Sympatie, tak i porotu.
Komu byste závěrem poděkovala?
Chci moc poděkovat všem partnerům naší akce za podporu těm dlouholetým i těm novým.
Jmenovitě panu Sklenářovi, majiteli restaurací Na kovárně a U
koníčka, a zároveň panu Kocourkovi, majiteli cukrárny a kavárny
Kocourek, za přípravu skvělého
rautu. Již jsem zmiňovala město,
takže ještě jednou mé poděkování Radě města Prostějova. Nemohu zapomenout poděkovat
generálnímu partnerovi, firmě
Autocentrum Olomouc a hlavnímu partnerovi, Obchodní galerii Arkáda Prostějov. Děkuji také
panu ing. Pavlovi Horákovi,
náměstkovi hejtmana Olomouckého kraje za záštitu a podporu.
-bp-

Pro děti z MŠ A. Krále je péče o nové stromečky radostí.
Tato veřejná prostranství zkrášlí
například javor mléčný kulovitý,
třešeň sakura, platan javorolistý
nebo liliovník tulipánokvětý.
Plánovaná výsadba představuje
finanční částku téměř 87 tisíc
korun, bude proto postupovat po
etapách.
Další akcí je plánovaná výsadba
podél dálnice v Žešově. Protože
však přesahuje finanční možnosti Okrašlovacího spolku,

který hospodaří jen z dobrovolných příspěvků a darů prostějovských firem a společností, bude
tato akce závislá na získání grantu.
„Ozelenění okrajových částí
Prostějova považujeme za stejně
důležité pro rozvoj města jako
jeho centrum. Vždyť zeleň to
jsou plíce každé průmyslové lokality a není jí nikdy dost,“ zdůvodnila Milada Sokolová. -jp-

Náměstím se neslo slovo Boží

Bible překlad 21. století – to je
název nového překladu Bible
Kralické, která přichází na
pulty knihkupectví po téměř
třicetileté přestávce od posledního vydání Knihy knih. Moderní a srozumitelný překlad
Starého a Nového zákona přiblížila veřejnosti celonárodní
akce pořádaná v době velikonočních svátků na mnoha místech Čech a Moravy. Na zajištění akce se podílely křesťané
z různých církví, takže se jednalo o jednu z největších ekumenických akcí letošních Velikonoc.
Prostějov patřil k osmdesátce dalších míst, kde veřejné předčítání
probíhalo. Přímo před prostějovskou radnicí se od pátku až do nedělního poledne střídali bez přerušení dobrovolníci ve čtení biblických spisů. Na akci se podílely Apoštolská církev, Křesťanské
společenství, Slovo života, Církev bratrská i další křesťanské
církve a společenství.
„Nová Bible měla svou veřejnou
premiéru na Zelený čtvrtek v
Betlémské kapli v Praze. Hlavní
překladatel Alexandr Flek nové
vydání krátce představil spolu s
videoprojekcí pořízenou při tisku. Pak už se ztichlým svatostánkem nesla první slova, která předčítali známí herci Josef Somr,
Jan Potměšil, Eva Holubová, a
další významné osobnosti. Touto
presentací odstartovala celonárodní akce velikonočního pře-

dčítání nového překladu Bible.
Na prostějovském náměstí se
předčítalo non stop, tedy i celou
páteční a sobotní noc,“ řekla jedna z organizátorek akce Hana
Mikalová.
Svůj kousíček z Písma svatého si
tak mohl přečíst každý, kdo
cíleně nebo náhodně přistoupil k
nenápadnému stánku s mikrofo-

nem. Velikonočního čtení se
zúčastnily desítky lidí. Současně
bylo nové vydání Bible k mání za
zaváděcí cenu.
Překlad z hebrejského, aramejského a řeckého jazyka trval
dlouhých patnáct let. Bible se
tiskla v Nizozemí ve speciální
církevní tiskárně v nákladu 50 tisíc výtisků.
-jp-

14. dubna 2009

Děti hospitalizované v nemocnici se na Velikonoce také připravily
Na proběhlé Velikonoční pondělí se připravily i na dětském
oddělení Nemocnice Prostějov. Hospitalizované děti vyzdobily svými obrázky a dekoracemi oddělení a pilně také
zdobily velikonoční kraslice.
Personál se snažil malým pacientům co nejvíce zpříjemnit
atmosféru tak, aby se děti cítily na svátky jako doma.
Bohužel ne všechny děti si mohly Velikonoce užít v rodinném
kruhu a jít koledovat s karabáčem ven s kamarády. "Snažíme se však, aby i hospitalizované děti prožívaly svátky v
příjemné atmosféře, a proto pro
ně k různým příležitostem chystáme zábavné programy. Každý
malý pacient od nás dnes odpoledne ještě dostane pastelky,
omalovánky a vajíčko s čepičkou nebo háčkovanou slepičku.

Větší děti dostanou čokoládové
vajíčko,“ popsala v pátek minulého týdne primářka dětského
oddělení prostějovské Nemocnice MUDr. Vlastimila Minaříková.
Dětské oddělení Nemocnice
Prostějov pečuje o děti od miminka do 18 let. Dětské oddělení nabízí i ambulance alergologickou, endokrinologickou, nefrologickou, gastroenterologickou, a od září roku 2001 nově
poradnu pro děti s poruchami
metabolismu lipidů. Oddělení se
zapojuje do projektu DaR (děti a
rodiče). V souladu se Zdravotním řádem je využívána hospitalizace doprovodné osoby (například rodiče, prarodiče) s dítětem
do věku šesti let (hrazeno pojišťovnou). Za poplatek je umožněn pobyt na nadstandardním
pokoji.
-red-
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Cyklobus už opět startuje
Dopravce FTL – First Transport Lines, a.s. ve spolupráci
s městem Prostějov připravili
pro léto 2009 opět další ročník
provozu cyklobusu. V období
od 1. května do 30. června a od
1. září do 20. září je provoz
cyklobusu pouze o víkendech.
O letních prázdninách od 1.
července do 31. srpna je cyklobus provozován denně.
Trasa cyklobusu je vedena z
Prostějova na Protivanov. Spoje
cyklobusu jsou realizovány prostřednictvím pravidelné linkové
dopravy. Kapacita přívěsného
vozíku připojeného za autobus
je 20 jízdních kol. "Aby bylo
možno tuto kapacitu plně využít,
prosíme cyklisty, pokud je to u
kola technicky možné, o odstrojení dětských sedaček a různých
košíků. Cyklisté jsou nápomocni při nakládce a vykládce jízdních kol, které si ve vozíku uza-

mknou vlastním zámkem," informovala Jana Gáborová, tisková mluvčí Městského úřadu v
Prostějově.
Za přepravovaná jízdní kola po
uložení do vozíku ručí přepravce. Na spojích cyklobusu platí
přepravní a tarifní podmínky
IDSOK. V případě vysokého
zájmu o přepravu jízdních kol
prosíme cestující o omluvu
případného zpoždění spojů.
Bezpečná manipulace s vašimi
bicykly potřebuje svůj čas.
Bližší informace o provozu cyklobusu podají pracovnice Informační kanceláře FTL, tel. 582
333 181 a také Informační centrum Městského úřadu v Prostějově, tel. 582 329 722.
Informace najdete také na internetových adresách www.ftl.cz a
www.mestopv.cz. Cena za přepravu jízdního kola je 18 korun.
-red-

Zelená úsporám: miliardy na úspory a zelenou energii pro domácnosti Zdravé město vyhlásilo granty
Státní fond životního prostředí
České republiky vyhlásil program Zelená úsporám, který je
zaměřen na energeticky úsporná opatření na rodinných a bytových domech.
Příjem žádostí o dotace bude zahájen na Den Země – ve středu 22.
dubna 2009. Žádost se podává
vždy v papírové podobě na urče-

ném formuláři na krajských pracovištích SFŽP nebo na pobočkách pověřených bank, kde budou formuláře k vyzvednutí. Formulář bude též od 22. dubna ke
stažení na stránkách www.zelena
usporam.cz. Banky, které budou
žádosti administrovat, budou současně nabízet poskytnutí úvěru na
pokrytí zbývající části investice.

O dotaci z programu Zelená úsporám lze žádat jak před realizací
opatření, tak po ní (nebude možné
žádat o podporu opatření dokončených před 1. dubnem 2009).
Oproti dosavadním národním
programům na ekologické vytápění, podporovaným ze Státního fondu životního prostředí
ČR od ledna 2003 do března

2009, došlo také k výraznému
zjednodušení celého procesu
žádosti o dotaci.
Průběh žádosti o dotaci po realizaci projektu:
- Podání žádosti s fakturou a vyžadovanými dokumenty
- Kontrola a schválení žádosti
- Proplacení dotace na účet
Průběh žádosti o dotaci před re-

alizací projektu:
- Podání žádosti s vyžadovanými
dokumenty
- Kontrola a schválení příslibu dotace
- Realizace
- Doložení dokladů o realizaci s
fakturou
- Kontrola dokladů
- Proplacení dotace na účet

Prostějovská radnice vyhlásila
granty na projekty Prostějov Zdravé město pro rok 2009 s následujícím tématickým určením:
Oblast celoživotního vzdělávání
a vzdělávání dětí a mládeže,
zdravý životní styl, ochrana
zdraví, prevence zdraví, prevence v dopravní výchově - „Malý
cyklista„, den pro podnikatele,

veřejnou správu a samosprávu,
ochrana životního prostředí a
ochrana a tvorba zelených ploch.
Uzávěrka žádostí o granty je 30.
dubna 2009.
Další informace sdělí koordinátorka projektu PaedDr. Alena
Dvořáková, telefon 582 329
128, e-mail: alena.dvorakova@
prostejov.eu.
-red-

Nemocnice Prostějov jako první v republice zakoupila Vzhůru na sobotní Ekojarmark
unikátní plně automatizovaný systém k vyšetření moči
Mikrobiologický úsek oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Prostějov, která je
členem skupiny AGEL, začal
jako první v České republice
používat unikátní plně automatický systém "HB&L Uro
Quattro", který slouží k vyšetření moči a dalších biologických tekutin. Optický přístroj dosáhl hodnoty 1,15 milionu korun.
„Tento systém umožní mimo
vlastních kvantitativních kultivací ještě stanovení citlivosti na
antibiotika. Velkou výhodou je
především rychlost analýzy,
přičemž informaci o tom, zda-li
je vzorek pozitivní nebo negativní, získá indikující lékař do
200 minut. Dalšími pozitivy
jsou vysoká citlivost a její standardizace,“ říká primářka
MUDr. Helena Tesaříková, vedoucí úseku mikrobiologie Oddělení laboratorní medicíny nemocnice Prostějov.
V Prostějově jde o první instalaci tohoto nového systému v

České republice. Starší verze
přístroje jsou umístěny ve Všeobecné fakultní nemocnici v
Praze, Masarykově nemocnici
Ústí nad Labem, Baťově nemocnici ve Zlíně, nemocnicích
v Jihlavě, Českých Budějovicích, Náchodě, Litoměřicích,
Trutnově, Písku, Strakonicích a
Ústí nad Orlicí.
Současně byl na mikrobiologický úsek OLM Nemocnice Prostějov instalován další biorobotický systém pro automatizovanou enzymoimunoanalýzu v
ceně více než 1,5 milionu korun, který tak doplnil stávající
dva bioroboty. „Těmito investicemi byla dokončena úvodní
fáze centralizace a automatizace úseku mikrobiologie v rámci
Středomoravské nemocniční,
která by měla umožnit rychlejší
odezvu laboratoře na požadavky lékařů a vyšetření široké palety analýz,“ dodala primářka.
Oddělení laboratorní medicíny
prostějovské nemocnice se v
rámci rozvojové strategie spo-

Už tuto sobotu se od 9.00 do
13.00 hodin uskuteční na
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově již tradiční Den Země
spojený s Ekojarmarkem. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody a Regionální sdružení Iris v Prostějově ve spolupráci se Zdravým městem
Prostějov.
Na akci přijde herpetolog Ivan
Zwach s ukázkou živých obojživelníků a plazů, dále bude k
mání ukázka handicapovaných
živočichů naší volné přírody ze
Stanice v Němčicích nad Hanou,
koza s kůzlátky z farmy Rózinka, vystoupení folklórního souboru Klas, kapela Old Brown
Shoes, divadelní představení
„Čarodějnická pohádka„ o
přeměnách ročních období, informační panely a stánky, naučné stezky na Prostějovsku, anketa o nejoblíbenější místo k
výletům do přírody prostějov-

lečnosti Středomoravská nemocniční stává specializovaným centrem pro poskytování
zdravotní péče pro pacienty v
rámci spádových oblastí svých
tří nemocnic. Plán Středomo-

ravské nemocniční také předpokládá vznik tzv. "center excellence" s ambicí poskytovat
péči s nadregionálním dosahem, tedy i za hranicemi Olomouckého kraje.
-red-

První v republice.
Prostějovská nemocnice se
jako první v ČR může chlubit plně
automatizovaným systémem k vyšetření moči pacientů

Hasiči varují před vypalováním trávy!
Neopatrnost zahrádkářů měla v minulosti i smrtelné následky
Teplé jarní počasí přináší
zvýšené riziko vzniku požáru.
Pozor na nebezpečí při pálení
odpadu – jen za posledních třináct let požáry způsobené neopatrností při zakládání ohňů a
vypalování trávy způsobily v
Olomouckém kraji smrt čtyř
lidí!
Do naší země konečně přišlo jaro
a s ním i zvýšené riziko typicky
jarních požárů, způsobených neopatrností při spalování odpadů
na zahrádkách nebo v lesích. Hasiči varují zejména před tradičním nešvarem, kterým je vypalování starého suchého porostu
(trávy), což je činnost velmi nebezpečná a ze zákona zakázaná.
Bohužel se s ní setkáváme každý
rok.
V těchto dnech má být krásně a
teplé jarní počasí lidi určitě vyláká k pálení biologického odpadu (zbytky staré strávy, listí, větve, klestí). Tyto činnosti s sebou
přináší i zvýšený počet zbytečných výjezdů hasičů, protože
občané pálení klestí a odpadů nenahlásí. Málokdo si uvědomuje,
že tyto aktivity přímo ohrožují
lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování
shrabaných porostů může mít neblahé následky. Oheň se v otevřeném prostoru může velice
snadno vymknout kontrole, např.
při silném větru, a způsobit nejenom ohrožení života a značné
škody na majetku, ale také záva-

žné ekologické následky, např. v
podobě ztráty části lesa či úhynu
živočichů. Stačí jen neopatrnost,
trocha nepozornosti nebo panika.
V loňském roce v Olomouckém
kraji při vypalování trávy dokonce zemřel třiaosmdesátiletý muž.
Dne 31. března odpoledne se
pustil do vypalování trávy poblíž
lesíka v Jindřichově na Šumpersku. K události vyjely čtyři jednotky hasičů, které na požářišti o
rozloze asi 60 x 30 metrů našli už
jen ohořelé tělo starého muže.
Díky rychlému zásahu hasičů se
oheň nerozšířil na přilehlý lesík.
Pamatujte, že vypalování porostů je podle zákona o požární
ochraně striktně zakázáno. V
případě porušení tohoto zákazu
hrozí podle zákona o požární
ochraně fyzické osobě pokuta až
ve výši 25 000 korun, právnické
osobě a podnikající fyzické
osobě mohou hasiči udělit pokutu až do výše 500 000 korun.
Zákon o požární ochraně hovoří
jasně: fyzické osoby, ale také
právnické či podnikající fyzické
osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající
opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit
vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj
požár. Navíc právnické osoby a
podnikající fyzické osoby jsou
povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostran-

ství, včetně přijatých protipožárních opatření, předem oznámit
územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při
nesplnění této povinnosti může
být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500000 korun.
HZS kraje pak má při nahlášení
pálení pravomoc nařídit přijetí
dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Pálení klestu je třeba
nahlásit na operační středisko
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
I pro občany platí, že spalování
hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí,
zejména pálení většího množství
materiálu) je vhodné předem
ohlásit Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje.
Pokyny platí stejné jako pro podnikatele.
Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak
zbytečně vyjíždějí k domnělým
požárům. K takovéto události
došlo letos, v pátek 3. dubna
2009, kdy v 10:19 hodin, kdy byl
nahlášen na operační středisko
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje požár statku
v Čelechovicích na Hané. Na
místo vyrazily tři jednotky hasičů, které po příjezdu zjistily, že
někdo spaluje haluze na hromadě
na volném prostranství a u ohně

ského regionu, vylosování Baterkiády a chybět nebude ani
představení dalších neziskových
organizací.
Ekojarmark nabídne stánky s
přírodními produkty, ochutnávku pokrmů z biopotravin, ekologicky šetrné a ručně vyráběné
výrobky ukázky lidových řemesel: kovářské umění, pletení
proutěných košů, výrobky ze
slámy a lýka, košíky z pedigu,
tkaní na ručním stavu, točení na
hrnčířském kruhu, výrobu na
šlapacím soustruhu a další atraktivní akce. Pořadatelé připravili
rovněž soutěžní a hravé aktivity
pro děti: Co s sebou na výlet do
přírody?, jaká je předpověď počasí?, poznej jedlé a jedovaté
rostliny či orientace podle turistických značek.
V případě nepříznivého počasí
program proběhne v tělocvičně
Sportcentra – DDM na ul. Vápenice č. 9.
-red-

Průzkum spokojenosti občanů
V době od poloviny dubna do
poloviny května 2009 probíhá v
Prostějově dotazníkový průzkum „Spokojenosti občanů s
místním společenstvím.“ Na
uvedeném průzkumu se podílí
20 proškolených studentů ze
Střední odborné školy podnikání
a obchodu na Husově náměstí v
Prostějově, jejichž úkolem je
získat data od osmi set respondentů.

Uvedený dotazníkový průzkum
bude pro Prostějov velkým
přínosem v tom smyslu, že město tak získá významné informace pro svá rozhodování o udržitelnosti rozvoje města. Dotázaní
respondenti svou ochotou k vyplnění dotazníků mohou přispět
k odhalení „slabých míst“ v rozvoji města a napomoci k upevnění a zvyšování kvality života ve
městě.
-red-

Zdravotní pojišťovna Agel zvýší úhrady

Lidé pálí často suchou trávu či staré klestí v bezprostřední blízkosti
lesů. To je pak k neštěstí hodně blízko!
není nikdo přítomen. Hasiči ohniště zalili vodou a vrátili se zpět
na základnu. Požár nezpůsobil
sice žádnou škodu, ale v tomto
případě šlo o zcela zbytečný
výjezd hasičů.
Všichni občané mají zákonnou
povinnost počínat si při pálení
tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad
požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou
být lidé postiženi pokutou až do
výše 20 000 korun, pokud svým
jednáním způsobí požár, mohou
dostat pokutu až ve výši 25 000
korun.

Občané by se také měli seznámit
se závaznými vyhláškami obcí,
které mnohdy upravují i způsob
pálení odpadů na volném prostranství - a někdy je i zakazují.
Pálení navíc není jediný způsob,
jak se zbavit biologického odpadu - je možné ho zkompostovat,
odložit ve speciálních kontejnerech nebo sběrných dvorech. Budiž varováním, že měsíc duben
dlouhodobě patří mezi měsíce,
kdy hoří nejčastěji, v dubnu dokonce vzniká nejvíce lesních požárů z celého roku.
V. Hacsiková,
HZS Olomouckého kraje

Zdravotní pojišťovna Agel zohlední v roce 2009 smluvní lůžková akreditovaná zdravotnická zařízení navýšením celkového objemu úhrady o max.
3% oproti výši úhrady stanovené vyhláškou č.464/2008 Sb.
ZPA považuje kvalitu a bezpečnost poskytované zdravotní
péče za jeden z nejdůležitějších
prvků hodnocení poskytovatelů
zdravotní peče. Zdravotnická
zařízení, která dnes chtějí akreditaci získat, musí projít nelehkým procesem splnění až 74
standardů v těchto oblastech:
Řízení kvality a bezpečí, diagnostické péče, péče o pacienty,
kontinuitu zdravotní péče, dodržování práv pacientů, podmínky poskytované péče, standardy
managementu, sběr a zpracování informací a protiepidemické opatření.

ZPA tímto otvírá možnost získat
více finančních prostředků zdravotnickým zařízením, které mají
snahu na sobě pracovat a chtějí
neustále zvyšovat kvalitu i komfort poskytovaných služeb.
Zdravotní pojišťovna AGEL mimo jiné, už od svého vzniku podporuje i dlouhodobě poddimenzované lékařské segmenty, jako
např. praktické lékaře pro dospělé nebo praktické lékaře pro
děti a dorost prostřednictvím navýšení kapitačních plateb.
Zdravotní pojišťovna AGEL neeviduje žádné závazky po lhůtě
splatnosti vůči ZZ a má dostatečné finanční krytí na navýšení
úhrad akreditovaným zařízením
ve výše avizovaném rozsahu.
Zvyšování kvality zdravotní
péče, poskytované svým pojištěncům, je pro ZPA prvořadým
úkolem.
-red-

Soudní dražba movitých věcí
Okresní soud v Prostějově nařídil
dražbu movitých věcí, která se
uskuteční dne 22. května 2009 v
9.00 hodin v budově exekučního
oddělení na Sídlišti svobody v
Prostějově. Dražba je nařízena
proti povinné Lence Entlové z
Kralic na Hané. Dražit se bude

stojací větřák s vyvol. cenou 100
korun, mikrovlnná trouba Sharp s
vyvol. cenou 300 korun a chladnička Haler (50 l) s vyvol. cenou
500 korun. Prohlídka dražených
věcí je možná pouze v den konání
dražby na exekučním oddělení po
dobu registrace dražitelů.

Inzerce

14. dubna 2009
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Úspěšné vykročení volejbalistek za titulem
Kaňkou byl jen výkon rozhodčích

Historická premiéra VK Prostějov vyšla. V sobotu se uskutečnilo v Prostějově první extraligové finálové střetnutí
mezi domácím výběrem a celkem VK KP Brno. Z historického hlediska by asi byly
jednoznačnými favoritkami
mnohanásobné
tuzemské
šampionky z jihu Moravy, ale
současnost staví do této nevděčné úlohy hráčky prostějovského klubu.
Tým seskládaný z reprezentantek několika zemí prokráčel celým ročníkem s jediným klopýtnutím a po vítězství v Českém a
Česko-slovenském poháru má
políčeno na trofej nejcennější
v podobě mistrovského titulu.
V sobotu udělaly svěřenkyně
protřelého volejbalového odborníka Miroslava Čady první krok,
když zvítězily nad Brnem v
poměru 3:1. Nejednalo se však
vůbec o lehkou práci. „Je to finále a v něm rozhodují maličkosti. Jsme sice favoritem, ale
soupeř má také své kvality. Na
české poměry však máme dost
zkušený tým, který by ve vypjatých situacích měl obstát,“ věří
svému celku i přes určité herní
problémy Miroslav Čada.
O tom, že Brno neprodá svou kůži lacino však nemůže nikdo pochybovat. Hráčky soupeře totiž
nemají co ztratit a tak si ze zápasů s tuzemským hegemonem nedělají těžkou hlavu. „My máme
splněno a proti Prostějovu tak
můžeme hrát zcela bez zábran.
V kabině máme mezi sebou uzavřené sázky například o to kdo
nejvícekrát zblokuje nebo vítězně zasmečuje,“ prozradila brněnská hráčka na liberu Julie Jášová.
Každopádně však bylo historicky první finále na prostějovské
půdě velkou sportovní událostí

velikonočního víkendu. Téměř
do posledního místečka zaplněná
hala mohla sledovat velmi dramatický souboj, kterému ovšem
absolutně svou úrovní nestačili
rozhodčí. „Já bych to nerad komentoval, ale rozhodčí byli slabí,“ vyjádřil se na adresu pánů na
empiru hostující kouč Ondřej
Marek. Stejně nebyl spokojen s
jejich výkonem ani domácí lodivod. „K dramatické koncovce
došlo díky rozhodčím. Kdyby
nebylo jejich chybného verdiktu,

Přijďte v sobotu slavit s námi! Nějak tak by mohla znít pozvánka na třetí finálový zápas mezi VK
Prostějov a KP Brno. Milada Spalová s Markétou Tomanovou, jsou těmi nejdůležitějšími ´součástkami´ za
zlatem šturmujícího prostějovského stroje.
Foto: Jiří Vojzola
skončil by čtvrtý set 25:21 a nebylo by co řešit,“ dodal Miroslav
Čada. Výhledu nebo nějakým
odvážným prognózám, jak by
měl vypadat další průběh finálové série, se však raději oba
koučové vyhnuli. „My teď zápasíme s drobnými zraněními a
jsem rád, že ten první zápas holky zvládly. Předpokládám, že

Brno bude doma cítit ještě větší
šanci a tím to pro nás může být
také ještě těžší,“ čeká ve středu
ještě lítější řež prostějovský
kouč. Něco podobného slibuje i
kormidelník hanáckého protivníka. „Z prvního zápasu v našem
podání mám radost. Hráli jsme
odvážně a hodně jsme Prostějov
potrápili. Pevně věřím, že v do-

mácím prostředí budeme ještě
silnější,“ uzavřel téma brněnský
kouč Marek. Finále, je finále to je
jasné. V této fázi se střetávají dva
nejlepší týmy a vyrovnanost se
dá očekávat. Z celkového pohledu je však velice reálné a pravděpodobné, že se v sobotu bude v
Prostějově slavit titul!
-zvVíce čtěte na straně 28

Boxeři mají stříbro, krok chybí k titulu!
V nedělním dopoledni se rozhodlo o tom, že úřadující mistři
republiky, boxeři BC DTJ Prostějov mají jistotu stříbrných
medailí. Po vítězství nad Českými Budějovicemi je tak v tabulce extraligy může předběhnout už jen loňský poražený finalista z Ústí nad Labem. Na
cestě za obhajobou vede hanácký tým z pozice kapitána Petr
Novotný, který vyhrál svá dvě
poslední utkání před limitem.
„Změnil jsem styl tréninku a nese
to své ovoce. Čekají nás ještě dva
zápasy. V Ostravě chceme určitě
vyhrát a rozhodovat se bude v Ústí. Bude to určitě těžké, mám obaVítek umí! Jednou z největších
opor hanáckého výběru je talentovaný kadet Vít Král (v modrém),
který v neděli zničil budějovického
Kocveldu foto: Zdeněk Vysloužil

Foto týdne

Kumstát přiveze zlato! Odchovanec prostějovského hokeje Petr
Kumstát se po loňské stříbrné medaili o jeden stupínek polepšil.
Se svým současným chlebodárcem Energií Karlovy Vary dokázal zvítězit v české nejvyšší soutěži a po nedělním šestém finálovém zápase
zvedl rodilý Hanák pohár pro mistra republiky nad svou hlavu!

vy, že si to Ústečáci pohlídají,“
krátce po vítězném zápase s budějovickým Novákem se už kapitán díval dopředu. Ostravský
zápas je však v ohrožení, protože
třikrát po týdnu by se podle regulí boxovat nemělo. „Dvakrát to
odložila Ostrava, teď to chceme
my. Ti mladí kluci takový nápor
nemohou vydržet. Stejně se bude
rozhodovat až v Ústí a tam musíme jet v plné sestavě a o titul se
poprat,“ zmínil možnost dalšího
přeložení zápasu v Ostravě domácí kouč Radek Křížek. Každopádně byl však s jistotou stříbrných medailí navýsost spokojený. „Dosáhli jsme na medaili a to
byl náš cíl. Jenže s jídlem roste
chuť a titul je blízko,“ s lišáckým
úsměvem zmínil mistrovskou
touhu kouč BC DTJ Prostějov.
-zvVíce čtěte na straně 26

SPORTOVNÍ
PŘÍZNIVCI, POZOR!
Sportovní redakce
Prostějovského
Večerníku má novou
mailovou adresu,
na kterou můžete
zasílat vaše náměty
a příspěvky týkající
se sportovní
tématiky:
sport@vecernikpv.cz
Za vaše podněty
sportovní redakce
předem děkuje!

14. dubna 2009


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

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Výběr z nabídky:
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REAL
SPEKTRUM
Pernštýnské nám. 6, Prostějov
Tel.: 582 334 010-1, 582 332 782
777 710 280-3, byty 777 710 282
e-mail: realspektrum@rspv.cz
Po - Pá 8 00 - 17 00 hod

NOVINKA!
realityarea@volny.cz

BYTY - PRODEJ

3+1 s garáží ul. Moravská, PV. OV, cihl.2. patro,
73m2, lodžie 
Cena: Dohodou
3+kk,ul.Česká-OV,cihl.3.patro,100m2,balkon,
úplně nový, po kolaudaci! 
2 950 000Kč

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

BYTY- PRONÁJEM

1+kk C. Boudy, PV. 
5500,-Kč/měs. vč. ink.
1+1 zařízený, s lodžií ul.Tylova, PV.

6500Kč/měs. vč. ink.
2+1 s terasou ul. Rostislavova, PV. Vlast. vytápění.

7000Kč/měs. + ink.
3+1 + garáž, ul. Netušilova, 2.patro, 150m2, vlast.
vytápění. Velmi pěkný! 
8000Kč/měs. + ink.
3+1 + garáž, ul.Žeranovská, 2.patro, 80m2, vlast.
vytápění.Velmi pěkný! 
8000Kč/měs. + ink.
4+kk, ul.Nerudova, 161m2, 1.patro,vlast. vytápění,
možno zařízený i nezaříz. Velmi pěkný!

7000Kč/měs. + ink.
3+1, cihl., I. patro , výměra 82m2, balkon,
vl.vytápění. Klidná lokalita poblíž centra. 

6900Kč/měs. + inkaso
Pronájem obchodu 26m2 v centru PV, přízemí,
výloha. 
Cena: 7 000Kč/měs. + ink.
Pronájem reklamní plochy 5m x 1,8m na ul.
Partyzánská, PV, 
Cena: 500Kč/ měsíc

Pronájem stodoly 220m2 v Domamyslicích. El. e.
220/380V,WC, kuchyňka, beton. podlaha.Na lehkou
výrobu, sklad atd. 
Cena: 7.000 Kč/měs. + ink.
Prodej RD 5+1, podsklep.,dvoupodlaž., s garáží
a udržovanou zahradou v klidné lokalitě nedaleko
centra Prostějova.
 Výborný technický stav! Cena: 6 800 000Kč

Prodej RD 8+1 v Kostelci na Hané. Zahrada
887m2jepřístupnáizezadu.3xWC,2xkoupelna,
plyn. vytápění + krb.kamna,el.e.220/380V,
studna, obec. kanalizace. Ve dvoře dílna, kůlna
na parkování auta, chlév.RD je vhodný i jako
dvougenerační, popř. k bydlení i podnikání.Velmi
dobrý tech.stav! 
Cena: dohodou

VÝSTAVBA RD NA KLÍČ V
DRŽOVICÍCH ZAHÁJENA! Zděné
samostatně stojící přízemní RD s obytným
podkrovím o velikosti 3+kk, 4+kk,5+kk.
Každý RD má přístřešek pro auto a pozemek
cca 500m2. V lokalitě bude vybudováno 37
nízkoenergetických RD, včetně komunikace,
veřejného osvětlení a veřejné zeleně. Podrobné
info včetně projekt. dokumentace a rozpočtů v
RK.Přijděte si vybrat!

Prodej zděné zahrad. chatky se zahradou
450m2 v obci Studenec. 
Cena dohodou

Pronájem možno i prodej výrob. a sklad.
areálu v PV Drozdovicích
Zavedný obchod, tři kanceláře (původně byt
3+1), hala cca 200m2 a další objekt. Vhodné
na skladování a malovýrobu. Pozemek 880m2.
Areál je průjezdný, možnost parkování ve
dvorním traktu.Perfektní stav, alarm, internet
atd. 
Cena: 38 000Kč/měs. + inkaso

Cena při prodeji: 5 800 000 Kč
Pronájem kanceláře 12m2 ul. Olomoucká,
PV. 
Cena: 1200Kč/měs. + ink.
Pronájem kanceláře 38,5m2 v centru
města PV, I.patro, koberec, kuchyňka,WC,
internet,alarm atd. Cena: 4500Kč/měs.+ ink.
Pronájem zařízených kanceláří, Vojáčkovo nám.,
PV.135m2, II. patro. Cena: 10000,-Kč/měs. + ink.
Pronájem kanceláře 80m2, ul.Svatoplukova,
PV.Volné ihned!Cena:7300,-Kč/měs.vč.služeb!
Pronájem pěkné kanceláře 42m2 v centru města
PV,vlast.vytápěnía elektroměr.

Cena:4000Kč/měs.+ink.

POZEMKY

Prodej st. pozemku 3389m2 v Držovicích,
naproti hotelu Romže.
Cena: 350,-Kč/m2.
Prodej st. pozemku o výměře 564m2 na RD v
Prostějově - Čechovicích. Cena:1090,-Kč/m2
Prodej st. pozemku 2719m2 na RD v Kostelci
na Hané. Lze rozdělit na tři pozemky cca po
800m2.
Cena: 400Kč/m2
Prodej pozemku 22 300m2 na výstavbu
RD v Držovicích.  Cena: 690,-Kč/m2
Prodej st. pozemku na RD 1980m2 v
Držovicích, ul.Smržická, veškeré ing. sítě,
stavební povolení na RD!Cena: 1000kč/m2

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

KONICE: část. podsklepený třípodlažní dům
typuOKALvel.5+1sgaráží.Ihnedvolný.

NOVINKA:cena1250000Kč

www.jhreality.cz
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: 4 890 000 , Kč

NOVINKA

Vykoupíme Vaši nemovitost !!

PROSTĚJOV: pronájem 95 m2 obchodních
ploch v přízemí polyfunkčního domu v centru
Prostějova.Jednáseozavedenouprodejnusesamostatným vstupem, výkladci do ulice, kuchyňkou a
sociálnímzázemím.  CenaabližšíinfovRK

Prostějov, Polská ul.
Zrekonstruovaný RD 5+kk v klidné lokalitě.
Průjezdná garáž pro 2 auta, terasa. Zast. plocha 227
m2, zahrada 286 m2.
Cena: Kč 3.980.000,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

NOVINKA

Prostějov, ul. B. Němcové
Cihlový byt 3+1 v osobním vlastnictví, 82 m2, 4. patro, bez výtahu. Plast. okna, lodžie, nová kuch. linka.
MožnostkoupěgaráževedledomuzacenuKč206.00
0,-.
Cena: Kč 1.751.000,-

NOVINKA
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: 1 200 000,-Kč

Němčice nad Hanou, okr. Prostějov
RD 4+1 ve vilkové čtvrti. Nová střecha, podsklepeno
s garáží, v obývacím pokoji krb, 2 x koupelna a WC.
Zast. plocha 124 m2, zahrada 1134 m2.

Cena: Kč 1.700.000,Přenechání pronájmu luxusní restaurace v centru PV.

Cena za kompletní vybavení: v RK

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

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

NOVINKA

reals@volny.cz
VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.
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.

www.reality-prostejov.com

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

CenaabližšíinfovRK

ČECHY POD KOSÍŘEM: koncový řadový
cihl.důmovel.2+1vpřízemía4+1vpatře;zahrada
743m2,dvůrsvjezdem,2garáže.Vodazvl.studny
+obecní,el.220/380V,kanalizace,plynovéústřednítopení. 
CenaabližšíinfovRK

BYTY - PRODEJ

Prodeje zajišťujeme kvalitním
právním zastoupením, pojištěním
a depozitní úschovou .

realitní kancelář
nám. T. G. Masaryka 26
796 01 Prostějov
tel./fax: 582 344 457
mobil: 602 732 207

PŘEMYSLOVICE: prodej jednopodlažního
koncového řadového RD vel. 3+1 se dvěma garážemi,vjezdemdodvoraazahradou.Dobrýtech.
stav,ihnedkbydlení. CenaabližšíinfovRK

Přemyslovice, okr. Prostějov
RD 2+1 ideální na chalupu, 16 km od Pv. Část.
opravy, možnost rozšíření do podkroví, krbová kamna, koupelna s vanou, umyvadlo, WC.
Pozemekoplocený,vjezdautemnapozemek.Zast.plocha145m2,zahrada140m2. Cena: Kč 590.000,-

NOVINKA

Prostějov, ul. Okružní
Byt 2,5+1 v osobním vlastnictví, po rekonstrukci, 55
m2, 4. patro, lodžie, plast. okna, zděné jádro, nová
kuch. linka.
Cena: Kč 1.200.000,-

Nejlevnější na trhu!

Prostějov, Okružní ul.
Prodej bytu 2+1 s alkovnou v osobním vlastnictví, 3.
patro, 55 m2, lodžie. 
Cena: Kč 890.000,-

NOVINKA

Prostějov, ul. Kostelecká
Družstevní byt 3+1, dům i byt po komplet. rekonstrukci, zděné jádro, 72 m2, 6. patro, lodžie.

Cena: Kč 1.368.000,-

BYTY – PRODEJ:

1+1, ul. A. Slavíčka – OV, 34 m2, zv. přízemí, výtah,
plast. okna, lodžie 
Kč 690.000,1+1, Tylova ul. – DB, 34 m2, 2. p., bez výtahu,
plast. okna – VÝHODNÁ CENA A SKVĚLÁ
LOKALITA! 
Kč 799.000,2,5+1, ul. Okružní – OV, 55 m2, 3. p., bez výtahu,
lodžie – NEJLEVNĚJŠÍ NA TRHU! - Kč 890.000,2+1, ul. Sárka – DB, 55 m2, 4. patro, bez výtahu, plast.
okna 
SLEVA! Kč 960.000,2,5+1, ul. Okružní – OV, 55 m2, 4. p., bez výtahu,
lodžie, po kompletní rekonstrukci Kč 1.200.000,3+1, Kostelecká ul. – DB, 72 m2, 6. p., výtah, po celk.
rek., zděné jádro, lodžie 
Kč 1.368.000,3+1, ul. B. Němcové – OV, 82 m2, 4. p., bez výtahu,
nová kuch. linka, lodžie, plast. okna

Kč 1.751.000,- + možno garáž (Kč 206.000,-)

BYTY – PRONÁJEM:

1+kk, Waitova ul. – jen pro 2-3 studentky

Kč 2.100,-/měsíc vč. inkasa/1 osoba
1+1, ul. Slavíčka 
Kč 4.900,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Biskupice 
Kč 2.500,-/měsíc + inkaso
2+1, Spitznerova ul.  Kč 6.750,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Rejskova ul. 
Kč 7.500,-/měsíc + inkaso
3+1 po rekonstrukci, Mozartova ul.

Kč 9.000,-/měsíc vč. inkasa
3+kk, Rejskova ul. – Kč 9.000,-/měsíc + inkaso

n 1+kk – sídl. E. Beneše: os. vlast./panel., 1.p./
ze 7, plast. okna, nová lodžie, v rekonstr. domě,
po prodeji volný 
Cena: 880 000 Kč
n 1+1 – Sídl. svobody: os. vlast./panel., přízemí/ze 4, orientace na jih, v revitalizovaném
domě, udržovaný byt v původním stavu, ihned
volný 
Cena: 830 000 Kč
n 1+1 –Tylova: družst./panel., 2.p./ze 7, s lodžií
aplast.okny,vrekonstr.domě,udržovanýapěkný byt, možnost zařízení

NOVINKA: 899 000 Kč
n2+1-Olomoucká:os.vlast./cihl.,4.p/z5dům
s výtahem, orientace na stranu odvrácenou od
silnice, ihned volný 
Cena: 999 000,- Kč
n 2+1 - Belgická: panel./družst. (možnost převodu do os. vlast. a financování hypotékou),
1.p./ze 7, výtah; rekonstruovaný byt (nová kuch.
linka, plovoucí podlahy, nová koupelna, plast.
okna), ihned volný

VÝRAZNÁ SLEVA: 949 000 Kč
n 2+1 - E. Beneše: družst./panel., 59 m2, zvýš.
přízemí/ze 4, zánovní kuch. linka, plast. okna,
obklady, dlažby apod. Krásný, prostorný a udržovaný byt; po prodeji volný

Cena: 1 150 000 Kč
n 2+1 – B. Šmerala: družst./panel., 7.p./ze 7,
výtah, v rekonstr. domě – plast. okna, zateplená
fasáda.Vbytě šatna a vest. skříně.

Cena: 1 150 000 Kč
n 2+1 – sídl. Sport, Kostelec na Hané: os.
vlast./panel.,3.p./ze3,rekonstruovanýbytsplast.
okny a novou lodžií, nová koupelna, kuchyně,
podlahy, vest. skříně, šatna v bytě; ihned volný

Cena k jednání: 1 250 000 Kč
n 2+1 – K. Svolinského: družst./panel. (možnost převodu do os. vlastnictví a platby hypotékou), 2.p./ze 4, výtah, vl. etážové topení, lodžie,
vest. skříně a komora v bytě, ihned volný		

Cena: 1 250 000 Kč
n2+1-Brněnská:panel./os.vlast.,63m2,zvýš.
přízemí/ze4,plast.okna,vrekonstr.domě,ihned
volný 
Cena: 1 390 000 Kč
n 3+1 – E. Beneše: os. vlast./panel., 7.p./ze 7,
výtah, v rekonstr. domě s plast. okny; příjemná a
klidná lokalita, možnost využití hypotéky
 NOVÁ CENAPO SLEVĚ: 1 290 000 Kč
n 3+1 - Šmeralova: družst./panel., byt asi rok
pokompletrekonstrukcivč.zděnéhobyt.jádra–
nová kuch. linka, koupelna, podlahy, dveře…; v
bytě šatna, plast. okna se žaluziemi, nová lodžie,
v revitalizovaném domě

NOVINKA: 1 800 000 Kč

PRONÁJEM

1+kk–Raisova:nezařízenýcihl.bytslodžiíaplast.
okny,volnýihned NOVINKA:5700Kčvč.ink
1+1 – sídl. E. Beneše: nezařízený byt, s plast. okny,
ihnedvolný
Cena:6200Kčvč.ink
1+1 – C. Boudy: nezařízený byt s vlast. topením,
volnýihned
Cena:6300Kčvč.ink
1+1–K.H.Kepky:krásnýrekonstruovanýbyt(novákuch.linka,podlahy,koupelna…),splast.oknya
novoulodžií,volnýod4/09Cena:6900Kčvč.ink
1+1 – Sídl. svornosti: nezařízený cihl. byt s novým
etážovýmtopením,poúpravách,ihnedvolný

Cena:5500Kč+ink
1+1 – Sídl. svobody: nezařízený byt v přízemí rekonstr.domu,ihnedvolný Cena:5200Kč+ink
2+1–Olomoucká:nezařízenýcihl.byt,ihnedvolný

NOVINKA:6500Kčvč.ink
2+1 – Dr. Horáka: nezařízený cihl. byt po část. rekonstrukci,sbalkonem,volnýod1.5.09

Cena:7500Kčvč.ink
2+1 – Brněnská: nezařízený byt v super stavu, s
lodžií,vrekonstr.domě,volnýod1.5.09

Cena:8300Kčvč.ink
3+1–E.Beneše:nezařízenýbytsešatnou,plast.oknya2malodžiemivrekonstr.domě;volnýod1.5.09

Cena:9000,-Kčvč.ink
3+1 – Komenského: nezařízený cihl. půdní byt,
2.patro,ihnedvolný;vl.etážovétopení

Cena:7000Kč+ink

www.realspektrum.com
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Na finále národního poháru si počkal až do Prostějova
„Nymburk? Top tým!“ říká obrovitý pivotman Orlů

Osmadvacetiletý pivot Jason
Miller, jedna z nejdůležitějších
opor týmu BK Prostějov, poskytl Prostějovskému Večerníku exkluzivní rozhovor. Rozpovídal se o sobě, o basketbalu,
ale i o svém soukromí a plánech do budoucna. Mimo diktafon pak ukázal, že se znalostí
slov „ježišmarja,“ „diky“ a
„dobrý“ se v Prostějově rozhodně neztratí.
¤ Jasone, prozraďte něco o
sobě, odkud pocházíte?
„Narodil jsem se ve státě Indiana,
do školy jsem chodil v Texasu. V
osmnácti letech jsem nastoupil
na univerzitu North Texas, za
kterou jsem také hrál basketbal.
To mi bylo osmnáct let.“
¤ Jak jste se k basketbalu dostal? Máte nějaké hráče v rodině nebo jste první?
„Basketbal jsem začal hrát, když
jsem chodil do třetí třídy. Jak?
Poprvé mi dal do ruky míč můj
dědeček, který se za mlada basketbalu také věnoval. Navíc jsem
byl vždycky o hlavu vyšší než
všichni moji vrstevníci, takže
jsem ani nepřemýšlel nad tím, že
bych se věnoval něčemu jinému.“
¤ Vzpomenete si na moment,
kdy jste se rozhodl, že budete
profesionálem?
„Vždycky jsem věděl, že chci být
profesionální basketbalista. Poprvé jsem na profesionální
úrovni hrál v Kalifornii v nižší lize, potom ve Finsku,
v Německu,

JASON SCOTT MILLER

Narozen: 17. listopadu 1980
Výška: 208 cm
Post:
pivot
Váha: 115 kg
Dosavadní působiště: 2002-2004: Oklahoma State (NCAA),
2005: Kansas Cagerz (USBL), 2005-2006: Kouvolan Kouvot
(Finsko-Korisliiga), 2006-2007: Beijing Aoshen Olympians
(Čína-ABA), 2007: Kansas Cagerz (USBL), 2007-2008: Butte Daredevils (CBA), Science City Jena (Německo-1. liga), 2008-2009:
BG 74 Goettingen (Německo-1. liga), BK Prostějov (Mattoni
NBL).
Statistiky v Mattoni NBL, průměr na zápas: minuty: 27,4. doskoky: 6,3. úspěšnost střelby: 51,9 (2b), 35,3 (3b). Trestné hody:
60,3. Bloky: 0,7. Asistence: 1,9. Fauly: 3,8. Valitida: 14,6. Body:
14,5.
-zvhrál jsem i s čínským týmem, následně znova v USA v jiné soutěži a nakonec opět v Německu.
No a teď jsem tady.“

¤ Jak jste se do Prostějova
vlastně dostal?
„Angažmá v Prostějově mi
zprostředkoval můj agent. Když
jsem pro osobní neshody s trenérem opustil německý tým, zavolal mi, že v České republice je
klub, který někoho, jako
jsem já, právě hledá. Jel jsem
to sem tedy vyzkoušet a
jsem moc rád. Tady je všechno v pořádku a jsem
spokojený.“
¤ Bylo pro vás těžké
zvyknout si na českou
mentalitu a prostředí?
„Nejtěžší byl první měsíc.
Když jste v nové zemi, musíte přijít na spoustu věcí.
Kam jít, když něco potřebujete, co kde najdete a tak dále.
O České republice jsem moc
informací neměl, takže jsem pořádně
nevěděl, co čekat.

Teda věděl jsem, kde republika
leží a pár nějakých drobností, ale
to bylo všechno. Američani vás
mají pořád za Československo,
jako to bylo před lety. Moje rodina také pořád mluví o Československu a já je musím vždycky
opravovat.“
¤ Co říkáte na české jídlo?
Chutná vám naše typická kuchyně?
„Jídlo je skvělé, miluju knedlíky.
Předtím jsem se s nimi už setkal,
ale bylo to něco jiného. Opravdu
mi tady moc chutná.“
¤ Pojďme teď k basketbalu. Je
velký rozdíl mezi hrou v Evropě a v Americe?
„Tak určitě, rozdíl je to obrovský.
Americký basketbal je obecně
úplně jiný než ten v Evropě. Už
jen to, jak rozhodčí řídí hru. Celkově je styl evropských hráčů
odlišný. Když přijdeš do Evropy,
musíš si nejdřív nějakou dobu
zvykat.“
¤ Z jakých důvodů jste vůbec z
Ameriky odešel?
„Chtěl jsem vidět svět a dostat
šanci hrát. Proto jsem odešel do
Evropy. Tenhle život mě baví.
Poznávám spoustu míst, lidí a
kultur. A k tomu dělám to, co mě
naplňuje. Co víc si přát.“
¤ Jaké máte pocity z Final four
Českého poháru? Co bylo nejdůležitější na cestě do finále?
„Byla to v první řadě skvělá zkušenost. Byl to můj první Český
pohár a já doufám, že ne poslední. Nikdy předtím jsem neměl
možnost zahrát si finále národního poháru, takže tohle byla
moje premiéra a velký úspěch.
Nejdůležitějším momentem na
cestě do finále bylo určitě vítězství nad Novým Jičínem.“
¤ Prozradíte, jaká byla v
týmu po finále nálada?
„Po tom finálovém zápase, i
když prohraném, jsme byli
šťastní. Měli jsme obrovskou radost, že jsme tam
mohli být. Nymburk byl po
celou dobu soutěže favorit
číslo jedna, prostě top tým.
My jsme ten den nepředvedli zrovna vynikající
výkon, každý za sebe
ví, kde je jeho maximum, ale nálada byla
dobrá. Upřímně, chtěli jsme oslavovat s fanoušky a poděkovat
jim za podporu, za
to, že přijeli. Byli
skvělí.“
¤ Co bylo příčinou následné prohry s Opavou?

„V zápase s Opavou na nás padla
obrovská únava. Hráli jsme osm
zápasů během dvou týdnů, což je
opravdu hodně náročné. Prostě
jsme byli vyčerpaní, to je to
pravé slovo. Fyzicky jsme odešli,
bylo toho moc, což se projevilo
na výsledku utkání.“
¤ Kam povedou vaše kroky po
skončení sezóny, máte už něco
v plánu?
„Co budu dělat po sezóně, vím
úplně přesně. Pojedu domů. Mé
sestře se narodilo dítě, takže jsem
strýc. Zatím jsem viděl jen fotky
a už se strašně moc těším, až si to
malé budu moct užít doopravdy.“
¤ Jako vrcholový sportovec
preferujete aktivní nebo pasivní odpočinek?
„Když jsem doma, chodím na
lov a rybařit. To je pro mě největší relax. Mám rád to ticho a klid.
Sednu si k vodě, někam, kde nikdo není, odpočívám a o nic se
nestarám. Když hraju basketbal,
jsem pořád středem pozornosti.
Jsou tady fanoušci, lidé nás fotí,
zpovídají…Kdybych mohl, chodil bych na ryby a na lov každý
den.“ (smích)
¤ Když si představíte sám sebe
za dvacet let, co vidíte?
„Za dvacet let budu doufám pořád na lavičce, ovšem v jiné roli.
Až skončím aktivní kariéru, chtěl
bych zůstat u basketbalu a trénovat. To byl vždycky takový můj
sen. Je jedno kde, nemusím se
vracet do Ameriky. Budu žít kdekoli, kde bude příležitost. Jediné
co mi chybí je moje rodina. Vždycky je ale můžu navštívit, i
když je to trošku z ruky.“
Lucie Nedbalová

Co se zase stalo? Hodně Jasonovi dávají zabrat svými nepředpovídatelnými výroky i tuzemští rozhodčí…
foto: Zdeněk Pěnička
Na Hané se mu líbí. V rozsáhlém rozhovoru se urostlý Jason například
přiznal ke své slabosti pro české knedlíky. Spokojený úsměv je předzvěstí
blížícího se oběda…
foto: Lucie Nedbalová

Vydařená halová sezona kosteleckých kušistů
Uplynulá halová sezona byla
pro SAVANA klub kuší Kostelec na Hané nejlepší v dosavadní historii klubu. Vynikající výsledky z mistrovství České
republiky výrazně promluvily
i do celkového hodnocení Českého halového poháru. Kostelečtí kušisté obsadili hned tři
prvenství! Že se nemusí za své
výsledky stydět, potvrdila i nominace čtyř jejich členů na
březnové Mistrovství Evropy
v chorvatské Malinské.
„Kdyby mi někdo řekl, jaká parádní halová sezona nás čeká, tak
si poklepu na čelo. Ale na druhé
straně se vlastně ani nedivím. Už
loňská venkovní sezona byla vydařená. Vyhráli jsme v soutěži
družstev nejvyšší celostátní ligu,
druhé družstvo skončilo na 4.
místě. V Českém poháru máme
vítěze v kategorii kadeti, junioři a
ženy. Na mistrovství ČR v družstvech jsme skončili o pár bodů
druzí, další výběr obsadil 5. místo. V jednotlivcích pak máme
zlato v seniorech a juniorech,
stříbro v ženách a v kadetech,“
pochlubil se vskutku skvostnou
bilancí předseda kosteleckých
kušistů Josef Nedělník.
O tom, že budou členové SAVANY atakovat ty nejvyšší posty
naznačil už první halový závod v
Kostelci na Hané. „Z halového
mistrovství nám doma zůstalo
zlato v kadetech, juniorech a ženách, stříbro pak získal senior a
družstvo „A“. Čtvrté místo jsme
získali v kategorii muži, senioři a
družstvo „B“,“ popsal průběh halového šampionátu Nedělník.

VÝSLEDKY KOSTELECKÝCH KUŠISTŮ V ČP A NA ME

Český pohár - venkovní sezona 2008
MUŽI:
10. Jiří SLOŽIL, 14. Josef NEDĚLNÍK,
16. Svatoslav KUBA
SENIOŘI: 1. František SEDLÁČEK, 3. Martin HÁMOR
ŽENY:
1. Jaroslava NEDĚLNÍKOVÁ
JUNIOŘI: 1. Jan NEDĚLNÍK, 3. Lukáš NOVÁK
KADETI: 1. Hana NEDĚLNÍKOVÁ
Český pohár - halová sezona 2008/2009
MUŽI:
4. Josef NEDĚLNÍK, 8, Jiří SLOŽIL,
15. Jiří NOVÁK, 16. Svatoslav KUBA
SENIOŘI: 3. Martin HÁMOR, 5. František SEDLÁČEK
ŽENY:
1. Jaroslava NEDĚLNÍKOVÁ
JUNIOŘI: 1. Jan NEDĚLNÍK
KADETI: 1. Hana NEDĚLNÍKOVÁ

Mistrovství Evropy (Chorvatsko, březen 2009)
MUŽI:
16. Josef NEDĚLNÍK
ŽENY:
11. Jaroslava NEDĚLNÍKOVÁ
JUNIOŘI: 8. Jan NEDĚLNÍK
KADETI: 1. Hana NEDĚLNÍKOVÁ
V soutěži družstev získalo české reprezentační družstvo kadetů
nádherné 3. místo (Nedělníková, Grošaft, Košinová)

Tyto výsledky měly velký vliv
na složení reprezentačního mužstva pro halové mistrovství Evropy v Chorvatsku. Vždyť celou
jeho polovinu tvořili kostelečtí
kušisté a určitě se nemuseli stydět za to, jak na „Evropě“ stříleli. Vzhledem k velmi silné konkurenci to byly dosažené výsledky asi maximem toho, čeho
mohli dosáhnout. „Svou roli zde
sehrála zodpovědnost, prostředí
a v neposlední řadě a snad nejvíce i nervozita. Já jen doufám,

Mistři! První tým kostelecké SAVANY (uprostřed) získal první místo v celostátní lize.
že se nám podaří v nadcházející
venkovní sezoně na tyto vynikající úspěchy navázat,“ uvedl dále
předseda a sám aktivní závodník. Členové kosteleckého klubu kuší SAVANA děkují touto
cestou Krajskému úřadu Olomouckého kraje a Městu Kostelec na Hané, kteří jim ze svého rozpočtu finančně výrazně
přispívají na závodní činnost.
„Pokud nejsou peníze, není

střelecké vybavení a tím pádem
není možné účastnit se ligových a mistrovských závodů,“
zmínil známou pravdu Josef
Nedělník.
Poděkování patří i dalším sponzorům, kteří klubu pravidelně
pomáhají formou reklamních
nebo věcných předmětů: Tiskárna Jola v Kostelci na Hané,
Penzion Mánes v Čechách pod
Kosířem, Barvy a laky Kor-

dek Prostějov, Windmöller &
Höl-scher Prostějov, Palírna u
Zeleného stromu - Starorežná
Prostějov, a.s. a mnoho dalších.
-zvEvropský bronz na
Hanou. Reprezentační
družstvo kadetů získalo v Chorvatsku třetí místo. Jeho členkou byla
kostelecká Hana Nedělníková
(vpravo).

14.dubna 09




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

Nabízíme:
NOVÁ VÝSTAVBA RD
Připravovaná novostavba RD 3+kk
DOBROCHOV
NOVINKAROKU 2009

dispozice 3+kk
zast.pl. 90 m2
už.pl. 72 m2
Cena na klíč včetně pozemku 1000 m2

2.600.000 Kč
Financování zajistíme !
RODINNÉ DOMY

Prodej RD 3+1 Ondratice, okrajová část
obce,sam. vjezd, zahrada, k bydlení i k rekreaci. 
Cena: 550.000 Kč
Prodej cihlového RD 2+1 Určice, koupelna s WC, voda obecní, 220/380 V, plyn
na pozemku, topení el + krbová kamna,
podlahy dlažba, plovoucí, dřevotříska a
koberce, okna plastová, střecha valbová,
krytina tašky. Možnost zbudovat podkroví.

Cena 910.000 Kč

Prodej lux., sam. stojící, 2-podlažní RD
6+2 ve Vyškově v nadSTD provedení, nepodsklepený, zděný se sedlovou střechou s
polovalbami a vikýři. Kolaudace v r. 2001.
Zast. plocha 127 m2, zahrada 1169 m2,
další plochy 348 m2. Terasa se zámkovou
dlažbou, na zahradě angl. trávník, okrasné
dřeviny, dřevěná kůlna, rozest. 2-garáž.
Možnost užívat R D jako 2-generační. K
nastěhování ihned. Cena 5.990.000 Kč
Prodej RD 2x 3+1 Mostkovice s garáží a
zahradou. CV 785 m2, zahrada 385 m2.
V 1.podlaží byt 3+1, ve 2. podlaží byt 3+1,
ÚT na tuhá paliva, elektřina 220/380 V,
plyn. přípojka před domem, přípravena na
připojení, septik, dílna, sklep, garáž, zahrada, ovocný sklípek. 
Cena : v RK

Prodej lux. zrekonstr. RD 4+1 Hvozd Klužínek, parc. 616 m2, rekr.oblast, nadstandartně zařízený, bazén, sauna, krb, pergola, zahrada. Pro rekreaci i k trv.bydlení.
Ihned k nastěhování. Cena 1.350.000 Kč

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

Prodej luxusního patrového RD 4+1 s terasou
garáží a zahradou přímo u lyžařských vleků v
lázních Lipová v Jeseníkách. Zast.plocha 94
m2, zahrada 611 m2. Ihned volný.VÝHODNÁ
INVESTICE !!! Cena 2.690.000 Kč SLEVA!
BYTY prodej
Prodej DB 3+1 s lodžií, PV-Kostelecká,

1.250.000 Kč SLEVA!
Prodej OV 3+1 s lodžií, PV-Zrzavého,
72 m2, 2 NP
Cena 1.470.000 Kč
Prodej bytu 1+1, PV-Pujmanova

Cena 820.000 Kč
BYTY PRONÁJEM
Pronájem bytu 3+1 PV-Slavíčka

3.800 Kč + en.
Pronájem bytu 3+1 PV-Budovcova

9.000 Kč+ energie
Pronájem zařízeného bytu 3+1 PV Ječmínkova, 64 m2, 2.p./2  11 500 Kč/měs.
Pronájem zařízeného bytu 3+1 PV Svornosti, 87 m2, 4.p./4 
16 000 Kč/měs.
Pronájem zařízeného bytu 2+1 PV- sídl.
Svobody, 56 m2, 5 patro. Ihned volný. 

Cena 8.000 včetně ink.
Kompletní nabídka v kanceláři
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
NOVINKA !!! Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního domu s 10 bytovými jedn.,
restaurací, vinárnou, vitotékou a dvěma obchody
v historickém centru Prostějova.  Cena v RK.
Pronájem obchodu v příz. s výlohou na frekvent. ulici, sklad, kancelář 30.000 Kč/měs+en.
Pronájem obchodu 50 m2 v centru PV,
suterén 
15 000 Kč/měs.
Pronájem kanceláří PV-Svatoplukova,
28,4+51,8 m2, 1.p.
7 200 Kč/měs.
48 +27 m2, 1p. nezař. 
7 300 Kč/měs.
Pronájem obchodu 75 m2 Prostějov - Dolní
ul. 
15000 Kč/měs
Pronájem 400 m2 v suterénu centra PV

cena dohodou
Prodej novostavby sportovního areálu s restaurací a tanečním parketem Dobromilice

3.000.000 Kč
Pronájem KO u centra,obchody,kanceláře,sklady,dílny, v rekonstrukci.  Cena v RK
Pro našeho klienta hledáme RD
k rekonstrukci i ve velmi špatném
technickém stavu.Platba hotově.

www.realitycz.net

BYTY - PRODEJ
Plumlov
Byt 3+1 o vým.64 m2 s krásným výhledem v klidné lokalitě,
plastová okna, nízké náklady na bydlení, garáž, parkování.

Cena:1.400.000,--Kč
Olomouc - terasový byt
Exkluzivní zděná novostavba 4+kk, 91,5 m2, terasa 25,4 m2,
neprůchozí pokoje, garážové stání. Ihned k nastěhování.

Bližší informace v RK
Prostějov -V.Outraty
Družstevní byt 1+1, I. NP, podlahová plocha 32 m2.


Cena: 750.000,- Kč
Prostějov - Budovcova
Cihlový byt 2+1, OV, podlahová plocha 56m². 		

Cena: 1.150.000,-Kč
Brodek u Prostějova
Cihlový byt 3+1,OV, nová kuchyně, podlahová plocha 66 m2.

Ihned k nastěhování! Cena: 950.000,- Kč
BYTY – PRONÁJEM
Prostějov - Šlikova ul.
Pronájem bytu 1,5+1, zařízený, 40 m2, 2. NP, v blízkosti
centra.
Volný ihned!
	
Cena: 8.000,-Kč/měsíc vč. inkasa

Michael Vejmola

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

tel.:
mobil:

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

RD – PRODEJ

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

NOVÉ CIHLOVÉ BYTY
JEZDECKÁ - PROSTĚJOV
RD Nezamyslice 
Tel.: 777 851 606
Dispozičně 2+1, zastavěná plocha 43m2,
zahrada 840 m2. Veškeré inženýrské sítě.

Sleva !!! Nová cena 660.000,- Kč

Byt 3+1 Přemyslovice Tel.: 777 231 606
Osobní vl., 72m2, plastová okna, nová kuchyňská linka, nové etážové topení, vlastní
kombinovaný kotel na plyn, 2. patro, 2 velké sklepy, dvojgaráž, zahrada se zahradní
chatkou, udírna. 
Cena: 990.000,- Kč

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

Dobrochov
Přízemní novostavba rodinného domu 4+kk těsně před
dokončením. Možnost dokončení samostatně nebo stavební
firmou, která dům staví. Klidná lokalita v okrajové části obce.

Bližší informace v RK

Klenovice
Samostatně stojící novostavba RD 6+kk s garáží, terasou,
v klidné části, zast. pl. 132m2, plyn.ÚT + teplovzdušné
vytápění z krbu do všech místností.. Bližší informace v RK

Nezamyslice
Novostavba RD 4+1 s garáží, v klidné lokalitě, zast. plocha
92,43m2, plyn ÚT, 2xWC, vytápěná podlaha v koupelně,
zařízená kuchyňská linka.
Cena: 2.900.000,-- Kč

Držovice
Prodej levé části nově postaveného dvojdomku s dvojgaráží
o velikosti 7+1 s nadstandardním sociálním zařízením.
Zastavěná plocha 150m², zahrada 418m², kombinované
vytápění, centrální vysavač, bazén, vlastní studna, vinný sklep.
Možnost prodeje celého domu.
Bližší informace v RK
Hodějice
Rozsáhlá nemovitost 2 km od Slavkova u Brna, klidná
poloha. Obytná část 3+1,1+1,vjezd do dvora, ten je uzavřen
hospodářskými stavbami, rozsáhlá zahrada se samostatným
vjezdem /možné další stavební místo/,veškeré inž.sítě, nutná
modernizace. Celková výměra 2.380 m2. Cena: 3.200.000,-Kč
Vyškov
Provozovna pohostinství se zahradní restaurací a luxusním
bytem 2+1 s privátním bazénem. Počet míst uvnitř 35, v zahradě
80. V zahradě výčep, udírna, gril. Prodává se včetně vnitřního
vybavení restaurací a nábytku v bytě. Velmi dobrý stav, napojení
na veškeré inženýrské sítě.
Cena: 5.000.000,-Kč

www.asistent-reality.cz
NABÍZÍME:

CHATA – PRODEJ

Zděná chata v klidné rekreační oblasti Alojzov v blízkosti
lesa, na rovinném pozemku 369 m2, vjezd na pozemek,
podsklepená, vlastní studna, el. 220/380, velmi dobrý stav.

Cena: 990.000,-- Kč

BYTY - PRODEJ
1+kk Okružní c/dr, 18 m2
1+kk E. Beneše p/ov, 32 m2
1+1 Krapkova c/ov, 39 m2
2+1 V. Špály p/dr, 56 m2
2+1 A. Slavíčka p/dr, 62 m2
2+1 Dolní p/ov, 58 m2

2+1 E. Beneše, p/dr, 58 m2
2+1 Dolní p/ov, 59 m2
2+1 Šmeralova p/dr, 67 m2
2+1 Brněnská c/ov, 65 m2
2+kk Raisova, c/dr, 48 m2
2+1 Okružní p/ov, 64 m2
2+1 Dolní, p/ov, 58 m2
2+1 Šárka, p/ov, 62 m2
2+1 Držovice, garáž c/ov 52 m2 
3+1 Šmeralova p/dr, 68 m2
3+1 Sídl. Svobody p/ov, 76 m2 
3+1 E. Beneše p/ov, 65 m2

3+1 Tylova, p/dr, 72 m2

3+1 Moravská p/dr, 73 m2

3+1 E. Beneše p/ov, 74 m2

3+1 Moravská c/ov, 75 m2

3+1 E. Beneše p/dv, 70 m2

3+1 Žeranovská c/ov, 72 m2 
3+1 Tylova c/ov, 70 m2

3+1 J.B.Pecky c/ov, 72 m2

3+1 Šípkova c/ov, 90 m2


640.000 Kč
840.000 Kč
930.000 Kč
900.000 Kč
1.030.000 Kč
1.090.000 Kč
1.090.000 Kč
1.110.000 Kč
1.140.000 Kč
1.180.000 Kč
1.245.000 Kč
1.245.000 Kč
1.290.000 Kč
1.290.000 Kč
1.320.000 Kč
1.240.000 Kč
1.435.000 Kč
1.440.000 Kč
1.445.000 Kč
1.540.000 Kč
1.540.000 Kč
1.580.000 Kč
1.640.000 Kč
1.690.000 Kč
1.740.000 Kč
1.880.000 Kč
1.970.000 Kč

BYTY – PRONÁJEM

NÁŠ TIP!

Chatka Brodek u PV Tel. : 777 851 606
Dřevěná chatka, rovinatý oplocený pozemek
o výměře cca 400m2, příjezdová komunikace, voda ze studny, elektrika na hranici pozemku. Vhodné k rekreaci. Cena : 120.000,- Kč

Byt 2+1 Prostějov – Držovice  Tel.: 777 231 606
Osobní vl., 52m2, I.patro, zděná koupelna, vlastní vytápění kombinovaným
kotlem. V ceně garáž.

Nová Cena : 1.300.000,-

1+1 V. Amdrose c, 36 m2
4.700,-Kč + ink.
1+1 Šafaříková c, 30 m2
5.500,-Kč + ink.
1+1 Raisova c, 38 m2
5.700,-Kč vč.ink.
1+1 Čelechovice na H. c, 38 m2

5.800,-Kč vč.ink.
1+1 Dolní p, 34 m2
6.000,-Kč vč. ink.
1+1 Waitova, c, 49 m2
6.500,-Kč vč.ink.
1+1 Krasická c, 39 m2
6.700,-Kč vč.ink.
2+1 Belgická p, 44 m2
5.500,-Kč + ink.
2+1 Olomoucká c, 73 m2
6.000,-Kč + ink.
2+1 Žeranovská p, 58 m2
6.500,-Kč + ink.
2+1 Okružní p, 64 m2
7.500,-Kč vč.ink.
2+1 Dolní p, 58 m2
8.500,-Kč vč.ink.
3+1 Anglická p, 70 m2
7.000,-Kč + ink.
3+1 Rejskova c, 100 m2
7.800,-Kč + ink.
3+1 Belgická p, 76 m2
8.000,-Kč + ink.
3+1 Vrbátky c, 95 m2
8.000,-Kč + ink.
4+1 Palackého c, 110 m2
7.900,-Kč + ink.
4+1 Rejskova c, 120 m2
8.000,-Kč + ink.

DOMY – PRODEJ

RD 3+1 Polkovice - okr. Přerov
pozemek: 188 m2, řadová zástavba, dvorek, nutná rekonstrukce, kompletní IS.
Cena: 485.000,-Kč

RD Prostějov 
Tel.: 777 851 606
Dispozičně 4+1, zast. Plocha 149 m2, plynové ústřední topení, elektrika 220V, voda a
kanalizace obecní.  Cena : 1.870.000,- Kč

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

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

Aktuální nabídka:

RD 2+1 – Čelčice
krajní řadový menší RD s bytovou
jednotkou 2+1 ve středu obce s možností rozšíření do podkroví. Vjezd do
domu a na pozemek, malý dvorní trakt.
Obecní IS, nutná celková rekonstrukce
domu.
Nová cena : 370.000,-Kč
RD 2+1 Otinoves
samostatně stojící RD s bytovou jednotkou 2+1, topení lokální na plyn, obecní
voda, el.220/380V, vjezd na pozemek,
zahrada, klidná lokalita, vhodné i jako
chalupa k celoroční rekreaci.
	
Cena: 800.000,-Kč
Byt 3+1 (73m2) – ul. Zrzavého,
Prostějov
prodej bytu v os.vlast., panel, 3. patro,
výtah, lodžie, dům po kompletní rekonstrukci, plast.okna,byt v původním
stavu, udržovaný, ihned volný.

Cena: 1.430.000,-Kč
Byt 3+1 (73m2) – Mozartova ul.,
Prostějov
převod dr. velmi pěkného bytu v revitalizovaném domě, panel, 4.patro, výtah,
lodžie, šatna, koupelna po rekonstrukci,
nízké náklady, velmi dobrá lokalita, volný po dohodě. Cena : 1.400.000,-Kč

RD 3+1 Konice - okr. Prostějov
pozemek: 437 m2, samostatně stojící, zahrada, původní
stav, komp. IS.
Cena: 695.000,-Kč

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

Vyjednávací cena: 3.990.000,-Kč
GARÁŽ – PRONÁJEM
Pronájem garáže na ul. Žeranovská, elektřina zavedena, volná.

Cena: 1.600,--Kč/měsíc
NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM
Prostějov – Svatoplukova ul.
Nadstandardní prostory 140m2, výlohy s bezp. fólií,
alarm, venk. neon, vhodné jako salon, prodejna. Vjezd pro
zásobování a 1 parkovací místo. 
Bližší informace v RK
Prostějov – Svatoplukova ul.
Přízemí, cca110 m2, vhodné pro kanceláře, lehkou výrobu,
velmi dobrý techn. stav, 3 parkovací místa.

Bližší informace v RK
Prostějov – Poděbradovo nám.
Pronájem 1–2 kanceláří, řešené samostatně, jedna kancelář
s výlohou. WC, kuchyňka, v centru města.

Bližší informace v RK
Kralice na Hané
Samostatně řešené kanceláře, podlahovou plochou cca
1220m2, šatna,kuchyňka,WC, snadná dostupnost do
Prostějova.
Cena: 500,- Kč/m2/rok
Prostějov-Olomoucká
Prostory vhodných ke komerčním a prodejním účelům (2x
prodejna 51 m2, 57 m2) včetně příslušenství ( sklady, garáže,
dvůr).

Bližší informace v RK
STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY
Držovice
Prodej 2 pozemků určených pro stavbu RD, inženýrské
sítě na hranici pozemku, výměra pozemku 1020 m2.

Cena: 1600,- Kč/m2
Plumlov-Lesnická
Prodej pozemku určeného na stavbu RD, inženýrské sítě na
hranici.Celk.výměra cca 1500 m2.  Cena: 900,- Kč/m2
Plumlov
Prodej pozemku určeného pro stavby RD. Pozemek je
situován v klidné lokalitě. Výměra pozemku 1252 m2.
	
Cena: 750,- Kč/m2
Konice
Pozemky v dosahu inženýrských sítí. Celková výměra cca
2000m². Okrajová část obce ve směru na Skřípov.		

Cena: 300,- Kč/m2
Alojzov
Prodej pozemku na začátku obce Alojzov určeného územním
plánem k výstavbě RD. Celková výměra 3.276m². Prodej
možný po částech. 
Cena: 650,-Kč/m²
Slatinice
Prodej pozemků určených pro výstavbu rodinných domů
v atraktivní lázeňské oblasti. Celková výměra pozemku
20.000 m2.
Bližší informace v RK
• RD v Prostějově a okolí – Bedihošť, Hrubčice, Držovice,
Vrahovice, Mostkovice, Určice,…
• Provozní objekt s kancelářemi
• Pronájem nebytových prostor cca 60-70 m2 – prodejna
zahrádkářských potřeb
• Restaurace v Prostějově
• Pronájem bytu 1+1 v Prostějově
• Pozemek pro výstavbu garáží a parkování nákladních
automobilů (cca 3-5tis. m2)
• Koupě bytu 2,5+kk v Olomouci, vhodný k rekonstrukci
Chcete prodat RD nebo byt? Díky naší široké databázi
klientů Vám nabízíme
rychlé zprostředkování prodeje.

Kompletní nabídku naleznete také na
www.reality-kocourek.cz, www.nemovitosti.cz.
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RD Stražisko 
Tel.: 777 231 606
Samostatně stojící RD, udržovaná zahrada o výměře cca 500m2. Dispozičně 5+1,
topení plynové Wafky, voda ze studny,
žumpa, elektřina. Dům je suchý, podsklepený.
Cena : 1.100.000,- Kč
1+1 PV - Divišova 
Tel.: 777 851 606
Kompletně zrekonstruovaný cihlový byt,
1+1, 43m2, II.patro,, nový kombinovaný
plynový kotel na otop a ohřev teplé vody, plovoucí podlahy, sprchový kout.

Cena : 7.000,-Kč/měs.vč.ink.

RD 2+1, 3+1 Ptení - okr. Prostějov
pozemek: 221 m2, řadová zástavba, zahrada, garáž, terasa, kompl. IS, klidné místo.
Cena: 1.420.000,-Kč

Skladová hala – Plumlov
pronájem nezateplené skladovací haly v
Plumlově, celková plocha 3200 m2, možný příjezd pro kamiony, možnost sociálního zázemí.  pronájem dohodou v RK

RD Želeč 3+1 – okr. Prostějov
pozemek: 800 m2, garáž, zahrada, průjezd, sedlová střecha, hala, komp. IS.
Cena: 1.470.000,-Kč

2+kk PV – centrum 
Tel.: 777 231 606
K pronájmu byt po celkové rekonstrukci v
centru města, 53 m2, nová kuchyňská linka,
nová koupelna, samostatné vytápění, eurookna. 
Cena : 5.500,- Kč/měs.+ink.



BYTY PRONÁJEM:
1+1, n/c, Brněnská, PV 
1+1, n/c, Divišova, PV 
2+1, n/c, centrum, PV 
2+1, z/p, Špály, PV 
1+1, n/c, centrum 
2+kk, n/c, centrum 
1+1, z/p, Tylova 

6.000,- Kč/měs. vč.ink.
7.000,- Kč/měs.vč.ink.
7.000,- Kč/měs.+.ink.
7.500,- Kč/měs.vč.ink.
5.000,- Kč/měs.+ink.
5.500,- Kč/měs.+ink.
6.500,- Kč/měs.vč.ink.

pozemky:
St.p. Lešany, 1480 m2, 
Bedihošť, 700 m2
Kostelec na Hané, 2600 m2
St.p. Vrahovice, 926 m2 

400,-Kč/m2
1.100,- Kč/m2
430,- Kč/m2
1.390,- Kč/m2

Nebytové prostory:
Garáž Držovice

104.000,- Kč

Širokánabídkakanceláří, nebytovýchaobchodníchprostor

Prodáme váš byt, rodinný dům či chalupu

Olomouc, Přerov, Prostějov

VOLEJTE ZDARMA 800 555 365

RD 4+1 Vřesovice - okr. Prostějov
pozemek: 1.782 m2, novostavba, garáž, zahrada, řadová
zástavba, terasa, plas. okna.
Cena: 1.970.000,-Kč

RD 2x2+1 nám. Práce - Prostějov
pozemek: 168 m2, rohový řadový dům, 2 samostatné
byty, původní stav.
Cena: 2.900.000,-Kč

POZEMKY

Vrchoslavice 5x1.000 m2
Kostelec na Hané 2.700 m2
Určice 2x600m2
Držovice 1.861 m2
Mostkovice 700 m2
Domamyslice 18.867 m2
Kostelec na Hané 219 m2
Vrahovice 830 m2
Konice 1.327 m2
Ohrozim 1.171 m2
Záhoří u Seloutek 3.600 m2
Kostelec na Hané 2.161 m2

200,-Kč/m2
400,-Kč/m2
600,-Kč/m2
1.150,-Kč/m2
1.240,-Kč/m2
1.250,-Kč/m2
175.000,-Kč
260.000,-Kč
430.000,-Kč
695.000,-Kč
745.000,-Kč
920.000,-Kč

www.asistent-reality.cz

Pozemek 1374m2 - PV – Vrahovice
stavební pozemek Prostějov, Vrahovice,
IS na hranici pozemku, příjezd na pozemek po místní komunikace, velmi klidná lokalita a zajímavé místo, bližší info
v RK.	
Cena: 1.350.000,-Kč

Vykoupíme RD v PV
a blízkém okolí určené
k rekonstrukci a nebo demolici
do 250 tis. Kč – platba
v hotovosti. Případné dluhy
a exekuce vyplatíme a vyřídíme.

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

Rodinné domy:
Prostějov - prodej řad. koncov. jednopodlaž. domu,
ul. Tovačovského, 2+1 s
možností rozšíření do podkroví. Po částeč. rekonstr. a modernizaci, nová
koupelna, veškeré rozvody, podlahy. Vytápění je
lokální na zemní plyn, veškeré IS. Za domem se
nachází terasa a malá zahrádka. 

SLEVA! 1.990.000,- Kč
Raková u Konice - prodej
samost. stoj. RD 2+1 s možností rozšíř. do podkroví. El.
220/380 V, studna, obec. vodovod, plyn před domem, vytáp. na TP. Dům se
nachází na okraji obce, nedaleko je les, celková
výměra pozemku 1605 m2.Vhodné k trvalému
bydlení i k rekreaci. 
Cena: 735.000,- Kč
Prostějovičky - prodej řadového, nepodsklep. RD 5+1s
garáží, 2. NP, po rekonstrukci,
el. 220/380 V, ústřed. plynové
vytápění,kanalizacedoseptiku,studnanapozemku.
Za domem je menší zahrádka, celková výměra pozemku je 267 m2. Součástí prodeje je i orná půda o
výměře527m2.
Cena:vRK
Přemyslovice - prodej RD
3+1,samostat.stojící,2.NP.Na
důmnavazujevýměnek,vytápění je lokální na zemní plyn,
voda ze studny, vodovodní řád před domem, suché
WC.Celkovávýměrapozemkuje275m2.

Cena:460.000,-Kč
Studenec - prodej řad. jednopodlaž. RD 3+1 s možností
rozšíření do podkroví. Dům
je vhodný ihned k bydlení.
Vytápěníústřednínazemníplyn,el.220/380V,voda
z vlastní studny, vodovod před domem, kanalizace
dožumpy.Zadomemjehospodář.přístavek(garáž)
a kolny, následuje zahrada s vjezdem na pozemek.
Zastavěnápl.369m2,zahrada155m2.

Cena:690.000,-Kč
Obec Hačky - prodej samost.
stoj. jednopodlažního RD
3+1po částeč. rekonstr. Nové
rozvody vody, kanalizace, plynu, nová kastlová okna, el. 220/380V, nové dřevěné
stropy.Vytáp. lokál. na zemní plyn, tuhá paliva a el.
přímotopy. Obec. vodovod, vlast. studna, kanalizace
dožumpy.Celk.výměrapozemku740m2,zahrada
535m2.Vhodnéktrvalémubydleníirekreaci.

SLEVA!1.300.000,-Kč
Výšovice - prodej - RD, řadový vnitřní s dispozicí 2+1,
podstandardní vybavení, vytápění ústřední na zemní plyn.
Nutná celková rekonstrukce a modernizace.Za
domem se nachází hospodářská budova. Celková
výměrapozemku445m2. 
Cena:vRK
Prostějov - prodej RD 4+1,
ul. B. Němcové, 2. NP, řadový, zděný, nepodsklep., sedl.
střecha, domek je v rekonstrukci. Za domkem je dvorek, napojené veškeré
IS,zastavěnápl.122m2. 
Cena:kjednání
Byty - prodej
Prostějov, ul. Západní
- prodej bytu 2+kk, OV,
3. NP, zděný, výměra
cca 56 m2, balkon, plast.
okna, plov. podlahy, v ceně moderní kuch. linka
včetně elektrospotřebičů, vestav. skříně v ložnici.
( Možnost dokoupit garážové stání v 1.PP o vel.
15 m2 - 200.000,- Kč). Cena: 1.750.000,- Kč
Prostějov- prodej DB
2+kk, Hybešova ul., 1
patro/ze 4, výtah, panel,
výměra 35,38 m2, po
rekonstr., nová fasáda, střecha, stupačky, lodžie,
plast. okna. Byt orient. na jih.
 Cena: dohodou v RK
Prodej bytu - Prostějov,
J. Zrzavého, OV, 3+1, 1.
NP, 75 m2, panel, lodžie,
dům po celkové rekonstrukci, zateplená fasáda, plastová okna, plovoucí
podlahy, původní jádro. Cena dohodou v RK
Byty - pronájem
Prostějov - pronájem bytu
2+1, ul. Šárka, 4. patro, 56
m2, vybaveno, plast. okna,
plyn. sporák, bez balkonu,
tel. linka, internet-Infos. Cena: 7.500,- Kč/měs.

včetně inkasa
Prostějov - pronájem bytu
2+1, Okružní ul., 4. NP.
 Cena: 7.500,-Kč/měs.

včetně inkasa
Prostějov - pronájem bytu
3+1, K. Svolinského, cca
80 m2, s lodžií v cihlovém
domě 5. NP.

Cena: 8.500,- Kč/měs. včetně inkasa
Nebytové prostory
Prostějov-pronájemnebyt.
prostor na ul. Dolní vhodných k provozování obchodu, sídla firmy, skladování
apod. Celková podlah. plocha 75 m2, vytáp. na
zemní plyn, parkování u objektu. Objekt v rekonstrukci, možnost staveb. úprav dle nájemce.

Cena: v RK
Prostějov - pronájem nebyt. prostoru (kanceláře) v podnikatel. objektu v centru města, naproti
OD Prior. Kancelář je vybavená, nachází se ve II.
patře, 39 m2, rozdělená na 2 místnosti (15 + 24
m2), kuchyňka,WC, vlast. elektroměr. Možnost
pronájmu parkovacího místa ve dvoře.

Cena: 6.500,- Kč/měs.+inkaso
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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.,
1 920 000,- Kč
75 m2, lodžie, garáž 3x6m. 
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

1 490 000,- Kč
rekonstrukci.
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,
1 100 000,- Kč
zachovalém stavu
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:
Pronájem bytu 1+kk C Boudy, včetně zařízení, 36 m2,
4.patro. Ihned volné, byt je zařízený nábytkem, postelí,
sedačkou, lednicí a pračkou.
Cena 6 100 Kč /měs.
Pronájem bytu 3+1, Kostelec na Hané, OV/cihla, 2.
NP, 78 m2, lodžie, sklep, klidná lokalita, 6 km od PV,
8 500,- Kč/měs.
volné od 7/2009. 
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
Cena v RK
park. stání, klidná lokalita. 

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),
Cena k jednání 2 600 000,- Kč
nutné opravy. 

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

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


Tel.:606 922 838

Byty pronájem Prostějov:
3+1 Brněnská, cihla, 89 m2, 2. patro, loggie s
markýzou, plstová okna, samostatné plynové topení, orientace východ-západ, internet, kabelová
televize, volný od 1.6. 2009.
 Cena: 8.000,-Kč/měsíc + inkaso (cca 2.000,-Kč)
2+1 J.B. Pecky, 55m2, 1.patro, cihla, byt po kompletní precizní rekonstrukci, ihned volný.

Cena: 8.000,-Kč/měsíc

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


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

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

Cena 235 tis. Kč

Rodinné domy, chaty

* 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 2+1 v Plumlově, samostatně stojící v
překrásném prostředí u lesa s výhledem na
Plumlovský zámek. Usedlost tvoří částečně
podsklepený, cihlový rodinný dům se zastavěnou plochou 170m2, hospodářská budova,
zaplocený dvorek, kůlna a zahrada o výměře
1900m2. Dispozice domu: zádveří, chodbička, obývací pokoj, ložnice, koupelna, kuchyň.
Septik, studna, el. 220V/380V. Jedinečné místo
Cena 2.200.000 Kč.
v Plumlově !!!
* 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
Cena k jednání je 1.900.000Kč.
příroda. 

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

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

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

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

Cena 540 tis. Kč

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

Cena 235 tis. Kč

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
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◘ 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,-)


BYTY
1+kk Okružní Cena 630.000Kč 
Tel:739 322 895
1+kk M. Pujmanové OV V případě zájmu i včetně
zánovní zařízení bytu. Lodžie. Cena 640.000Kč

T:739 322 895
1+kk Neumannovo nám. OV cihla, po rekonstrukci.
T:739 322 895
Cena 830.000Kč 
1+kk E. Beneše OV 32m2+lodžie. Po část. rek. I
T:739 322 895
zařízený. 887.000Kč 
Nový 1+kk Krasická OV. Kolaudace 2006. Nulové
opotřebení. Rohová link, balkon, sklep. 39m2. Náklady
jen 1.900kč/měs. Cena 1.189.000Kč  T:739 322 895
1+1 Resslova OV cihla Cena k jednání 840.000Kč

T:739 322 895
1+1 Šárka Dr. Cihla.Velmi dobrý stav. Cena 899.000Kč

T:739 322 895
1+1 Outratova OV 53m2. 900.000Kč  723 335 940
2+1 Slavíčka. Dům po revit. Byt po částečné rek.
Lodžie, šatna. Cena 1.030.000Kč
T:739 322 895
2+1 B. Šmerala
lodžie, šatna 1.040.000Kč

T:739 322 895
2+1 Špály Dr, nová linka, vest. skříně, pl. okna, nízké
T:732 285 189
náklady.990.000Kč+ provize 
2+1 Dolní OV, 55m2, prosklená lodžie, plast. okna,
žaluzie, parkety, šatna, sklep, 1. patro. Cena k jednání
T:739 322 895
1.189.000Kč 
2+1 s garáží Dr. Mičoly OV Cihla 63m2 + balkon.
Velmi dobrý stav. Sklep 12m2. Náklady 2000Kč.
Cena 1.140.000Kč. Možno i garáž za 160.000Kč

T:739 322 895
2+1 Slavíčka 62m2, 1.160.000Kč
T:723 335 940
2+1 Šárka 68m2 Cena 1.200.000Kč  T:723 335 940
723 335 940
2+1 Rumunská 50m2, 1.230.000Kč 
2+1 Zrzavého OV, dům po revitalizaci, 78m2 +sklep.
Jádro obložené, nová linka, koupelna po rek. Cena
T:739 322 895
1.239.000Kč
2+1 Česká Cihla. Po částečné rekonstrukci. Úplně nová
linka. Velmi nízké měsíční náklady. Cena 1.240.000Kč

T:739 322 895
Nový 2+kk PV-Krasice Možno i garážové stání. Cena
T:739 322 895
1.490.000Kč 
Nový 2+1 Vrahovická Právě dokončen. V domě po
generální rekonstrukci. Za domem uzavřený dvůr.
Stání pro vozidlo 14 m2 v ceně. Cena 1.380.000Kč

T:739 322 895
3+kk Olomoucká OV, cihla Dům i byt po rekonstrukci.
Neprůchozí pokoje. Orientace bytu do zahrady. Cena
T:739 322 895
1.389.000Kč 
3+1 Výšovice 70m2, cihla,OV+ garáž, zahrada.Cena
T:723 335 940
1.300.000Kč 
3+1 E. Beneše OV 68m2 1.390.000Kč  T:723 335 940
3+1 Partyzánská Balkon. Snížení ceny 1.290.000Kč

T:739 322 895
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. Cena
T:739 322 895
1.698.000 Kč 
3+1 A. Fišárka 76m2 lodžie, komora, velký sklep, vl.
T:732 285 189
topení. Cena 1.835.000 Kč 
3+1 Němčice n. H. Cihla, pův. stav, OV, 66 m2.Cena
T:732 285 189
820.000Kč 
4+1 u centra PV OV 120m2, šatna, terasa, zimní
zahrada, 2x sklep a garáž. V klidné lokalitě, původní
T:732 285 189
dobrý stav. Cena 2.320.000Kč 
6+1 v centru Pv Nový nadstandardní byt se
T:723 335 940
zahradou,185m2.
DOMY
RD 2+1 Smržice 60m2. 200.000Kč  T:723 335 940
RD 2+1 Kostelec n. H. menší dům k rekonstrukci, dvůr,
zahrada, klidná lokalita 220.000Kč 
T:732 285 189
RD 2+1 Hor. Štěpánov 270.000Kč
T :723 335 940
RD Dobromilice Cena 350.000Kč 
T:723 335 940
RD Otinoves, zap. rekonstrukce Cena 450.000Kč

T:723 335 940
Chata Bělecký mlýn 400m2, 2 pokoje, bazén, les. Cena
420.000Kč
T:732 285 189
RD 2+1 Lešany Cena 739.000Kč 
Tel:739 322 895
RD 3+1 Kostelec n. H. Cena 750.000Kč T:723 335 940
RD 2+1 Myslejovice zahrada Cena 750.000Kč

T:723 335 940
T:723 335 940
RD 2+1 Hradčany 1.180m2 
Dům 2+kk Plumlov Po rekonstrukci, ideální k rekreaci.
T:739 322 895
Cena 995.000Kč 
RD 3+1 Služín dvůr, hosp. budovy, zahrada 1.000m2, u
lesa. Cena 1.050.000 Kč 
T:732 285 189
RD 7+1 Polkovice dvůr, zahrada, plyn.ústř.topení Cena
1.100.000Kč 
T:723 335 940

RD 3+1 Ivaň dobrý stav, zahrada Cena 1.150.000Kč

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
T:723 335 940
RD Stražisko Cena 1.250.000Kč 
RD 4+1 Kostelec n. H. dobrý stav, vjezd pro auto, dvůr,
T:732 285 189
dílna, zahrada. Cena 1.315.000 Kč 
Nový RD 3+1 Kostelec n. H. Zahrada naproti domu.
T:732 285 189
Cena 1.350.000Kč 
RD 4+1 Kralice po část. rek., nová střecha, topení,
plast. okna. Dvůr a zahrada. Cena 1.445.000 Kč

T:732 285 189
RD 2x 4+1 a komerční objekt Přemyslovce. Pozemek
T:732 285 189
582 m2. Cena 1.475.000Kč 
RD 4+1 Čelechovice. Po rek., pl.okna, nová koupelna,
plov. podlahy, kuch. linka na míru, ústř. plyn. topení,
T:723 335 940
dvůr, garáž. Cena 1.750.000Kč 
RD 3+1 Plumlov po rek.,zahrada.Cena 1.850.000Kč

T:723 335 940
RD 6+1 Čelech. Kaple zahrada 2.000m2,nová koupel723 335 940
na a WC.Cena 2.100.000Kč 
RD 5+1 Určice Zahrada 500m2, garáž  T:774 841 109
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
T:732 282 189
cenu bytu 
RD 5+1 6km od PV Velmi pěkný, garáž, zahrada,nová
koupelna, ústř. Topení.Cena 2.500.000Kč

T:723 335 940
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
Nový RD Vrahovice Možnost podnikání, zast. 890m2,
T:732 285 189
zahrada 2000m2, 3.800.000Kč 
RD 7+1 Klenovice. Nadstandardní. Pozemek 852m2.
Kolaudace 1996. Cena 3.999.000Kč  T:723 335 940
POZEMKY
St. Pozemek Mostkovice 900m2 š 15m, d 60m. Cena
T:739 322 895
430.000Kč 
Poz. Plumlov. přehrada na chatu 800m2, studna,el.

T:723 335 940
Pozemek Otaslavice na chatu 2.114m2 u lesa. Cena
T:723 335 940
317.000Kč 
St. poz. Krumsín 1.370m2 Cena 530.000Kč

T:723 335 940
St. Poz. Služín 473m2 a 866m2 360Kč/m2

T:732 285 189
St. Poz. Určice 1400m2 sítě v dosahu Cena 650Kč/m2

T:723 335 940
St. Pozemek Pv Atraktivní lokalita u hotelu Teniskomerc 1214m2, š 22m, d 55m, sítě u pozemku

T:732 285 189
PRONÁJMY
1+kk Hvězda v suterénu 20m2 Nájem 4.000Kč

T:723 335 940
1+1 Waitova 42 m2 +balkon a velká komora. Nájem
T:739 322 895
6.000Kč vč. ink. 
1+1 Šafaříkova Cihla po celkové rekonstrukci. Nájem
T:739 322 895
5.500 +en.
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
1+1 sidl. Svobody. Nájem 6000Kč vč. ink.

T:739 322 895
Nový 1+1 Krasická 39m2. Nájem 6.700Kč vč. ink.

T:739 322 895
2+1 Belgická Nájem vč. ink. 7.000Kč  T:739 322 895
Nový 2+1 Olomoucká podkrovní 65m2 Nájem
6.000+ink.
T:723 335 940
2+1 Plumlovská 56m2, přízemí Nájem vč.ink.7.000Kč

T:723 335 940
2+1 se šatnou K. Svolinského. Cihla. Velmi dobrý
stav, po částečné rekonstrukci, nová kuchyně. Prostorná
lodžie. Nájem 4.000Kč +3.900Kč ink.  T:739 322 895
2+1 J.B. Pecky Nájem vč. ink. 8.000Kč T:739 322 895
3+1 Tylova šatna, 72m2 +lodžie. Nová koupelna. Částečně zařízený. Nájem 7.400Kč+elektřina

T:739 322 895
4,5+1 Rejskova 120m2 + velká terasa. Po kompletní
rekonstrukci. Nájem 8.000Kč + eng. T:739 322 895
Nadstandardní 7+1 Klenovice Bazén, dvojgaráž, zahrada.Nájem 15.000Kč
T:723 335 940
Pronájem garáže Šmerala 
T:723 335 940

www.realitypolzer.cz

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

Mobil: 777 619 939
Budoucí byty Prostějov - Drozdovice, různé
výměry, dispozice 2+kk až 3+kk, vlastní
dvůr, posezení, parkování.

Byty pronájem

2+1 PV Okružní, panel 
7.500 Kč/m vč. en
2+1 PV Okružní, po rek., cihla  7.000 Kč/m + en
2+1 PV Okružní, po rek., cihla, zařízen

8.000 Kč/m + en

Byty prodej

1+1 OV, PV Okružní 
835tis Kč
1+1 OV, PV Libušinka 
835tis Kč
1.200tis Kč
2+1 OV, PV K.Svolinského 
2+1 OV, PV Palackého, cihla 
1.090tis Kč
3+1 DV, PV E.Beneše, 93m2+2lodžie

1.550tis Kč
1.590tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, cihla 
3+1 DV, PV Šmeralova
1.550tis Kč
1.450tis Kč
3+1 DV, PV A.Slavíčka, 
RD Kostelec na Hané, novostavba 5+1, garáž,
dílna, bazén. 2.690tis Kč rychlé jednání – sleva!
RD Přemyslovice. Po rek. 1+1.
1.050tis Kč
RD PV Čechovice, 3+1, 2 x 1+kk, garáž,
3.390tis Kč
pozemek 824m2, rozestavěný. 
RD Němčice nad Hanou 3+1, udržovaný, dvůr,
949tis Kč
zahrada, plast. okna. 
RD Brodek u PV – Sněhotice 3+1, velký
1.090tis Kč
pozemek, stodola. 
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
830tis Kč
1+1 OV, PV Sídl. Svobody. 
2+1 OV, PV E. Králíka. 
1.090tis Kč
1.190tis Kč
2+1 OV, PV Pod Kosířem. cihla. 
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 
790tis Kč
RD PV, Vrahovice, 6+1, podsklepený, zahrádka
2.090tis Kč
cca 150m2. 
RD Želeč, 4+kk, novostavba 
1.490tis Kč
RD Plumlov 3+kk, po část. rekonstrukci

1.190tis Kč
RD Drahanovice 2+1, k demolici nebo
200tis Kč
rekonstrukci 
RD Blansko 2 x 3+1 – ul. Sadová, v centru
1.790tis Kč
města, pěkná zahrádka. 
Chata 5+1, Stražisko – Maleny. 

470tis Kč

Pronájem prodejny PV - Kostelecká ul.

12 tis Kč + energie
Pronájem prodejny PV - 45m2.

6000,- Kč/měs + energie

www.cmreality.cz

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, Ohrozim, s vjezdem a zahradou, plocha pozemku
420 m2, téměř dokončená kompletní rekonstrukce, finální podoba
podle přání klienta, doporučujeme prohlídku. Cena: 2.200.000,- Kč
Prodej RD 4+1, Bedihošť, s vjezdem a zahradou, plocha pozemku
1036 m2, částečně zrekonstruovaný, možnost okamžitého nastěhoCena: 1.690.000,- Kč
vání.
Byt 1+1, OV, 33 m2, lodžie, panel, PV – M. Pujmanové
Cena: 660. 000,- Kč

Byt2+1,OV,54m2, panel,PV–sídl.Svobody Cena:890.000,-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, 55 m2, lodžie, panel, PV – V. Špály
Cena: 1.010.000,- Kč

Byt 2+1, dr., 62 m2, lodžie, panel, PV –A. Slavíčka
Cena: 1.030.000,- Kč

Byt 2+1, OV, 54 m2, lodžie, panel, po rekonstrukci, PV – MoravCena: 1.330.000,- Kč
ská 
Byt 2+kk, OV, 60 m2, lodžie, novostavba, PV – Krasice, garážoCena: 1.495.000,- Kč
vé stání 
Byt 3+1,OV,74 m2, lodžie, panel, PV - Moravská, přikoupení
Cena: 1.500.000,- Kč
garáže
Byt 2+1, OV, 55m2, lodžie, panel, PV-Dolní, komplet rekonstrukce
Cena: 1.390.000,- Kč
Byt 3+1,OV,75 m2, lodžie, cihla, PV - Moravská, přikoupení garáže
Cena: 1.640.000,- Kč

Pronájem bytu 2+1, 62 m2, PV – Okružní
Cena: 7.500,- Kč včetně inkasa

Cena: 5000,- Kč + inkaso
Pronájem RD 3+1, Mostkovice

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

Tel.:606 922 838
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
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

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
Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice a Čechovice

Nabídka nových
dvojdomů Prostějov

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

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

Zájemci o plošnou inzerci volejte číslo
608 022 023

14. dubna 2009

reality

reality

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. 777
851 606.

Prodám RD ve Vrahovicích, má 2 byty
+ garáž. RK ne! Lusrt15@seznam.cz

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.

Hledám halu ke koupi/pronájmu se soc.
zařízením. Tel.: 723 335 940.
Autoklub Prostějov o.s., Bulharská 1,
pronajme kancelář. Tel.: 602 762 869.
Pronajmu část. zař. 4 + 1, v centru PV.
7.900 Kč + ink. Tel.: 602 50 20 98.
Prodám cihlový byt 3 + 1/B, v OV.
Tylova ul., PV. 604 476 866.
Pronájem bytu 1 + 1 i ke komerč. uč.
Tel.: 722 912 715.

Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 773 925 779.

Prodám chalupu se zahradou – Zdětín.
500.000 Kč. Bez RK. Tel.: 732 927 969.

Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. Děkuji.
777 231 606.

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.

Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoli na sídlišti v Prostějově. Cena
max. 10.000 vč. inkasa.
775 125 779.
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. 773 925 779.
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 v PV ul. Šmeralova,
1. patro, zatepleno, plast. okna,
750.000 Kč, 724 337 984.
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!
Hledám pronájem obchodních prostor v blízkosti centra – levně. Tel.:
608 851 438.
Pronajmu 3 + 1 s garáží v PV, ul.
Západní. Tel.: 222 966 837, 724 173
240, www.ivatesarova@seznam.cz
Prodám RD 7 + 1, V Kostelci na
Hané, ihned k bydlení. Cena dohodou. Tel.: 724 337 984.
Koupím chalupu i k rekonstrukci.
Stav nerozhoduje, hledám pěkné
prostředí, les. Tel.: 733 534 093.
Koupím garáž na sídl. Hloučela. Tel.:
774 11 09 10.
Pronajmu byt 3 + 1 ve Vrahovicích, 75
m2, cihla, 2. balkony, sklep. Volný od
3.5.2009. Cena vč. ink. 8.900 Kč. Tel.:
777 828 823.
Hledám RD v Prostějově nebo nejbl. okolí (Domamyslice, Krasice,
Vrahovice, Čechovice, Držovice a
pod.). Cena do 4.000.000 Kč.
Děkuji. Tel.: 736 473 705.
Nabízím odměnu 3-10.000 Kč tomu,
kdo mi „dohodí“ jakoukoli nemovitost k prodeji. Případnou exekuci vyplatím. 731 541 589.
Prodám zahradu 550 m2, za hl. nádražím + dřevěná chatka. Tel.: 582 34 53
48.
Prodám chatu na přehradě 2 + 1, voda,
plyn, el. RK nevolat! Tel.: 582 334
828.
Koupím stodolu nebo jiný vhodný
prostor na dílnu – PV a okolí. Tel.: 723
748 068.
Garáž u Penny marketu - koupím nebo vyměním za Myslbeka. Tel.: 774
341 106.
Prodám byt 2 + 1, zvýšení přízemí.
RK nevolat! Tel.: 723 563 169.
Na Žeranovské ul. č. 5 - 13 koupím
byt 2 + 1, 1. patro nebo přízemí nebo
vyměním za 3 + 1 v OV. Tel.: 723 691
185.
Chcete prodat nemovitost nebo byt?
Volejte 605 59 29 79.

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.
Pronajmu byt 2 + 1 na Sídl. svob., cena
7000 Kč včetně inkasa. Volný ihned.
Tel.: 728 721 270 po 16. té hod.
Pronájem 5ti částečně zařízených kanceláří v blízkosti centra, přízemí. Tel.:
773 661 018.
Pronajmu byt 2 + 1 v cihlovém domě v
PV. Tel.: 607 798 040.
Pronájem prostor v 1. patře na ul.
Svatoplukova, cca 160 m2, soc. zázemí,
parkování ve dvoře. Levně. Tel.: 602 74
33 34.
Koupím zadlužený byt v Prostějově,
platba ihned. Tel. 607 914 813.
Koupím byt 2 + 1 v os. vlastnictví.
Cena do 1.100.000 Kč. Děkuji. Tel.:
731 188 624.
Prodám byt 1 + kk, na ul. Krasická, 38
m2, balkon + sklepní kóje. Ihned volný.
Cena 1.150.000 Kč. Tel.: 773 940 777.
Prodám cihlový byt 3 + 1 v OV. RK nevolat. T.: 604 487 707.
Prodám panelový byt 3 + 1 s velkou lodžií na Kostelecké ul. Byt v původním
stavu, dům po celkové opravě. Rychlé
jednání – dobrá cena. Informace na tel.:
728 408 056. Ne RK.
Prodám RD 4 + 1 v obci Držovice. Cena
2.450.000 Kč. Tel.: 773 664 790.

reality

práce

práce

prodám

Pronájem 1 + 1, v centru PV, 1. patro,
lodžie, plast. okna, cena 4.000 Kč.
Ihned volný. Tel.: 724 337 984.

STUDIO 365 hledá nové tváře pro
modeling. T.: 571 620 763, 10 - 14h.
www.studio365.eu

Hledám spolupracovníky OZ. Tf: 777
938 973.

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

www.domajob.cz Trend 21. st

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

Pronajmu byt 1 + 1, 777 938 973.

Přijmu spolupracovníky.
Nadstandardní příjem. Tel.: 605 813
574.

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
Chata 1 + 1 Myslejovice, zděná 20m2,
zahrada, obec. voda/studna, koupelna
s WC v chatě. NE RK. 604821332.
Prodám polovinu větší nemovitosti na
Drahanské vrchovině. V blízkosti les,
kemp Baldovec, CHKO Moravský
kras. Cena 450.000 Kč. Informace
mob.: 605 490 982 po 19. hod.
Prodej garáže v Močidýlkách, výměra
20m2, zabezpečení, dobrý přístup.
Cena k jednání. Tel.: 603 598 193.
Prodej stavebního pozemku v
Kostelci na Hané, výměra 2393m2, IS
u pozemku, cena k
jednání. Tel.: 603 598 193.
Prodej bytu OV 1 + 1, ul. Krasická, novostavba, výměra 39m2, 3p, po rekonstrukci, nízké náklady. Cena k jednání.
Tel.: 603 598 193.
Prodej panel. bytu OV 1 + 1 Sídl. svobody, původní stav, udržovaný, dům
po kompl. rekonstrukci, nízké náklady. 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.
Vyměním městský byt 2 + 1 v novostavbě za městský byt 1 + 1. Tel.: 608
715 938.
Pronajmu byt 2 + kk, nájem 5.000 Kč,
max pro 3 osoby. Tel.: 776 86 37 66.
Koupím RD v Prostějově nebo do 30
km. Platba ihned. 773/631 631.
Hledám domek k celkové rekonstrukci, demolici do 20 km od PV. Volejte
733-340 168.
Koupím pole, zahradu v PV nebo do1
km od PV. Tel. 608 601 719.
Pronájem 1+1 v RD v PV, nezařízený
od 1.5., cena 5.000,- + inkaso, tel. 733
340 168.

Prodám zahradu, pozemek v Seči cca
1.000 m2, téměř rovina. Krásný výhled,
jižní orientace. Cena dohodou. Tel.: 724
337 984.
Dobromilice, okr. PV RD 2 + kk, možné rozš., zast. pl. 65m2, zahr. 471m2,
přístavky, cena: 195.000,-. Tel. 733
340 168

Pronájem bytu 2 + 1, 70 m2, cena 4.800
Kč bez ink. Tel.: 602 11 22 55.

Pronajmu nebytové prostory (obchod)
cca 40 m2 na hlavní rušné ulici v PV.
Cena 5.000 Kč. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu byt 1 + 1, 35 m2. RK nevolat! Tel.: 604 70 17 17.

Pronajmu nadstandardní byt 2 + 1,
80m2 + 20m2 terasy v PV. Tel.: 602 745
131.

Prodám dva cihlové byty 3 + 1 OV, v
PV, umístěny nad sebou v domě o 6-ti
bytových jednotkách. Cena 3.600.000
Kč. Možno prodat i jednotlivě. Tel.:
724 774 009.

Prodej DB 3 + 1, 75 m2, A.Slavíčka, po
rekonstrukci, cena 1,5 mil. Kč. Tel.: 777
181 816.

Prodám byt 3 + 1 v OV, 74 m2, cihla,
Prostějov – Krasice. Info pvpara@seznam.cz

Pronajmu dlouhodobě 1-pokojový zděný byt, přízemí, Ul. Ambroze, PV.
Volný ihned. Tel.: 608 88 76 33.

oznámení

Pronajmu byt 1 + kk v Mostkovicích,
4 tis. + ink. 602 745 131.
Prodám byt 3 + 1, OV, Domamyslice,
cihlový, po celkové rekonstrukci, plastová okna, zateplení, půda, sklep, 2 garáže, zahrádka. Cena 1.700.000 Kč.
Tel.: 603 255 197.
Pronájem 2 + 1, zařízený, ul. V.Špály,
PV. 7.500 Kč vč. ink. RK nevolat. Tel.:
774 34 17 82, po 17.00 hod.

Kariéra - www.internetjob.cz/simi

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.
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.
Prostějovská realitní kancelář příjme
spolupracovníky na HPP i VPP. E-mail: stastny@a-zreality.cz, tel. 608 888
541.
Hledám uklízečku do salonu na dvě
hod. týdně. Tel.: 775 991 404.
Centrum zdrav. životního stylu příjme
nové kolegy. Vhodné i pro studenty a
absolventy. Zaučíme a zaškolíme Tel.:
773 552 026. Spěchá.
Hledám maséra/-ku do salonu. Tel.:
775 991 404.
Skvělá pracovní příležitost pro ženy!
Na HČ až 50 tis./m, na přivýdělek až
15 tis./m. Volná pracovní doba. Tel:
722 550 413.
V obcích Prostějovska, Kroměřížska a
Blanenska, sousedících, anebo blízkých hranicím vyškovského okresu
hledáme spolupracovníky pro jednoduchou evidenční a vyhledávací činnost. Volejte 776 601 690.
Firma PS PLASTY CZ s.r.o. zabývající se výrobou a prodejem plastových obalů pro potravinářství, přijme
obchodní zástupkyni/-ce. Požadujeme středoškolské vzdělání, ŘP. B, časovou flexibilitu, ochotu cestovat, komunikativnost, znalost práce na PC,
samostatnost, nástup možný ihned.
Životopis s fotografií zasílejte na: porizka@psplasty.cz, tel.: 582 330 871,
775 220 478. PS PLASTY CZ s.r.o.,
Za Kosteleckou ul. (areál Veteriny),
Prostějov.
Přijmu brigádnice/-ky na provoz
pláže a občerstvení Pl. přehrada sezóna 2009. 777 57 12 19.
Přijmu servírku (číšníka) k dennímu provozu. Tel.: 777 57 12 19.
Hledám zajímavé uplatnění na trhu
práce v oblasti obchodu. Práce se
nebojím. Tel.: 775 200 290.
Penzion u Zedníků Seč přijme zkušeného kuchaře/-ku a servírku/číšníka.
Ubytování zajištěno. Tel.: 582 391
592.
Hledám dva schopné lidi na pobočku
do PV, kteří rádi budují něco nového.
Požaduji organizační schopnosti a
chuť se vzdělávat. Jsme česká obchodní společnost. Kontakt: 774 090 444.

Hledáme pronájem RD 3 – 4 + 1 s možností pozdějšího odkoupení. Topení na
TP,se zahrádkou a dvorkem do
1.000.000 Kč. Mostkovice, Plumlov,
Soběsuky, Domamyslice. Tel.: 737 433
461.

Prodám RD 1 + 1 v Nezamyslicích a 5
+ 1 v Tištíně. Cena 670.000 Kč a
1.999.000 Kč. Tel.: 775 285 891, 720
148 291 kdykoliv.
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Chorvatsko SEGET VRANJICA.
Apartmány v soukromí od 10ti metrů od
moře, klidná lokalita bez magistrály, klimatizace, terasa s výhledem na moře,
parkování/garáž, TV + sat.
Info: www.vranjica.eu

Zavedený restaurant "U Krále
Ječmínka" přijme číšníka, servírku,
jídlonosiče-brigádníky, kuchaře za
kvalitních platových podmínek s jistotou trvalého zaměstnání. Info tel. 777
177 505.
Přijmeme zaměstnance na čerpací stanici jako venkovní obsluhu tel. 602
595 556, 582 333 901.
Hledám dva schopné lidi, kteří rádi budují něco nového s dlouhodobou perspektivou. Požadavky: organizační
schopnosti, ochota vzdělávat se. Práce
pro českou obchodní společnost.
Kontakt: 777 66 27 27.

Hledám kadeřnici na ŽL. Tel.: 731 073
743.
Přijmu obsluhu do pohostinství. Praxe
nutná! Věk není překážkou. Tel.: 603
528 679.
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.
Hledáme obchodního referenta - znalost NJ slovem i písmem, internet, ŘP.
výhodou. Tel.: 603 204 749
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.
Nabízím hlídání dětí. Zn.: Další po dohodě. Tel.: 737 934 189

Stavební sdružení přijme zedníky a
stavební dělníky na ŽL. Tel.: 731 566
255, 608 46 38 84.
Chcete si vydělat zapisování a zvedáním telefonů s možností z domu? Plat
6 – 14.500 Kč/měs. Info: 731 371 785.
Přijmeme obsluhu do zařízení hernabar v centru PV. Info na tel.: 736 67 10
88.

Co vše můžete nakoupit v prodejně Ivka, Netušilova ul., Prostějov:
- Zdravotní a ortopedickou obuv na
problémové nohy (velice kvalitní a
pohodlná) - botasky zn. Vishot, gumáky, kopačky, tenisky a domácí
obuv - dětská atestovaná obuv –
zboží v nadměrných vel. až 50 –
dámská bavlněná trika až do vel.
XXL - česká výroba – molitanyplotny 2x1m, síla 0,5 – 10 cm, drtě, sedáky (i nepotažené) – kosmetika
Eurostyl, Avon a Naturals, biovýrobky, parfémy do kabelky za 49 Kč –
aktuální časopisy, DVD a CD.
Převážně české zboží.
Stavební bazar levně nabízí: perlinka
495 Kč/bal., rožky 9 Kč/bm, akryl.
vany od 3.000 Kč, sprch. kouty, dlažba, WC, skříňky pod umyvadlo aj.
Drozdovice 23, PV. Tel.: 582 340
988.
Prodám chladničku kombinovanou
Whirpool, stáří 10 let vč. technické
dokumentace, rozměry. 189x59x60.
Cena 2.000 Kč. Odvoz nutný. Tel.:
604 31 60 10.
Prodám-antidekubitní matrace nafukovací s kompresorem - PC 3500,nyní 3000,-. Tel. 774 940 185.

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

Hledáme brigádníky na obsluhu v
restauraci a obsluhu grilu. Mladý
kolektiv. Tel.: 720 432 008.

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.

Hledám lidi na občasnou výpomoc do
jahodárny v PV. Tel.: 602 571 516.

Koupím zapalování na PF70. Tel.: 728
855 635.

Hledám šikovné pomocné dělníky s
chutí pracovat. Znalost elektro výhodou: abielktro@seznam.cz, 774
989 007.

zvířata

Přijmu paní (i důchodkyni) na celodenní opatrování matky. Zn. i s ubytováním. Tel.: 776 696 558 po 13 hod.
Restaurace U Chmelů v Prostějově
přijme servírky i číšníky na HPP.
Očekáváme spolehlivost, zodpovědný přístup a flexibilitu. Nástup možný
ihned. Nabízíme lukrativní platební
podmínky. Pro bližší informace volejte na tel.: 582 345 508.
Dvě 17-ti leté studentky hledají brigádu v odpoledních hodinách nebo o víkendu. Tel.: 604 54 33 08.

Prodám čistokrevná štěňata labradorského retrívra bez PP, odčervená, očkovaná. 723 054 312.
Prodám štěňata Čau-čau s PP. Levně.
Tel.: 776 88 47 48, 777 88 47 42.
Prodám štěňata dlouhosrstého jezevčíka – mahagon. Odběr květen. Tel.:
723 716 592.

různé
www.azhubni.cz Jde to!

auto-moto
Prodám obytný přívěs za os. auto zn.
Knaus. Výrazná sleva. Tel.: 582 368
319 + zázn
Levně, rychle, kvalitně. Opravy karoserií všech typů a značek vč. laku.
Opravy veteránů, ošetření dutin a spodků. Tel.: 607 605 373.
Návěs Panav r.v. 11/04, nová shrnovací
plachta, 2 rezervy, nápravy SAF, zvedací náprava, nové kotoučové brzdy,
ABS, cena dohodou. Tel.: 602 508 565.

oznámení

Přijmeme 9 lidí pro sepisování a kompletizaci smluv. Po zapracování 17 –
25.000 Kč. Tel.: 731 371 785.

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

Výdělky dle vaší aktivity. Info zdarma
na SMS s adresou na tel.: 728 609 224.

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.

www.primabyznys.com

Firma PŠ přijme 2 lidi do kanceláře a
15 lidí na přivýdělek s možností z domu. Plat dle zařazení. Tel.: 733 608
672.

Linaplast s.r.o., Kralice na Hané, přijme nástrojáře na ranní směnu. Náplň
práce: čištění a mazání vstřikovacích
forem na lisovně, vedení dokumentace, životopisů, forem. Vyučení v oboru nebo praxe výhodou. Nástup možný ihned. Kontakt: 582 369 586/588.

Prodám hnojivo MPK 50 kg za 750
Kč, max. množství 200 kg. Tel.: 731
907 205.

Akce - kus 10 Kč, Second hand Denis,
Vodní 4, PV. Po - pá 8.15 - 16.30. Těšíme
se na Vaši návštěvu.

SPLÁTKOVÝ
PRODEJ
KOL
A ROTOPEDŮ
SLEVY
NA STARŠÍ
MODELY
KOL
* servis
* doplňky
* součástky * prodej

Dokončení řádkové
inzerce na straně 21
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služby

služby

služby

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

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

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.

BEZKONKURENČNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA. BEZ POPLATKŮ, DO 48 hod. TEL.: 721 209 566.
POZOR! NOVĚ OTEVŘEN PENZION U LÁZNÍ. DENNÍ BAR, ZAHRÁDKA, HERNA, TERMINÁL.
PŘIJĎTE SE PODÍVAT.

Stavby plotů, zídek, face block, pokládka zámkové dlažby. Tel.: 720 318 195.
Provádím rekonstrukce koupelen, bytových jader, půdní vestavby. Tel.: 603
498 695.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC

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

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.

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.

NEJSCHVALOVANĚJŠÍ PŮJČKY
BEZ POPLATKŮ A RUČITELE
10 AŽ 100.000 Kč
SCHVALITELNOST 95 %
SPOLUPRÁCE MOŽNÁ
TEL.: 774 744 459

Půjčíme každému!!! Superhypotéka
až na 30 let. Ručíte tím, co teprve nabydete. Řešíme exekuce do 48 hodin.
Konsolidace půjček. Volejte 604 350
741.

STĚHOVÁNÍ RYBAŘÍK
Vyklízecí a demoliční práce.
Tel.: 604 389 367, Prostějov.
NEBANKOVNÍ PŮJČKY
AŽ 100.000 KČ BEZ POPLATKU
RYCHLE, DISKRÉTNĚ, SERIOZNĚ
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
TEL.: 774 42 46 71
Stavební firma Kroupa – veškeré stavební práce. Tel.: 605 86 41 40,
www.ladislavkroupa.cz
RYCHLÁ PŮJČKA 20 – 75.000 KČ
BEZ POPLATKŮ ZA VYŘÍZENÍ
PŮJČÍM VŠEM NA PŘÍJEM
HLEDÁM SPOLUPRACOVNÍKY
TEL.: 774 736 254.
www.hubnete.cz/rami
Tel.: 603 816 854
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.
Provádíme veškeré tesařské, klempířské a pokrývačské práce. Tel.: 608
746 000.
Nabízím překlady krátkých textů – německý jazyk. Tel.: 605 277 026.
Potřebujete půjčku nebo větší úvěr?
Vstup švýcarského kapitálu na trh!
Umíme pomoci každému! Volejte 603
898 883.
Potřebujete peníze? Registr a příjem
neřešíme! Volejte! Máme řešení pro každého! 731 960 773. Neváhejte!

Provádíme veškeré zednické práce,
rekonstrukce bytových jader, zateplování fasád, malířské práce. Tel.: 773
689 442.
Provádíme malířské a natěračské
práce, nátěry oken, fasád a drobné zednické práce. Tel.: 775 288 421.
PŮJČKY VŠEM i rizikovým klientům. Půjčíme Vám kolik potřebujete.
Půjčka s nejvyšším procentem schválení. Volejte 776 611 054.
Půjčky na vyčištění exekuce na nemovitost. Žádné poplatky předem. Tel.:
606 582 217.
Stavební sdružení provádí veškeré stavební práce. Tel.: 608 46 38 84, 731
566 255.

Už teď je vaše půjčka nachystána, stačí zavolat a my nastavíme vše potřebné aby jste si sáhnuli až na 300tis.
733 360 336.
Půjčky pro všechny. Registr nás nezajímá, nejsme linka 900. Půjčka na ÚP,
MD, pro podnikatele. Leasing, exekuce, hypotéky do 48 hod. 605 251 319.
rámeček

Chcete peníze bez zbytečných průtahů. Rychlé vyřízení. Volejte 604 316
090.
Provedu veškeré tesařské práce. Mobil 776 309 828.
Provádím elektro revize NN, VN, renovace trafostanic a nářadí. Opravy a
montáže elektroinstalace. abielektro@seznam.cz, 774 989 007.
Jen my Vám budeme schopni seriozně zajistit finanční injekce, které nastavíme dle vašeho přání!! 733 360
336.
Potřebujete založit? Jedině my jsme
schopni vaše požadavky uspokojit!!
Až do 300tis. Již dnes na tom začneme
pracovat!! Tak jen brnkněte a jdeme
na to!! 739 635 439.

Nevíte si rady s dárkem pro Vaše
blízké??? DOPŘEJTE JIM RELAX
DÁRKOVÝM POUKAZEM NA
VÍŘIVKU A SAUNU V SOUKROMÍ. Již od 200 Kč až pro 4 osoby. VOLEJTE 605-920-300.

My jsme schopni pro vás udělat maximum!!! Chtějte si sáhnout na částky
do 300tisíc!!! 739 635 435.

Nemáte hotovost na cokoli? Najdeme
řešení, právě pro vás!! Kolik - Kdy a
Kde, to nás zajímá, vyřídit, zajistit a
odeslat na váš účet!! Už se nedivte a
volejte - 733 348 508.

Úvěry – hypotéky, řešíme i problémovou klientelu a nejsme linka 900... Peníze do 24 hod. Též hledáme nové
spolupracovníky. 605 251 319.

vzpomínáme

Nečekejte na nic, jen my jsme schopni zajistit vaše finance až do 300tis!!!
Tak dost divení a volat 733 719 336.

Utichlo srdce, uběhl čas
a vzpomínka zůstává v nás.

Cyklistická sezona byla zahájena
Hanáci sbírali vavříny v Praze

S jarem přichází i cyklistický sport
a to znamená, že se probudili ze
zimního poklimbávání i prostějovští cyklisté. Po tříměsíční přestávce
vyplněné náročnou kondiční přípravou nejen doma, ale i výcvikovými tábory v Krkonoších a Podhájské se naši závodníci představili
na prvních závodech letošní sezony
o minulém víkendu. Sezona zahájila ČP na silnici pro kategorii Elite v
Brně. Tradiční závod mezi Brnem a
Velkou Bíteší ovládl bronzový světový medailista z dráhy Hochmann.
Mládežníci absolvovali svou premiéru na dráze v pražském Motole.
Závodníci prostějovského SKC, ale i
z cyklistického centra se zúčastnili
závodů ve všech vypsaných kategoriích.
„Mezi žáky si nejlépe vedl T. Heřmanovský, který zvítězil ve všech 4
závodech a na technicky náročné
dráze v Motole si odbyl svou premiéru jeden z našich nových adeptů v kategorii žáků Jan Čech, který obsadil
velmi pěkné 13. místo. V kategorii kadetek získala závodnice SKC Prostějov Monika Sedláčková jedno první,
dvě druhá a jedno třetí místo a v celkovém pořadí omnia (skládající se ze
4 závodů) obsadila 1. místo,“ uvedl
šéftrenér mládežnického centra SKC
Vladimír Vačkář. Také kategorii kadetů se Prostějované neztratili, když
Ponikelský získal jednou třetí a dvakrát čtvrté místo. Podobně si vedl
i Wagner, který s bronzem bral jednou
i brambory. Nejvíce se čekalo od našich dvou juniorských reprezentantů
Tomáše Goláně a Jakuba Filipa, kteří
budou muset prokazovat oprávnění
reprezentační nominace. „Prvně jmenovaný vybojoval čtvrté a sedmé místo v omniových závodech a Filip dvě
druhá místa. Společně však pokazili
závod dvojic, kde byli největší favorité a nečekaně obsadili až 4. místo.
V příštích závodech budou muset
hodně přidat, aby své postavení vylepšili,“ nebyl spokojen s výkonem
svých es Vačkář. Přesto, ale hodnotil
první závody jako úspěšné. „Doufejme, že v Praze dosažené výsledky budou potvrzovat všechny kategorie nejen na dráze, ale i na silnici. Silničářská sezóna začíná časovkou ČP v Příbrami,“ uzavřel Vladimír Vačkář. O
výsledcích prostějovských cyklistů
vás budeme na stránkách Prostějovského Večerníku pravidelně informovat.
-zv-

Tentokrát to moc nejelo. Tomáši Goláňovi se v Motole příliš nevedlo, v tréninku bude
muset pravděpodobně přidat.

Půjčky na směnku do 200 tis., hypotéky na 30 let! Tel.: 731 960 773.
Bankovní, nebankovní i soukromý
sektor to jsou oblasti, ve kterých vám
jako jediní zajistíme čerpat z úvěru v
jakékoli výši!!! Neztrácejte čas
návštěvami ve finančních ústavech a
svěřte řešení nám, diskrétnost a profesionalita jsou naše jméno!!! 733 348
508.
Novinka roku 2009! Půjčky hotovostní i hypoteční, bank. i nebank., i soukromé zdroje. Nejsme linka 900...
Tel.: 731 930 714.
Řešíte složitou finanční situaci?
Umíme pomoci každému, bankovní i
nebankovní peníze s expres službou
do 48 hod. 774 664 892, 731 810 862,
775 246 035.
Půjčíme všem!!! Ano nedivte se,
máme tyhle možnosti!!! 733 770 109.

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.

Spíte pod mostem? Půjčíme i z vlastních zdrojů do 350.000 Kč. Za co? Za
včasné splácení. Tel.: 777 903 876.

Malby, nátěry, renovace van. Tel.: 777
597 212.

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

Tento měsíc akce – úvěry do
2.000.000 Kč i pro lidi v registru. Prvních 30 žádajících získá až 50.000 Kč
navíc. Tel.: 775 916 011.

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

KOMPLETNÍ TESAŘSKÉ A ZEDNICKÉ PRÁCE: rekonstrukce a
opravy střech, zahradní domky, pergoly, ploty, stavby r. domků, rekonstrukce
bytových jader, obklady a dlažby. TELEFON: 776 150 634.

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
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Karel Sochor
Dne 8.4.2009 uplynul rok, co
nás opustila naše milovaná maminka a babička, paní
Jarmila CRHONKOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcery Hana a Naďa
s rodinami.

Zednické práce, zahrady 776044253.
Doprava a prodej písku, štěrku a
kameniva, stavebních materiálů.
Přeprava strojů podvalníkem. Tel.:
777 99 00 22 Konice.

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

Zajistím veškerá potřebná jednání na
úřadech při prodeji nebo koupi vašeho
motorového vozidla. Tel.: 602 715
162.

Zázrak! Půjčka i pro bezdomovce.
100% schvalitelnost i bez příjmu. Tel.:
737 408 948.

KERAMIKA PLUS

V Ě Š T Í R NA
BA STET

Že čas rány zhojí,
je jen pouhé zdání.
Zůstala jen bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 19. dubna by se dožil 52 let
manžel, tatínek, dědeček, pan
Pavel ZNOJIL ze Smržic.
Kdo jste ho znal, vzpomeňte s
námi.
S láskou manželka,
synové s manželkami,
vnoučata Filip a Ema.

A TRIUM 1.patro

Hlaváčkovo nám 1,PV
Otevírací doba:
PO - PÁ 900 - 1600
objednávky po celý
den přes sms

Tel.: 731 767 136

NOVÉ MODELY
SUPERIOR, APACHE
A STRATOS
JIŽ
V PRODEJI

Hodinový
manžel
Potøebujete

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

VOLEJTE:

775 562 356
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„Vymazka“ posunul Draky dál

Druholigovou hokejovou soutěž
ovládl podle očekávání Šumperk.
Šumperští Draci, kteří se netajili celou sezónu postupovými ambicemi
udělali v uplynulém týdnu předposlední krok. Po strastiplné čtvrtfinálové cestě přes Vsetín, dokázali
porazit ve čtyřech finálových střetnutích i Orlovou a chystají se na
souboje s finalisty české skupiny
Milevskem a Táborem. Lví podíl
na posunu Šumperku mezi trio nej-

lepších druholigových celků měl i
prostějovský odchovanec Michal
Vymazal. „Vymazka“ nasázel ve finálové sérii tři branky a připsal si
dvě finální asistence. Zvláště rozhodující duel hokejistovi z Hané
vyšel náramně, když nejprve snížil
z pohledu svého celku na 1:2, aby
ukázal pevné nervy v samostatných
nájezdech a proměněním toho rozhodujícího dal Drakům definitivu
barážové účasti.
-zv-

Výsledky 2. hokejové ligy - skupina Východ:
FINÁLE
1. zápas: Salith Šumperk - HC Orlová 3:4 po prodloužení (1:2, 2:0,
0:1 - 0:1). Stav série: 0:1. Branky a nahrávky: 10. Novosad (Ondráček,
Blanár), 23. Ambruz (Hulva), 38. Vymazal (Meluzín) - 2. Stránský (Studený, Kudláček), 20. Blatoň (Kudláček), 53. Škatula (Samiec), 66. Potočný (Škatula).
2. zápas: HC Orlová - Salith Šumperk 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). Stav série:
1:1. Branky a nahrávky: 9. Holík (Meluzín), 48. Hulva (Osina).
3. zápas: Salith Šumperk - HC Orlová 7:3 (3:1, 1:1, 3:1). Stav série:
2:1. Branky a nahrávky: 10. Novosad (Čížek , Duba), 11. Brunec (Ambruz), 17. Meluzín (Rozum), 23. Holík (Vymazal), 41. Rozum (Vymazal,
Blanár), 44. Ambruz (Meluzín), 58. Ambruz (Čížek, Holík) - 9. Škatula
(Haas), 21. Potočný (Haas, Prokop), 44. Škatula (Stránský).
4. zápas: HC Orlová - Salith Šumperk 3:4 po sam. nájezdech (1:0,
2:2, 0:1 - 0:0 - 0:1). Konečný stav série: 1:3, postupuje Šumperk.
Branky a nahrávky: 5. Prokop (Škatula, Potočný), 25. Studený (Kraft, Urbánek), 36. Studený - 26. Vymazal (Blanár), 34. Hulva (Drábek), 52. Domian, 66. Vymazal.
-zv-

Nejlepší páťáci jsou z Opavy

Prostějovští Jestřábi pátí

O předvelikonočním víkendu hostil
prostějovský zimní stadion mezinárodní turnaj 5. tříd „O pohár města Prostějova“ pod záštitou rady
města, za kterou se zahájení osobně
zúčastnil místostarosta Pavel Drmola. O cennou trofej bojovalo osm
družstev, šest českých a dva zástupci ze Slovenska. Nablýskaný pohár
si domů nakonec odvezli hráči z
Opavy, když ve finálovém boji pokořili Hodonín. Prostějovská hokejová omladina urvala ve skupině
„A“ třetí příčku, v konečném pořadí
z toho pak bylo páté místo. „Naši
kluci hráli velice dobře, akorát měli
problém s proměňováním šancí.
Vyhráli jsme dvakrát vysoko 7:2 a
8:1, což jsou výsledky, které se tváří,
že tomu tak nebylo. Ovšem třeba
hned první utkání s Havířovem jsme
prohráli 1:3, což bylo myslím zbytečné. Hráli jsme pořád u nich a nedávali branky, to byl v tomto turnaji
náš největší problém,“ zhodnotil
výkony svých svěřenců trenér Michal Janeček. V druhém utkání čekal na mladé Jestřáby zahraniční
účastník boje o zlatou trofej MHK
Dolný Kubín. Prostějovským borcům se v tomto střetnutí extrémně
dařilo a Slováky rozstříleli potupným skóre 8:1. Ve třetím a posledním mači základní skupiny „A“ čekal dravce později stříbrný Hodonín. Našim páťákům se bohužel nepodařilo jihomoravský tým zdolat a
z ledu odcházeli poraženi s výsledkem 1:4. Ziskem dvou bodů si ve
své skupině zajistili třetí pozici a
možnost bojovat o páté místo celkového pořadí. Tuto výzvu zvládli
hráči pod vedením trenéra Michala
Janečka bravurně a přes Uherské
Hradiště se dokázali prostřílet na
pěknou pátou pozici.

A je po sezóně. Závěrečným turnajem na ledě prostějovského stadionu bylo klání ´O
pohár města Prostějova´. Domácí
výběr pátých tříd obsadil pátou
příčku, ale nálada byla přesto
výborná
foto: Lucie Nedbalová
„Ve finále sezóny jsme uspořádali
turnaj tentokrát pro hráče pátých
tříd, který dopadl skvěle. Za to
bych chtěl poděkovat Radě města,
která nad turnajem převzala záštitu,
dále samozřejmě rodičům a hlavně
dvěma vedoucím, jmenovitě Pavlu
Žilkovi a Tomášovi Kardinálovi,
kteří se o všechno naprosto špičkově postarali v případě obou
dvou turnajů. Stálo je to spoustu času a energie, klobouk dolů,“ uzavřel hodnocení Michal Janeček. Z
Prostějova po skončení akce nikdo
neodjel s prázdnou. Pro všechny
týmy byly v závěru připravené
krásné dorty a věcné ceny, které jim
předal radní města Prostějov Jiří
Pospíšil. K poděkování za podporu
se připojil i Zdeněk Zabloudil,
předseda klubu. „Děkuji městu
Prostějov, všem sponzorům a obětavým rodičům. S turnajem jsme
velmi spokojení. Naše děti podávají skvělé výkony, je vidět, že jsou
dobře trénovaní, že jejich trenéři
odvádějí dobrou práci. Do budoucna chceme v organizaci takových
akcí určitě pokračovat,“ dodal Zabloudil a prozradil tak plány do budoucna.
Konečné pořadí turnaje: 1. HC
Slezan Opava, 2. SMKM Hodonín, 3. HC VOKD Poruba, 4. HC
Havířov Panthers, 5. HK Jestřábi
Prostějov, 6. HC Uherské Hradiště, 7. MHK Dolný Kubín, 8. ŠHK
Hoba Bratislava.
-ned-

Ve středu na zimák!
Ve středu 15. dubna 2009 v 16:30 se
koná na ledové ploše zimního stadionu v Prostějově slavnostní zakončení sezony 2008/2009, kterého se
účastní týmy od přípravky po juniory. Součástí slavnosti bude vyhod-

nocení dvou nejlepších hráčů z každého týmu. Na akci jsou srdečně
zváni nejen rodiče, ale také všichni
fanoušci HK Jestřábi Prostějov. Přijďte udělat Jestřábím nadějím důstojnou kulisu.
-red-

Radost ze hry je hlavní. Přestože skončil výběr 4. tříd na mezinárodním turnaji O pohár Jiřího Pospíšila až na šestém místě, tak jeho členům
úsměvy na tvářích nechyběly.
Foto: Lucie Nedbalová

HOKEJ SE UKLÁDÁ KE SPÁNKU

FOTBALOVÉ JARO JE TADY

Pupa: „Zaplať Pánbůh za to, že přišel pan Flašar a něco s tím udělal.“ Ostrouhala pouze Lipová s Plumlovem, zbytek bodoval
Jedním z mála odchovanců v loňském druholigovém kádru hokejových Jestřábů byl, dnes už
téměř veterán Petr Doseděl,
důvěrně známý pod přezdívkou
Pupa. V červenci šestatřicetiletý
obránce se stal po odchodu Honzy Krajíčka kapitánem tápajícího týmu, se kterým prožil
strastiplnou cestu od prvního až
do posledního kola druhé hokejové ligy. O tom jak to všechno
prostějovský patriot vnímal a
také o jeho plánech do budoucnosti nám sdělil v exkluzivním
rozhovoru.

¤ Jaké máte pocity z právě skončené sezóny?
„Konečné pocity mám dá se říci
zkreslené. Je to dáno tím, že jsme se
nakonec nedostali do play off. Jinak
je ovšem dobré, že jsme se zachránili. Ten tým, který se stavěl prakticky
až od 15. kola byl celkem dobrý. Já
jen doufám, že v příští sezóně to bude hned od začátku lepší.“
¤ Ten začátek byl zvláště pro vás
asi krušný?
„Já jsem vůbec nevěděl jak silná
jsou mužstva v této soutěži. Také
jsem neměl přehled o kvalitách těch
nových kluků co sem přišli. Asi tak
po 4.-5. kole mi to, ale začalo docházet. Zaplať Pánbůh za to, že přišel pan Flašar a něco s tím udělal.“
¤ Vnímal jste názory fanoušků?
Asi nebyly lichotivé…
„No vnímal…(kroutí hlavou) Byli
hodně rozčarováni z toho, s jakým
mančaftem to vlastně hrajeme. Ty
řeči, že nemáme ani na krajský přebor nešly přeslechnout. Já sám jsem
s tím však nemohl nic dělat. Od toho
tam byli jiní lidé, třeba pan Chlustina… Víc k tomu nemám co říci.“
¤ Neměl jste chuť s tím seknout?
(dlouhé zamyšlení) „Určitě měl, ale
pořád jsem přesto věřil, že se to obrátí a bude to lepší. Nakonec se to
stalo a za záchranu té druhé ligy pro

V 17. kole druhé nejvyšší krajské
fotbalové soutěže se tentokrát regionálním zástupcům dařilo.
Jesenec se blýskl vysokým vítězstvím v Brodku u Přerova a udržel
si kontakt s čelem tabulky. Důležité
body vyválčily v domácím prostředí Čechovice, které si vyšláply na
silné Opatovice. Kvalitní fotbal se
hrál i v Klenovicích, které sahaly s o
postup bojujícími Troubkami po
vítězství. Jejich hru řídil výtečný
Kubíček, jenž připravil obě branky.
Cenný bod přivezly z Nových Sadů
i bojovné Mostkovice. S jarní fazónou se naopak nepotkal Plumlov,
který podlehl potřetí v řadě. Po
dvou venkovních ztrátách, tentokrát vyplenil „Borky“ střelec Psotka,
jenž nasázel domácím čtyři branky.
Čtyři kusy nafasovala na půdě lídra
i topící se Lipová…

jsem to tak nějak předpokládal.“
Konkrétně v Uničově jste dříve hrál.
Uničovští vám slíbili, že ve Žďáru
budou hrát naplno.
¤ Bavil jste s tamními hráči o tom
posledním zápase?
„Z Uničova jsem se po tom posledním kole nebavil s nikým. Bavil
jsem se však s klukama ze Žďáru a
ti mi řekli, že s tou juniorkou co k
nim přijela se nedalo prohrát.“
¤ Osobně vás tedy Uničováci
nas….?
„Mě osobně a myslím, že i tak třičtvrtě Prostějova!“

„´Rudymu´ budu
klidně dělat
asistenta a já
budu mít klid.“
¤ Dáte jim to v příští sezóně pocítit, těšíte se na vzájemný zápas?
„Nevím jestli těším, ale určitě to bude hodně vyhecované. Hlavně ať
není moc zraněných a my vyhrajeme.“
¤ Co finance, s těmi nebyly problémy? Dostávali jste všechno v
pořádku?
„Nějaké prémie jsme vypsané měli,
ale za ty výkony co jsme předváděli
jsme si je nezasloužili. Každopádně
by však nějaká finanční motivace
byla dobrá…“
¤ Pan Zabloudil se několikrát nechal slyšet, že máte na 2. ligu nadprůměrné podmínky. Byla to
pravda?
(dlouhé přemýšlení) „Nadprůměrné hmm… No nevím jak to říci.
Někteří hráči mají víc, někteří míň.
Je to odvislé od výkonnosti. Já myslím, že to bylo v relaci průměru
druhé ligy.“

Nálada byla dobrá. Ostřílený bek si pochvaloval rapidní změnu klimatu v kabině po příchodu trenéra Flašara
Užije si zase oslav? Prostějovský matador věří v úspěšnou příští sezonu

2x foto: Zdeněk Pěnička

Prostějov jsem hodně rád. V příští
sezóně věřím, že budeme hrát o čelní příčky.“
¤ Nepřekvapilo vás také, že i když
jste pořád prohrávali, tak těch lidí chodilo pořád stejně?
„Samozřejmě že překvapilo. Jenže
tady je takový hlad po hokeji, že
věřím, že by chodili snad i na ten
krajský přebor.“
¤ Jako obránci jste byli hodně na
tapetě. Myslíte, že to bylo jen
obranou?
„To je všechno dohromady. Od útočníků až po brankáře jsme v tom byli všichni. Útočník vepředu propadne, pak se na vás valí třeba tři na jednoho… Neříkám, že obrana byla
bůhvíjak kvalitní, ale opravdu to byla vina celého týmu.“
¤ Zmínil jste příchod pana Flašara a tím způsobený obrat. Co se
změnilo?
„Úplně všechno. Od celkového přístupu hráčů k tréninku až po změnu
klimatu v kabině. Také přišli noví
kvalitní hráči. Zkrátka začalo všechno klapat jak na tréninku, tak i v
zápasech a mužstvo šlo neuvěřitelným způsobem nahoru.“
¤ Pod trenérem Flašarem jste
rychle vyletěli nahoru. Přišly ale i
série porážek…
„Zpočátku nás ještě soupeři hodně
podceňovali a tak jsme vyhrávali.
Ty porážky byly zapříčiněny tím, že
už si na nás všichni začali dávat dobrý pozor. Navíc se také začaly v
soutěži rodit prapodivné výsledky,
zkrátka to bylo celé nějak zamotané…“
¤ Ve druhé lize působíte dlouho.
Čekal jste, že to tak nějak dopadne?
„Něco o tom vím, to prostředí tady
okolo znám. Určitě se v té koncovce
nehrálo úplně čistě. Bylo to pro nás
prostě špatné, ale v koutku duše

¤ Po těch porážkách vám vedení
sáhlo na peníze. Bylo to oprávněné?
„Oprávněné…Určitě jsme některé
zápasy nezvládli. Někdy se tedy ty
peníze musí vzít, ale myslím si, že za
to celý mančaft nemohl. Mělo by se
to hodnotit individuálně a ne celoplošně.“
¤ Takže se vám to nelíbilo?
„Myslím, že to by se nelíbilo nikomu.“
¤ Měli jste slíbeno, že ty peníze v
případě zlepšených výsledků dostanete zpátky. Stalo se tak?
„Ty byly slíbené za postup do play
off. Tím pádem nás Uničov nakrknul dvojnásob. Asi budu muset někomu z Uničova zavolat, aby nám je
vrátil (smích).“

TJ ORESVO Sokol Plumlov TJ Sokol Kožušany 1:4 (1:2)
Branka Plumlova: 40. J. Kiška.
Rozhodčí: Pospíšil - Oulehla, Navrátil. ŽK Plumlova: Grmela, Krejčí. Diváků: 80. Sestava Plumlova:
Krejčí - Grmela, Kutný, J. Kiška, P.
Kiška - Daněček (75. Lízna),
Frýbort ml., Ševcůj, Křupka - Parák, Frýbort st. Trenér: Pavel Musil.
Očima trenéra Pavla Musila:

„Hosté dali více branek a tak vyhráli. Hráčům směrem dopředu nemám co vytknout. Pro zlomení nepříznivého vývoje udělali všechno,
bohužel nám dnes nebylo přáno.“

FK Nové Sady
- TJ Sokol Mostkovice 0:0
Rozhodčí: Hetmánek - Kubíček,
Kubíček. Mostkovice bez ŽK. Diváků: 200. Sestava Mostkovic: Lukáš - Vl. Vojtíšek, J. Karafiát, Milar,
Komrzí - O. Zapletal, Hanák (88.
Skřebský), Šlambor (70. R. Karafiát), M. Vojtíšek - Kroupa, Dadák
(80. Kovář). Trenér: František Piňos.
Očima trenéra Františka Piňose:
„Tentokrát nebyl zápas moc o fotbalové kráse, ale především o bojovnosti. S tím jsme se vyrovnali
mnohem lépe a odměnou nám byl
TJ Sokol Čechovice - FKM
zisk bodu. Kluky musím pochválit Opatovice-Všechovice 1:0 (0:0)
za disciplinovaný a ukázněný Branka: 58. Petr Haluza. Rozhovýkon. S konečným výsledkem dčí: Zemánek - Šmíd, Elšík. ŽK Čejsme hodně spokojeni.“
chovic: Šteigl, Petr Haluza. Diváků: 150. Sestava Čechovic: ŠvéTJ Sokol Klenovice na Hané da - Dvořák, Mráček, Začal, Kova-

TJ Sokol Bělotín - SK Lipová
4:0 (2:0)
Rozhodčí: Běhal - Machala,
Dömisch. ŽK Lipové: Kolář. Diváků: 150. Sestava Lipové: Abrahám - Žilka, Müller, Barták, Šmída
- Vacula, Ovad, Havlen (46. Žampach), Kolář (75. Havelka) - Vlček,
Pukl. Trenér: František Müller.
Očima trenéra Františka Müllera: „Soupeř byl lepší a jeho hra odpovídala postavení v tabulce. My
jsme za celých devadesát minut
moc šancí nevypracovali. Branky
jsme dostali po standardkách, celkově jsme předvedli výkon hodnoty slabšího průměru. Chybí nám
pořádný trénink.“ -zv-

MSD ŽENY
jih Moravy minimálně pro bod, ale
nakonec se musel smířit s krutou
porážkou. „Ještě teď jsem z toho
špatný, takovou smůlu jsme si nezasloužili,“ hořekoval ještě pět hodin po zápase nad nevydařenou premiérou svých děvčat trenér Petr
Merta.
Přitom se střetnutí pro hostující družstvo nevyvíjelo vůbec špatně.
Kostelec začal velmi aktivně a výsledkem bylo vedení po střele Rů-

ženy Oravcové ve 20. minutě. Bohužel další příležitosti spálila rychlonohá Matoušková, která dokonce
dvakrát zahodila sólový únik. Velmi dobrou šanci měla i Pitáková, ale
její loženku zázračně chytila vysoká domácí brankářka. V závěru první půle pak přišla na Hanačka pohroma. Nejprve ve 40. minutě po
rohovém kopu doputovala zajímavým způsobem za záda Křupkové
hlavička, jež se dotkla jak několika
nohou, tak i brankové konstrukce.
O tři minuty později pak využily
Hovorany zbytečné ztráty R. Oravcové a v souboji dvě na jednu se do-

mácí plejerky nemýlily - 2:1. „To
nás zlomilo. Dvě branky do šatny a
ještě takové, to by zamávalo i s mužským celkem,“ kroutil hlavou nad
krutým osudem Merta. Truchlivé
události ze závěru prvního dějství
zanechaly v hlavách a hlavně sebevědomí kosteleckých hráček
temný stín, kterého se až do konce
utkání nezbavily. Navíc musela v
65. minutě při sólovém úniku soupeřek zatáhnout za ruční brzdu v
podobě penaltového faulu Křupková - 3:1. Závěrečná hra hostujícího
výběru vabank už přinesla jen zkorigování výsledku Tomešovou a tak

se početná výprava vracela do svého rodného regionu s prázdnou.
„Smolný zápas, ve kterém jsme doplatili na neproměňování šancí.
Kdybychom vedli po poločase 3:0,
tak by se nikdo nedivil. Místo toho
jsme o gól prohrávali… Holkám
však nemůžu kromě špatné koncovky nic vytknout. Praly se s výsledkem až do konce, ale nevyšlo
to. Doufám, že se v neděli proti
Mutěnicím prosadíme, i když se nejedná vůbec o slabého protivníka,“
věří v úspěšnou domácí premiéru
trenér dívčího kosteleckého týmu
Petr Merta.
-zv-

Fotbalové prázdniny s Okresním fotbalovým svazem Prostějov
¤ Z tohoto důvodu máte určitě
dobrý pocit z toho, že pan Flašar
podepsal novou smlouvu?
„To je velmi pozitivní zpráva pro
celé hokejové dění v Prostějově,
protože je to odborník na svém
místě a hokeji hodně rozumí. Má
velmi dobrý vztah s hráči, rozumí
jim. Myslím, že nás čeká dobrá sezóna, taková na jaké byli lidé zvyklí!“
¤ Na přelomu sezóny vás trápila
zranění způsobená spíše věkem.
Budete pokračovat?
„Doufám, že mi bude nabídnuta
smlouva. S panem Flašarem jsme
předběžně domluveni, že bych ještě
příští rok hrál. Takže na devadesát
procent tady hrát budu. Ta zranění
byla zapříčiněna také tím, že jsme
hráli od začátku sezóny tím, že jsme
hráli na čtyři beky a měl jsem toho
plné zuby. Třísla, to je problém starších hráčů, už nejsem nejmladší…(smích)“.
¤ S Honzou Kolibárem jste vytvo-

řili stálou dvojici. Jak se vám s o
patnáct let mladším parťákem
hrálo?
„Je to šikovný, mladý kluk. Řekli
jsme si jak to budeme hrát a celkem
nám to klapalo. Doufám, že na mě
bude v budoucnu vzpomínat v
dobrém (úsměv).“
¤ Kapitánské céčko na vás spadlo
po nečekaném odchodu Honzy
Krajíčka. Měl jste větší pocit zodpovědnosti?
„Za ty mladé hráče určitě. Nic nového to pro mě však nebylo, já už byl
kapitánem v Prostějově i předtím.“
¤ Šéfem kabiny i na ledě byl v tom
dobrém slova smyslu Roman
Hlouch. Jak jste vy dva spolu vycházeli?
„To my neřešíme, kdo je šéfem kabiny nebo něco podobného. Když je
třeba na ledě něco špatného, tak si k
tomu řekne něco buď on nebo já.
My dva neděláme mezi sebou rozdíl, jestli je kapitán on nebo já. Jsme
super kámoši a žádný problém mezi

„Myslím, že nás
čeká dobrá
sezóna, taková
na jaké byli lidé
zvyklí!“
¤ Nezalitoval jste v průběhu sezóny, že jste vrátil do Prostějova?
„Tak já jsem se chtěl vrátit domů.
Mám už 35 let a za tu nabídku hrát v
Prostějově jsem byl rád. Chtěl jsem
tady něco dokázat. Přiznávám však,
že hlavně v tom úvodu jsem přemýšlel nad tím, že jsem ještě jednu
sezónu mohl vydržet někde jinde. V
té druhé půlce jsem už o tom vůbec
neuvažoval. V týmu se vytvořila
perfektní parta, která táhla za jeden
provaz a moc jsme chtěli něco dokázat.“

mann (85. Ostřížek) - J. Tichý, P. Tichý ml. (65. D. Abrahám). Trenér:
Jaroslav Ullmann.
Očima trenéra Jaroslava Ullmanna: „Každopádně jsme čekali
těžší utkání. V 1. poločase jsme opět
málem doplatili na neproměňování
šancí. Ve druhé půli jsme však už
hru zcela ovládli a dařilo se nám konečně i proměňovat šance. Musím
vyslovit spokojenost s tím, že kluci
hodili za hlavu předchozí domácí
porážku a předvedli výborný
výkon. Vítězství nás zase vrátilo do
postupové hry.“

řík - Bílý, Jiří Antoníček, Šteigl,
Mach (60. Horák) - Petr Haluza
(90. Klváček), Chmelík. Trenér: Jan
Pešek.
Očima trenéra Jana Peška:
„Dnešní utkání kluci odjezdili doslova po zadku. S kvalitním soupeřem nás hodně podržel brankář
Švéda, ale celé mužstvo odvedlo
vynikající práci. Doufám, že nás
dnešní výsledek nastartuje k zlepšeným výkonům a také tabulkovému
posunu.“

Holky doplatily na bídnou koncovku
TJ ZEMAS Hovorany
- FC Kostelec na Hané 3:2 (2:1)
Branky Kostelce: 20. R. Oravcová,
87. Tomešová. Rozhodčí: Tomanec.
Diváků: 80. ŽK Kostelce: Křupková. Sestava Kostelce: Křupková Burgetová, Všetičková, Bošková
(70. Knápková), Otáhalová Křížková, Pitáková, Tomešová, R.
Oravcová - Matoušková, Páleníková. Trenér: Petr Merta.
Toužebně očekávaná jarní premiéra
kosteleckým fotbalistkám určitě
nevyšla podle jejich představ. Po
výjimečně vydařené přípravě, si jel
jediný ženský regionální výběr na

Petr DOSEDĚL
Post:
obránce
Narozen:
26. července 1973
Výška:
177 cm
Váha:
80 kg
Držení hole:
L
Dosavadní působiště: 1999-2000 HC Prostějov (1. liga), HC Šternberk (2. liga), 20002001 HC Prostějov (1. liga), 2001-2002 HC
Prostějov (1. liga), HC Olomouc (2. liga),
2002-2003 HC Olomouc (2. liga), 20032004 HC Olomouc (1. liga), 2004-2005 HK
Jestřábi Prostějov (2. liga), 2005-2006 HK Jestřábi Prostějov (1. liga),
HC Minor Přerov (2. liga), 2006-2007 HK Jestřábi Prostějov (1. liga),
2007-2008 HC Chrudim (2. liga), 2008-2009 HK Jestřábi Prostějov (2.
liga).

FK Brodek u Přerova
- SK Jesenec 1:4 (1:1)
Branky Jesence: 38. M. Klicpera,
56. L. Tyl, 70. a 80. J. Tichý. Rozhodčí: Petr - Menšík, Boháč. ŽK Jesence: M. Klicpera, Čížek. Diváků:
200. Sestava Jesence: Hradil - Václavek, M. Klicpera, P. Tichý st., Horák - L. Tyl, Konečný, Čížek, T. Ull-

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“

TJ Sokol Troubky 2:2 (0:1)
Branky Klenovic: 68. Šubrt, 72. R.
Cetkovský. Rozhodčí: Majer - Vlk,
Němec. ŽK Klenovic: Sigmund,
Kubíček, R. Cetkovský. Diváků:
260. Sestava Klenovic: Jozek - Sigmund, Škantár, T. Cetkovský, Kaděra - Rozehnal (88. Šimek), Zbožínek, Všianský, R. Cetkovský (85.
D. Novák) - Kubíček, Šubrt (73. Suchánek). Trenér: Zdeněk Cetkovský.
Očima trenéra Zdeňka Cetkovského: „Z naší strany musím vyslovit spokojenost s velmi kvalitním
herním projevem. Na druhé straně
mne zklamal soupeř, myslel jsem
si, že předvede kvalitnější fotbal. Ze
sedmdesáti procent jsme byli lepším týmem a obavy z kvalit Troubek se nenaplnily. Každopádně
nám dnešní výkon i výsledek zvedl
sebevědomí před derby střetnutím
v Jesenci.“

Flašar podepsal? To je super! S úsměvem vyhlíží novou sezónu
pod vedením oblíbeného kouče
foto: Zdeněk Vysloužil

sebou nemáme.“
¤ Berete tedy „Rudyho“ jako toho
pravého lídra týmu?
„To určitě. Je to Pan hokejista a pro
ty mladé je tady velkým vzorem.
Dává jim dobrý příklad těmi svými
góly.“
¤ Takže v příští sezóně budou Jestřáby vést opět dva kapitáni?
„To si vůbec nedovedu troufnout
předpovědět. O tom rozhodne
trenér a pak možná proběhne i nějaké hlasování v kabině. Je to však
asi na rozhodnutí trenéra.“
¤ Problém by jste s „kapitánováním“ Hloucha tedy neměl?
„Vůbec ne, ´Rudymu´ budu klidně
dělat asistenta a já budu mít klid
(smích).“

„Neříkám, že
obrana byla bůhvíjak kvalitní, ale
opravdu to byla
vina celého
týmu,“ k začátku
sezóny.
¤ Zapojil jste se také do trénování,
vedete mládež. To už myslíte na
budoucnost?
„Určitě bych chtěl vydržet u hokeje
a když to půjde, tak bych chtěl trénovat mládež v Prostějově. Rád
bych jim něco co jsem v kariéře zažil předal.“
¤ Když jsme u budoucnosti. Kde
si myslíte, že je potřeba mužstvo
nejvíce posílit?
„Nevím jak je to s gólmany, ale základ je kvalitní brankář. Pokud bude
v Prostějově nadprůměrný gólman,
tak si hned celé mužstvo začne mnohem více věřit. Hlavní je tedy gólman, ale na každý post je potřeba
posílit několika hráči.“
¤ Máte už nějaké zprávy kdy začne příprava na další sezónu?
„Podle trenéra Flašara by měla letní
příprava začít začátkem května.“
Zdeněk Vysloužil

* ZPRÁVY OFS PROSTĚJOV * ZPRÁVY OFS PROSTĚJOV
Komise mládeže OFS Prostějov v
době od soboty 18. července do
pátku 24. července 2009 pořádá
letní tréninkový camp pro děti ročníku narození 1996, 97, 98 a 99.
Tréninky povedou zkušení trenéři
mládeže. Camp je určen pro chlapce, kteří fotbal hrají i pro ty kteří s
ním začínají. Ubytování a strava 4x
denně, je zajištěna v penzionu
„Gól“ v Loučné nad Desnou. Tréninková činnost probíhá v areálu

rekreačního zařízení a na travnatém hřišti místního klubu. Bližší informace Vám podá pan Jaroslav
Liška předseda komise mládeže
OFS Prostějov, MOBIL: 720 680
886. Náklady na celou dobu pobytu činí 2 400,- Kč/osoba. Termín
závazného přihlášení je do 15.
června 2009, abychom mohli
upřesnit předběžný počet účastníků a informovat vás o podrobnostech tohoto kempu.

Výběr OFS Prostějov, ročník 1998: T. Jeneš, F. Pohlídal
(Plumlov), F. Bureš a R. Gurín (Kostelec n.H.), T. Mudroch, O. Milar, L. Závodný
(Protivanov), M. Navrátil, D. Zatloukal, A. Koláček, M. Moštěk, P. Mucha (1. SK
Prostějov), F. Hubáček (Čechovice), M. Kořenek a J. Šustr (Přemyslovice). Trenéři: Daniel Mudroch, Roman Jedlička a vedoucí František Mikulka.
POZVÁNKA NA FOTBAL:
I. A TŘÍDA, SKUPINA B
OKFS - 18. kolo
SK LIPOVÁ
TJ SOKOL ČECHOVICE
NEDĚLE 19. 4. 2009
16:30 HODIN
Fotbalový stánek v Lipové
POZVÁNKA NA FOTBAL:
I. B TŘÍDA, SKUPINA A
OKFS - 18. kolo
TJ HANÁ PROSTĚJOV
TJ SOKOL PIVÍN
SOBOTA 18. 4. 2009
16:30 HODIN
Fotbalový stánek
za Olomouckou ul.

Přihlášky zašlete i se zpáteční
adresou zpět na sekretariát:
OFS Prostějov
Skálovo náměstí 2a
796 01 Prostějov.
Tel: 582 351 522,
Mobil: 728 211 789
e-mail: sekretar@ofsprostejov.cz

Výběr OFS Prostějov, ročník 1997: M. Snášel, J. Gottwald a M. Nedopil (FKM Konice), O. Sobotka, T.
Pospíšil, R. Mlčoch, Š. Abrahám a M. Vincourek (1. SK Prostějov), T. Sekanina (Protivanov), M. Křesala a J. Rolenc (Plumlov), J. Kovařík (Určice), T. Lachman (Čechovice). Trenéři: Jaroslav Liška a František Snášel.

Vybíráme nejlepší a nejhorší mužstvo víkendu
Stejně jako v podzimní sezóně, tak i na jaře budeme pokračovat v populární rubrice, která určuje nejlepší a zároveň i
nejhorší fotbalové regionální mužstvo uplynulého víkendu.
Z provozních důvodů jsme nemohli určit vítěze z předminulého víkendu a tak vám nabízíme výsledky až v dnešním
vydání.

JEDNIČKA VÍKENDU

PROPADÁK VÍKENDU

SOKOL PROTIVANOV
Protivanovští se v jarní domácí premiéře se Ždírcem nad Doubravou
představili svým fanouškům
opravdu ve výtečném světle. S bezprostředním soupeřem v záchranářských bojích si svěřenci trenéra
Romana Sedláčka poradili s naprostým přehledem a jen díky určité střelecké sterilitě si soupeř neodvezl větší příděl. BRAVO, PROTIVANOV!

SK LIPOVÁ
Lipovští přes zimu prohlašovali, že
na jaře neprodají svou kůži lacino.
Smělé řeči jsou jedno a skutečnost
druhá. V přímém souboji a navíc v
derby zápase s Klenovicemi prakticky hostujícího gólmana Jozka
neohrozili a po dvou inkasovaných
brankách odcházeli domácí hráči
se sklopenými hlavami. LIPOVÁ,
TAK TAKHLE TEDY NE!
-zv-
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Fotbalový kemp BUDOUCNOST
Sedláček - Kučerňák 2009

Zkušenosti bude předávat i Pavel Hapal!
V měsíci červenci budou mít mladí adepti fotbalového řemesla zajímavou šanci ke zlepšení svých
dovedností a navíc i možnost získání nezapomenutelných zážitků.
Známé fotbalové persony Ladislav Kučerňák a Roman Sedláček,
se totiž rozhodli ve spolupráci s
ambiciózním fotbalovým klubem
TJ Sokol Olšany uspořádat týdenní tréninkové kempy. „Posledním
impulsem pro uspořádání fotbalového kempu bylo utkání českých
a slovenských fotbalistů. Zdá se,
že mladá generace má velké technické problémy, které se bohužel
nedají naučit jinak, než ukázkou
přímo na hřišti. Právě na technické
a herní činnosti bude kemp zaměřen. Ke spolupráci jsme vyzva-

li známé fotbalisty Pavla Hapala,
Tomáše Ujfalušiho, Davida Rozehnala a další, kteří nám svou osobní účast přislíbili,“ zmínil důvody
pořádání přípravných kempů pro
chlapce od 7-15 let jeho hlavní vedoucí, sám bývalý reprezentant
Roman Sedláček, který dále dodává: „Zkušebně jsme si vybrali
formu denních tréninkových jednotek po dobu jednoho týdne.“
Celkově se mohou těšit malí fotbalisté na 5 tréninkových týdnů, pod
vedením bývalých ligových fotbalistů, vyšperkovaných besedami se
současnými nebo bývalými reprezentanty. V plánu jsou také přípravné zápasy a další překvapení.
Uzávěrka přihlášek je 31. května
2009!

Skladba denní tréninkové jednotky:
9:00
odjezd z olomouckého autobusového nádraží nebo
10:00
sraz přímo na fotbalovém hřišti v Olšanech u Prostějova
10:00-13:00
první tréninková fáze (občerstvení, ovoce, oběd)
14:00
druhá tréninková fáze (občerstvení)
16:30-17:00
odjezd
Termíny tréninkových týdnů:
29.6 - 3.7. 2009
6.7. - 10.7. 2009
13.7. - 17.7. 2009
20.7. - 24.7. 2009
27.7. - 31.7. 2009
Ladislav Kučerňák
Roman Sedláček

KONTAKTNÍ OSOBY:
tel: 732 662 173
tel: 777 026 312

Startuje i fotbalový prales

Jako poslední v hierarchii okresních fotbalových soutěží odstartuje
na Prostějovsku ta nejnižší. Ve fotbalových kruzích hanlivě označované IV. třídy jako pralesní ligy. Kolotoč zápasů se rozběhne už o tom-

to víkendu a tak budou mít o nedělní odpolední zábavu postaráno i v
těch nejmenších obcích regionu.
Níže vám nabízíme jarní harmonogram, tedy los obou skupin IV. tříd
OFS Prostějov.

Los IV. třídy, skupiny „A“ OFS Prostějov
- jaro 2009:
10. kolo, 18.-19. dubna 2009: Sokol Zdětín „B“ - Sokol Přemyslovice „C“ (SO 16:30 hodin), TJ Sokol
Drahany - TJ Krumsín (NE 16:30),
Sokol Rozstání -TJ Sokol Otaslavice „B“ (NE 16:30), FC Hrubčice TJ Sokol Kladky (NE 16:30).
11. kolo, 25.-26. dubna 2009: FC
Hrubčice - TJ Haná Prostějov „B“
(NE 16:30), TJ Sokol Kladky - Sokol Rozstání (NE 16:30), TJ Sokol
Otaslavice „B“ - TJ Sokol Drahany
(SO 16:30), TJ Krumsín - Sokol
Zdětín „B“ (NE 16:30).
12. kolo, 2.-3. května 2009:TJ Haná Prostějov „B“ - Sokol Přemyslovice „C“ (NE 16:30), Sokol
Zdětín „B“ - TJ Sokol Otaslavice
„B“ (SO 16:30), TJ Sokol Drahany
- TJ Sokol Kladky (NE 16:30), Sokol Rozstání - FC Hrubčice (NE
16:30).
13. kolo, 9.-10. května 2009: Sokol Rozstání - TJ Haná Prostějov
„B“ (NE 16:30), FC Hrubčice - TJ
Sokol Drahany (NE 16:30), TJ Sokol Kladky - Sokol Zdětín „B“ (NE
16:30), TJ Krumsín - Sokol Přemyslovice „C“ (NE 16:30).
14. kolo, 16.-17. května 2009: TJ
Haná Prostějov „B“ - TJ Krumsín
(NE 16:30), Sokol Přemyslovice
„C“ - TJ Sokol Otaslavice „B“ (SO
16:30), Sokol Zdětín „B“ - FC Hrubčice (SO 16:30), TJ Sokol Drahany - Sokol Rozstání (NE 16:30).
15. kolo, 23.-24. května 2009: TJ
Sokol Drahany - TJ Haná Prostějov
„B“ (NE 16:30), Sokol Rozstání Sokol Zdětín „B“ (NE 16:30), TJ

Sokol Kladky - Sokol Přemyslovice „C“ (NE 16:30), TJ Sokol Otaslavice „B“ - TJ Krumsín (SO
16:30).
16. kolo, 30.-31. května 2009: TJ
Haná Prostějov „B“ - TJ Sokol
Otaslavice „B“ (NE 16:30), TJ
Krumsín - TJ Sokol Kladky (NE
16:30), Sokol Přemyslovice „C“ FC Hrubčice (SO 16:30), Sokol
Zdětín „B“ - TJ Sokol Drahany
(SO 16:30).
17. kolo, 6.-7. června 2009: Sokol
Zdětín „B“ - TJ Haná Prostějov
„B“ (SO 16:30), Sokol Rozstání Sokol Přemyslovice „C“ (SO
16:30, hřiště Přemyslovice), FC
Hrubčice - TJ Krumsín (NE
16:30), TJ Sokol Kladky - TJ Sokol
Otaslavice „B“ (NE 16:30).
18. kolo, 13.-14. června 2009: TJ
Haná Prostějov „B“ - TJ Sokol
Kladky (NE 16:30), TJ Sokol Otaslavice „B“ - FC Hrubčice (SO
16:30), TJ Krumsín - Sokol Rozstání (NE 16:30), Sokol Přemyslovice „C“ - TJ Sokol Drahany (SO
16:30).

TIP VEČERNÍKU
NA UMÍSTĚNÍ
1. Sokol Přemyslovice „C“, 2.
TJ Haná Prostějov „B“ 3. TJ
Krumsín, 4. TJ Sokol Kladky, 5.
FC Hrubčice, 6. TJ Sokol Drahany, 7. Sokol Rozstání, 8. TJ
Sokol Otaslavice „B“, 9. Sokol
Zdětín „B“.

Los IV. třídy, skupiny „B“ OFS Prostějov - jaro 2009:
10. kolo, 18.-19. dubna 2009: TJ
Biskupice - Sokol Přemyslovice
„B“ (NE 16:30), FK Němčice n./H.
„B“ - FC Morávia Doloplazy (NE
16:30), TJ Sokol Ivaň - TJ Želeč
(SO 16:30), TJ Sokol Brodek u Pv
„B“ - TJ Sokol Tvorovice (SO
16:30).
11. kolo, 25. -26. dubna 2009: TJ
Sokol Tvorovice - TJ Sokol Ivaň
(SO 16:30), TJ Želeč - FK Němčice n./H. „B“ (NE 16:30), FC Morávia Doloplazy - TJ Biskupice
(NE 16:30), Sokol Přemyslovice
„B“ - TJ Haná Nezamyslice „B“
(NE 16:30).
12. kolo, 2.-3. května 2009:TJ Haná Nezamyslice „B“ - FC Morávia
Doloplazy (NE 10:00), TJ Biskupice -TJ Želeč (NE 16:30), FK Němčice n.H. „B“ -TJ Sokol Tvorovi-

ce (NE 16:30), TJ Sokol Ivaň - TJ
Sokol Brodek u Pv „B“ (SO
16:30).
13. kolo, 9.-10. května 2009: TJ
Sokol Brodek u Pv „B“ - FK Němčice n./H. „B“ (NE 16:30), TJ Sokol Tvorovice - TJ Biskupice (SO
16:30), TJ Želeč -TJ Haná Nezamyslice „B“ (NE 16:30), FC Morávia Doloplazy - Sokol Přemyslovice „B“ (NE 16:30).
14. kolo, 16.-17. května 2009: Sokol Přemyslovice „B“ - TJ Želeč
(NE 13:30), TJ Haná Nezamyslice
„B“ - TJ Sokol Tvorovice (NE
10:00), TJ Biskupice - TJ Sokol
Brodek u Pv „B“ (NE 16:30), FK
Němčice n./H. „B“ - TJ Sokol Ivaň
(NE 16:30).
15. kolo, 23.-24. května 2009: TJ
Sokol Ivaň - TJ Biskupice (SO

16:30), TJ Sokol Brodek u Pv „B“
- TJ Haná Nezamyslice „B“ (NE
16:30, hřiště Nezamyslice), TJ Sokol Tvorovice - Sokol Přemyslovice „B“ (SO 16:30), TJ Želeč - FC
Morávia Doloplazy (NE 16:30).
16. kolo, 30.-31. května 2009: FC
Morávia Doloplazy - TJ Sokol
Tvorovice (NE 16:30), Sokol Přemyslovice „B“ - TJ Sokol Brodek u
Pv „B“ (NE 13:30), TJ Haná Nezamyslice „B“ - TJ Sokol Ivaň (NE
10:00), TJ Biskupice - FK Němčice n./H. „B“ (NE 16:30).
17. kolo, 6.-7. června 2009: FK
Němčice n./H. „B“ -TJ Haná Nezamyslice „B“ (NE 16:30), TJ Sokol
Ivaň - Sokol Přemyslovice „B“
(SO 16:30), TJ Sokol Brodek u Pv
„B“ - FC Morávia Doloplazy (SO
16:30), TJ Sokol Tvorovice - TJ

Želeč (SO 16:30).
18. kolo, 13.-14. června 2009: TJ
Želeč - TJ Sokol Brodek u Pv „B“
(NE 16:30), FC Morávia Doloplazy -TJ Sokol Ivaň (NE 16:30), Sokol Přemyslovice „B“ - FK Němčice n./H. „B“ (NE 16:30), TJ Haná
Nezamyslice „B“ - TJ Biskupice
(NE 10:00).

TIP VEČERNÍKU
NA UMÍSTĚNÍ
1. TJ Haná Nezamyslice „B“, 2.
Sokol Přemyslovice „B“, 3. TJ
Sokol Ivaň, 4. TJ Biskupice, 5.
TJ Želeč, 6. TJ Sokol Tvorovice, 7. TJ Sokol Brodek u Pv
„B“, 8. FC Morávia Doloplazy,
9. FK Němčice n.H. „B“.

14. dubna 2009

MLÁDEŽ 1. SK
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ DIVIZE

V Břeclavi zabrali jen starší
Starší dorost:
MSK Břeclav - 1. SK Prostějov 0:1 (0:1)
Branka: 27. Pořízka. Rozhodčí: Hulcký. Sestava 1. SK Prostějov:
Vybíhal - Peka, R. Kocourek, Šmíd, Ján - Homola, Pořízka, Fabiánek, Matula (88. Petrásek) - M. Kocourek (82. Kucharčuk), Gryglák (66. Lisický). Trenér: František Jura. Vedoucí mužstva: Petr Walter.
Na Velikonoční neděli odjížděl dorost
1. SK k velmi těžkému utkání do Břeclavi. Domácí byli v tabulce pouze o jednu příčku za 1. SK na čtvrtém místě divizní tabulky staršího dorostu. Začátek
zápasu byl opatrný z obou stran. Bylo
patrné, že nikdo nechce udělat zbytečnou chybu. Domácí se dostávali do nebezpečných situací zejména středem hřiště, rychlými protiútoky.
Hostující 1. SK se od 20. minuty začal tlačit více dopředu a ve 22.
nevyužil svou první velkou šanci ve vápně Marek Pořízka. Domácí
si vybojovali v rychlém sledu několik rohových kopů, které velmi
dobře zahrávali a byl z toho před hostující brankou vždy pořádný
závar. Hra se přelévala nahoru, dolů a branku se podařilo vstřelit
hostům z Prostějova ve 27. minutě, když vyhranou hlavičku Michala Kocourka dokázal tečí usměrnit k tyči Marek Pořízka. Do poločasu hosté z Prostějova zahrávali ještě dva přímé kopy okolo šestnáctky domácích a v obou případech zazvonila tyč domácí brány.
Jednou byl exekutorem Tomáš Matula a podruhé Marek Pořízka.
Druhá půle pokračovala v rychlém a tvrdém souboji obou celků.
Hráči domácí Břeclavi bojovali o zvrat a bylo se na co dívat. Zápas
měl vysokou kvalitu a šance se opět rodily na obou stranách. Na
straně hostů si střídající Adam Lisický výborně naběhl na centrovaný míč z levé strany od Tomáše Matuly a z bezprostřední blízkosti
nastřelil již potřetí tyč domácí brány. Domácí se tlačili ke konci čím
dál více před bránu hostů a obrana Prostějova zažívala horké chvíle.
Rozhodnout celé utkání mohl šest minut před koncem opět Marek
Pořízka, když Tomáš Matula výborně dohrával celou útočnou situaci a domácího brankáře presinkem přinutil ke ztrátě míče, posunul
na hranici šestnáctky k Markovi a ten bohužel netrefil úplně odkrytou prázdnou bránu. Naštěstí pro hosty z Prostějova domácí nedokázali zužitkovat žádnou ze svých šancí a tři velmi důležité body tak
putují do Prostějova. „Byl to velmi těžký zápas s výborným soupeřem. Škoda našich neproměněných šancí, takhle to bylo dramatické
až do samého závěru. Kluci se navzdory všemu co se kolem prostějovského fotbalu děje, perou o tu šanci vyhrát a postoupit z Moravskoslezské divize dorostu do již velmi prestižní druhé dorostenecké
ligy, kde startují převážně mládežnické celky ligových týmů. Vzhledem k tomu, že prozatím vedoucí tým SK Líšeň prohrál, naše ztráta
na postupové místo je pouhé dva body. Budeme bojovat každý
zápas a o postup se popereme,“ zhodnotil utkání a zároveň přetlumočil vzkaz hráčů a celého realizačního týmu 1. SK trenér František Jura. Poděkování patří i věrným fanouškům, kteří za dorostenci
opět přijeli a po celý zápas kluky povzbuzovali a mají tak velký podíl na jejich vítězství. „Díky moc, jste našim dvanáctým hráčem!“
dodává Jura.
Mladší dorost:
MSK Břeclav - 1. SK Prostějov 4:2 (3:0)
Branky Prostějova: 63. Lakomý z pen., 73. Pokruta. Sestava 1. SK
Prostějov: Polák - Studený, Lakomý, Šlézar, T. Krč (41. Pokruta) Šín, Lisický (60. Klimeš), Kucharčuk, Kopečný - Kadlec, Ovčáček.
Trenér: František Jura. Vedoucí mužstva: Ivan Polák.
Mladší dorostenci vůbec nezvládli nástup do utkání, když domácí
po dvaceti minutách vedli již 3:0 a o výsledku tak bylo v podstatě
rozhodnuto. Břeclav byla agresivní a uplatňovala nátlakovou rychlou kombinační hru, se kterou si hosté nevěděli rady. Ve druhé půli
se obraz hry změnil a převahu začali mít po bouřce v kabině hostující borci 1. SK Prostějov. Na 3:1 se podařilo snížit z pokutového kopu po faulu na střídajícího Pokrutu kapitánu 1. SK Tomáši Lakomému. Obrovskou šanci na zvrat v utkání měli hosté v 61. minutě, když neproměnil vyloženou šanci z hranice jedenácti metrů
Adam Kadlec. V podstatě z protiútoku v době, kdy měli hosté tlak,
rozhodli domácí po individuální chybě obrany hostů o konečném
výsledku svou čtvrtou brankou. V 73. minutě ještě Josef Pokruta
snížil na 4:2, ale na celkový zvrat v utkání již bylo pozdě. „Mladší
dorostenci mě dnes velmi zklamali svým přístupem. Vůbec nezvládli vstup do utkání. Svojí nekoncentrovaností dovolili domácím
za dvacet minut vstřelit tři branky a bylo rozhodnuto. Ve druhé půli
mladí předváděli dobrý fotbal, ale to již bylo pozdě. Mladší dorost
hraje stejně jako jejich starší kamarádi o celkové prvenství v
MSDD, ale tento laxní přístup v úvodu zápasu se již nesmí opakovat. Příští týden hraje mladší dorost v domácím prostředí v Olšanech
s celkem Třebíče o první příčku a já věřím, že to bude úplně jiný
zápas!“ neskrýval rozladění nad přístupem mladších dorostenců zastupující trenér František Jura.
-fj,zv-

POZVÁNKA NA FOTBAL:
MS DIVIZE, DOROSTU - 19. kolo
1. SK PROSTĚJOV
HFK TŘEBÍČ
SOBOTA 18. 4. 2009
10:15 a 12:30 HODIN
Fotbalový stánek v Olšanech

HRAJTE FOTBAL ZA MOSTKOVICE
Fotbalový oddíl TJ Sokol Mostkovice nabízí fotbalové vyžití chlapcům od 6 do 12
let v nově zakládaných mládežnických
výběrech. Vítáni jsou také dobrovolníci z
řad tatínků nebo dalších fotbalových nadšenců, kteří mají zájem působit ve funkci
trenérů. Zájemci mají možnost osobního
kontaktu s vedoucími činovníky mostkovického oddílu každou středu od 16:00 hodin přímo na mostkovickém hřišti. Kontaktní osoba pan Korhoň.
-zv-
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Olšany si s Tištínem otevřely střelnici
TJ Sokol Olšany - TJ Sokol
Tištín 7:0 (5:0)
Branky: 7. a 15. Mucha, 10. Sedláček, 21. a 32. J. Hošák, 51. Svozil, 87. Soldán. Rozhodčí: Milar Běhal, Adamčík (asistenti z lidu).
Bez karet. Diváků: 40. Sestavy
mužstev - Olšany: Němec - Soldán, Svozil, Spišák, Míška (46.
Lojka) - Hansl (55. Zháněl), Mucha, L. Hošák, Holinka (65. Protivánek) - Sedláček, J. Hošák.
Trenér: Tomáš Hrdlovič. Tištín:
Koutský - Břečka, Otáhal, Slavík,
Zapletal - Tumma, Havlíček, Rehák (79. Gabrišák), Richter (46. J.
Oulehla) - Otčenášek (46. Cetkovský), Pavlín. Trenér: Zdeněk
Oulehla.
OLŠANY U PROSTĚJOVA Karty byly před střetnutím 17. ko-

la III. třídy OFS Prostějov rozdány jednoznačně. Při zběžném pohledu na tabulku muselo být
každému jasné, jak by se asi sobotní zápas měl vyvíjet. To se také
plně ve slunečném dopoledni potvrdilo. Na předposledním místě
tápající celek Tištína inkasoval
hned v úvodní půlhodině pět branek a postupový kandidát z Olšan
se už ve zbývajícím čase hrou jen
bavil. Ke cti hostujícího mužstva
slouží, že se jeho hráči neuchýlili
k nějakým zákeřnostem nebo hrubostem a tak se utkání dohrálo v
pohodové atmosféře a trávník oba
celky opouštěly s úsměvy na
rtech.
Ambiciózní výběr Olšan, který je
z většiny poskládán z ligových

NAVŠTÍVILI JSME
vysloužilců má letos jednoznačný
cíl - postup. To také bylo vidět
hned od prvních minut, kdy se sice tělnatější, ale o to více techničtější domácí plejeři vrhli na svého protivníka jako dravá zvěř na
kus pohozeného masa. „Zatlačit
soupeře do defenzivy bylo naším
záměrem. Také se nám podařilo
rychle vstřelit branky a byl klid,“
okomentoval s úsměvem nevídaný úvodní nápor střelec druhé
branky Roman Sedláček. Střelnici v pokutovém území Tištína otevřel hned po sedmi minutách dispečer olšanské zálohy Josef Mucha, který přidal v 15. minutě i tře-

A je tam! Sedmý domácí úspěch zaznamenal tři minuty před koncem z pravé strany střílející Soldán.
Tištínský gólman Koutský neměl šanci.
Foto: Zdeněk Vysloužil

HLASY TRENÉRŮ
Tomáš HRDLOVIČ (TJ Sokol Olšany): „Já si myslím, že jsme
hráli přesně to co jsme chtěli. Od prvopočátku jsme hráče nabádal,
aby dali co nejdříve gól a mohli si pak s chutí zahrát fotbal. To se
přesně podařilo, když jsme už po deseti minutách vedli 2:0 a zápas
jsme tak měli zcela pod kontrolou. Hráči hráli dobře, zodpovědně a
to se týká i těch starších. Myslím, že pokud k tomu budeme přistupovat podobně i nadále, tak se mohou diváci těšit na kvalitní fotbal.
Naším cílem je jedině postup, jinak by tady ti hráči nebyli a já také
ne.“
Zdeněk OULEHLA (TJ Sokol Tištín): „Náš dnešní soupeř má
oproti nám úplně jinou kvalitu. S tím se prostě nedá nic dělat. Fyzická připravenost našeho celku, jejich zkušenosti - to znamenalo to,
že jsme se nechali od začátku zatlačit a nedokázali jsme nic vymyslet ani vytvořit. Do druhé půle jsme poslal mladé kluky, aby si zahráli, ať už to dopadne jak dopadne. Prostě, aby si zahráli fotbal. Pokud budou hrát Olšany ve stejné sestavě jako dnes, tak mají jednoznačně na postup. My pro záchranu uděláme také všechno. Tento
zápas jsme nezvládli, ale musíme se soustředit především na ty další. Uvidíme…“
-zvtí gól svého celku. Rychlé narážečky, ukázkové pokrytí míče a
skvělá kopací technika, to byly atributy, které zdobily domácí tým.
Konečné poločasové skóre stvrdil
dalšími dvěma zásahy útočník
Jarda Hošák - 5:0. Kdo očekával
po změně stran další útočnou lavinu, nedočkal by se. Domácí ubrali nohu z plynu a po šesté trefě
Svozila pomalu pouštěli ke slovu
i snaživý tým hostů. „Asi jsme
přepálili začátek. Přece jenom už
máme trochu věk a v takovém počasí nemůžeme hrát ´tempo fotbal´ celých devadesát minut,“ s

úsměvem glosoval druhou půli
Sedláček. Tištínští se vůbec nenechali deprimovat daným stavem a
úporně se snažili o vstřelení alespoň čestného úspěchu. Všechna
jejich snaha však byla marná a získali vítězství jen ve statistice rohových kopů. Konečnou podobu
výsledku pak dal krátce před
závěrečným hvizdem čistým
průstřelem gólmana Koutského z
úhlu Soldán, který zakončil povedenou kombinaci celé záložní řady. Olšanští tak hodili rázným
způsobem rukavici svým konkurentům z čela tabulky.
-zv-

Kralice nasázely Leštině čtyřku
FC Kralice na Hané - Sokol
Leština 4:1 (1:1)
Branky: 36. a 75. Z. Petržela, 49.
Vybíhal, 86. Růžička. Rozhodčí:
Štětka - Caletka, Vedral. ŽK Kralic: Halenka. Diváků: 215. Sestava Kralic: Kofroň - Liška,
Ohlídal, Dočkal, Losman (80.
Smýkal) - Valtr, Halenka, Vybíhal
(78. O. Petržela), Hatle - Z. Petržela, Bukovec (50. Růžička). Zastupující trenéři: Martin Kolář a
Jan Jura.
Ošidný domácí dvojboj s nejhoršími celky tabulky zvládli Kraličtí na výtečnou. Po minulotýdenní výhře 3:1 nad Lošticemi, potvrdili svěřenci trenéra Zdeňka
Chytky svou výtečnou jarní formu i v sobotu s Leštinou, které
dali čtyřku. Přitom hrálo zachraňující se Leštině zdánlivě vše do
karet. Domácí mužstvo postráda-

lo hlavního kouče, který byl pracovně zaneprázdněn a navíc letitá statistika Kralic neúprosně naznačovala, že dvakrát v řadě a navíc v domácím prostředí tento
tým nevyhrává. Náhradní mladí
nadějní lodivodi Martin Kolář s
Janem Jurou však svou roli
zvládli a dokormidlovali mužstvo ke třem bodům. (nové koště
dobře mete)
Střetnutí se přitom z pohledu domácího výběru nevyvíjelo vůbec
dobře. Po strašidelné hrubici se
po půlhodině hry dostali hosté do
vedení a zpátky na nohy je postavila až výstavní trefa kanonýra Z.
Petržely. Po změně stran pak kraličtí plejeři šlápli na plynový pedál a dech ztrácejícímu protivníkovi přidali na cestu další tři kusy. „Ve druhém poločase na hřišti
existovalo jen jedno mužstvo a o

PŘEBOR OKFS
naší výhře nebylo pochyb,“ komentoval průběh druhé pětačtyřicetiminutovky Martin Kolář.
Kraličtí se s rolí favorita zpočátku
vypořádávali hodně složitě. Profesorský přístup domácích hráčů
také vycítili fotbalově slabší
hráči Leštiny a začali se osmělovat. Paradoxem bylo, že v době
kdy pomalu Kralice začínaly nacházet pevnou půdu pod kopačkami, tak vyrobili neskutečnou
minelu. Nedůraznou malou domů vystihl hostující útočník, pro
něhož nebylo problémem překonat vybíhajícího Kofroně - 0:1.
Krev do žil svých spoluhráčů a
pohlazení duší fotbalových fajnšmekrů zařídila levačka Zdeňka

Petržely. Domácí snajper napřáhl
z rohu velkého čtverce a svou exkluzivní střelou vyhnal pavouky
spící v horním růžku brány - 1:1.
Do druhé půle vběhlo domácí
mužstvo povzbuzeno vyrovnávacím gólem a za čtyři minuty
už bylo ve vedení. Druhý gól zařídil domácí záložník Vybíhal.
„V kabině jsme si od plic vyříkali co bylo v první půli špatně a podařilo se nám to ve druhé půli
přenést i na hřiště,“ přiznal hustější poločasovou atmosféru Kolář.
Po vedoucí brance narostla domácím hráčům pomyslná křídla
a najednou bylo žlutých plné hřiště. Leštinští byli zatlačeni do
hluboké defenzívy a na polovinu
Kralic se dostávali jen sporadicky. Definitivní stvrzenku na tři
body vystavil v 75. minutě opět
„Zouna“, jenž vymetl svou pu-

melicí i horní růžek druhé branky
- 3:1. Exhibiční vystoupení Kralic pokračovalo až do poslední
minuty, které však předcházela i
další zajímavá událost. Do střelecké listiny se totiž zapsal i
sváteční bomber Pavel Růžička,
který umístěnou placírkou přetavil v gólovou radost povedený
únik Hatleho. Po závěrečném
hvizdu si tak domácí fotbalisté
mohli dosytosti vychutnat potlesk hustě obsazeného hlediště.
„Po hrůzostrašném začátku a ještě příšernějším gólu se nám naštěstí podařilo do poločasu vyrovnat. Po tom co jsme si v kabině něco řekli se náš výkon
změnil o třistašedesát stupňů a
odměnou nám bylo zasloužené
vítězství,“ zhodnotil utkání jeden
z dvojice náhradních koučů Martin Kolář.
-zv-

Haná čekala v Býškovicích, až se vyrovná…

FK Býškovice/Horní Újezd TJ Haná Prostějov 3:3 (0:2)
Branky: 52. Tomeček, 77. Skácel,
90.+7. J. Vašina - 18. Jančiar, 40.
Šindler, 79. J. Zbožínek. Rozhodčí:
Baďura - Odstrčil, Dokoupil. ŽK:
R. Vašina, Sedláček - Světlík, Mašík, Trnavský, Křížek. Diváků:
100. Sestava Hané: Hlávka - Světlík, Jančiar, Chum, Zachar - Šindler, Mašík, J. Zbožínek, Trnavský
(90. Křížek) - Sedláček, Cibulec
(90. Ondráček). Trenér: Daniel
Kolář.
Kdo dá gól vyhraje! Takové přirovnání by sedělo jako zadek na
hrnec k sobotnímu fotbalovému
snažení prostějovské Hané na půdě aspiranta postupu z Býškovic.
Přestože hosté udávali téměř celé
utkání tón, tak odjížděli jen s jediným bodem…Hřiště domácího

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“
favorita totiž v závěru připomínalo dění na jednom stadionu v Praze-Letné, kde se v nedávné minulosti pravidelně čekávalo při nepříznivém vývoji na vyrovnávací
nebo vítězný gól…
Hanáci nastoupili za nepříjemné
zimy v 17. kole v Býškovicích a
podali velice dobrý výkon. Po
úvodních pěti minutách, kdy domácí nechtěli hostům půjčit balon
se hra vyrovnala a Haná s druhým
týmem tabulky sehrála rovnocennou partii. V 8. minutě utekl po
pravém křídle Cibulec, ale jeho
centr poslal Mašík vedle Novákovy branky. V 18. minutě však po
Mašíkově rohovém kopu pro-

dloužil Cibulec na zcela volného
Jančiara a ten zblízka lehce prostřelil domácího Nováka. Rozhodčí Baďura připouštěl velmi tvrdou hru ze strany domácích a žluté karty uděloval za zdržování
hráčům Hané. Ti i přes tuto nepřízeň bojovali a to se jim vyplatilo. Pět minut před odchodem do
kabin domácí beci po závaru odkopli míč ke Zbožínkovi a jeho
technickou střelu zády tečoval
Šindler do protipohybu překvapeného domácího brankáře 0:2!
Začátek druhého poločasu patřil
trestnému kopu Zbožínka, ale jeho střela skončila bohužel v náručí domácího brankáře. Utkání

mohl ve 47. minutě rozhodnout
hostující Cibulec, který dostal ideální přihrávku od Jančiara, ale jeho střela se pouze otřela o Novákovu svatyni. Za to domácí nenechávali nic na náhodě a rozhodčích a po rohovém kopu míč z
hlavy Tomečka putoval do Hlávkovy branky. V 77. minutě následoval opět pro domácí nacvičený
rohový kop a Skácel srovnal na
2:2. Hosté, kterým trojice arbitrů
zjevně nepřála se zdravě naštvali a
po rohovém kopu Mašíka se k
míči dostal Zbožínek a nekompromisně poslal Hanáky opět do
vedení. Ještě v 85. minutě přihrál
do šance hostující Cibulec Mašíkovi, ale ten minul. Domácím se
podařilo po jednom velmi
sporném výroku sudího v 97. minutě! Jiřím Vašinou vyrovnat.

Hned po výkopu hostí rozhodčí
Baďura utkání ukončil a šťastní
domácí přišli k bodu doslova jako
„slepý k houslím!“ „Sehráli jsme
herně velice vydařené utkání,
které nám zkazily výroky ´pánů
arbitrů´. To co s námi provedli ve
druhém poločase jsem opravdu
hodně dlouho neviděl. Na druhé
straně jsme inkasovali všechny tři
branky ze standardek, což není
dobrá vizitka naší obrany. Jinak
ovšem k našemu výkonu nemám
námitek. Před utkáním bych možná bral i bod, ale teď je to málo.
Pokud odehrajeme v podobném
duchu i domácí derby s Pivínem,
tak nemám o výsledek obavy,“
bezmocně krčil rameny nad neskutečným zářezem svého celku
Daniel Kolář, trenér TJ Haná Prostějov.
-zv,ol-

Obrozený Protivanov bodově loupil v Rousínově
FRAMOZ Rousínov - TJ Sokol
Protivanov 0:1 (0:1)
Branka: 33. Machálek. Rozhodčí:
Bečica - Pala, ?. ŽK Protivanova:
Dragon. Diváků: 200. Sestava
Protivanova: Vítek - Valenta, Vala,
Koláček, Kulíšek - Dragon, Pászto, Valášek (46. Poláček), M. Dostál (46. Mráček) - Rojka (82. Niesner), Machálek. Trenér: Roman
Sedláček.
Sedláčkova parta na jaře šlape! Po
solidním výkonu na půdě silných
Šardic, přišly dvě výhry v řadě, přičemž ta poslední sobotní z Rousínova má zvuk. Disciplinovaný,
agresivní výkon přinesl kýžené
tříbodové ovoce, které posunuje
Protivanov do klidnějších tabulko-

DIVIZE „D“
vých vod. Když se k tomu přidá
středeční zápas k dobru s Boskovicemi, svěřenci trenéra Sedláčka
rázem atakují lepší střed tabulky.
Protivanovští odjížděli ke střetnutí
20. kola Moravskoslezské divize v
kompletní sestavě a s oprávněnými bodovými ambicemi. „V
současnosti máme relativně všechny hráče v pořádku a do Rousínova jedeme pro body,“ neskrýval se
před odjezdem za alibistickými řečmi protivanovský kouč.
Jak řekl, tak také konal. Jeho
svěřenci se od prvopočátku pre-

zentovali aktivním napadáním
soupeřovy rozehrávky a domácí
favorit byl očividně tímto stylem
zaskočen. Přesto první náznaky
šancí byly na domácí straně. Nejprve pálil vedle Horváth, aby posléze tentýž hráč místo přihrávek
lépe postaveným spoluhráčům
dobře rozvíjející se akce individualisticky zazdil. S těmito náznaky
šancí začal z Rousínovských pomalu vyprchávat počáteční elán a
taktovky se chopili hostující hráči.
Zvýšená aktivita se Protivanovu
vyplatila po půlhodině hry, kdy si
zpracoval dlouhý centr Machálek
a s přehledem prostřelil domácího
gólmana Hrdličku - 0:1. Před odchodem do kabin mohl ještě skó-

rovat Dragon, ale jeho střela těsně
prosvištěla okolo domácí tyče. Po
změně stran se Rousínov tlačil k
vyrovnání a nejblíže k němu měl
hned ve 49. minutě, kdy si střelu
Chadzidise málem srazil Kulíšek
do vlastní brány. Proti však byl vynikající Vítek, jenž vystřihl perfektní reflexivní zákrok. Hostující
gólman byl v hlavní roli i při následných pokusech Rychlíka a
Buršíka. V závěrečné čtvrthodině
se domácí nutili do zoufalého tlaku, ale mnoho nechybělo, aby pojišťovací branku vstřelil z brejku
Machálek. Když se neujalo ani zakončení rousínovského Neužila,
radost hostující výpravy mohla
vypuknout naplno. „Kluci dnešní

zápas odjezdili od první do poslední minuty. Přesně od začátku
plnili to co jsem po nich chtěl, tedy
aktivní napadání s rychlým přechodem do útoku. Z naší taktiky
byl také soupeř celý první poločas
evidentně zaskočen a prakticky se
nevzpamatoval až do konce. Z
jednotlivců bych ani nikoho nevyzdvihoval, protože pochvalu zaslouží celý tým. Jedno jméno mě
však napadá - Pászto. Ten se chopil dirigentské taktovky velmi dobře a je tím správným tmelem
celého mužstva,“ neskrýval velkou spokojenost jak s výkonem,
tak i s plným bodovým ziskem hostující trenér Roman Sedláček.
-zv-
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Prestižní derby skončilo nerozhodně, dělba bodů se šikla oběma V Dolanech to Určicím nevyšlo
TJ Sokol Vrchoslavice - TJ
Haná Nezamyslice 1:1 (1:1)
Branky: 45. D. Rušil - 8. Musil.
Rozhodčí: Václavík - Lizna, Řepa. ŽK: Olšanský, Spiller, D. Rušil, Horák - Král, Musil. Diváků:
150. Sestavy mužstev - Sokol Vrchoslavice: P. Rušil - Spiller,
Olšanský, Fousek, Sanislo - Dobrý (46. Hofírek), D. Rušil, Trávníček, Vymětal (81. Polišenský) Chytil, Horák. Trenér: Miloš
Chytil. Haná Nezamyslice: Buriánek - Matoušek (46. Mariánek),
Fialka, Král, Přikryl - Kiriljuk
(68. Tihelka), Holub, Štvrtecký,
Pavelka - Musil, Oulehla. Trenér:
Drahomír Crhan.
VRCHOSLAVICE - Los 17. kola, I. B třídy, skupiny A, Olomouckého KFS proti sobě svedl
domácí vrchoslavickou jedenáctku s mužstvem Haná Nezamyslice. Po posledním vzájemném
měření sil těchto soupeřů se radovaly Vrchoslavice, které si z Nezamyslic odvezly tři body za vítězství 1:0. Tentokrát skončilo
prestižní derby dělbou bodů.
Do zápasu vstoupili mnohem aktivněji hosté a prakticky hned
první nebezpečnější akci dokázali přetavit ve vedoucí gól. Byl u
toho Musil, který pronikl po
pravém křídle do šestnáctky domácích a přízemní střelou prostřelil gólmana P. Rušila - 0:1. A
Nezamyslice byly mnohem aktivnější i nadále. Ve 12. minutě
domácí brankář odkopl nedůsledně míč, kterého se zmocnili
hráči protivníka, jenže Kiriljuk,

místo aby volil střelu do odkryté branky raději přihrával, což akci zpomalilo a
domácí obrana se dokázala
zformovat. Chvíli na to přihrál
Pavelka z trestného kopu Matouškovi, ten si míč zpracoval, ale
mezi tyče zamířit nedokázal. S
přibývajícím časem přece jen Vr-

dát soupeři branku do šatny.
Celé akci předcházela snaha
Vymětala, který se v šestnáctce snažil uvolnit, ale rozhodující okamžik k zakončení propásl
a ke střele se nedostal. Jenže obrana Nezamyslic míč důsledně neodvrátila, ten doputoval k D. Rušilovi, který s úctyhodné vzdálenosti napřáhl k parádní střele.
Brankář Buriánek se po střele vrhl, na míč si sáhl, ale jeho cestě do
sítě zabránit nedokázal. Ten skončil přesně v místě, kde se stýká
tyč s břevnem - 1:1. Téměř celá
druhá půle utkání se hrála v režii
hostů. Byli aktivnější než Vrchoslavice, ale svoji převahu až do
konce zápasu gólově vyjádřit nedokázali. V úvodu poslední čtvrthodinky pak měli několik slibných šancí domácí. Nejprve Hofírkův centr od rohového prapor-

NAVŠTÍVILI JSME
potížemi před sebe. Následovala
akce domácích, kterou nakonec
hasil gólman Buriánek, když na
poslední chvíli sebral míč z hlavy
Chytila. Minutu na to Trávníček

ku hledal hlavu Vymětala, ten
však na míč nedosáhl. V 76. minutě vypálil D. Musil z trestného
kopu pouze do zdi. Chvíli na to
hlavičkoval z nadějné pozice
Vymětal do zámezí. Na druhé
straně v 80. minutě pronikl rychlonohý hostující útočník Oulehla
až k brankové čáře, vyslal finální
přihrávku na nabíhajícího Musila, ale obrana domácích míč na
poslední chvíli zachytila. Hodně
blízko ke vstřelení gólu měli hosté těsně před závěrečným hvizdem. Střídající Tihelka přihrál
Pavelkovi, ten se kličkou uvolnil,
vypálil na branku, ale gólman
vytěsnil míč na roh. A když po následujícím rohovém kopu skončila Králova hlavička nad brankou, bylo o nerozhodném výsledku utkání definitivně rozhodnuto.
-lk-

OHLASY TRENÉRŮ

Remíza se hodila všem. Nezamysličtí měli sice ve Vrchoslavicích více ze hry, ale vítěznou branku se jim dát nepodařilo
foto: Lubomír Kaprál
choslavice hru vyrovnaly a tak
bylo vidět zajímavé okamžiky
před oběma brankami. Ve 20. minutě vyzkoušel střelou z dálky
pozornost gólmana Nezamyslic
D. Rušil. Vzápětí se na druhé
straně po autovém vhazování dostal k míči nebezpečný Musil, jeho střelu však gólman vyrazil s

přihrál z trestného kopu Vymětalovi. Jeho hlavička proletěla kolem hostujícího gólmana do
zámezí. Ve 26. minutě po Horákově přihrávce vystřelil nebezpečně Trávníček. Brankář Nezamyslic tuto střelu vyboxoval na
roh. V poslední minutě prvního
poločasu se domácím podařilo

Miloš CHYTIL (TJ Sokol Vrchoslavice): „Především z naší
strany ve druhém poločase, to bylo utkání nevalné úrovně. My
jsme chtěli vyhrát, ale vzhledem k předvedenému výkonu jsme
spokojeni s bodem. Vyhrát jsme si nezasloužili. Příčinu slabšího
herního projevu vidím v tom, že máme málo natrénováno a s přibývajícím časem nestačíme na soupeře fyzicky. Obdobné problémy jako dnes jsme měli i minulý týden v Tovačově.“
Drahomír CRHAN (TJ Haná Nezamyslice): „Bylo to klasické
derby. My jsme s bodem spokojeni, ale myslím si, že po výkonu
ve druhém poločase jsme mohli i vyhrát. Soupeře jsme zatlačili na
jeho polovinu, mohlo tam něco spadnout. Nespadlo. Přesto jsem s
herním projevem hráčů spokojen. Pokud budeme pokračovat v
podobných výkonech, pak nemám o osud našeho mužstva obavy.“
-lk-

Konice nečekaně vyrabovala Vysočinu

FC Žďas Žďár nad Sázavou Sokol Konice 0:1 (0:1)
Branka: 14. Kobylík. Rozhodčí:
Talpa - Kučerík, Petr. ŽK Konice:
Špunda, Kobylík. Střely na branku:
3:1, mimo 12:2. Rohy: 6:0. Ofsajdy: 8:2. Fauly: 15:27. Diváků: 310.
Sestava Konice: Kmecik - Šimek,
Řehák, Penc, Rus - P. Křeček, Macháček, Špunda, Kornel (73. Přikryl) - Kobylík (90. T. Křeček), Jurník (46. Schön). Trenér: Karel Procházka.
To snad nečekal nikdo. Na jaře
hodně se trápící konický tým, dokázal překvapivě přivést všechny
body ze Žďáru nad Sázavou.
Svěřenci Karla Procházky tak

svým výkonem s největší pravděpodobností na nějaký čas zastavili
notně se houpající trenérskou židli
svého šéfa. „Asi tak nějak to bylo,“
glosoval bezprostředně po utkání
šťastný kouč. Fotbalisté z Vysočiny
neprožívají stejně jako Konice optimální časy. V zápase na jaře nezvítězivších celků, si domácí mužstvo
sice vytvořilo místy až drtivou převahu, ale obětavá hra obrany a především fantastické zákroky gólmana Kmecika, společně se střeleckým čichem Kobylíka přivály nakonec výhru na stranu Konice.
Žďárští zahájili útočně a po střele
Procházky těsně vedle a prvním
zázračném zákroku Kmecika (vy-

DIVIZE „D“
táhl z šibenice Burešův volej!), přišla zlomová 14. minuta. V brankovišti Konice se ocitl v obrovské šanci Zedníček, ale vylámal si kolíky
na Kmecikovi. Z následného protiútoku našel Kobylíka přesným pasem Penc a hostující útočník si pohrál s dvojicí obránců a střelou
schovanou za stínící dvojici otevřel
skóre! Místo aby tento úder domácí
jedenáctku deprimoval, tak se stal
pravý opak. Nejprve pálil k tyči Zedníček, aby o pár minut později hlavou orazítkoval břevno Litochleb.

Největší šanci na srovnání pak datovala 36. minuta, kdy Špunda lajdácky přišel před vlastní šestnáctkou o míč a proti Procházkovi musel opět zasahovat excelentně
Kmecik. Žďárský nápor pokračoval i po změně stran. Vedle pálil Bureš, poté zachránil včasným vyběhnutím Kmecik, aby v 61. minutě
hostující gólman vychytal Bureše.
S postupujícím časem otevírali domácí stále více svou obranu a využil toho agilní Kobylík, který ustál
atak Fitzela v šestnáctce, aby po správně ponechané výhodě o míč
čistě přišel. V 75. minutě spálil velkou šanci díky domácímu gólmanovi Pospíšilovi Macháček, aby v

nastaveném čase netrefil z pár kroků bránu domácí Hajde. „Jeli jsme
do Žďáru pro bod a máme tři. Soupeř nás sice celý zápas přehrával,
ale hraje se na góly a ty nám nedal.
Absolutorium zaslouží kompletní
obrana v čele s Kmecikem. Na Vysočině nám vyšla následující rovnice: bojovnost, obětavost, disciplína, vynikající gólman a štěstí. To
vše dohromady se rovná výhra,“ rozesmátým hlasem referoval o plném bodovém zisku svého týmu
konický lodivod Karel Procházka.
Jeho svěřenci tak minimálně na
týden utišili hlasy kolující Konicí,
že kdo by chtěl v Konici vyhrát,
musí si koupit Play station.
-zv-

* FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY *
DIVIZE, SKUPINA „D“
20. kolo: Framoz Rousínov - Sokol Protivanov 0:1, SK Líšeň - FC Forman Boskovice 2:0,
Horácký FK Třebíč - FK Šardice 0:1, FC Viktoria Otrokovice - FC Velké Meziříčí 2:2, FK
Mohelnice-Moravičany - SK Spartak Hulín
0:2, FC Žďas Žďár nad Sázavou - Sokol Konice 0:1, SK Rostex Vyškov - MKZ Rájec-Jestřebí 0:3, SK Dekora Ždírec nad Doubravou FS Napajedla 1:0.
Dohrávky 17. kola: MKZ Rájec-Jestřebí Horácký FK Třebíč 1:0, FS Napajedla - FC
Žďas Žďár nad Sázavou 3:2.
1. Šardice
20 14 3 3 37:13 45
2. Líšeň
20 14 2 4 41:16 44
3. Hulín
20 11 6 3 34:14 39
4. Třebíč
20 10 5 5 25:14 35
5. Vyškov
20 10 4 6 29:24 34
6. Konice
20 9 3 8 30:34 30
7. Žďár n./S.
20 8 5 7 38:34 29
8. Rousínov
20 7 4 9 21:25 25
9. Boskovice 19 7 4 8 22:31 25
10. Otrokovice 20 6 5 9 30:28 23
11. Protivanov 19 7 2 10 18:21 23
12. Vel. Meziříčí 20 7 2 11 26:37 23
13. Rájec-Jestřebí20 5 5 10 19:30 20
14. Ždírec n./D. 19 5 3 11 17:31 18
15. Napajedla
20 3 7 10 20:35 16
16. Moh.-Mor. 19 3 4 12 17:37 13
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
21. kolo: FC Kralice na Hané - Sokol Leština
4:1, SK Loštice - FK Šternberk 2:3, FK Mikulovice - FK Kozlovice 1:0, FC Hněvotín 1.HFK Olomouc "B" 3:4, FC Dolany - Sokol
Určice 4:1, TJ Sokol Ústí u Hranic - TJ Zlaté
Hory 3:0, FC Želatovice - TJ Jeseník 3:3, 1.FC
Přerov - TJ Tatran Litovel 0:1.
1. Mikulovice 21 16 2 3 51:18 50
2. Litovel
20 14 0 6 47:20 42
3. Olomouc "B" 21 12 3 6 34:23 39
4. Hněvotín
21 11 3 7 40:28 36
5. Určice
21 10 6 5 39:32 36
6. Dolany
21 10 5 6 42:31 35
7. Kralice n.H. 21 10 3 8 31:28 33
8. Želatovice 21 9 3 9 47:46 30
9. Šternberk
21 8 3 10 32:38 27
10. Ústí u Hranic 21 7 4 10 28:36 25
11. Přerov
21 7 2 12 24:28 23
12. Zlaté Hory 20 6 5 9 20:28 23
13. Kozlovice 21 6 3 12 29:48 21
14. Jeseník
21 5 5 11 23:37 20
15. Leština
21 4 6 11 18:44 18
16. Loštice
21 3 5 13 24:44 14
I.A TŘÍDA OKFS, SKUPINA „B“
17. kolo: FK Brodek u Přerova - SK Jesenec

1:4, Spartak VTJ Lipník nad Bečvou - SK
Náměšť na Hané 2:1, TJ ORESVO Sokol
Plumlov - TJ Sokol Kožušany 1:4, FK Nové
Sady - TJ Sokol Mostkovice 0:0, TJ Sokol Čechovice - FKM Opatovice-Všechovice 1:0, TJ
Sokol Bělotín - SK Lipová 4:0, TJ Sokol Klenovice na Hané - TJ Sokol Troubky 2:2.
1. Bělotín
17 12 2 3 35:12 38
2. Troubky
17 10 5 2 35:13 35
3. Jesenec
17 10 3 4 41:21 33
4. Kožušany
17 9 1 7 32:29 28
5. Opat.-Všech. 17 8 4 5 24:23 28
6. Brodek u Př. 17 8 3 6 44:35 27
7. Náměšť n.H. 17 7 2 8 33:32 23
8. Nové Sady 17 4 9 4 16:15 21
9. Čechovice 17 7 0 10 21:31 21
10. Plumlov
17 6 2 9 32:37 20
11. Klenovice 17 5 5 7 28:35 20
12. Mostkovice 17 3 7 7 15:27 16
13. Lipník n./B. 17 5 1 11 17:33 16
14. Lipová
17 2 2 13 7:37 8
I.B TŘÍDA OKFS, SKUPINA „A“
17. kolo: Sokol Domaželice - FC Kostelec na
Hané 0:1, Tatran Všechovice - FK Němčice
nad Hanou 3:0, TJ Sokol Pivín - TJ Sokol
Hustopeče nad Bečvou 1:0, FK Býškovice/Horní Újezd - TJ Haná Prostějov 3:3, TJ
Sokol Horní Moštěnice - TJ Sokol Tovačov
2:1, TJ Sokol Vrchoslavice - TJ Haná Nezamyslice 1:1, TJ Sokol Radslavice - TJ Slavoj
Kojetín 2:3.
Nehlášený výsledek 16. kola: TJ Haná Nezamyslice - TJ Sokol Radslavice 2:0.
1. Všechovice 17 12 4 1 48:13 40
2. Kojetín
17 11 4 2 38:24 37
3. Býškovice 17 11 2 4 32:17 35
4. H. Prostějov 17 9 4 4 38:24 31
5. H. Moštěnice 17 8 4 5 22:13 28
6. Kostelec
17 8 4 5 26:22 28
7. Vrchoslavice 17 6 7 4 27:23 25
8. Hustopeče 17 6 5 6 26:22 23
9. Pivín
17 6 3 8 29:43 21
10. Nezamyslice 17 4 5 8 17:21 17
11. Domaželice 17 2 6 9 18:36 12
12. Tovačov
17 2 4 11 18:32 10
13. Radslavice 17 1 7 9 15:36 10
14. Němčice
17 1 5 11 12:40 8
PŘEBOR OFS
17. kolo: TJ Sokol Protivanov "B" - TJ Sokol
Určice "B" 0:0, Sokol Bedihošť - FC Hvozd
2:1 (Bross, Musil - Bílý), FC Výšovice - TJ
Sokol Držovice 1:3 (Grepl - Zahradníček, Dokoupil, Coufal), Sokol Konice "B" - TJ Sokol
Brodek u Pv 2:3 (střelci nehlášeni), TJ Sokol
Čechovice "B" - Sokol Přemyslovice 2:0 (Jan

Horák 2), TJ Sokol Zdětín - FC Dobromilice
2:0 (Jar. Navrátil 2), Sokol Vrahovice - TJ Sokol Otaslavice 1:2 (Studený - Koudela, Kaláb).
1. Určice "B" 17 11 4 2 34:19 37
2. Vrahovice
17 10 6 1 37:21 36
3. Bedihošť
17 10 3 4 34:25 33
4. Zdětín
17 7 5 5 25:19 26
5. Konice "B" 17 8 2 7 27:23 26
6. Držovice
17 7 5 5 31:28 26
7. Protivanov "B"17 6 6 5 26:23 24
8. Hvozd
17 6 5 6 25:23 23
9. Přemyslovice 17 5 7 5 31:21 22
10. Čechovice "B"17 5 2 10 23:41 17
11. Brodek u Pv 17 4 4 9 28:38 16
12. Otaslavice 17 4 4 9 27:41 16
13. Výšovice
17 4 2 11 19:33 14
14. Dobromilice 17 4 1 12 30:42 13
III. TŘÍDA OFS
17. kolo: Sokol Olšany - TJ Tištín 7:0, Sokol
Čechy p. K. - Sokol Vícov 3:3, SK Jesenec "B"
- TJ Otinoves 0:4, TJ Vitčice - Jiskra Brodek u
Konice 1:3, FC Kostelec na Hané "B" TJ Pavlovice u Kojetína 1:2, FC Ptení - TJ
Horní Štěpánov 1:1, FC Kralice na Hané "B" TJ Smržice 3:4.
1. Brodek u K. 17 13 4 0 54:15 43
2. Olšany
17 11 3 3 43:18 36
3. Otinoves
17 11 1 5 41:27 34
4. Pavlovice
17 9 2 6 47:44 29
5. Kralice "B" 17 8 4 5 32:26 28
6. Smržice
17 8 3 6 33:31 27
7. Ptení
17 6 4 7 20:28 22
8. Kostelec "B" 17 6 3 8 28:37 21
9. H. Štěpánov 17 6 2 9 26:35 20
10. Čechy p. K. 17 6 1 10 32:31 19
11. Vícov
17 5 2 10 31:34 17
12. Vitčice
17 5 2 10 34:57 17
13. Jesenec "B" 17 4 1 12 28:46 13
14. Tištín
17 3 4 10 20:40 13
KRAJSKÝ PŘEBOR, STARŠÍ DOROST
17. kolo: FK Mohelnice/Moravičany Viktoria Přerov 5:2, Spartak VTJ Lipník n.B.
- TJ Tatran Litovel 2:2, FC Kostelec na Hané
- TJ Slovan Černovír 0:5, TJ Sokol Tovačov TJ Sokol Čechovice 1:2, 1. HFK Olomouc
"B" - FKM Konice 2:1, FK Šternberk - TJ
Haná Nezamyslice 5:3, FC Kralice na Hané
- FK SAN JV Šumperk 2:1.
1. Šumperk
17 14 1 2 70:15 43
2. Olomouc "B" 17 12 5 0 72:12 41
3. Litovel
17 13 2 2 47:18 41
4. Mohelnice 17 12 4 1 52:19 40
5. Černovír
17 8 2 7 36:39 26
6. Čechovice 17 7 4 6 25:24 25

7. Lipník n.B. 17
8. Konice
17
9. Šternberk
17
10. Přerov
17
11. Nezamyslice 17
12. Kralice n.H. 17
13. Tovačov
17
14. Kostelec n.H.17

7
6
5
5
5
3
3
2

2
3
2
2
1
3
2
1

8
8
10
10
11
11
12
14

29:46 23
29:48 21
25:30 17
24:36 17
18:40 16
18:40 12
18:57 11
19:58 7

KRAJSKÝ PŘEBOR, MLADŠÍ DOROST
17. kolo: FK Mohelnice/Moravičany Viktoria Přerov 6:0, Spartak VTJ Lipník n.B.
- TJ Tatran Litovel 0:1, FC Kostelec na Hané
- TJ Slovan Černovír 1:0, TJ Sokol Tovačov TJ Sokol Čechovice 6:0, 1.HFK Olomouc
"B" - FKM Konice 3:0, FK Šternberk - TJ
Haná Nezamyslice 3:0, FC Kralice na Hané
- FK SAN JV Šumperk 1:0.
Nehlášený výsledek 16. kola: FK Mohelnice/Moravičany - Spartak VTJ Lipník n.B. 3:0.
1. Olomouc "B" 17 13 3 1 54:15 42
2. Šternberk
17 12 3 2 42:19 39
3. Šumperk
17 11 4 2 48:16 37
4. Mohelnice 17 11 1 5 54:17 34
5. Přerov
17 10 3 4 39:25 33
6. Černovír
17 10 1 6 65:20 31
7. Kostelec
17 8 2 7 44:31 26
8. Tovačov
17 7 2 8 36:35 23
9. Litovel
17 7 2 8 37:37 23
10. Čechovice 17 5 3 9 30:44 18
11. Kralice n.H. 17 3 3 11 16:45 12
12. Lipník n.B. 17 3 1 13 10:50 10
13. Konice
17 2 2 13 12:76 8
14. Nezamyslice 17 1 2 14 12:69 5
PŘEBOR OFS, DOROST
21. kolo: TJ Sokol Držovice - FK Němčice nad
Hanou 5:3, TJ Jiskra Brodek u Konice - Sokol
Přemyslovice 5:0, TJ Sokol Pivín - TJ Sokol
Brodek u Pv 6:0, TJ Sokol Klenovice na Hané
- Sokol Otaslavice 1:6, FKM Konice "B" - TJ
Sokol Protivanov 2:7, SK Lipová - TJ Sokol
Mostkovice 4:0.
1. Lipová
18 16 1 1 110:8 49
2. Klenovice 18 15 0 3 88:38 45
3. Dobromilice 17 14 2 1 84:18 44
4. Pivín
18 13 2 3 68:20 41
5. Protivanov 18 12 1 5 89:31 37
6. Němčice
18 9 2 7 51:41 29
7. Otaslavice 16 7 1 8 50:40 22
8. Držovice
17 5 4 8 39:42 19
9. Konice "B" 19 6 1 12 39:71 19
10. Brodek u K. 18 6 1 11 26:64 19
11. Mostkovice 18 5 2 11 49:58 17
12. Výšovice
17 4 0 13 27:92 12
13. Brodek u Pv 18 2 3 13 20:94 9
14. Přemyslovice 18 0 0 18 7:130 0

FC Dolany - TJ Sokol Určice
4:1 (1:0)
Branka Určic: 61. Ullmann z
pen. Rozhodčí: Klíma - Štětka,
Tomeček. ŽK Určic: Mikeš, Trajer. Diváků: 100. Sestava Určic:
Nejezchleb - Mikeš, Ullmann,
Mlčoch, Kroutil - Blaha (70. Laník), Vaněk, Macourek, Havlena
(87. Fréhar) - Trajer, Burget (70.
Javořík). Trenér: Svatopluk Kovář.
Podruhé v řadě
na cizím hřišti
čtyřka!
Po
předminulé porážce v Želatovicích 4:3, lovil určický gólman
Nejezchleb čtyřikrát ze své sítě
míč i v neděli v Dolanech. Poprvé se tak stalo v 15. minutě zásluhou Štrbíka, aby pak z následné herní převahy hostující
hráči kýženého vyrovnání nedosáhli. „Zejména v závěru první
půle jsme si vytvořili značnou
převahu, ale bohužel bez brankového vyjádření,“ popsal
průběh úvodní pětačtyřicetiminutovky hostující trenér Svatopluk Kovář. Co se nepodařilo
před odchodem do kabin, stalo se
po návratu na hřiště. Domácí ob-

ránci museli zastavit Trajera pronikajícího do gólové šance jen za
cenu faulu a následně nařízený
pokutový kop proměnil chladnokrevně Ullmann - 1:1. Radost
Určických z vyrovnání však netrvala dlouho. Pár minut nato si
hostující obrana nepohlídala rohový kop Dolan a domácí tak přišli lacino zpět k vedení. „Chvilková nekoncentrovanost nás
stála druhou
branku. To byl
asi
zlomový
moment celého
střetnutí,“ uvedl hostující lodivod. Pět minut poté napřáhl z
hranice šestnáctky Štrbík a nevídanou trefou do horního růžku
nedal Nejezchlebovi pražádnou
šanci 3:1. O osudu střetnutí tak
bylo rozhodnuto definitivně a nadšeně hrající domácí přidali ještě
jednu branku. „Ten konečný výsledek vypadá sice hrozivě, ale
náš herní projev tak špatný nebyl.
Jednalo se o vyrovnané střetnutí,
ve kterém byli bohužel pro nás
Dolany produktivnější,“ nelámal
hůl nad svými svěřenci určický
kormidelník Svatopluk Kovář.
-zv-

PŘEBOR OKFS

JEDNIČKA VÍKENDU
SK JESENEC
Fotbalisté Jesence, kteří v uplynulém kole podlehli v domácím prostředí Troubkám své zaváhání napravili. Dokázali totiž vyhrát na půdě Brodku u Přerova a to se zatím v letošní sezóně žádnému ze soupeřů nepodařilo! Navíc nasázeli Brodeckým hned čtyři branky, při jediné obdržené a to se počítá. BRAVO, JESENEC!

PROPADÁK VÍKENDU
TJ ORESVO SOKOL PLUMLOV
Plumlovští nevstoupili do jarních odvet dobře a po dvou venkovních
porážkách, přišel tvrdý sobotní domácí direkt od průměrných Kožušan. Inkasovat čtyřikrát na domácím hřišti a ještě k tomu od jediného
hráče, to není dobrá vizitka. Když k tomu přičteme i neproměněnou
penaltu, musí začít v Plumlově bít na poplach. PLUMLOV, TAK
TAKHLE TEDY NE!
-zv-

Fotbalové zpravodajství dnes také na str. 23

ZÁPASOVÁ NABÍDKA
DIVIZE, SKUPINA D
Dohrávka 18. kola: TJ Sokol Protivanov - FC Forman Boskovice (středa
15.4., 16:30 hodin, rozhodčí: J. Beneš - Šenkýř, Kolář).
21. kolo:TJ Sokol Protivanov - SK Líšeň (neděle 19.4., 16:00, Petr - Talpa, Kučerík), Sokol Konice - SK Rostex Vyškov (neděle 19.4., 16:00, Hitzger - Zadinová, Pojezný).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
22. kolo: FK Šternberk - FC Kralice na Hané (sobota 18.4., 16:30, Dubravský Dömisch, Tomeček), TJ Sokol Určice - FC Hněvotín (neděle 19.4., 16:30, Caletka - Dubravský, Krpec).
I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“
18. kolo: SK Jesenec - TJ Sokol Klenovice n.H. (neděle 19.4., 16:30, Kubíček
- Hetmánek, Krobot), SK Lipová - TJ Sokol Čechovice (neděle 19.4., 16:30,
Štětka - Pospíšil, Motal), TJ Sokol Mostkovice - TJ ORESVO Sokol Plumlov
(neděle 19.4., 16:30, Milar - I. Antoníček, Lizna).
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“
18. kolo: FC Kostelec na Hané -TJ Sokol Radslavice (sobota 18.4., 16:30, Strubl - Boháč, OFS), TJ Slavoj Kojetín - TJ Sokol Vrchoslavice (sobota 18.4., 16:30,
Žingor - Částečka, Štětka), TJ Haná Nezamyslice - TJ Sokol Horní Moštěnice
(sobota 18.4., 16:30, Ženožička -Valouch, M. Vlk), TJ Haná Prostějov - TJ Sokol Pivín (sobota 18.4., 16:30, Václavík - Lizna, K. Krutovský), FK Němčice
nad Hanou - Sokol Domaželice (sobota 18.4., 16:30, Novák - Svozil, OFS).
II. TŘÍDA - PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
18. kolo:TJ Sokol Určice „B“ - TJ Sokol Vrahovice (SO 16:30),TJ Sokol Otaslavice - Sokol Zdětín (NE 16:30), TJ Sokol Čechovice „B“ - FC Dobromilice
(SO 16:30), Sokol Přemyslovice „A“ - Sokol Konice „B“ (NE 16:30), TJ Sokol
Brodek u Pv - FC Výšovice (NE 16:30), TJ Sokol Držovice - Sokol Bedihošť
(SO 16:30), FC Hvozd - TJ Sokol Protivanov „B“ (SO 16:30).
III. TŘÍDA
18. kolo:TJ Sokol Tištín - FC Kralice na Hané „B“ (NE 16:30), TJ Smržice - FC
Ptení (NE 16:30), TJ Horní Štěpánov - FC Kostelec n.H. „B“ (NE 16:30), TJ Pavlovice - TJ Vitčice (NE 16:30), TJ Jiskra Brodek u Konice - SK Jesenec „B“ (NE
16:30), TJ Otinoves - Sokol Čechy pod Kosířem (NE 16:30), Sokol Vícov - Sokol Olšany (NE 16:30).
IV. TŘÍDA, SKUPINA „A“
10. kolo: Sokol Zdětín „B“ - Sokol Přemyslovice „C“ (SO 16:30 hodin), TJ Sokol Drahany - TJ Krumsín (NE 16:30), Sokol Rozstání - TJ Sokol Otaslavice
„B“ (NE 16:30), FC Hrubčice - TJ Sokol Kladky (NE 16:30).
IV. TŘÍDA, SKUPINA „B“
10. kolo:TJ Biskupice - Sokol Přemyslovice „B“ (NE 16:30), FK Němčice n./H.
„B“ - FC Morávia Doloplazy (NE 16:30), TJ Sokol Ivaň - TJ Želeč (SO 16:30),
TJ Sokol Brodek u Pv „B“ - TJ Sokol Tvorovice (SO 16:30).
Moravskoslezská divize žen, skupina „B“
11. kolo:FC Kostelec n.H. - FK Mutěnice (neděle 19.4., 13:30, Svoboda - Marek, Kubalák).
Moravskoslezská divize dorostu, skupina „D“
19. kolo:1. SK Prostějov - HFK Třebíč (sobota 18.4., 10:15 starší a 12:30 mladší, hřiště Olšany, rozhodčí: Žádník - I. Antoníček, K. Krutovský).
Krajský přebor, starší dorost
18. kolo: FC Viktorie Přerov - FC Kralice na Hané (sobota 18.4., 10:00, Oulehla
- Navrátil, Požár, hřiště Stará Ves), TJ Haná Nezamyslice - 1. HFK Olomouc „B“
(neděle 19.4., 10:00, Majer - M. Vlk, OFS), FKM Konice - TJ Sokol Tovačov
(sobota 18.4., 10:00, Lizna -Václavík, OFS), TJ Sokol Čechovice - FC Kostelec
na Hané (sobota 18.4., 10:00, Ženožička - Valouch, OFS).
Krajský přebor, mladší dorost
18. kolo:FC Viktorie Přerov - FC Kralice na Hané (sobota 18.4., 12:15, Navrátil
- Oulehla, Polus, hřiště Stará Ves), TJ Haná Nezamyslice - 1. HFK Olomouc „B“
(neděle 19.4., 12:15, M. Vlk - Majer, OFS), FKM Konice - TJ Sokol Tovačov
(sobota 18.4., 12:15, Václavík - Lizna, OFS), TJ Sokol Čechovice - FC Kostelec na Hané (sobota 18.4., 12:15, Valouch - Ženožička, OFS).
Krajská soutěž, skupina B, starší dorost
18. kolo: TJ Sokol Určice - TJ Sokol Vrahovice (sobota 18.4., 14:15, Lasovský).
Přebor OFS Prostějov - dorost
22. kolo: FK Němčice n./H. - SK Lipová (SO 10:45), TJ Sokol Mostkovice FKM Konice „B“ (SO 10:00), FC Dobromilice - TJ Sokol Klenovice n.H. (SO
9:30), TJ Sokol Otaslavice - TJ Sokol Pivín (SO 10:00), TJ Sokol Brodek u Pv TJ Jiskra Brodek u Konice (SO 14:00), FC Výšovice - TJ Sokol Držovice (NE
10:45, hřiště Držovice).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-zv-

14. dubna 2009

Boxeři Budějovic schytali velikonoční výprask

EXTRALIGA ČR MUŽŮ
8. kolo:
BC DTJ Prostějov - Samson BC České Budějovice 12:6
Body: Reiteman (do 57 kg), Šerban (do 60 kg), Král (do 69 kg), Besaljan (do 75 kg), Novotný (do 81 kg), Chmela (nad 91 kg) Schakaladaev (do 54 kg), Zahradník (do 64 kg), Batěk (do 91 kg).
TSK Doprava Děčín+KB Baník Most - SKP Sever Ústí nad
Labem 6:12
BC Ostrava volný los.
-zv-

BC DTJ Prostějov má stříbro jisté
BC DTJ Prostějov - Samson
BC České Budějovice 12:65

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 8. KOLE:
1. BC DTJ Prostějov
2. SKP Sever Ústí nad Labem
3. Samson BC České Budějovice
4. BC Ostrava
5. TSK Doprava Děčín+KB Baník Most

6
7
7
5
7

5
5
3
2
1

0
0
0
0
0

1
2
4
3
6

74:34
86:40
56:70
34:56
32:92

do 54 kg: - Ruslan Schakaldaev

0:2 bez boje,
domácí váhu neobsadili
do 57 kg: Filip Reiteman - Jiří Štádler
2:0 na body
do 60 kg: Miroslav Šerban - Ruslan Khalmatov
2:0 na body
do 64 kg: Marek Bosý - Josef Zahradník
0:2 na body
do 69 kg: Vít Král - Emil Kocvelda
2:0 na body
do 75 kg: Vardan Besaljan - Patrik Hejna
2:0 r.s.c. v 1. kole
do 81 kg: Petr Novotný - Lukáš Novák
2:0 r.s.c. ve 2. kole
do 91 kg: Jan Šlachta - Přemysl Batěk
0:2 na body
nad 91 kg: Marek Chmela - Tomáš Hranička
2:0 na body

10
10
6
4
2

Vítězná druholigová
premiéra nohejbalistů
Muži Sokola I Prostějov měli v
tomto utkání po mnoha letech domácí druholigovou premiéru,
když přivítali v sobotu 11. dubna v
dopoledních hodinách na svém
kurtu tradičního účastníka 2. celostátní ligy v podobě NK Bajda
Kroměříž. Bohužel pro virové
onemocnění nemohla k utkání nastoupit opora domácího celku Tomáš Procházka a další klíčový
hráč Jakub Klaudy ležel celý
týden rovněž s virovým onemocněním a netrénoval. Těžký
úkol náhrady Tomáše Procházku
připadl tedy na mladého Kristiána
Pacejku, který se zhostil svého
úkolu na výbornou. Po poměrně
jasném průběhu se podařilo Prostějovu využít domácího prostředí
a porazili kroměřížskou Bajdu
6:3. Po úvodních dvojicích byl
stav nerozhodný 1:1 když nejprve
Pacejka s Pluháčkem zvítězili 2:1
a poté Klaudy s Husaříkem prohráli stejným výsledkem. Ani trojice nezměnily vyrovnaný průběh
zápasu, domácí trojice Pluháček,

Body zůstaly doma!
Prostějovští nohejbalisté dokázali v
sobotu porazit rivala z Kroměříže.
Svým dílem přispěl i zkušený Leo
Pluháček.
Foto: Zdeněk Pěnička
Pacejka, Omelka (střídající Valenta) prohrála 1:2, ale vše napravilo
další trio Klaudy, Husařík, P. Nový
stejným výsledkem, tentokrát
ovšem ve prospěch Sokola I. „Vše
jak to většinou při vyrovnaných
zápasech bývá rozhodovala prostřední pasáž zápasu, kde nejprve
naše třetí dvojice P. Nový, Valenta
zvítězila nejtěsnějším poměrem
2:1 a vzápětí singlista Klaudy ve
dvou setech porazil Sadila a vedli
jsme v zápase již 4:2,“ přiblížil
průběh zápasu šéf prostějovských
nohejbalistů Richard Beneš. Když
následně přidala další bodík trojice, vedli prostějovští hráči již 5:2.
Konečný výsledek 6:3 je pro prostějovského nováčka v soutěži
opět výrazné povzbuzení do dalších druholigových bojů. Celé
družstvo podalo kvalitní a obětavý
výkon. Za předvedenou hru musím vyzdvihnout výkony mladých
dorostenců - J. Klaudyho a ještě
vloni žáka K. Pacejku, kterému ve
dvojici výrazně pomohl zkušený
L. Pluháček. Družstvo se ve vyrovnaném utkání vzepjalo k
výbornému kolektivnímu výkonu
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a podařilo se zacelit nepřítomnost
opory týmu, nemocného T. Procházku,“ zdůraznil trenér domácích R. Kubáč.
Dařilo se extraligovým
dorostencům
Také dorostenci TJ Sokola I Prostějov využili domácího prostředí
k bodovému zisku. V nedělním
zápase na kurtu u sokolovny přivítali nováčka dorostenecké extraligy TJ Solidaritu Praha, která se
ovšem na soutěž náležitě přichystala a soupiska byla plná
známých dorosteneckých nohejbalistů z celé republiky, dokonce
zde hostují i tři nadějní mladí nohejbalisté ze Šumperka. Domácí
obhájce titulu z r. 2008 měl dispozici J. Klaudyho, J. Valentu, T.
Drobila, V. Dočekala, K. Pacejku,
T. Anděla, F. Lokoče, M. Štěpánka
a L. Pírka.
Již od prvních míčů bylo zřejmé,
že domácí nohejbalisté si zisk bodů nenechají ujít. Po úvodních
dvojicích byl stav 2:0 když první
dvojice Sokola I Prostějov ve složení Klaudy - Pacejka zvítězila ve
třech setech 2:1 a druhá dvojice ve
složení Valenta - Dočekal vyhrála
jasně 2:0. Po trojicích již vedli prostějovští nohejbalisté li 4:0 když
neztratili ani v jediném utkání set.
Vyrovnaná utkání dost často rozhoduje třetí, takzvaná vložená
dvojice a singl. V singlu ještě ne
plně zdravý Klaudy překvapivě
prohrál s Vedralem, ale v závěrečné trojici již opět jasně dominovali domácí a upravili zápas na konečný stav 6:1 a získali úvodní důležité ligové body. „Naše úvodní
domácí vystoupení nebylo zdaleka bez chyb, což je typické pro
úvodní ligové zápasy. Velmi
průměrný tým Solidarity Praha
nás nedonutil k plnému výkonu,
kterého je celek schopen a zisk
dvou bodů byl v tomto zápase povinností,“ příliš nejásal nad povinnou výhrou domácí kouč Richard
Beneš.
Také žáci úspěšní
V I. kole dlouhodobé žákovské
soutěže hrané pod názvem Moravský pohár žáků ve Žďáru nad
Sázavou, které se hrálo v sobotu
11. dubna si mladíci Sokola I Prostějov ve složení T. Roba a J. Matkulčík vedli rovněž nadmíru
úspěšně. Každý turnaj se bodově
započítává a celkové 2. místo
v soutěži dvojic a zisk 8 bodů je
velice dobrým počinkem pro úvod
této soutěže. Na 1. místě skončil
celek Sokola Modřic. „V letošním
roce nás již v kategorii žáků nereprezentují úspěšní žáci z let minulých, kteří přešli do dorostu, došlo
k hráčské obměně a celek Sokola I
Prostějov patří v soutěži mezi nejmladší týmy. Z tohoto pohledu je
nutné v letošním roce hodnotit i
dosahované výsledky žákovské
kategorie,“ uzavřel Richard Beneš.
-rb,zv-

TABULKA 1. LIGY HÁZENÉ
17. kolo: TJ Tatran Litovel -TJ Náchod 28:28 (16:16), TJ Fatra Slavia
Napajedla - TJ Sokol II. Prostějov 41:30 (19:15), HBC RONAL Jičín
- Sokol HC Přerov 20:21 (9:8), I.HK Dvůr Králové n.L. - HK Královo
Pole 33:24 (15:12), HCB OKD Karviná -TJ Sokol Kostelec na HanéHK 32:25 (19:11), HK Slavia VŠ Plzeň - TJ Košutka 19:22 (9:8). -zv1. I.HK Dvůr Králové n.L.
17 12
1
4 487:430 25
2. HCB OKD Karviná
17 12
0
5 542:448 24
3. TJ Košutka
17 12
0
5 508:448 24
4. Sokol HC Přerov
17 10
1
6 483:468 21
5. HBC RONAL Jičín
17 9
0
8 444:438 18
6. TJ Fatra-Slavia Napajedla
17 8
1
8 507:496 17
7. TJ Náchod
17 8
1
8 442:450 17
8. TJ Sokol Kostelec n. H.-HK 17 8
1
8 427:448 17
9. HK Slavia VŠ Plzeň
17 7
1
9 418:439 15
10. TJ Tatran Litovel
17 6
1 10 465:486 13
11. HK Královo Pole
17 4
1 12 429:484 9
12. TJ Sokol II. Prostějov
17 2
0 15 453:570 4

Bezesporu utkání Novotného s Novákem. Domácí kapitán opět
přesvědčil o tom, že má v současnosti reprezentační formu a je v nebývalé pohodě. Jeho vyspělý projev nedal soupeři nejmenší šanci. Petr šel
od úvodního gongu jednoznačně za vítězstvím, kterého stejně jako před
týdnem dosáhl předčasně ve 2. kole.

Rozhodlo
Ve sváteční neděli bylo v prostějovské sokolovně dusno. Domácí tým BC DTJ Prostějov
tam totiž přivítal boxery z
Českých Budějovic. Diváci byli
svědky celkem osmi zápasů, z
nichž sedmkrát zdvihl rozhodčí
vítězně ruku nad hlavu domácím rohovníkům v modrých
barvách. Bojovalo se tvrdě, do
poslední vteřiny.
Arénu rozbouřil svým výkonem
zejména Mirek Ščerban, který
zvedl fanoušky ze židlí. Excelentní zápas předvedl také mladý talent Vít Král a Vardan Besaljan, jehož vítězný duel trval pouhých
pár vteřin. Celkově se domácí
radovali z vítězství v poměru
12:6. Trenér Křížek byl se svými
svěřenci spokojený. „Zvládli
jsme to i bez Maďarů, kteří zítra
odlétají na turnaj do Turecka a tak
dnes nemohli nastoupit. Stříbrnou
medaili máme jistou a teď už to
může být jenom lepší,“ zhodnotil
situaci lodivod Prostějova.
Váhová kategorie do 54 kg:
Domácí tuto kategorii neobsadili,
a tak budějovický Ruslan
SCHAKALDAEV zvítězil bez
boje a soupeř tak nastupoval do
zápasu s dvoubodovým náskokem.
Váhová kategorie do 57 kg:
Filip REITEMAN - Jiří
ŠTÁDLER 2:0 na body
Souboj těchto mladých boxerů
byl jednoznačně vyhranou partií
pro domácího Reitemana, který
od samého začátku určoval tempo
a podobu zápasu. Důkazem jeho
převahy a neschopnosti soupeře
před jeho bleskovkami uhýbat byla krev na levé rukavici našeho
borce hned v prvním kole vzájemného střetnutí. První přestávka
jakoby vlila trošku energie do
Štádlerových žil, ovšem ne na
dlouho. Filip Reiteman nedal
soupeři možnost pořádné odvety
a místo oddychu mu uštědřil pár
přesných políčků. Znatelně
vyčerpaný Štádler byl dokonce
dvakrát počítán. Filip Reiteman
srovnal po devíti minutách
průběžné skóre na 2:2.
Váhová kategorie do 60 kg:
Mirek ŠERBAN - Ruslan
KHALMATOV 2:0 na body
V úvodu střetnutí byli oba borci
rezervovaní, vyčkávali a každý
svůj krok pečlivě promýšleli. Bylo vidět, že jdou do tohoto souboje s respektem. Jako první se k

A má ji! V nejtěžší váhové kategorii zlikvidoval domácí Marek
Chmela (vpravo) svého mohutnějšího soupeře lepší technikou a fyzičkou.
foto: Zdeněk Pěnička
větší akci odhodlal domácí Šerban a nastoupil na Khalmatova
tak ostře, že se mu podlomila
kolena. Celkově byl zápas těchto
dvou zkušených bijců vyrovnaný.
Tvrdý souboj, který se odehrál ve
třetím kole, připravil divákům infarktový stav. Za mohutného povzbuzování a ovací ve stoje se
nakonec podařilo prostějovskému boxerovi soupeře zdolat a
poslat domácí tým do vedení 4:2.
„Před zápasem jsem měl ze soupeře respekt. Neznám ho, nikdy
jsem s ním neboxoval. Nakonec
jsem svou trému překonal a překvapil jsem myslím soupeře i sebe.
V posledním kole jsem zabojoval
víc než on a to rozhodlo,“ komentoval své vítězství Šerban, který se
do příštích zápasů chystá zapracovat na technice i fyzické kondici.
Váhová kategorie do 64 kg:
Marek BOSÝ - Josef
ZAHRADNÍK 0:2 na body
Další vyrovnané střetnutí nedělního dopoledne. Průběh samotného utkání byl v celku monotónní. Oba borci kolem sebe doslova
tancovali. Po obkroužení ringu
následoval vždy tvrdý pěstní
souboj s mírnou převahou jednoho nebo druhého ze soupeřů. Pro
laického diváka neměl zápas jasného vítěze. Oko odborníka pak
rozeznalo čistší a techničtější
údery v podání Zahradníka, což
svým výrokem nakonec potvrdil i
sudí. Budějovický Josef Zahradník tedy pro svůj klub vybojoval i
s krvácející ránou pod pravým
okem dva body a vyrovnal na 4:4.
Váhová kategorie do 69 kg:
Vít KRÁL - Emil KOCVELDA 2:0 na body
Jeden z nejvýraznějších talentů
českého boxu nastupoval k zápasu s jasným cílem. Inteligence,
rychlost a švih. To byly hlavní
atributy
vítězného
tažení
prostějovské vycházející hvězdy.
Král bez problémů prováděl
soupeře po ringu a uhýbal jeho
pokusům o přímý zásah. Zoufalý
Kocvelda se v průběhu druhého
dějství rozohnil a pokoušel se
odvrátit prohru nečistým způsobem. Rozhodčí však jeho
úmysly okamžitě odhalil a
dvakrát po sobě ho napomenul za
spodní úder. Ve třetím kole byl
budějovický boxer dokonce veře-

jně napomenut za neustálé
shýbání. Jednoznačnou dominanci Víta Krále ocenil arbitr dvěma
body na konto Prostějova. Stav po
tomto zápase byl tedy 6:4.
„Měl jsem za úkol vyhrát a získat
dva body, což se povedlo. Soupeř
byl nepříjemný, bylo to náročné.
Nikdy jsem ho neviděl, ale znal
jsem jeho výsledky, tak jsem
trošku věděl, co čekat,“ svěřil se
po zápase vítěz, který se připravuje na letní Mistrovství Evropy.
Šetřit se však nehodlá a hájit
barvy Prostějova bude i nadále.
Váhová kategorie do 75 kg:
Vardan BESALJAN - Patrik
HEJNA 2:0 r.s.c. v 1. kole
Besaljanův boj s nováčkem Hejnou skončil dřív, než pořádně začal. Prostějovský mazák sundal
protivníka pravým hákem už v
15. vteřině. Ten se odporoučel k
zemi a přenechal tím dva body na
konto domácích, kteří si přilepšili
na 8:4.
„Já jsem to nechtěl tak rychle
ukončit. Soupeř byl nezkušený,
tak jsem si s ním chtěl pohrát a
udělat pro diváky trošku šou.
Chtěl jsem ho nechat, aby si taky
zaboxoval, ale mně ta pravá ruka
jaksi uletěla, on dostal úder přímo
na bradu a bylo po zápase,“ popsal se smíchem průběh svého
bleskového vítězství rozzářený
Besaljan.
Váhová kategorie do 81 kg:
Petr NOVOTNÝ - Lukáš
NOVÁK 2:0 r.s.c. v 2. kole
Polotěžká váha nabídla přítomným fanouškům pěknou podívanou. Prostějovský kapitán
bombardoval svého soka rychlými a krátkými údery, které umísťoval s chirurgickou přesností.
Zejména nemilosrdná rána na
žaludek v závěru prvního kola
ubrala Novákovi hodně sil. Stejně
jako minulý zápas, i tentokrát byl
Petr Novotný vyhlášen vítězem
předčasně ve druhém kole. Na
konto BC DTJ tak poslal desátý
bod a tím zpečetil celkové vítězství domácího týmu. Za ukázkový výkon si vysloužil od trenéra Křížka zaslouženou pochvalu.
Váhová kategorie do 91 kg:
Jan ŠLACHTA - Přemysl
BATĚK 0:2 na body
Další ze svěřenců trenéra Křížka

Osud Prostějova pravděpodobně zpečetěn!
Po šesti odehraných zápasech
jarní odvetné části druhé tuzemské nejvyšší házenkářské soutěže
je o osudu druhého z našich regionálních zástupců de facto jasno. Sokol II Prostějov nezískal v
půltuctu střetnutí ani jediný bodík
a pomyslný vlak bezprostředních
konkurentů v záchranářských
bojích ukázal hanáckému výběru
koncová světla mizející v dáli.
Současnost je taková, že svěřenci
trenéra Antonína Krista ztrácejí
na desátou příčku devět bodů a to
je před zbývající porcí pěti utkání
znamení, že bude tradiční házenkářská bašta nucena působit

v příští sezóně ve druholigové
soutěži.
Mnohem klidnější nálada tak
panuje v táboře TJ Sokol Kostelec na Hané-HK. Kostelečtí
dokázali z šesti jarních duelů
vytěžit dvě výhry s bezprostředně ohroženými celky a tyto zisky
znamenají prakticky jistotu
záchrany. „Už jsme prakticky
zachráněni a to znamená splnění
našeho předsezónního cíle. V
dalším utkání hostíme lídra tabulky ze Dvora Králové a můžeme
jít do střetnutí s čistými hlavami.
Každopádně to však neznamená,
že bychom nechtěli vyhrávat.

Především v domácím prostředí
chceme svým fanouškům nabídnout kvalitní podívanou,“ distancuje se kostelecký lodivod Alois
Jurík jen od nějakého dohrávání
soutěže. Na střet Kostelce s postupovým kandidátem z východu
Čech se mohou fanoušci házené
těšit v neděli 19. dubna od 10:30
hodin v Městské sportovní hale
Kostelec na Hané. Ve stejný den
absolvují prestižní derby s Tatranem Litovel i házenkáři Prostějova. Jejich utkání začíná v
11:00 hodin v hale RG a ZŠ Města Prostějov ve Studentské ulici.
-zv-

Velikonoce! Budějovický tým přijel na Hanou se slabší sestavou, která
neměla proti až na Maďary kompletnímu výběru BC DTJ pražádnou
šanci na celkový úspěch. Domácí úřadující mistři republiky jsou tak už
jen krůček od vytouženého titulu a po neděli mají jistotu stříbrných
medailí.

Pøekvapil
MAREK CHMELA
Mladá prostějovská naděje v supertěžké váze prokázala výbornou fyzickou kondici. S mnohem těžším protivníkem si Marek poradil s
bravurou. Nad svým soupeřem čněl jak technickou vyzrálostí, tak i
výbornou fyzickou kondicí. Markův výkon byl skvělou tečkou za vydařeným představením domácích rohovníků.

Zklamal
JAN ŠLACHTA
Stejně jako v předcházejícím domácím interligovém střetnutí s polským Rybnikem, tak v neděli s Českými Budějovicemi prostějovský
boxer neoslnil. Jeho výkon s Baťkem byl sice o poznání kvalitnější než
s Lesiakem, ale stále to nebyl ten Šlachta jakého si pamatují fanoušci.
Hlavně fyzička Honzovi evidentně schází!

HLASY TRENÉRŮ
Radek KŘÍŽEK (DTJ Prostějov): „Vyhráli jsme a to je hlavní. Zápasy byly pěkné, divácky zajímavé, já jsem spokojený. Největší
pochvalu zaslouží Novotný a Besaljan, konkrétně tyto dva výkony byly excelentní. Z jejich utkání jsem měl radost, mile mě překvapili.
Samozřejmě že dobře boxovali všichni. Rád bych vyzdvihl i Vítka
Krále, který boxoval moc dobře, řekl bych chytře. Jen možná na své
zkušenosti zbytečně inkasoval. Celkově hodnotím dnešní výkony
kladně. Jistým ziskem stříbrné medaile jsme dosáhli to, co jsme chtěli
a teď se budeme ještě snažit i tento úspěch vylepšit a vybojovat zlato.“
František FÁBER (Samson BC České Budějovice): „My jsme
měli problémy s ženatými boxery, kteří se kvůli Velikonocům dnes
neúčastnili. Vzali jsme sem tedy takovou tu druhou garnituru. Kluci
vypadali na to, na co mají. Prostějov si jednoznačně zasloužil vítězství.
Jediný výsledek, se kterým nesouhlasím, je ve váze do 60 kg, kde podle mého názoru byl lepší náš Khalmatov. Na celkové vítězství favorizuji Prostějov, má vyrovnanější kádr, dobré výsledky a celkové
prvenství by si dle mého názoru zasloužil.“
-nednastupoval do ringu ve snaze
napravit si reputaci z minulého
utkání. Přes veškerou snahu
využil svou druhou šanci jen
částečně. V závěrečném kole se
naplno projevila chybějící fyzička. Od budějovického boxera
inkasoval razítko shora, zapotácel
se a do závěru utkání se k žádné
větší akci nedostal. Rozhodčí
tedy po právu prohlásili vítězem
Baťka a upravili bodový stav na
10:6.
„Ještě to není úplně ono, před třemi měsíci stejného soupeře o stupeň převyšoval. Teď dohání
tréninkovou absenci. Výpadek z
minulého týdne se mu podařilo
alespoň trošku odčinit,“ zastával
se trenér poraženého Jana Šlachty.
Váhová kategorie nad 91 kg:

Marek CHMELA - Tomáš
HRANIČKA 2:0 na body
Závěrem nedělního klání byl zápas v supertěžké váze. Do ringu
proti sobě nastoupily dva na první
pohled absolutně odlišné typy.
Budějovický hromotluk totiž
vůbec nevypadal na žádného
velkého sportovce, natož potom
boxera... Vysportovaný Marek
Chmela překonal obra v červeném svou mrštností a výdrží. O
hlavu větší a pěkných pár kilo
těžší Hranička ve třetím kole
úplně odešel. Z jeho růžového
obličeje se dalo vyčíst naprosté
vyčerpání. Vítězem byl po devíti
minutách vyhlášen domácí bojovník Marek Chmela a tým BC
DTJ Prostějov s výsledkem 12:6
celkovým vítězem utkání. -ned-

Z Napajedel s prázdnou
TJ Fatra-Slavia Napajedla - TJ
Sokol II Prostějov 41:30 (19:15)
Sestava a branky Prostějova:
Rášo, Hrubý - M. Jurík 1, Mičola
3, Pišťák 4, Jura 1, Kosina 10,
Bůžek 2, Mičkal 9, Malina, Čech.
Trenér: Antonín Krist.
Prostějovští házenkáři sehráli
odvetné utkání 17. kola první ligy
házené mužů v Napajedlech, ale
ani tady se nestal zázrak a kýžené
body opět bral soupeř. Zatímco
první poločas byl poměrně vyrovnaný, domácí Napajedla nasadila k
rozhodujícímu trháku hned na začátku druhé půle a nakonec
Prostějov deklasovala o 11 branek.

„Jsem z utkání rozladěný. Je to
neuvěřitelné, ale vyrobili jsme
32 technických chyb! To je
počet tak na tři utkání a ne na
jedno jediné. Naprosto zklamali
klíčoví hráči Mičola, Pišťák,
Jurík. Kosina s Mičkalem bohužel na všechno nestačili,“
neskrýval zklamání trenér Antonín Krist. Pochválil brankáře
Ráša, který v určitých fázích
dobře zachytal. „Naopak obrana byla velice špatná, nebránili
jsme, jak jsme měli. Říkám to
stále znovu dokola - bez
tréninku se nedá hrát,“ dodal
Krist.
-jp-

14. dubna 2009

Hrůzyplný týden Orlů završen udoláním USK
Po děsivém úterku přišlo
neméně rozpačité Velikonoční
pondělí. V podvečer křesťanských svátků měli totiž basketbalisté BK Prostějov na programu dohrávku 43. kola Mattoni
NBL s USK Praha. Ti nejvěrnější příznivci Orlů, kteří vážili cestu do Městské haly Sportcentra DDM, museli litovat.
Pondělní střetnutí se totiž od prvních vteřin odehrávalo v duchu
přátelského zápasu, s kterýmžto
trendem se lépe popasovali domácí. Ti v osvědčené sestavě Beechum, Miller, Hanavan, Skibniewski a překvapivě znovu Dokoupil získali rychle výrazný náskok (10:2), až poločasový sedmnáctibodový rozdíl. Zápas prakticky bez obran mohl dopadnout
vysokým bodovým průměrem,

PV 80:69 USK

ale jen mohl. Po první polovině,
kdy vedli Prostějovští 51:34, to
tak vypadalo na magickou stovku. Co se ovšem dělo na palubovce po změně stran, to extraligový
basketbal nepřipomínalo ani
náhodou. „Opravdu nevím, co s
tím mám dělat. Takové výpadky
se u nás opakují s železnou pravidelností,“ kroutil hlavou po utkání
domácí lodivod Peter Bálint. Liknavého přístupu Orlů naštěstí nedokázali hostující hráči využít a
nakonec tedy zůstalo vítězství na
Hané.
Také poměr faulů v první čtvrtině
3:6 značil velmi ohleduplnou hru.
Ve druhé desetiminutovce vybo-

čil ze zápasové šedi Falls, který
nasázel 4 trojky v řadě. O druhé
půli se nemá cenu moc rozepisovat. Domácí nastoupili absolutně
bez koncentrace a Pražané se tomuto trendu ochotně podvolili.
Dvanáctibodový náskok před poslední desetiminutovkou byl uklidňující, ale po pětiminutové (!)
střelecké pauze Orlů vedli domácí
3 minuty před závěrem jen o šest
bodů. Trojka Hanavana však přišla v pravý čas a drama se nekonalo - 80:69. Zápasový dojem
však musel být v nitru všech
přítomných v hale, ale i u televizních obrazovek mírně řečeno
smíšený…
-zv-

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Utkání jsme začali velmi dobře. Hráli jsme přesně to co chci, pouštěli jsme si míč, hledali si střelecké pozice. Co však nechápu, je ten fakt, že jsme
od 25. minuty přestali úplně hrát. Předváděli jsme zase to co
s Opavou. Začali jsme vymýšlet, z toho pramenily ztráty,
prostě těžko se to hodnotí. Je to už poněkolikáté a stále se to
opakuje. Pořád to řešíme, ale nic se nemění. Mohu jen doufat a já tomu věřím, že v play off už budeme koncentrovaní
na celých čtyřicet minut.“
Keneth SCALABRONI (USK Praha): „V průběhu sezóny
jsme s Prostějovem odehráli vždy vyrovnané a dramatické
zápasy a dnes tomu nebylo jinak. Snažili jsme se vyvíjet tlak
na Skibniewskiho, ale ten se s tím vypořádal velmi dobře.
Chtěl bych však říci, že jsem se ještě nesetkal s tím, aby bylo týmu za poločas odpískáno pět útočných faulů. Nechápu
tu linii rozhodování. Ty dvě technické chyby jsem si zasloužil, ale znovu opakuji, že tu linii rozhodování nechápu.“
-zv-

OBCHODNÍ PARTNEØI BK PROSTÌJOV
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BASKETBAL EXTRA
42. KOLO MATTONI NBL
BK Prostějov - BK B&W Opava

78:89
Čtvrtiny: 20:23, 15:26, 26:17, 17:23
Trestné hody: 18/13:19/11
Trojky: 24/7:16/8
Osobní chyby: 19:19
Diváků: 900

Střelba za 2b: 43/22:46/27
Doskoky: 34:32
5 chyb: 33. Kratochvíl (O)
Rozhodčí: Dolinek, Macela, Hartig

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 6
Miller 14
Staněk 13
Mikulec

Beechum 7
Dokoupil
Novák 3

Hanavan 17
Falls 18
Krakovič
Villepigue

Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

43. KOLO MATTONI NBL
BK Prostějov - USK Praha

80:69
Čtvrtiny: 25:15, 26:19, 11:16, 18:19
Trestné hody: 18/15:11/9
Trojky: 20/11:29/8
Osobní chyby: 16:21
Diváků: 650

Střelba za 2b: 43/16:39/18
Doskoky: 35:40
5 chyb: nikdo
Rozhodčí: Zachara, Vrážel, Holubek

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 6
Miller 14
Staněk
Mikulec

Orlí bída s nouzí na Opavu nestačily
Třetí příčka asi definitivně v nenávratnu
Po veleúspěšném pohárovém
víkendu, vrátili prostějovské
basketbalisty i s jejich fanoušky tvrdě na zem severomoravané z Opavy. Hanácká cizinecká legie v úterní předehrávce 42. kola Mattoni NBL
absolutně nestačila na bojovnou partu česko-slovenských
svěřenců trenéra Davida Klapetka a po ostudném výkonu
s největší pravděpodobností
ztratila naději na kýžené třetí
místo v základní části nejvyšší
basketbalové soutěže.
Očividně vyčerpaný domácí
soubor nechytil úvod střetnutí a
přes závěrečné chvilkové vzepětí odešel z palubovky se skloněnými hlavami. „´Zabil´ nás pohár. Neměli jsme šťávu a přes
veškerou snahu jsme na bojovného soupeře neměli,“ vystihl hlavní příčinu usouženého
výkonu svých podřízených domácí kouč Peter Bálint.
Proti v letošní sezóně v nečekané
pohodě hrajícímu nováčkovi z
Opavy nemohl domácí lodivod
Peter Bálint počítat se zraněnými oporami Štěpánem Vrublem a Jaroslavem Prášilem, což
se po jen jednodenním odpočinku až nečekaně drasticky promítlo do herního projevu Orlů.
Polák Skibniewski musel na postu rozehrávače absolvovat celkovou zápasovou minutáž a také
další stěžejní hráči místy pletli
únavou nohama. V základní pětce se vedle tradičních Beechuma, Skibniewskiho, Hanavana a
Millera objevil překvapivě Dokoupil, ale svou šanci totálně zazdil. Místo diváky očekávaného
exhibičního vystoupení stříbrných pohárových hochů, kralo-

PV 78:89 OP

Sám voják v poli. Ani entuziasmus Iana Hanavana na opavské dříče v úterý nestačil
foto: Zdeněk Pěnička
vali v prostějovské Sportovní
hale Sportcentra DDM hosté v
žlutomodrém. Hlavním kapelníkem opavského orchestru byl
exprostějovský Pavel Pumprla,
jenž nasázel jen v první čtvrtině
svému bývalému chlebodárci 11
bodů z třiadvaceti opavských!
„Říká se, že hráč, který hraje
proti svému bývalému klubu,
má zvláštní motivaci. Ne že
bych to nějak zvlášť vnímal, ale
bydlím v Olomouci a tak jsem se
chtěl samozřejmě co nejvíce

předvést,“ okomentoval svůj
skvělý výkon Pavel Pumprla.
Prostějovští se dostali poprvé ke
slovu až za stavu 0:7, kdy trojkou trefil koš Falls. Podle obrazu
hry v úvodní desetiminutovce
nebyl průběžný stav až takovou
katastrofou - 20:23. Také začátek
druhé čtvrtiny nenasvědčoval pozdější blamáži. Ta však začala nabývat reálných kontur v její polovině, kdy se hosté utrhli na deset
bodů (28:38). Lehkonozí Opavané vycítili svou šanci a do po-

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Dnešní prohru bych trochu
svedl na víkendový pohárový program. Soupeř měl v podstatě šest dní možnost přípravy na dnešní duel a plně toho využil. P v prvním poločase jsme podali strašný, nebojovný
výkon. Pak jsme se sice trochu rozběhli, stáhli jsme skóre, ale
to nás připravilo o zbytek sil. Snad i tím ´morálem´ jsme se dotáhli, ale do kolen nás srazila ta těžká trojka Čarneckého koš
Šošky. Nicméně soupeř hrál dnes dobře, agresivně, bojovně a
zaslouženě vyhrál.“
David KLAPETEK (BK B & W Opava): „Domnívám se, že
jsme vyhráli zaslouženě, protože jsme celý zápas vedli. Sice se
snad dvakrát stalo, že bylo vyrovnáno, ale bojovnost a taktika byly na naší straně. Navíc jsme měli obrovskou motivaci v
tom, že jsme mohli již dnes dosáhnout jistoty play off. Jsem
hodně rád, že se nám tohoto cíle podařilo dosáhnout na první
pokus.“
-zvločasu nastřádali úctyhodný čtrnáctibodový náskok - 35:49. Na
tento průběh zareagovali někteří
domácí příznivci opuštěním
dusného prostředí haly k procházce do nedalekého lesoparku…
Do druhé poloviny střetnutí
vyběhli Orli s jasným záměrem přivodit obrat. Pod velením trojice Američanů Hanavan, Falls a
Miller se v první pětiminutovce
tento záměr i dařilo plnit - 53:57.
Domácí vzepětí však zastavil hostující trenér Klapetek oddechovým časem, po kterém se vše
vrátilo do vyjetých kolejí. Své galapředstavení vyšperkoval Pumprla v závěru třetí části nezadržitelnou smečí na 59:66 na níž odpověděl dvojkou už jen Miller.
Pětibodový deficit sliboval dramatickou koncovku, na kterou
jsou již hanáčtí fanoušci zvyklí.
Přesně tak také vypadal úvod
závěrečné
desetiminutovky,

Staněk pěti body stáhl na dva body (70:72), aby dva trestné hody
Hanavana vyrovnaly. Na Čarneckého trojku odpověděl stejně
Beechum, ale to byla bohužel labutí píseň domácího souboru.
Nadšeně hrající Opava opět odskočila a tentokrát už definitivně.
Téměř pět minut nedali Orli koš,
aby nachytali manko 75:89,
závěrečné slovo měl trojkou
Skibniewski, ale to se psal čas
39:47…
Celkově se tedy Opavě podařilo
uceleným výkonem získat na
Hané až nečekaně hladce definitivu play off. V jejím středu přímo
zářil Pavel Pumprla, jenž ke 23
bodům připsal 8 doskoků a nasbíral 32 bodů koeficientu užitečnosti. Z domácího celku se mu
lehce výkonem přiblížili snad jen
Hanavan (17 bodů), Falls (18) a
Miller (14). Ani oni však nevybředli z podprůměrnosti celého
prostějovského kolektivu. -zv-

Pumprla rozmetal prostějovské naděje

„Naše vítězství bylo nad plán,“ řekl král zápasu
Hráč s číslem 6 na zádech opavského dresu byl hlavním strůjcem úterní domácí tryzny Orlů.
Exprostějovský hráč se na „své
domácí“ palubovce cítil jako
ryba ve vodě a jeho výkon musel pohladit duši nestranného
basketbalového fanouška. Horší už muselo být s dušemi těch,
co se mladého talentu bez rozmyslu a s lehkým srdcem zbavili…
Letos v červnu třiadvacetiletý bez
dvou centimetrů dvoumetrový
pořízek sázel malátným Orlům
jeden koš za druhým až se jeho
číslo zastavilo na 23 a navíc ještě
stačil sbírat odražené míče pod
košem. Dokladem jeho pohody v

novém působišti byla i exkluzivní
smeč, kterou vystřihl v závěru třetí čtvrtiny. Po právu byl „Pampi“
vyhlášen oběma trenéry nejlepším hráčem celého střetnutí.
¤ Byla na vás vidět velká motivace. Cítil jste zvláštní pnutí?
„Tak každý hráč, který hraje proti
svému bývalému klubu má
zvláštní motivaci. Ne že bych to já
osobně nějak zvlášť pociťoval,
ale už jen kvůli tomu, že bydlím v
nedaleké Olomouci tak ta rivalita
mezi klukama tam je. Chtěl jsem
se tedy co nejvíce předvést a
zvláště v prvním poločase to docela vyšlo.“
¤ Překvapil vás nečekaně hladký průběh zápasu?

„Možná ano. Prostějov moc doma neprohrává a navíc my jsme
trochu z jiných pater tabulky. To,
že jsme tady celý zápas vedli a nakonec i vyhráli je určitě překvapením, ale zase bylo vidět, že když
hrajeme svoji hru, tak se můžeme
měřit s každým. Navíc oni měli o
víkendu těžký program a my jsme
toho svou rychlostí a agresivitou
využili.“
¤ Neměli jste obavy v poslední
čtvrtině, kdy se domácím podařilo vyrovnat?
„Museli jsme počítat s tím, že ve
druhém poločase bude Prostějov
usilovat o zvrat. Já jsem jenom
rád, že jsme dokázali sílu mužstva, kdy nás to nepoložilo a že jsme

se znovu dokázali utrhnout. Ta
koncovka už navíc ani nebyla vyrovnaná a v pohodě jsme to udrželi.“
¤ Co by jste říkal na případnou
nabídku k návratu?
„Určitě bych se tomu nebránil, ale
zatím netuším kam se budou mé
kroky ubírat v příští sezóně ani v
další fázi mé kariéry. Možnost návratu nezatracuji, ale neříkám, že
to bude v nejbližším období.“
¤ V prvním poločase jste dal 19
bodů, kde se to pak zaseklo?
„Každopádně se na mě mnohem
víc soustředila obrana Prostějova,
ale to zase byla výhoda pro spoluhráče, kteří většího prostoru dokázali
využít
(spokojený

Beechum 10
Hanavan 18
Dokoupil 3
Falls 24
Novák
Krakovič
Villepigue 4
Prášil 1
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL
42. kolo:•Geofin Nový Jičín - Karma Basket Poděbrady 90:79 (22:20, 47:46, 69:60).
Nejlepší hráči: Pospíšil 22 bodů, Walker 22 bodů a 10 doskoků, Muirhead 14 bodů - Stria
30 bodů a 6 doskoků, Beneš 15 bodů, Tomanec 10 bodů. Střelba: 51/28:41/22. Trojky:
15/6:22/8. Trestné hody: 19/16:16/11. Doskoky: 35:31. Osobní chyby: 18:21. Pět chyb:
40. Norwa (P). Diváků: 1050. Nejlepší hráč: Walker (NJ) • BK Kondoři Liberec - BK
Děčín 71:88 (23:27, 34:50, 55:71). Nejlepší hráči: Marek 20 bodů, Hampton 16 bodů, 6
doskoků a 5 asistencí, L. Tóth 11 bodů - Miloš 21 bodů (6 trojek), J. Houška 15 bodů a 8
doskoků, P. Houška 13 bodů. Střelba: 42/22:42/22. Trojky: 25/4:19/9. Trestné hody:
21/15:19/17. Doskoky: 34:34. Osobní chyby: 19:25. Pět chyb: 27. P. Houška, 38. J. Houška (oba D). Diváků: 466. Nejlepší hráč: J. Houška (D) • ČEZ Basketball Nymburk NH Ostrava 99:66 (28:15, 54:33, 82:47). Nejlepší hráči: Lee 19 bodů, Jagodnik 19 bodů, 8 doskoků a 6 asistencí, Venta 18 bodů (4 trojky) -Arnold 16 bodů a 9 doskoků, Robinson 14 bodů. Střelba: 37/27:31/14. Trojky: 28/10:24/7. Trestné hody: 19/15:21/17.
Doskoky: 33:18. Osobní chyby: 18:22. Pět chyb: 36. Uhlíř (O). Diváků: 600. Nejlepší
hráč: Benda (N) • BK Prostějov - BK Breda & Weinstein Opava 78:89 (20:23, 35:49,
61:66). Nejlepší hráči: Falls 18 bodů, Hanavan 17 bodů, 7 doskoků a 5 asistencí, Miller
14 bodů a 7 doskoků, Skibniewski 6 bodů a 9 asistencí - Pumprla 23 bodů a 8 doskoků,
Štec 15 bodů, Kratochvíl 12 bodů, Czudek 3 body a 6 asistencí, Čarnecký 3 body a 9 asistencí. Střelba: 43/22:46/27. Trojky: 24/7:16/8. Trestné hody: 18/13:19/11. Doskoky:
34:32. Osobní chyby: 19:19. Pět chyb: 33. Kratochvíl (O). Diváků: 900. Nejlepší hráč:
Pumprla (O) • USK Praha - BK Synthesia Pardubice 63:61 (13:23, 25:36, 44:51). Nejlepší hráči: Hamm 15 bodů, Vocetka 14 bodů, Platt 14 bodů - Payne 18 bodů a 10 doskoků, Sirvydis 14 bodů, Sanders. Střelba: 37/17:39/21. Trojky: 20/7:21/5. Trestné hody:
16/8:6/4. Doskoky: 25:38. Osobní chyby: 12:19. Pět chyb: 40. Sanders (P). TCH: 29.
Šteffel (P). Diváků: 500. Nejlepší hráč: Vocetka (USK).
43. kolo: • BK Breda & Weinstein Opava - ČEZ Basketball Nymburk 66:109
(23:24, 42:52, 52:78). Nejlepší hráči: Blažek 14 bodů, Kratochvíl 13 bodů, Šoška a Šiřina po 10 bodech - Křemen 21 bodů (5 trojek), Gray 21 bodů, Jagodnik 16 bodů, Schilb
13 bodů, 7 doskoků a 6 asistencí. Střelba: 30/19:40/30. Trojky: 16/5:21/13. Trestné hody:
19/13:12/10. Doskoky: 17:26. Osobní chyby: 18:20. TCH: 18. Sokolovský (N). Diváků:
999. Nejlepší hráč: Křemen (N) • BK Kondoři Liberec - NH Ostrava 84:68 (17:14,
44:35, 66:53). Nejlepší hráči: Černošek 17 bodů a 7 doskoků, Hampton 17 bodů a 6 asistencí, Marek 13 bodů -Arnold 26 bodů, Robinson 12 bodů. Střelba: 41/20:37/18. Trojky: 25/11:22/7. Trestné hody: 15/11:16/11. Doskoky: 38:25. Osobní chyby: 18:19. Diváků: 415. Nejlepší hráč: Arnold (O) • BK Děčín - Geofin Nový Jičín 74:54 (17:12,
32:30, 47:42). Nejlepší hráči: Hatcher 16 bodů a 7 asistencí, P. Houška 15 bodů a 7 doskoků, Williams 15 bodů a 9 doskoků - Pelikán 13 bodů a 14 doskoků, Pospíšil 9 bodů.
Střelba: 47/26:43/16. Trojky: 22/6:21/5. Trestné hody: 7/4:11/7. Doskoky: 45:35. Osobní chyby: 17:10. Diváků: 620. Nejlepší hráč: Williams (D) • BK Synthesia Pardubice BC Kolín 78:83 (21:17, 39:44, 50:58). Nejlepší hráči: Sanders 26 bodů (6 trojek), Sirvydis 17 bodů, Horák 11 bodů - Brown 22 bodů, Ames 16 bodů, Rogers 12 bodů a 8 doskoků. Střelba: 30/19:35/22. Trojky: 24/9:19/5. Trestné hody: 14/13:32/24. Doskoky:
27:19. Osobní chyby: 25:19. Pět chyb: 38. Horák - 40. Pavlík. Diváků: 670. Nejlepší hráč:
Brown (K) • BK Prostějov - USK Praha 80:69 (25:15, 51:34, 62:50). Nejlepší hráči:
Falls 24 bodů (6 trojek), Hanavan 18 bodů a 8 doskoků, Miller 14 bodů a 8 doskoků, Skibniewski 6 bodů a 10 asistencí - Hamm 14 bodů a 11 doskoků, Satoranský 13 bodů, Vocetka 11 bodů. Střelba: 43/16:39/18. Trojky: 20/11:29/8. Trestné hody: 18/15:11/9. Doskoky: 35:40. Osobní chyby: 16:21. Vyloučení: 18. Keneth Scalabroni, trenér USK. Diváků: 650. Nejlepší hráč: Skibniewski (PV).
-zv-
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PØÍŠTÍ PROGRAM
44. kolo, čtvrtek 16. dubna 2009: USK Praha - BC Kolín, BK Pardubice - Karma Poděbrady, Geofin Nový Jičín - NH Ostrava, BK Kondoři Liberec - BK B & W Opava, ČEZ

úsměv).“
Basket Nymburk - BK Prostějov (17:30 hodin), BK Děčín volný los.
-zv¤ V závěru jste se více stáhl do
obrany…
„Tím, že mě domácí více bránili v
HVÌZDA TÝDNE
útoku, zbývalo mi více energie do
IAN HANAVAN
obrany. Jsem rád, že se mi to také
Vyhlašování nejlepšího hráče prostějovských Orlů už se
pár zákroky podařilo.“ (dva bloky
stává pomalu nošením dříví do lesa. Tahoun výběru z Hané
- pozn. aut.)
burcoval své spoluhráče v tristním představení s Opavou, byl
¤ Získali jste nečekaně dvě kola
to on kdo zavelel možnému obratu a především jeho záslupřed koncem jistotu play off.
hou se dokázalo srovnat (75:75). Bohužel byl ve svém snaBylo to v plánu?
žení osamocen a proti týmově hrající Opavě si musel připadat chvílemi jako sám
voják v poli. Iane, makej dál, v play off přijde tvoje chvíle.
„Především musím říci, že naše
dnešní vítězství bylo nad plán. Potřebovali jsme z posledních tří
SMOLAØ TÝDNE
zápasů jednou vyhrát, a to že se to
stalo už v Prostějově, je super.
PETR DOKOUPIL
Jsem rád, že jsme to nenechali na
Mladý talent dostal překvapivě šanci v základní pětce. Měl
poslední chvíli a uhráli si to sami.“
však smůlu na výběr utkání. Zcela odevzdaný výkon jeho
Zdeněk Vysloužil
celku hlavně v úvodu střetnutí odnesl právě novic v zákla-
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du „Doki“. Po velmi krátkém časovém úseku se pakoval na
lavičku náhradníků, na které už vydržel prakticky až do
konce. Mladý hráč tak promrhal nadějnou šanci na posun výše.Doki, právě tvoje trojky to mohly zlomit, kde byly?

Sport

Jelínková: „Víme, že jsme favoritky a čeká se od nás vítězství.“
Jednou ze stěžejních opor letošního týmu VK Prostějov je
bezesporu reprezentační nahrávačka Michaela Jelínková.
Svou třídu ukázal černooký
čertík i v prvním finálovém
střetnutí se svým mateřským
klubem z Brna. Její souhra na
síti s Miladou Spalovou je
mnohdy jako z volejbalových
učebnic a výpady této dvojice
hladí duše jak laiků, tak i odborníků.
¤ Jak byste zhodnotila úvodní
finálový duel?
„Brno nám dělalo velké problémy svým servisem. Perný byl z
tohoto pohledu především druhý
set, ve kterém jsme se nebyly
schopny srovnat na přihrávce.
Velký vítr v naší obraně dělala
také Mikysková, kterou jsme eliminovaly až v závěru zápasu.
Zlomová byla asi koncovka třetího setu, kdy se nám podařilo
vyhrabat z dlouhého prohrávání
a tím jsme se dostaly nahoru i

psychicky. Přes závěrečné drama
si myslím, že jsme to zvládly.“
¤ V čem pro vás jako nahrávačku bylo Brno nečitelné?
„Já si myslím, že bylo docela čitelné. Ony byly celkem limitované v útoku, protože nemají tolik hráček. My jsme je tedy měli
přečtené dobře, ale občas se nám
to nepodařilo zrealizovat. Brno
však mělo hodně dobré pole a
hodně nás soupeřky čapaly. Jednu chvíli bylo takřka nemožné
jim tam položit balón.“
¤ Nejste trochu nervózní z toho, že musíte?
„Toho, že jsme favoritky jsme si
plně vědomi. Vítězství od nás
čeká veřejnost i klubové vedení.
Před sérií jsme si s holkami říkaly, že nemůžeme počítat s jednoduchými zápasy, jako tomu bylo
v předcházející části sezóny. Brno totiž nemá co ztratit a je si dobře vědomé toho, že my si nemůžeme dovolit prohrát. Dostáváme se tak pod určitý tlak,
ale my jsme na tom herně dobře

a určitě se s tím vyrovnáme.“
¤ Jak se vám osobně hraje v
Brně, kde nastoupíte ve středu?
„Mě osobně dobře. Brněnská
hala je svou prostorovou orientací dost podobná naší, takže nečekám žádný problém. Každopádně však půjde o zcela nový
zápas, který začne od nuly. My
musíme zapracovat na chybách,
které jsme dnes nadělaly, abychom si tu naši cestu za titulem
nezkomplikovaly.“
¤ Budete slavit titul už v sobotu v Prostějově?
„Bylo by to určitě hezké. My tady však neděláme nějaké ukvapené závěry, protože jsou před
námi ještě minimálně dva zápasy. Konkrétně ten další v Brně
bude hodně těžký. Musíme zůstat nohama pevně na zemi. Může se klidně stát, že to bude na
čtyři nebo pět zápasů, ale my
prostě musíme vyhrát třikrát. To
Majkl to umí. Elitní nahrávačka Michaela Jelínková byla jednou z hlavse bude počítat!“
Foto: Jiří Vojzola
Zdeněk Vysloužil ních strůjkyní premiérové finálové výhry s Brnem.

VK PROSTĚJOV SPECIÁL
SEMIFINÁLE PLAY OFF EXTRALIGY ŽEN

VK Prostějov - VK KP Brno

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

PV 3:1 BM

prognóz. Po dvou setech byl stav
nerozhodný, ale ve zbývajících
dvou dějstvích prokázaly pevnější nervy domácí plejerky a urvaly
tak důležitý první korálek na pomyslném mistrovském náhrdelníku v poměru 3:1.
Domácí favoritky nastoupily v
očekávané sestavě Soaresová, Jelínková, Spalová, Pušněnkovová,
Kučerová, Thomasová s nepostradatelným liberem Tomanovou. Úvodní dva míče pro sebe
získaly Brňanky, aby historický

nad sítí dvakrát Spalová (12:10),
aby rozhodující trhák podpořila
výborným servisem Soaresová 18:13. S úsměvem na rtech pak
domácí plejerky dotáhly set do
vítězného konce - 25:18. Kdo by
čekal následující spanilou jízdu
Prostějova, nedočkal by se. Na
hranici rizika hrající Brňanky, dirigované výbornou Mikyskovou
tahaly za delší konec a dostaly se
do trháku (13:16). „Bylo vidět, že
nemají co ztratit a dařil se jim servis i zakončení,“ zmínila očividnou uvolněnost soupeřek Michaela Jelínková. Domácí kouč na
vývoj reagoval střídáním, kdy Soaresovou vyměnila Wittocková a

Obětavost rozhodla. Ivča Bramborová po svém příchodu na hřiště strhla své spoluhráčky k prvnímu
vítěznému kroku
foto: Jiří Vojzola
„Jedná se o finále a to přece nemůže být lehké,“ připomenul důležitost závěrečných sezónních
bojů domácí lodivod Miroslav
Čada. V Prostějově dlouho nevídané drama nakonec přece jenom dopadlo podle papírových

premiérový finálový bod pro Prostějov zařídila Monika Kučerová.
Domácí hráčky se poprvé
výrazněji vzdálily při stavu 8:4,
ale brutální servis Svobodníkové
značil vyrovnání. V polovině
úvodní sady se jako blesk mihla

posléze Pušněnkovovou Bramborová. Druhá sada se však už zachránit nedala - 22:25 a 1:1. Získaný set dal Brňankám křídla, což
se promítlo i v začátku třetí sady
(1:4, 5:8 a 7:11). Následné eso
Onderkové přimělo domácí lavi-

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

JAK SE HRÁLO
FINÁLE PLAY OFF, 1. ZÁPAS: VK Prostějov - VK KP Brno 3:1
(18, -22, 21, 23). Stav série: 1:0. Sestava Brna: Onderková, Kubínová,
Útlá, Mikysková, Melichárková, Svobodníková, libero: Jášová. Střídaly: Noseková, Bradáčová.
-zv-

Finále play off, 2. zápas, středa 15. dubna 2009: VK Královo Pole
Brno - VK Prostějov (17:30 hodin).
3. zápas, sobota 18. dubna 2009: VK Prostějov -VK Královo Pole
Brno(17:00 hodin).
-zv-

¤ Kde se ten dnešní zápas
lámal?
„Do střetnutí jsme šli s cílem solit podání, což se nám i celkem
vedlo. Zlomilo se to asi ve třetím
setu, kdy jsme vedli 15:10 a
udělali jsme pět úplně zbytečných nevynucených chyb.
Tam, kdyby se to nestalo, tak
mohl být vývoj zápasu úplně jiný.“

¤ Co říkáte na výkon rozhodčích?
„Dělali chyby hlavně v koncovkách, což by se určitě nemělo
stávat. Hlavně teď ten poslední
míč žádná teč nebyla, ale předtím zase byla. Zkrátka se jim to
moc nepovedlo.“
¤ Komu tu závěrečnou teč přisoudili?
(smích) „Tu nahlásili mně (koulí očima). Údajně jsem se prý
dotkla rukama, ale já o tom vůbec nevím.“
¤ Změníte v odvetě taktiku?
„Já myslím, že ne. Zkusíme to
úplně stejně jako dnes, protože
se nám celkem dařilo. Hlavně
musíme solit servis a pokusit se
je odtáhnout od sítě. To je hlavní. Pak už bychom to mohli nějak ubránit. To nám celkem jde,
nejhorší je příjem a servis.“
¤ Nedělá vám problémy rotace Prostějova?
(smích) „My máme určitě nejhor-

ší zkušenosti s Bramborovou. Ta
jak se dostane na servis, tak nás
prostě drtí. To samé se nám stalo
i v předešlém zápase, kdy jsme
vedli o pět bodů a ona přišla na
podání a dala nám pět es. Dnes to
bylo úplně stejné, jak začala podávat, tak jsme šli dolů.“
¤ Finálovou účastí máte splněno. Jaké máte cíle ve finále?
„Žádný konkrétní nemáme. Dali jsme si mezi sebou vlastní finanční motivaci, třeba když dobře zablokujeme a podobně. Jinak máme opravdu splněno a
jsme tak hodně uvolněné. Je to
také vidět na naší hře, kdy ony
musí a my můžeme.“
Zdeněk Vysloužil

„Já se nedotkla.“
Julie Jášová byla nepozornými rozhodčími označena za
hráčku, která tečovala nepřesnou
mečbolovou smeč Ivy Bramborové…
foto: Jiří Vojzola

VOLEJBALOVÁ SMEČ TÝDNE



HLASY TRENÉRŮ
Miroslav ČADA (VK Prostějov):„Na vývoj utkání měl určitě zásadní vliv zvrat během třetího setu. Říkám však, že Brno sice mohlo chtít,
ale nezvládlo to volejbalově po taktické stránce. Tam jsme Brno hlavně
při podání Ivy Bramborové hodně zatlačili a následně jej přehráli volejbalově, nikoliv taktikou. Celkově jsme byli mírně horší v útoku, kde
soupeře držela Mikysková smečující čtyřicetkrát s vysokou úspěšností. Naopak se nám víc dařilo na bloku a udělali jsme méně chyb. Dramatická koncovka? K ní došlo vinou nepřesného verdiktu rozhodčího.
Správně to mělo skončit 25:21 a nebylo co řešit. Vůbec nemuselo dojít k následným tahanicím včetně žluté karty.“
Ondřej MAREK (VK KP Brno): „V první řadě jsem velice rád, že
jsme dokázali domácí potrápit a oni to neměli tak jednoduché. V průběhu třetího setu, kdy se ten zápas lámal, jsme bohužel upustili od toho co
jsme si domluvili. Naše zápasová taktika zněla: solit servis a tímhle riskováním Prostějov zatlačit do defenzivy, aby nemohl tolik útočit přes
své rychlé středové hráčky. V té fázi jsme vyrobili příliš zbytečných
chyb a tím pádem jsme tu třetí sadu ztratili. Závěrečná sada byla hodně
dlouho vyrovnaná, ale koncovka vyzněla lépe pro Prostějov. Čtvrtý set
pak byl celý vyrovnaný a koncovka vyzněla pro soupeře. Z našeho
dnešního výkonu mám radost a věřím, že doma budeme hrát ještě o poznání lépe.“
-zvčku k nezvyklému kádrovému
míchání, které přineslo vedení
17:16. Velký podíl na obratu měla
především výborně servírující
Ivča Bramborová. „Největší problémy nám dělala právě Bramborová, ty její bomby jsou hodně nepříjemné,“ uvedla po utkání Julie
Jášová, libero Brna. Po několika
povedených podáních Jelínkové a
také mnohdy zázračných výběrech v poli, se mohly domácí plejerky radovat ze zisku důležitého
druhého setu - 25:21 a 2:1.
Smolně ztracené třetí dějství však
Brňanky psychicky nezlomilo.
Od začátku čtvrté sady udávaly
tempo (4:8, 6:10), aby se podařilo
Prostějovu otočit při servisu Spalové na 15:12. Děvčata v modrém
však zbraně nesložily a vrátily se
do zápasu (15:16). V nervydrása-

jící koncovce se blýskla vynikajícím fotbalovým kopem přes hlavu brazilská kapitánka Soaresová
a po její smeči a bloku Spalové
vedly domácí hráčky 22:20. Místo jednoznačné koncovky se však
připomenuli rozhodčí, kteří do
úrovně zápasu mírně řečeno nezapadli. Napřed upřeli Brnu jasný
bod a nařídili nový míč, aby při
mečbolu Bramborové zase přisoudili po jasné teči bod hostům.
Další smeč Bramborové mimo
hřiště, zase uznali jako tečovaný a
tak se mohla celá hala radovat z
výhry 25:23 a celkově 3:1. „Ta
první teč byla, ale druhá stoprocentně ne. Snad rozhodčí viděli,
že se mi pohnuly vlasy,“ okomentovala závěrečné sporné okamžiky údajná „tečovatelka“ Jášová.
-zv-

„Jak se Bramborová dostane na servis, tak nás drtí,“ říká Julie Jášová

Jednou z ústředních postav finálového protivníka z Brna je
blonďaté libero Julie Jášová.
Ta se nechtěně stala hlavní
protagonistkou úplného závěru prvního střetnutí, kdy jí
rozhodčí přisoudili teč při
mečbolu Prostějova. Že se arbitři „sekli“ říká i sama postižená, jenž se dušuje, že se míče
vůbec nedotkla. Žádný vztek
nebo rozladění však bezprostředně po střetnutí ze sympatické volejbalistky nečišelo.

21 minut
23 minut
22 minut
27 minut

Jelínková
Spalová


První krok na zlaté cestě volejbalistky zvládly
Brňanky však bojovaly až do konce

93 minut
Krsek, Švejda
1300
25:18
22:25
25:21
25:23

KAM PŘÍŠTĚ

HLAVNÍ PARTNEØI VK PROSTÌJOV

Dlouho očekávané extraligové
finále je tady. Vyvrcholení letošní tuzemské nejvyšší volejbalové soutěže žen odstartovalo v
Městské hale Sportcentra
DDM v sobotu a stálo to za to.
Ty tam byly jednoznačné průběhy letošních vzájemných
střetů Prostějova s Brnem, ve
kterých z drtivé většiny hráčky
domácího VK své soupeřky válcovaly. V prvním finálovém
klání se od úvodního míče strhl
na palubovce nesmlouvavý boj
o každý bod a o konečném
úspěchu či neúspěchu rozhodovaly až vyhrocené koncovky
všech setů.
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IVANA BRAMBOROVÁ
Slovenská kráska sice začala finálovou sérii jako náhradnice,
ale v krušných chvílích, které
připravil prostějovskému týmu
nadšený výkon Brňanek, to byla
právě ona na koho ukázal vztyčený prst trenéra Čady. „Ivča“ se
své příležitosti chopila oběma
rukama a svými ´prdami´ dokázala natropit v kompaktním
poli soupeřek nenapravitelné
škody. Ivčo, ty máš v té levačce
snad dynamit!

GABIKA TOMAŠEKOVÁ
Slovenská hráčka přišla do Prostějova jako opora základní sestavy, ale postupem doby se natrvalo
přesunula do pozice náhradnice.
V nabitém a bezchybně šlapajícím
týmu se v posledních měsících na
palubovku vůbec nedostává a je
tak nucena sledovat zápasy jen z
rohu hřiště navlečená do červené
mikiny. Na 99%, se tak bude na
vítězné křepčení svých spoluhráček dívat ze záložní pozice.
Gabiko, věčná škoda, že se o
místo více nepereš!

VE STŘEDU DO BRNA
Fanklub Volejbalového klubu Prostějov pořádá autobusový
zájezd na druhé utkání finálové série extraligy žen ČR. Zápas
KP Brno - VK Prostějov se koná ve středu 15. dubna od 17.30
hodin. Sraz účastníků je v 16.00 hodin tradičně na parkovišti u
hotelu Tennis Club v Kostelecké ulici. Zájezd je zdarma, jedinou podmínkou účasti je přihlásit se, a to buď kdykoliv e-mailem na adresu zatloukal@vkprostejov.cz, či telefonicky na
čísle 773 185 636 (na mobil však až od pondělního odpoledne). V případě e-mailového hlášení prosím připojte telefonní
kontakt na sebe, směrodatné pak bude potvrzení této zprávy
ze strany předsedy fanklubu.
zdroj: www.vkprostejov.cz

Malé adeptky volejbalu,
PŘIJĎTE NA NÁBOR!
Volejbalové oddíly VK Prostějov a TJ OP Prostějov provádějí
nábor děvčat ročníků narození
1997, 1998 a 1999 do družstva
minižákyň. Koná se ve středu
29. dubna od 16.30 hodin ve
velké tělocvičně ZŠ Prostějov v
Palackého ulici.

Motto:
Volejbal je báječná hra. Volejbalista nemyslí vsedě jako šachista.
Je to myšlení typické pro letce,
rozhodující je jen tato chvíle,
tento okamžik…
Volejbal hraje na celém světě
více než 90 milionů lidí, Máte
zájem, aby mezi ně patřila i vaše

dcera? Přiveďte ji do tělocvičny
(stojící v centru města s velmi
dobrou dopravní obslužností) na
nábor do volejbalových klubů
TJ OP Prostějov a VK Prostějov.
Oba oddíly nabízejí sportovní
vyžití pro dívky, které by chtěly
odhalit záhady hry pod vysokou
sítí. Každé děvče obdrží malý
dárek.
Bližší informace:
Jaroslav Matěj - telefon 602 500
698, e-mail jmatej@zsdlazka.cz
Martin Hájek - telefon 724 156
254, hajekmartin@centrum.cz
Peter Goga - telefon 605 984
423, peter_goga@yahoo.de
zdroj:www.vkprostejov.cz

