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Patnáctiletá dívka Pozdvižení v Krasicích Nejen řidiče trápí
je POHŘEŠOVANÁ
UCPANÉ město
Už týden se pohřešuje
patnáctiletá Michala Kvapilová
z Mostkovic.
Prostějovští
policisté žádají veřejnost
o pomoc při
pátrání.
Pokud jste
dívku v uplynulém týdnu
viděli,
dejte
vědět strážcům zákona!
Michala Kvapilová se
narodila 29. listopadu
1993 a trvalé bydliště má v
ulici Uličky číslo 35 v Mostkovicích. "Pohřešovaná odešla
dne 13. dubna tohoto roku z
bydliště bez vědomí rodičů,
aniž by udala místo, kde se
bude zdržovat. Od té doby je
pohřešovaná," sdělila nám
Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově. Patnáctiletá dívka vypadá
zdánlivě na patnáct až osmnáct
let, měří 160 centimetrů a má
střední postavu, zelené oči a
dlouhé ryšavé vlasy. "Jejím

zvláštním znamením je piercing
umístěný nad
horním rtem
vlevo.
V
době
odchodu z domova měla
pohřešovaná
na sobě oblečenou károv a n o u
černobílou
krátkou sukni
nad kolena, zelenou nebo modrou mikinu s
černými pruhy přes
hrudník napříč a na nohou
měla kotníčkové botasky s nápisem DC růžové barvy," dodala popis pohřešované dívky
mluvčí policie.
Pokud znáte místo současného
pobytu Michaly Kvapilové z
Mostkovic, volejte prosím na
kteroukoliv služebnu Policie
ČR prostřednictvím bezplatné
linky 158 nebo přímo na Službu
kriminální policie a vyšetřování
v Prostějově na telefonní číslo
974 781 326.
-mik-

EVAKUACE lidí

kvůli letecké bombě!
Ve čtvrtek odpoledne přijali prostějovští policisté oznámení, že
byl v obci Klopotovice při výkopu kanalizace nalezen kovový
předmět připomínající leteckou pumu. V obci zavládlo zděšení,
zvláště když policie následně uzavřela celý prostor v okolí a začala evakuovat lidi bydlící okolo.
"Místo nálezu munice policisté ihned zajistili a byly uzavřeny
i příjezdové komunikace v okruhu 250 metrů. Z okolních
domů bylo evakuováno 36 osob. Na místo se dostavili policejní
pyrotechnici. Munici vykopali a zjistili, že se jedná o leteckou
tříštivou pumu SC 250 z druhé světové války, německé výroby
o hmotnosti 250 kg. Letecká puma byla o půl osmé večer
převezena pyrotechniky do vojenského prostoru Libavá ke
zničení. V průběhu bezpečnostního opatření nedošlo k žádnému zranění osob ani ke škodě na majetku," informovala
Večerník Alena Nedělníková, mluvčí Policie ČR.
-mik-

ODŘÍZLI JE OD SVĚTA!
Vlastním očím nevěřili majitelé zhruba dvou desítek garáží a zahrádek v ulici Na
Brachlavě v Krasicích. Začátkem měsíce začalo v těsném
sousedství
město
budovat novou komunikaci
spolu s cyklostezkou. To je
sice chvályhodné, ale kvůli
tomu stavbaři zbourali betonový mostek spojující jedinou výjezdovou komunikaci
z prostoru garáží. Majitelé
tak teď nemohou tam ani
zpátky.
"Nikdo nás na to předem
neupozornil. Najednou přijdu ráno ke garáži a zjistím,
že se ven vůbec nedostanu.
Jsem po náročné operaci
kyčlí a musel jsem na prohlídku do nemocnice. Jinak
než autem je pro mě cesta do
nemocnice hodně náročná,"
řekl nám na úvod František
Vašina, jeden z dotčených
majitelů garáží a přilehlých
zahrádek. "Chápu, že město
tady staví a jsme za to rádi.
Ale mohli nám to předem
oznámit, zařídili bychom se
podle toho. Navíc mě "dojalo", když jsem si šel pro
vysvětlení na odbor rozvoje
a investic, a pan Svoboda mi

Není kudy. Obrázek z Olomoucké ulice těchto dní hovoří za
všechno. Nejen řidiči tady skřípou zubama...
Kolony aut, nesnesitelný zápach z výfukových plynů a pořádně nabroušení řidiči, to je
obrázek současného Prostějova. Nadávají i chodci, cyklisté a lidé bydlící v domech
přímo u silnic. Důvodem ucpaných ulic okolo centra města je
další oprava na dálniční estakádě, kde silničáři dotahují
uvolněné dilatační závěry
mostů.
Provoz je zde sveden pouze do
jedné části estakády a výjezd z
města na Brno u hypermarketu
Tesco je uzavřen. Objízdná trasa
tak vede centrem Prostějova.
"Nejde o opatření z naší strany,
omezení dopravy na estakádě

František Vašina z Krasic je na
místě, kde město nechalo zbourat
jedinou přístupovou cestu k tamním garážím. Dvě desítky majitelů
aut tak tady musejí nechat stát svá
vozidla ještě dlouhé tři měsíce až
do skončení výstavby cyklostezky.

jen suše oznámil, že musíme vydržet do konce
července," dodal Vašina.
Většina krasických lidí
má tak auta zamčená v
garážích a tam i nejbližší
dva nebo tři měsíce taky
zůstanou. "Mohli bychom
sice vyjet okolo rybníka
po polňačce, ta je ale úzká
a navíc by se tam auto
mohlo propadnout do
vody. A ještě k tomu je
tam zákaz vjezdu, takže
hrozí pokuta," pokrčil
bezradně rameny František Vašina.
(Dokončení na str. 3)

organizuje přímo ministerstvo
dopravy ve spolupráci se Správou silnic a dálnic," pokrčila
bezradně rameny Jana Gáborová, tisková mluvčí Městského
úřadu v Prostějově. Podle našich
informací se budou kolony aut
tvořit ve městě ještě zhruba
týden nebo dva, podle toho, jak
půjde silničářům práce od ruky.
"Chtěla bych vzkázat řidičům,
ať jsou trpěliví a hlavně pozorní
v současné tíživé dopravní situaci v Prostějově. Policisté jsou
připraveni v případě nutnosti
řídit dopravu či řešit možné nehody," řekla Večerníku mluvčí
Policie ČR v Prostějově Alena
Nedělníková.
-mik-

V obchodě padaly FACKY!
Minulý týden obdrželi naši
strážníci oznámení z nejmenované prodejny, že zákazník fyzicky napadá servisního technika.
K celému incidentu došlo při
návštěvě prodejny, kdy si
manželský pár se synem dorazil
vyzvednout sekačku. Jakmile se
dozvěděli o neuznání reklamace
a zpoplatnění částkou 555 korun,
rozlítili se. I přes upozornění, že
do místa, které je označené
cedulkou Vstup jen pro zaměstnance, se dotyční rozhodli vstoupit a sekačku si odnést. "V
tomto jednání jim chtěl pracovník zabránit. Následně došlo k

potyčce, kdy padlo i pár facek. V
té chvíli vyběhl z prostoru servisu
zaměstnanec, který účastníky od
sebe oddělil. Přivolaní strážníci
zjistili, že ke škodě na majetku
nedošlo. Drobné oděrky utrpěl
muž z obchodu. Protější strana
nebyla viditelně zraněná a
ošetření nežádala. Poté devětatřicetiletý chlapík cenu za
opravu uhradil a sekačku si
převzal," informovala nás Jana
Adámková z Městské policie v
Prostějově. Všichni přítomní se
sejdou u správního orgánu pro
podezření z přestupku proti
občanskému soužití.
-mik-
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Kradl i žvýkačku
V průběhu uplynulých dvanácti
měsíců strážníci řešili 341 krádeží.
Z toho v centru města 26 případů.
Během týdne byl zaznamenán pokles výjezdů. Hlídky vyjížděly k
zadrženým zlodějíčkům pětkrát.
Největší lup si chtěla odnést třiadvacetiletá žena v hodnotě 599 korun a to v podobě šesti kusů rybiček
RIO MARE. Naopak nejmenší
zcizenou hodnotou byly žvýkačky
v ceně 13 korun, které dvaapadesátiletý muž pronesl pokladní zónou bez zaplacení. Události byly
předány správnímu orgánu.

Stan za keřem
Strážník okrskové služby při dohledu na veřejný pořádek zjistil
před budovou hlavního nádraží za
keři postavený stan. U něj ležela
žena. Z místa byla vykázána, neboť na území města stanovat není
možné!

Žena s 3,78 promile!
Před polednem bylo přijato telefonické sdělení o ležící ženě na trávě
v ulici Okružní, která není schopná
žádné komunikace. Strážníci na
místě zjistili, že jde o silně podnapilou osobu. Dechovou zkouškou
byla naměřena hodnota 3,78 promile. Z tohoto důvodu byl přivolán
lékař.Ten rozhodl o převozu na záchytnou stanici do Olomouce. V
tuto dobu se na místo dostavila
dcera „znavené„ paní. Přislíbila, že
se o svou matku postará. Jelikož lékař ZZS proti tomuto návrhu nic
nenamítal, byla šedesátiletá žena
odvedena do místa trvalého pobytu. Pro podezření z přestupku proti
veřejnému pořádku a vzbuzování
veřejného pohoršení byla událost
předána správnímu orgánu.

Omyl se slečnou
Patnáct minut před čtvrtou hodinou ranní ohlásil občan na linku
156 fyzické napadení servírky
podnapilým či zfetovaným mladíkem. Vyslaní strážníci kontaktovali personál v dané lokalitě, ovšem
nic nenasvědčovalo pravdivosti
oznámení. Ani přítomní hosté o
žádném konfliktu nevěděli. Hlídka
prostory opustila. Dispečinkem
byl kontaktován zpět oznamovatel.Ten během hovoru sdělil, že napadená dívka právě vyšla před restauraci, kde pláče. Strážníci se tedy
vrátili zpět. Tentokrát devatenáctiletou slečnu objevili. Ta uvedla, že
ji nikdo nenapadl a policii nepotřebuje. Důvodem smutku byl rozchod s přítelem.

Zdrogovaná paní
Ve večerních hodinách se s žádostí
o pomoc obrátil na linku 156 dvaapadesátiletý muž. Sdělil, že přítelkyně mu doma upadla do bezvědomí. Hlídka vyjela na místo. Pojala podezření, že dotyčná osůbka
je pod vlivem léků nebo omamných látek. Přivolaný lékař potvrdil
požití drog a nařídil vyšetření v nemocnici. Strážníci provedli asistenci při převozu pro její agresivní
chování.

Špatné řešení
Okolo devatenácté hodiny bylo
přijato oznámení o umístění dřevěných zábran na vozovce před domem poblíž centra města. Strážníci se spojili s majitelkou přilehlé nemovitosti. Ta se k umístění zátaras
doznala s argumentem rezervace
místa k zaparkování pro příjezd
vozidla firmy zajišťující stavební
práce v domě. Povolení ovšem nebyla schopna předložit. Hlídkou
byla vyzvána k odklizení, což učinila. Věc byla předána správnímu
orgánu. Správný postup je podání
žádosti na Odbor dopravy na ulici
Vrahovická k rukám p. Barvové.

Falšovala označení

Na hřbitov už vjely první stroje
Rekonstrukce zeleně i komunikací právě začala

hřbitově v Prostějově dává tímto
na vědomí přechodné omezení
pohybu na hřbitovních komunikacích pro návštěvníky hřbitova.
"Nejprve bude provedeno odstranění stávající komunikace včetně
části bočních chodníků, vydláždění zpevněných ploch u vstupu
a výstavba nové komunikace z
původní dlažby. V plánu je také
instalace informačního systému.
Ve druhé etapě pak bude zrealizována výsadba nové lipové aleje, zbudování nových mlatových
nezpevněných komunikací, výsadba další zeleně dle projektu a
založení nových travnatých
ploch," informoval nás Tomáš
Fajkus, provozní ředitel společnosti A.S.A. Technické služby v
Prostějově.
"Pro pěší bude po celou dobu
umožněn vstup na hřbitov z Brněnské ulice jednou z branek, trasa bude vždy řádně označena,
dbejte prosím po celou dobu trvání stavby zvýšené opatrnosti a
dodržujte vyznačené trasy,"
vzkazuje návštěvníkům hřbitova
Tomáš Fajkus.
Pro motorová vozidla bude po
celou dobu provádění stavebních
a zahradnických prací uzavřen
vjezd z ulice Brněnská, možnost
vjezdu bude pouze zadní branou
od Lidické ulice. Rekonstrukce
městského hřbitova by měla být
podle plánů hotova 30. června toUž to začalo. Pracovníci společnosti A.S.A. TS zahájili rozsáhlou rekonstrukci zeleně a komunikací na městském hřbitově. hoto roku.
-mikNávštěvníci městského hřbitova si v těchto dnech budou muset dát pořádný pozor. Pracovníci společnosti A.S.A. Technické služby začali minulý týden
provádět předem avizovanou

vštěvníky hřbitova, aby zde
dbali zvýšené opatrnosti.
Společnost .A.S.A. TS Prostějov
jako hlavní dodavatel výše uvedených dvou akcí realizovaných
v letošním roce na Městském

Nebezpečné kotrmelce na našich silnicích
Během předminulého
neměla takové návíkendu se na našich silsledky. "Taktéž v sobotu
nicích staly dvě hrozivě
v 11.00 hodin jel jedevypadající dopravní nenapadesátiletý
řidič
hody. V prvním případě
Škody Fabie po silnici z
utrpěla řidička osobobce Ohrozim na
ního auta vážné zranění
Vícov. Na přímém
a musela být rychle přeúseku vozovky, při
vezena do nemocnice.
předjíždění
vozidla
"V sobotu 11. dubna ve
Škoda 120 zavadil
13.00 hodin jela čtyřiašepřední částí vozidla o
desátiletá řidička Rezávěsné zařízení starší
naultu Twingo v pravém
škodovky. Poté dostal
jízdním pruhu po rychřidič Fabie s vozidlem
lostní komunikaci ve
smyk, vyjel mimo silsměru Prostějov – Vyšnici a zde havaroval. Při
kov. Řidička začala najíždopravní nehodě došlo
dět do levého jízdního
k lehkému zranění spopruhu v době, kdy tudy
lujezdkyně na předním
projíždělo jiné osobní vo- Nepěkný pohled. Obě výše popsané havárie vypadaly velice ošklivě, záchranáři měli práci.
sedadle. Způsobená
zidlo. Žena, aby nedošlo
škoda na vozidle se odke srážce, strhla řízení vpravo, kultní nemocnice v Olomouci. cie ČR v Prostějově.
haduje na 50 000 korun," řekla
dostala se však do smyku a poté Škoda na vozidle se odhaduje na Dvě hodiny předtím však poli- Alena Nedělníková. Ani při
se převrátila přes střechu. Ři- 80 000 korun," informovala nás cisté a záchranáři vyjížděli k po- jedné nehodě nebyl v dechu řidička utrpěla těžké zranění a o prvním karambolu Alena Ne- dobné nehodě na silnici za dičů zjištěn žádný alkohol.
byla ihned převezena do Fa- dělníková, tisková mluvčí Poli- Ohrozimí. Ta však naštěstí už
-mik-

Èerná kronika
Zloděj v poutech
Policisté Obvodního oddělení
v Konici zjistili pětačtyřicetiletého muže podezřelého ze
spáchání trestného činu krádeže. Začátkem měsíce dubna
tohoto roku se vloupal do rekreační chaty v obci Budětsko, kde vše prohledal a odcizil věci v hodnotě 5 900 korun.
Na zařízení chaty způsobil
škodu necelých 1 000 korun.
Pachatel se pokusil vloupat i
do další chaty v téže obci, rozbil skleněnou výplň okna, ale
protože zjistil přítomnost majitele v chatě, z místa utekl. Pachatel se policistům k činům
plně doznal a dobrovolně vydal část odcizených věcí.

Při kontrolní činnosti centra města
si autohlídka povšimla vozidla stojícího na vyhrazeném parkovišti,
které mělo uvnitř označení „O1„.
To však nemělo vodoznak. Při následné kontrole řidičky bylo zjištěno, že se jedná o vyrobenou imitaci. Sedmatřicetileté ženě byl falzifikát odebrán a záležitost předán
správnímu orgánu, kde hrozí pokuta ve výši až 10 000 korun.

Kamion na suchu

Zanedbané povinnosti

Doposud neznámý pachatel
přelezl zeď pozemku u rodinného domu v obci Mostkovice, vnikl do obytných místností domu, které prohledal, a
odcizil finanční hotovost ve
výši 3 000 korun. Z místa poté odešel.

Strážník okrskové služby zjistil při
obchůzce na parkovišti v centru
města stojící automobil, který nemá od roku 2005 uzavřenou zákonnou pojistku a na vozidle propadené známky STK a ME. Pro
porušení ustanovení zákona se majitel vozidla dopustil přestupku o
pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla. Za to mu hrozí pokuta ve
správním řízení od 5 000 až do
40 000 korun.

rekonstrukci celého areálu. Do
konce června zde přibudou
stovky nových stromů a keřů a
zásadním způsobem se také
opraví stávající komunikace.
Odpovědní lidé apelují na ná-

Neznámý pachatel vypáčil
uzamčené víko nádrže na kamionu Renault Magnum a odčerpal 300 litrů motorové nafty. Kamion byl odstavený v
obci Obědkovice. Majiteli
vznikla škoda celkem 9 000
korun.

Přelezl zeď

Vypáčil dveře
Policisté vyšetřují i krádež
vloupáním do rodinného do-

mu v obci Vícov. Neznámý
pachatel vypáčil vstupní dveře, vše prohledal a odcizil
elektrickou ruční pilu, elektrický hoblík a dalekohled. Při
vloupání poškodil dveře a tím
majiteli způsobil další škodu.
Majitel škodu vzniklou vloupáním odhaduje na 10 500 korun.

Přišla o kolo
Neznámý pachatel se vloupal
do sklepní kóje v domě na ulici Česká v Prostějově a odcizil
dámské trekové jízdní kolo
Author. Majitelce vznikla škoda 11 000 korun.

Nic neukradl

obchodním domem na ulici
Okružní v Prostějově. Kolo
bylo uzamčeno dvěma kusy
lankových zámků. Majiteli
vznikla škoda 9 000 korun.

Tři roky za obálku
Policisté obvodního oddělení
Němčice nad Hanou zjistili třiadvacetiletého muže z Vyškovska podezřelého z trestného činu krádež. Podezřelý
muž počátkem dubna vnikl na
soukromý statek v obci Otaslavice a z kanceláře odcizil
obálku s finanční hotovostí 50
000 korun. Za tento trestný čin
hrozí u soudu trest odnětí svobody až na 3 roky.

Neznámý pachatel se v přesně
nezjištěnou dobu od měsíce
ledna do dnešní doby vloupal
do rekreační chaty u obce Lutotín, kde po rozbití skleněné
výplně okna vnikl do chaty,
ale nic neodcizil. Při vloupání
poškodil také vstupní dveře.
Majitel škodu vyčíslil na 5 000
korun.

Sbalil kufry

Peníze z autobusu

Neznámý pachatel poškodil
lak na osobním motorovém
vozidle značky Škoda Fabia,
které majitel zaparkoval před
garáží v obci Brodek u Prostějova. Pachatel poškrábal lak
na obou stranách vozidla a
způsobil tak majiteli škodu 30
000 korun.

V obci Protivanov se neznámý
pachatel vloupal do odstaveného autobusu před místní sokolovnou, uvnitř vypáčil pokladničku a odcizil z ní finanční hotovost ve výši 500 korun.
Poškozením autobusu vznikla
doposud přesně neustanovená
škoda.

Přes dva zámky!
Neznámý pachatel odcizil
pánské trekové jízdní kolo,
které nechal majitel odstavené
ve stojanu na jízdní kola před

Na ulici Jihoslovanská v Prostějově se neznámý pachatel
vloupal do prodejny textilu a
odcizil cestovní kufry, sportovní tašky a různé velikosti
batohů. Majiteli vznikla krádeží zboží a poškozením prodejny škoda 17 000 korun.

Poškrábal auto

Byli bez proudu
Neznámý pachatel odcizil v
úterý v noci olejovou náplň z
transformátoru umístěného na
sloupu v obci Hrdibořice. Došlo tak k přehřátí transformá-

toru a k následnému zkratu,
čímž se poškodily pojistky.
Přibližně polovina obyvatel
obce tak byla v uvedené době
bez elektřiny. Pachatel odcizil
přibližně 390 kg olejové náplně poté, co odšrouboval vypouštěcí zátku transformátoru
ve výšce zhruba 4 metry nad
zemí. Způsobená výše škody
byla předběžně vyčíslena na
83 000 korun. Policisté případ
vyšetřují pro podezření z trestných činů krádež, poškozování cizí věci a poškozování a
ohrožování provozu obecně
prospěšného zařízení. Pachateli po dopadení hrozí peněžitý trest, případně trest odnětí
svobody až na tři roky.

To je neopatrnost!
Na neopatrnost doplatila ve
čtvrtek odpoledne jedna ze zákaznic v supermarketu v Prostějově. Při překládání nákupu
z vozíku do auta nechala žena
otevřené přední dveře a neznámý pachatel jí ze sedadla odcizil kabelku. V kabelce měla
peněženku s finanční hotovostí 11 000 korun, doklady a mobilní telefon. Žena tak přišla o
věci v celkové hodnotě přes 15
000 korun.

Vzal navigaci
V noci na včerejšek se vloupal
neznámý zloděj do motorového vozidla Volvo zaparkovaného na ulici Vodní v Prostějově. Pachatel rozbil nezjištěným předmětem okénko u řidiče z auta odcizil satelitní navigaci v hodnotě 1 500 korun.
Poškozením dveří vznikla majiteli škoda 3 000 korun.
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ke vší smůle nesehnal. Ono ale
ani nejmodernější vědecké poznatky a technické výdobytky
Figura
nevystačí na zaručenou meto„Po třech dětech vypadáš dob- du – vzít kladivo a hřebík. Sice
ře!“ Věta, která by dozajista ne tolik estetická, ale stopro
potěšila leckterou zasloužilou účinná.
maminu. Nicméně v tomto případě byla namířena směrem k Přítel na telefonu
zasloužilému taťkovi. No Je až dojemná péče operátorů o
pravda, dá to fušku, kvůli figu- své zákazníky, nic méně když
ře je potřeba si spoustu věcí přijde ke skutku, ten jaksi utíodříct, ale pokud je vůle pevná, ká. I přes dvoudenní snahu a
pak se dílo daří. Kecy…! Má několikerý pokus kontaktovat
to prostě jenom někdo štígro, své mobilního operátora a vyže se může nefutrovat a kde nic žádat si od asistenta konkrétní
– tu nic. To se potom vypadá informaci, byl v našem případě
dobře i po Klapzubově jede- marný. Délka vyčkávání po
náctce!
prokousání se tlačítkovými nabídkami pro výběr toho nejPodpultovka
správnějšího asistenta, bylo
„Dones bukové elektrody a nakonec sděleno, že žádný nesvaříme to,“ uklidňoval ‚svá- ní zrovna k dispozici a čekání
řeč‘ nešťastníka, kterému se může trvat i déle, než 3 minuty.
podařilo naštípnout prkno. Seč A skutečně – nepomohlo čekat
mu síly stačily pak uháněl pro ani 5 a více minut. Není nad
potřebný sortiment, ovšemže přítele na telefonu…! -MiH-

Vidìno - Slyšeno

Přepadení si vymyslela!
Lhala kvůli strachu před lékařkou
Minulý týden jsme informovali o loupežném přepadení
dvaadvacetileté dívky na ulici
Janáčkova v Prostějově.
Žena policistům vypověděla, že
dne 7. dubna kolem 20.30 hodin
procházela po chodníku poblíž
hlavního nádraží a v tom k ní
přistoupili tři neznámí muži a
chtěli odcizit její kabelku. Přitom ji jeden z mužů chytl,
druhý udeřil, až upadla na zem.
Poté odcizili její kabelku s
věcmi. Poškozené vznikla
škoda za 200 korun a při přepadení měla být poraněna v okolí
levého oka. Minulý týden však

kriminalisté prokázali, že mladá
žena lhala a celé přepadení si
vymyslela! "Při vyšetřování
události policisté zjistili, že celé
přepadení je smyšlené a ve skutečnosti k němu nedošlo. Žena
policistům poté přiznala, že při
hádce a potyčce se svou známou ztratila z kabelky léky předepsané lékařem a z toho
důvodu nahlásila na Policii ČR
loupežné přepadení. Měla
obavu, jak by lékařka zareagovala, kdyby si pro léky přišla
znovu," sdělila nám Alena Nedělníková, tisková mluvčí prostějovské policie.
-mik-

Muže s kolem srazilo auto
S těžkým zraněním skončil
v nemocnici ve čtvrtek
starší muž, kterého na silnici u Brodku u Prostějova
srazilo osobní vozidlo.
"Ve čtvrtek v poledne došlo k
vážné dopravní nehodě na
rychlostní komunikaci ve
směru od obce Kobeřice k
Brodku u Prostějova. Staršího
muže, který přecházel silnici
a tlačil jízdní kolo, zachytilo
v levém jízdním pruhu osobní
vozidlo Renault. Muž byl s
těžkým zraněním převezen do
Fakultní nemocnice v Olo-

mouci," informovala nás
Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově. Okolnosti dopravní nehody jsou stále nejasné,
policisté je prošetřují. Z prvotních poznatků vyplývá, že
řidič jel za jiným osobním
autem, náhle začalo první vozidlo brzdit a na poslední
chvíli se vyhnulo přecházejícímu chodci. Druhý řidič
pravděpodobně chodce přes
automobil jedoucí před ním
neviděl," podotkla mluvčí policie.
-mik-

V úterý se sejdou zastupitelé
V úterý 21. dubna se od 13.00
hodin uskuteční 18. zasedání
Zastupitelstva města Prostějova. Komunální politici se k
tradičnímu jednání sejdou
tradičně v obřadní síni prostějovské radnice.
Zastupitelé mají v plánu bohatý
program jednání. Nejprve radní
předloží ke schválení výčet své
činnosti za uplynulé období a
poté přijde na řadu schválení
udělení Cen města Prostějova
za rok 2008. Po dalších bodech

spojených se změnami územního plánu a se smlouvami o
dotacích budou zastupitelé jednat o přidělování veřejných finančních podpor sportovním
oddílům, kulturním a sociálním
organizacím. Rozhodovat se
bude i o delším seznamu rozpočtových opatření či prodejích
městského majetku. Na přetřes
určitě přijde i prodej bytových
domů a další záležitosti města.
Jednání úterního zastupitelstva
je pochopitelně veřejné. -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...
Marie Sedláčková
1920 Prostějov
František Svoboda 1924 Prostějov
Emilie Vysloužilová 1927 Prostějov
Zdeněk Pokorný 1944 Prostějov
Ludmila Látalová 1947 Mostkovice
Vít Sovíček
1941 Prostějovičky
Žofie Trávníčková 1928 Kobylničky
Jaroslav Marek
1935 Prostějov

MUDr. Jiří Hradil 1957 Prostějov
Anděla Kalábová 1932 Prostějov
Božena Doubravská 1931 Bolelouc
Božena Kalová
1920 Prostějov
František Chudoba 1920 Smržice
Jan Moudrý
1928 Brodek u PV
Božena Barnetová
1925 Hruška
Ing. František Maštalíř 1926 Skalka

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 20. dubna 2009
Zdeněk Urbášek 1951 Prostějov 10.00 Obřadní síň Mlýnská
Dagmar Malečková 1932 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Josef Teč 1943 Niva 12.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Korčáková 1938 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Stanislav Zemach 1956 Bačov 16.00 kostel Protivanov
Čtvrtek 23. dubna 2009
Anna Antalová 1916 Kostelec na Hané 11.00 Obřadní síň Demelova
Pátek 24. dubna 2009
Jaroslav Novák 1936 Želeč 14.00 kostel Želeč
Sobota 25. dubna 2009
Berta Bubelová 1928 Kralice na Hané 14.00 kostel Vrahovice

20. dubna 2009

Případ Mercedes je objasněn!
Majitel slíbil odtah, bude ale platit?
V minulém čísle jsme na titulní straně zveřejnili fotografii z
městského placeného parkoviště mezi Hradební a Úprkovou ulicí. Na ní je zachycen
béžový Mercedes, který už na
stejném místě stojí několik
týdnů bez jakéhokoliv povšimnutí. Majitele i kompetentních orgánů. Vtip je v tom,
že celkem dobře vypadající a
zachovalé vozidlo stojí na
špalkách z cihel, neboť všechna čtyři kola někdo ukradl.
Zdeformovaná je i přední
maska vozidla. Jak jsme se ale
dozvěděli, na kuriózním
případu začala hned po zveřejnění našeho článku pracovat Policie České republiky.
"Hned v úterý jsem pověřil policisty, aby celou záležitost prošetřili. Nejprve se zjistilo, že vozidlo není v pátrání jako kradené. Ještě týž den byl zjištěn
majitel. Je jím občan cizí státní
příslušnosti, majitel soukromé
firmy. Vozidlo značky Mercedes
je registrováno tedy na tuto firmu, která dříve sídlila v Mostkovicích, ale nedávno ji majitel
přestěhoval na Vyškovsko. A jak
nám přiznal, vozidlo zanechal
vědomě na parkovišti v centru
Prostějova. Prý ho nepotřeboval," řekl nám nadporučík František Lorenc, vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR v Prostějově. "Cizinec dále vypověděl, že přední masku z auta sám
sundal a dal ji na opravu. K ukradeným kolům se nevyjadřoval.
Slíbil nám ale, že své firemní vo-

zidlo vyrobené v roce 1999 do
konce dubna z parkoviště nechá
odtáhnout," dodal František Lorenc.
Pokud cizinec mluvil pravdu, tak
prosím. Další otázkou ale je, zda

majitel auta bude ochoten zaplatit
městu i za parkovné za dlouhou
dobu, co tu Mercedes stojí. "Bylo
zjištěno, že vozidlo tady stojí necelé dva měsíce," uzavřel vedoucí obvodních policistů.
-mik-

Majitel tohoto Mercedesu policistům slíbil, že ho do konce dubna nechá
odtáhnout. Splní svůj slib a zaplatí městu parkovné za dva měsíce?
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Policie honila šíleného motorkáře

Strážci zákona zakročili razantně, BRAVO!
Je až neuvěřitelné, co si někteří motorkáři dovolí a jak
bez rozmyslu dokáží ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu a dokonce i
chodce na chodnících. Proti
jednomu takovému magorovi
(odpusťte nám ten výraz) zasáhla ve čtvrtek velmi razantním způsobem, který zasluhuje naši pochvalu, hlídka
Policie ČR.
Dopravní hlídka ve čtvrtek odpoledne spatřila na Kralické ulici v Prostějově řidiče, který jel
na terénním motocyklu bez registrační značky. "Policisté se
za řidičem vydali a pokoušeli se
jej zastavit, ale řidič na červené
světlo signalizačního zařízení
nereagoval a odbočil směrem k
ulici Vrahovická. Policisté ve
služebním vozidle začali řidiče
pronásledovat a použili výstražného světelného i zvukového
znamení. Řidič i poté pokračoval dál v jízdě a na ulici Svatoplukova vjel na chodník, kde
ohrozil riskantní jízdou několik
chodců," začala nám popisovat
zásah policistů jejich mluvčí
Alena Nedělníková. Chodci
před šíleným motorkářem
zděšeně uskakovali na stranu,
řidiči aut i cyklisté prudce brzdili. "Muž na čtyřkolce pokračoval v jízdě po chodníku až na
ulici Janáčkovu, kde v prostoru
autobusového nádraží projel

kolem pošty a najel opět na
chodník. Policejní hlídka bezohledného řidiče neustále pronásledovala a řidič po sjetí z chodníku na ulici Vrahovické v blízkosti železničního přejezdu s
motocyklem upadl na vozovku.
Poté se pokusil o útěk," pokračovala v popisu akce Alena Nedělníková. Jakmile se však motorkář zdvihl ze země, prostějovští dopravní policisté vyskočili
z auta a muže zatkli. "Policisté
použili donucovacích prostředků a přiložili mu pouta. Vzhle-

dem k tomu, že řidič nebyl schopen prokázat svoji totožnost,
byl předveden na policejní služebnu. Provedená dechová
zkouška u řidiče byla negativní.
V průběhu dalšího šetření policisté zjistili, že muž motocykl
řídil, ačkoliv není držitelem řidičského oprávnění a to přesto,
že mu byl Okresním soudem v
Prostějově na podzim roku
2008 uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech
motorových vozidle na dobu
dvou roků. Proti devětadvaceti-

letému muži bylo zahájeno
trestní stíhání pro podezření z
trestných činů řízení motorového vozidla bez řidičského
oprávnění a maření výkonu
úředního rozhodnutí," uzavřela
mluvčí naší policie.
Prostějovským dopravním policistům patří za neohrožený a
hlavně rychlý zásah proti šílenému motorkáři naše uznání a poděkování. Rozhodným způsobem tak zamezili dalšímu ohrožování jiných řidičů, ale i chodců.
-mik-

Šílený motorkář ohrožoval ve čtvrtek odpoledne desítky lidí. Rázně proti němu zakročili dopravní policisté.
Ilustrační foto

Od zítřka mají radary začít trestat

V pátek se předvedou složky IZS Stihne ale město vyrobit předepsané značky?
Už tento pátek 24. dubna se v
Prostějově uskuteční Den se
složkami
Integrovaného
záchranného systému. Akci
již tradičně pořádají společně Hasičský záchranný
sbor, Zdravotnická
záchranná služba,
městská i státní policie a Celní správa.
V době od 9.00 do
13.00 hodin bude pro
veřejnost připravena
tradiční podívaná v
prostorách HZS ve
Wolkerově
ulici.
Všechny složky Integrovaného záchranného systému zde budou
mít svá stanoviště, kde
hostům akce předvednou svoji činnost. V

prvním patře hasičské budovy
budou probíhat soutěže pro děti
a nejlepším z nich budou předány drobné ceny. Dále můžete
vidět ukázku techniky, výstroje,
výzbroje, laserovou střelnici,

tester na měření alkoholu, ukázky městského kamerového systému s digitálním záznamem, laserový měřič rychlosti vozidel či
kriminalistickou techniku. Informační středisko prevence pak
nabídne návštěvníkům i poradenskou
službu.
Novinkou letošní akce je simulátor havárie osobního auta
převrácením na střechu
a
ukázka
ovlivnění alkoholem
pomocí speciálních
brýlí. Tuto novinku si
sami můžete vyzkoušet v době od
9.00 do 16.00 hodin
na náměstí T. G. Masaryka.
-mik-

Policie pátrá po dvou mužích

Krkavčí otec a podezřelý z úvěrového podvodu
Prostějovská policie vyhlásila
celostátní pátrání po dvou mužích, kteří se vyhýbají spravedlnosti. Jeden z nich měl již za
neplacení alimentů nastoupit
výkon trestu odnětí svobody.
Policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po těchto osobách.
LUBOMÍR
SALAVA se narodil 24. června
1974 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v obci
Čehovice číslo
16 v okrese Prostějov. Na hle-

Pohledem shora
Pohledem shora

daného vydal Okresní soud v
Olomouci příkaz k dodání do
výkonu trestu odnětí svobody pro
trestný čin zanedbání povinné
výživy. Jeho zdánlivé stáří je 35
let, měří 180 centimetrů, má
střední postavu, modré oči a
hnědé krátké vlasy česané dozadu. Nejčastěji nosí motorkářské
oblečení a čepici s kšiltem.
J A R O S L AV
SOUKUP se
narodil 18. září
1948 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v ulici
Šárka číslo 11 v

Prostějově. Na hledaného vydal
Okresní soud v Prostějově příkaz
k zatčení pro podezření ze
spáchání trestného činu úvěrového podvodu. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 60 do 65 let, měří
170 centimetrů, má střední postavu a šedé 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-

JÁ CHCI TAKY!

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
akseobčasptám,cokdoudělápromě?Arovnoupřiznávám,žeminezbývánicjiného,nežse
ptátjensámsebe,jetovlastnějednodušší.Nemusímžítvplanénaději,žeminěkdo odpoví… Atak se občas ptám, co kdo pro mě udělá, abych skutečně měl pocit, že taky na mě
někdo myslí? Možná to zní jako výlev nějakého vnitřního komplexu, ale hned vysvětlím. Sociální demokraté slibovali zrušení poplatků ve zdravotnictví. I přes veškerý právnický odpor se
tosnažístůjcostůjustát.BohuželalejenomvezdravotnickýchzařízeníchšéfovanýchKraji,cožpochopitelněvrozhodování,
zdamistojítytřipětkyzato,abychstrávilpůldnenacestách,nehleděnanákladystímspojené,hrajevcelkufatálníroli.Alespoň prozatím se chvála bohu těším zdraví vcelku dobrému, nicméně je možné celou věc vyhodnotit tak, že ačkoliv na ni
svýmidaněmipřispívám,zpohleduvýběrovostisecítímponěkuddiskriminován.Možnájetomáchyba,zvoliljsemsiblbé
místobydliště…Smůlumámalevdalšíchystanéúlitbě.Šrotovné.Ano,samozřejmě.Nedokážuvyhodnotit,dojakémíryje
tentonápadspásný.Zajistéautomobilovýprůmyslnasebevážespoustudalšíchodvětví,takžerozhýbánímtrhuzautyse může dostatdotempaiširšíokruhvýrobníchoborů.Aletakémůžetakovoupobídkuhladověspolknoutajednodušenatáhnout
ruku znovu. Když to vyšlo poprvé. No každopádně ale i na případné šrotovné něco ze svých daní připlatím a heleďme se –
zasekomukolivjinému,jennesobě.Nejsempotenciálnímadeptem.Ne,žebychnicztoho,cojsemzmiňoval,nepřáltěm,co
tomůžouvyužít.Hloupýjekdodává,hloupějšíkdonebere.Aleipřestobychopravdurád,abysitakyněcomohlurvat.Takže
se znovu ptám: Co kdo udělá pro mě? No nevím, ale odpověď ani nečekám. Nějaké relevantní se asi nedočkám, na irelevantní sivystačímsám…!

T

Jak jsme již před dvěma týdny avizovali, od úterý 21. dubna by měly v Prostějově začít
opět naplno fungovat radary
na měření rychlosti. Deset stacionárních plus jeden mobilní, který vlastní prostějovští
strážníci.
Tato zařízení by tedy od zítřka
mohla měřit rychlost vozidel
projíždějících katastrem města.
Jenže existuje tady jedno velké
ALE! Zákon totiž jasně určuje,
že měřené úseky musejí být
označeny dopravními značkami, které poslanci českého Parlamentu nedávno schválili jako
jednotné pro celou republiku.
Označen musí být povinně začátek i konec měřeného úseku.
A v Prostějově není dosud
jasné, zda radnice stihne do 21.
dubna tyto značky vyrobit.
"Tímto úkolem byl již před
dvěma týdny pověřen odbor

ODŘÍZLI
JE OD
SVĚTA!
(Dokončení ze str. 1)
Večerník oslovil místostarostu
Prostějova Miroslava Pišťáka.
"Této záležitosti je mi velice
líto, bohužel o tom teď moc
nevím. Je ale pravda, že podle
zákona bychom měli občanům
zabezpečit náhradní výjezd z jejich garáží," řekl místostarosta a
po telefonické rozmluvě s vedoucím odboru rozvoje a investic Antonínem Zajíčkem dodal:
"V první řadě bychom po dobu
výstavby mohli majitelům garáží umožnit výjezd po komunikaci podél rybníka, i když není
k provozu vozidel určena. Toto
je možné z naší strany s městskou policií domluvit. Chtěl
bych ale občany z Krasic požádat o trpělivost. Je důležité
pokračovat v této investiční akci
a dotáhnout ji zdárně do konce.
Samozřejmě ale chceme zohledňovat zájmy lidí, kterých se
stavba cyklostezky bezprostředně dotýká. Beru to jako problém, který určitě budeme
řešit," vzkazuje do Krasic Miroslav Pišťák, místostarosta Prostějova.
-mik-

komunálních služeb městského
úřadu. Nemohu v tuto chvíli potvrdit, zda všech předepsaných
dvacet kusů značek se stihne
vyrobit. Ale pokud půjde o několik dnů zdržení, budeme se
muset s tím smířit, svět se nezboří," uvedl Vlastimil Uchytil,
místostarosta města. Zároveň
však potvrdil, že radnice dělá
všechno pro to, aby radary
mohly po nucené odmlce z důvodu nedostatků v zákoně začít
opět monitorovat pohyb vozidel po městě a měřit rychlost i
průjezdy řidičů na červenou.
"Už dva týdny jednáme s Policií České republiky a ve spolupráci s ní připravujeme pravidla
pro umístění značek vymezujících měřené úseky tak, aby
bylo vše podle zákona," řekl
Vlastimil Uchytil.
Na závěr nás ovšem vyvedl z
omylu, kterým jsme žili, a mo-

žná i ostatní Prostějované, od
začátku tohoto roku. Město sice
nesmělo využívat dokumentaci
přestupků překročení rychlosti
zjištěných radary ke stíhání přestupců. Mohlo ale, a také to dělalo, stíhat řidiče, kteří projíždě-

li křižovatkami na červenou! "V
tom nás zákon nijak neomezoval, což mnoho lidí si neuvědomovalo. Od ledna tohoto roku
tak správní orgán řešil desítky
těchto přestupků," sdělil nám
Vlastimil Uchytil.
-mik-

Toto jsou značky, které se co nevidět objeví na deseti
místech v Prostějově. Bude to na místech, která budou monitorovat radary na měření rychlosti.

20. dubna 2009
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Prostějov obhájil prvenství v Ceně
týdeníku Ekonom Město pro byznys
Letošní Cenu týdeníku Eko- místě je s nejlépe rozvinutým ník. V Jeseníku i v Olomouci
nom Město pro byznys Olo- podnikatelským prostředím podnikatelé ocení velmi přízmouckého kraje získal Prostě- Olomouc, který se vloni umístil nivé podmínky na pracovním trjov. Na čelnou pozici vynesla na prvním místě. První trojici hu.
Prostějov kvalita lokality, při- uzavírá s vysokou atraktivitou Vedle hlavní ceny získal Pročinlivost veřejné správy a re- lokality a nízkými cenami Jese- stějov i speciální ocenění od
ference přímo od saspolečnosti Vodafomotných podnikatene: „Městu Prostějov
lů.
udělujeme speciální
„Podnikatelům naocenění za nejlepší
bízíme naši průmyslowebové stránky pro
vou zónu, která se stala
podnikatele, protože
dobrou adresou pro řajim nabízí přehledně
du zahraničních i dozpracovanou samomácích investorů. Zóstatnou sekci, odkazy
nu neustále rozna důležité instituce a
víjíme,„ sdělil při přestažení celé řady důbírání ceny starosta
ležitých formulářů,„
Prostějova Jan Tesař.
sdělil viceprezident
„Přední místa žebříčku
pro firemní zákazse kryjí s výborným
níky Vodafonu Pavel
hodnocením
práce
Hlavinka. Dalším
radnic. Výzkum tak
oceněným městem je
ukázal, že samosprávy
samotná krajská memají nástroje, jak své
tropole. „Zvláštní celokální podnikatele
nu za nejlepší podnipodpořit,„ sdělila ředikatelské prostředí
telka hospodářské kozískalo město Olomory v Olomouci Eva Cenu týdeníku Ekonom Město pro byznys převzal minulý týden mouc.
V
OloStachová. Na druhém starosta Jan Tesař.
mouckém kraji vyniPod lampou největší tma...
Chtěl bych tímto reagovat na
případ bývalého strážníka městské policie v Prostějově pana
Hübnera, který společně s dalšími komplici přepadával prostějovské bary a herny. Znám ho
již velmi dlouho, ale tím nechci
posuzovat jeho čin (který je zavrženíhodný a šokující), ale chci
říct jen málo k rozhovoru s panem ředitelem Nagyem. Pan ředitel uvádí, že se nedá posoudit z
psychologických testů osobnost
daného člověka. Já například
vím, že pan Hübner se pokoušel
v roce 1999 složit psychologické testy do Armády České republiky. A výsledek? Nebyl přijat! Je tedy opravdu s podivem,
že o pár let později znovu psychologické zkoušky složil a byl
přijat k Městské policii!
Nejsem sice psycholog, ale domnívám se, že tyto testy by měly být v obou případech když ne
stejné, tak alespoň velmi podobné a hlavně by měly splnit
to, co se od nich očekává - eliminovat nevhodné kandidáty,
což se v tomto případě bohužel
nepovedlo. Taktéž nevěřím tomu, že by nebyly žádné náznaky, že pan Hübner má určité potíže a to jak finanční, tak rodinné. I když jsem s ním v poslední době tak často nehovořil,
při náhodném setkání se velmi
ochotně sám od sebe o těchto
problémech rozhovořil (a
opravdu podrobně). Takže ať mi

Prostějově Jan Nagy nepovažoval za nutné dát k dispozici svoji funkci.
František Mouka, Prostějov

Nad dopisy čtenářů
nikdo netvrdí, že jeho kolegové,
nebo lidé z jeho okolí, o tom nevěděli. Sice ani já bych neřekl,
že je bude řešit tímto opravdu
otřesným způsobem, ale vím, že
díky jeho povaze to nebylo až
tak úplně vyloučené. Jen pro příklad - v poslední době pracoval
pan Hübner jako ochranka v jisté prostějovské diskotéce. Když
už pominu fakt, že tohle by asi
policistovi nemělo být povoleno, tak velmi dobře vím, (jelikož
se tím opět sám chlubil), že
opravdu dělá tuto práci rád, protože si může občas takzvaně
"zchladit žáhu" na některých
problematických jedincích.
Opět podotknu, že pan ředitel
Nagy o tom věděl, že pan Hübner tuto "brikádu" dělá.
Takže milí a vážení, opravdu nevěřte institutu jako je Městská
policie. Protože úsloví, že pod
lampou je největší tma, platí v
tomto případě dvojnásob. A ani
nějaké psychologické testy nezaručí, že policisté jsou opravdu ti
nejlepší z nejlepších a my můžeme klidně spát s pocitem bezpečí. Taktéž se omlouvám, že odmítám zveřejnit své jméno, ale
nechci se vystavovat nebezpečí.

nelze podle mne hodnotit jen v
souvislosti s činností řadových
strážníků Městské policie v
Prostějově. Myslím si, že
neméně důležité je zabývat se
tím, jak k této otázce přistupuje
vedení města v čele s panem
starostou. Mimochodem, od
něho jsem se ani na třetí pokus
nedozvěděl, proč v nočních hodinách slouží v Prostějově minimální počet strážníků. Podle
dřívější informace městské policie jde o čtyři až šest
strážníků. Přitom jak známo,
Městská policie v Prostějově
zaměstnává 57 lidí. To, že
zmíněný počet strážníků fungujících v nočních hodinách,
nedokáže dostatečně zajistit
klid a pořádek ve městě, je zbytečné připomínat. Navíc z
osobních zkušeností vím, že ani
součinnost s Policií ČR nefunguje tak, jak je prezentována
veřejnosti. Z výše uvedených
příčin mám důvod si myslet, že
vedení města včetně zastupitelů nepřistupuje k této citlivé
záležitosti s dostatečnou razancí a snahou o efektivní zhodnocení vynakládaných finančních
prostředků občanů - daňových
poplatníků. Jak jinak si lze vyMěl velitel rezignovat?
světlit
nedávný
skandál
Problematiku bezpečnosti a ve- strážníka - lupiče a skutečnost,
řejného pořádku v našem městě že ředitel Městské policie v

Strážníci ho kryli jako
vyhazovače!
Ohledně městské policie v Prostějově mám další kuriózní
příhodu, která by už měla vést k
vážnému zamyšlení nejen jejího
vedení, ale i strážníků osobně.
Jedná se bohužel o zásah našich
domnělých strážců zákona na
jedné z nejmenovaných diskoték
tady v Prostějově, kdy se opět
paradoxně místo dodržení zákona dělo úplně něco jiného. Jednoho návštěvníka tam v závěru
listopadu loňského roku surově
napadnul a zbil jeden z právě domnělých strážců zákona pan
Hübner, který, a to mě celkem
zaráží, byl ten večer zaměstnán
jako vyhazovač v nejmenovaném klubu. Nebohého hocha
tam zbil až téměř do bezvědomí
a byla nutná jeho okamžitá lékařská hospitalizace. Největší ironií ale je, že po zavolaní na číslo
156 se dostavila hlídka městské
policie, která, a to není opravdu
žádný vtip, ale tvrdá realita funkčnosti městské policie, vše
zhodnotila, že se vlastně nic nestalo a při přímém kontaktu
právě s napadeným a panem
Hübnerem s ledovým klidem
sdělila, že vlastně nikoho dalšího
tam nevidí a tím pádem se vlastně nic nemohlo stát. Tohle mě

náhlých změn počasí - sucho,
mráz). Z výše uvedených důvodů
je vhodné zakoupenou sadbu
umístit pod netkanou textilii.
Kdo si doma udržuje pěstěný
okrasný trávník jistě se už pokusil
podle svých možností provést
zde základní údržbu, která ve
většině případů spočívala ve vyhrabání stařiny, vertikulaci (provzdušnění) a možná i prvního jarního sečení. Ve specializovaných
prodejnách se zahradnickými potřebami lze zakoupit elektrický,
ale i motorový vertikulátor. Kdo z
Vás se k tomuto kroku odhodlá
měl by nakupovat především s
ohledem na předpokládanou ošetřovanou plochu trávníku a v
případě větší plochy zakoupit
kvalitnější stroj s větším výkonem.
Minulý rok nás na meruňkách a
višních velmi potrápila moniliová spála květů. Jedná se o houbové onemocnění šířící se přede-

vším za dešťivého počasí. Napadá především květy v průběhu
kvetení, ale i celé větévky. K napadení větviček dochází po odkvětu. Ochrana spočívá především
v mechanickém odstraňování loňských mumifikovaných plodů
ze stromů a chemickém postřiku
na počátku kvetení. Z chem. přípravků na ochranu rostlin lze
použít Baycor 25 WP (0,15%),
Horizont 250 EW (0,1%), Talent
0,07% - višeň), aj.
Na jabloních, ale i hrušních se v
současné době může vyskytovat
nebezpečný škůdce květopas jabloňový. Larva tohoto škůdce škodí vyžíráním květních poupat,
které následně usychají aniž by se
rozvinuly. Slabé výskyty tohoto
škůdce nemusí být škodlivé (přirozená redukce květních pupenů)
ovšem v případě silného napadení může dojít k zničení až 80%
květů. V současné době můžeme
na větvičkách jabloní, ale i hrušní

Poradna zahrádkáře
V předvelikonočním týdnu
nám začalo léto a stále trvá.
Jestli myslíte, že jsem se zbláznil, tak si myslím, že ne. Prostě
jsem se pouze podíval na teploměr a bylo to. Takové vysoké
teploty, které nás překvapily na
začátku dubna nepamatují
zřejmě i ti nejstarší pamětníci.
Zbývá nám pouze konstatování, že příroda skáče každým
rokem od extrému k extrému a
letos zapomněla na jaro. To
ovšem neznamená, že nízké
teploty nás nemohou ještě překvapit, když pokvete hloh
(většinou toto období nastává v
první polovině května na
„zmrzlé„).
V současné době hýbe zemědělskou praxí výskyt krytonosce na
řepce ozimé a od toho se odvíje-

ká díky nejdynamičtějšímu růstu počtu podnikatelů, nejvyššímu poměru počtu firem k
počtu obyvatel a nejvyššímu
zastoupení v segmentu služeb.
Na vrcholu žebříčku měst figurovala také s kritériem nejvyšší
podíl cizinců mezi podnikateli,„ uvedl Martin Borovka,
předseda představenstva a generální ředitel EUROVIA CS.
Zveřejnění žebříčku je součástí
druhého ročníku celorepublikového srovnávacího výzkumu
Město pro byznys, ve kterém se
hodnotí 205 obcí s rozšířenou
působností a 22 pražských správních obvodů, které budou
vyhodnoceny samostatně. V

jící vhodný termín ošetření. Na
zeleninách se nám na brukvovitých (košťálovinách) může vyskytnou vyjma „polních krytonosců - krytonosce čtyřzubého a
řepkového„ i krytonosec zelný.
Larvy tohoto škůdce mohou na
jaře způsobit „vyslepnutí„ (bezsrdéčkovitost) košťálovin. Podobné příznaky mohou způsobit i
larvy dřepčíků a plodomorky
zelné, kteří požerky likvidují listy
při vzcházení. Proti těmto škůdcům lze použít chemické ošetření
některým z přípravků povolených proti dřepčíkům např. Decis
Flow 2.5 (0,03%), Karate Zeon 5
CS (0,02%), aj. Pozor na záměnu
příznaků, neboť „vyslepnutí„ u
košťálovin může způsobit více
faktorů (tzv. růstový šok u
předpěstované sadby vlivem

Cenový prùzkum v prostìjovských supermarketech
Hrozny bílé (1 kg)
Okurka salátová (1 ks)
Vídeňské párky (1 kg)
Kuřecí játra (1 kg)
Sýr Eidam (1 kg)
Máslo (250 g)
Mouka hrubá (1 kg)
Maggi Zlatý bujón (66 g)
Káva Jacobs Aroma (250 g)
Coca Cola (2 l)

Interspar
64,90
10,90
129,00
54,90
79,00
14,90
9,90
14,50
36,90
32,90

Billa
69,90
14,90
119,00
119,00
17,90
9,90
17,90
34,90
32,90

Kaufland
49,90
13,90
129,00
59,90
109,00
17,90
6,90
17,90
42,90
32,90

Tesco
49,90
13,90
138,00
59,90
74,00
14,90
9,90
12,50
26,90
21,90

Lidl
44,90
6,90
109,00
59,90
119,60
14,90
9,90
17,90
42,90
26,90

Moravskoslezském kraji bylo
vyhodnocováno 22 měst. Města
byla hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do 6
oblastí, a to dle podnikatelského
prostředí, kvality lokality, kvality veřejné správy, situace na pracovním trhu, cenových podmínek a telefonického průzkumu mezi podnikateli, který zajišťuje renomovaná společnost
Factum Invenio.
V druhém ročníku byly dosud
vyhlášeny výsledky pouze v
Moravskoslezském kraji, kde se
umístil na první pozici Bruntál.
Do konce června budou postupně vyhodnoceny všechny
kraje ČR, v září hlavní město
Praha a v říjnu bude zveřejněn
celorepublikový žebříček měst s
nejlepšími podmínkami pro
podnikání. Vloni se stalo Městem pro byznys 2008 město
Humpolec.
Podnikatelé i veřejnost najdou
další informace o žebříčku a
podmínkách podnikání na webových stránkách www.mestoprobyznys.cz.
-rednejen jako návštěvníka diskotéky, kde se chodím celkem často
bavit v domnění, že se nemusím
obávat o svoje zdraví a bezpečnost, celkem dost pohoršilo. A
navíc, že se může stát něco tak
hrozného, že budu napaden jedním ze strážníků městské policie, který tam je zaměstnán jako
vyhazovač, a další jeho uniformovaní kolegové místo dodržení svých pracovních povinností
ze mě udělají opilého nešiku,
který vlastně upadnul a četná
zranění jsem si vlastně způsobil
sám, tak tohle se pro mě stalo noční můrou, která je bohužel tady
v Prostějově nejen noční realitou
nefungování městské policie!
Pisatel řeší své mindráky...
Reaguji tímto na články v rubrice
Nad dopisy čtenářů, kde nějaký
přechytralý a moralistický pán
řeší své problémy a mindráky
přes kauzu Hübner. Je zajímavé,
jak všechno dobře ví a zná. I já
znám pana Hübnera osobně a
dlouho a vím, že to byl až do února tohoto roku pohodový a bezproblémový člověk. Není správné
co udělal, ale nikoho neodsuzuji,
pokud neznám pozadí toho všeho. Ať si to autor článku uvědomí
- sám se nedokázal ani podepsat.
Asi proto, že polovina věcí je vylhaných. Vylhané, mstivé a anonymní články hovoří o pravé povaze pisatele. Asi vím o koho jde
a už se vůbec nedivím tomu, co
napsal.
P. Spurná, Prostějov
pozorovat dospělé brouky,
jejichž samice po oplození kladou do dosud nerozvinutých
květních pupenů vajíčka, ze kterých se stane po deseti dnech larva, která vyžírá generativní orgány květních poupat. Dospělé
brouky poznáte snadno podle
výrazného nosce a světlé kresby
na krovkách ve tvaru písmene V.
Larvičky jsou bílé s hnědou hlavou. Nejintenzivnější nálet brouků bývá časně na jaře, kdy teploty vzduchu dosahují cca 15oC.
Přímou ochranu můžeme použít
biologickou –parazitické lumky,
preparáty na bázi bakterie Bacillus thuringiensisi nebo chemickou – Kalypso 480 SC (0,02%),
Karate Zeon 5 CS (0,1%),Talstar
10 EC (0,04%).
Milan Smička – Státní rostlinolékařská správa, obvodní
pracoviště Prostějov,
Nám. Spojenců 13, 796 01
Prostějov

prùzkum proveden ve dnech
17. 4. - 18. 4. 2009

TUTY
36,00 (1 kg)
129,00
17,50 (0,5 kg)
139,00
23,50
10,00
19,50
29,90
38,00

Albert
59,90
34,90 (1 kg)
89,00
59,90
119,00
17,90
6,90
19,90
44,90
32,90

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 20.4. DO 26. 4. 2009:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 15. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY se za bezmračné oblohy koná v pondělí a 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.
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POZVÁNKA NA MÓDNÍ PŘEHLÍDKUMartina Čapka v přerovském Avionu
Módní návrhář Martin Čapek tin ian c. představí v pátek 24. rově svoji novou kolekci Reali- zu). Čapkovy modely se dají
tvořící pod vlastní značkou mar- dubna v kavárně Avion v Pře- zed in Jazz (realizováno v jaz- označit jako ležérní, určené na
volné nošení, do města, na párty či na dovolenou. Tuto ležérnost se snaží zakomponovat i do tzv. klasické
společenské
módy,
kterou
ozvláštňuje různými,
ne zcela obvyklými
prvky a materiály. Zajímavé je i jeho zpracování různých materiálů netradičními
způsoby, například
tzv. proplétáním materiálů v různých
dezénech a mozaikách.
„Kolekce Realized in

Jazz vychází z klasické módy,
ale je v ní užita řada zajímavých
střihů a netradičních materiálů.
Ne zcela obvyklé je i zpracování
oděvů. Při tvorbě kolekce jsem
se nechal inspirovat mým oblíbeným hudebním stylem, jazzem, jehož vliv je patrný na
všech modelech. Celá kolekce
je rozdělena na dvě části. V první uvidíte modely vhodné především pro volný čas, na dovolenou, do města či do zaměstnání, ve druhé pak modely pro
lidi, co se rádi chodí bavit do
společnosti, rádi se zajímavě a
dobře oblékají,“ uvedl Martin
Čapek.
Přehlídka v přerovské kavárně
Avion začíná v 19.00 hodin.
-bp-

V soutěži s Fit klubem Linie vyhrává úplně každý!
Vyhrajte permanentku na celý rok v hodnotě pět tisíc

Přes 150 cen jsme mezi vás rozdali v uplynulých měsících v
soutěžích, které jsme na našich
stránkách přinesli ve spolupráci s našimi obchodními partnery. Před vánočními svátky to
byla soutěž s Hračkami u Filipa, na jaře potom série „dárkování“ s hlavní výhrou – jízdním
kolem – s prodejnou Mystic bike Prostějov.
A je tady soutěž nová, ve které
vyhraje úplně každý, kdo správně
odpoví na naši otázku a odpověď
doručí do redakce! Připravili
jsme ji s Fit klubem Linie, jedním
z nejoblíbenějších „fitek“ v Prostějově, který se právem pyšní
sloganem FIT KLUB PRO CELOU RODINU!
Po příští čtyři týdny budeme na
stránkách PV Večerníku přinášet
články o Fit klubu Linie, v jejichž
závěru vám vždy položíme soutěžní otázku. Ten, kdo správnou
odpověď doručí vždy do pátku
na známé kontakty naší redakce
(PV Večerník, Olomoucká 10,
796 01 Prostějov, tel. 582 333
433,
e-mail:
inzerce@vecernikpv.cz), získá dárkový poukaz pro dvě osoby na hodinu cvičení ve fit klubu Linie!

Cvičením a tancem za zdravím
Programy nabízené Fit klubem
LINIE přinášejí dětem, dosp i
seniorům cvičení, tanec a posilování prospěšné tělu a v neposlední řadě program na hubnutí.
Jarní očistnou kúrou prospěšnou tělu i duši může celá rodi-

na nastartovat zdravý životní
styl.
Fit klub LINIE v Prostějově v ulici Újezd 3 nabízí celou škálu různých forem tělesného pohybu.
Dospělí si mohou vybrat buď pomalou nebo rychlou formu cvičení. K těm svižnějším patří spinning, fit-box, kalanetika, danceaerobik, aerobik s posilováním,
power mix, step aerobik. Mezi
pomalejší formy patří power jóga, Pilates nebo zdravotní cvičení
a cvičení pro těhotné ženy. K oblíbeným tancům patří MTV dance, dance aerobik, břišní tance a
rovněž horká novinka Zumba.
„To je doslova hit poslední doby.
Tanec pochází z Kolumbie a spojuje prvky tance a aerobiku i hip
hopu. Při hudbě v latinskoamerickém rytmu se spojují jednoduché taneční kroky do sestav a
cviků jak pro začátečníky, tak i
pokročilé. Je to pro ně větší zábava. Jak se říká – v jednoduchosti
je síla. Zumbu tančíme už od loňského podzimu, letos budeme
kurzy rozšiřovat, takže si mohou
tohoto krásného a zdravého pohybu užít ženy i muži bez omezení věku, protože každý se hýbe v
rytmu hudby podle svých možností. Máme dokonce hodiny i
pro děti,„ vysvětlila lektorka
Klára Ftačníková.
Děti mohou svůj
první pohyb ve Fit
klubu Linie zahájit již od 3 měsíců spolu se
svými maminkami.

„Cvičení probíhá ve čtyřech tělocvičnách zařízených pro cvičení ve skupinách. Snad nejoblíbenější je zrcadlový sál, který
využíváme pro břišní tance, step
aerobik nebo MTV dance. Samozřejmostí je sociální zázemí
se sprchami a odpočinek v kavárně s dětským koutkem. Maminky mohou využít i celodenní
hlídání dětí,„ vyjmenovala z bohaté nabídky majitelka Jana Ftačníková.
Seriál o zdravém pohybu ve Fit
klubu Linie bude pokračovat příště
nabídkou programů pro děti.

Ve fit klubu Linie se na vás už
moc těší! Poznejte „fitko“ s rodinnou atmosférou, kde se vám
budou věnovat s neobvyklou
péčí…
A to není konec „dárkování!“ Na
závěr ze všech vás, kteří využijete dárkový poukaz a doručíte jej
zpětně do redakce, vylosujeme
výherce hlavní ceny! Tím je roční
permanentka do Fit klubu Linie v
hodnotě 5.000 korun!
Léto se blíží, brzy vyrazíme k vodě! Než vyběhneme na koupaliště a pláže v plavkách, je nejvyšší
čas „vyšperkovat“ naše postavy… PV Večerník myslí na vás,
díky soutěži s Fit klubem Linie
máte jedinečnou šanci!
-red- Fit box pro pořádnou ránu – pozor, pánové!

Soutěžní otázka
Kolik místností zařízených pro cvičení
a tance dětí i dospělých je ve Fit klubu Linie?
Správné odpovědi budou slosovány a výherce
obdrží dva vstupy na libovolné programy
ve Fit klubu Linie.
Na závěr seriálu budou správné odpovědi
znovu slosovány a celkový výherce obdrží
celoroční předplatné.

OBRAZEM

Předali jsme
hlavní výhru.
Paní Květuše Slezáková
ze Soběsuk si minulý
týden převzala hlavní
výhru v soutěži s prodejnou Mystic bike - jízdní
kolo Gt Transeo 3.0.
„Z výhry mám obrovskou
radost, na kole budu jezdit hlavně k rodičům, ke
kterým jsem doposud
musela šlapat čtyři kilometry pěšky. A doufám,
že se mi podaří dostat na
výlety na kole i manžela,“ řekla nám paní
Slezáková (na snímku s
šéfredaktorem PV
Večerníku Bohumilem
Páclem). Tak ještě jednou
blahopřejeme! -red-
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BUDEME STAVĚT?! Návštěva u finančního poradce II.
Na první návštěvě u finančního
poradce
pana
Moudrého proběhl poradenský rozhovor, v jehož rámci
byla zjištěna základní data.
Cena nízkoenergetického domu
včetně základové desky a přípojek, 2 garážových stání a 10%
rezervy na nepředvídané výdaje
činí 3 mil. Kč. Ostatní náklady
činí: kuchyňská linka 120 000
Kč (vyrobí ji šikovný známý řemeslník), krbová kamna 40
000 Kč, plot 30 000 Kč, architekt a autorský dozor 130 000
Kč, nábytek 20 000 Kč, poplatky související se zpracováním
úvěru 40 000 Kč (geometrický
plán, odhad, poplatky bankám,
poplatek za kontrolu kupní
smlouvy na pozemek advokátem, pojištění nemovitosti).
Cena pozemků v Kvítečkově je
800 Kč/m2 a ve Sluníčkově
1000 Kč /m2. Manželé chtějí
pozemek maximálně do ceny
500 000 Kč.
Celkový rozpočet tak činí
3 880 000 Kč.
Na stránce zdrojů mají manželé
Veselí byt v prodejní ceně 1 100
000 Kč, 150 000 Kč na hotovosti a tři smlouvy o stavebních spořeních. Smlouva pana Veselého
u ČMSS (liška) - má naspořeno
91 000 Kč, smlouva paní Veselé
u RSTS (Rajfka) - naspořeno
100 000 Kč a smlouva dcery u
ČMSS - naspořeno 59 000 Kč.
Na stavebních spořeních je tedy
v rodině celkem naspořeno 250
000 Kč.
Splácet mohou manželé Veselí
15 000 Kč měsíčně a po přestěhování maminky do stavěného
domu a pronájmu jejího bytu dalších 5000 Kč, celkem tedy
20000 Kč měsíčně. Manželé Veselí doma přemýšleli, co na ně
pan Moudrý nachystá a proto se
vydali s očekáváním na druhou
návštěvu. Kolega pana Moudré-

ho jim uvařil kávu (tu on umí
moc dobře) a pustili se znovu do
práce.
Před navržením konkrétního řešení je seznámil pan Moudrý se
základními charakteristikami
řešení:
1. V rámci finančního zatížení
rodiny nechce překročit „povinnou„ splátku 15 000 Kč měsíčně.
2. Prostředky z nájmu bytu maminky budou použity na vylepšení finančního řešení a v
případě, že by rodině přibyla další finanční zátěž (manželé nejsou ještě rozhodnuti, zda nebudou chtít druhé dítě), budou tyto
prostředky určeny na řešení této
situace.
3. Využít jejich příjmových současných pracovních pozic a v
rámci finančního plánu se snažit
umořit co nejvíce v následujících 10 letech.
4. Cílem řešení je najít nejefektivnější kombinaci finančních
nástrojů na finančním trhu
včetně využití všech dotací od
státu.
Dotace od státu budou využity
ve dvou rovinách:
1. Vzhledem k tomu, že manželé
splňují podmínky pro poskytnutí půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení po prodeji vlastního bytu a i vzhledem k jejich
věku, bude do jejich plánu financování bydlení zařazena půjčka
ve výši 300 000 Kč pro mladá
manželství s dobou splatnosti 20
let a úročením 2%.
2. Budou nárokovány prostředky v rámci programu zateplení
rodinných domů v maximální
možné míře pro výstavbu nízkoenergetického domu. Mohly by
činit až 300 000 Kč (výpočet dotace ke konkrétnímu domu nalezne zvídavý čtenář na adrese
www.zelenausporam.cz). Tyto
prostředky budou použity po je-

jich obdržení jako finanční rezerva pro nepředvídané výdaje
rodiny v budoucnosti (např.ztráta zaměstnání jednoho z
manželů).
Poté pan Moudrý přikročil k
vlastnímu řešení, pro nákup pozemku jim doporučil zakoupení
levnějšího pozemku ve Kvítečkově, za cenu 800 Kč /m2 si tak
pořídí pozemek o rozloze cca
600 m2.
Pro financování nákupu pozemku jim doporučil využít dvou
stavebních spoření založených
na manžely. ČMSS pana Veselého a RSTS paní Veselé. V případě využití smlouvy dcery je
nutné rozhodnutí opatrovnického soudu, což by zejména časově situaci zkomplikovalo.
Smlouva dcery tak bude sloužit
pro její budoucnost a budou na
ní případně ukládány volné prostředky. Je založena na cílovou
částku 300 000 Kč podle starých
podmínek, takže je na ní poskytována státní podpora až 4 500
ročně z nových vkladů a úročení
činí 4,5% netto, což v současné
době žádný dluhopisový fond
nebude schopen bez rizika vydělat a prostředky zde uložené
jsou pojištěny fondem vkladů po
novele zákona na 100% vkladu.
U obou smluv budou upraveny
cílové částky na 250 000 Kč. U
smlouvy CMSS bude použit
meziúvěr 250 000 Kč v tarifu Invest rychlá při sazbě 5,2% . Dospořování bude činit 1700 Kč
měsíčně, úroky z meziúvěru budou činit 1083 Kč měsíčně. Ve
4/2010 bude překlopen meziúvěr na řádný úvěr s úrokem
4,8% a splátkou 1870 Kč měsíčně s ukončením úvěru v
7/2017. U smlouvy RSTS bude
použit meziúvěr 250 000 Kč při
sazbě 4,9%, měsíční splátka
úroků bude činit 1030 Kč. Od
9/2009 dojde k překlopení na

řádný úvěr se sazbou 4,9% a
splátkou 1250 Kč měsíčně s
ukončením úvěru v 9/2023. U
obou meziúvěrů nebude potřeba
ručitel ani zástava.
Vzhledem k tomu, že chceme
dodržet max. úroveň splátky a
budeme stavět dodavatelsky
(nepotřebujeme jako v případě
svépomoci nedokládat faktury
za materiál a práci), použijeme
akci jedné hypotéční banky a
vezmeme u ní úvěr na 1 830 000
Kč se splatností 28 let a s devítiletou fixací se sazbou 4,99%.
Splátka bude činit 10 119 Kč
měsíčně + 150 Kč za vedení
účtu. Po 9 letech bude činit zůstatek úvěru cca 1 500 000 Kč.
Takže rekapitulace zdrojů: hotovost 150 000 Kč + 500 000 Kč
úvěry ze SS + 300 000 Kč půjčka ze SFRB +1 830 000 hypotéční úvěr +1 100 000 Kč z prodeje bytu, celkem tedy
3 880 000 Kč.
Současně založíme však další
3 stavební spoření u ČMSS na
manžely Veselé a jeho maminku, kde budeme ukládat 3 x
1670 Kč měsíčně (našich 5000
Kč z nájmu bytu maminky). Po

9letech spoření bude splněn
nárok na řádný úvěr u ČMSS ve
výši 3x 500 000 Kč na třech
smlouvách. Sloučením smluv a
následným úvěrem v celkové
výši 1 500 000 Kč budeme refinancovat hypotéční úvěr. Splátka nového úvěru
u ČMSS
bude činit 3 x 2310 Kč, tedy
6930 Kč měsíčně, úroková sazba bude 4,8% a ke splacení úvěru dojde v 6/2032. Z původního
zatížení ve výši 13 389 Kč měsíčně od 4/2010 klesne splátka v
roce 2018 na 10 050 Kč měsíčně. Celkem tedy měsíčně : 6
930 Kč (ČMSS) +1870
Kč(ČMSS úvěr na 250 000 Kč,
končící v 7/2017)+1250 Kč
(RSTS úvěr na 250 000Kč, končící v 9/2023).
Vzhledem k tomu, že informací
bylo mnoho, domluvili se všichni, že se sejdou ještě jednou, proberou finanční plán v jednotlivých etapách na výstupech software, dořeší pojištění a „logistiku„ celého záměru.
Všechny články naleznete na
www.sophia.cz/prostejov, dotazy nám zasílejte na mail: prostejov@sophia.cz.
Jiří Kučera

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Hrubčice
Dne: 4.5.2009 od 7:30 do 9:30
hod. -vypnutá oblast: od Bedihoště
po č. 27 a č.201 s postranními ulicemi s č.186 a 84.
Dne: 4.5.2009 od 8:00 do 12:30
hod. -vypnutá oblast: řadovky s č.
256, 255, 254, 106
Dne: 4.5.2009 od 12:30 do 14:30
hod. -vypnutá oblast: od Bedihoště
od č. 190 po č. 179, dále celá ulice
sm. Otonovice, od č. 103 po č. 228,
106, dále č. 163 až 99 vč. zámku a
dílen.
Dne: 4.5.2009 od 10:00 do 12:00
hod. -vypnutá oblast: ve směru od
Kralic od č. 161 po křižovatku u
OÚ.
Obec: Brodek u Konice

Dne: 4.5.2009 od 7:15 do 9:45
hod. -vypnutá oblast: celý střed obce ohraničený č.p. 2, 157, 158, 160,
315, 169, 170, 180, 273-282, 184,
185, 238, 294, 252, 300, 255, 289,
285, 286, 309, 268 vč. Obecního
úřadu, České pošty s.p., Základní
školy, obchodů, Telefónica O2,
a.s., restaurace, kostela.
Obec: Brodek u Konice
Dne: 4.5.2009 od 9:45 do12:15
hod. -vypnutá oblast: oboustranně
část obce od č.p. 186, 240, 237, 236
a hřiště vč. přilehlých uliček po konec obce směr H. Štěpánov s č.
205.
Obec: Brodek u Konice
Dne: 4.5.2009 od 12:15 do14:45
hod. -vypnutá oblast: část obce od
č. 3, 8, 156 a 154 celá oblast směrem k Dešné po hospodu (č. 110),
č. 114 a č. 52
Obec: Hluchov
Dne: 4.5.2009 od 10:00 do 12:00

hod. -vypnutá oblast: část obce
Hluchov ve směru od Přemyslovic
po č. 28 a obecní úřad, včetně postranních ulic a chat v k.ú. Čechy
pod Kosířem včetně všech podnikatelských subjektů.
Dne: 4.5.2009 od 7:30 do 9:30
hod. -vypnutá oblast: od Prostějova
včetně bočních ulic po č. 29 a obecní úřad (mimo).
Obec: Čechy pod Kosířem
Dne: 4.5.2009 od 12:30 do 14:30
hod. -vypnutá oblast: ČOV + AJSHA a.s.
Obec: Prostějov
Dne: 5.5.2009 od 8:00 do 14:30
hod. -vypnutá oblast: Okružní ul. č.
57 a 59 a garáž se zahradou za č. 59
Obec: Hrubčice
Dne: 6.5.2009 od 7:30 do 9:30
hod. -vypnutá oblast:část ulice od
Kralic po č. 174 ,135 a 141 včetně
boční ulice s č. 196, 211, 214, 221.
Obec: Hrubčice

Dne: 6.5.2009 od 10:00 do12:00
hod. -vypnutá oblast: Od hřbitova
po č. 43 a č. 175, dále ulice po č. 259
a řadovky s č. 244
Obec: Hrubčice
Dne: 6.5.2009 od 12:30 do14:30
hod. -vypnutá oblast: střed obce od
č. 29 po č. 42 a č. 3,/mimo ZŠ a MŠ/
dále za humny č. 107 až 118.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 6.5.2009 od 7:30 do 9:30
hod. -vypnutá oblast: celá ulice B.
Němcové, dále část ulice 8. května
od č. 281 po č. 326, dále Třebízského pořadí od č. 673 po č. 407, ul. M.
Ulického od č. 886 celá vč. Domova seniorů, pekárny, ul. Tyršova od
č. 281 po č. 368. ul. Jiráskova od č.
82 po č. 88, Havlíčkovo pořadí celé
vč. buňky a č. 186 a 240.
Dne: 6.5.2009 od 10:00 do 12:00
hod. -vypnutá oblast: celé ulice
Příhon, Zahradní, část ul. Revoluční od č. 843 a 602 po č. 702 a 666,

Třebízského pořadí od č. 503 po č.
407 včetně.
Dne: 6.5.2009 od 12:30 do 14:30
hod. -vypnutá oblast: celá ul. Legionářská, ul. Revoluční od č. 657 a
621 po ul. 8 května, ul. 8. května od
č. 396 po č. 464 včetně nádraží ČD,
Třebízského pořadí od č. 485 po č.
445.
Obec: Brodek u Konice
Dne: 6.5.2009od 7:15 do 9:45 hod
. - vypnutá oblast: č. domů. 329,
322, 321, 318, 320, 319, 327,335,
garáž u č.p. 184, vodárna INSTA
CZ s.r.o., T-Mobile a.s.
Obec: Brodek u Konice
Dne: 6.5.2009 od 10:00 do 12:00
hod. -vypnutá oblast: Okály s č.
301 - 304 + č.325
Obec: Brodek u Konice
Dne: 6.5.2009 od 12:15 do 14:45
hod. -vypnutá oblast: kulturní dům,
zdravotní středisko č.p. 328 a č.p.
314 E.ON Česká republika, s.r.o.

Termín dokončení:
srpen 2009

www.
byty-k
rasice
.cz
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Studenti pomohli knihovně sbírat hlasy
Studenti Gymnázia J. Wolkera se zapojili do akce vyhlášené Městskou knihovnou
Prostějov nazvané „Když nejde čtenář do knihovny, knihovna musí ke čtenáři„. Impulzem se stala celonárodní
anketa České televize Kniha
mého srdce.

Ve středu 15. dubna 2009 v osm
hodin vyrazili studenti z Městské knihovny, kde převzali od
ředitele Městské knihovny Aleše Procházky dvě hlasovací
schránky a sedm stovek hlasovacích lístků. Jejich cílem byly
střední a základní školy, radnice
a ulice města Prostějova.

V 16. 30 hodin studenti přinesli
plné hlasovací schránky do Městské knihovny, kde se lístků
chopily knihovnice. Čekala je
práce neméně namáhavá –
přepsat údaje do počítače a poslat na webové stránky České
televize. Tímto počinem se Městská knihovna Prostějov ak-

tivně zařadila mezi knihovny,
které anketu propagují nevšedním způsobem.
Dovolte mi touto cestou poděkovat nejen všem pořadatelům,
ale také všem, kdo dali některé
knize svůj hlas.
Aleš Procházka,
ředitel MK Prostějov

Karel Gott to má za čtyřicet!

Studenti prostějovského gymnázia pomohli naší knihovně sbírat na
veřejnosti hlasy do ankety Kniha mého srdce.

Líbáš jako Bůh
Druhé kolo má své výherce

V minulém a předminulém vydání Prostějovského Večerníku
jsme vyhlásili soutěž o dárkové balíčky (triko + rtěnka od Avonu
+ soundtrack) k filmu Marie Poledňákové „Líbáš jako Bůh„, kterou v repríze uvedlo prostějovské kino Metro 70. Podle počtu odpovědí (62 správných a 3 špatné) jsme museli konstatovat, že soutěžní otázka, která zněla „Doplňte státní poznávací značku (poslední čtyři čísla) černého Land Roveru, se kterým sleduje Bohunka (Eva Holubová) dvojici Magálová – Kaiser, když vycházejí společně z vily?“ vám dala pořádně zabrat a kdo na film nešel,
ten prakticky ani nemohl odpovědět správně.
Ze správných odpovědí byli nakonec vylosováni tito pozorní
diváci:
- ze zaslaných SMSek vyhrává dárkový balíček: Jiřina Netopilová, Karla Klosová a Marie Mayerová, všichni z Prostějova.
- ze zaslaných emailů jsme vylosovali a dárkový balíček vyhrávají: Jan Páleník z Křenůvek, Gabriela Vítková z Prostějova a Olina
Dubanská z Ivaně. Všem výhercům blahopřejeme. Ceny jim budou zaslány doporučenou poštou nejpozději do konce dubna. A vy
co jste nevyhráli nezoufejte. Čtěte dál Prostějovský Večerník. Další soutěž se již chystá …
-pv-

Zdánlivě nesmyslný titulek má
svou logiku. Od dnešního dne
(pondělí 20. dubna) zbývá již
jen pouhých 40 dnů do koncertu nejslavnějšího českého zpěváka všech dob u nás v Prostějově. S největší pravděpodobností vyprodaná Víceúčelová
sportovní hala-Zimního stadionu bude svědkem nezapomenutelného narozeninového představení Karla Gotta a jeho
věhlasných hostů Leony Machálkové, Moniky Absolonové
a Felixe Slováčka. Jedním z
hlavních mediálních partnerů
tohoto jedinečného hudebního
projektu je i nejčtenější týdeník
Prostějovska - PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK, který byl
osloven ke spolupráci spolupořádající agenturou MAMUT
AGENCY. Jelikož je váš týdeník jedním z hlavních propagátorů akce, tak budete mít možnost získat volnou vstupenku i
někteří z vás. Stačí jen správně
zodpovědět na níže položenou
otázku a následně mít štěstí při
losování. Těšit se ze zisku volné
vstupenky mohlo již osm z vás,
ale soutěžit se bude až do posledního pondělku před datem
uskutečnění koncertu, které je
stanoveno na pátek 29. května.
Komu z vás se nechce zkusit
štěstí nebo nevěří v náhodu, tak
může využít předprodejních
míst, která jsou na Prostějovsku
následující: Cestovní kancelář
ČEDOK na Netušilově ulici,
prodejna hudebnin v Kramářské ulici, prodejna hokejové výstroje Roman Vysloužil
přímo ve Víceúčelové hale nebo konická prodejna Elektro
Brilant. Distribuci také zajišťuje prodejní síť Ticket Art.cz. V

minulém vydání jsme vám položili již v pořadí 8. otázku a
opět vám nečinila nejmenší potíže. Správná odpověď zněla, že
Karel Gott nazpíval duet se dvěma slovenskými zpěvačkami,
jejichž jména zní Marika Gombitová a Darina Rolinsová. Z
velkého množství správných
odpovědí vytáhla ruka redaktora Michala Kadlece lísteček se
jménem Jindra ŽOUŽELKOVÁ z Křemence. Výherkyni
gratulujeme a pro vstupenku se
může zastavit v redakci PV Večerníku od pondělí 20. dubna v
pracovní dny od 8:00 do 15:00
hodin!
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA Č. 9: Ve
kterém městě se Karel Gott oženil se svou vyvolenou Ivankou?
Správné odpovědi telefonujte
nebo posílejte emailem do redakce PV Večerníku do pátku
24. dubna 15:00 hodin na číslo
582 333 433 nebo posílejte na:
inzerce@vecernikpv.cz. Jméno
vylosovaného výherce bude
zveřejněno v příštím vydání PV
Večerníku.
-zv-

Karel v chomoutu.To co se
nepodařilo stovkám jeho ctitelek dokázala Ivana Macháčková.
Svatba byla opravdu velkolepá.

S jarem přicházejí Doteky módy

Velkolepý galavečer módy je připraven
Prostějov je opět po roce zahalen
hávem nových novinářských trendů a produkcí kreativních mozků
vyvolených. Viníkem je známá
líheň takových oděvních nadějí,
vápenická Střední průmyslová škola oděvní. Ta dává svou akcí možnost studentům základních a
středních škol vstoupit do odvětví
opravdu jedinečným způsobem.
„Už je to s námi neodmyslitelně spojeno. Když se mladí rozhodnou pro
náš obor, jejich vůli a odhodlání je
potřeba podpořit podmínkami tak,
aby se světu ukázali naplno. Proto
jsme s touhle tradicí kdysi začali a
náš přístup se nezměnil,„ objasnil
organizační důvody ředitel jmenované školy Jiří Snášel. Ano, jsou tu
znovu Doteky módy.
Celým letošním ročníkem se jako tenká nit proplétá číslo devět. Doteky módy právě píší svoji historii už devátým
rokem, přičemž jejich pořadatelská instituce chrlí nováčky jednotlivých
oděvních oborů už úctyhodných devadesát let. „V rámci výročí si do hlediště pozveme mnohé významné absolventy školy. Oslavy naší školy pak budou probíhat i dále v doprovodných
akcích,„ popsal vzpomínky na jubileum ředitel.
Devítka dále souvisí také se semifinálovým kolem, jenž proběhlo v úterý v prostorách Duhy, kulturního domu u hradeb v Prostějově. Do čtyř kategorií, tedy zvlášť oděvních doplňků
a oděvů rozdělených podle věku se
přihlásilo přesně devět desítek autorů
či jejich kolektivů. Kdo dostal od odborné poroty nejvíce bodů se přitom
nevyhlašovalo, šlo jen o postup do
dalšího rozhodujícího kola. Vstupenku do bojů o vytoužené prvenství dostalo celkem dvaatřicet z nich. V
hlavní kategorii O2, tedy oděvů od
středoškoláků, se radovalo hned dvacet postupujících.
A kdy Prostějovští spatří nejlepší zástupce návrhářské budoucnosti a prožijí večer plný módních hvězd a celebrit světa showbyznysu? Škola na
Vápenici ve spolupráci s Městským
divadlem v Prostějově nabídne slav-

nostní finálový večer Doteků módy
2009 v pátek 24. dubna od devatenácti hodin. K vidění bude kromě napínavé a kvalitou nabité soutěže profesionální tvorba již renomovaných
osobností a značek. „Návštěvníci galavečera uvidí přehlídky toho nejlepší
z oboru, jistoty kvality jako Versace,
Jean Paul Gaultier, Calvin Klein, Just
Cavalli, ale i poprvé v České republice
kolekci Paris Hilton. Se svými skvostnými modely se představí i mnohokrát
oceněná špička tohoto oboru Jana
Berg,„ odtajnil Snášel. Hudební zpestření obstará skupina Maraca, celým
programem diváky vtipně ale věcně
provede populární herec a bavič Tomáš Hanák. David Mach
FOTO: JARMILA VACKOVÁ
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Dobrá hudba a kvalitní víno lákají do K 90
Nově otevřený prostějovský
klub s originálním názvem K 90
za sebou má první zimu a pečlivě se chystá na svou premiérovou letní sezónu. Že je už v našem městě podobných lokálů
nespočet a s čím světoborným
zase provozovatelé přišli? V
tom je právě ten vtip, s ničím!
Přesto se jedná vskutku o bílou
vránu mezi prostějovskými zařízeními tohoto typu. O víkendech se tu totiž scházejí milovníci hudby 80.-90. let, k jejichž
spokojenosti ji hrají čtyři pravidelně se střídající dýdžejové. „K
nápadu uvést do provozu něco
podobného mě dá se říci přinutil
tlak z okolí mých vrstevníků.
Stále mi říkali, že v Prostějově
není pro příslušníky naší generace kam jít. Když byla možnost
získat prostory mezi Újezdem a
Sádkami, tak jsem neváhal,“
zmínil důvody, které ho vedly o
provozování podobného klubu
Miloš Láznička, sám živnostník
se zkušenostmi z pořádání diskoték. V K 90 si přijdou na své
zejména vinařští fajnšmekři,

Znají ho i celebrity. O věhlasu K 90 se doslechl i herec Roman
Skamene, který na Hané oslavil s přáteli Mikuláše
kteří si mohou vybrat ze vskutku
bohatého sortimentu tohoto moku králů. Posezení u dvojky s
možností tance při své oblíbené
hudbě a v nerušeném soukromí,
to je to co láká do nočního klubu. „Velkým plusem tohoto mís-

Za trest do pekla? To by při pohledu na tuto rozesmátou čertici určitě
většině klubových návštěvníků jako trest nepřipadalo…

ta je i rozlehlé parkoviště. Přece
jenom v dnešní době se bez auta už snad nikdo neobejde,“
uvedl další velkou devízu svého
podniku Láznička. Noční podnik s možností zaparkovat
přímo před vchodem a navíc v
centru Prostějova, tomu se
opravdu říká lákadlo. V současnosti rozevírají klubové dveře
svou náruč hostům každý pátek
a sobotu od 20:00 do 05:00 hodin. Dva víkendové dny však
nejsou nutností, protože v
případě zájmu se provozovatelé
rádi přizpůsobí požadavkům
klientů. „Nabízíme možnost
pronajmutí na firemní akce,
soukromé večírky nebo oslavy
narozenin. To lze domluvit i na
všední dny, záleží jen na přání
zákazníků,“ zmínil další v dnešní době už samozřejmou skutečnost klubový šéf. V klubu se
také pořádají tématické večery
například u příležitosti Mikuláše nebo s blížícím se svátkem
čarodějnic. S příchodem teplého počasí však uvažuje provozovatel o denním provozu. „V
průběhu května bychom rádi
zahájili denní provoz se zahrádkou. Tam by měli mít hosté k dispozici i točené pivo a
příjemná obsluha, stejně jako v
současnosti a s hudbou jsou samozřejmostí,“ prozradil závěrem něco o zamýšleném rozšíření nabídky K 90 Miloš
Láznička.
-zv-
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„Možná je to už moje poslední

„CÍTÍM, ŽE UŽ JE ČAS JÍT,“ říká F. Lízna Cyklostezka propojí jih regionu výstava,“ říká J. Petříková

Regionem na kole nebo pěšky
Tisíce drobných staveb jako
jsou kříže, Boží muky, kapličky,
zvonice, smírčí kříže nebo třeba
jen hraniční kameny lemují silnice, cesty a stezičky a připomínají nám na našich toulkách a
vyjížďkách kamennou krásu
starých zašlých časů. Olomoucký kraj začal jako jeden z prvních podporovat opravy těchto
památek. K dnešnímu datu je
počítáme na stovky a vloženou
finanční podporu na miliony.
Všechny tyto drobné sakrální
památky Prostějovska zmapoval, nakreslil a zasvěceně popsal
nezamyslický patriot Bohumil
Outrata a vydal je v útlé knížce
Drobné sakrální stavby na Moravě – Kaple a kapličky na Prostějovsku.
„U zrodu knížky stál můj bývalý žák, který mi věnoval kolo.
Na něm jsem projížděl podle
mapy puntíky označené kříž-

Z Držovic je to jen kousek do
Vrahovic. I tady zaujme pozorné turisty kostel se sochou sv. Jana Nepomuckého, Boží muka
nebo zvonice v Čechůvkách.
Další zastávkou jsou Kralice na
Hané – městys s pestrou historií
a řadou církevních památek.
Farní kostel prochází rekonstrukcí fasády, ale barokní sochy
čtyř světců nebo sousoší sv. Jana
Nepomuckého na návsi stojí za
shlédnutí. Kralice jsou vyhlášené folklórními tradicemi a výbornou kuchyní v Zámecké restauraci.
Z Kralic na Hané pokračuje trasa do Hrubčic. Dominantou návsi je mohutná zvonice z poloviny 18. století zasazená jako
klenot v malém parčíku a obklopená sochami světců. Je zde
i zámeček, zajímavá stavba původně renesanční, obklopená
parkem. Pod korunami rozloži-

P. František Lízna. Od roku 1995
je jeho domovem fara ve Vyšehorkách nedaleko Mohelnice.
Jeho život by z pohledu většiny lidí byl plný extrémů, mezi něž by
se mohlo řadit i to, že v roce 1992
přijal romskou národnost nebo
působení coby vězeňského kaplana v mírovské věznici. „Když
jsem si zachoval pravdu, pro kterou jsem byl v kriminále, tak nemám důvod se bát a neříkat ji i
teď,“ vzkazuje všem, kteří by se i
dnes bez něj radši obešli.
„Konečně jsme toho hajzla dostali
pryč,“ komentoval podle slov jezuitského kněze Františka Lízny jeho
odchod do penze a tím i ukončení
jeho pastorační služby v mírovské
věznici její někdejší ředitel. To ale
on sám pokládá v našem povídání
za docela bezvýznamnou epizodku, spíš pro dokreslení. „Od vězňů
jsem se dozvídal o zločinech, které
nebyly nikdy vyšetřeny a potrestány a nebyl ani zájem je vyšetřovat,
protože byly třeba nějakým způsobem napojeny na samotnou policii.
Na základě těchto informací jsem
se snažil dát podněty k vyšetřování,
což se samozřejmě leckomu nelíbilo,“ vysvětluje.
František Lízna se narodil v roce
1941, v roce 1968 vstoupil k jezuitům, v roce 1974 byl vysvěcen na
kněze. Kněžskou službu však mohl začít vykonávat až po roce 1989,
po celou socialistickou éru nedostal
státní souhlas. Zajisté si příliš ‚nepomohl‘ ani podpisem pod Chartu
77, čtyřikrát byl také z politických
důvodů vězněn. Rozhodně tedy
nemá jediný důvod si nechávat věci ‚pro sebe‘ a naopak nestát si za
tím, co jednou vysloví. Není ani divu, že je tak trochu i ‚jiným‘ knězem.
Narodil se v Jevíčku, což z Vyšeho-

rek není zase tak daleko, bratru nějakých 25 kilometrů. Obrazně je ale
dělí kilometrů tisíce. Proč? Od roku
2004 na svých poutích nachodil P.
Lízna více jak 5 000 kilometrů. Pomyslnou startovní čárou i cílem mu
byla vždy fara ve Vyšehorkách. Už
o 20 let dřív se mu podařilo nadva-

Možná na první pohled uzavřený
až nepřístupný, přesto ochotný
opovědět na jakoukoliv otázku. Málokdo
by asi na první pohled dokázal odhadnout, čím P. František Lízna prošel. A to ve
skutečnosti na svých poutích, a taky obrazně ve svém životě.
krát přejít napříč celé tehdejší Československo. To se psal ale rok
1984 (Trojmezí – sv. Hostýn 495
km) a rok 1985 (Kremenec – sv.
Hostýn 448 km). Po téměř dvacetileté pauze se vydal v roce 2004 na
pouť další. A to už ne jenom tak relativně po humnech. Jeho cílem bylo poutní místo Santiago de Compostela, svatojakubská pouť na sever Španělska. Jeho první kroky
vedly ze Svaté Hory u Příbrami.
Šestý den své pouti překročil v Železné Rudě hranice, než došel do

cíle, trvalo to ještě dalších 100 dní.
Překonal vzdálenost 3080 km, přepočítáno na použitý dopravní prostředek to je 4 404 286 kroků. To je
také podtitul jeho cestovního deníku, který vyšel v roce 2006 knižně
pod názvem ‚Musím jít dál‘. „Byl
jsem v důchodu, najednou jsem
měl spoustu času. K cestě do Composteli mě přivedly tři na sobě nezávislé skutečnosti. Při úklidu fary
jsem našel knížku popisující cestu
do Compostely, krátce na to jsem
dostal další knížku Poutník (Mágův deník) víceméně pojednávající
o témže, nakonec jsem nedaleko
Moravské Třebové zastavil stopaři,
který si zrovna pořídil novou krosnu na cesty do Compostely. To už
nešlo nejít,“ přibližuje svoje pohnutky.
Taková vzdálenost je pro drtivou
většinu lidí nepředstavitelná. František Lízna se na ni vydává ve 62 letech, navíc s rakovinou prostaty, o
které v té době vůbec nevěděl. Ve
čtvrtek (16.4.) tomu bude 5 let, co
na svatojakubskou pouť vykročil.
Přesto však po 106 dnech chůze,
30. července 2004 vchází do Compostely a nezaplavuje ho euforie,
pocit nějakého dosažení cíle. „Tehdy mě to překvapilo, při dalších
poutích jsem už věděl, že to tak je.
Je to vědomí, že ten skutečný cíl
jsem ještě nedosáhl, že ten je někde
jinde. Toto není náš skutečný domov, teprve v okamžiku, kdy umíráme, dostáváme se k cíli,“ nabízí
svoje vysvětlení.
Do Compostely se však vydal znovu. O dva roky později, v roce
2006, si sem vyšlápl ‚jenom‘ 680
kilometrů z Fatimy. O další dva roky později, v roce 2008, se vydal na
cestu z hory Kremenec do Chersonese poblíž Sevastopolu. Po stopách Cyrila a Metoděje. Tím také

pomyslně spojil po vlastních nohou evropské křesťanství ze Západu na Východ (Fatima – Chersones). Znovu krok za krokem a znovu se svojí diagnostikovanou a už
léčenou nemocí. „Před cestou do
Chersonese mi lékařka napsala, že
v mém stavu pěší překonání vzdálenosti 160 kilometrů nedoporučuje. Přehlédla ovšem, že nejde o 160
kilometrů ale o 1600 (přesně 1607).
Při propuštění z nemocnice jsem
měl hodnotu DSA klasifikovanou
na úrovni 5 s šipkou nahoru na šestistupňové škále. Při návratu byla
tato hodnota 2 a nikdo nedokázal
vysvětlit, jak mohlo dojít k takovému zlepšení,“ přibližuje okolnosti
své poslední cesty.
Na tu skutečně poslední se ale
chystá nyní. „Cítím, že je to už moje poslední cesta a tak nějak mám
pocit, že už je čas jít,“ říká. Před
ním je znovu víc jak 1000 kilometrů. Tentokrát na jih – do Asissi, rodiště sv. Františka. „Pak to protáhnu asi do Říma, to už je jenom kousek,“ dokresluje celou trasu prstem
na mapě.
Všechny cesty spojovalo i to, že
měl s sebou lístky se jmény lidí,
kteří byli a jsou nějakým způsobem
spojeni s jeho životem. Každý den
pak vylosoval jednoho, kterému
věnoval svoji motlitbu. A tak třeba
na cestě do Compostely s ním pomyslně absolvoval jeden den Václav Havel, který má v cestovním
deníku za jménem uvedeno – disident, spoluvězeň, prezident, Praha.
Mezi spoustou pro něj důležitých
lidí se objevují i známá jména tak
trochu z jiného břehu – třeba Ivan
Roubal, doživotní vězeň nebo Ludvík Černý, doživotní vězeň, označovaný jako ‚Orlický vrah. „Je dost
zvláštní, že obou mých cestách do
Compostely, byl vždy poslední den

vylosován Dušan Kazda, doživotně odsouzen za vraždu kněze Cyrila Vrbíka v Dubu. To má asi svůj
důvod,“ říká.
To už jsme ale zpět doma, tedy kousek od fary ve Vyšehorkách, v mírovské věznici. Jaké má vůbec vězeňský kaplan poslání? „Není to
tak, že by měl kněz vězně nějak
vést k popírání jejich viny nebo je v
tom podporovat. Naopak drtivá
většina z nich je si vnitřně své viny
vědoma, i když někdy se snaží přesvědčit o opaku, aby dosáhli třeba
snížení trestu,“ poodkrývá skutečnou podstatu. Přitom si ale sám
uvědomuje, jaké to je být ve vězení. „Vím, co je to mít pouta, znám i
ten svět z druhé strany,“ dodává s
tím, že mu to částečně dává možnost pochopit pocity vězněných.
Znovu se vrací pro příklad k Dušanu Kazdovi, který z vězení napsal
dopis arcibiskupovi Graubnerovi,
v němž uvedl, že chce sám dokončit dílo, které svým skutkem překazil knězi Cyrilu Vrbíkovi. Jak říká,
pro některé je pobyt ve vězení naopak možností návratu k víře. Zná
jejich osudy a bez obalu prohlašuje: „Osobně jsem přesvědčen, že
Kajínek si doživotní trest nezaslouží!“ Tím také naráží o zmínku o nikdy nevyšetřovaných a nevyšetřených zločinech.
To už se ale náš čas pomalu naplňuje, ještě z jistých organizačních
důvodů jenom na skok namíříme
přes silnici do zdejšího poněkud
zvláštního kostela, podáváme si ruce na rozloučenou a rozjíždíme se
každý jinou stranou. Do jeho cesty
do Assisi zbývají zhruba dva měsíce, pokud všechno ‚klapne‘, a pak
se uvidí. I kdyby to byla opravdu jeho poslední pouť, určitě s tím neskončí vše, s čím spojil svůj život.
–MiH-

Hasičská zbrojnice stojí na nejpevnějších základech
Cihlu k cihle skládali hasiči a další nadšenci jen z dobré vůle

Zastávka v Hrubčicích.
kem,“ vysvětlil autor. Jak sám
říká, není to kniha ke čtení, ale k
prohlížení, zamyšlení a pak také
k praktickému využití. Všechny
popsané trasy sám na kole přes
svůj věk projel. Mohou být zajímavým návodem na rodinný
výlet, neboť i zdánlivě nezajímavá rovinatá Haná v okolí Prostějova má své kouzlo. Stačí zastavit, rozhlédnout se a zadívat
se pozorně do krajiny.
Cesta nejbližším okolím Prostějova vede z centra bývalou císařskou cestou - Olomouckou
ulicí – do Držovic. Nad dnes už
samostatnou obcí drží ochrannou ruku svatý Floriánek a jemu
zasvěcená kaple na vrcholu
„Držáku“ u staré silnice do Olomouce.

tých starých stromů se příjemně
odpočívá. V místní části Otonovicích stojí přímo uprostřed silnice kaple moravských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Za 2.
světové války byla téměř srovnána se zemí, dnes už ale opět
stojí v plné své kráse. Z Hrubčic
vede bezpečná cyklostezka do
Bedihoště, kde je možné odpočinout si od tělesné námahy a
kulturních památek v tichu přírody. Bedihošťský biokoridor u
říčky Valové je zelenou oázou
vybudovanou proti povodním.
Cyklostezka vede mimo silniční provoz zpět do Prostějova,
druhou možností je nepříliš
kvalitní cesta do Žešova a odtud
příjemným sešupem do Prostějova.
-jp-

Hasičská zbrojnice stojí, do podzimu bude hotová.
Občanská soudržnost – příhodný název pro dobrovolnou a bezplatnou práci ve
prospěch všech spoluobčanů.
Potřebujeme zázemí pro
dobrovolné hasiče a nemáme
peněz nazbyt – tak si je pro-

stě postavíme sami, řekli si v
Doloplazech. Dnes se to už
moc nenosí, v Doloplazech
ale lidé skutečně drží při sobě
a s chutí se pustí i do náročné
stavby.
Přes dva a půl tisíce hodin od-

pracovali v loňském roce dobrovolní hasiči a jejich příznivci v
Doloplazech na stavbě hasičské
zbrojnice. Zbrusu nový objekt k
poctě svatého Floriána a pro potřeby jeho tovaryšů vyrostl přičiněním desítek pracovitých rukou a z vlastních finančních
zdrojů obce.
„Postavit si novou hasičku už
bylo dlouho naším přáním. Na
projekt za 5 milionů korun se
nám nedařilo získat dotaci, a
proto jsme se vloni rozhodli postavit zázemí pro dobrovolné
hasiče z vlastních prostředků a
vlastním přičiněním. Budova je
pod střechou a máme prostavěny necelé 2 miliony korun.
Troufám si odhadnout, že finanční náklady budou oproti
rozpočtu poloviční,„ tvrdí starosta Doloplaz Ladislav Sypko.
Na své ovečky je patřičně pyšný

a dokáže jejich nezištnou práci
ocenit.
Stavba začala vloni s mírným
zpožděním, ale do konce roku se
podařilo skluz dohnat a splnit
předsevzetí, aby byl objekt na
zimu pod střechou. Letos budou
práce pokračovat a pokud půjde
všechno podle plánu, na podzim
budou hasičskou zbrojnici slavnostně otevírat. Kromě stání pro
hasičské auto, technické vybavení hasičů a sociální zázemí
bude v patře klubovna a společenská místnost. Nový objekt
spolu s celkovou úpravou okolí
v neposlední řadě vylepší
vzhled obce, což bylo také jedním z hlavních důvodů realizace
celého projektu.
Dobrovolní hasiči se příkladně
věnují mládeži. Mladí adepti
Floriánova cechu se vloni úspěšně zúčastnili hry Plamen. V

Rovinatá Haná je zemí zaslíbenou všech cyklistů. Není
proto náhodou, že právě prostějovský region je doslova
prošpikován trasami jako důležitými spojnicemi mezi jednotlivými obcemi. V neposlední řadě slouží cyklostezky milovníkům cykloturistiky jako
bezpečné cesty mimo silniční
provoz.
S regionálním centrem Prostějovem jsou cyklistickými stezkami propojeny okolní vesnice na
jihovýchodě přes Bedihošť,
Kralice, Hrubčice, Čehovice,
Čelčice až do Klenovic na Hané,
na severozápadě do Smržic. Připravuje se cyklostezka do Kostelce na Hané a ze Smržic do Držovic. Také na jihu regionu se rýsuje bezpečné spojení po cyklostezce mezi Němčicemi nad Hanou, Mořicemi a Vrchoslavicemi. Veřejná presentace připravovaného projektu nastínila trasu a
poskytla vyčerpávající informace o nové dopravní spojnici mezi obcemi.
„První myšlenkou bylo dostat
bezpečně děti z okolních obcí do
školy v Němčicích. Zamýšlená
cyklostezka však zdaleka nebude jen pro děti a mládež na in-linech, ale bude i pro pěší a seniory. Jsem ráda, že jsme našli společnou řeč a vznikne projekt prospěšný pro celý mikroregion,„
řekla starostka Němčic nad Hanou Ivana Dvořáková.
Jak uvedl Aleš Sekanina z projekční kanceláře, projektová do-

kumentace je připravovaná už
dva roky. „Rovinaté údolí říčky
Hané je v délce 50 kilometrů od
pramene na Drahanské vrchovině až po Kroměříž, kde se vlévá
do Moravy, ideálním terénem
pro budování cyklotras. V dnešní době se cykloturistika rychle
rozvíjí a budování cyklostezek
mezi turistickými centry přispěje k rozšíření a doplnění rekreačně-sportovní infrastruktury,„
uvedl projektant.
Vybudování cyklostezky řešili
už jednotlivá zastupitelstva, jejichž katastry nová komunikace
protne. Na území Mořic a Vrchoslavic povede stezka po
obecních pozemcích, v Němčicích nad Hanou už jednali s
vlastníky pozemků, kteří dali

svůj předběžný souhlas s převodem či prodejem.
Podle projektu kopíruje cyklostezka tok Hané bez zbytečných
záborů zemědělské půdy. Bude
mít charakter místní komunikace IV. třídy s vyloučením autodopravy. Každá obec bude spravovat úsek na území svého katastru. V šířce dva a půl metru
bude povrch vyasfaltovaný s odvodněním na vsak, přes říčky
Haná, Žlebůvka a Brodečka budou vybudované lávky z lehkých ocelových konstrukcí na
pilířích s asfaltovým povrchem a
lemované zábradlím s dřevěnými madly.
„Po obou stranách cyklostezky
budou pásy ozeleněné travnatým porostem. Z důvodů bez-

Bezpečně do školy – prvotní myšlenka projektu.

pečnosti neuvažujeme s výsadbou keřů ani stromů,„ vysvětlil
Aleš Sekanina. Délka cyklostezky je 3 kilometry a předpokládaná cena kolem 15 milionů korun.
Město Němčice nad Hanou zastřeší celý projekt žádostí o dotace z evropských fondů či ze státních financí zdrojů, bez nichž
nelze projekt realizovat.
„Tvar cyklostezky připomíná
podané ruce a symbolizuje tak
celou akci – propojit jednotlivé
obce mikroregionu, což je prospěšné pro všechny. Uvítali
jsme iniciativu Němčic nad Hanou, protože jako malé obce se
do takového projektu nemůžeme pustit,„ uvedl starosta Mořic Jaroslav Knap. Realizací tohoto projektu se propojí i další
obce. Z Mořic se dostanou pěší
i cyklisté zpevněnou komunikací do Nezamyslic. Kamínek
do mozaiky přiložil i starosta
Vrchoslavic František Králík.
Podle něj vede zpevněná komunikace z Vrchoslavic až k
Vitčicím. Pokud by se podařilo
realizovat záměr vybudování
cyklostezky na zrušené železniční trati Nezamyslice-Morkovice, propojil by se prostějovský region se sousedním
kroměřížským.
„Projekt je připraven. Teď bude
následovat příprava na územní
řízení a stavební povolení, samotná realizace se předpokládá
v příštím roce, pokud bude finanční krytí,„ neskrývala uspokojení Ivana Dvořáková. -jp-

Niva už nebude postrachem řidičů
Víc než 20 milionů korun bude
stát rekonstrukce komunikace
z Protivanova do Nivy včetně
průtahu obcí., která byla zahájena koncem března. Z toho
zhruba 16 milionů korun zainvestuje do rekonstrukce vozovky Správa silnic Olomouckého
kraje, 4 miliony korun jsou
podle projektu vyčleněné na
opravu chodníků. Ty musí zatím pokrýt obec z vlastních
zdrojů.
„Máme ale příslib dotace ze Státního intervenčního fondu Programu obnovy venkova ve výši 3,7
milionů korun, takže z našich finančních prostředků uhradíme
nakonec něco kolem půl milionu
korun. Finanční prostředky z dotace však získáme až po ukončení rekonstrukce, tedy někdy kolem poloviny srpna,„ objasnil financování starosta Nivy Josef
Ambrož.
Stav komunikace je již několik
let přímo žalostný, opravy však
obec odsunovala vzhledem k připravované výstavbě kanalizace.
Projekt na odkanalizování obce
prochází v současné době schva-

soutěži všestrannosti obsadili
mezi osmadvaceti hlídkami
pěkné 6. místo. Prokázali dobré
teoretické znalosti a poprali se i
s praktickými úkoly, jako je vázání uzlů, topografie, zdravověda. Pokud vylepší střelbu ze
vzduchovky, budou patřit k
okresní špičce.
Mládež a děti vůbec mají v Doloplazech zelenou. Už potřetí se
zde v loňském roce uskutečnila
Sportovní olympiáda mateřských škol, které se zúčastnila
stovka předškoláků z celého
mikroregionu. A jak už je v Doloplazech dobrým zvykem, svépomocí postavili i dětské hřiště
u mateřské školy. Hodiny zdarma zde odpracovali nejen rodiče
dětí z mateřské školy, ale i
všichni ti, kterým není lhostejHlavní tepna Nivy je uzavřena,
né, jak vyrůstají děti a mládež.
-jp- zemní práce se rozjely naplno.

lovacím procesem, poté bude vedení obce hledat vhodný dotační
titul k jejímu financování. Proto
je součástí rekonstrukce silnice a
výstavby chodníků i příprava
překopů pro kanalizační přípojky.
„Předpokládáme, že se patrně v
příštích dvou letech bude obec
kvůli výstavbě splaškové kanalizace překopávat. Teprve pak do-

jde také na následné opravy
všech místních komunikací.
Obecní rozpočet nelze nafouknout a můžeme financovat jen to,
na co nám stačí,„ konstatoval starosta.
Dalším ožehavým problémem,
který čeká na řešení, je trvalé nebezpečí povodní a záplav. Jednou
z možností snížení rizika je vyčištění koryt potoků, což je však vě-

cí Zemědělské vodohospodářské
správy.
„Pokud se domluvíme na nějaké
formě spoluúčasti, budou vodní
toky v katastru Nivy vyčištěny po
dlouhých dvaceti letech. To je ale
otázkou budoucnosti, teď je pro
nás dost velkým soustem výstavba chodníků a příprava splaškové
kanalizace,„ nastínil starosta
Ambrož.
-jp-

SE SRDCEM NA DLANI
Na Velikonoční pondělí pozvala
Jaroslava Petříková všechny na
vernisáž své výstavy. Záměrně
není zmiňováno, čím vším tato
autorka je. To nejlíp poodhalí
právě tato expozice, která dostala příznačný název SRDCE NA
DLANI.
A opravdu. Jaroslava Petříková donesla na zámek v Náměšti na Hané
vlastní srdce na dlani svou životní
filozofií, mimo to se v několika podobách srdce objevuje i na vystavených fotografiích, oživlých kamenech a název Srdce na dlani nese také její báseň, která měla na pondělní vernisáži premiéru v podání recitátorky Jarmily Balcarové.
Tím je tedy naznačeno, čím vším
Jaroslava Petříková je. Ani teď
jsme si neodpustili otázku, čím
vším je ze všeho nejvíc. Ovšem poprvé na ni odpověděla. „Psát verše
nejde vždy a je to neovlivnitelné.
Najednou mě v noci něco napadne,
zaznamenám si to do mobilu a pak
ráno u kafe pokračuji. Bez foťáku z
domu nevyjdu, protože nikdy nevím, co uvidím. Na stejné místo se
dá jít třeba třikrát denně, ale je pokaždé jiné. Pokud chci jít ale
opravdu fotografovat, tak musím
kousek dál, protože rovina kolem
Kostelce je taková jednotvárná.
Když někam jdu, tak si ale vždycky donesu kameny. Těch mám doma spousty a je to věc, kde pracuje
moje fantazii nejvíc. Kdykoliv
mám chvilku času nebo potřebuji
relaxovat, sáhnu po kamenech,“
přiznává.
Něco jiného je vidět už hotová dílka na výstavě, pro ni samotnou má
ale každé z nich svůj tvůrčí příběh.
Při troše pozornosti vám neunikne,
že titulní fotografie tvořící jakési
‚logo‘ této výstavy – srdce poskládané z kaštanů na pařezu svým tva-

Jaroslava Petříková, kromě svého pomyslného srdce na dlani donesla i další
srdce v různých podobách. Každé z nich je ale laskavým pohlezením.
rem taktéž srdce připomínajícím,
se zde objevuje ještě jednou, snímek téměř totožný, akorát obsypaný sněhem. „Na podzim jsem byla
v zámeckém parku v Čechách pod
Kosířem, kde zrovna kácely stromy. Objevila jsem ten pařez a vytvořila na něm srdce z kaštanů.
Když teď zjara napadl poslední
sníh, chtěla jsem ještě stihnout zimní fotky a rozhodla se také ten pařez
najít. Skutečně se to podařilo a
vznikla tato fotografie,“ poodhaluje pozadí vzniku těchto fotografií.
Stejné příběhy skrývají i oživlé kameny, které kupodivu opravdu začínají žít svým vlastním životem v
okamžiku, kdy autorka dotvoří, co
příroda započala, mnohdy ani to
není zapotřebí. Kámen sám o sobě
je už dokonalým dílem. Stačí jenom zapojit svoji fantazii a rázem
se promění do spousty podob. A
jak je vidět i na výstavě, leckdy i
skutečných, připomínajících tváře
konkrétních lidí. „Někdy je to docela problém, protože kámen má

svoji ‚tvář‘ z obou stran a je těžké si
vybrat. Takový kámen pak má jednoduše dvě podoby, stačí ho otočit
na tu stranu, která je v daný okamžik bližší,“ prozrazuje.
Naposledy Jaroslava Petříková vystavovala v roce 2007 na zámku v
Konici, nyní až do konce května
jsou její fotografie a oživlé kameny, to vše proložené básněmi, k vidění na zámku v Náměšti na Hané.
„Už jsem si říkala, že to bude asi
moje poslední výstava. Ty přípravy dají vždycky spoustu práce. Ale
jestli bude skutečně poslední bude
jasné až tehdy, když skutečně žádná jiná nebude,“ usmívá se Jaroslava Petříková. Výstava Srdce na
dlani je přístupná v otevírací době
zámku v Náměšti n/H, ještě do
konce dubna o víkendech od 9 do
16 hodin, od května pak denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Tak
pokud budete mít cestu, zastavte
se. Co kdyby opravdu už další nebyla, a za to malé zdržení to určitě
stojí.
–MiH-

Do Černé věže nakoukly Oči turistovy
Turistická sezóna se už pomalu rozbíhá, zatím většinou o víkendech ožívají i kulturní památky. Týká se to i Černé věže
v Drahanovicích. V jejím nejvyšším patře, které je určeno
krátkodobým výstavám, patří
od 4. dubna do 17. května
Očím turistovým. Tak se jmenuje výstava fotografií Slávka
Vojtěcha.
Název výstavy je dostatečně výmluvný. Na fotografiích je zachyceno, co viděly oči turistovy,
v tomto případě právě Slávka
Vojtěcha (1929), na svých výpravách. Zajímavé pohledy na
známá místa, tak je může vidět
turista v okamžiku, kdy dorazí k
cíli, třeba ani ne vždy za ideálního počasí. „A tak chodím a fotím
a pokládám to za ušlechtilou zábavu stáří,“ píše ve vzkazu návštěvníkům výstavy, která je
současně také prodejní. Výstava

je zároveň doplněna kolekcí turistických známek a průvodců
ze sbírky Miloslava Šimka.

Od konce května až do začátku
července budou v Černé věži
pro změnu obrazy, v tomto případě z ateliéru Jana Mičkala,
který představí Mé krajiny a
portréty. Uprostřed léta zde bude k vidění ručně malovaná
břidlice Veroniky Srdýnkové.
Poslední letošní výstava potrvá
od 22. srpna do 30. září a bude
nejspíš zajímat především příznivce radiotechniky. Nese název Od krystalky k mobilu aneb
Z Hané na konec světa a historii
i současnost rádia bude možné
porovnat prostřednictvím exponátů ze soukromé sbírky radioamatéra Miloše Bregina z Těšetic.
Během dubna a května je zde
otevřeno o víkendech vždy od
Černá věž v podhůří Velkého Ko10 do 12, odpoledne pak od 13
síře je vyhledávaným turisticdo 17 hodin, od června do září
kým cílem. Do poloviny května je turistice pak přibude také každá středa od
zasvěcena i výstava v nejvyšším patře.
13 do 17 hodin.
–MiH-
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Svatý Floriánek shlíží na Prostějov z vrcholku„Držáku.“

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

Kultura & zábava
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
SPORTCENTRUM - DDM
Prostějov
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
- NEVÁHEJTE!
RELAXAČNÍ TÁBOR U MOŘE
CHORVATSKO - Biograd na Moru
24.6. - 2.7.2009. Informace: J. Zatloukal 582 332 297, e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz
Mgr. T. Zajíčková 582 332 296, e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz
Pro děti od 7 let HIPOREHABILITAČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
po dobu celých letních prázdnin, vždy
týdenní kurz. Program: 8.30 až 11.30
v Mostkovicích. Informace: Mgr. T.
Zajíčková 582 332 296, e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz
Pro děti od 7 do 15 let PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR plný her a zábavy
24.8. - 28.8.2009. Místo konání: Dopravní centrum, ul. Pod Kosířem,
Prostějov. Informace: Mgr. T. Zajíčková 582 332 296, e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz
Pro děti od 6 do 15 let Baldovec Adrenalinový tábor - celotáborová
hra, horolezecká věž, lanovka a další
zábava 8.8. - 15.8.2009. Informace:
Mgr. D.Ovečka 582 330 883, 582 332
297 e-mail: D.Ovecka@seznam.cz
Letní tábor - Dolní Morava 18.8. 23.8.2009. Informace: Mgr. Z. Ševčíková 582 344 125, 775 910 275
Letní tábor pro děti od 8 do 15 let Sportovní léto a prázdninová hra na
kytaru 19.7. - 24.7.2009
Ubytování: RS Drak Nesměř u Jihlavy. Informace: Mgr. M. Pavlíková
582 345 503, 605 239 789, e-mail:
marta.pavlikova@email.cz
AKCE: pro děti i dospělé poznávací zájezd - PO PRAZE PARNÍKEM - plavba napříč celou Prahou až do Tróje. Návštěva ZOO, Trójského zámku a další. Odjezd:
30.5.2009 od nádraží v 6.30 hodin
Návrat: 30.5.2009 k nádraží 22 - 23
hodin. Přihlášky do 5.5.2009 na adresu Sportcentrum DDM, Olympijská
4, Prostějov. Informace: Mgr. T. Za-

jíčková 582 332 296, e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz
Lazariánský servis Vás zve na
ozdravný pobyt v Chorvatsku v
srpnu 2009. Více info pí. Zapletalová
776 054 299, 582 366 212.
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 Prostějov organizuje 14.5.2009
zájezd na prohlídku zámku v Častolovicích a návštěvu muzea krajek
ve Vamberku. Přihlášky i od nečlenů
organizace přijímá každé úterý od
9.00 do 11.00 hod. na Kostelecké č.
17, č. dveří 109. Bližší Inko na tel.:
582 393 109 (605 302 181).
Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově, vás zve na „SETKÁNÍ“ - hudebně výtvarné setkání s
regionálními umělci spolu s vernisáží
prací agentury MaDaMi. Účinkují:
„Reminiscence“ Miroslava SROST-

KUPÓN č. 16
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

LÍKA, „ 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.

TE 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.
Jaroslava Petříková – SRDCE NA
DLANI – výstava fotografií, doplněná poezií a oživlými kameny v prostorách zámku Náměšť na Hané. Otevírací doba: duben – o víkendech 916 hodin, květen – denně mimo pondělí 9-17 hodin. Výstava potrvá do
31. května 2009.

Galerie U hradeb, Školní 34, PV –
Petr Sládek „Příběhy buráků“. Výstava potrvá do 8. 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

Společenský dům EDEN - Prostějov - Vrahovice (bývalý dům služeb)
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.

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.

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.
Laski s.r.o., Smržice 263 zve na DEN
KOMUNÁLNÍ TECHNIKY dne
21.5.2009. Zahájení akce 9.00 hod.
KONCERT – MOST MEZI
KULTURAMI
Vynikající japonská sopranistka MICHIYO KEIKO. O klavírní doprovod se postará člen České filharmonie
– klavírista prof. Jaroslav Šaroun.
Koncert pořádají agentura ANDAN-

Clickinq - klub Apollo 13 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 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.
Římskokatolická farnost
Povýšení sv. Kříže v Prostějově a
Řád Milosrdných bratří v Prostějově
Vás srdečně zvou na V. VELIKONOČNÍ KONCERT „VEČER J.
S. BACHA“ v sobotu 25. 4. 2009 v
18.00 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého (u Milosrdných) v Prostě-

jově. Varhany – Ondřej Mucha
Vstupné dobrovolné.
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.
Přednáška Tomáš Pfeiffer odpovídá na písemné a ústní dotazy z oblasti filosofie a přirozeného způsobu
života. Neděle 26.4. v 9:00 hod. Společenský dům, Komenského 6.
Výstava tulipánů, hyacintů, narcisů a
aranží z nich - KVĚTY NA HANÉ
25. – 26.4.2009 v sokolovně v Brodku u Prostějova 9.00 – 18.00 hod.
Ekocentrum Iris
- tvořivá dílna. Keramika: Strašáci do
zahrady – glazování - pondělí 20.
dubna 2009 od 16:00 do 18:00 hod.
Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov.
Akce pro děti - Zelená stezka – Zlatý
list - čtvrtek 23. dubna 2009
Tvořivá dílna - Smaltování na plotně
- pátek 24. dubna 2009 od 16:00 do
18:00 hod. Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
SEMTAMNÍK pro členy
OO SONS Prostějov:
Pondělí 20. dubnaod 14.30 hod. cvičíme TAJČI
Čtvrtek 23. dubnaod 14.00 hod. Jarní burza květin – můžeme se
vzájemně obdarovat, nebo si vyměnit
vypěstované kytičky a zároveň se podělit o radost a zkušenosti, získané s
tímto koníčkem.
Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých Prostějov a TyfloCentrum Olomouc, regionální pracoviště Prostějov vás srdečně zvou na:
Den otevřených dveří pro školy na
téma: „Braillovo slepecké písmo –
symbol naší gramotnosti“. Místo
konání: v prostorách SONS, Svatoplukova 15, Prostějov dne 6. 5. 2009
od 9.00 hod. – 14.00 hod. Z důvodu
malé kapacity našich prostor, je nutné
si předem dojednat konkrétní čas Vaší návštěvy na tel: 582 331 254.

Správná odpověď z č. 14: Na snímku je vchod na židovský hřbitov, Brněnská ul. Vylosovaným
výhercem je Jaroslava Vejmolová, Lužická 1, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 28. dubna 2009, 15.00
hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 4. května 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).

Občanské sdružení Život a zdraví pořádá v úterý 21.4.2009 v 18:30 v kulturním klubu Duha přednášku na téma „Váha – můj přítel“, která volně
navazuje na nedávno ukončenou odvykovku kouření. Je určena nejen
těm, kteří úspěšně přestali kouřit, a
mohli by tak následně mít problémy s
přibývajícími kilogramy, ale i všem
ostatním, kteří se zajímají o zdravou
výživu a zdravý životní styl. Přednášející MUDr. Silvana Jakubalová
nám mimo jiné poradí, jak se zbavit
již nabytých přebytečných kilogramů
a jak by měl vypadat vyvážený jídelníček.
Program MC Cipísek
Mimi-klub - kurzy pro nastávající a
čerstvé maminky s dětmi do 1 roku
(na kurzy je potřeba přihlásit se předem v MC).
Kurz Baby masáží – 20.5. a 27.5.
Středa 12.30 - 14.30 v MC Dvořákova kurz Znakové řeči pro batolata šesti týdenní kurz pro maminky s dětmi. Způsob, jak se dorozumět s dětmi
ještě před tím, než začnou mluvit! Od
6.5. vždy ve středu 8.30 - 9.15 v MC
Dvořákova
Od 20.4. na obou pracovištích předprodej vstupenek na Jarní show pro
celou rodinu odpoledne k Mezinárodnímu dni rodiny s Lenou Freyovou - hřiště ZŠ dr. Horáka 15.00 17.00, v případě deště v tělocvičně ZŠ
(přezůvky s sebou).
Čarodějnický víceboj - středa 29.4.
od 9.30 na zahradě MC Dvořákova čarodějnické hry a soutěže pro rodiče
s dětmi, v případě dště se akce nekoná
(MC sídl. Svobody je tento den uzavřeno), www.mcprostejov.cz, e-mail:
mcprostejov@centrum.cz, tel. 602
364 874, 602 364 868.
DS Větřák Pivín Vás srdečně zve
na SLET ČARODĚJNIC
ve čtvrtek 30. dubna 2009
v 17.00 hod. u Hasičky.
Koncert ke 140. výročí založení
Vlastimily. Účinkují sbory Vlastimila, Orlice a Dívčí sbor při GJB a SPgŠ
Přerov. Termín: středa 22.4.2009 v
19 hodin v přednáškovém sále ND.
Pozvánka na zvláštní biblickou přednášku „Schvaluje Bůh všechna
náboženství“, která se bude konat v
neděli 26. dubna 2009 od 14.00 hod.
Sál Království svědků Jehovových,
Husovo nám. 43, www.watchtower.
org.

Apollo
13
Apollo

13

Pátek 24. dubna:
21.00 IDEAFATTE
Sobota 25. dubna:
19.00 MUTATION UNDERGROUND SESSION vol.7
Brooklyn
Brooklyn
Čtvrtek 23. dubna:
19.00 ELECTRONIC THURSDAY
Pátek 24. dubna:
21.00 MADE IN VINYL - return
Sobota 25. dubna:
21.00 LOST IN THE JUNGLE
Simetrix
Simetrix
Pátek 24. dubna:
DJ Martin Čapka
Sobota 25. dubna:
DJ Jirka Mareš

10

Kino Metro 70
Pondělí 20. dubna:
14.00 Kronika rodu Spiderwicků
17.30 Monstra vs. Vetřelci
Americký akční sci-fi film
20.00 Růžový panter 2
Úterý 21. dubna:
17.30 Monstra vs. Vetřelci
20.00 Růžový panter 2
Středa 22. dubna:
17.30 Monstra vs. Vetřelci
20.00 Růžový panter 2
Čtvrtek 23. dubna:
17.30 Peklo s princeznou
Česká filmová pohádka
20.00 Pochyby
Americké drama
Pátek 24. dubna:
15.30 Peklo s princeznou
17.30 Peklo s princeznou
20.00 Pochyby
Sobota 25. dubna:
15.00 Peklo s princeznou
17.30 Peklo s princeznou
20.00 Pochyby
Neděle 26. dubna:
15.00 Peklo s princeznou
17.30 Peklo s princeznou
20.00 Pochyby
Kinokavárna
DUHA
Kinokavárna

DUHA

Sobota 25. dubna:
17.30 Kdopak by se vlka bál
České romantické drama
20.00 Kdopak by se vlka bál
Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 24. dubna:
20.00 Líbáš jako bůh
Česká komedie
Kino
OKOOko
Němčice
nad Hanou
Kino
Němčice
Pátek 24. dubna:
19.30 Marley a já
Rodinná komedie USA
Kulturní
klub DUHA
Kulturní
klub

DUHA

Středa 22. dubna:
14.00 Setkání jubilantů města
Prostějova
Čtvrtek 23. dubna:
19.30 NEZMAŘI – hudební večer
folkové legendy a křest DVD
skupiny NEZMAŘI 30 LET
Pátek 24. dubna:
20.00 Taneční večer
Neděle 26. dubna:
15.00 - 21.30 Taneční kurzy
(závěrečná)
Pořádá TS Dany Hubené
Městské
divadlo divadlo
Městské
Úterý 21. dubna:
19.00 PROSTĚJOVSKÉ DNY
HUDBY
MUSICA BOHEMICA
Přednáškový sál ND
19.00 JAKUB A JEHO PÁN
Divadlo Bez zábradlí Praha
Středa 22. dubna:
18.00 TANEČNÍ AKADEMIE
Pořádá ZUŠ V. Ambrose v Prostějově
19.00 PROSTĚJOVSKÉ DNY
HUDBY
JARNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
VLASTIMILY A ORLICE
Přednáškový sál ND
Pátek 24. dubna:
19.00 DOTEKY MÓDY
Finále soutěže a módní show
Střední průmyslové školy oděvní

Berani - 21.3.-20.4. Neplánujte si věci příliš dopředu, soustřeďte se
jen na první dva kroky, které hodláte udělat. V tomto týdnu vás potká zajímavý člověk, ale musíte být ostražití. Vůbec ho neznáte.
Býci - 21.4.-21.5. Chcete zvládnout až příliš mnoho, avšak vaše kapacita není tak velká. Buď musíte požádat o pomoc druhé nebo polovinu věcí prostě hodit za hlavu. Nebojte se, vůbec nic vám neuteče.
Blíženci - 22.5.-21.6. Nakupujte ve velkém, financemi zrovna vy
dvakrát šetřit nemusíte. Můžete i dobře investovat, na obchody máte
prostě čich. Pokud se v jedné věci zmýlíte, vynahradíte si to druhou.
Raci - 22.6.-22.7. Čeká vás klidné cestování a hlavně odpočinek, který jste už dlouho potřebovali. Nenechte si ho narušit, ani kdyby vás
to mělo něco stát. Jakmile si dobijete baterie, pusťte se do práce.
Lvi - 23.7.-23.8. Určité napětí v rodině poleví, zvláště když se konečně budete více pohybovat doma než v zaměstnání. Pěkně v klidu si
naplánujte letošní dovolenou, čímž partnera výrazně uchlácholíte.
Panny - 24.8.-23.9. Pokud si stojíte za svým názorem, nebojte se ho
vyslovit hezky nahlas. Mohou sice přijít komplikace, ale to jen proto, že vám ostatní budou závidět. Na druhé straně ale ocení vaši
upřímnost.
Váhy - 24.9.-23.10. Nedokážete spoustu věcí dotáhnout do konce,
aniž byste něco nepokazili. To ale neznamená, že byste se měli bát
pracovat i na smělých plánech. Jste totiž nezmaři a navíc tvrdohlaví.
Štíři - 24.10.-22.11. Před lepší budoucností vás stále brzdí myšlenky na ne zrovna šťastnou minulost. Budete to ale muset konečně překousnout. Lidi okolo vás už nebaví poslouchat vaše věčné
nářky.
Střelci - 23.11.-21.12. Poznáte nového přítele či přítelkyni, se kterými si rozhodně budete mít co říct. Nesmíte jim ale na sebe prozradit hned všechno, mohli by se zaleknout. Každopádně ale půjde o
vážný vztah.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Trochu křiku neuškodí, ale neměli byste
to zase přehánět. Rádi si vyříkáváte různé problémy a nic nehodláte
zahrávat do autu. To je dobře, ovšem nebuďte u toho vulgární.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Máte poměrně hodně vlivných známých, kteří
by se vám v nejbližších dnech mohli hodit. Budete totiž postaveni
před důležité rozhodnutí, které může rapidně změnit váš dosavadní
život.
Ryby - 20.2.-20.3. Jste až příliš nedůvěřiví, což při jednání s potencionálními obchodními partnery může být na škodu. A tato vlastnost
vám nepřinese nic dobrého ani v soukromí. Snažte se i pravý opak.

06:15Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II
(8)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:45- Will & Grace VIII (20)
08:10- Přátelé V (7)
08:35- M*A*S*H (39)
09:05- M*A*S*H (40)
09:35- Odpadlík IV (14)
10:25- Právo a pořádek V (9)
11:20- To je vražda, napsala VI
(6)
12:15- Drzá Jordan VI (10)
13:05- Sabrina
mladá čarodějnice III (21)
13:35- Will & Grace VIII (21)
14:05- Čarodějky III (3)
15:00- Zoufalé manželky II (6)
15:55- Spící tygr
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 (8)
20:00- Ošklivka Katka (73)
21:15- Nic než pravda
22:20- Božská mrcha II (3)
23:15- Žralok I (16)
00:10- Vraždy v Kitzbühelu
(17)
01:00- Volejte Věštce
02:45- Ve jménu zákona IV (4)
03:35- Autosalon
04:15- Trní
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05.00 - POKR
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Kultura.cz
10.45 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Zkus mít vkus
12.25 - Bílé ovce
12.40 - Drogy od A do Z (1/3)
05:59
13.05 - ETV 2 (2/6)
Snídaně s
13.15 - That´s me (2/6)
Novou
13.25 - Čtyři děti a jeden otec II
08:35 Zorro: Meč a růže (44)
15.00 - Mississippi
09:30 Atomový vlak
- řeka v moři
Americký katastrofický 15.45 - Na pomoc životu
film
16.00 - Dobrodružství vědy
11:45 Beze stopy II (5)
a techniky
Řidičák na leoparda
12:40 Komisař Rex (13)
16.30 - SK Kladno
13:40 Ženatý se závazky (37)
- SK Slavia Praha
14:10 Kobra 11 IX (16)
15:10 Hvězdná brána VII (14) 19.20 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
16:05 Las Vegas: Kasino II (23)
19.30 - Musicblok
17:00 Odpolední Televizní
20.00 - Pakt s ďáblem
noviny
Německý dokument
Sportovní noviny
20.55 - Neznámí hrdinové Odpolední Počasí
Pohnuté osudy
17:35 Zákon a pořádek:
21.25 - Krásný ztráty
Zločinné úmysly VI (18) 21.50 - Plzeňské bublinky
2009
18:30 Ulice (1291, 1292)
22.00 - V odborné péči (28/43)
19:30 Televizní noviny
22.30 - Události, komentáře
Sportovní noviny
23.10 - Q
Počasí
23.40 - Film point
20:00 Kobra 11 XIII (7)
00.40 - Bowling for
21:00 Víkend
Columbine
21:40 Dr. House III (15)
02.35 - Knižní svět
22:35 Mládí v trapu
03.00 - Vráceno v restituci
Americká komedie
(7/8)
00:20 4400 II (1)
03.15 - Máte slovo
01:05 DO-RE-MI
04.00 - Den D (3/13)
01:50 Novashopping
04.40 - Československý
filmový týdeník (725/2379)
02:10 Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Svět Elmo
(15,16/56)
09.00 - Sňatky z rozumu (5/5)
10.35 - Moje rodina III (3/13)
11.05 - Objevování planety
Oceán (8/13)
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Rodina a já
13.50 - Dotek anděla III (4/30)
14.40 - Soudkyně Amy VI
(1/22)
15.25 - Simpsonovi XIX
(11/20)
15.50 - Věříš si?
16.15 - Záhady Toma Wizarda
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Hvězdnice alpská
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Strážce duší (1/9)
21.20 - Na cestě po
střední Barmě
21.55 - Reportéři ČT
22.35 - Tajné akce StB (15/40)
22.50 - Profesionál
Francouzský film
00.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.40 - Politické spektrum
01.10 - Sex ve městě IV (3/18)
01.40 - Dotek anděla III (4/30)
02.25 - Události v regionech
02.50 - Události v regionech
Brno
03.15 - Události v regionech
Ostrava
03.40 - Regiony ČT24
04.05 - Týden v regionech
Brno
04.30 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí

00:45
01:30
01:50
02:35
03:05

21:20
22:10
22:50

20:00

18:30
19:30

17:35

05:59
08:35
09:30
11:20
12:15
13:10
13:40
14:10
15:10
16:05
17:00

05:00
Novashopping
Snídaně s Novou
Zorro: Meč a růže (45)
Dům harmonie (1/2)
Beze stopy II (6)
Komisař Rex II (1)
Lenssen & spol.
Ženatý se závazky (38)
Kobra 11 X (1)
Hvězdná brána VII
Las Vegas: Kasino II (24)
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly VI (19)
Ulice (1293, 1294)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Ordinace v růžové
zahradě 2 (104)
Kriminálka New York II
112
Narkotika
Americký film
Kriminálka Las Vegas V
Novashopping
Rady ptáka Loskutáka
Občanské judo
Věštírna

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Legendy taneční hudby
10.20 - Milí Bakaláři
11.15 - Studio B
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.50 - Dotek anděla III (5/30)
14.35 - SoudkyněAmy VI (2/22)
15.20 - Drogy od A do Z (2/3)
15.50 - Věda je zábava (23/26)
16.15 - Tykadlo
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Nový rybník
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Letadlová loď
Enterprise: Pearl Harbor
21.00 - Všechnopárty
21.50 - Den D (4/13)
22.35 - Kód Aurora (2/2)
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Vltava v obrazech
(12/86)
00.35 - Dotek anděla III (5/30)
01.20 - Chcete mě?
01.35 - Poklady světa
01.50 - Události v regionech
02.15 - Události v regionech
Brno
02.40 - Události v regionech
Ostrava
03.05 - Regiony ČT24
03.30 - Zajímavosti z regionů
03.55 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.20 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.45 - Setkávání

Úterý

05.00 - Objektiv
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Kosmopolis - Speciál
09.40 - Mýty a fakta historie
10.30 - 168 hodin
11.00 - Dobrá rada nad zlato
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kluci v akci
12.25 - Černé ovce
12.40 - Hřiště 7
14.55 - Exit 316 - Mise
15.15 - Vltava v obrazech
15.35 - Svět zázraků: Ushuaia
16.05 - Metropolitní muzeum
umění (4/4)
16.55 - Bojová umění
17.25 - To jsou věci! (8/10)
17.50 - Divnopis - Postoloprty
18.00 - Televizní klub
neslyšících
18.30 - Babylon
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Angličtina - Extra (2/30)
19.30 - M ČR v půlmaratonu
Pardubice
20.00 - Ta naše povaha česká
20.30 - Poslední dny
Sophie Schollové
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Plzeňské bublinky 2009
23.20 - Ženy Charty 77
23.40 - Hudební studio M
00.10 - Magnesia Litera
01.25 - Všude samé Hlubočepy
02.10 - Pakt s ďáblem
03.05 - Náš venkov
03.20 - Zasvěcení
03.45 - Sváteční slovo
03.50 - Cesty víry
04.15 - Křesťanský magazín
04.25 - Exit 316 - Mise
04.45 - L. v. Beethoven

06:15Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II (9)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:45- Will & Grace VIII (21)
08:10- Přátelé V (8)
08:35- M*A*S*H (41)
09:05- M*A*S*H (42)
09:35- Odpadlík IV (15)
10:25- Právo a pořádek V (10)
11:20- To je vražda, napsala VI
12:15- Drzá Jordan VI (11)
13:05- Sabrina
mladá čarodějnice III (22)
13:35- Will & Grace VIII (22)
14:05- Čarodějky III (4)
15:00- Zoufalé manželky II (7)
15:55- Zbloudilá srdce
Německý film
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé V (9)
20:00- Velmi křehké vztahy III
21:15- Nahá jsi krásná (S)
22:15- Sběratelé kostí I (22)
23:10- Kauzy z Bostonu I (16)
00:05- Vraždy v Kitzbühelu (18)
00:55- Volejte Věštce
02:40- Ve jménu zákona IV (5)
03:30- Svět 2009
03:55- Receptář prima nápadů
04:45- Caruso show

04:10 DO-RE-MI
05:00 Novashopping

21. 4. 2009
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 (22)
08:10- Přátelé V (9)
08:35- M*A*S*H (43)
09:05- M*A*S*H (44)
09:35- Odpadlík IV (16)
10:25- Právo a pořádek V (11)
11:20- To je vražda, napsala VI
12:15- Drzá Jordan VI (12)
13:05- Sabrina
13:35- Will & Grace VIII (23)
14:05- Čarodějky III (5)
15:00- Zoufalé manželky II (8)
15:55- Růže z Kerrymoru
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 (10)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:15- TOP STAR magazín
22:20- Myšlenky zločince IV
23:15- Honkytonk Man
01:35- Volejte Věštce
03:15- Ve jménu zákona IV (6)
04:05- TOP STAR magazín
05:00- Sauna

22. 4. 2009
05.00 - Pod
pokličkou
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Viva Maria!
Francouzsko-italská
komedie
10.55 - Lístky vytržené
z památníku
11.45 - Toulky krajem
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Diagnóza
13.45 - Dotek anděla III (7/30)
14.35 - Soudkyně Amy VI
(4/22)
15.25 - Zašlapané projekty
15.45 – Šikulové
16.00 - Medúza
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 – Stop – Rady řidičům
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Pětiprstka hustokvětá
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 (8/12)
00.05 - Na moll
00.50 - Dotek anděla III (7/30)
01.35 - Hotel Babylon II (8/8)
02.30 - Pětka v Pomeranči
03.00 - Události v regionech
03.25 - Události v regionech
Brno
03.50 - Události v regionech
Ostrava
04.15 - Regiony ČT24
04.40 - ...hlavně, když kape

Ètvrtek
06:15Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II
(11)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:45- Will & Grace VIII (23)
08:10- Přátelé V (10)
08:35- M*A*S*H (45)
09:05- M*A*S*H (46)
09:35- Odpadlík IV (17)
10:25- Právo a pořádek V (12)
11:20- To je vražda, napsala VI
12:15- Drzá Jordan VI (13)
13:05- Sabrina
mladá čarodějnice III (24)
13:35- Will & Grace VIII (24)
14:05- Čarodějky III (6)
15:00- Zoufalé manželky II (9)
15:55- Ve svitu ohně
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 (11)
20:00- Velmi křehké vztahy III
21:15- Ano, šéfe!
22:25- Chirurgové IV (16)
23:20- Sběratelé kostí II (1)
00:15- Vraždy v Kitzbühelu
01:05- Volejte Věštce
02:50- Ve jménu zákona IV (7)
03:40- Helicops II (12)
04:25- Nikdo není dokonalý

23 . 4. 2009

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 - Na plovárně
s Ivanem Vyskočilem
09.25 - V. V. Štech vypravuje
a vzpomíná
09.55 - Kouzelný hrášek
10.15 - Krásy evropského
pobřeží: Benátky
10.25 - Příště u vás
s jubilantem
Janem Slabákem
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 (8/30)
14.25 - Haf! (60/62)
14.50 - Benjamin Kvítko
(3/26)
15.20 - Záhada hradu
Černá růže (8/13)
15.40 - Kde peníze pomáhají
15.50 - Svět Elmo (49/56)
16.05 - Daleká cesta
za domovem (10/39)
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 - Živé srdce Evropy:
05.00 - Auto Moto
Zmije obecná
Styl
18.45 - Večerníček
05.30 - Správy
18.55 - Šťastných deset
STV
a Šance milion
05.59 - Dobré ráno
19.00 - Události
08.30 - Panorama
19.40 - Branky, body, vteřiny
05.00 - PORT
09.10 - Babylon
19.50 - Losování Euromiliony
05.30 - Správy
09.35 - Fokus ČT24
19.55 - Předpověď počasí
STV
09.55 - Metropolitní muzeum
20.00 - Ranč U Zelené sedmy
umění (4/4)
05.59 - Dobré ráno
(16/21)
10.50 - Svět zázraků: Ushuaia
21.00 - 13. komnata
08.30 - Panorama
11.15 - Šaty dělají člověka
Vlastimila Petržely
09.10 - Přidej se
11.35 - AZ-kvíz
21.30 - Uvolněte se, prosím
09.25 - Nedej se
12.00 - Chalupa je hra
22.20 - Sex ve městě IV (4/18)
09.45 - Letadlová loď
12.25 - Černé ovce
22.50 - Losování Šťastných
Enterprise
12.45 - Krásy evropského
deset a Šance milion
10.40
Neobyčejné
životy
pobřeží: Golfský proud
22.55 - Losování Euromiliony
11.35
AZ-kvíz
12.50 - Reportéři ČT
23.00 - Krevní pouto
12.10 - Kuchařská pohotovost 00.55 - Dotek anděla III (8/30)
13.30 - Věříš si?
13.55 - Záhady Toma Wizarda
12.40 - Černé ovce
01.40 - Všechnopárty
05:59
14.10 - Věda je zábava (23/26)
02.25 - Události v regionech
12.55 - Partnerské vztahy
Snídaně
s
14.35 - Tykadlo
02.50 - Události v regionech
aneb Návod na
Novou
14.50 - Chcete mě?
Brno
přežití (16/26)
08:35
Zorro:
Meč
a
růže
(47)
15.10 - Muž, který přežil
03.15 - Události v regionech
13.15
Kde
peníze
pomáhají
09:30
Dům
harmonie
(2/2)
svou smrt
05:59
Ostrava
13.25 - Les Království
11:20 Beze stopy II (8)
16.05 - Deset století
Snídaně s
03.40 - Regiony ČT24
12:15 Komisař Rex II (3)
13.50 - Dvaasedmdesát
architektury
Novou
04.05 - Krásný ztráty
13:10 Lenssen & spol.
jmen české historie
08:35 Zorro: Meč a růže (46) 16.20 - Báječný svět
04.30 - Ajťáci (6/6)
13:40 Ženatý se závazky (40) 14.10 - Červený kamínek
k
nepřežití
(3/10)
09:30 Okruh přátel
14:10 Kobra 11 X (3)
16.35
Zoom
15.00 - Bludiště
11:20 Beze stopy II (7)
16.50 - Než přijede záchranka 15:10 Hvězdná brána VII
12:15 Komisař Rex II (2)
15.30 - Tak to vidím já (6/7)
(17)
17.05
Silnější
než
rozum
13:10 Lenssen & spol.
05:59
15.50 - Svět na kolejích
16:05
Las
Vegas:
Kasino
III
17.25
PORT
13:40 Ženatý se závazky (39)
Snídaně s
17:00 Odpolední Televizní 16.05 - Království divočiny
17.50
Přidej
se
14:10 Kobra 11 X (2)
Novou
16.35 - Prizma
noviny
18.05
Nedej
se
15:10 Hvězdná brána VII
08:35 Zorro: Meč a růže
16.55
Tisíc
let
18.30
Hledám
práci
Sportovní noviny
09:30 Julie Lescaut VI (7)
16:05 Las Vegas: Kasino III
české myslivosti
18.55 - Zprávy v českém
Odpolední Počasí
11:20 Beze stopy II (9)
17:00 Odpolední Televizní
17.25 - Království prstenu
znakovém jazyce
17:35 Zákon a pořádek:
12:15 Komisař Rex II (4)
noviny
19.05 - Pique-nique III (3/9)
Zločinné úmysly VI (21) 18.55 - Zprávy v českém
13:10 Lenssen & spol.
Sportovní noviny
19.30 - Pětka v Pomeranči
znakovém
jazyce
18:30 Ulice (1297, 1298)
13:40 Ženatý se závazky (41)
Odpolední Počasí
20.00 - Rodinné křižovatky
19.05
Hokejista
sezony
14:10 Kobra 11 X (4)
19:30 Televizní noviny
17:35 Zákon a pořádek:
20.30 - Gustáv Husák
O2 extraligy
15:10 Hvězdná brána VII
Sportovní noviny
Zločinné úmysly VI (20) 22.20 - Krásy evropského
20.00 - Krajina osudu
(18)
18:30 Ulice (1295, 1296)
Počasí
pobřeží:
16:05 Las Vegas: Kasino III
19:30 Televizní noviny
20:00 Ordinace v růžové za- 21.00 - Historie.eu
22.30 - Události, komentáře
(3)
21.55 - Zašlapané projekty
Sportovní noviny
hradě 2 (105)
23.10 - Plzeňské bublinky
17:00 Odpolední Televizní
Počasí
22.15 - Vráceno v restituci
21:20 Druhá šance (9)
23.20 - Dokumentární klub
noviny
20:00 Comeback
00.10 - Hudba pro svatby
22:10 Zákon a pořádek: Útvar 22.30 - Události, komentáře
Sportovní noviny
20:40 Beze stopy VII (15)
a pohřby
pro zvláštní oběti VII (15) 23.10 - Plzeňské bublinky
Odpolední Počasí
21:30 Odložené případy VI
01.45 - Divadlo žije!
23.20 - Berlín, Alexandrovo
23:05 Zastav a nepřežiješ
17:35
Zákon
a pořádek:
22:20 Na vlastní oči
02.10 - Q
náměstí (5/14)
00:40 Kriminálka Las Vegas
Zločinné úmysly VI (22)
23:05 Zrada
02.40 - Notes
00.20 - Olověná bublina (4/6)
V
(23)
18:30 Ulice (1299, 1300)
Kanadský thriller
03.20 - Zoom
00.50 - Srdce nad Hradem
01:25 Novashopping
19:30 Televizní noviny
00:45 Novashopping
03.35 - Deset století
01.40
Svatováclavský
01:45 Na vlastní oči
Sportovní noviny
01:05 112
architektury
hudební festival
02:20 Věštírna
Počasí
01:35 Věštírna
03.50 - Vzhůru dolů! (5/7)
03.35 - Film point
03:00 Áčko
20:00 Duch
02:15 Áčko
04.10 - Nehasit! Hořím!
04.35 - Než přijede záchranka
Americký film
04:10 DO-RE-MI
04:10 DO-RE-MI
04.25 - Dobrodružství vědy
05:00 Novashopping
22:30 Bratrstvo vlků
a techniky
04.45 - Věda v Evropě:
05:00 Novashopping

05.00 - Chalupa
je hra
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 – Televarieté
10.25 - Malý bílý koníček
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Dotek anděla III (6/30)
14.35 - Soudkyně Amy VI
(3/22)
15.15 - Krásy evropského
pobřeží: Benátky
15.25 - Game Page
15.50 - Byla jednou jedna
planeta (16/26)
16.15 - Tak to vidím já (6/7)
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 - Živé srdce Evropy:
Čáp černý
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
21.55 - Na stopě
22.20 - Losování Sportky
a Šance
22.25 - Hotel Babylon II (8/8)
23.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.25 - Smrt pedofila
Český film
00.50 - Dotek anděla III (6/30)
01.35 - Hledání ztraceného
času
01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Sabotáž
03.35 - Tajné akce StB (15/40)
03.50 - Regiony ČT24
04.15 - Kultura v regionech
04.40 - Vítr v černých brýlích

Støeda
05.00 - Zkus
mít vkus
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
06.00 - Šikulové
06.20 - Trojčátka (17/26)
06.45 - Sezamová angličtina
(15,16/52)
07.10 - Kromaňonec (17/21)
07.35 - Záhada hradu
Černá růže (8/13)
07.55 - Doma chutná nejlépe:
Rosita z Mexika
08.10 - Taková nenormální
rodinka
09.30 - Ovečka Shaun (6/40)
09.45 - Kuchařská
pohotovost
10.15 - Phar Lap
Australský film
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Království divočiny:
Kachničky mandarinské
13.35 - Fürstenberská
zahrada - Znovuzrození
13.55 - Mezi námi zvířaty
14.25 - Partnerské vztahy
aneb Návod na
přežití (17/26)
14.50 - Doktor Martin (16/23)
15.40 - Probuzení Šípkové
Růženky
Německý film
17.10 - Šaty dělají člověka
17.20 - Experiment
17.45 - Plány a touhy (5/6)
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 - Zázraky přírody
21.25 - Porota
23.30 - Zprávy
23.35 - Branky, body, vteřiny
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Sexbomba od vedle
Americká komedie
01.30 - Šeherezáda
Německý thriller
03.00 - 13. komnata
Vlastimila Petržely
03.30 - Pošta pro tebe
04.25 - Folklorika
04.45 - Věda v Evropě: AIDS

Sobota

06:00- Párty s
kuchařem
06:30- Kočičí banda (20)
07:00- X-Men: Začátek II (2)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Dobrodružství Toma
a Jerryho
08:00- Fresh Prince III (19)
08:25- Přátelé V (12)
08:55- možnost regionálního
zpravodajství
08:55- Autosalon
09:50- Wolffův revír IV
10:50- Agentura Jasno (15)
11:40- Closer II (8)
12:40- Columbo
14:25- Svatebčané
Americká komedie
16:50- Ženich na útěku
Americká komedie
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé V (13)
20:00- Král Artuš
Irský film
22:30- Kiss Kiss Bang Bang
Americká komedie
00:35- Halloween H2O
Americký horor
02:05- Volejte Věštce
03:50- Helicops II (13)
04:40- Helicops III (1)

01:30 Novashopping
01:50 Volejte Novu
02:15 Babicovy dobroty
03:40 Áčko
04:25 DO-RE-MI
05:10 Novashopping

25. 4. 2009

05.00 - JOO!
To je cirkus
05.25 - Bojová
umění aneb
Jednota osobnosti
05.55 - Tisíc let české
05.00 - Báječný
myslivosti
svět k nepřežití
05.20 - Šaty dělají
06.30 - Správy STV
člověka
06.55 - U nás v Evropě
05.30 - Správy STV
07.05 - Silnější než rozum
05.59 - Dobré ráno
07.20 - To jsou věci! (8/10)
08.30 - Panorama
07.50 - Panorama
09.10 - Na stopě
08.30 - Osudové okamžiky
09.35 - Experiment
08.45 - Na plovárně
10.05 - Neznámí hrdinové
s Ivanem Trojanem
10.35 - Rodinné křižovatky
09.10 - Po stopách
11.05 - Pod pokličkou
09.25 - Folklorika
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
09.50 - Náš venkov
06:15
12.25 - Černé ovce
10.10 - Za vesnickými
Bolek
a
Lolek
12.40 - Ta naše povaha česká
muzikanty
(8, 9)
13.05 - Medúza
06:40 Baby Looney Tunes 10.35 - Hledání ztraceného
13.30 - Šikulové
času
07:05 Pirátova rodinka (24)
13.50 - Byla jednou jedna
07:35 Admirál Bublina útočí 10.55 - Krajina osudu
planeta (16/26)
12.00 - PORT
08:05 Čarodějky VIII (2)
14.15 - Sportovci světa
12.30 - Pětka v Pomeranči
08:55 Eso W
15.30 - Kvarteto
12.55 - Game Page
10:10 Matilda
16.00 - MS v hokeji 2009
13.20 - Sabotáž
Švýcarsko
Americká komedie
13.45 - Interpol: Live
Německo - Rusko
12:00 Volejte Novu
14.50 - Kamera na cestách
18.40 - Braňme se!
12:30 Vražda v hotelu
15.40 - O češtině
18.55 - Zprávy v českém
Excelsior
znakovém jazyce
16.00 - MS v hokeji 200
Český film
19.05 - Magazín Ligy mistrů 14:35 Záhada bermudského
USA - Lotyšsko
19.30 - Haf! (60/62)
18.45 - Divadlo žije!
trojúhelníku (3/3)
20.00 - MS v hokeji 2009
19.10 - Kultura.cz
16:20 Hop - a je tu lidoop
Švýcarsko
19.35 - Tactum flaminis
Česká
komedie
Slovensko - Maďarsko
20.00 - MS v hokeji 2009
17:55 Babicovy dobroty
22.45 - Finále Plzeň 2009
Česko - Dánsko
18:30 Koření
23.50 - Ajťáci (6/6)
22.45 - Krok za krokem
19:30 Televizní noviny
00.15 - TV BONSAI.
k Eurovizi (1/3)
Sportovní noviny
00.35 - Gorodok (7/20)
23.15 - Noc s Andělem
Počasí
01.00 - Na moll
00.45 - Abbey Road
20:00 Tvoje, moje a naše
01.45 - Ženy Charty 77
01.35 - Sešli se ...
Americká komedie
02.00 - Tankisté
21:50 7 vteřin
02.35 - Klobouček
02.55 - Krajina osudu
Akční thriller
03.10 - ČT Live - Fešáci
04.00 - Hledám práci
23:40 Od soumraku
a Nedvědi v Lucerně
04.20 - Svět na kolejích
do úsvitu
04.05 - Grotesky
04.40 - Cukrové kostky
Americký akční film 04.30 - Ladí neladí
a čokoláda

06:15Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II
(12)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:45- Will & Grace VIII (24)
08:10- Přátelé V (11)
08:35- M*A*S*H (47)
09:05- M*A*S*H (48)
09:35- Odpadlík IV (18)
10:25- Právo a pořádek V (13)
11:20- To je vražda, napsala
VI
12:15- Drzá Jordan VI (14)
13:05- Deník zasloužilé
matky (1)
13:35- Sabrina
mladá čarodějnice III (25)
14:05- Čarodějky III (7)
15:00- Zoufalé manželky II
15:55- Pobřeží snů
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 (12)
20:00- Nepodceňuj
blondýnky
21:15- 12 opic
Americký sci-fi thriller
23:50- Podezřelá
Americký thriller
01:35- Volejte Věštce
03:15- Ve jménu zákona IV
04:05- Miláčci

02:35
02:55
04:30
05:15

01:00

- Hon na bestii
Francouzský thriller
Zakázané radovánky
Francouzský film
Novashopping
Tabu
DO-RE-MI
Novashopping
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06:00- Párty s
kuchařem
06:30- Kočičí banda (21)
07:00- X-Men: Začátek II (3)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Dobrodružství Toma
a Jerryho
08:00- Přátelé V (13)
08:25- Svět ve válce (13)
09:30- Svět 2009
10:05- Krippendorfův kmen
Americká komedie
11:55- Receptář prima nápadů
13:00- Partie
13:45- Slídilové
Americká komedie
16:05- Columbo
18:00- Jak se staví dům
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé V (14)
20:00- Vraždy v Midsomeru
IX
22:00- Ned Kelly
Britsko-australský film
00:10- Rodinné spiknutí
Americký thriller
02:10- Volejte Věštce
03:55- Partie
04:35- Sinan Toprak II (3)

21:50 Mr.GS
22:20 Temný stín nad L.A.
Americko-německý
akční film
00:30 Kriminálka Las Vegas
V (24)
01:20 Novashopping
01:40 Střepiny
02:05 Volenka
04:10 DO-RE-MI
05:00 Novashopping

26. 4. 2009

05.25 - Banánové
rybičky
05.50 - Nedělní ráno
06.50 - Správy STV
07.15 - Klíč
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník (726/2379)
08.45 - Grandfestival smíchu
09.30 - Tajemství Strážce duší
09.45 - Knižní svět
10.10 - Film 2009
10.40 - Exit 316
11.00 - Chcete je?
11.10 - Mýty a fakta historie
12.00 - Generál Eliáš
13.15 - Náš člověk v Paříži
06:10
13.45 - POP ART
Bolek a Lolek
14.25 - Svět umění
(10, 11)
06:35 Baby Looney Tunes (5) 15.15 - Zasvěcení
15.40 - Poklady světa
07:00 Pirátova rodinka
16.00 - MS v hokeji 2009
07:30 Moto GP Slovensko - Bělorusko
Velká cena Japonska
09:15 Poslední výstřel
18.45 - Fathom - Thriller
Davida Sandela
18.55 - Simpsonovi XIX
Český film
19.20 - Hudba na zámku
09:55 Jane Doe: Zmizení
Konopiště
Americký krimi film
19.45 - W. A. Mozart
11:40 Sázka na třináctku
20.00 - Lovec 21. století
Český krimi film
20.55 - Přidej se
13:30 VC Bahrajnu
21.05 - Halali
16:30 Mr. Bean
17:00 Odpolední Televizní 21.40 - Srnčí hody
noviny
22.00 - Na plovárně
Sportovní noviny
s Ivanou Trumpovou
Odpolední Počasí
22.25 - Dodes'ka den
17:25 Dva a půl chlapa IV
Japonský film
17:55 Rady ptáka Loskutáka 00.50 - Příběh brazilské hudby
18:50 Občanské judo
01.45 - Zázraky přírody
19:30 Televizní noviny
03.00 - Čétéčko
Sportovní noviny
03.15 - Kamera na cestách
Počasí
20:00 Výměna manželek IV 04.05 - Vzhůru dolů! (6/7)
21:20 Střepiny
04.25 - Krásný ztráty

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.05 - Unesli nám Leonarda
(2/4)
06.20 - Garfield a přátelé II
(26/26)
06.45 - Trojčátka (17/26)
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
11.50 - Kde peníze pomáhají
12.00 - Otázky
Václava Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Dick Whittington
14.25 - Cesty víry
14.45 - Křesťanský magazín
15.00 - Sváteční slovo
redaktora Radia
15.05 - Zlá krev (1/7)
16.15 - Vzhůru dolů! (6/7)
16.35 - Moje rodina III (4/13)
17.05 - Nehasit! Hořím!
17.25 - Čétéčko
17.40 - Retro
18.10 - Arabela se vrací
aneb Rumburak
králem Říše pohádek
(30/39)
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 - Šejdrem
21.35 - Žijeme digitalizací
22.05 - Zprávy
22.10 - Branky, body, vteřiny
22.15 - Losování Sportky
a Šance
22.20 - Dalziel a Pascoe XI
00.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.05 - Huff II (7/13)
01.00 - Svět umění:
Hollywoodští rivalové (2/15)
01.50 - Uvolněte se, prosím
02.35 - Na cestě
po střední Barmě
03.00 - Otázky Václava
Moravce 1. část
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle
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Stovky lidí zamířily na Ekojarmark

Pohladit hada a usrknout si kozího mléka!
V sobotu se na náměstí T. G.
Masaryka uskutečnil tradiční Ekojarmark, který uspořádal ke Dni Země Český
svaz ochránců přírody společně s Regionálním sdružením
Iris a Zdravým městem Prostějov. Početné davy lidí
mířící už ráno na naše náměstí dávaly tušit, že akce si rok
od roku získává stále větší po-

čet příznivců.
Letošní Ekojarmark zahájil
slavnostně folklórní soubor
Klas a společně s hřejícími paprsky sluníčka vyloudil nejeden úsměv na tvářích návštěvníků akce. Ti se pak mohli projít okolo zhruba tří desítek stánků, u kterých bylo všemožnými
způsoby prezentováno, co
vlastně znamenají slova začína-

jící předponou eko.
Herpetolog Ivan Zwach se tady
prezentoval ukázkou živých
obojživelníků a plazů, lidé
mohli hned vedle vidět výstavku handicapovaných živočichů
naší volné přírody ze Stanice v
Němčicích nad Hanou a opodál
už na lidské pohlazení čekaly
koza s kůzlátky z farmy Rózinka.

Hlavně děti pak zaujalo divadelní představení „Čarodějnická pohádka„ o přeměnách ročních období. Návštěvníci prostějovského náměstí si pak u
mnoha stánků mohli dopřát z
velkého výběru nejrůznějších
pochutin a pamlsků. To vše pochopitelně vyrobených čistě z
přírodních produktů.
I na letošním Ekojarmarku byli
vidět i čelní představitelé města. Místostarostové Miroslav
Pišťák a pochopitelně také politik Zdravého města místostarosta Vlastimil Uchytil. Ten byl
mimo jiného i u závěrečného
losování výherců tradiční Baterkiády. "Ekologie není jen
prázdné slovo, jde o to se tak i
chovat a správně žít," podotkl

V. Uchytil, kterého jsme se
vzápětí šťouravě zeptali, zda i
on se chová ekologicky. "No samozřejmě. Mimo jiného třídím
odpad a snažím se vychovávat
své děti k šetrnému zacházení s
přírodou. Pravidelně s odpadem navštěvujeme sběrný
dvůr," dodal místostarosta.
Ke koloritu letošního Ekojarmarku přispěly tradičně i ukázky lidových řemesel, například
kovářské umění, pletení proutěných košů, výrobky ze slámy a
lýka, košíky z pedigu, tkaní na
ručním stavu, točení na hrnčířském kruhu, výroba na šlapacím soustruhu a další. Pro děti nejrůznějšího věku byly připraveny desítky soutěží a
kvízů.
-mik-

Blíží se prostějovský MAJÁLES 2009
Stejně jako v minulých letech
bude začátek května patřit
studentským slavnostem zvaným MAJÁLES. Před rokem se poprvé slavnosti přesunuly z náměstí do prostějovského zámku. Bude tomu
tak i letos, kdy 7. května obsadí okostýmovaní studenti
prostějovských středních
škol a učilišť nádvoří prostějovského zámku.
Akci pořádá Gymnázium J.
Wolkera a soubor Divadla Point
a finančně podporují GAUDEAMUS o.p.s a město Prostějov.
Tradiční průvod odstartuje od
Městských lázní v 11.00 hodin
a po trase Skálovo náměstí –
Smetanovy sady – Vojáčkovo
náměstí – Netušilova ulice –
Komenského ulice – Špalíček –
Kostelní ulice – náměstí TGM
dorazí na prostějovský zámek.
Na nádvoří zámku svedou boj o
přízeň poroty kandidáti na krále

majálesu a jejich družiny. Soupeřit budou v několika disciplínách, přičemž volná disciplína
je týmová a nejvíce hodnocená.
Jedná se o představení kandidáta na krále/královnu s pomocí
hudby, tance nebo jen slovně v
trvání maximálně 10 minut. V
16 hodin se fanoušci dočkají vyhlášení krále/královny MAJÁLESU 2009 a korunovace
starostou města Prostějova, který předá klíče od města.
Čekání na korunovaci zpříjemní kapely (např. Main Street
Ska Band, Unna, Michael Lužný a doprovod, 3F, Převážně
nevážně, Okap a další). Kapely
budou hrát samozřejmě i po vyhlášení.
Každý účastník v masce bude
odměněn kofolou ZDARMA.
Vítězný královský tým získá
sladkou odměnu a jednotlivé
soutěže budou odměněny drobnými dárky.
-js-

Soutěž u Slunce slunce
nezapadá má už výherce
V minulém čísle jsme zveřejnili soutěž ve spolupráci s
nově otevřenou restaurací
Club&restaurant Slunce v
Plumlovské ulici. Pokud jste
chtěli vyhrát poukázku v hodnotě 500 korun na konzumaci
v této restauraci, měli jste správně odpovědět na otázku,

kolik jackpotů garantuje herna nově otevřeného Clubu.
Správná odpověď zní: Tři
jackpoty. Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali výherce, kterým je Tomáš Gross, Kotěrova 2, Prostějov. Výhru si vyzvedněte v
redakci. Blahopřejeme! -red-

Pohár Zdravého města
Návštěvníci letošního Ekojarmarku si mohli zblízka prohlédnout a dokonce
i pohladit našeho nejvzácnějšího hada - užovku stromovou. Hlavně děti
z toho byly paf!

Na pohlazení čekala i kozenka z farmy Rózinka. Zájemci u tohoto stánku měli možnost ochutnat veškeré produkty z kozího mléka.
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Krále Majálesu 2009 bude opět korunovat starosta Prostějova Jan Tesař

Ve středu 29. dubna 2009 se
uskuteční v Kolářových sadech sedmý ročník soutěže O
pohár Zdravého města Prostějova. Zahájení akce je v
8:00 hodin, předpokládaný
závěr ve 13:00 hodin, kdy
budou
vyhodnoceni
a
odměněni
nejúspěšnější
účastníci.
„Také v letošním roce budou
o pohár soutěžit družstva
žáků 6. tříd základních škol.

Na sedmi stanovištích budou
plnit úkoly nejrůznějšího zaměření. Cílem akce je vyzkoušet, jak jsou děti schopny využít získaných znalostí
zejména z oblasti zdravovědy či dopravní výchovy ze
školy, přednášek nebo zájmových kroužků a především je uvést do praxe,„ vysvětlil smysl klání místostarosta a politik Zdravého města Vlastimil Uchytil. -mik-

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 povinným Lence Entlové z Kralic na Hané a Petru Kalejovi z
Prostějova. Dražit se bude stojací větřák s vyvol. cenou 100

korun, mikrovlnná trouba
Sharp s vyvol. cenou 300 korun, chladnička Haler (50 l) s
vyvol. cenou 500 korun a televizor Home Tech s dálkovým
ovládáním s vyvol. cenou 400
korun.
Prohlídka dražených věcí je
možná pouze v den konání
dražby na exekučním oddělení
po dobu registrace dražitelů.

20. dubna 2009

Jarní úklid zbavil školní zahradu nánosů zimy
Sobotního rána se některé děti z mateřské školy v Moravské ulici nemohly dočkat. Vždyť jít do školky právě v sobotu se moc často nepodaří.
Alarm nedočkavých dětských hlásků a sluníčkový
prstík zvedl z postelí i rodiče,
protože všechny společně čekal v mateřské škole jarní úklid. Vymetli zbytky zimy ze
všech koutů.
Trávník, záhony, keře, altány i
okrasné dřeviny v keramických mísách se pod šikovnýma
rukama rodičů i dětí rychle
zbavovaly nepěkného nánosu
zimy. Sobotním prosluněným
dopolednem se jen jen míhaly
hrábě, metly a smetáky, rýče
odkrajovaly porce zeminy pro
budoucí záhony, ostré zuby pilek se hbitě zakusovaly do překážejících větví stromů a děti
pobíhaly s vozíky shrabaného
listí ke kontejneru čiperně jak
permoníčci.
„S jarním úklidem zahrady
nám pomáhají rodiče už několik let. Je to téměř rodinná akce, protože přijdou rodiče i s
dětmi a při společné práci se lépe poznají. Během dopoledne
je zahrada uklizená, všichni
mají dobrý pocit, že přiložili
ruce k dílu a ze školního rozpočtu ušetříme tisíce, které můžeme dát dětem jinou formou,„

vysvětlila ředitelka mateřské
školy Alena Hekalová.
Za odměnu, že všem šla práce
pěkně rychle od ruky, připravily učitelky a maminky laskominy k zakousnutí. Grilované
klobásky a další pochoutky mizely rychle spolu s hrnky kouřícího čaje a kávy v malých i
velkých pusinkách, protože při
práci přece každému pořádně
vytráví.
„Jarní úklid zahrady je už vžitou tradicí. Už se sami ptáme,
kdy gruntování vypukne,„ promluvila za mnohé rodiče maminka Poláková. „A stejné je to
na podzim, kdy zase zahradu
připravujeme na zimu,„ dodala.
Podle ředitelky Hekalové budou tuto sobotu uklízet nevelkou zahrádku také v mateřské
škole v Raisově ulici, která je
odloučeným pracovištěm školy v Moravské. I tam rodiče pomáhají.
„Pro mateřskou školu je to obrovská pomoc, jsme všem rodičům vděční,„ ocenila ředitelka
ochotné pomocníky a spokojeně přelétla pohledem uhlazený zelený koberec, na kterém
se rozzářily žluté terčíky pampelišek.
-jp-

zůstává Martin Pekáček, DiS. a
místopředsedou Zdeněk Menšík,
třetí člen dosavadního výboru
hospodář Richard Justan, opouští
funkci hospodáře, ale zůstává členem výboru, novým hospodářem
a členem výboru se stal Ing. Jan
Ježek a pátým členem výboru se
stal Mgr. Antonín Dušek. Všichni
funkcionáři strany své funkce zastávají bez nároku na jakýkoliv
honorář či náhradu nákladů.
MO Prostějov vyslala také 4 své
delegáty na Zemský sjezd strany,
což je nejvyšší orgán strany,
scházející se jednou za dva roky.
Tentokrát sjezd proběhl v městečku Hluk u Uherského Hradiště a

byl poprvé dvojdenní. Zemský
sjezd schválil nové stanovy strany
a rovněž zvolil nové vedení, v čele z předsedou strany, kdy dosavadního předsedu Ing. Pavla Dohnala nahradil teprve jednatřicetiletý Jiří Novotný z Manerova na
Vyškovsku, který je představitelem nastupující generace mladých Moravanů a současně i lídrem strany pro volby do Evropského parlamentu.
Ale Moravané nejsou jen o Moravě, při zakládání MO Prostějov,
byl kromě základní myšlenky o
oživení promoravských snah kladen velký důraz i na prostějovskou komunální problematiku.

Moravané by tímto chtěli vyzvat
nespokojené občany města Prostějov, kteří mají zájem o dění ve
městě a komunální politiku, aby
na e-mail 2000Pv@seznam.cz
zasílali své návrhy a připomínky,
které mohou být zapracovány do
programu Moravanů pro komunální volby 2010, nabízíme rovněž možnost širší spolupráce pro
komunální volby nestranickým
odborníkům a představitelům
občanských sdružení, kterým není osud a fungování našeho města
lhostejný. Tel. kontakt 777 727
268.
Martin Pekáček, DiS,
předseda MO Moravané
Prostějov

Prostějov je svými podmínkami ideální pro rozvoj cyklistiky
Město Prostějov je ideálním
městem pro rozvoj cyklistické dopravy především
svými přírodními podmínkami, to je především malým
převýšením. V Prostějově a
jeho okolí, oproti jiným městům, je zaznamenávána vysoká intenzita cyklistické dopravy. Jízdní kolo je ekologicky nejvhodnější dopravní
prostředek především v osobní dopravě na krátké vzdálenosti.
Cyklistická doprava využívá
účinněji prostor, než doprava
automobilová, městskému prostředí
odlehčuje
svými
skromnějšími požadavky na
odstavování jízdních kol. Z hlediska ochrany životního prostředí rozvoj cyklistické dopravy upevňování zdraví obyvatel
a také omezuje hluk a emise
škodlivých látek. V Prostějově
rychlost přepravy na jízdním
kole je srovnatelná s průměrnou
rychlostí autobusů MHD. Cyklistická doprava je snadno přizpůsobivá konkrétním podmínkám. Je však citlivá na klimatické podmínky a je náročná i
na co nejkratší spojení zdrojů a
cílů dopravy. V Prostějově na-

př. v létě jezdí autobusy MHD
prakticky poloprázdné, ale v
zimě nebo za deště jsou tyto autobusy naplněny k prasknutí.
Podstatnou nevýhodou cyklistické dopravy je podstatně vyšší
riziko zranitelnosti cyklisty. Každoročně v okrese Prostějov na
silnici umírá minimálně jeden
cyklista a několik je jich těžce či
lehce zraněno. Nebudu čtenáře
unavovat nezáživnou statistikou. Cyklista se musí tedy ve
zvýšené míře chránit. Vhodná

ochrana je jak ve vybavení kola,
tak i v oblečení. Svůj význam
má i chování cyklistů na silnici.
Začněme oblečením. V ČR
podceňovanou záležitostí je nošení cyklistické přilby. Mohu
sám říci, že několika známým
při pádu z kola přilba zachránila
život. Obuv při jízdě na kole by
měla být sportovní, pevně připevněná k chodidlu. Několikrát
jsme se setkali s dopravní nehodou , kdy se cyklistovi zula nazouvací obuv a ten následkem

K vyznavačům jízdních kol patří v Prostějově už i ti nejmenší.Pro ně je samozřejmostí mít při jízdě na kole nasazenu ochrannou přilbu.

toho havaroval. Cyklista by měl
i užívat vhodných kalhot tak,
aby se mu tyto nezapletly do řetězu. Doporučuje se za snížené
viditelnosti užívat i oblečení s
reflexními doplňky.
U vybavení kola je třeba především počítat se zásadou, že jako
cyklista musím být ostatními
účastníky silničního provozu viděn. Na neosvětlené komunikaci často dochází k tragickým dopravním nehodám, kdy řidič
motorového vozidla srazí neosvětleného cyklistu. V listopadu
letošního roku jsme zaznamenali smrtelnou dopravní nehodu
neosvětleného cyklisty za
snížené viditelnosti. Kolo musí
tedy být vybaveno funkčním
osvětlením vpředu i vzadu a
musí mít i funkční odrazová skla, aby bylo cyklistu vidět i z boku, což má vliv např. při
kolmém přejíždění silnice ( např. při křížení cyklistickou stezkou). O dobré funkčnosti brzd
na jízdním kole se domnívám
nemá cenu již diskutovat.
Cyklista je jako účastník silničního provozu, pokud jede na
kole, považován za řidiče, i
když některá ustanovení pravidel silničního provozu platí spe-

ciálně pro cyklisty. Cyklisté tedy musí jezdit po pravé straně
silnice co nejblíže u krajnice nebo obrubníku silnice dle technických podmínek silnice, nesmí jezdit vedle sebe a tak zavazet ostatním účastníkům silničního provozu. I u alkoholu je
cyklista považován za řidiče a
platí zde stejná ustanovení jako
pro řidiče motorových vozidel.
Jako řidič motorového vozidla
se často setkávám s nešvarem,
kdy cyklisté odbočují vlevo a
nepřesvědčí se, zda mohou odbočit a vjedou mi podstatě
přímo pod kola.. Toto konání ze
strany cyklistů je naprosto nezodpovědné a cyklisté si vůbec
neuvědomují, co sobě, ale i
ostatním účastníkům silničního
provozu mohou způsobit.
V ČR je poměrně nižší poptávka po bezpečnosti silničního
provozu jako ve vyspělých
státech Evropy. Toto se odráží
jak ve vybavení jízdních kol, tak
i v chování cyklistů a dalších
účastníků silničního provozu na
silnici. Policie ČR se bude proto
mezi jiným zaměřovat i na kontrolu vybavení jízdních kol a
chování cyklistů.
Michael Vafek, DI Policie ČR

Den Země oslavili školáci z Vrahovic úklidem parku
Komu se nelení, tomu se zelení,
řekli si v Základní škole ve
Vrahovicích a zorganizovali
jarní úklid parčíku u Floriánka. Zapojili se žáci od prvních
až po deváté třídy a vysmejčili
prostranství kolem kapličky
od polámaných větví, suchého
listí a trávy.
Na hrubé práce nastoupila nejdříve pracovní četa žáků 2.
stupně ZŠ. „Dočesanou„ pak
provedou ti menší žáčci 1. až 5.
tříd. Kromě parčíku vyčistí školáci také zelený pás mezi koupalištěm a hřištěm ve Vrahovicích,
kde vznikne nová zóna pro posezení v přírodě.
„Úklid parčíku byl součástí pro-

jektu Den Země, jehož cílem je
péče o prostředí kolem nás. Žáci
se zapojují proto, aby si uvědomili nutnost pečovat o své okolí.
Když sami přiloží ruku k dílu a
poznají, kolik práce dá údržba
malého kousku veřejné zeleně,
pak už jen tak s lehkým srdcem
neodhodí papírek,„ vysvětlila ředitelka ZŠ Vrahovice Vlasta
Ambrožová. Likvidaci a odvoz
odpadu zajistila firma .A.S.A.
Technické služby Prostějov, která přistavila štěpkovač a kontejner. Dodá také 9 nových stromků, které doplní současnou zeleň
v parčíku.
„Každá třída si vysadí svůj stromek a o ten bude také pečovat.

obyvatelům ulic Vodní a B. Šmerala
práce budou dokončeny nejpozději
do konce června 2009.
Pokud budete potřebovat jakékoliv
bližší informace, bude kontrolovat
postup stavebních prací pracovník
MěÚ Prostějov ing. Petr Brückner,
telefon 582 329 361 (volat nejlépe
mezi 7,30 až 8,30 hod. ráno). Práce
na stavbě bude řídit stavbyvedoucí
p. Staněk, telefon 602 704 968.
Dovolte, abych závěrem tohoto
oznámení vyslovil přesvědčení, že
při vzájemné vstřícnosti proběhnou
práce bez větších komplikací.
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic

Omezení na odboru dopravy

Záhon pro novou výsadbu byl připraven razdva.

volbách ve městě Prostějov. Moravané se ale rozhodně nechtějí
spokojit s dosavadními výsledky,
ale naopak chtějí nadále pokračovat ve svém úsilí a posilovat své
pozice, proto byly stanoveny úkoly pro další období, mezi které patří rozšiřování počtu místních organizací, již se připravuje založení MO v Prostějovičkách. Dalším
úkolem je založení samostatné oblastní organizace Prostějovsko,
doposud totiž organizačně spadá
Prostějov pod oblast Olomoucko.
Moravané také provedli změny ve
svém vedení, odsouhlasili rozšíření výboru MO ze stávajících tří
členů na pět. Předsedou nadále

Oznámení městského úřadu
Oznamujeme vám, že v druhé polovině měsíce dubna roku 2009 zahájíme práce na výstavbě II. etapy
cyklostezky v ulici Vodní a B. Šmerala v Prostějově.
Rekonstrukci bude provádět firma
STRABAG a.s. a za Městský úřad v
Prostějově bude provádět stavební
dozor pracovník odboru rozvoje a
investic ing. Petr Brückner. Lze očekávat, že v průběhu prací bude omezen jak příjezd, tak i přístup k jednotlivým nemovitostem v této lokalitě.
Žádáme vás tímto o vstřícnost při řešení problémů s přístupem k vašim
nemovitostem. Předpokládáme, že

Moravané oslavili rok obnovené existence
Už je tomu více než jeden rok, kdy
se sešla skupina promoravských
nadšenců z Prostějova a založila
místní organizaci (MO) politické
strany Moravané. Na své březnové schůzi tak mohli členové a
příznivci Moravanů oslavit první
výročí od svého takřka zázračného znovuzrození. Měli tak současně ideální příležitost podívat se
zpět a zhodnotit dosavadní výsledky své práce. K největším
úspěchům patří bezesporu trvalý
růst členské základny, založení dalších organizací v rámci našeho
okresu a to v Kralicích na Hané a
Kostelci na Hané a zisk více než tří
stovek hlasů v loňských krajských
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Zeleň dodá firma A.S.A za finančního přispění města,„ uvedl
Václav Tomek z Klubu přátel
školy.
Jarní smejčení zeleného prostranství bylo jen jedním kamínkem v mozaice akcí, které škola
v rámci Dne Země připravila.
Následovat bude teoretická část
– znalostní soutěž zaměřená na
úkoly s tematikou „Krajina kolem nás„, a v neposlední řadě
sběrová soutěž.
„Žáci sbírají vršky od pet lahví a
papír v rámci soutěže pořádané
městem a firmou A.S.A. Technické služby,„ doplnila výčet aktivit na ochranu přírody ředitelka
Ambrožová.
-jp-

Školáci si pěkně mákli, ale námaha stála za to.

Dle sdělení Ministerstva vnitra České
republiky, odboru realizace projektů
eGovernment dojde ve dnech 1. 5.
2009 - 10. 5. 2009 k centralizaci informačních systémů správních evidencí. Centralizace bude provázena
celostátní výlukou informačních systémů správních evidencí.
S ohledem na tuto skutečnost dojde k
omezení provozu na oddělení registru obyvatel, občanských průkazů a
cestovních dokladů odboru občanských záležitostí a dále na oddělení
vozidel odboru dopravy.
Napracovišti cestovních dokladů nebude možné podat žádost o vydání
biometrického cestovního dokladu,
vydat biometrický cestovní doklad,
provést kontrolu biometrie, vyhotovit cestovní doklad typu „ blesk„, zapsat děti do cestovního dokladu.
Na pracovišti registru obyvatel a
občanských průkazů nebudou fun-

kční agendy související s podáním
žádosti o občanský průkaz, s vydáním občanského průkazu a provádění změn v rámci správního obvodu.
Oddělení v těchto dnech bude provádět pouze vidimaci a legalizaci (
ověřování shody kopie s listinou a
shody podpisu) na pracovišti cestovních dokladů a přihlášení k trvalému
pobytu včetně změn trvalého pobytu
v rámci města Prostějov.
Na oddělení vozidel odboru dopravy
nebude možné provádět žádné úkony, které by vyvolaly změnu údajů
evidovaných v registru vozidel nebo
vkládání údajů nových. To znamená,
že nebude možné provádět nic
kromě lustrací vozidel nebo výdeje
dat z registru vozidel. Výše uvedené
výluky využijí pracovníci k archivaci a skartaci dokumentů a dále k reorganizaci úložiště spisů.
-red-

Držme jim palce!
S příchodem jara roste počet dopravních nehod s tragickými následky. Týkají se řidičů, chodců,
cyklistů a bohužel i dětí. A právě u
dětí by měla začít prevence spojená s dopravní výchovou. Účinným
preventivním programem by
mohlo být dopravní hřiště v Prostějově, které má dlouholetou tradici. Jenže stejně jako všude, kde
se jedná o výchovu dětí, je nutné
především nadšení, zájem a kvalifikovanost lidí a v neposlední řadě
dostatek finančních prostředků.
Děti ze školní družiny při ZŠ Melantrichova ulice v Prostějově již řadu
let pravidelně na jaře a na podzim
dopravní hřiště navštěvují. Chodí
sem rády, ale vždy zde chybělo něco
víc, než jízda na kole, koloběžkách
či motokárách.Aejhle - dočkali jsme
se! Při letošní první jarní návštěvě
jsme byli překvapeni, a to mile. S novým provozovatelem, kterým je
Sportcentrum, se ledacos změnilo.
Přivítali nás dva mladí, sympatičtí a

usměvaví pracovníci, kteří si hned
napoprvé získali přízeň jak dětí, tak i
vychovatelek. Ale to nejen svým vystupováním, ale zejména zájmem o
svoji práci, připraveností programu.
Už to nebylo jen o jízdě na dopravních prostředcích, ale hlavně o seznámení s jednoduchými dopravními předpisy a některými značkami, funkcí semaforu atd. Dopravní
hry děti nadchly a co teprve, když
všechny dostaly ochranné přilby,
které jsou sice povinnou výbavou
malého cyklisty, ale na dopravním
hřišti dosud chyběly.
Nový provozovatel a jeho pracovníci mají svoje plány, jak provoz dopravního hřiště vylepšit a zkvalitnit.
K tomu jim přejeme hodně sil, chuti, nadšení a také dostatek finančních
prostředků s podporou Městského
úřadu v Prostějově. Držme jim palce, ať se dílo zdaří. Prostějovské děti si to určitě zaslouží!
Kolektiv školní družiny
ZŠ Melantrichova

Zdravotní pojišťovna Agel
se sloučila s Hutnickou zaměstnaneckou
Vznik finančně silné zdravotní
pojišťovny je cílem sloučení Hutnické zaměstnanecké pojišťovny
(HZP) a Zdravotní pojišťovny
AGEL (ZPA). S tímto krokem vyslovily 16. dubna souhlas správní
rady obou společností. Za rozhodnutím sloučit se v jeden funkční a
kompaktní celek mimo jiné stojí
očekávaný propad v příjmech pojistného v systému veřejného
zdravotního pojištění a rovněž negativní důsledky probíhající finanční a hospodářské krize. Právním nástupcem je již existující
společnost - Hutnická zaměstnanecká pojišťovna.
Sloučením se ZPA posílí HZP svoji
pozici regionálního leadera s počtem cca 430 tisíc pojištěnců
Obě zdravotní pojišťovny přistupují
k tomuto kroku v čase, kdy jsou
schopny bez problémů plnit své
závazky vůči pojištěncům i vůči poskytovatelům zdravotní péče. Sloučení pojišťoven tudíž nepředstavuje
řešení finančních problémů, ale je
pouze pragmatickým rozhodnutím s
ohledem na vývoj trhu veřejného
zdravotního pojištění v blízké budoucnosti.
Sloučení pozitivně pocítí sami pojištěnci, kteří získají nadstandardní
služby vycházející z bohaté nabídky
preventivních programů obou slučovaných pojišťoven. Cílem je zabezpečit vysoce nadstandardní dostupnost zdravotních služeb pro všechny
pojištěnce prostřednictvím exkluzivních programů HZP. Pojištěnci získávají také jistotu příslušnosti k moderní a finančně nejstabilnější zdravotní pojišťovně v ČR, ve které se
spojuje finanční stabilita s jistotou
pro smluvní lékaře a všechny pojištěnce, tradice průmyslového regio-

nu a moderní přístup k individuálně
pojaté lékařské péči, který je reprezentovaný především ZPA. Stávající
smluvní síť zdravotnických zařízení
zůstane nejen zachována, ale naopak
se počítá s jejím dalším rozšiřováním. Pro poskytovatele zdravotní
péče sloučení znamená garanci zachování progresivních trendů v systému úhrad za poskytnutou zdravotní péči, kterou obě pojišťovny nastolily. A to bez ohledu na důsledky avizované finanční a hospodářské stagnace.
Spojením obou pojišťoven dojde v
dalších letech k provozním úsporám
zejména v obsluze pojištěnců, distribuci dat směrem k poskytovatelům
zdravotní péče v rámci využití jednotného informačního systému,
úsporám v nákladech na marketingovou komunikaci, ke sjednocení
sítě kontaktních míst pro obsluhu
klientů a odstranění duplicitních
kontaktních míst. V počáteční fázi
po sloučení nepočítá HZP s redukcí
počtu zaměstnanců. V první řadě půjde o nalezení optimální organizační
struktury s cílem zvýšit efektivitu
poskytovaných služeb.
Započatý proces slučování je plně v
souladu s platnými právními předpisy ČR - především zákonem č.
280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů. Sloučení obou
pojišťoven má být realizováno k
1.7.2009. O administrativních záležitostech spojených se sloučením
pojišťoven budou pojištěnci i poskytovatelé zdravotní péče s předstihem
informování.
Mgr. Maria Adamova, ředitelka
marketingu AGEL a.s.
Vedení ZP AGEL a HZP

Inzerce

PV Veèerník,
Olomoucká 10,
Prostìjov
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VOLEJBALISTKY JEDOU PRO TITUL

Tomanová před středeční bitvou: „Můj tip? Pevně věřím v naši sílu!“

Sportovní tipy

Po sobotním vítězném utkání s
KP Brno jsme krátce vyzpovídali libero našeho týmu a v tomto
utkání absolutně nejlepší hráčku
prostějovských volejbalistek
Markétu Tomanovou.
Po prvním prohraném setu to
vypadalo všelijak, také začátek druhé sady se nevyvíjel
zrovna příznivě. Jak se to zlomilo?
„Hlavně jsme ve druhém setu
konečně přestaly dělat nevynucené chyby a začaly jsme lépe
bránit útoky soupeřek. To bylo
hodně důležité, protože obrana
nám pak fungovala přesně tak,
jak jsme chtěly. Tím jsme se také
chytily v útoku a ve všech daTomi věří! Nejlepší tuzenské libero Markéta Tomanová pevně
věří ve středeční ukončení série

Foto: Jiří Vojzola

lších činnostech.“
V prvních dvou setech vám to
v poli skřípalo. Čím to bylo, že
jste se několikrát nemohly
shodnout, kdo míč bere?
„Skutečně šlo o míče, u kterých
jsme jedna nebo druhá nevěděly,
která je má brát. Bylo to nervozitou, všechny holky jsme strašně
moc chtěly. Byly jsme moc přemotivovány, ale záhy se to uklidnilo a už to začalo všechno klapat
podle našich předzápasových
představ.“
Pojedete si ve středu do Brna
pro titul?
„Já tomu pevně věřím, že to tam
zlomíme. Dneska jsme předvedly výkon, který umíme a chceme
ho ukázat i v Brně.“
Případný zisk titulu pro Prostějov bude ovšem pro vás jako pro Brňanku poměrně kuriózní. Ale zase by pro vás

mohlo být příjemnější slavit v
Brně...
„To určtiě ne, lepší by to bylo
před domácím publikem, před
vlastními fanoušky. Jestli se nám
ale ve středu podaří ten titul vybojovat, pojedeme rychle do
Prostějova a oslavíme ho tady.
Hlavně ale aby ten titul byl!“
Pokud se to podaří ve středu,
"protáhnete" spoluhráčky
brněnskými bary?
„To fakt nevím, to bude záležet
na holkách. Tohle my teď ale
rozhodně neřešíme, protože to
nechceme zakřiknout.“
Bude středeční utkání sledovat i vaše rodina?
„Určitě. Byla tady i dnes v Prostějově. Všichni nám moc fandí.“
A na závěr, váš tip před středou?
„Pevně věřím v naší sílu!“ -zv-

Pivínští „Turci“ rabovali v Prostějově
Haná předvedla mizerný výkon a zaslouženě odevzdala body
TJ Haná Prostějov
- TJ SokolPivín 0:1 (0:1)
Branka : 37. z pen. Spáčil. Rozhodčí: Václavík - Lizna, K. Krutovský. ŽK : Světlík, Zachar –
Nakládal. ČK : 43. Chum (Haná). Diváků: 100. Sestavy mužstev - Haná Prostějov: Lošťák Zachar, Jančiar, Světlík (67.
Bartoš), Chum - Šindler, Mašík
(88. Knoll), J. Zbožínek, P. Trnavský - Sedláček, Cibulec.
Trenér: Daniel Kolář. Pivín:
Brablec - Nakládal, Novák,
Spáčil, Mlčoch - Vrba, B. Sedlák
(61. Karásek), V. Švéda, Tydlačka - Vláčilík, M. Sedlák (75. K.
Švéda) Trenér: Jaroslav Svozil.
Střet dvou na jaře dosud neporažených mužstev, společně s lákavým nádechem regionálního derby přilákal do rozpadajících se
ochozů posledního provozuschopného fotbalového hřiště v

Prostějově velmi slušnou návštěvu. Vedle stovky platících fanoušků se minimálně další stejný počet přihlížejících „nastřádal“ v
areálu Za Olomouckou ulicí v
průběhu utkání. Hostující tým dirigovaný vynikajícím stoperem
Spáčilem se ujal v závěru první
půle zaslouženého vedení zásluhou pokutového kopu, které si ve
druhém dějství proti chybující
Hané s přehledem pohlídal. „Po
vedoucí brance jsme se soustředili na obranu a využívali jsme možnosti jít do rychlých brejků,“ po-

fotbalové soutěže předvedli Hanáci úplně jiný výkon než o předcházejícím víkendu v Býškovicích. Mužstvo hrálo o padesát
procent hůře, nebojovalo, chyběl
pohyb a hlavně přesné přihrávky,
ze kterých poté pramenily chyby
hráčů. Pivínským stačil průměrný výkon a dobrá řízná obrana jištěná Karlem Spáčilem. „Karel
byl jednoznačně nejlepším
hráčem celého zápasu. Že nás dokáže eliminovat prakticky jeden
hráč, to jsem opravdu nečekal,“
vysekl poklonu zkušenému har-

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“
psal taktiku, která jeho celku vynesla třetí výhru v řadě šéf pivínské družiny Jaroslav Svozil.
V zápase 18. kola nejnižší krajské

covníkovi soupeře a zároveň namířil kritiku do vlastních řad domácí lodivod Daniel Kolář. Hosté chtěli zapomenout na podzim-

Už se tam třepe. Krátce před střídáním stran proměnil rutinérsky pokutový kop Pivína jeho nejlepší hráč Karel Spáčil
(č. 9) a o výsledku bylo rozhodnuto. Foto: Zdeněk Pěnička

HLASY TRENÉRŮ:
Daniel KOLÁŘ (TJ Haná Prostějov): „Zasloužené vítězství
hostů, kteří nás v první půli předčili ve všech herních činnostech. Jinak se jednalo o hodně vyrovnaný zápas, ve kterém dal Pivín na rozdíl od nás gól a proto vyhrál. Spíše se však jednalo o bojovný zápas
s nasazením, než nějakou fotbalovou ódu.“
Jaroslav SVOZIL (TJ Sokol Pivín): „Průběh střetnutí ovlivnilo
vyloučení v závěru první půle. Po vstřelené brance jsme se tak už
mohli proti oslabenému soupeři soustředit na důslednou obranu s
pokusy o rychlé brejky. Co mě těší? Že se nám podařilo Hanou
uhlídat při standardkách, protože tam mají domácí obrovskou sílu.“
-zvních krutých domácích (0:4) a
také se podle toho připravili. Na
jejich sebevědomí se pozitivně
projevil výtečný jarní start, kdy
dokázali zvítězit v Němčicích
(5:0) a doma s Hustopečemi
(1:0). „Do třetice jsme udrželi nulu, což je super. Jen abychom v
nastaveném trendu vydrželi co
nejdéle. V neděli máme doma
Tovačov a to je soupeř, jsou u nás
hody, tak musíme udržet koncentraci,“ bojí se určitého uspokojení Svozil. Druhou otázkou,
která vyvstala je, proč Hanáci už
podruhé doma na jaře předváděli
takový odvar fotbalu? Bojí se
snad diváků
kolem hřiště, nebo velkých
rozměrů domácího trávníku?!?
Už v 5. minutě unikl domácí Cibulec po pravé straně, ale jeho
střelu nadvakrát hostující gólman
Brablec kryl. Ve 14. minutě po
faulu za hranicí velkého vápna na
domácího Trnavského, zahrával
trestný kop J. Zbožínek, ale jeho
střelu na brankové čáře zachytil
strážce hostující svatyně. O tři
minuty později se k míči v pokutovém území Hané dostal hostu-

jící Tydlačka, ale jeho hlavička
šla nad Lošťákovu branku. Ve 20.
minutě se opětovně z trestného
kopu snažil J. Zbožínek, ale i dorážka Jančiara šla vedle levé tyče
Brablecovy branky. Ve 34. minutě fauloval v pokutovém území domácí Jančiar Vláčilíka a z
nařízeného pokutového kopu
Spáčil střelou do horního rohu
branky nedal Lošťákovi šanci. O
minutu později vyslal rychlonohý Cibulec z lajny prudkou ránu,
ale ta skončila v náručí dlouhého
brankáře Pivína. Ve 43. minutě
přišla další rána pro Hanáky,
když hlavní arbitr přehlédl fauly
na domácího Chuma a jeho
oplácení po domluvě s pomezním odměnil červenou kartou.
Celý druhý poločas se oslabení
Hanáci snažili vyrovnat, ale střela Cibulce v 51. minutě trefila
pouze tyč a v 76.minutě pokus
stejného hráče minul hostující
branku. Má tedy trenér Kolář do
příštího zápasu ve Všechovicích
co napravovat. Tak teda Hanáci,
takhle tedy ne, začněte bojovat,
nadprůměrný výkon Trnavského
na výhru nestačí!
-ol,zv-

Bálint: „Máme dostatečně kvalitní
kádr, abychom svou roli splnili!“
Kouč prostějovských basketbalistů Peter Bálint převzal potácející se tým Orlů po 14. kole
Mattoni NBL po bouřlivákovi
z Balkánu Ivicovi Mavrenskim
a dotáhl BK Prostějov na 4. místo po základní části. Daný úkol dostat BK Prostějov na třetí
místo se mu tak tedy splnit nepodařilo. Druhý sezónní cíl, kterým byl postup do finále Českého poháru se však jeho svěřencům podařil a tak se bude rozhodovat o tom, jestli bylo jeho
působení úspěšné nebo naopak
rozhodovat v právě startujícím
play off nejvyšší soutěže. Jedno
je však už dnes více než jisté,
nový kouč převzal družstvo
v totálním rozkladu a jeho následné čistky řádně pročistily
zatuchlý vzduch v kabině.
Bálintova zápasová bilance
15:13 není na poměry a očekávání z minulých sezón rozmlsaných fanoušků nijak ohromující, ale je nutno brát okolnosti

za jakých dlouholetý kouč hanáckého klubu k prvnímu týmu
přišel.
¤ Základní část s bilancí 21-19
je nejhorším výsledkem BK
Prostějov v celého prvoligové
historii. Souhlasíte?
„Je to skutečně tak. Je ale třeba
se podívat na celou věc od začátku. Ono se to samozřejmě
všechno valí na současný tým,
ale má to někde základy. My
jsme jen dokončili to co už bylo
rozjeté. Samozřejmě, že jsme
chtěli skončit lépe - třetí. Ten cíl
jsem měl když jsem k týmu přišel, i přestože už tehdy měl
Děčín náskok. Já však viděl reálnou šanci, což se v tom závěru
potvrdilo. Nebýt našich zaváhání s Kolínem a Opavou, tak
by se to podařilo. Takže kdybychom skončili, tyk by byli
všichni spokojení i když ten
poměr výher a porážek není Jak na Liberec? V současné době si trenér prostějovských Orlů hodně drbe hlavu tím jak vyzrát na severočeské
optimální.“
foto: Zdeněk Pěnička
(Dokončení na straně 27) Kondory
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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

2+1 s garáží, ul. Dr. Mičoly, Držovice.OV, cihl.,
vl. vytápění.
Cena: 1300 000,-Kč
3+1 s garáží, ul. Žeranovská, PV. Dr.,cihl. II.
patro,vl.vytápění, lodžie.
Cena: dohodou
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

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.
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

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

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

www.jhreality.cz
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 !!

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

Prostějov, ul. B. Němcové
Cihlový byt 3+1 v osobním vlastnictví, 82 m2, 4.
patro, bez výtahu. Plast. okna, lodžie, nová kuch. linka. Možnost koupě garáže vedle domu za cenu Kč
206.000,-.
Cena: Kč 1.751.000,-

NOVINKA

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,-

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

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

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

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!

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

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.

NOVINKA

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

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

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

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 .

VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.
Prodej zděné zahrad. chatky se zahradou
450m2 v obci Studenec.
Cena dohodou

KONICE: část. podsklepený třípodlažní dům
typuOKALvel.5+1sgaráží.Ihnedvolný.
NOVINKA:cena1250000Kč

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. Pozemek oplocený, vjezd autem na pozemek. Zast. plocha 145 m2,
zahrada 140 m2.
Cena: Kč 590.000,-

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,-

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. 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,-

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,55m2,4.patro,bezvýtahu,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+kk, Kostelecká ul. Kč 4.500,-/měsíc + inkaso
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, ul. Šárka
Kč 6.750,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Rejskova ul.
Kč 7.500,-/měsíc + inkaso
3+1, Švýcarská ul.
Kč 7.500,-/měsíc vč. inkasa
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./ze7,slodžiía
plast. okny, v rekonstr. domě, udržovaný a pěkný
byt,možnostzařízení NOVINKA:899000Kč
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./
ze7,výtah;rekonstruovanýbyt(novákuch.linka,
plovoucí podlahy, nová koupelna, plast. okna),
ihnedvolný
NOVÁCENA:929000Kč
n2+1-E.Beneše:družst./panel.,59m2,zvýš.přízemí/ze 4, zánovní kuch. linka, plast. okna, obklady, dlažby apod. Krásný, prostorný a udržovaný
byt;poprodejivolný
Cena:1150000Kč
n2+1–B.Šmerala:družst./panel.,7.p./ze7,výtah,
v rekonstr. domě – plast. okna, zateplená fasáda. V
bytěšatnaavest.skříně.
Cena:1150000Kč
n 2+1 – Tylova: cihl./os.vlast., 3.p./ze 3, vl. etážové topení, plast. okna, klimatizace, plovoucí
podlahy, zděný sklep, velký balkon, ihned volný
NOVINKA: 1 190 000 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
Cena: 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. Cena: 1 800 000 Kč

PRONÁJEM

1+kk–Raisova:nezařízenýcihl.bytslodžiíaplast.
okny,volnýihned
Cena:5700Kčvč.ink
1+1–Karlov:nezařízenýcihl.byt,ihnedvolný
NOVINKA:4000Kč+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,volnýod4/09 Cena: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–Belgická:nezařízenýbyt,poúpravách,velmi
pěkný,ihnedvolný NOVINKA:7000Kčvč.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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budou závodit na kolech
Jana Horáková bronzová v nizozemském Zwolle Školáci
Záštitu převzal starosta Jan Tesař
Pro cyklistku SKC Prostějov
Janu Horákovou začala sezona
začátkem dubna a to prvními
dvěma závody mistrovství Evropy BMX. ME se v letošním
roce rozrostl o dva závody, takže o titulu mistra Evropy bude
rozhodovat 14 závodů, ze kterých se do celkového pořadí bude započítávat 12 nejlepších výsledků. První dvojzávod (sobota a neděle) zavítal do haly a to v
holandském Zwolle. „Co se týče
organizace byl závod perfektní,
ale s provedením tratě už to tak
skvělé nebylo. Hlavně hodně
měkký povrch tratě způsobil, že
se nedalo skoro vůbec předjíždět,
protože jak závodník trochu vybočil z vyjeté stopy okamžitě zpomalil,“ uvedl bratr úspěšné reprezentantky Vít Horák.
To se stalo Janě osudným v sobotním semifinále, kdy měla perfektně rozjeté kvalifikační jízdy (1., 2. a 1.
místo), ve kterém jí
podklouzlo v poslední
zatáčce kolo, což ji donutilo vyjet z vyjeté stopy a následné zpomale-

ní ji odsunulo až na páté nepostupové místo! „K postupu do finále
chyběly tři centimetry a tak jsme
se museli spokojit až s devátou
příčkou,“ popsal smolnou sobotu
Vít Horák. O den později si už, ale
Jana spravila chuť a po bezproblémové kvalifikaci a semifinálové
jízdě si ve finále dojela pro krásnou bronzovou medaili. Celkově
se tak vyšvihla Horáková na 4.
místo. „S nedělním výsledkem
jsem hodně spokojená, třetí místo
je perfektní. Sobota mi moc nevyšla, byla to hlavně moje chyba, že
jsem vyjela z vyjeté stopy a na
zpátky jsem se už přes dvě závodnice nedokázala natlačit ’pěkně si
mě pohlídali’. Závody jsem si sice
moc neužívala, protože trať
byla hodně měkká, tím pomalá a

skoro všechny skoky bylo rychlejší projíždět. Neděle mi spravila
chuť,“ popsala letošní premiérový
závodní víkend Jana Horáková.
Jen co se úspěšná závodnice vrátila v pondělí ráno domů do Tištína,
nemohla ani chvíli otálet, protože
musela přebalit kola z bikrosového na horské a hurá do JAR na první světový pohár v horských kolech. Cesta byla pro Janu o to náročnější, že výpravy na SP vůbec pro
letošní rok nezaštiťuje reprezentace (finanční krize) a tak se o vše
musí Jana na jižní polokouli postarat sama. Závod se konal Pietermaritzburgu, zhruba 6 hodin jízdy z Johannesburgu. Vše začalo
páteční kvalifikací kde Jana skončila pátá. V sobotním finálovém
závodě to vypadalo hodně nadějně, když v semifinále narazila na
trojnásobnou světovou šampionku
z světového poháru
a také naši závodnici Romanu Labonkovou. Semifinálovou jízdu Jana bez
problému vyhrála a
dalo se očekávat, že

Janu Horákovou podporují

Dračí lodě opět ovládnou Plumlovskou přehradu
„Počítáme s třicítkou lodí,“ hlásí pořadatelé
Po loňské nadmíru úspěšné premiéře, se dračí lodě vracejí zpátky na místo činu. Při loňském
historicky prvním závodu se po
hladině Plumlovské přehrady
prohánělo celkově osmnáct posádek, jejichž snažení sledovalo
z břehů více než dva tisíce diváků! Už jen tato strohá statistická čísla dala pořadatelům jasné
znamení, že se určitě vrátí. Když
se k tomu připočítá výtečná atmosféra, která provázela tento
vodácký svátek na Hané, byli organizátoři rozhodnuti již večer
po loňských závodech. „U příležitosti loňských závodů také
vzniklo několik regionálních
týmů z Prostějova a okolí, které
tenhle sport natolik zaujal, že
pak startovaly i v dalších závodech dračích lodí pořádaných v
jiných lokalitách. Tyto pozitivní
zprávy nás pořadatele těší a povzbuzují a proto jsme potvrdili
rozhodnutí, že uspořádáme II.
ročník Poháru plumlovského
draka,“ uvedl hlavní šéf organizačního výboru Zdeněk Janeček.
Super zprávou je také zařazení
tohoto závodu do série GRAND
PRIX DRAČÍCH LODÍ, což je
série závodů určená pro amatérské posádky neregistrovaných
závodníků. Grand Prix je rozdělena na Západní a Východní divizi (jinými slovy Čechy a Mo-

rava), v každé divizi je naplánováno 5 závodů. Pořadí týmů v
jednotlivých závodech se boduje a vyvrcholením bude souboj
dvaceti nejlepších v celostátním
finále v Jindřichově Hradci. Zařazení plumlovského závodu do

Koho zakousne? Dračí lodě se
značí vždy originální vizáží

série GP zaručuje účast dalších
posádek z celé Moravy, první
přihlášky týmů již přicházejí, lze
očekávat že se na startu představí okolo třiceti týmů. „Pevně
věříme, že se bude na co dívat,
doufáme, že loňské týmy pilně
trénují a jsou připraveny na přicházející sezónu 2009. Současně vyzýváme nové týmy,
pracovní kolektivy a party přátel
- přijďte si zkusit zapádlovat na
dračí lodi, během 1-2 tréninků
Vás připravíme na závod, tak
abyste si užili báječný závodní
den na Plumlovské přehradě,“
vzkazuje všem zájemcům a příznivcům vodních sportů Zdeněk
Janeček.
-zv-

POHÁR PLUMLOVSKÉHO DRAKA
KDY?:
SOBOTA 9. KVĚTNA
KDE?:
Plumlovská přehrada, Pláž II, „U Lázničků“
Přihlášky: do 7. května 2009 (na adresu janecek@pavlof.cz,
tel. 737 288 337).
Tréninky: 7.-8. května 2009, od 14.00-20.00 hodin
(Pláž II, U Lázničků)
Závod:
9. května, 11.00 hod - rozjížďky 200m, 13.00 hodsemifinále, 15.00 hod-finále, 17.00 hod-závod na
2 km, 19.00 hod-vhlášení výsledků, 19.30 hodDragon párty.
Více informací o závodě, propozice a přihláška na
www.pavlof.cz.

Šachové stříbro z MČR putuje do Prostějova
Školní republikový šampionát
v šachu 6.-9. tříd skončil velkým úspěchem prostějovských
šachových nadějí. Čtyřčlenný
tým reprezentující RG a ZŠ
města Prostějov ve složení
Vojtěch Plát, Daniel Jodl,
matěj Gorba a Tomáš Zajíček
vyválčil v rekreačním středisku Štědronín na Orlické přehradě, ve kterém pořádal o
předminulém týdnu Šachový
klub Světlá nad Sázavou Mistrovství ČR škol 6.-9. tříd
stříbrné medaile! Po loňské
páté příčce se tak jedná o další
velký úspěch šachistů z Hané.
Kostru týmu tvořili na 2. až 4. šachovnici hráči ROŠÁDY Prostějov v pořadí Daniel Jodl, Matěj
Gorba a Tomáš Zajíček (teprve 9
let). Na jedničce tvrdil muziku
čerstvý mezinárodní mistr Vojta
Plát, nejsilnější hráč turnaje. Jedinou prohru kluci utrpěli s vítěznými Boršicemi, kdy to dlouho
vypadalo i na opačný výsledek,

Stříbro je naše.Čtveřice úspěšných šachistů bezprostředně po vyhlášení
MČR (zleva) Tomáš Zajíček, Matěj Gorba, Dan Jodl a Vojtěch Plát.
ale partii na posledních dvou deskách při rovných pozicích se
silnějšími soupeři rozhodl
shodně pád praporku. Od 5. kola
se RG a ZŠ držela na druhém
místě a po půlbodech zvyšovala
náskok. Před posledním kolem
chybělo k jistotě stříbra 2,5 bodu.
Za stavu 2:1 obětoval Tomáš Zajíček chladnokrevně kvalitu za
postup pěšce do dámy a před zraky početných diváků tak zavěsil

Pekelné soustředění. Výběr RG a ZŠ při utkání s vítěznými Boršicemi
(zleva) Plát, Jodl, Gorba a Zajíček

poslední stříbrný bod. Celé družstvo zaslouží pochvalu, kluci
bojovali, pravidelně končili své
partie mezi posledními. Vojta Plát
nepodceňoval soupeře a nahrál
8,5 bodu z 9 partií, Matěj Gorba
zahrál podle svých možností,
ztrácel jen se silnějšími soupeři a
získal 3,5 bodu, Tomáš Zajíček
uhrál krásných 5 bodů a hrál na
svůj věk zkušené šachy. Největší
pochvalu zaslouží Dan Jodl, který na silné druhé šachovnici porážel kvalitní soupeře jako kuželky a uhrál 7 bodů při performanci
(výkonu) 1942! Druhý zástupce
kraje, ZŠ Brodek u Prostějova,
držel nad vodou především Jarda
Bureš, který byl ziskem 9 bodů na
první šachovnici nejúspěšnějším
hráčem turnaje. Míša Bureš získal 2,5 bodu, Ondřej Frys 2 body
a Vojta Vaněk 3 body, což stačilo
na 20. místo z 28 družstev. Suverénem byli hráči ZŠ Boršice,
kteří zvítězili s pětibodovým náskokem, třetí skončili žáci COG
Frýdek-Místek.
-tg-

Jana jede pro medaili.Bikrosařka Jana Horáková zahájila letošní sezónu výborným třetím místem v evropském mistrovství BMX
by tomu mohlo být i ve finále. Jenže ve finálové jízdě byla Jana
dlouhá do druhé zatáčky a bylo
vymalováno, pak už se jen pokoušela prodrat na 3. místo, ale to
už se jí do cíle nepodařilo. Takže
první svěťák za 4. „S konečným
výsledkem jsem nakonec spokojená i když po vyhrané semifinálové jízdě jsem pomýšlela na
vítězství, ale je to sport,
kde stačí malá chyba a vše je jinak.
Semifinálová jízda se dá říci, že
byla finálová, protože jsme tam

byly všechny závodnice z finálové
jízdy z minulého MS, takže jsem
počítala, že bych to mohla i ve finále zopakovat, ale budu muset
počkat na další svěťák vBelgii. Ještě předtím odjedu dvojzávod ME
v BMX u nás v Klatovech. Ještě
bych hodně ráda poděkovala
všem sponzorům, kteří mi
v letošním roce umožní objet
všechny závody světového poháru a ME v BMX,“ vyjádřila
závěrem vděčnost svým partnerům Jana Horáková.
-zv-

Cyklistický klub SKC Prostějov společně s prostějovským
Sportcentrem DDM pořádají 1.
ročník závodu škol „O pohár
města Prostějova“ pod záštitou
starosty Jana Tesaře. Jedná se o
tříetapový závod, ve kterém budou zápolit celkem čtyři kategorie - dvě dívčí, D1 a D2 a dvě
chlapecké CH1 a CH2 (5 a 6
třída a 7 až 9 třída). U každého
smíšeného družstva jedné školy
(D1, D2, CH1, CH2) se bude
po každé etapě sčítat nejlepší
umístění dvou jednotlivců v každé kategorii. Závod odstartuje
I. etapou ve čtvrtek 7. května
v Kolářových sadech (u hvězdárny). Registrace závodníků je
od 8:00 hodin a start v 9:00 hodin. Druhá etapa je naplánována na stejné místo v pondělí
11. května s registrací od 15:00
hodin a startem závodu v 16:00
hodin. Závěrečná třetí etapa se
pak uskuteční v Krumsíně
v sobotu 23. května. Registrace
závodníků proběhne v 9:00 hodin a závod bude odstartován o
hodinu později. Celkové vy-

hlášení a předání hlavní ceny
premiérového ročníku školního
cyklistického závodu „O pohár
města Prostějova“ proběhne po
finálovém finiši závěrečné třetí
etapy v Krumsíně. Podmínkou
účasti je jakékoliv fungující kolo (silniční, horské, po tátovi nebo mámě), bezpečnostní přilba,
vyplněné prohlášení a chuť
závodit. V každé kategorii bude
také finančně oceněno prvních
pět závodníků v každé jednotlivé etapě, přičemž se startovné
neplatí! Doporučením pořadatelů je postavit do závodu co
možná nejvíce družstev i jednotlivců, minimálně dva v každé
kategorii, neomezený počet
jednotlivců s tím, že se může sestava družstev obměňovat. Bližší informace vám podají ředitel závodu Dalibor Ovečka TF:
604821175, vedoucí činovníci
Vladimír Vačkář TF: 777 033
462, Petr Šrámek TF: 777 337
368, traťmistr Petr Ejem TF:
608111622, možnost emailu:
skcpv@seznam.cz nebo webové stránky
-zv-
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Reality Kocourek
znalecká a realitní
kancelář
Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
tel./fax: 582 330 169
mob.: 608 630 108
www.reality-kocourek.cz
E-mail: info@reality-kocourek.cz
Člen evropského klubu realitních kanceláří
· Zprostředkování prodeje a pronájmu
nemovitostí a bytů
· Znalecké posudky nemovitostí pro převody
a pozůstalosti
· Tržní ocenění pro poskytování všech druhů
úvěrů od bankovních domů
· Ocenění pro hypoteční úvěry a stavební spoření
· Ocenění majetku společností
· Likvidace společnosti
· Oceňování pro veřejné dražby
· Zprostředkování úvěrů

Nabízíme:
NOVÁ VÝSTAVBA RD

RD – PRODEJ

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

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

www.asistent-reality.cz
NABÍZÍME:

email: prostejov@patriotreality.cz

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 !

Michael Vejmola

www.PATRIOTreality.cz
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

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

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
Pohostinství se zahradní restaurací a luxusním bytem
2+1 s privátním bazénem. Uvnitř 35 míst, v zahradě 80
+ výčep, udírna, gril. Prodej včetně vnitřního vybavení
restaurací a bytu. Velmi dobrý stav.
Cena: 5.000.000,-Kč

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

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!!

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,-

4.700,-Kč + ink.
5.500,-Kč + ink.
5.700,-Kč vč.ink.
5.800,-Kč vč.ink.
6.500,-Kč vč.ink.
5.500,-Kč + ink.
6.000,-Kč + ink.
6.500,-Kč + ink.
7.500,-Kč vč.ink.
8.500,-Kč vč.ink.
9.000,-Kč + ink.
7.000,-Kč + ink.
8.000,-Kč + ink.
8.000,-Kč + ink.
8.900,-Kč vč.ink.
7.900,-Kč + ink.
8.000,-Kč + ink.

DOMY – PRODEJ

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

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

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

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-Olomoucká
Prostory vhodné ke komerčním a prodejním účelům
(2x prodejna 51 m2, 57 m2) včetně příslušenství (
sklady, garáže, dvůr).
Bližší informace v RK

1+1 V. Amdrose c, 36 m2
1+1 Šafaříková c, 30 m2
1+1 Raisova c, 38 m2
1+1 Čelechovice na H. c, 38 m2
1+1 Waitova, c, 49 m2
2+1 Belgická p, 44 m2
2+1 Olomoucká c, 73 m2
2+1 Žeranovská p, 58 m2
2+1 Okružní p, 64 m2
2+1 Dolní p, 58 m2
2+kk Újezd c, 140 m2
3+1 Anglická p, 70 m2
3+1 Belgická p, 76 m2
3+1 Vrbátky c, 95 m2
3+1 M. Pujmanové c, 75 m2
4+1 Palackého c, 110 m2
4+1 Rejskova c, 120 m2

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

CHATA – PRODEJ
NOVINKA:
Ptenský Dvorek
Pěkná dřevěná zateplená chata se zděnou
podezdívkou v lesním prostředí Ptenského Dvorku,
veranda,sklípek, dřevěná kůlna. Cena: 395.000,- Kč
Alojzov
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

640.000 Kč
840.000 Kč
930.000 Kč
865.000 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

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
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

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

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

Obchod, Žižkovo, PV Tel.: 777 851 606
Obchodní prostory, I.patro, centrum, 400m2,
výlohy, sociální zázemí, kancelář.
Cena : 50.000,-Kč/měs.+ DPH

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

STAVEBNÍ POZEMKY
PRO RODINNÉ DOMY

Držovice
Prodej2pozemkůurčenýchprostavbuRD,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
Alojzov
Prodej pozemku na začátku obce Alojzov určeného
územním plánem k výstavbě RD. Celková výměra
3.276m². Prodej možný po částech.
Cena: 650,-Kč/m²

POPTÁVÁME:
• RDvProstějověaokolí–Bedihošť,Hrubčice,Držovice,
Vrahovice, Mostkovice, Určice,…
• Provozní objekt s kancelářemi
• Pronájemnebytovýchprostorcca60-70m2–prodejna
zahrádkářských potřeb
• Restaurace v Prostějově
• Pronájem bytu 1+1 v Prostějově
• Pozemekprovýstavbugarážíaparkovánínákladních
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.

2+kk PV – centrum
Tel.: 777 231 606
Byt po rekonstrukci, 53 m2, samostatné vytápění, nová kuchyně, koupelna.
Cena : 5.500,- Kč/měs.+ink.

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

BYTY PRONÁJEM:
2+1, n/c, centrum, PV
2+1, z/p, Špály, PV
1+1, n/c, centrum
1+1, z/p, Tylova
3+1, n/p, Sídl. Svobody

7.000,- Kč/měs.+.ink.
7.500,- Kč/měs.vč.ink.
5.000,- Kč/měs.+ink.
6.500,- Kč/měs.vč.ink.
9.000,- 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 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
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:650.000,-Kč
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
RD-pronájem
Určice - pronájem RD 3+1
s příslušenstvím, vlastní
plynové vytápění, k domu
náležízahrádkaadvorek.
Cena:8.000,-Kč/měs.+inkaso
Byty - prodej
Prostějov - prodej DB 2+1,
ul. Dvořákova, 1. NP, 67
m2, panel, provedeno zateplení domu, plastová okna.
Nájem 2.600,- Kč/měs. Cena: 1.020.000,- Kč
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,Hybešovaul.,1patro/ze4,výtah,panel,výměra 35,38 m2, po rekonstr.,
nová fasáda, střecha, stupačky, lodžie, plast. okna.
Bytorient.najih.
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

Reality
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REALITNÍ KANCELÁŘ

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
fax.: 582 351 422, www.ackoreality.cz
zelená linka: 800 107 01

BYTY:
Byt 4+1 V.Špály, OV/panel, 90 m2, 7.p., lodžie, byt je nadstandardně a moderně zrekonstruovaný. 2 370 000,-Kč
Byt 3+1 Moravská s lodžií a garáží, OV/cihla, 2.p.,
75 m2, lodžie, garáž 3x6m.
1 920 000,- Kč
3+1 Dolní, OV/panel, 74 m2, lodžie, komora na patře
1 495 000,- Kč
Byt 3+1 E.Beneše, OV/panel, 75 m2, s lodžií, byt po
rekonstrukci.
1 490 000,- Kč
Byt 3+1 se šatnou Šmeralova,dr./panel, 1.NP.,68
m2,plast.okna, plovoucí podlahy, lino, dům po rekonstrukci. Pěkný byt v žádané lokalitě. 1 290 000,- Kč
Byt 3+1 Šárka, DB/panel, 68 m2, 4.patro, bez úprav,
zachovalém stavu
1 100 000,- Kč
SLEVA! Byt 3+1 Hrdibořice, OV/cihla, dvoubytovka na
okrajiobcesgaráží, zahrádkou,vl.plynovétopení,zvýhodněné podmínky odběru vody a elektřiny. 790 000,- 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,
volné od 7/2009.
8 500,- Kč/měs.
Pronájem bytu 3+1Čelechovicen./H.,vpřízemíRD90m2,část.
zařízený, balkon, plast. okna, možnost využití zahrádky a grilu za
domem,parkování.Volné3/2009.
8000,-Kč/měs.vč.inkasa
RODINNé DOMY:

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

1/2 RD Pod Kosířem –prodej ideální 1/2 2-patrové
vily, sklep, zahrada o velikosti 557 m2. Prodávaná část se
nachází v přízemí o ploše 141 /2m2 (dispozice 2+1),
nutné opravy.
Cena k jednání 2 600 000,- Kč

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

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

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

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

Tel.:606 922 838

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 * RD 3+1 v Krumsíně, cihlový,
zastavěná plocha 90m2. V přízemí domu je
obývací pokoj, kuchyň, koupelna a WC. V patře
jsou 2 pokoje z toho jeden se vstupem na terasu,
plynové ÚT. Dále je k prodeji zahrada 390m2 s
novou prostornou garáží a s podsklepenou kůlnou.
Cena 1.670.000Kč.
* 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
v Plumlově !!!
Cena 2.200.000 Kč.
* RD 5+1 v Brodku u Konice, po kompletní rekonstrukci, cihlový, celk. výměra poz. 400m2,
zast. plocha 126m2. V přízemí jsou 2 pokoje,
kuchyň, chodba s koupelnou a WC. V podkroví
jsou 3 pokoje z toho jeden s lodžií. Dále garáž,
kotelna a sklad uhlí, na zahradě gril. Vzdálenost
20km od Prostějova. Čistý vzduch, klid a krásná
příroda.
Cena k jednání je 1.890.000Kč.
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 1.590.000Kč – 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

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

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.

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

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

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: 890.000,-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

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
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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.
Cena 830.000Kč
T:739 322 895
1+kk E. Beneše OV 32m2+lodžie. Po část. rek. I
zařízený. 887.000Kč
T:739 322 895
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
náklady.990.000Kč+ provize
T:732 285 189
2+1 Dolní. V původním stavu. Cena 1.150.000Kč
T:737 478 583
2+1 Dolní OV, 55m2, prosklená lodžie, plast. okna,
žaluzie, parkety, šatna, sklep, 1. patro. Cena k jednání
1.189.000Kč
T:739 322 895
2+1 s garáží Dr. Mičoly OV 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 Okružní 64m2, OV 1.150.000Kč T:723 335 940
2+1 Slavíčka 62m2, 1.160.000Kč
T:723 335 940
2+1 Šárka 68m2 Cena 1.200.000Kč
T:723 335 940
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
1.490.000Kč
T:739 322 895
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
1.389.000Kč
T:739 322 895
3+1 Výšovice 70m2, cihla,OV+ garáž, zahrada.Cena
1.300.000Kč
T:723 335 940
3+1 E. Beneše OV 68m2 1.390.000Kč T:723 335 940
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
1.698.000 Kč
T:739 322 895
3+1 A. Fišárka 76m2 lodžie, komora, velký sklep, vl.
topení. Cena 1.835.000 Kč
T:732 285 189
3+1 Němčice n. H. Cihla, pův. stav, OV, 66 m2.Cena
820.000Kč
T:732 285 189
4+1 u centra PV OV 120m2, šatna, terasa, zimní zahrada, 2x sklep a garáž. V klidné lokalitě, původní dobrý
stav. Cena 2.320.000Kč
T:732 285 189
6+1 u centra Pv Nadstandardní, zahrada, 185m2.
T:723 335 940
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
Chata Bělecký mlýn 400m2, 2 pokoje, bazén, les. Cena
420.000Kč
T:732 285 189
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
RD 2+1 Hradčany 1.180m2
T:723 335 940
Dům 2+kk Plumlov Po rekonstrukci, ideální k rekreaci.
Cena 995.000Kč
T:739 322 895
RD 3+1 Služín dvůr, hosp. budovy, zahrada 1.000m2, u
lesa. Cena 1.050.000 Kč
T:732 285 189
RD 7+1 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
RD 3+1 Stražisko, zahrada.Cena 1.150.000Kč
T:723 335 940
RD 4+1 Kostelec n. H. dobrý stav, vjezd pro auto, dvůr,
dílna, zahrada. Cena 1.315.000 Kč
T:732 285 189
Nový RD 3+1 Kostelec n. H. Zahrada naproti domu.
Cena 1.350.000Kč
T:732 285 189
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
582 m2. Cena 1.475.000Kč
T:732 285 189
RD 4+1 Čelechovice. Po rek., pl.okna, nová koupelna,
plov. podlahy, kuch. linka na míru, ústř. plyn. topení,
dvůr, garáž. Cena 1.650.000Kč
T:723 335 940
RD 3+1 Plumlov po rek., zahrada.Cena 1.760.000Kč
T:723 335 940
RD 6+1 Čelech. Kaple zahrada 2.000m2,nová koupelna a WC.Cena 1.960.000Kč
T:723 335 940
RD 2x 2+1 Jezdecká Zahrada Cena 2.600.000Kč
T:723 335 940
Výstavba nových domů 3+KK 70 m2 za 2.250.000Kč
a 4KK 94m2 za 2.550.000Kč Prostějov Vrahovice
V ceně pozemek, inž. sítě, výst. domu na klíč včetně
DPH. Bydlení pro všechny věkové generace. Dům za
cenu bytu
T:732 282 189
Výstavba nových samostatně stojících domů 4 až
6+kk Prostějov-Vrahovice. Možnost výběru všech
stavebních materiálů. Pozemky 813m2, užitná plocha
od 100m2 do 250m2. Ceny od 3.290.000Kč.
T:732 282 189
Nový RD Vrahovice Možnost podnikání, zast. 890m2,
zahrada 2000m2, 3.800.000Kč
T:732 285 189
POZEMKY
St. Pozemek Mostkovice 900m2 š 15m, d 60m. Cena
430.000Kč
T:739 322 895
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+1 Vápenice. 25m2. Nájem 3.000 Kč + cca
2.000 Kč ink.
T:737 478 583
1+kk Hvězda v suterénu 20m2 Nájem 4.000 Kč
T:723 335 940
1+1 Waitova 42 m2 +balkon a velká komora. Nájem
6.000Kč vč. ink.
T:739 322 895
1+1 Šafaříkova Cihla po celkové rekonstrukci. Nájem
5.500 +en.
T:739 322 895
1+1 sidl. Svobody. Nájem 6000Kč vč. ink.
T:739 322 895
1+1 V. Ambrose. Cihla. Možnost trvalého pobytu. I pro matku s dítětem. Nájem vč. ink. 6.400Kč.
T:739 322 895
2+1 Belgická Nájem vč. ink. 7.000Kč T:739 322 895
2+1 Olomoucká Cihla. Byt je zařízený, ale je ho možné
vyklidit. Nově vymalováno.Za domem zahrada. Nájem
vč. ink 8.000Kč
T:739 322 895
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 Anglická Nájem 7.000Kč + ink.
T:737 478 583
3+1 Tylova šatna, 72m2 +lodžie. Nová koupelna. Částečně zařízený. Nájem 7.400Kč+elektřina
T:739 322 895
3+1 M. Pujmanové. Cihla. Velmi pěkný prostorný
byt se dvěma balkony. Neprůchozí pokoje. Částečně
zařízený. Klidný dům. Nájem vč. ink. 8.900Kč
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 Možnost prodeje.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
2+1 PV Raisova, po rek. cihla, 7.500 Kč/m vč. en

Byty prodej

1+1 OV, PV Okružní
1+1 OV, PV Libušinka
2+1 OV, PV K.Svolinského
2+1 OV, PV Palackého, cihla
3+1 DV, PV E.Beneše, 93m2+2lodžie
3+1 OV, PV Moravská, cihla
3+1 DV, PV Šmeralova
3+1 DV, PV A.Slavíčka,

835tis Kč
835tis Kč
1.200tis Kč
1.090tis Kč
1.650tis Kč
1.590tis Kč
1.550tis Kč
1.450tis Kč

RD Kostelec na Hané, novostavba 5+1, garáž,
dílna, bazén. 2.690tis Kč rychlé jednání – sleva!
RD Kostelec na Hané, 3+1, dvorek, interiér po
část. rek.
1.040tis Kč
RD Přemyslovice. Po rek. 1+1.
1.050tis Kč
RD PV Čechovice, 3+1, 2 x 1+kk, garáž, pozemek 824m2, rozestavěný.
3.390tis Kč
RD Němčice nad Hanou 3+1, udržovaný, dvůr,
zahrada, plast. okna.
949tis Kč
RD Brodek u PV – Sněhotice 3+1, velký pozemek, stodola.
1.090tis Kč
Zděná chata mezi obcemi Suchdol – Maleny.
1.200tis Kč
Pozemek Domamyslice, IS u pozemku, 1426m2.
1450 Kč/m2
Pozemky Mostkovice – výměry cca 700 m2
Pronájem garáže, PV Žeranovská, 1.500,- Kč/m

Mobil: 775 246 321
Byty prodej

1+1 OV, PV Krasická, novostavba, 39m2.
1.110tis Kč
1+1 OV, PV Sídl. Svobody.
830tis Kč
2+1 OV, PV E. Králíka.
1.090tis Kč
2+1 OV, PV Pod Kosířem. cihla.
1.190tis Kč
3+1 DV, PV Tylova, byt po rek.
1.690tis Kč
3+1 OV, PV Spitznerova, cihla
1.650tis Kč
3+1 DV, PV Mozartova, po rek
1.590tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, zděné jádro. 1.600tis Kč
3+1 Lutín OV, cihla 70 m2
790tis Kč
RD PV, Vrahovice, 6+1, podsklepený, zahrádka
cca 150m2.
2.090tis Kč
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 rekonstrukci
200tis Kč
RD Blansko 2 x 3+1 – ul. Sadová, v centru města,
pěkná zahrádka.
1.790tis Kč
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 nastěhování.
Cena: 1.690.000,- Kč
Byt 1+1, OV, 33 m2, lodžie, panel, PV – M. Pujmanové
Cena: 660. 000,- Kč
Byt2+1,OV,54m2, panel,PV–sídl.Svobody Cena:860.000,-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 – Moravská
Cena: 1.330.000,- Kč
Byt 2+kk, OV, 60 m2, lodžie, novostavba, PV – Krasice, garážové stání
Cena: 1.495.000,- Kč
Byt 3+1,OV,74 m2, lodžie, panel, PV - Moravská, přikoupení
garáže
Cena: 1.500.000,- Kč
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
Pronájem RD 3+1, Mostkovice
Cena: 5000,- Kč + inkaso

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

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

Reality
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Hlaváčkovo nám. 3, Prostějov

tel.: 585 203 014

prostejov@pvinvesting.cz
NOVÉ BYTY - PROSTĚJOV

reality

reality

reality

reality

Hledám pronájem bytu 1 + 1, 2 + 1 Prostějov. Spěchá! 777 851 606.

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

Pronajmu 1 + 1 v PV. tel.: 603 320 881.

www.domajob.cz Trend 21. st

Hledám menší domek se zahrádkou i k rekonstrukci - kdekoliv na
Prostějovsku.
Platím
hotově.
Spěchám. 608 211 482.

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

Chata 1 + 1 Myslejovice, zděná 20m2,
zahrada, obec. voda/studna, koupelna
s WC v chatě. NE RK. 604821332.

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

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.

Tel. 775 780 984

Koupím chatu v okrese Prostějov.
Seriózní jednání. Platím hotově. 775
125 779.

Byt2+kk,63m2,sklep,terasa.

Cena:1.514.200,-Kč

Tel. 775 780 984

Koupím stavební pozemek s možností okamžité výstavby. Prostějov a okolí. 777 231 606.
Koupím rodinný dům v Prostějově s
menším pozemkem. Stav nerozhoduje. 773 925 779.

Byt 2+kk, 72 m2, sklep, terasa. Cena: 1.580.250,- Kč
Tel. 775 780 984

Byt 3+kk, 89 m2, sklep, balkon. Cena: 2.233.410,- Kč
Byt

Tel. 775 780 986

Mostkovice. Prodej zahrady 940m2. Oplocena.
Možnost staveb. pozemku, příjezd z hlavní silnice. IS
v blízkosti. Š.15,5m – d.60m. Nutno vidět.
Cena: 440.000,- Kč
Tel. 775 780 986

Prostějov - Moravská. Prodej bytu 3+1. Cp 75m2.
2.patro.Vestavné skříně, vstupní hala, neprůch. pokoje.
Parkety, dlažba, lodžie. Možnost garáže.
Cena: 1.580.000,- Kč
Tel. 775 780 986

Kostelec na Hané. Prodej staveb. pozemku. IS v místě.
Vobci dobrá obč.vybavenost. Možno využít na 2 RD.
Cp 2.720m2. Šířka 20m - délka 126m.
Cena: 400,- Kč/m2
Tel. 775 780 986

Prostějov - Západní. Pronájem bytu 3+1 v OVs garáží.
Nová koupelna s vanou. Balkon. Cp.72m2, 2.patro.
Volný od 1.5.2009. Nutná rezervace.
Cena: 8.000,- Kč/měs. vč. ink.
Tel. 775 780 986

Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 777 231 606.
Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. Děkuji.
777 851 606.
Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoli na sídlišti v Prostějově. Cena
max. 10.000 vč. inkasa.
777 231 606.
Sháním pozemek na stavbu RD, nejlépe v dostupných obcích poblíž dálnice Olomouc – Vyškov. 773 925
779.
Hledám udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic,
Nové Dědiny aj. Částečná rekonstrukce možná. 777 231 606.
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 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.

Nezamyslice. Prodej lux. mezonet. bytu 3+1 s park.
stáním. Plast. okna.Vytápění lokální - plyn. kotel,
satelit. Dřevěné schody. Cp 86m2. Cena: 1.240.000,-Kč
Tel. 775 780 986

Prostějov - Pujmannova. Prodej bytu 1+kk. Dům po
revitalizaci. Plast. okna, plov. podlaha.Vestavné skříně.
Lodžie, sklep. Možnost pronájmu zahrady a garáže.
Cp 35m2. 1.patro.
Cena: 755.000,-Kč
pro Klienty HledáMe

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

tel.: 775 780 986
Hledáme:

makléře/ky pro tým
Prostějov

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

www.pvinvesting.cz

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

Hledám halu ke koupi/pronájmu se soc.
zařízením. Tel.: 723 335 940.
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.
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 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.
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.
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.
Prodej DB 3 + 1, 75 m2, A.Slavíčka, po
rekonstrukci, cena 1,5 mil. Kč. Tel.: 777
181 816.
Pronajmu dlouhodobě 1-pokojový zděný byt, přízemí, Ul. Ambroze, PV.
Volný ihned. Tel.: 608 88 76 33.
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.
Hledám domek k celkové rekonstrukci,
demolici do 20 km od PV. Volejte 733340 168.
Koupím pole, zahradu v PV nebo do1
km od PV. Tel. 608 601 719.

Koupím stodolu nebo jiný vhodný
prostor na dílnu – PV a okolí. Tel.: 723
748 068.

Pronájem 1 + 1 v RD v PV, nezařízený
od 1.5., cena 4.700,- + inkaso, tel. 733
340 168.

Garáž u Penny marketu - koupím nebo vyměním za Myslbeka. Tel.: 774
341 106.

Prodám 2 + 1 se šatnou v PV. Byt je udržovaný, v původním stavu, 6. patro s výtahem, klidná lokal. Dobrá dostupnost,
cena 990.000 Kč. Tel.: 733 52 62 84. Ne
RK!

Chcete prodat nemovitost nebo byt?
Volejte 605 59 29 79.

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.

Autoklub Prostějov o.s., Bulharská
1476/1 pronajme autodílnu o ploše –
65 m2 od 1. května 2009, informace –
tel.: 602 762 869, e-mail: autoklub.pv@volny.cz
Prodám RD v Brodku u Prostějova 4
+ 1 se zahradou. Cena 1.450.000 Kč.
Tel.: 517 356 210.
Prodám byt 3 + 1 po úpravách v klidné části PV. RK nevolat. Tel.: 737 732
287.
Koupím RD v Prostějově nebo do 30
km. Platba ihned. 773/631 631.

Prodám dům se zahradou u náměstí v
Plumlově, vč. projektu. Cena 490tis.
Rk nevolat. Tel.: 608 724 241.

gratulujeme

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.

Prodám cihl. byt 3 + 1 v OV, 70 m2 s garáží v klidné lokalitě, Šlikova ul. Celý
pozemek oplocen. Byt část. rekonstr.,
plast. okna, 2x balkon, podlaha parkety
+ dlažba, do centra 5 min. Cena
1.750.000 Kč + garáž. Tel.: 732 102 715
při rychlém jednání sleva.
Prodám půdní prostory k výstavbě bytů
v PV. 602 840 145.
Pronajmu garáž za Družbou. Tel.: 724
523 765.

Hledám maséra/-ku do salonu. Tel.:
775 991 404.

Přijmu brigádnice/-ky na provoz
pláže a občerstvení Pl. přehrada sezóna 2009. 777 57 12 19.
Dnešní den 20.4.2009 oslaví
své krásné 80. narozeniny
naše milovaná maminka
a babička
paní Božena JOSEFÍKOVÁ
z Prostějova.
Za všechnu lásku, péči a radost,
kterou nám všem po celý svůj
život rozdává jí moc děkujeme!
Přejeme pevné zdraví, štěstí
a mnoho veselí do dalších let.
Synové Jiří, Pavel,
dcera Hana s rodinou.

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.

Pronajmu byt 2 + kk, nájem 5.000 Kč,
max pro 3 osoby. Tel.: 776 86 37 66.

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.

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

Přijmeme zaměstnance na čerpací stanici jako venkovní obsluhu tel. 602
595 556, 582 333 901.

Schola servis, ubytovací zařízení
M.Pujmanové 754, pronajme dlouhodobě malometrážní byty. Tel. rec.: 582
360 260, ved. 606 760 022.

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.

Koupím pozemek do 15 km od
Prostějova s možností výstavby RD.
Kontakt: 582 364 271 PO -PÁ od 8 15 hod.
Koupím chatu na Pohodlí, osada
Palisandrového údolí (okolí Holubic).
Tel.: 777 618 587.

Dne 23. dubna 2009 se dožívá
70. let náš obětavý manžel,
tatínek a dědeček
pan Miroslav POLÁK
z Prostějova.
Do mnoha dalších let hodně
zdraví a radosti ze zahrady přejí
manželka, syn Mirek
a vnoučata Míša a Natálka.

Prodám stavební pozemek v
Držovicích, 3.389 m2, nejlépe v celku, 510 Kč/m2. Sleva možná. IS poblíž, plyn na pozemku. Výhodná investice. Ne RK. Tel.: 725 561 861 po
18. hod.
Pronajmeme víceúčelové nebytové
prostory v centru PV, o výměře cca
120 m2, výlohy, na pěší zóně – zadním
traktem sousedící s radnicí. Cena dohodou. Tel.: 777 691 077, 777 555
668.

Chcete si vydělat zapisování a zvedáním telefonů s možností z domu? Plat
6 – 14.500 Kč/měs. Info: 731 371 785.
Přijmeme stolaře na výrobu nábytku. Nástup možný ihned. Tel.: 605
710 365.

Pronajmu byt 3 + 1 v PV, nezařízený,
dlouhodobě. Tel.: 604 185 244.

Dne 23.dubna 2009 oslaví
své životní jubileum
paní Adéla NENÁLOVÁ
z Prostějova.
Do dalších let hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti
přejí děti Magda a Jan,
vnučka Klárka
a sestry Jana a Edita
s rodinami.

Prodám menší řadový rodinný domek
v Otaslavicích v klidné lokalitě. Nízká
cena. Tel: 777 95 20 27.

různé

Prodám 2 + 1 se šatnou v PV. Byt je
udržovaný, v původním stavu, 6. patro
s výtahem, klidná lokal. Dobrá dostupnost, cena 990.000 Kč. Tel.: 728
403 030. Ne RK!

www.azhubni.cz Jde to!
OSB desky – nejvýhodnější ceny v regionu. Tel.: 604 525 418,
www.dekro.cz
Prodej dvougeneračního RD Ohrozim
se 3 byty s pěknou zahradou. Cena
1,99 mil. Tel.: 777 181 816.

Prodej RD Smržice 3 + 1 po rekonstrukci s garáží. Cena 1,89 mil. Tel.:
777 181 816.
Prodám byt 2 + 1 v OV, panel, zvýšené přízemí, původní stav, žádaná lokalita. RK nevolat. Tel.: 723 563 169.
Prodám byt v Hrdibořicích s garáží a
zahrádkou, cena 790.000 Kč. Tel: 777
95 20 27.
Pronajmeme byt 1 + 1, 52m2, po celkové rekonstrukci, plast. okna, plovoucí podlahy, parkety, kuchyň, v
centru, cihla. Cena 4900 Kč + energie.
Tel: 608 914 709.
Pronajmu pěkný byt 2 + 1 a 1 + 1 s nájemní smlouvou na trvalý pobyt. Tel.:
602 745 131.

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

zvířata
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.

Dobromilice, okr. PV RD 2 + kk, možné rozš., zast. pl. 65m2, zahr. 471m2,
přístavky, cena: 100.000,-. Tel. 733 340
168.

Prostějovská realitní kancelář příjme
spolupracovníky na HPP i VPP. E-mail: stastny@a-zreality.cz, tel. 608 888
541.

Skvělá pracovní příležitost pro ženy!
Na HČ až 50 tis./m, na přivýdělek až
15 tis./m. Volná pracovní doba. Tel:
722 550 413.

Prodej bytu OV 1 + 1, ul. Krasická, novostavba, výměra 39m2, 3p, po rekonstrukci, nízké náklady. Cena k jednání.
Tel.: 603 598 193.

Pronajmu garáž na ul. Krapkova – u
vodárny. El., 1.000 Kč/měs. RK nevolat! Tel.: 608 871 701.
Pronajmu byt 3 + 1 s lodžií, po renovaci, nejlépe dlouhodobě. Možnost
ponechání internetu a satelitu. Kč
7.000,- + ink. Tel.: 737 466 993. Volný
od července.

Prodej RD 3 + 1 v Krasicích, zast. pl.
140 m2 (100 m2 zahrada), IS na pozemku. Ihned k bydlení. Tel.: 603 59
81 93.

práce

Prodám štěňata dlouhosrstého jezevčíka – mahagon. Odběr květen. Tel.:
723 716 592.
Prodám štěňata jorkšírského teriéra
bez PP. Ihned k odběru. Tel.: 602 879
348.
Prodám jehňata. Odběr květen 2009.
Tel.: 582 357 267 po 19.00 hod.
Prodám stěně rotvajlera. Tel.: 608 772
339.

Dokončení řádkové
inzerce na straně 21

Hledám schopného člověka, který se
nebojí práce a vyšších příjmů. Tel.:
608 025 895.
43 letá strojní zámečnice s praxí na
klasických obráb. strojích hledá zaměstnání. Tel.: 607 619 234.
Úspěšná ČR firma hledá spolupracovníky/-ce na pozici poradkyně nebo org. vedoucí. Nabízíme firemní vz.,
karierní růst, příjemné prac. prostředí.
CV zašlete na: jstranska3@email.cz
Přijmu brigádníka/ci na práci do bistra
v PV. Tel.: 775 622 222.
Přijmeme strojníka kolového rypadla,
řp. sk. C, profesní průkaz řidiče a platný strojnický průkaz. Tel.: 603 53 28
01.
Hledám obchodního zástupce pro olomoucký kraj. Tel.: 608 025 895.
Přijme kadeřnici/-ka do salonu. Tel.:
582 400 318.
Centrum zdraví v Prostějově. Ihned
zapracujeme do nových pozic.
Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
Uplatnění roku 2009. Volejte. Tel.:
603 469 575.
Společnost FORTE a.s.,
Mostkovice 529, přijme:
provozního zámečníka. Požadavky:
SS vzdělání ve strojírenském oboru,
min. 5 let praxe, dobra pracovní
morálka, čistý trestní rejstřík
Výhodou: osvědčení k provádění
revizí tlakových a plynových
zařízení,ŘP sk. B.
Strojního zámečníka. Požadavky:
vyučení ve strojírenském oboru, min.
5 let praxe, dobrá pracovní morálka,
čistý trestní rejstřík. Nástup možný
ihned. Kontakt: Olga Vlčková ,
tel.582 363 329, 728 110 347,
Ing. Ondřej Pospíšil, tel. 777 750 643.
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služby

služby

služby

Hledám spolupracovníky OZ. Tf: 777
938 973.

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).

BEZKONKURENČNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA. BEZ POPLATKŮ, DO 48 hod. TEL.: 721 209 566.

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

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.

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
www.primabyznys.com

POZOR! NOVĚ OTEVŘEN PENZION U LÁZNÍ. DENNÍ BAR, ZAHRÁDKA, HERNA, TERMINÁL.
PŘIJĎTE SE PODÍVAT.

Stavební sdružení přijme zedníky a
stavební dělníky na ŽL. Tel.: 731 566
255, 608 46 38 84.

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

Přijmeme obsluhu do zařízení hernabar v centru PV. Info na tel.: 736 67 10
88.

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.

Hledáme brigádníky na obsluhu v
restauraci a obsluhu grilu. Mladý
kolektiv. Tel.: 720 432 008.
Hledám šikovné pomocné dělníky s
chutí pracovat. Znalost elektro
výhodou: abielktro@seznam.cz,
774 989 007.
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.
Centrum zdrav. životního stylu příjme
nové kolegy. Vhodné i pro studenty a
absolventy. Zaučíme a zaškolíme Tel.:
773 552 026. Spěchá.

oznámení
Srdečně Vás zveme do vinotéky na Kostelecké ul. č. 10, PV. Nabízíme sudová,
lahvová, dárková vína, sekty, bagety, hotová jídla atd. POZOR: dlouhodobá akce, více také na:
www.vinotekauzbynka.webnode.cz
Akce - kus 10 Kč, Second hand Denis,
Vodní 4, PV. Po - pá 8.15 - 16.30. Těšíme
se na Vaši návštěvu.

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

Prodám obytný přívěs za os. auto zn.
Knaus. Výrazná sleva. Tel.: 582 368
319 + zázn

www.hubnete.cz/rami
Tel.: 603 816 854
RYCHLÁ PŮJČKA 20 – 75.000 KČ
BEZ POPLATKŮ ZA VYŘÍZENÍ
PŮJČÍM VŠEM NA PŘÍJEM
HLEDÁM SPOLUPRACOVNÍKY
TEL.: 774 736 254.
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.

STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ DŮM

Doprava a prodej písku, štěrku a
kameniva, stavebních materiálů.
Přeprava strojů podvalníkem. Tel.:
777 99 00 22 Konice.
Potřebujete půjčku nebo větší úvěr?
Vstup švýcarského kapitálu na trh!
Umíme pomoci každému! Volejte 603
898 883.
Půjčky pro všechny. Registr nás nezajímá, nejsme linka 900. Půjčka na ÚP,
MD, pro podnikatele. Leasing, exekuce, hypotéky do 48 hod. 605 251 319.
Zasáhla vás finanční krize? My vám
pomůžeme! Ručení směnkou až
200.000! Konsolidace půjček, expres!
Volejte 603 898 883.

Provádím elektro revize NN, VN, renovace trafostanic a nářadí. Opravy a
montáže elektroinstalace. abielektro@seznam.cz, 774 989 007.

prodám
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
prodej jablek již od 7 Kč
(pro maloodběratele
i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465

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

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.

Půjčky na směnku do 200 tis., hypotéky na 30 let! Tel.: 731 960 773.

Prodám kombinovanou chladničku s mrazákem se třemi šuplíky
zn. INDESIT, model BAN 14 (2
kompresory). Cena dohodou, nutno vidět. Tel. 604 833 203.

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

Provádíme veškeré zednické práce
(vyzdívání, omítky, betonové podlahy
aj.) vč. subdodávek. Dodávky materiálů vč. dopravy. Tel.: 608 837 261.
Nabízím hodiny pro začátečníky a
doučování angličtiny. 1 osoba = 100
Kč/60 min., 2 osoby = 80 Kč/60 min.
Děti: 1 osoba = 80 Kč/60 min., 2 osoby = 70 Kč/60 min. Kontakt:
p.kolarikova@seznam.cz, tel.: 777
808 410.
Jarní úklid zahrady, průklest a zmlazování dřevin, růží, živých plotů, vyčištění záhonů a trávníků. Tel.: 737 867
950.
Žádali jste o hypotéku a banka Vás zamítla? Jediná nebankovní hypotéka na
trhu. Bez registru, bez potvr. příjmu,
bez popl. za ved. účtu apod. Tel:776
129 119.
Na směnku až 200 000 Kč, bez zástavy, bez ručitele, bez prokazování příjmů, bez registru. Tel.: 774 664 892,
731 810 862, 775 246 035.

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

Hodinový
manžel
Potøebujete

Prodám-antidekubitní matrace nafukovací s kompresorem - PC 3500,nyní 3000,-. Tel. 774 940 185.

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

VOLEJTE:

775 562 356

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.

VYMĚŇTE STARÉ

Individuální masáže. T.: 605 278 326.
AKCE !!!
Nabízíme půjčky
s nízkým úrokem
pro každého
Info: 733 360 336 14 – 18 hod.

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

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.

Totální výprodej dětských kalhot
PARROT - dva a cenu jedné. Nám.
Spojenců 1 PV - každé út + čt od
14.00 - 17.00 hod. 603 503 366.

Máte finanční potíže a nevíte, jak z toho ven? Zavolejte mi na tel. číslo: 733
359 382 a já Vám pomůžu.

Dne 22.4.2009 vzpomeneme
smutné 9. výročí tragického
úmrtí našeho syna
Davida WANTULOKA.
Za tichou vzpomínku děkují
rodiče, sestra Lenka
s rodinou a Hanka.

Karel Sochor

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 – molitany plotny 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.

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

Opravy oděvů, Trávnická 63. Út 9 –
11, st 14 – 16, čt 9 – 11 hod.

Chtěli bychom toto cestou
poděkovat všem, kteří se přišli
rozloučit dne 10.4.2009
na poslední cestě s mým
milovaným manželem
Ladislavem ZAPLETALEM
z Prostějova.
Poděkování patří všem
za květinové dary, stejně jako
panu Pařízkovi za pronesení
smuteční řeči.
Jménem zarmoucené rodiny
manželka Helena.

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.

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.

Express služba do 48 hod. Bank. i nebank. peníze do xxx. Reg. neřešíme.
Když vám nepomůžeme my, tak už nikdo jiný! Přesvědčte se sami! 774 664
892, 731 810 862, 775 246 035.

Čas letí, bolest v srdci zůstává.

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

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

Vodo – topo – plyn. T. 608 747 788.

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.

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

vzpomínáme

Provedu veškeré tesařské práce. Mobil 776 309 828.

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.

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.

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

Půjčky na vyčištění exekuce na nemovitost. Žádné poplatky předem. Tel.:
606 582 217.

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.

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

koupím

PŮJČKY VŠEM i rizikovým klientům. Půjčíme Vám kolik potřebujete.
Půjčka s nejvyšším procentem
schválení. Volejte 776 611 054.

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
AŽ 100.000 KČ BEZ POPLATKU
RYCHLE, DISKRÉTNĚ, SERIOZNĚ
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
TEL.: 774 42 46 71

Levně, rychle, kvalitně. Opravy karoserií všech typů a značek vč. laku.
Opravy veteránů, ošetření dutin a spodků. Tel.: 607 605 373.

Prodám Škoda Octavia Combi 1,6, 75
kw, r.v. 1999, stříbrná, plná el., dálkové
ovládání, imobilizér, zabez. řad. páky
Construct, výborný stav. Velmi úsporná, nové letní gumy Michelin, nové
zimní gumy + disky, Cena dle dohody.
Tel.: 775 718 989.

Provádíme malířské a natěračské
práce, nátěry oken, fasád a drobné zednické práce. Tel.: 775 288 421.

Stavební sdružení provádí veškeré stavební práce. Tel.: 608 46 38 84, 731
566 255.

Půjčky – rychle. Tel.: 777 785 634.

auto-moto

Provádíme veškeré zednické práce,
rekonstrukce bytových jader, zateplování fasád, malířské práce. Tel.: 773
689 442.

STĚHOVÁNÍ RYBAŘÍK
Vyklízecí a demoliční práce.
Tel.: 604 389 367, Prostějov.

Pokládka zámkové dlažby, fasády a jiné
práce. Tel. 720 318 195.

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

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

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

ZA NOVÉ
ŠROTOVNÉ
VYPLÁCÍME
OKAMŽITĚ NA RUKU

Půjčka od 5.000 do 1.000 000, hypo
neomezeně. 724 949 589.
Fa SaM – úklidové služby provádí
kompletní jarní úklidy včetně mytí
oken a čištění koberců. Tel.: 582 331
332.
Chcete peníze bez zbytečných průtahů. Rychlé vyřízení. Volejte 604 316
090.
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

V Ě Š T Í R NA
BA STET

A TRIUM 1.patro

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

Tel.: 731 767 136

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz
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SOUTĚŽE ŠIPKAŘŮ

MLADÍ JESTŘÁBI ZAKONČILI SEZÓNU STYLOVĚ

PROSTĚJOVŠTÍ FOTBALOVÍ BENJAMÍNCI NEMAJÍ KONKURENCI

Tvrdý boj o titul Nejlepší hokejisté byli oceněni klubovým vedením Po Lipníku dobyla přípravka 1. SK i Rakousko
Jen pár zápasů zbývá do konce letošního ročníku týmových soutěží na
Prostějovsku. Nejzajímavěji se zatím vyvíjí prvoligová finálová skupina, která má za sebou svou polovinu a rozhodnuto v ní není zdaleka nic.
Trio vedoucích celků má totiž naprosto shodnou bilanci a tak i totožné
šance na mistrovský titul. Jasno je ve druhé lize, kterou prosvištěla
Vzducholoď a rozhoduje se jen o druhém sestupujícím. Dvě kola před
koncem je jasno také v nejnižší soutěži, kterou vyhrál tým O tečku Prostějov a z druhého postu se radují Mexičani z Čelčic.
1. LIGA
O 1.-4. místo:
Titulové boje jsou neuvěřitelně vyrovnané. Po první polovině finálové
skupiny jsou v čele tři týmy se stejným bodovým ziskem. V průběžné
tabulce zatím vedou All Stars, kteří mají nejlepší bilanci ze vzájemných
utkání se zbývající dvojicí Jiřina Black Bears a ČDS Pitbulls. Zklamáním jsou určitě výsledky Tygrů zČelčic, kteří ve finálové skupině vůbec nepotvrzují své výsledky ze základní části. Průběžné pořadí však zaručuje dramatičnost až do posledního kola a s největší pravděpodobností bude o letošním mistrovi rozhodovat každá šipka!
1. kolo: ČDS Pitbulls Prostějov - Tygři Čelčice 11:7, Jiřina Black Bears
Prostějov - All Stars Prostějov 7:11.
2. kolo: ČDS Pitbulls Prostějov -All Stars Prostějov 10:8, Tygři Čelčice
- Jiřina Black Bears Prostějov 8:10.
3. kolo:All Stars Prostějov -Tygři Čelčice 14:4, Jiřina Black Bears Prostějov - ČDS Pitbulls Prostějov 11:7.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. All Stars Pv
3 2 0 0 0
1 33:21
6
2. Jiřina Black Bears
3 2 0 0 0
1 28:26
6
3. ČDS Pitbulls Pv
3 2 0 0 0
1 28:26
6
4. Tygři Čelčice
3 0 0 0 0
3 19:35
0
Příští program, sobota, neděle 25.-26. dubna, 4. kolo: Tygři Čelčice
- ČDS Pitbulls Prostějov, All Stars Prostějov - Jiřina Black Bears Prostějov.
O 5.-8. místo:
1. kolo: Trávníci Soběsuky - Sharks Prostějov 12:6, Raptors Hamry - U
Jiřiny KOKI Prostějov 12:6.
2. kolo: Trávníci Soběsuky - Raptors Hamry 10:9, Sharks Prostějov - U
Jiřiny KOKI Prostějov 10:8.
3. kolo: Raptors Hamry - Sharks Prostějov 12:6, U Jiřiny KOKI Prostějov - Trávníci Soběsuky 10:8.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Raptors Hamry
3 2 0 0 1
0 33:22
7
2. Trávníci Soběsuky
3 1 1 0 0
1 30:25
5
3. U Jiřiny KOKI Pv
3 1 0 0 0
2 24:30
3
4. Sharks Prostějov
3 1 0 0 0
2 22:32
3
Příští program, sobota, neděle 25.-26. dubna, 4. kolo: Sharks Prostějov - Trávníci Soběsuky, U Jiřiny KOKI Prostějov - Raptors Hamry.
Baráž o záchranu:
KRLEŠ Kralice - Krtek Bohuslavice 3:10, 10:3. Průběžný stav série:
1:1. Hraje se na tři vítězná utkání.
2. LIGA
Vzducholoď je zpátky! Jednoroční druholigová epizoda Vzducholodě
Prostějov je u konce. Po odehrání posledního kola v příštím týdnu budou moci šipkaři dlouholetého účastníka elitní soutěže ještě jednou oslavit spanilou druholigovou jízdu. Sestup neminul již dříve odepsané Seniory z Hamer a pravděpodobně sešup o patro níže postihne i družstvo
Námořníků, kteří přes mohutný finiš nemají nejlepší výchozí pozici.
V ohrožení jsou také Darts Bernard, ale ti si s jistě postupující Vzducholodí snad potřebný výsledek zajistí…
21. kolo: Vzducholoď II. Prostějov - Pumy Prostějov 10:8, Berini Ivanovice na Hané - Darts Bernard Prostějov 16:2, Asi Prostějov - Zavadilka Prostějov 6:12, Rangers Dobromilice - Rafani Čelčice 0:18, Flash
Team Prostějov - Námořníci Prostějov 16:2, Š.O.K. U Pavelků Prostějov - Seniors Hamry 10:8.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Vzducholoď II. Pv
21 18 1 0 0
2 243:136 56
2. Berini Ivanov. n.H.
21 16 0 0 1
4 249:130 49
3. Flash Team Pv
21 16 0 0 1
4 239:140 49
4. Pumy Prostějov
21 10 2 0 0
9 199:181 34
5. Zavadilka Pv
21 10 0 0 3
8 194:187 33
6. Rang. Dobromilice
21 10 1 0 1
9 181:199 32
7. Rafani Čelčice
21 9 1 0 0 11 185:194 29
8. Š.O.K. U Pavelků
21 8 0 0 2 11 173:207 26
9. Asi Prostějov
21 6 3 0 2 10 189:194 26
10. Darts Bernard Pv
21 7 0 0 0 14 153:225 21
11. Námořníci Pv
21 5 2 0 0 14 154:226 19
12. Seniors Hamry
21 1 0 0 0 20 119:259 3
Příští program, sobota, neděle 25.-26. dubna, 22. kolo:Seniors Hamry - Flash Team Prostějov, Námořníci Prostějov - Rangers Dobromilice,
Rafani Čelčice - Asi Prostějov, Zavadilka Prostějov - Berini Ivanovice
na Hané, Darts Bernard Prostějov - Vzducholoď II. Prostějov, Pumy
Prostějov - Š.O.K. U Pavelků Prostějov.
3. LIGA
Vnejnižší soutěži chybí odehrát dvě kola, ale některé týmy mají ještě své
zápasy odloženy. Nicméně o postupu celku O tečku Prostějov nebylo pochyb prakticky celou sezónu. Také druhý postupující výběr je de facto
známý. Mexičani z Čelčic, totiž mají hned dva zápasy k dobru a je velice nepravděpodobné, že by svou šanci pustili. Z premiérové výhry se radoval celek Outsider Dobromilice, který využil slabé sestavy Soběsuk.
20. kolo:All Stars II. Prostějov - U Žida Ivanovice na Hané 15:3, Soběsuky 49 - Outsider team Dobromilice 0:18, Chválkovičtí Pavouci - Skalní Na Nové Doloplazy 10:8, O tečku Prostějov - Sport bar-Zelené peklo Prostějov 15:3.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. O tečku Prostějov
17 15 1 0 1 0 199:109 48
2. Mexičani Čelčice
15 12 0 0 0 3 175:95 36
3. All Stars II. Pv
17 11 0 0 1 5 186:121 34
4. Bingo Jiřina Pv
16 10 0 0 1 5 169:120 31
5. Sport bar-Z. Peklo
16 7 2 0 0 7 148:142 25
6. Chválkov. Pavouci
17 7 1 0 1 8 166:142 24
7. Na Nové Doloplazy
16 5 4 0 1 6 136:157 24
8. U Žida Ivan n.H.
16 2 1 0 1 12 103:187 9
9. Soběsuky 49
16 2 0 0 2 12 99:191 7
10. Outsider Dobr.
16 1 0 0 1 14 86:203 4
Příští program, sobota, neděle 25.-26. dubna, 21. kolo: Sport bar-Zelené peklo Prostějov - Chválkovičtí Pavouci, Skalní Na Nové Doloplazy - Mexičani Čelčice, Outsider team Dobromilice -All Stars II. Prostějov, U Žida Ivanovice na Hané - Bingo Jiřina Prostějov.
-zv-

O tom, že to s budoucností prostějovského hokeje myslí jeho
současné vedení vážně, svědčí
zájem o výchovu nejmenších
hráčů. Každý ví, že dům by se
měl stavět od základů a silná
mládežnická základna znamená
pevné základy jakéhokoliv sportovního klubu a v dnešní ekonomicky nejisté době se to týká nejvíce tak nákladného sportu jakým lední hokej bezesporu je.
V středu v podvečer se to na ledové ploše prostějovské Víceúčelové sportovní haly-Zimního
stadionu jen hemžilo mladými
hokejovými
nadějemi
v jestřábích barvách. Dostaveníčko si zde daly všechny mládežnické kategorie klubu HK Jestřábi Prostějov. Důvodem pro takovou sešlost bylo vyhlášení výsledků nultého ročníku ankety
„Zlatá hokejka mladých Jestřábů“ a slavnostní zakončení
právě uplynulé sezóny. Trenéři
jednotlivých mládežnických
výběrů vybrali, podle svého
uvážení, dvojici či trojici hráčů
z každého ročníku, kteří byli bez
určení pořadí odměněni za své celosezónní výkony. Ceny mladým
nadějím prostějovského hokeje
předávali čelní představitelé města, místostarostka Alena Rašková
a radní Jiří Pospíšil. Celkovým
vítězem nultého ročníku ankety se
z rozhodnutí Trenérské rady stal
Michal Plzák, který nejprve působil v extralize juniorů v týmu HC
VOKD Poruba, poté se však vrátil
do Prostějova, kde vypomáhal juniorům a svými výkony se dokázal prosadit i v závěru sezóny
do prvního mužstva druholigových Jestřábů. Ve velmi dobré atmosféře se pak všichni ocenění
mohli kochat velmi pěknými cenami doplněnými poháry. Doufejme jen, že příští ročník dopadne
z výsledkového hlediska mnohem
úspěšněji než ten právě ukončený,
protože ruku na srdce, žádná sláva
to věru nebyla!
-mb,zv-

GALERIE OCENĚNÝCH
ZLATÁ HOKEJKA JESTŘÁBŮ 2009
Michal JANEČEK, Petr ANTONÍČEK
Petr KREJČÍ, Dominik LIŠKA
Tomáš KARDINÁL, Jakub TAUWINKEL, Petr ZABLOUDIL
5. třída:
Matěj ZABLOUDIL, Martin KŘESALA,
Martin ŠMÍDA
6. třída:
Roman KOSORIN, Daniel KONEČNÝ,
Simon HEJDUK
7. třída:
Robin MEDEK, Jindřich KRČEK,
David NESVADBA
8. třída:
Richard KOVAŘÍK, Šimon MAŠEK, Jan MIČO
9. třída:
Daniel JURNÍK, Jan ŠTINDL, Robert VYSLOUŽIL
Dorostenci: Arne KLOC, Ondřej POZDĚNA, Petr STEJSKAL
Junioři:
Jan DVOŘÁK, Martin KRYL
Celkový vítěz: Michal PLZÁK
2. třída:
3. třída:
4. třída:

A hurá do dorostu.Dana Jurníka, Honzu Štindla a Roberta Vysloužila čeká
vpříštím roce boj o návrat dorostu do ligové soutěže. Mnoho štěstí jim popřála
i Alena Rašková sJiřím Pospíšilem
foto: Zdeněk Pěnička

To je jich! Téměř kompletní mládežnická jestřábí letka zakončila ve středu sezónu foto: Zdeněk Pěnička

Olympiáda dětských domovů v Prostějově
Na základě pověření Federace dětských domovů (FICE) byly pro rok
2009 pověřeny pořádáním regionálního kola olympiády dětských

domovů společně Dětský domov
Prostějov a Dětský domov Plumlov. Sportovní klání v lehké atletice, volejbalu a malé kopané se

Spadla, ale s úsměvem. Na nadcházejících hrách bude v permanenci
i zbrusu nové výškařské doskočiště
foto: Zdeněk Vysloužil

uskuteční v Prostějově na hřišti Reálného gymnázia a Základní školy
města Prostějov, Studentská 4, v
pátek dne 1. května 2009. „Jedná se
o regionální kolo společné pro dětské domovy Zlínského a Olomouckého kraje. Počítáme s účastí
čítající okolo 60 až 80 dětí.
V Prostějově se bude soutěžit
v atletických disciplínách a míčových sportech o postup do celostátního finálového kola, které se
uskuteční začátkem června
vPříbrami. Přidělení pořádání akce
takového formátu nás samozřejmě
velmi těší,“ uvedl Petr Antoníček,
zástupce ředitele DD Plumlov. Co
nás na 1. máje čeká? V lehké atletice budou o postup do celorepublikového finále zápolit děti ročníků
narození 1995 a mladších. „Účastnit se však mohou i starší děti, ale ty
nebudou moci postoupit,“ dodal
Petr Antoníček. Na programu, který začne v 9:00 hodin ráno mají děvčata v atletice závody v 60 metrů
sprint, štafeta 4x60 metrů, běh na
800 metrů, skok daleký, skok vy-

soký a hod kriketovým míčkem.
Chlapci budou také sprintovat na
60 metrů a štafetově na 4x 60 metrů, dále je čeká běh na 1500 metrů,
skok daleký, skok vysoký a vrh
koulí. V soutěžích družstev budou
chlapci hrát turnaj v malé kopané a
děvčata ve volejbale. „Při těchto
týmových soutěžích mohou být
fotbalisti i volejbalistky starší. Družstva mohou být vytvořena z dětí
narozených v roce 1993 a mladších,“ prozradil další informace
zástupce plumlovského domova.
Jediným problémem se tak možná
jeví vrtkavost počasí, protože se celá významná sportovní událost má
uskutečnit pod širým nebem. I na to
jsou však pořadatelé připraveni.
„Věříme, že počasí umožní uskutečnit všechny výše uvedené soutěže
na venkovních hřištích, eventuelně
v tělocvičně (míčové hry), v případě dlouhodobě nepříznivého počasí pak je jako náhradní termín připraven pátek 8. května 2009,“ uzavřel téma počasí Petr Antoníček.
-zv-

PARTNEŘI AKCE
Dětský domov a Školní jídelna
Plumlov, Balkán 33

Základní škola a dětský domov
Prostějov, Lidická 86

Občanské sdružení Kosíř
při ZŠ a DD Prostějov

Nezahálí u Vás doma druhý Železný nebo Šebrle???
Základní škola Jana Železného
Prostějov, Sídliště svobody
24/79, hledá nové žáky do svých
sportovních tříd se zaměřením na
královnu sportů ATLETIKU.
Škola nabízí studium ve sportovních třídách zaměřených na atletiku s 30-letou tradicí na Základní
škole, která je nyní podporovaná
trojnásobným Olympijským vítězem a držitelem světového rekordu v hodu oštěpem Janem ŽELEZNÝM a nese jeho jméno,
která má výborné studijní a sportovní výsledky. Škola je zařazena
do projektu MŠMT a Českého atletického svazu - Intenzifikace
činnosti Sportovních tříd se zaměřením na atletiku. Sportovní
středisko se Sportovní třídou jsou
základním článkem péče o sportovně talentovanou mládež v Prostějově, které mají úzkou návaznost na Sportovní centrum mládeže Olomouckého kraje a Atletický klub Prostějov. Ve školním roce 2009/2010 otevíráme spor-

tovně atletickou třídu v 6.ročníku.
Výběrové závody dětí 5. tříd
proběhnou ve dvou dnech a to
ve čtvrtky 14. května 2009 nebo
28. května 2009 vždy od 14.30
hodin na školním stadionu ZŠ
Jana Železného, Sídliště svobody Prostějov. Současně zveme
žáky 6. tříd, zájemce o atletiku,
kteří mají možnost nastoupit
do 7. ročníku sportovní třídy.
Co škola nabízí?: rozšířenou výuku TV (5 hodin týdně), atletické
tréninky vedené kvalifikovanými
trenéry 1. třídy AC Prostějov, 2x
ročně sportovní soustředění, 2 tělocvičny, atletickou tréninkovou

dráhu, posilovnu, saunu, tenisové
kurty, zapojení do mistrovských
atletických soutěží za Atletický
klub Prostějov, kvalitní výuku a
možnost perspektivního výkonnostního růstu, možnost pokračování ve studiu na sportovních
gymnáziích, nyní i v Prostějově!!! možnost zařazení do
Sportovního centra mládeže Olomouckého kraje v Prostějově.
-zvTo je patron. Nejúspěšnější český
atlet všech dob Jan Železný podporuje prostějovskou školu ZŠ Sídliště svobody, která nese jeho jméno

KONTAKTY, INFORMACE
ZŠ Sídliště svobody: 582302411, http://zsjz.cz
Vedoucí trenér:
Mgr. Dalibor Ovečka, 604821175,
D. Ovecka@seznam.cz
AC Prostějov:
606144824, atletika.pv@volny.cz
Přijďte mezi nás, rádi rozvineme talent Vašich dětí.

Mládežnický výběr 1. SK Prostějov,
přesněji družstvo ročníku narození
2000 vyhrává co se dá. Osmnáctičlenný výběr pod vedením trenérské dvojice Petr Langr, Tomáš
Gross v sobě skrývá skutečně velký
potenciál. Mladí adepti fotbalového
řemesla z Prostějova sice stále ještě
nehrají pravidelnou mistrovskou
soutěž, ale zúčastňují se silně obsazených víkendových turnajů nejen
na Moravě, ale i za hranicemi naší
vlasti. Svými výsledky pak dělají
dobrou reklamu jak svému klubu,
tak i celému prostějovskému regionu. V posledním období se kompaktní celek zúčastnil tří turnajů, ve
kterých v souhrnu absolvoval sedmnáct utkání s úctyhodnou bilancí
12-ti výher, 3 remíz a pouhých dvou
porážek. Tato čísla vynesla Prostějovské ke dvěma turnajovým triumfům a jednomu bronzovému místu.
„O naše kluky má velký zájem především olomoucká Sigma, ale díky
velmi dobrým interpersonálním
vztahům v celém klubu se nám je
daří udržet v Prostějově. V příští sezóně už budeme hrát pravidelnou
soutěž - Krajský přebor přípravek,“
uvedl jeden z úspěšné trenérské
dvojice Petr Langr.
TRIUMF V RAKOUSKU
Zatím posledním obrovským
úspěchem přípravky 1. SK Prostějov (2000) se stala účast na prestižním
mezinárodním
klání
v
rakouském
Wolsfbergu.
V konkurenci deseti týmů jejich
věkové kategorie, se podařilo vyslancům Hané ve všech čtyřech
soutěžních kláních triumfovat a
domů si tak odvézt vítěznou trofej.
„V Rakousku se hrálo oproti informacím jen na menším hřišti 6+1 a
to nám trochu kalilo radost. Jeli
jsme tam totiž v kompletním složení a tak jsme museli ve skládání
zápasových sestav hodně improvizovat, aby si zahráli všichni. Přesto
se nám podařilo zvítězit a hlavně se
prezentovat velmi dobrou hrou,“
zhodnotil s hrdostí výkony svých
oveček Petr Langr. Na úvod čekal
na Prostějov český tým z Města
Touškov, kterému Hanáci „načepovali“ desítku aniž by byť jednou
inkasovali. Branky 1. SK: Zatloukal 2, Halenka 2, Píchal 2, Vyroubal, Parák, Rus, Marčík. Druhý
v řadě byl celek ze země úřadu-

ZPRÁVY OFS PROSTĚJOV

Fotbalové prázdniny s Okresním
fotbalovým svazem 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.

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.

Vyhráli i vRakousku!Benjamínci 1. SK Prostějov, ročník 2000: v pokleku zleva: Musil, Hausknecht, Rus, Výmola, Píchal, Jašíček. Stojící zleva: Marčík, Parák, Jurníček,
Vyroubal, Brothánek, Přikryl, Halenka, Marek. Zadní řada zleva: trenéři Gross, Langr a fanoušci

1. SK PROSTĚJOV PODPORUJE

jících světových šampiónů - Bastia. Po výsledku 6:0 (Zatloukal,
Píchal, Hausknecht, Jašíček, Parák, Marčík), nebylo co řešit a šlo se
do semifinále. „S Bastií jsme podali asi nejucelenější výkon za celý
turnaj,“ okomentoval vydařenou
lekci sebevědomým Italům Langr.
Následné střetnutí s brněnskou
Svratkou už bylo přece jen vyrovnanější, ale po výsledku 4:2
(Hausknecht, Píchal, Halenka,
Marčík) byly finálové brány otevřeny. Poslední překážkou byl německý výběr s názvem Schönenberger Berlín, který však odešel po
výsledku 4:2 se skloněnými hlavami. Ve finálovém střetnutí se blýskl
hattrickem Jašíček a zbývající
branku přidal Halenka.
TAKÉ LIPNÍK OPANOVALO 1. SK
O prvním dubnovém víkendu ab-

solvovala přípravka turnaj na
umělé trávě v Lipníku nad Bečvou. Pět zápasů, stejný počet
výher a skóre 22:2, tato čísla nemohla znamenat nic jiného než
prvenství! Zbývajících devět
účastníků se tak muselo při závěrečném ceremoniálu se závistí
v očích dívat jak šťastným Hanákům věsí pořadatelé na krk zlaté medaile. Jak to všechno bylo?
V základní skupině udolali mladí
Prostějované nejprve Rožnov
pod Radhoštěm jedinou trefou
Píchala - 1:0. Ve druhém střetnutí nasázeli hráči 1. SK čtyřku
svým krajanům z Čechovic
(branky: Halenka, Zatloukal,
Marčík, Rus). Následující střetnutí s pořadatelským Lipníkem
se změnilo v obrovskou kanonádu, která se zastavila až na čísle 11! (branky: Marčík 4, Píchal

3, Jašíček 2, Vyroubal, Zatloukal). Předposlední turnajovou
překážkou byl silný výběr Vítkovic, který však spanilou jízdu 1.
SK nezastavil - 3:0 (Vyroubal,
Píchal, Jašíček). „Vítkovice jsou
velice kvalitním soupeřem,
svádíme s nimi vždy vyrovnané
bitvy, ale většinou vždy vítězíme
my,“ s potutelným úsměvem
zmínil
skvostnou
bilanci
s tradiční mládežnickou baštou
Langr. Ve vyrovnaném finálovém boji s Hranicemi sice
Prostějovští poprvé inkasovali,
ale přece jen nakonec dali o jednu
branku více než soupeř a po výsledku 3:2 (Píchal, Marčík, Vyroubal) mohli opět slavit turnajové prvenství.
V LÍŠNI BYLA PROTI SIGMA
Na sklonku měsíce března začala
jarní vydařená turnajová anabáze. Silně obsazený mezinárodní turnaj v brněnské Líšni s účastí
mnoha prvoligových přípravek
strach Hanákům nenahnal. Přípravka 1. SK se postavila proti
movitějším protivníkům čelem a
dokázala pro sebe uzmout
výborné třetí místo. Na úvod se
podařilo Prostějovu jedinou trefou Píchala porazit domácí Líšeň.
Ve druhém střetnutí čekal na 1.

SK rival největší v podobě olomoucké Sigmy. Remízu 2:2 zařídili Hausknecht s Marčíkem.
Třetí utkání skončilo po marném
dobývání brány slovenské Senice porážkou 0:1. Dalším sokem
v řadě byl nejmladší výběr Viktorie Žižkov, který díky trefám
Hausknechta a Zatloukala porazili Prostějovští 2:0. Závěrečným
duelem základní skupiny byla
konfrontace s dívčím výběrem
Brna (ročník 98), jenž skončil remízou 2:2 (Zatloukal, Jašíček).
„Bylo to takové zpestření. Děvčata jsou přece jen díky svému
věku vyspělejší a tak byla konečná remíza naším úspěchem,“
okomentoval zajímavý zápas
trenér Petr Langr. Po této vložce
už začalo jít do tuhého. Čtvrtfinálovým soupeřem byl celek Interu Bratislava nerozhodný výsledek 1:1 (Píchal) rozhodlo penaltové vítězství v poměru 2:1.
Stopku vystavilo našim nadějím
semifinále a v něm olomoucká
Sigma. Porážka 1:2 (Píchal) odsoudila Prostějov k utkání o třetí
místo. „Zase ta Sigma, to je asi
náš osud,“ suše konstatoval Langr. Po opakované výhře 1:0 nad
Líšní (Marčík) si odváželi kluci
na Hanou pohár a medaile bronzové hodnoty.
-zv-

Hřiště už se rýsuje. Kdo tam ale bude hrát?
V tomto týdnu se definitivně rozhodne o tom která firma bude
stavět zhruba před měsícem
s velkou pompou představený
projekt se zajímavým názvem
„Rozvoj volnočasové aktivity ve
městě Prostějově - sportovní areál sídliště E. Beneše.“ Pro většinu
normálně uvažujících lidí lze tento krkolomný název přeložit jako
rekonstrukce stávajícího fotbalového areálu. Kdo nakonec vyhraje výběrové řízení na stavbu
nebo chcete-li revitalizaci chátrajícího stadionu je zainteresovaným fotbalovým činovníků
určitě celkem jedno. Otázka, která však hýbe prostějovskou fotbalovou veřejností zní - KDO
BUDE SPRÁVCEM NEBO
PROVOZOVATELEM! Zálusk
si dělá na užívání nového areálu
jak současný nájemce TJ Haná
Prostějov, tak i nástupnický oddíl
nejslavnějšího prostějovského
klubu, v současné době provozující jen mládežnická družstva 1.
SK Prostějov. Kuloáry se však
také šíří zaručená zvěst, že největší šanci má třetí subjekt v pozadí,
jehož jméno však nikdo ze zasvěcených nahlas nevysloví.
Z logického hlediska by se mělo
nové hřiště stát útočištěm 1. SK,
protože projekt jednoznačně naznačuje, že se pro fotbal vyšší
mužské úrovně absolutně nehodí
(směšná kapacita hlediště). Postoj městských představitelů
k tomuto klubu je však mírně řečeno zdrženlivý a určitě nebude
v hlavách konšelů prioritní volbou v případě jiné serióznější (lukrativnější) nabídky. Druhým nebo pro mnohé i prvním favoritem
je pak současný nájemce TJ Haná
Prostějov. Tento v poslední době
velice dobře fungující klub si totiž všechny závazky vůči městu
plní a navíc ještě i areál svépomocí udržuje. Zainteresovaní
z radnice však na přímé otázky
odpovídají značně zdrženlivě.
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„V této fázi kdy je celý projekt
teprve v přípravách projektové
dokumentace a realizace je předčasné, abychom o něčem konk-

rétním hovořili. Z tohoto pohledu
jsou ty debaty v tisku zarážející,
protože rada ani zastupitelé
konkrétně k tomuto bodu nejed-

POHLEDEM PŘEDSEDY OFS
Vladimír TRUNDA, předseda OFS Prostějov: OFS Prostějov má
podepsanou partnerskou smlouvu o spolupráci při přípravě, realizaci a provozu sportovního střediska. Podle tohoto ustanovení postupujeme a jsme v pravidelném kontaktu se zástupci Města Prostějov.
Situaci okolo sportovního střediska je potřeba vidět ve dvou základních rovinách.
1. První rovina je rovina provozní, kdy je třeba dojednat s vlastníkem
areálu (Město Prostějov) vzájemné představy o provozu. Vycházet
budeme ze zpracovaných podkladů k žádosti o dotaci, kde je proveden finanční plán provozu po dobu udržitelnosti projektu (min. 5
let) a smlouvy o dotaci s Regionální radou Olomouckého kraje a
Městem PV. Vzájemně se svým partnerem budeme hledat nejlepší
způsob jak, splnit podmínky stanovené v těchto dokumentech.
2. Druhá rovina je sportovní, kde bude snaha zpřístupnit areál co
možná největšímu počtu mládežníků. Jsou zde vytvořeny předpoklady pro fotbalové třídy v rámci přirozené výuky ve škole E. Valenty, která sousedí s areálem. Budeme žádat o stanovisko odboru
školství města k tomuto předpokladu.
Z pohledu termínů je shoda mezi partnery, aby obě roviny byly vyřešeny do září či října tohoto roku.

nali. Samozřejmě však vnímáme
problém, že pokud se ten areál
jednou vybuduje, tak je nutné
vědět kdo ho bude provozovat.
Tak daleko však na rozdíl od některých jiných ještě nejsme. TJ
Haná má samozřejmě nájemní
smlouvu, ale to je jedna smlouva,
která je vypověditelná. Pokud tedy rada uzná za vhodné ji vypovědět tak je to možné. Opakuji
však, že na radnici ještě žádné
rozhodnutí nepadlo a zatím padá
jen v některých TJ a Sokolů,“ nenabídl žádné nové informace
místostarosta Prostějova Vlastimil Uchytil. Další otázkou je také
průběh plánované rekonstrukce.
Nikdo ze zainteresovaných není
schopen říci jestli se v jejím
průběhu bude na hřišti Za Olomouckou ulicí dále hrát nebo si
budou muset stávající uživatelé
hledat náhradní azyl. „V průběhu

dubna proběhne otevírání obálek
s nabídkami realizace stavby.
Součástí těchto nabídek je i přesný harmonogram prací a konkretizovaná cena. Komise následně
doporučí nejvhodnějšího dodavatele radě města. V tuto chvíli
nelze tedy ještě přesně říct, kdy
práce započnou a v jakých termínech mají postupovat. Přibližně v poslední dekádě dubna bychom mohli znát bližší podrobnosti,“ odpověděla před časem
na přímý dotaz mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová. Podle nejnovějších informací se o dodavateli rozhodne v tomto týdnu,
takže v příštím vydání se konečně fotbaloví nadšenci dozvědí
něco konkrétního. Prostějovský
Večerník, jako nejrozsáhlejší fotbalový zpravodaj v regionu bude
samozřejmě celou situaci sledovat.
-zv-

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

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

Sportovní dvojstranu připravil Zdeněk Vysloužil.
Vypadá hezky. Na koho se však z ní lidé budou dívat?

Foto: Zdeněk Pěnička

20. dubna 2009
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POHLEDEM Z PLACU Rezerva Určic zvítězila a má na čele okresního přeboru čtyř bodový náskok
TJ Sokol Určice „B“ - TJ Sokol
Vrahovice 2:1 (1:0)

Nějak vyřezat a přiblížit míč
Jedním z nejlepších, ne-li vůbec
nejlepším hráčem ostře sledovaného střetnutí Přeboru OFS
Prostějov, byl domácí plejer Petr
Kouřil, který v závěru také docílil
vítězné branky. Jak on viděl
střetnutí jeho béčka Určic s Vrahovicemi, nám sdělil bezpúrostředně po utkání.
¤ Měli jste před utkáním proti
Vrahovicím nějakou speciální
přípravu?
„Před tímto utkáním jsme žádnou
speciální přípravu neměli. Ve
čtvrtek jsme odehráli zdařilý přípravný zápas proti Krumsínu.
Dnes se nás v šatně sešlo tolik, že
málem praskla ve švech. Trenér
tak měl problém koho postavit a
koho ne. To se často nestává.“
¤ Jak byste dnešní utkání zhodnotil?
„Soupeř nehrál špatně, v určitých
fázích hry měl zdánlivou územní

převahu, kterou si vytvářel tím, že
nakopával míče před naši šestnáctkou, kde se snažil zakončovat. Navíc byl hodně pohyblivý.
Vrahovice byly kvalitním soupeřem, ale takticky jsme je přehráli.“
¤ Mohl byste popsat situaci při
vstřelení vítězného gólu?
„Po rozehrané standardce, Ivan
(Látal) udělal skluz, míč minul a
já jsem si jej skluzem zpracoval a
levačkou dorazil do sítě. Prostě
jsem byl v pravý čas na pravém
místě.“
¤ Kdo letos okresní přebor vyhraje?
„Do konce soutěže je ještě daleko
a může se stát cokoliv. Pokud by
ale neskončil na prvním místě někdo z trojlístku Vrahovice, Bedihošť nebo my, tak by to bylo obrovské překvapení.“
Lubomír Kaprál

MLÁDEŽ 1. SK
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ DIVIZE

Na Třebíč nestačili
Starší dorost

1. SK Prostějov - HFK Třebíč 0:2 (0:1)
Sestava Prostějova: Vybíhal - Peka, Šmíd, R. Kocourek, Ján - Fabiánek, Homola (75. Kucharčuk), Pořízka, Matula (65. Matoušek)
Gryglák (46. Lisický), M. Kocourek. Trenér: František Jura.
Velmi důležitý zápas o vedení v MSDD čekal na dorost 1. SK v sobotu 18. dubna v Olšanech u Prostějova. Hosté z Třebíče, kteří v loňské sezóně sestoupili z druhé dorostenecké ligy se chtějí do této
společnosti co nejdříve vrátit a na Hané k tomu udělali důležitý krok.
Začátek zápasu byl plně v režii domácích, kteří si vytvořili velký tlak
z kterého se jim podařilo vytěžit bohužel jen sérii rohových kopů a z
nich velmi dobré dvě brankové příležitosti, které však výborný brankář hostí zlikvidoval. Hlavně hlavička Michala Kocourka volala po
gólu. Z úvodního náporu domácí branku nevstřelili a tak se od dvacáté minuty hra vyrovnala a k vidění byla hra převážně ve středu hřiště bez závarů v pokutových územích. Jednu velmi dobrou příležitost hostů zlikvidoval v 35. minutě domácí brankář Radek Vybíhal,
když míč, který už všichni viděli v brance, reflexivně vytáhl na roh.
Když už se všichni hráči viděli v šatně v poločasové přestávce, udělal hrubou chybu stoper domácích Stanislav Šmíd a hosté šli v 44. do
vedení. Vzápětí rozhodčí první poločas ukončil. Druhý poločas začal stejně jako první, tedy náporem domácích. Postupně své velmi
dobré příležitosti neproměnili Martin Peka po rohovém kopu, Michal Fabiánek, který se z levé strany dostal až před brankáře hostí a
také Michal Kocourek po závaru před hostující brankou. A tak přišel
úder hostů, kteří znovu po chybě Šmída, kterému utkání nevyšlo,
vstřelili druhou a nakonec rozhodující branku v 70. minutě zápasu.
Domácí od této chvíle hráli už na tři útočníky a pořád se snažili utkání ještě zvrátit. Bohužel, když už se domácím podařilo překonat
hostujícího brankáře, zaskočil za něho obránce, který vykopával
střelu Stanislava Šmída z brankové čáry. Ještě v posledních pěti minutách domácí zahrávali tři rohové kopy, ale bohužel kontaktní branku se domácím vstřelit nepodařilo. „Dnes jsme odehráli velmi smolný zápas, ve kterém jsme nebyli horším mužstvem. Z úvodního
náporu se nám nepodařilo vstřelit branku a gól, který jsme inkasovali
do šatny nás velmi poznamenal. Ve druhé půlce jsme si opět vytvořili spoustu šancí, bohužel dnes nám chybělo pověstné štěstíčko.
Druhá branka rozhodla celý zápas, inkasovali jsme totiž v době našeho náporu a potom už to byla z naší strany křeč,“ smutným hlasem
okomentoval porážu svých svěřenců trenér František Jura.

Mladší dorost

1. SK Prostějov - HFK Třebíč 1:4 (1:3)
Sestava Prostějova: Polák - Studený, Hon, Lakomý, T. Krč (60. Kopečný) - Šlézar, Kucharčuk (65. Klimeš), Lisický (55. Kadlec), Šín Ovčáček, Pokruta. Trenér: Vladimír Krč.
Mladší dorostenci hráli v zápase s HFK Třebíč o první místo v
MSDD. Bohužel stejně jako starší dorostenci tento zápas nezvládli
a prohráli 1:4. Hosté byli lepší a vyhráli zaslouženě. Je potřeba říci,
že už samotný fakt, že mladší dorostenci bojují o první místo v soutěži, do které teprve v loňském roce díky svým starším kolegům postoupili, je vynikajícím výsledkem, vzhledem k tomu v jakých podmínkách dnes fotbalová mládež Prostějova vyrůstá… „Dnešní
zápas nám nevyšel. Soupeř byl lepší a výhru si zasloužil. Motivací
pro nás nadále bude uhájit druhé místo v MSDD, které by jistě nebylo pro náš klub ostudou,“ nelámal po porážce hůl nad svými ovečkami trenér Vladimír Krč.
\
MORAVSKOSLEZSKÁ ŽÁKOVSKÁ DIVIZE
Starší žáci
1.SK Prostějov - TJ Tatran Bohunice 2:0 (2:0)
Branky Prostějova: Pekař, Preisler. Sestava 1.SK: Suchánek - Drešr, Šmíd, Móri, Rus - Klváček, Pekař, Fládr, Dostál - Preisler,
Hausknecht. Do 2. poločasu nastoupili: Vysloužil, Lexa, Martínek.
Po vyrovnaném začátku utkání se v 8. minutě podařilo Fládrovi ideálně uvolnit Pekaře a pro toho nebyl problém dát branku. V 18. minutě udělal chybu hostující brankář a nabídl tak druhý gól domácích.
Autorem branky byl Preisler. I ve druhém poločase byli domácí lepším týmem, ale třetí branku domácí nepřidali, zvlášť když Preisler
šel sám třikrát na brankáře.
Mladší žáci
1.SK Prostějov - TJ Tatran Bohunice 2:6 (0:3)
Branky Prostějova: Cigan, Čech. Sestava 1. SK: Poleha - M. Kovář, Přidálek, Grulich, Klimeš - Čech, Pospíšil, Hubáček, Cigán J. Kovář, Sečkář. Střídali: Křivinka, Zapletal, Vejvoda.
-fj,zv-

Branky: 40. Uličný, 87. P. Kouřil
- 55. Studený. Rozhodčí: Machálek - Borovský, Lasovský.
ŽK: Uličný, M. Kaprál - Dostál,
Dvořák. Diváků: 120. Sestavy
mužstev - Sokol Určice „B“: Miler - M. Kaprál, Uličný, Buřt, Nakládal - L. Kaprál (46. Př.
Mlčoch), P. Kouřil, Pav. Mlčoch,
Nakládal - Rolný (90. Bartůněk),
J. Kouřil (80. Látal). Trenér: Petr Buřt.
Sokol Vrahovice: Mačkal - Vojáček, Smékal, Procházka, Kyselý - Šedivý, Tomeček (68. Múdrý),
Dostál, Smička - Dvořák, Studený (78. Klíč). Trenér: Vladimír
Krč.
URČICE - V přímém souboji o
první příčku, ve šlágru 18. kola
přeboru OFS se v sobotu na hřišti
v Určicích střetla místní rezerva s
mužstvem Sokola Vrahovice. Jarní výkony obou soupeřů poněkud
pokulhávají za tím co předváděli

na podzim. Fotbalisté
Vrahovic v minulém kole připravili svým příznivcům nemilé překvapení, když na vlastním hřišti nestačili na o záchranu bojující Otaslavice a poprvé v sezóně poznali
hořkost porážky. Prohra zřejmě
přišla v tom nejméně vhodném
okamžiku. Díky tomuto zaváhání
stačila v minulém kole Určicím k
návratu do čela tabulky bezbranková remíza v Protivanově. A
případný nerozhodný výsledek
by jim stačil na udržení prvního
místa i po tomto zápase. Jenže rezerva Určic dokázala zvítězit a tak
má nyní na čele tabulky okresního
přeboru velmi slibný čtyřbodový
náskok.
V úvodu utkání měli více ze hry
hosté. Jejich první rodící se šanci
po přihrávce Dvořáka, řešil dalekým vyběhnutím domácí gólman
Miler, který byl u míče dříve než
nabíhající Smička.
V 7. minutě stáli při domácích
všichni svatí. V malém vápně

NAVŠTÍVILI JSME
vznikla trma vrma, kdy Procházka, Smékal ani Dostál nedokázali
z bezprostřední blízkosti dopravit
míč do sítě. V obraně úspěšně na
jejich opakované střely zareagovali P. Kouřil a gólman Miler. V
dalším průběhu zápasu prověřil
dvakrát pozornost domácího
brankáře aktivní Dvořák. Nejprve
jeho přízemní střelu z pozice levého křídla brankář kryl a další pokus skončil těsně nad břevnem.
S blížícím se závěrem prvního poločasu se začali nebezpečně prosazovat i domácí. Po podklouznutí obránce Smékala se k míči dostal Hejbal, pronikl k brankové
čáře, vyslal centr
Směrem k L. Kaprálovi, který neměl dostatek času a prostoru k
úspěšnému zakončení.
Ve 40. minutě Hejbal rozehraný
míč z trestného kopu posadil na
hlavu špatně pokrytého Uličného

Sám voják v poli. Ačkoliv je momentce určický Pavel Mlčoch v obležení vrahovických hráčů, tak se po závěrečném hvizdu smál on. Jeho tým totiž ve šlágru kola porazil svého soka 2:1 a v čele má už čtyřbodový náskok.
Foto: Lubomír Kaprál

HLASY TRENÉRŮ
Petr BUŘT (TJ Sokol Určice „B“): „V utkání jsme podali bojovný výkon. Zápas se přeléval od šestnáctky k šestnáctce. Bylo to vyrovnané klání s mnoha vyloženými šancemi na obou stranách, pro
nás se šťastným koncem. Po hrubé chybě stopera jsme soupeři darovali vyrovnání. V závěru zápasu se nám však po nacvičeném rozehrání standardní situace podařilo strhnout vítězství na naši stranu.
Cítím potřebu vyjádřit se k narážkám z tábora hostí, že za nás hrají
hráči z „A“ mužstva. Není to pravda, dnes za nás z áčka hrál a to pouze ve druhém poločase Přema Mlčoch.“
Vladimír KRČ (TJ Sokol Vrahovice): „Fotbal nemá logiku. Musím konstatovat, že dnes prohrálo lepší mužstvo. Vytvořili jsme si
mnoho vyložených šancí, bohužel jsme je nedotáhli do úspěšného
konce. Opustilo nás štěstí. Domácí dali dvě branky, obě v závěrech
poločasů po našich hrubých chybách a navíc druhý gól padl z ofsajdu.“
-lka ten rozvlnil síť za zády hostujícího gólmana - 1:0. A brzy na to
mohli domácí své vedení pojistit.
Dvojice J. Kouřil a P. Mlčoch se
řítila proti jedinému obránci hostí,
jenže slibně se vyvíjející akce
skončila ofsajdem. Když střelecký pokus hostujícího Tomečka
skončil vysoko nad brankou, odcházeli aktéři utkání do šaten za
jednobrankového vedení domácích.
Hned po změně stran zahrozily
Vrahovice kdy Smička přihrál
Dvořákovi, ale obrana domácích
jeho pokus odvrátila na roh. Po
centru z rohu zamířil Procházka
těsně nad břevno. Na druhé straně
se Pavel Mlčoch odhodlal ke střele po zemi. Míč z jeho kopačky
proletěl kolem tyče do zámezí.
Další šanci připravil domácí Uličný, který přihrál Rolnému. Jeho
jedovatou střelu vytěsnil brankář
Mačkal na roh. V 55. minutě udělal hrubou chybu domácí stoper
Uličný. Za vysunutou obranu
naběhl Studený, zpracoval si míč

a chladnokrevně vystřelil podél
bezmocného gólmana Milera 1:1. V dalším průběhu hry byly k
vidění pěkné fotbalové momenty
před oběma brankami. S blížícím
se závěrem utkání začaly Určice
svého soupeře přehrávat. Nejprve
střelu P. Kouřila z poměrně velké
dálky vyboxoval brankář Vrahovic před sebe. Pak se do nadějné
šance po přihrávce střídajícího Př.
Mlčocha dostal Rolný, který se
však místo přihrávky na zcela
volného J. Kouřila, odhodlal ke
střele se kterou si gólman hostí
poradil. Když už se zdálo, že utkání skončí dělbou bodů, rozehráli domácí standardní situaci,
míč se dostal na vzdálenější tyči
ke dvojici nabíhajících hráčům.
Látal při skluzu míč minul, ale za
ním nabíhající P. Kouřil jej skluzem dopravil za záda brankáře
Mačkala - 2:1. Tato gólová trefa
rozhodla, že všechny tři body zůstanou v Určicích. Na případný
zvrat zbylo Vrahovicím málo času.
-lk-

Konice nafasovala od Vyškova ostudnou šestku

Sokol Konice - SK Rostex Vyškov
0:6 (0:4)
Branky: 24. a 36. Žoček, 26. Hodinář, 44. Penc vlastní, 57. Mašlej, 76. Sikmund. Rozhodčí:
Hitzger - Zadinová, Pojezný. ŽK
Konice: Šimek. Diváků: 100. Sestava Konice: Kmecik - Šimek,
Penc, Řehák, Rus (46. Schön) Kornel (85. T. Křeček), Macháček, Špunda, P. Křeček - Navrátil (46. Přikryl), Kobylík.
Trenér: Karel Procházka.
Havárie, kolaps, katastrofa! Něco
podobného by se dalo přirovnat k
včerejšímu počínání konických
fotbalistů v utkání 21. kola Moravskoslezské divize s Vyškovem. Domácí umělá tráva vůbec
svěřencům trenéra Karla Pro-

cházky nesvědčí. V jarní části jim
nepřinesla ještě ani jeden bod a
hráči tak k ultramodernímu povrchu získávají pomalu, ale jistě velkou averzi. Tristní dosavadní vystoupení Konice byla jen slabým
čajíčkem proti tomu, co se odehrálo v areálu Pod Kučerákem v
neděli. Vyškovští do čeho kopli

DIVIZE „D“
byl gól a je jen jejich chybou, že
nestříleli více. V zápasové statistice totiž byla na straně hostů v kolonce střely na bránu zapsána číslovka 7! „Soupeř dal ze sedmi
pokusů šest branek a jednu tyčku,
tomu se říká pane produktivita,“ s

hořkým úsměvem okomentoval
umění hostujících kanonýrů domácí lodivod Karel Procházka.
Přitom úvod střetnutí vůbec pozdější havárii konického stroje nenasvědčoval. Zhruba do dvacáté
minuty se odehrávala v Konici
naprosto vyrovnaná partie, ale ve
24. se to zlomilo. To se chopil
míče vyškovský Žoček a namířil
si to přímou cestou středem domácí obrany, jeho střela podél padajícího Kmecika zapadla přesně
k tyči - 0:1. O dvě minuty později
napřáhl z volného kopu Hodinář a
domácí gólman zůstal stát jako
solný sloup a jen nevěřícně sledoval jak míč zaplouvá do šibenice 0:2. Tyto dva údery předznamenaly naprostý chaos, který se

vkradl do hry Konice. Toho využil v 36. minutě osamocený Žoček na zadní tyči a připsal si tak
svou druhou trefu - 0:3. Aby toho
nebylo málo, tak těsně před odchodem do kabin líznul hlavou
nešťastně centr Vágnera stoper
Penc - 0:4. Po pětačtyřiceti minutách tak bylo de facto rozhodnuto
a ve druhém dějství se už spíše jen
čekalo na závěrečný vysvobozující hvizd. Ještě před tím se však
„vyznamenal“ Špunda, který si
hrál s míčem tak dlouho až nabídl
„špek“ Pencovi, který ovšem vystihl zkušený Mašlej a vsítil pátý
gól. Definitivu na popravu domácích dal čtrnáct minut před
koncem Sikmund, který utekl rozevláté obraně a se zakončením

neměl problém - 0:6. „Všichni
jsme to vzali tentokrát za špatný
konec. Umělka nám příliš nesvědčí, ale za náš naprostý propadák
určitě nemůže. Utkání jsme odehráli s naprosto laxním přístupem,
bez bojovnosti - prostě všechno
bylo úplně špatně. Každý hráč si
dělal na hřišti co chtěl a kdybych
mohl tak vystřídám snad všechny.
Asi si mysleli, že se Vyškov porazí sám, já jen doufám, že už se něco podobného nebude nikdy opakovat. Náš dnešní výkon mě mrzí
hlavně kvůli fanouškům, kterým
bych se chtěl touto cestou omluvit,“ nechápavě kroutil hlavou nad
naprosto nepřijatelným přístupem
svých svěřenců konický kormidelník Karel Procházka.
-zv-

Kralice stoupají stále výš
FK Šternberk - FC Kralice
na Hané 0:1 (0:1)

PŘEBOR OKFS
Branka: 20. Vybíhal. Rozhodčí:
Dubravský - Dömisch, Tomeček.
ŽK Kralic: Liška, Dočkal, Halenka, Růžička, Z. Petržela. Diváků:
100. Sestava Kralic: Kofroň - Liška, Ohlídal, Dočkal, Losman
(60. Smýkal) - Valtr, Růžička, Halenka, Hatle - Z. Petržela (89. Kaštil), Vybíhal (75. O. Petržela).
Trenér: Zdeněk Chytka.
Kraličtí jedou bez zastavování!
Jako příznačný vlak co nikde ne-

staví si musejí připadat hráči
účastníka Přeboru Olomouckého
KFS v dosavadní jarní části soutěže. Vyjma smolné porážky
v Mikulovicích si svěřenci trenéra Zdeňka Chytky v dosavadním
průběhu připisují jen samé plné
zářezy. Naposledy se o jejich
výtečném jarním rozpoložení
přesvědčil v sobotu Šternberk.
Hostující tým si od prvních minut
podrobil domácí výběr a po vedoucí brance Vybíhala mohou
Kraličtí jen žehrat na svou vychýlenou mušku. Díky ní se totiž
závěr duelu odehrál v hodně husté atmosféře, kdy na hřišti sršely
od kopaček jiskry a v hledišti dokonce došlo i na facky! „Štern-

berk do nás šel mírně řečeno ostře. To se promítlo i do nálady domácích fanoušků a tak byla koncovka hodně divoká,“ okomentoval nechutný závěr jinak
hodně vydařeného zápasu hostující kouč Zdeněk Chytka.
Jedinou vážnější příležitost si
hostitelé vypracovali hned
v úvodu zápasu, kdy propad
obrany napravil výtečným reflexním zákrokem Kofroň břevno. Jinak se však Kraličtí
chopili kontroly středu pole a
výsledkem byla i vítězná branka. Ve 20. minutě šel neohroženě
za pomalou domů Vybíhal a po
ataku gólmana uklidil rtuťovitý
útočník hostí míč do brány - 0:1.

Tento vydařený úvod vlil na kopačky domácích borců velkou
nervozitu a tak se domácí premiéra novému kouči Hanusovi
příliš nevyvedla. Zatímco hostující hráči předváděli svou technickou hru, tak se domácí
uchýlili jen k zoufalým nákopům, které však nemohly mít
proti výborným hlavičkářům
(Ohlídal, Dočkal) žádnou šanci
na úspěch. „Místo zakončení
však kluci až moc kombinovali,“ našel přece jen skvrnku
Chytka. Ve druhé půli už
s postupujícím časem existovalo
na hřišti jen jedno mužstvo Kralice. Kýženou pojišťovací
branku však hosté dát nedokáza-

li. Dvakrát byl v sólovém úniku
nemilosrdně sražen Vybíhal, což
odnesl zraněním. Klid neměl
tentokrát ani jindy spolehlivý
střelec Zdeněk Petržela, který
své dvě tutovky přímo zazdil.
Přesto se však nakonec radovala
kralická výprava ze zaslouženého plného bodového zisku. „Do
Šternberku jsme jeli s taktikou
pohlídat střelce Hlaváčka a vnutit soupeři naši hru. Obojí se nám
podařilo a tak jsme zvítězili zcela zaslouženě. S předvedeným
výkonem jak fotbalovým, tak i
nasazením jsem spokojen,“ neskrýval velkou spokojenost hostující lodivod Zdeněk Chytka.
-zv-

Závěr patřil opět Určicím, které udolaly Hněvotín
TJ Sokol Určice - FC Hněvotín
2:1 (0:1)
Branky Určic: 54. Černý, 90.
Burget. Rozhodčí: Caletka Dubravský, Krpec. ŽK Určic:
Černý, Kroutil, Vaněk. Diváků:
150. Sestava Určic: Nejezchleb Černý, Ullmann, Mlčoch, Kroutil - Havlena, Vaněk, Macourek,
Javořík - Blaha (70. Burget), Laník (86. Mikeš). Trenér: Svatopluk Kovář.
Určičtí si pravidelně zahrávají s
nervovou soustavou svých věrných fanoušků. Opakovaně si nechávají v domácím prostředí utéct
první poloviny zápasů, aby následně popravili hosty pošilháva-

jící po bodech v závěrečných mi- odměněn jen jedinou brankou a
nutách. Tentokrát se v Určicích tak je z našeho pohledu poločasový výsledek milosrdný. Hněvotín
nás rozebíral velmi dobrou kombinací a také vysokým tempem
hry,“ okomentoval dění v první
půli domácí lodivod Svatopluk
přestavil fotbalově velmi zdatný Kovář. Do vedení poslala hosty
Hněvotín, který však přes svou vydařená standardní situace, po
vysokou úroveň hry na jaře moc které se důrazem v šestnáctce
neboduje. Také v neděli si Hněvo- Určic také prosadili - 26. minuta
tínští získali od úvodních minut tr- 0:1. Ve zbývajícím poločasovém
valou územní převahu, ze které čase se domácí hráči bránili nájezvšak vytěžili jen jednu branku. Ji- dům hostů jen s vypětím všech sil
nak jejich šance končily na výte- a kolikrát i s pomocí shůry. PO
čném domácím gólmanovi Ne- příchodu ze šaten však vběhlo v
jezchlebovi. „Takový tlak jaký vy- určických dresech na hřiště úplně
vinul soupeř na naši bránu byl jiné mužstvo. Najednou bylo do-

PŘEBOR OKFS

mácích plné hřiště a výsledkem
bylo vyrovnání. V 54. minutě se
dostal k míči na hranic šestnáctky
Černý a utěšenou střelou rozvlnil
síť - 1:1. Vyrovnávací branka vnesla na trávník velmi otevřený fotbal, který diváci často odměňovali
potleskem na otevřené scéně. Postupem doby začaly hostujícímu
týmu evidentně docházet síly, ale
to neznamená. Že stále nehrozil
smrtelnými brejky. Koncovka utkání tak byla stále otevřená. Jenže
Určičtí jsou v dosavadním průběhu sezóny na vyhrocené a nervydrásající koncovky mistry. To se
potvrdilo i včera, kdy se po skrumáži v poslední minutě nejlépe

zorientoval Burget a nezadržitelnou dorážkou strhl vítězství na domácí stranu - 2:1. „Hněvotínští nás
od začátku dostali pod tlak a my
můžeme vděčit za jen jednobrankové poločasové manko vynikajícím zákrokům Nejezchleba. Ve
druhé půli už to bylo z naší strany
o něčem jiném. Na hřišti se odehrával velice dramatický zápas,
který se musel divákům s určitostí
líbit. V závěru začal Hněvotín trochu šlapat vodu a my jsme se
šťastnou brankou dostali ke třem
bodům. Výkon soupeře však hodnotím velmi vysoko,“ vysekl poklonu Hněvotínu domácí kouč
Svatopluk Kovář.
-zv-

20. dubna 2009

Protivanov smetl v dohrávce nevýrazné Boskovice
TJ Sokol Protivanov - FC Forman
Boskovice 4:0 (2:0)
Branky: 13. Machálek, 20. Muller vlastní, 48. a 74. Rojka. Rozhodčí: Jiří Beneš - Šenkýř, Kolář. ŽK: Dragon, M. Dostál (oba
P). Rohy: 6:2. Diváků: 300. Sestava Protivanova: Vítek - Valenta, Koláček, Vala (67. Niessner), Kulíšek - Dragon, Pászto,
Poláček (80. Valášek), Mráček
(55. M. Dostál) - Rojka, Machálek.
PROTIVANOV - Souboj na ostří
nože? Kdeže! Střet dvou zeměpisně blízkých klubů, vyšperkovaný o osobu boskovického kouče Radima Weissera, který ještě
na podzim vedl domácí výběr sliboval ostrou a vyhecovanou řež.
Místo toho se však ve středeční
dohrávce 18. kola Moravskoslezské divize, skupiny „D“ odehrálo
jednostranné představení. Protivanovští totiž bezkrevného soupeře přejeli jako rozjetá lokomotiva a nasázeli mu na zpáteční cestu čtyři kousky. Mírnou omluvou hostům může být snad jen
absence stěžejních opor svých
obranných řad. „V sobotu jsme v
Líšni přišli o kapitána Radka
Martínka a také gólmana Petra
Švédu. Tyto ztráty nám rozbily
celou obranu,“ zmínil těžké díry v
defenzivě Boskovic hostující
kouč Radim Weisser.
Na jaře výtečně hrající domácí tým se do svého soka
zakousl od prvních minut a
soupeř v modrých dresech
se prakticky jen s vypětím všech
sil bránil nájezdům bílé laviny.
Zejména hra po stranách byla stěžejním znakem protivanovské
hry, která přinesla i zasloužené
vedení. Ve 13. minutě potáhl míč
po levé straně Kulíšek, předal ho
dále Mráčkovi, po jehož
stříleném centru se na bližší tyči
prosadil špičkou kopačky důrazný Machálek - 1:0. Místo obvyklého zklidnění hry však domácí
šturmovali dále. Přetížená obrana, kterou dirigoval regionálním
fotbalovým příznivcům dobře
známý Otakar Cetkovský jen s

Je vymalováno. Čtvrt hodiny před koncem se počtvrté ocitl míč v síti Boskovic. Stalo se tak zásluhou Rojky (úplně vpravo), cestu balónu do sítě sledují
Koláček s Machálkem.
Foto: Zdeněk Vysloužil
vypětím všech sil odvracela lavinovité útoky Protivínova, ale ve
20. minutě zkolabovala podruhé.
Pro změnu z pravé strany odcentroval Dragon, Rojka na míč nedosáhl, ale ke zděšení četných hostujících fanoušků uklidil na zadní tyči míč do vlastní sítě dezorientovaný a nikým neatakovaný
Muller - 2:0. S chutí hrající Protivanov mačkal nesourodý tým
Boskovic dál, ale do poločasové
přestávky se další branky spokojení diváci nedočkali. Hodně

ným stylem, jakým absolvovali
tu první. „My chceme hrát svůj
fotbal a systém co máme zažitý.
Kluci to chápou a podle toho to
vypadá,“ neskrýval spokojenost s
atraktivním útočným stylem
svých svěřenců Roman Sedláček. Hned dvě minuty po pauze se s míčem na noze v šestnáctce otočil Rojka a jeho střelu
reflexivně vykopl Šmíd. O minutu později však tentýž domácí
útočník z podobné pozice vymetl levačkou levý horní růžek boskovické brány - 3:0. O majiteli tří bodů tak bylo de facto rozhodnuto a tak se konečně ke slovu dostali i hosté.
V 57. minutě potáhl exprotivanovský O. Dostál míč po levé
straně, centrem našel na zadní
tyči Janíčka jehož gólovou hlavičku zázračně vytáhl zpod
břevna gólman Vítek. Šestnáct
minut před koncem pak své
skvělé představení zakončil stylově Rojka, který trkl do sítě rohový kop Valenty - 4:0. „Přijeli
jsme hrát zezadu a pokusit se získat alespoň bod. Nakonec všichni viděli jak to dopadlo a mohlo
to být ještě více. Nedokázali
jsme podržet balón a všechno
jsme řešili jen nákopy dopředu.

NAVŠTÍVILI JSME
blízko měl k rozvlnění sítě ve 34.
minutě Rojka jenž se řítil sám na
gólmana Šmída, ten však jeho
střelu z hranice šestnáctky vyrazil
a opakovaný pokus odblokoval
na roh křižující obránce. Po následném rohu Valenty promáchl
na penaltové značce Vala, aby vydařené poločasové představení
domácích uzavřel volným kopem nad boskovickou bránu Poláček. Kdo by čekal po změně
stran ostražité hlídání dvoubrankového náskoku, zmýlil by se.
Svěřenci trenéra Romana Sedláčka zahájili druhou půli stej-

Největší problémy nám dělal
Rojka, který výborně sklepával
míče,“ nebylo příliš po utkání do
řeči „řediteli průchoďáku“ Cetkovskému. Zmar boskovických
zcela příznačně vykreslila i 82.
minuta, ve které se po rohovém
kopu O. Dostála dotkl ve skru-

máži jeden z bránících hráčů rukou. Nařízenou penaltu však bravurně Havlíčkovi lapil Vítek!
Konečný resultát středeční dohrávky tak vyzněl jednoznačně
ve prospěch Protivanova a znamená posun na průběžnou osmou
příčku divizní tabulky!
-zv-

HLASY TRENÉRŮ
Roman SEDLÁČEK (TJ Sokol Protivanov): „Chtěli jsme ten
zápas vyhrát. Měli jsme stanovenou taktiku, kterou kluci dodrželi.
Sami vidí, že to přináší ovoce. Boskovice jsme dnes jednoznačně
přehráli a i když soupeř kopal penaltu, tak prakticky neměl jinou šanci. Kluci si za dnešní výkon zaslouží absolutorium, protože zahráli
opravdu bezchybně. Opět se nám podařilo soupeři vnutit naši hru a
ten se s tím nevypořádal, což mě osobně hodně těší. Zachránění však
zdaleka nejsme, na tom spodku se to hodně mele a my musíme jít i
nadále zápas od zápasu a nasbírat co nejvíce bodů. Prezentujeme se
útočným fotbalem, který se lidem líbí, což dokázali i tím závěrečným potleskem.“
Radim WEISSER (FC Forman Boskovice): „Zhodnotím ten
zápas stručně. Myslel jsem si, že se tolik na našem výkonu nepodepíše absence našich klíčových zadních hráčů. Museli jsme poskládat
zbrusu novou obrannou čtveřici, což se projevilo na těch dvou zaváháních. Soupeř se jednoduchostí a efektivitou dostal do dvoubrankového vedení a dostal se nahoru a zbytek střetnutí zvládl. Snažili jsme se hrát aktivně, ale ty dvě branky se na nás projevily. Konečné skóre je sice 4:0, ale já si nemyslím, že by nás soupeř přejel takovým rozdílem.“
-zv-

Ani Líšeň na severu regionu nebodovala
Ani anglický týden nepřinesl protivanovskému mužstvu porážku. Po
Branka Protivanova: 78. Vala. středečním vítězství nad BoskoviRozhodčí: Petr - Talpa, Kučerík. cemi se v neděli představil na seveProtivanov bez ŽK. Diváků: 230. ru regionu soupeř jiné kategorie. O
Sestava Protivanova: Vítek - Va- postup bojující Líšeň však hrála jen
lenta, Vala, Koláček, Kulíšek - v prvním poločase, z čehož vytěžiDragon, Niessner (46. Látal), la jednobrankové vedení z probleMráček, M. Dostál - Rojka, Ma- matické penalty. „Rozhodčí viděl
chálek (60. Valášek). Trenér: Ro- údajně ruku a nařídil proti nám nesmyslný pokutový kop,“ kroutil
man Sedláček.

TJ Sokol Protivanov - SK Líšeň
1:1 (0:1)

DIVIZE „D“
hlavou domácí lodivod Sedláček.
Po změně stran se však domácí
mužstvo semklo, hru a také skóre
zaslouženě vyrovnalo. Další důležitý bodík tak putuje na bohaté jarní konto protivanovské jedenáctky.
Domácí tým se musel tentokrát

obejít bez ve středu zraněného Poláčka a těsně před utkáním i o dalšího záložníka Pászta. „Dvě hodiny před utkáním jsem musel zcela
přebudovat rozestavení i taktiku,“
vysvětlil rodinné důvody svého
režiséra domácí lodivod. Tyto
aspekty se projevily i v první půli,
kdy byla Líšeň lepší a potvrzovala
své postavení. Díky zlepšenému
nasazení a pohybu však domácí

nakonec vydolovali z těžkého duelu bod, poté kdy uklidil do brány
přetažený rohový kop Vala. „Začali jsme s velkým respektem a tahali jsme obrazně řečeno nohy. Ve
druhé půli z nás však únava spadla a získali jsme převahu. Vyrovnání jsme si zasloužili a s bodem
jsem spokojen,“ zhodnotil utkání
trenér Protivanova Roman Sedláček.
-zv-
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ZÁPASOVÁ NABÍDKA
DIVIZE, SKUPINA„D“
22. kolo:FK Mohelnice/Moravičany - Sokol Konice (sobota 25.4., 16:00 hodin,
Sláma - Jar. Beneš, KFS Vy T), HFK Třebíč - TJ Sokol Protivanov (sobota 25.4.,
16:00, Pala - Kotík, MS KFS T).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
23. kolo: FC Kralice na Hané - FK Kozlovice (sobota 25.4., 16:30, Krobot Jílek, Němec), FK TRUL Mikulovice - TJ Sokol Určice (sobota 25.4., 16:30,
Pěček - M. Straka, Niederle).
I.ATŘÍDA, SKUPINA„B“
19. kolo: SK Náměšť na Hané - SK Jesenec (sobota 25.4., 16:30, Zemánek Šmíd, Kučera), Spartak VTJ Lipník n./B. - TJ Sokol Mostkovice (sobota 25.4.,
15:30, Petr - Kučera, Tomášek), TJ ORESVO Sokol Plumlov - FKM Opatovice/Všechovice (sobota 25.4., 16:30, Hampl - Válek, Petržela), FK Nové Sady SK Lipová (sobota 25.4., 16:30, Dömisch - Januš, Machala), TJ Sokol Čechovice - TJ Sokol Troubky (neděle 26.4., 16:30, Válek - Lepka, Petržela), TJ Sokol Bělotín - TJ Sokol Klenovice n.H. (neděle 26.4., 16:30, Pospíšil Dubravský,
Oulehla).
I.B TŘÍDA, SKUPINA„A“
19. kolo:FK Němčice nad Hanou - FC Kostelec na Hané (sobota 25.4., 16:30,
Elšík - Lepka, K. Krutovský), Tatran Všechovice - TJ Haná Prostějov (neděle
26.4., 16:30, Křepský - Boháč, Strubl), TJ Sokol Pivín -TJ Sokol Tovačov (neděle 26.4., 16:30, Kubíček - Zdřálek, Lasovský), FK Býškovice/H. Újezd -TJ
Haná Nezamyslice (neděle 26.4., 10:15, Boháč - Křepský, Strubl), TJ Sokol Vrchoslavice - TJ Sokol Radslavice (neděle 26.4, 16:30, Ženožička - Valouch, O.
Šrámek).
II. TŘÍDA- PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
19. kolo:TJ Sokol Zdětín - Sokol Vrahovice (NE 16:30), Sokol Konice „B“ - FC
Dobromilice (NE 16:30, UMT), FC Výšovice - Sokol Přemyslovice (NE 16:30),
TJ Sokol Čechovice „B“ - Sokol Otaslavice (SO 16:30), TJ Sokol Protivanov
„B“ - TJ Sokol Držovice (SO 16:30, hřiště Držovice), FC Hvozd - TJ Sokol
Určice „B“ (SO 16:30), Sokol Bedihošť - TJ Sokol Brodek u Prostějova (NE
10:00, hřiště Hrubčice).
III. TŘÍDA
19. kolo: FC Ptení - FC Kralice na Hané „B“ (NE 16:30), FC Kostelec na Hané
„B“ - TJ Smržice (NE 16:30), SK Jesenec „B“ - TJ Pavlovice u Kojetína (NE
16:30), Sokol Čechy pod Kosířem -TJ Jiskra Brodek u Konice (NE 16:30), Sokol Vícov - TJ Sokol Tištín (NE 16:30), TJ Vitčice - TJ Horní Štěpánov (SO
16:30), Sokol Olšany - TJ Otinoves (SO 16:30).
IV. TŘÍDA, SKUPINA„A“
11. kolo: 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).
IVTŘÍDA, SKUPINA„B“
11. kolo: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).
Moravskoslezská divize žen, skupina „B“
12. kolo: Sokol Vlkoš - FC Kostelec n.H. (neděle 26.4., 10:00, Tomanec).
Moravskoslezská divize dorostu, skupina „D“
20. kolo: ČAFC Židenice - 1. SK Prostějov (neděle 26.4., 10:15 starší a 12:30
mladší, Kučerík).
Krajský přebor, starší dorost
19. kolo: FC Kostelec n.H. - FKM Konice (sobota 25.4., 9:00, I. Antoníček Lasovský, OFS),Spartak VTJ Lipník - TJ Sokol Čechovice (neděle 26.4., 10:00,
Menšík - Polus, OFS), TJ Sokol Tovačov - TJ Haná Nezamyslice (neděle 26.4.,
10:00, Sigmund - Oulehla, OFS), FK Šternberk - FC Kralice n.H. (neděle 26.4.,
10:00, Tomeček - OFS, OFS).
Krajský přebor, mladší dorost
19. kolo: FC Kostelec n.H. - FKM Konice (sobota 25.4., 11:15, Lasovský - I.
Antoníček, OFS), Spartak VTJ Lipník - TJ Sokol Čechovice (neděle 26.4.,
12:15, Polus - Menšík, OFS), TJ Sokol Tovačov -TJ Haná Nezamyslice (neděle
26.4., 12:15, Oulehla - Sigmund, OFS), FK Šternberk - FC Kralice n.H. (neděle
26.4., 12:15, Tomeček - OFS, OFS).
Krajská soutěž, skupina „B“, starší dorost
19. kolo: SK Náměšť na Hané - TJ Sokol Určice (sobota 25.4., 14:15, Kučera),
TJ Sokol Bělotín - TJ Sokol Vrahovice (sobota 25.4., 16:30).
Přebor OFS Prostějov - dorost
23. kolo: FC Výšovice - FK Němčice nad Hanou (SO 10:45), TJ Sokol Klenovice na Hané -TJ Sokol Protivanov (SO 16:30), TJ Sokol Pivín - FC Dobromilice (SO 16:30),TJ Jiskra Brodek u Konice - Sokol Otaslavice (SO 16:30), FKM
Konice „B“ - SK Lipová (NE 10:00, hřiště Kladky), TJ Sokol Držovice - Sokol
Přemyslovice (NE 10:45).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-zv-

* FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY *
DIVIZE, SKUPINA „D“
Dohrávky 18. kola: Sokol Protivanov FC Forman Boskovice 4:0, SK Dekora
Ždírec nad Doubravou - FK MohelniceMoravičany 3:1.
21.kolo: SK Spartak Hulín-FS Napajedla
4:0, FK Šardice-FC Viktoria Otrokovice
1:1, FC Forman Boskovice-Horácký FK
Třebíč 0:2, Framoz Rousínov-SK Dekora
Ždírec nad Doubravou 2:1, FC Velké Meziříčí-FC Žďas Žďár nad Sázavou 0:0, MKZ
Rájec-Jestřebí-FK Mohelnice-Moravičany
3:0, Sokol Konice-SK Rostex Vyškov 0:6,
Sokol Protivanov-SK Líšeň 1:1
1. Šardice
21 14
2. Líšeň
21 14
3. Hulín
21 12
4. Třebíč
21 11
5. Vyškov
21 11
6. Žďár n/S
21 8
7. Konice
21 9
8. Rousínov
21 8
9. Protivanov 21 8
10. Boskovice 21 7
11. Otrokovice 21 6
12. Vel. Meziříčí 21 7
13. Rájec-Jestřebí21 6
14. Ždírec n/D 21 6
15. FS Napajedla 21 3
16. Mohelnice 21 3

4
3
6
5
4
6
3
4
3
4
6
3
5
3
7
4

3
4
3
5
6
7
9
9
10
10
9
11
10
12
11
14

38:14
42:17
38:14
27:14
35:24
38:34
30:40
23:26
23:22
22:37
31:29
26:37
22:30
21:34
20:39
18:43

46
45
42
38
37
30
30
28
27
25
24
24
23
21
16
13

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
22.kolo: Sokol Leština-1.FC Přerov 2:1, TJ
Tatran Litovel-FC Želatovice 0:1, TJ Jeseník-TJ Sokol Ústí u Hranic 2:1, TJ Zlaté
Hory-FC Dolany 2:1, Sokol Určice-FC
Hněvotín 2:1, 1.HFK Olomouc "B"-FK
Mikulovice 4:2, FK Kozlovice-SK Loštice
0:0, FK Šternberk-FC Kralice 0:1
1. Mikulovice 22 16
2. Litovel
21 14
3. Olomouc "B" 22 13
4. Určice
22 11

2
0
3
6

4
7
6
5

53:22
47:21
38:25
41:33

50
42
42
39

5. Hněvotín
6. Kralice n/H
7. Dolany
8. Želatovice
9. Šternberk
10. Zlaté Hory
11. Ústí u Hranic
12. Přerov
13. Jeseník
14. Kozlovice
15. Leština
16. Loštice

22 11
22 11
22 10
22 10
22 8
21 7
22 7
22 7
22 6
22 6
22 5
22 3

3
3
5
3
3
5
4
2
5
4
6
6

8
8
7
9
11
9
11
13
11
12
11
13

41:30
32:28
43:33
48:46
32:39
22:29
29:38
25:30
25:38
29:48
20:45
24:44

36
36
35
33
27
26
25
23
23
22
21
15

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“
18.kolo: SK Jesenec-TJ Sokol Klenovice
1:0, TJ Sokol Troubky-TJ Sokol Bělotín
3:1, SK Lipová-TJ Sokol Čechovice 1:1,
FKM Opatovice-Všechovice-FK Nové Sady 2:2, TJ Sokol Mostkovice-TJ ORESVO Sokol Plumlov 1:0, TJ Sokol Kožušany-Spartak VTJ Lipník nad Bečvou 2:1,
SK Náměšť na Hané-FK Brodek u Přerova
2:0
1. Troubky
2. Bělotín
3. Jesenec
4. Kožušany
5. Opatovice
6. Brodek u PR
7. Náměšť n/H
8. Nové Sady
9. Čechovice
10. Plumlov
11. Klenovice
12. Mostkovice
13. Lipník n/B
14. Lipová

18 11 5
18 12 2
18 11 3
18 10 1
18 8 5
18 8 3
18 8 2
18 4 10
18 7 1
18 6 2
18 5 5
18 4 7
18 5 1
18 2 3

2
4
4
7
5
7
8
4
10
10
8
7
12
13

38:14
36:15
42:21
34:30
26:25
44:37
35:32
18:17
22:32
32:38
28:36
16:27
18:35
8:38

38
38
36
31
29
27
26
22
22
20
20
19
16
9

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“
18.kolo: FC Kostelec na Hané-TJ Sokol Radslavice 1:0, TJ Slavoj KojetínTJ Sokol Vrchoslavice 4:0, TJ Haná
Nezamyslice-TJ Sokol Horní Moštěnice 0:4, TJ Sokol Tovačov-FK Býškovice/Horní Újezd 4:0, TJ Haná Prostějov-

TJ Sokol Pivín 0:1, TJ Sokol Hustopeče
nad Bečvou-Tatran Všechovice 2:3, FK
Němčice nad Hanou-Sokol Domaželice
2:1
1. Všechovice 18 13
2. Kojetín
18 12
3. Býškovice 18 11
4. Prostějov
18 9
5. Hor. Moštěnice 18 9
6. Kostelec
18 9
7. Vrchoslavice 18 6
8. Pivín
18 7
9. Hustopeče n/B18 6
10. Nezamyslice 18 4
11. Tovačov
18 3
12. Domaželice 18 2
13. Němčice n/H 18 2
14. Radslavice 18 1

4
4
2
4
4
4
7
3
5
5
4
6
5
7

1
2
5
5
5
5
5
8
7
9
11
10
11
10

51:15
42:24
32:21
38:25
26:13
27:22
27:27
30:43
28:25
17:25
22:32
19:38
14:41
15:37

43
40
35
31
31
31
25
24
23
17
13
12
11
10

PŘEBOR OFS Prostějov
18.kolo: TJ Sokol Určice "B"-Sokol Vrahovice 2:1 (Uličný, P. Kouřil - Studený),
TJ Sokol Otaslavice-TJ Sokol Zdětín 3:1
(Kaláb 2, Dokoupil - Maťa) , FC Dobromilice-TJ Sokol Čechovice "B" 1:1 (Šenkyřík -T. Kučera), Sokol PřemysloviceSokol Konice "B" 0:1 (Kaprál), TJ Sokol
Brodek u Pv-FC Výšovice 3:1 (Valný,
Krejčí, Petr Piňos z pen. - Kvapil), TJ Sokol Držovice-Sokol Bedihošť 2:0 (Dokoupil 2), FC Hvozd-TJ Sokol Protivanov "B" 1:1 (Vojtěch Bílý - vlastní).
1. Určice "B" 18 12
2. Vrahovice
18 10
3. Bedihošť
18 10
4. Držovice
18 8
5. Konice "B" 18 9
6. Zdětín
18 7
7. Protivanov "B"18 6
8. Hvozd
18 6
9. Přemyslovice 18 5
10. Brodek u Pv 18 5
11. Otaslavice 18 5
12. Čechovice "B"18 5

4
6
3
5
2
5
7
6
7
4
4
3

2
2
5
5
7
6
5
6
6
9
9
10

36:20
38:23
34:27
33:28
28:23
26:22
27:24
26:24
31:22
31:39
30:42
24:42

40
36
33
29
29
26
25
24
22
19
19
18

13. Dobromilice 18 4 2 12 31:43 14
14. Výšovice
18 4 2 12 20:36 14
III. třída, OFS
18.kolo: TJ Tištín-FC Kralice "B" 1:2, TJ
Smržice-FC Ptení 6:0, TJ Horní ŠtěpánovFC Kostelec na Hané "B" 2:0, TJ Pavlovice
u Kojetína-TJ Vitčice 1:0, Jiskra Brodek u
Konice-SK Jesenec "B" 1:0, TJ OtinovesSokol Čechy p. K. 3:0, Sokol Vícov-Sokol
Olšany 0:3
1. Brodek u K 18 14
2. Olšany
18 12
3. Otinoves
18 12
4. Pavlovice
18 10
5. Kralice "B" 18 9
6. Smržice
18 9
7. Hor. Štěpánov18 7
8. Ptení
18 6
9. Kostelec "B" 18 6
10. Čechy p. K. 18 6
11. Vícov
18 5
12. Vitčice
18 5
13. Jesenec "B" 18 4
14. Tištín
18 3

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

0
3
5
6
5
6
9
8
9
11
11
11
13
11

55:15
46:18
44:27
48:44
34:27
39:31
28:35
20:34
28:39
32:34
31:37
34:58
28:47
21:42

46
39
37
32
31
30
23
22
21
19
17
17
13
13

IV. třída, OFS skupina „A“
10.kolo: TJ Sokol Zdětín "B"-Sokol Přemyslovice "C" 2:2, Sokol Drahany-TJ
Krumsín 0:1, Sokol Rozstání-Sokol Otaslavice "B" 2:0, FC Hrubčice-Sokol Kladky 0:5
1. Přemyslovice "C" 9
2. Krumsín
9
3. Kladky
9
4. Prostějov "B" 8
5. Rozstání
9
6. Hrubčice
9
7. Drahany
9
8. Zdětín "B"
9
9. Otaslavice "B" 9

8
7
5
5
3
2
2
1
1

1
0
3
1
2
3
1
1
0

0
2
1
2
4
4
6
7
8

34:6
24:11
22:8
22:10
13:21
13:20
13:24
9:24
5:31

25
21
18
16
11
9
7
4
3

IV. třída, OFS skupina „B“
10.kolo: TJ Biskupice-Sokol Přemyslovice

"B" 0:1, Sokol Ivaň-TJ Želeč 2:0, TJ Sokol
Brodek u Pv "B"-Sokol Tvorovice 2:5, Němčice „B“ - Doloplazy nehlášeno!
1. Nezamyslice "B" 8
2. Ivaň
9
3. Přemyslovice "B" 9
4. Tvorovice
9
5. Biskupice
9
6. Želeč
9
7. Němčice "B" 8
8. Brodek u Pv "B" 9
9. Doloplazy
8

7
6
5
4
3
1
2
1
1

1
1
3
1
2
7
1
1
1

0
2
1
4
4
1
5
7
6

26:9
25:19
22:20
39:26
31:21
12:11
13:18
10:28
15:41

22
19
18
13
11
10
7
4
4

KRAJSKÝ PŘEBOR, STARŠÍ DOROST
18.kolo: Viktoria Přerov-FC Kralice 1:3,
FK SAN JV Šumperk-FK Šternberk 4:0, TJ
Haná Nezamyslice-1. HFK Olomouc
"B" 0:2, FKM Konice-TJ Sokol Tovačov
0:2, TJ Sokol Čechovice-FC Kostelec na
Hané 3:0, TJ Slovan Černovír-Spartak VTJ
Lipník n.B. 4:0, TJ Tatran Litovel-FK Mohelnice/Moravičany 2:0
1. Šumperk
2. Olomouc
3. Litovel
4. Mohelnice
5. Černovír
6. Čechovice
7. Lipník n.B.
8. Konice
9. Šternberk
10. Přerov
11. Nezamyslice
12. Kralice
13. Tovačov
14. Kostelec

18 15
18 13
18 14
18 12
18 9
18 8
18 7
18 6
18 5
18 5
18 5
18 4
18 4
18 2

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

2
0
2
2
7
6
9
9
11
11
12
11
12
15

74:15
74:12
49:18
52:21
40:39
28:24
29:50
29:50
25:34
25:39
18:42
21:41
20:57
19:61

46
44
44
40
29
28
23
21
17
17
16
15
14
7

KRAJSKÝ PŘEBOR,
MLADŠÍ DOROST
18.kolo: Viktoria Přerov-FC Kralice
2:1, FK SAN JV Šumperk-FK Šternberk
2:0, TJ Haná Nezamyslice-1.HFK Olomouc "B" 0:8, FKM Konice-TJ Sokol

Tovačov 2:4, TJ Sokol Čechovice-FC
Kostelec na Hané 4:0, TJ Slovan Černovír-Spartak VTJ Lipník n.B. 1:3, TJ Tatran Litovel-FK Mohelnice/Moravičany
0:2
1. Olomouc "B" 18 14
2. Šumperk
18 12
3. Šternberk
18 12
4. Mohelnice 18 12
5. Přerov
18 11
6. Černovír
18 10
7. Kostelec
18 8
8. Tovačov
18 8
9. Litovel
18 7
10. Čechovice 18 6
11. Lipník n.B. 18 4
12. Kralice
18 3
13. Konice
18 2
14. Nezamyslice 18 1

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

1
2
3
5
4
7
8
8
9
9
13
12
14
15

62:15
50:16
42:21
56:17
41:26
66:23
44:35
40:37
37:39
34:44
13:51
17:47
14:80
12:77

45
40
39
37
36
31
26
26
23
21
13
12
8
5

PŘEBOR OFS, DOROST
22.kolo: FK Němčice nad Hanou-SK Lipová 0:2, TJ Sokol Mostkovice-FKM Konice "B" 5:2, FC Dobromilice-TJ Sokol
Klenovice 2:1, Sokol Otaslavice-TJ Sokol
Pivín 0:3, TJ Sokol Brodek u Pv-TJ Jiskra
Brodek u Konice 4:3, FC Výšovice-TJ Sokol Držovice 1:0,
Dohrávka 16. kola: Sokol Otaslavice-TJ
Sokol Protivanov 5:3
1. Lipová
19 17
2. Dobromilice 18 15
3. Klenovice 19 15
4. Pivín
19 14
5. Protivanov 19 12
6. Němčice
19 9
7. Otaslavice 18 8
8. Mostkovice 19 6
9. Držovice
18 5
10. Konice "B" 20 6
11. Brodek u K 19 6
12. Výšovice
18 5
13. Brodek u Pv 19 3
14. Přemyslovice 18 0

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

1 112:8 52
1 86:19 47
4 89:40 45
3 71:20 44
6 92:36 37
8 51:43 29
9 55:46 25
11 54:60 20
9 39:43 19
13 41:76 19
12 29:68 19
13 28:92 15
13 24:97 12
18 7:130 0
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Prostějovští házenkáři Kostelec si vyšlápl lídra
věnovali body i Litovli Dvůr doplatil na své podcenění
TJ Sokol II Prostějov - TJ Tatran Litovel 30:33 (15:19)
Sestava a branky Prostějova: Hrubý, Rášo - M. Jurík 3, Mičola
8, Pišťák, Jura, Kosina 9, Čech 2, Bůžek 1, Nevrlý 4, Ordelt, Malina 1, Třeštík 2. Trenér: Antonín Krist. Rozhodčí: A. Kondělka,
D. Kondělka. Sedmičky: 8:2. ŽK: 1:2. Vyloučení: 8:11 navíc ČK
Malina za 3 vyloučení. Vývoj skóre po pětiminutovkách: 2:5,
6:8, 8:11, 10:13, 12:16, 15:19, 17:23, 20:25, 22:27, 25:30,
27:32, 30:33.
V neděli se na palubovce sportovní haly RG Prostějov hrálo hanácké derby 1. ligy házené mužů mezi domácím Prostějovem a
Litovlí. Z pohledu postavení v tabulce zápas posledního s předposledním. Oba týmy zoufale potřebují bodovat, a tak se dal očekávat nelítostný souboj. Navíc prostějovští házenkáři v podzimním utkání v Litovli utržili porážku 32:26, brousili si tedy zuby
na pořádnou odvetu. Ale smůla je neopustila ani v tomto utkání,
a přestože v závěru dotahovali gólový náskok Litovle seč jim síly
stačily, vyměřený čas jim, bohužel, nestačil.
V prvním poločase nastoupil Prostějov se stejným postižením jako v předešlých utkáních - řada technických chyb je zbavovala
míče a totálně vyhořeli střelecky. Gólman Litovle představoval
neskutečnou bariéru, kterou nedokázali prostějovští střelci překonat. Hostující Tatran naopak šel tvrdě za svým cílem a nenechal nikoho na pochybách, že si přijel do Prostějova pro body.
Své vedení zvyšoval poměrně snadno, pětibrankový náskok v
polovině hry mu skýtal klid a pohodu do další části utkání. „Prohráli jsme si utkání už v prvním poločase. Neproměnili jsme několik čistých náskoků ze šestky. Krásně jsme se uvolnili, ale nechali jsme vyniknout litovelského gólmana Habermanna. Od toho se pak odvíjelo vlastně celé utkání,“ zalitoval trenér prostějovských házenkářů Antonín Krist. Bodový náskok z prvního poločasu si hosté udržovali až do poloviny druhé části hry. Pak pod
dojmem snadno vyhraného utkání mírně polevili a posledních
deset minut získali převahu domácí. Podařilo se jim snížit na
tříbodový rozdíl, ale víc už nestihli. Stará bolest jim připravila další hořkou porážku. Zklamání a beznaděj, tak lze definovat poražený tým Prostějova, který se potácí v psychické krizi i herní křeči.
-jp-

HODNOCENÍ TRENÉRA
Antonín Krist, trenér TJ Sokol II Prostějov: „Bohužel, prohráli jsme si utkání v prvním poločase. Vychytal nás brankář hostí, zvlášť po neproměněném sedmimetrovém hodu si na něho
kluci nevěřili a to se projevilo na průběhu celého utkání. Střelecky to nezvládly hlavně krajní spojky. Přitom střelbě věnujeme
hodně tréninkového času, snažíme se co nejvíce střílet, přesto toho v zápase nedokážeme využít. Nejhorší je to, že nevyužijeme
vyložené šance. Střelba ze šestky by měla být 80 až 90 procent,
podle záznamů z tohoto utkání je to pouze 25 procent. Tak to nejde a já si to nedovedu vysvětlit. V závěru se nám zase podařilo
aspoň zkorigovat výsledek, aby to nebylo tak hrozivé. Je určitě
pozitivní zjištění, že fyzicky jsme na tom lépe než v podzimní
části soutěže, dokážeme naplno odehrát celých šedesát minut utkání. Snažíme se hrát rychlou házenou, ale je to na úkor dejme tomu přesnosti, protože děláme hodně technických chyb. Koncovka, koncovka, koncovka - ta nás sráží. Ale myslím si, že směr je
dobrý. Holt musíme začít ve druhé lize znovu, postupně budovat
nové pozice, a v tom bude mít toto družstvo výhodu. Musím pochválit celý kolektiv, odevzdal dnes na hřišti vše. Kosina, Mičola i Nevrlý, v bráně Hrubý. Bohužel odcházíme z utkání
s prázdnou…“
-jp-

Vybíráme nejlepší a nejhorší mužstvo víkendu

JEDNIČKA VÍKENDU
FC KRALICE NA HANÉ
Kralický tým se opravdu setkal v posledním období se skvělou
fazónou. Potřetí v řadě svěřenci trenéra Chytky dokázali bodovat. Po dvou domácích výhrách se slabšími soupeři, potvrdily
Kralice svou formu i ve Šternberku. V nervózní atmosféře udržel
tým s přehledem čisté konto a tabulkou stoupá stále vzhůru.
BRAVO, KRALICE!

PROPADÁK VÍKENDU
SOKOL KONICE
To co předvedli Koničtí fotbalisté v neděli svým příznivcům se
hned tak nevidí. Naprostý chaos a den otevřených dveří ve vlastní obraně využil soupeř z Vyškova k nastřílení šesti branek aniž by
jedinou inkasoval. Ono taky ani nebylo z čeho. „Kdybych mohl
tak vystřídám snad celé mužstvo,“ výstižně popsal trenér Karel
Procházka. KONICE, TAK TAKHLE TEDY NE!
-zv-

Holky se radovaly zvýhry

FC Kostelec na Hané
- FK Mutěnice 3:1 (1:1)
Branky Kostelce: 40. R. Oravcová, 66. Matoušková, 84. Matoušková. Diváků: 150. Sestava Kostelce: Křupková - Burgetová, Švecová (5. Karásková),
Pitáková, Všetičková - Křížková
(71. Piňosová), R. Oravcová,
Bošková, Knápková (55. Poučová) - Matoušková, Páleníková
(87. Sekaninová). Trenér: Petr
Merta.
V domácí jarní premiéře se kosteleckým fotbalistkám zadařilo.
S kvalitním výběrem Mutěnic se
po nerozhodném poločase prosadila dvakrát kanonýrka Ma-

toušková a v Kostelci se mohlo
slavit. Zvláště ve druhém poločase se domácí tým dostal do
velkého tlaku,
který
také zaslouženě zúročil.
„Vyzdvihl bych zvláště Růženu
Oravcovou, která při absenci Tomešové zahrála výborně. Také
Pitáková na stoperu a Matoušková vútoku zahrály excelentně. Já
však musím pochválit všechny
holky, protože o vítězství bojovaly s velkou vůlí! V příštím
střetnutí ve Vlkoši nemáme co
ztratit, protože se jedná o nejsilnější tým soutěže,“ zhodnotil
střetnutí domácí kouč Petr Merta.
-zv-

MSD ŽENY

TJ Sokol Kostelec na Hané I. HK Dvůr Králové nad Labem
HLASY TRENÉRÙ
30:25 (15:15)
Sestava a branky Kostelce: Ka- Alois JURÍK (TJ Sokol Kostelec): „Myslím si, že jsme vyhráli
láb, Varha - I. Chalupecký 1, Va- zaslouženě. I přesto, že jsme prakticky skoro celý zápas prohrávasiliev 4, Zajíček 1, T. Grulich 5, li o gól. Ale hned jsme se vždycky dotáhli. Kluci to odmakali doM. Grulich 2, Rikan, Paták 6, Še- slova a do písmene. Přesně tak, jak jsme se na ně chystali celý
včík 2, Vymětal, Švec 1, J. Grepl, týden. Především znechutili brankáře Babčaníka, který se nechal
Varhalík 8. Trenér: Alois Jurík. vystřídat. Není zvyklý dostávat tolik branek, dnes to byla skutečně
Rozhodčí: Kosmák, Hanák. Se- výjimka. Měli jsme výtečnou obranu 1-5 s vysunutým Martinem
dmičky: 3/3: 4/2. Vyloučení: 6:7. Grulichem. Důležité také je, že jsme zvládli střelbu. V prvním poŽK: 3:2. Diváků: 200. Vývoj ločase jsme dostali 15 branek, to je poměrně hodně. Ale na druhé
skóre po pětiminutovkách: 2:2, straně jsme stejný počet dali. Dá se říct, že všichni na place dávali
6:5, 8:9, 10:10, 13:13, 15:15, góly, takže si začali věřit. Problém Babčaník jsme odstranili a to
16:16, 19:18, 21:19, 25:19, byl základní kámen úspěchu. V útoku jsme hráli trpělivě, prom27:21, 30:25.
ěňovali jsme sedmičky. Klobouk dolů
KOSTELEC NA HANÉ - Na před klukama. Odehráli dobré utkáni. V
pořadu 18. kola první házen- závěru dostali šanci mladí, to jsou pro ně
kářské ligy byla v Kostelci na vteřiny k nezaplacení, když v zápase
Hané odveta mezi domácí TJ získávají zkušenosti. Takže z mé strany spokojenost. Porazit lídra
Sokol a vedoucím celkem průb- tabulky je vždycky dobře, jsem rád, že jsme potvrdili takovou tu
ěžného pořadí HK Dvůr Králové „nedobytnou pevnost“ domácího prostředí. Je to dobře.“
nad Labem. V prvním utkání v Karel HRACHA (HK Dvůr Králové): „Odehráli jsme kvalitní
podzimní části soutěže utrpěl zápas, rychlý a dynamický. Utkání bylo vyrovnané do 10. minuty
Kostelec ve východních Če- druhého poločasu, pak si Kostelec vystřílel dostatečný náskok a
chách debakl 32:26, za vítěz- my jsme naopak ztratili půdu pod nohama. Nehráli jsme podle
stvím proto hnala domácí nejen mých představ, hráli jsme moc v poklidu, individuálně. V závěru
touha po zisku bodů, ale i po od- jsme pak museli střídat gólmana, měl úspěšnost pouze 25 procent,
vetě.
naopak domácí gólman měl úspěšnost dvojnásobnou. Myslím si,
Téměř celé utkání bylo na kdybychom dávali víc góly a vyšel nám nějaký ten trháček, pak
vážkách, naprosto vyrovnané. bychom dostali domácí pod tlak a možná by utkání dopadlo jinak.“
Spíš to byli domácí, kteří stále
-jpdotahovali vedení, ale soupeř
nedokázal odskočit na víc než poločas zbavit jakéhosi ostychu kostelecké sportovní haly znajednobrankový rozdíl. Kostele- před papírovým favoritem ut- čně sebevědomým dojmem. Ječtí borci se nemohli celý první kání, který vběhl na palubovku ho hra se vyznačovala chováním

Hradba nepovolila!Kostelecká obranná hráz toho lídrovi moc nedovolila a tak
se vracel Dvůr Králové zhané sprázdnou
foto: Jarmila Pospíšilová
primadony - vyvolávali neustálé
půtky a zkoušeli, co jim rozhodčí dovolí. A ti jim dovolovali
téměř vše,
trestali hostující hráče
pouze za skutečně hrubé fauly téměř za hranicí regulérnosti. Hosté měli především spadeno na Milana Varhalíka, který byl s 8 brankami
nakonec nejlepším střelcem utkání. Kostelečtí hráči utrpěli nejeden krvavý šrám. Tato skutečnost však byla nakonec tím momentem, kdy se domácí správně
naštvali a rozhodli se s manýry
prvoligového lídra skoncovat.
Zlom utkání nastal v polovině
druhého poločasu, kdy se domácí dostali do dvoubrankového
vedení. Pak soupeř jakoby na
chvíli zaspal, za domácí rychle

NAVŠTÍVILI JSME

za sebou skórovali Varhalík, Tomáš Grulich, Paták a Ševčík.
Než se hosté probrali z nenadálé
brankové smršti, prohrávali o 6
branek. To je natolik vyvedlo z
míry, že zahazovali jednu šanci
za druhou, Kaláb v brance navíc
lehce vychytával jejich střely
včetně dvou sedmimetrových
hodů. Z útlumu se už Východočeši nevzpamatovali, domácí
proto v poklidu dohrávali utkání
s náhradníky. Příležitost dostala
lavička, zvláště mladí hráči, kteří sbírali potřebné ligové zkušenosti.
Závěr soutěže bude podle slov
trenéra Juríka ještě zajímavý,
protože týmy na špici tabulky
nemají rozhodující náskok, tudíž
ani jistý postup do vyšší soutěže.
Příští utkání odehraje kostelecká
sqadra v Jičíně.
-jp-

Vítězná šňůra prostějovských nohejbalistů pokračuje
V sobotu a neděli 18. a 19. dubna pokračovali dalšími mistrovskými zápasy nohejbalové
soutěže mužů a dorostenců s
rozdílnými výsledky. Nováček
druhé ligy, první tým TJ Sokol
I Prostějov potvrdil v Třebíči
roli favorita a zvítězil 6:3. Také
extraligoví dorostenci neměli
těžkou práci s nováčkem
z Mnětic a výhrou 6:0 potvrdili svou třídu. Vítězné bylo také
mužské béčko hrající Krajský
přebor, které na domácích
kurtech udolalo Tři Dvory výsledkem 6:3.

na singl šel tradičně Jakub
Klaudy a dle papírových předpokladů svůj zápas vyhrál a Sokol I šel do vedení 4:2. V dalším utkání trojic prostějovská
trojice Procházka, Pluháček a
Omelka již podruhé v tomto
zápase zvítězila a skóre zápasu
bylo již nadějné 5:2 pro Prostějov. V závěrečných dvojicích
došlo pouze k jednomu utkání,
v němž opětovně dvojice Pluháček, Procházka zvítězila a
upravila konečný výsledek
zápasu na 6:3 pro celek Sokola
I Prostějov. Z vítězství se již

potřetí letos mohli radovat prostějovští nohejbalisté a vzhledem k dalším zápasům 2. ligy
se tak dostali o jediný bodík do
čela 2. celostátní nohejbalové
ligy, což na nováčka soutěže
není vůbec špatné. „Opět se našemu celku podařilo splnit roli
favorita zápasu a v tabulce nám
přibyly další velmi cenné body.
Podali jsme opět výborný kolektivní výkon v němž zaslouží
absolutorium všichni hráči,“
zhodnotili výkon družstva hrající trenér Procházka a trenér R.
Kubáč.

DOROST NADĚLIL KANÁRA
Sokol Mnětice - TJ Sokol I
Prostějov 0:6
Dorostenci odjížděli v neděli ke
svému mistrovskému utkání do
Mnětic, které jsou nováčkem letošní dorostenecké ligy. Vzhledem k
rozdílné kvalitě obou celků dostali
od trenéra Beneše volno hráči
Klaudy, Drobil a Lokoč. Zápas se
vyvíjel od samého počátku dle papírových předpokladů a mladí prostějovští hráči svému snaživému
soupeři nakonec uštědřili pověstného „kanára“, když zvítězili ve

MUŽI V ČELE TABULKY
Sokol Třebíč - TJ Sokol I
Prostějov 3:6
Muži TJ Sokola I Prostějov
hráli svůj mistrovský druholigový zápas v sobotu v Třebíči a
po týdenní pauze nemocného T.
Procházky odjížděli na Vysočinu téměř v kompletní sestavě,
tentokrát již s uzdraveným T.
Procházkou. Předpoklad, že
Prostějov čeká nelehký zápas
se plně potvrdil již v úvodních
dvojicích, kde překvapivě prohráli Klaudy s Husaříkem, naštěstí druhá dvojice Procházka
s Pluháčkem vyhrála a po dvojicích to bylo 1:1. Po zápasech
trojic byl stav již 3:1 pro prostějovský celek a i v dalších utkáních potvrzovali Hanáci roli
favorita zápasu. Třetí vloženou
dvojici sice hosté prohráli, ale

všech zápasech beze ztráty setu
6:0. Body za hostující celek udělala dvojice Pacejka, Pírek, dále dvojice Valenta, Dočekal a Štěpánek s
Andělem. Body do konečného
účtování přidala trojice Pacejka,
Valenta, Štěpánek a druhá trojice
Anděl, Pírek a Dočekal. Celkové
skóre uzavřel svým vítězstvím
singlista Valenta. „K utkání nemám co říci. Bylo to povinné vítězství do tabulky po našem
průměrném výkonu. V tomto střetnutí jsem vyzkoušel možné herní
varianty na něž není v těžkých utkáních příliš prostor,“ nezveličoval
drtivou výhru se slabým protivníkem trenér úspěšných dorostenců Richard Beneš.
BÉČKO TAKÉ BODOVALO
TJ Sokol I Prostějov „B“
- Sokol Tři Dvory 6:3
Muži Sokola I Prostějov „B“ přivítali ve svém otvíracím zápase
krajského přeboru doma celek
Sokola Tři Dvory. Tým složený
ze směsice mladých nadějných
dorostenců a starších zkušenějších hráčů si pod vedením trenéra Boba Kroupy vedl velmi dobře a po slušném výkonu zvítězil
6:3, když body za domácí celek
získali dvojice Anděl, L. Pírek,
dále dvojice L. Nový, Hubálek a
L. Pírek se Štenclem. V trojicích
přidali další body do zápasu bratři Pírkové s Andělem a 2x L.
Nový, Hubálek a Štencl. Celek
Sokola I Prostějov „B“ tak získal
první body letošní sezóny.-rb,zv-

Spokojenost trvá.
Spokojené výrazy na
tvářích druholigových
hráčů TJ Sokol I Prostějov
zůstaly i po sobotní výhře
vTřebíči.
Foto: Zdeněk Pěnička

Neděle ve znamení derby mnoho branek nepřinesla
Včerejší program 18. kola I.A
třída Olomouckého KFS se
nesl ve znamení derby utkání.
Žádného brankového hodokvasu se však tentokrát fanoušci nedočkali. Dohromady čtyři branky určitě početné
návštěvy, které podobné souboje lákají neuspokojily. Jesenečtí dokázali v domácím
prostředí porazit nejtěsnějším
rozdílem urputně bránící
Klenovice, když se trefil kanonýr Jiří Tichý. Také zápas
dvou o záchranu bojujících
celků Lipové s Čechovicemi
střelecký festival nenabídl.
Po remíze 1:1 tak nebyl spokojen ani jeden z celků. Ostře
sledovaný zápas se odehrál
v Mostkovicích, kde se domácím podařilo zvítězit
nejtěsnějším poměrem nad
Plumlovem. Plumlovští tak
doposud na jaře nezískali ani
jediný
bodík,
ale
i
v Mostkovicích mohou jen žehrat na svoji prachbídnou
koncovku. Tolik šancí, kolik
si vytvořili svěřenci trenéra
Pavla Musila se hned tak nevidí…

SK Jesenec - TJ Sokol Klenovice
na Hané 1:0 (0:0)
Branka: 73. J. Tichý. Rozhodčí: Kubíček - Hetmánek, Krobot. ŽK: Konečný, L. Tyl - Jozek, Sikmund, T. Cetkovský,
Všianský, Kaděra. Diváků:
150. Sestavy mužstev - Jesenec: Hradil - Václavek, M.
Klicpera, P. Tichý st., Horák T. Ullmann, Konečný, L. Tyl, P.
Klicpera - J. Tichý, P. Tichý ml.
(65. Abrahám). Trenér: Jaroslav Ullmann. Klenovice: Jozek - Sigmund, Škantár, T. Cetkovský, Kaděra - D. Novák,
Rozehnal, Všianský, R. Cetkovský - Kubíček, Šubrt (75. Suchánek). Trenér: Zdeněk Cetkovský.
Očima trenérů - Jaroslav Ullmann: „Jednalo se o klasické
derby, tedy s odpovídajícím
nábojem a nasazením. Od začátku jsme byli hodně aktivní,
zahrávali jsme velké množství
standardek, z nichž jsme docílili jen jediné branky. Naše
vítězství bylo zasloužené, protože soupeř si přijel vyloženě
pro bod a do útoku se příliš nehrnul.“ Zdeněk Cetkovský:

„Jestli jsme na půdu soupeře,
který má vysokou kvalitu.
Díky dobře organizované defenzivě jsme však Jesenec
hodně potrápili. Škoda jen, že
rozhodčí vyhodnotil autovou

igl, Jiří Antoníček, Kovařík Petr Haluza, Chmelík (70.
Prášil). Trenér: Jan Pešek.
Očima trenérů: František
Müller: Tentokrát musím mužstvo pochválit, protože jsme

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“
pozici jako roh. My jsme na to
nestihli zareagovat a soupeř
využil naší nezformované
obrany ke vstřelení vítězné
branky. Výtečným výkonem se
předvedl hlavně gólman Jozek.“
SK Lipová - TJ Sokol Čechovice
1:1 (1:1)
Branky: 37. Havlen - 22. Petr
Haluza. Rozhodčí: Štětka - Pospíšil, Motal. ŽK: Havlen, Vacula - Bílý. Diváků: 50. Sestavy
mužstev - Lipová: Abrahám Mouka, Šmída, Müller, Žilka Žampach (52. Vlček), Ovad,
Vacula, Kolář (90. Barták) Havlen (90. Marek), Pukl.
Trenér: František Müller. Čechovice: Švéda -Dvořák, Začal, Mráček, Gréza - Bílý, Šte-

měli konečně místy i více ze
hry. Při troše štěstí jsme mohli
i vyhrát. Díky naší předvedené
hře musím být spokojen. Bohužel remíza pro nás v naší situaci nic neřeší.“ Jan Pešek:
Po pěkné akci jsme šli do vedení, ale naše chyba zavinila vyrovnání. Bohužel jsme se přizpůsobili hře domácích a místo
fotbalu tak hráli spíše překopávanou. Hodně nás může mrzet břevno nastřelené Chmelíkem.“
TJ Sokol Mostkovice - TJ ORESVO
Sokol Plumlov 1:0 (1:0)
Branka: 15. Dadák. Rozhodčí:
Milar - I. Antoníček, Lizna.
ŽK: Komrzí, Kroupa - P. Kiška.
Diváků: 200. Sestavy mužstev -

Mostkovice: Lukáš - Komrzí,
M. Vojtíšek, Milar, Vl. Vojtíšek
- J. Karafiát (46. Šlambor),
Hanák (90. Kazda), O. Zapletal, R. Karafiát (75. Šubert) Kroupa, Dadák. Trenér: František Piňos. Plumlov: Krejčí J. Kiška, Grmela, Frýbort ml.,
Kutný - Ježek, Parák, Ševcůj,
Křupka - Frýbort st., P. Kiška
(78. Daněček). Trenér: Pavelk
Musil.
Očima trenérů - František
Piňos: „V prvním poločase to
bylo hodně vyrovnané a bojovné utkání. Plumlovští měli
v úvodu šance, ale nám se podařilo dát gól. Ve druhé půli
nás dostal soupeř pod soustavný tlak, ale vynikající výkon
gólmana Lukáše nám nakonec
přinesl tři body. Za výhru můžeme být jen rádi, protože soupeř hrál skutečně dobře.“ Pavel Musil: Domácí dali gól a
tak vyhráli, víc k tomu nemám
co říci. Mostkovice mají sice
tři body, k čemuž jim gratuluji.
Mě může jen těšit, že diváci viděli něco fotbalového jen naší
zásluhou. Klukům nemám
opravdu co vyčítat.“
-zv-

20. dubna 2009

Bálint: „Máme dostatečně kvalitní kádr, abychom svou roli splnili!“
(Dokončení ze strany 15)
¤ Jste tedy nespokojený?
„Spíše ve mně převládá nespokojenost, ale jak říkám každý
nás jen kritizuje. Nemáme
dobré výsledky, ale herně jsme
se hodně zvedli. Vytvořit kompaktní tým chce čas, to se prostě
nedá poskládat za tři měsíce ani
za čtyři. Než si hráči sednou a
spolu se sehrají to trvá nějaký
čas. Nastoupili jsme do něčeho
co bylo nepřipravené a špatně
rozjeté. Rozjíždět špatně nastartovaný vlak je obtížné.“
¤
Vidíte
tedy
vinu
v předcházejícím trenérovi?
„Já nehledám žádné výmluvy
na vlastní osobu ani současný
tým. Spíše hledám důvody proč
jsme tam kde jsme a proč těch
výher nebylo více.“
¤ Jak hodně vás mrzí ten
zpackaný závěr? Fanoušky
hodně namíchnul.
„To určitě namíchlo fanoušky,
to přiznávám. Ale budu se opakovat, je potřeba za tím hledat
důvody. Hlavně ten zápas
s Opavou jsme tahali nohy a
navíc soupeř hrál hodně rychle, aby nás přinutil k tempu,
kterému jsme nemohli stačit.
Určitě mě to mrzí, ale všechno
zlé je pro něco dobré. Celkově
bych to zhodnotil až po úplném

konci sezóny. Myslím si, že to
čtvrté nebo i třetí místo by bylo adekvátním obrazem toho
jak ta sezóna od začátku probíhala.“
¤ Po svém nástupu jste provedl v kádru čistku. Byly všechny posily a odchody podle vašich představ?
„Hledali jsme možnosti optimálního doplnění týmu a s tím
souvisely i odchody. Po tom
startu se zjistilo, že někteří hráči
nebyli optimální.
Navíc už jich bylo několik pryč
při mém příchodu a tak jsme
museli kádr doplnit. Velice
těžko se doplňuje mužstvo
v rozběhlé sezóně a zvláště
v jejím začátku. Hodně těžko se
hledají vhodné typy a my jsme
hledali hodně dlouho. Já si myslím, že většinu těch současných
hráčů se nám podařilo trefit.“
¤ Nejedná se však o žádné hvězdy…
„To je pravda, nejedená se o
žádné špičkové hráče se zkušenostmi například z Euroligy, ale
v Česku má jen Nymburk hráče
na trochu vyšší úrovni. Myslím
tedy, že jsme se trefili. Maximálně
jsem
spokojen
s Hanavanem, Skibniewskim
také Miller odvádí dobrou
práci. Konkrétně on nahradil

Pruitta, který byl výborný hráč,
ale špatný člověk. Tahle trojice
určitě hodně pomohla. Falls je
výborné křídlo a navíc je schopen dalšího vývoje.“
¤ Nemrzí vás odchod Bosáka?
„To je těžké hodnotit. Já jsem
s Pavlem neměl nikdy žádný
problém. Když jsem přišel
k mužstvu tak byl v kádru, ale
pak se bohužel zranil. Když se
pak chtěl začlenit ta udělal to co
udělal. Nabralo to pak takové
rozměry, které určitě nikdo nechtěl. Pavel si za to však může
v podstatě sám. Je to typ bojovníka, ale my máme na jeho postu Nováka a tak jsem nic na jeho odchod nenamítal.“
¤ V poháru jste však dosáhli
přes všechny problémy na
kýžené finále…
„V Prostějově budou vždy jen
ty nejvyšší ambice. Lidé, kteří
se točí kolem prostějovského
basketbalu a sportu vůbec chtějí jen úspěchy a dělají pro to maximum a já si jich za to nesmírně vážím. Samozřejmě tedy každý chtěl, abychom se do
toho finále dostali. Že se nám
podařilo utéct z jámy lvové ve
čtvrtfinále v Kolíně je jenom
dobře. Tím pádem se nám podařilo postoupit do Final four a
tam jsme porazili po čtyřech li-

gových porážkách Nový Jičín.
Ten výsledek ukázal, že jdeme
pořád nahoru a ta cesta je nastavená dobře.“

TÉMA LIBEREC
¤ Co vám říká jméno Liberce,
chtěl jste právě Kondory?
„Já jsem si nevybíral. Měli jsme
možnost hrát s Libercem, Opavou nebo Ostravou a podle mě
jsou to soupeři stejné úrovně. Ta
vyrovnanost od druhého místa
až po to jedenácté byla značná a
každý mohl porazit každého.
Vyšel nám tedy Liberec a máme
ho. Oba týmy se znají a vědí co
jeden od druhého má očekávat.
Nejedená se o lehkého soupeře,
ale vybírat si je vždy ošidné a
má to dvě stránky, takže Liberec beru.“
¤ Dlouhodobá vzájemná staví
Prostějov do role favorita…
„Úlohy favorita se nezříkám.
Papírově je tomu tak a také veřejnost nás favorizuje. Někdy je
těžké se s tou rolí vypořádat. Favoriti musí a ti slabší nemají co
ztratit. Psychologická výhoda je
tedy na straně Liberce. My však
máme dostatečně kvalitní kádr,
abychom svou roli splnili.“
¤ Obě mužstva nemají vyloženého lídra. Lze očekávat
vyrovnané duely?

„Tím je právě ta situace v celé
lize
hodně
vyrovnaná.
V týmech nejsou totální hvězdy. Nebude o jednotlivcích,
ale my máme hráče, kteří už
mají z play off zkušenosti a ti
by to měli táhnout.“
¤ Na koho z Liberce si budete dávat největší pozor?
„Liberec má všeobecně vyrovnaný kádr. Je pravda, že
trochu vyčnívá Hampton,
s tím jsou vždycky potíže.
Také Jirka Černošek je výborný hráč s velkými zkušenostmi.“
¤ Jak je na tom kádr zdravotní stránce?
(úsměv) „To bych taky rád
věděl. Já doufám, že dobře.
Falls měl střevní potíže, ale to
by mělo být dobré. Pevně také
věřím, že se dá do pořádku
Štěpán Vrubl, jinak jsou
všichni relativně zdraví.“
¤ Liberec je v play off poprvé
na čí úkor tam postoupil?
„Pro mě osobně je překvapením, že v té osmičce není Kolín, který s Rahsaanem
ohromně zvedl. Také Pardubice s druhým nejvyšším rozpočtem v lize určitě s tak mizerným výsledkem nepočítaly a
ty jsou pro mě zklamáním.“
Zdeněk Vysloužil

OBCHODNÍ PARTNEØI BK PROSTÌJOV

Favorit překvapení nedopustil

Prostějov si ale v Nymburku ostudu netrhl
Mise bronz nevyšla. Prostějovští Orli zajížděli na palubovku tuzemského hegemona s teoretickou šancí na kýženou
třetí příčku. V závěrečném 44.
kole základní části Mattoni
NBL, totiž mohli svěřenci
trenéra Bálinta v případě výhry poskočit na třetí pozici,
která by dávala reálnou šanci
na případný postup do finále.
Ovšem tato případná výhra
by se rovnala zázraku, který se
ve čtvrtek nekonal. Hostující
tým však svou kůži neprodal
lacino a naznačil před nadcházející čtvrtfinálovou sérií s
Libercem, že má bojovné srdce. Jen devítibodová porážka
oslabeného Prostějova (Vrubl,
Falls) s kompletním Nymburkem (až na Křemena) nevypadá vůbec zle. „Odehráli jsme
dobré utkání, je jen škoda, že
se nám ho nepodařilo dotáhnout do vítězného konce.
Nymburk má však ohromnou
sílu v šířce svého kádru,“ konstatoval po utkání trenér BK
Prostějov Peter Bálint.
Základní pětice Beechum, Skibnievski, Hanavan, Miller, Prášil
odehrála více než třicet minut a
po celou dobu prokazovala
ohromnou touhu zápas vyhrát.
Orli nastoupili velice agresivně
v obraně a dokázali využívat
díky zóně špatnou střelbu Nym-

NB 88:79 PV

Táhl, ale nedotáhl. Za překvapivou výhrou táhl své spoluhráče Hurl
Beechum, ale Nymburk přece jenom závěr ukočíroval. Orli tak zůstali na
čtvrté příčce.
Foto: Zdeněk Pěnička
burku ze střední vzdálenosti.
Díky tomu se také ujali hosté po
první desetiminutovce dvoubodového vedení - 22:24. O vydře-

ný mírný náskok přišel Prostějov ve druhé čtvrtině vinou vlastních nevynucených chyb. Přesto
se poločasový deficit pěti bodů

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Muli KATZURIN (ČEZ Basket Nymburk): „Pro nás to byl
špatný zápas, jediné pozitivum bylo to, že jsme vyhráli.
Hodně našich hráčů nebylo koncentrováno tak, jak bych si
představoval. Bohužel to nedovedu vysvětlit, můžu jenom
říci, že jsem s tím velmi nespokojen. Na druhou stranu jsem
schopný pochopit, že v základní části, která má 44. kol neodehrajete absolutně všechny zápasy absolutně na jedničku.
My se z tohoto zápasu musíme poučit, je velmi pravděpodobné, že se s Prostějovem ještě setkáme.“
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „V podstatě jsme celý zápas sehráli vyrovnanou partii, což se nám v letošní sezóně podařilo
už třikrát. Předvedli jsme celkově dobrou hru, s odpovídajícím nasazením, kompaktní obranou a také v útoku jsme si
půjčili míč. V podstatě jsme hráli to co chci a když tak hrajeme, tak můžeme sehrát vyrovnanou partii s kýmkoliv včetně
Nymburku. Je jen škoda, že se nám to nepodařilo dotáhnout
do vítězného konce. Nymburk má však ohromnou sílu v šířce
svého kádru a to rozhodlo v závěru. Také zkušenosti z Evropy jsou cítit.“
-zv(45:40) nezdál podle průběhu
hry jako nedosažitelný. Srdnatý
odpor podceňovaného Prostějova pokračoval i po změně stran,
když se nejblíže na dostřel dostali hosté v 26. minutě (56:55). Pak
však začali pod hostujícím košem úřadovat Gray s Bendou a
do závěru šly oba týmy s výsledkem 69:59 pro Nymburk. Nečekaně vyrovnané střetnutí se
lámalo v jeho čtvrté části. Odvážně bojující Orli se dokázali
přiblížit především zásluhou
skvěle střílejícího kapitána Bee-

chuma na rozdíl tří bodů (38. minuta - 80:77), ale po následné
trojce Slezáka domácí vlak
ukázal výběru z Hané definitivně svá koncová světla.
Bezesporu pravým lídrem svého
celku byl tentokrát kapitán Beechum, jenž svým trojkami
málem zařídil překvapení. Velmi dobře mu také sekundoval
bojovník Hanavan a mužstvo
výtečně dirigoval nezničitelný
Skibniewski. Králem celého utkání pak byl Benda, jenž byl pod
oběma koši nezastavitelný. -zv-

19.97
18.23
17.87
16.70
15.93
15.68
15.53
15.46
15.28
15.25
14.88
14.63
14.38

UŽITEČNOST
1. Walker (N. Jičín)
38 829 21.82
2. Hanavan (Prostějov) 23 491 21.35

3. Arnold (Ostrava)
4. Platt (USK Praha)
5. Pruitt (Prostějov)
6. Šarovič (N. Jičín)
7. Hampton (Liberec)
8. Rogers (Kolín)
9. Sanders (Pardubice)
10. Hatcher (Děčín)

40 853
40 848
23 485
38 715
37 689
40 710
36 625
40 690

21.32
21.20
21.09
18.82
18.62
17.75
17.36
17.25

ODEHRANÉ MINUTY
1. Sanders (Pardubice) 36 1247.0 34.64
2. Hatcher (Děčín)
40 1375.5 34.39
3. Kotas (USK Praha) 37 1256.5 33.96
4. Hamm (USK Praha) 37 1240.4 33.52
5. Platt (USK Praha) 40 1338.3 33.46
6. Beneš (Poděbrady) 39 1281.1 32.85
7. Beechum (Prostějov) 40 1307.7 32.69
8. Hampton (Liberec) 37 1195.4 32.31

9. Čarnecký (Opava)
10. Arnold (Ostrava)
12. Pruitt (Prostějov)
18. Hanavan (Prostějov)
20. Ames (PV/Pardubice)

37 1171.7 31.67
40 1257.8 31.45
23 698.9 30.39
23 683.3 29.71
35 1034.0 29.54

DOSKOKY
1. Pruitt (Prostějov)
2. Arnold (Ostrava)
3. Šteffel (Pardubice)
4. Platt (USK Praha)
5. Rogers (Kolín)
6. Walker (N. Jičín)
7. Meno (Liberec)
8. Šarovič (N. Jičín)
9. Hanavan (Prostějov)
10. Payne (Pardubice)
12. Miller (Prostějov)

23 226
40 332
32 261
40 323
40 322
38 298
22 161
38 277
23 156
40 265
21 133

9.83
8.30
8.16
8.07
8.05
7.84
7.32
7.29
6.78
6.62
6.33

ASISTENCE
1. Ubilla (N. Jičín)
2. Hatcher (Děčín)
3. Mitchell (Ostrava)
4. Skibniewski (Prostějov)
5. Čarnecký (Opava)
6. Sanders (Pardubice)
7. Ames (PV/Pardubice)
8. Kotas (USK Praha)
9. T. Tóth (Liberec)
10. Lepinaitis (Kolín)
20. Hanavan (Prostějov)

BASKETBAL EXTRA
44. KOLO MATTONI NBL
ČEZ Basket Nymburk - BK Prostějov

88:79

Čtvrtiny: 22:24, 23:16, 24:19, 19:20
Trestné hody: 20/14:17/16
Střelba za 2b: 58/34:50/21
Trojky: 17/2:17/7
Doskoky: 36:31
Osobní chyby: 20:22
5 chyb: 34. Novák (PV)
Diváků: 550
Rozhodčí: Zachara, Vondráček, Hošek

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 4
Miller 13
Staněk 2
Krakovič

Beechum 26
Hanavan 19
Prášil 5
Novák 6
Villepigue 4
Dokoupil
Mikulec
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL
44. kolo: USK Praha - BC Kolín 65:85 (22:23, 33:47, 42:65). Nejlepší
hráči: Platt 22 bodů a 8 doskoků, Rerko a Kotas 9 bodů - Pavlík 25 bodů
(5 trojek), Brown 19 bodů, 8 doskoků a 6 asistencí, Machač 16 bodů.
Střelba: 36/17:47/26. Trojky: 26/7:20/7. Trestné hody: 15/10:17/12. Doskoky: 32:34. Osobní chyby: 20:17. Diváků: 300. Nejlepší hráč: Pavlík
(K) • BK Synthesia Pardubice - Karma Basket Poděbrady 104:84
(27:17, 42:38, 64:63). Nejlepší hráči: Sanders 20 bodů, Horák 15 bodů a
8 doskoků, Vošlajer a Sirvydis 14 bodů - Soliver 20 bodů, Špička 15 bodů, Castleberry 13 bodů a 7 doskoků. Střelba: 37/24:44/24. Trojky:
30/11:25/3. Trestné hody: 31/23:43/27. Doskoky: 34:39. Osobní chyby:
28:25. Pět chyb: 23. Horák - 25. Stria. TCH: 23. Horák - 25. Stria. Diváků:
710. Nejlepší hráč: Vošlajer (PU) • Geofin Nový Jičín - NH Ostrava
89:78 (19:22, 45:45, 61:60). Nejlepší hráči: Reinberger 26 bodů (6 trojek), Walker 18 bodů a 7 doskoků, Gavlák 16 bodů a 9 asistencí - Stuchlý
17 bodů, Mitchell 16 bodů a 10 asistencí, Robinson 10 bodů. Střelba:
46/22:37/21. Trojky: 25/10:27/11. Trestné hody: 19/15:6/3. Doskoky:
35:34. Osobní chyby: 11:22. Pět chyb: 39. Mužík. Diváků: 950. Nejlepší
hráč: Reinberger (NJ) • BK Kondoři Liberec - BK Breda & Weinstein
Opava 95:98 (25:29, 45:51, 68:76). Nejlepší hráči: L. Tóth 20 bodů,
Hampton 19 bodů, Gajdošík 17 bodů, Landa 11 bodů a 8 doskoků - Čarnecký 24 bodů a 6 asistencí, Štec 21 bodů, Šoška 19 bodů, Pumprla 18 bodů. Střelba: 43/25:40/26. Trojky: 20/10:20/10. Trestné hody:
21/15:23/16. Doskoky: 29:21. Osobní chyby: 18:22. Diváků: 237. Nejlepší hráč: Štec (O) • ČEZ Basketball Nymburk - BK Prostějov 88:79
(22:24, 45:40, 69:59). Nejlepší hráči: Schilb 18 bodů, Benda 17 bodů a
11 doskoků, Gray 14 bodů, Lee 12 bodů - Beechum 26 bodů a 6 doskoků,
Hanavan 19 bodů a 8 doskoků, Miller 13 bodů, Skibniewski 4 body a 8
asistencí. Střelba: 58/34:50/21. Trojky: 17/2:17/7. Trestné hody:
20/14:17/16. Doskoky: 36:31. Osobní chyby: 20:22. Pět chyb: 34. Novák
(PV). Diváků: 550. Nejlepší hráč: Benda (NB).
-zv-

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

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

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

39
30
22
21
17
17
17
16
14
14
13

1
10
18
19
23
23
23
24
26
26
27

3711:2688
3375:2991
3238:3152
3224:3257
3265:3369
3109:3412
3093:3441
3015:3212
3102:3191
3113:3322
3405:3615

79
70
62
61
57
57
57
56
54
54
53

PØÍŠTÍ PROGRAM
ČTVRTFINÁLE MATTONI NBL:
1. zápasy, úterý, středa 21.-22. dubna 2009:BK Děčín - NH Ostrava, BK
Prostějov - BK Kondoři Liberec (úterý 21.4., 18:00 hodin), ČEZ Basket
Nymburk - USK Praha, Geofin Nový Jičín - BK B & W Opava.
2. zápasy, pátek, sobota 24.-25. dubna 2009: NH Ostrava - BK Děčín,
BK Kondoři Liberec - BK Prostějov (pátek 24.4., 18:00 hodin), USK Praha - ČEZ Basket Nymburk, BK B & W Opava - Geofin Nový Jičín. -zv-

HVÌZDA TÝDNE
HURL BEECHUM
Americký kapitán BK Prostějov se po slabším střeleckém období opět připomenul svou přesnou muškou. Při absenci svého kolegy Fallse měl v Nymburku
k dispozici volné pole působnosti, které zužitkoval
k docílení šestadvaceti bodů, z nichž devět mělo původ
z jeho oblíbeného místa za trojkovou čárou. Společně se šesti doskočenými míči a celkovým počtem 29 bodů koeficientu úspěšnosti. Hurle,
převeď svůj tým přes Kondory!

SMOLAØ TÝDNE
PAVEL NOVÁK
„Novic“ dostal konečně větší šanci, ale příliš dobře s ní
nenaložil. Během necelých jedenácti minut svého pobytu ba palubovce v Nymburku dokázal nachytat pět
chyb a tak se nuceně pakoval zpátky na střídačku. Jeho
přemotivovanost budila úsměvy na tvářích jak domácích fanoušků, tak i hráčů. Pavle, zachovej chladnou hlavu a budeš
přínosem!

ORLI FAVORITEM

STATISTIKY JEDNOTLIVCŮ MATTONI NBL - ZÁKLADNÍ ČÁST
BODY NA ZÁPAS
1. Hampton (Liberec)
37 739
2. Arnold (Ostrava)
40 729
3. Hanavan (Prostějov) 23 411
4. Pruitt (Prostějov)
23 384
5. Hatcher (Děčín)
40 637
6. Šarovič (N. Jičín)
38 596
7. Sanders (Pardubice)
36 559
8. Beneš (Poděbrady)
39 603
9. Šteffel (Pardubice)
32 489
10. Platt (USK Praha)
40 610
11. Beechum (Prostějov) 40 595
13. Ames (PV/Pardubice) 35 512
14. Miller (Prostějov)
21 302
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36 216
40 201
22 107
28 134
37 177
36 165
35 160
37 156
40 161
36 110
23 51

6.00
5.03
4.86
4.79
4.78
4.58
4.57
4.22
4.03
3.06
2.22

Vysvětlení: V prvním sloupci je počet odehraných utkání, ve druhém celkový počet a
ve třetím průměr na utkání. Pro zařazení do
tabulky je podmínkou aspoň 13 odehraných utkání.
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Materiály označené -in- jsou placenou inzercí. “PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou.

Čtvrtfinálovým soupeřem prostějovských basketbalistů se stali
podle očekávání liberečtí Kondoři. Severočeský výběr je
z dosavadní krátké historie
vzájemných střetnutí těchto
dvou celků v Mattoni NBL oblíbeným soupeřem dlouhánů reprezentujících
Hanou.
Z dosavadních dvanácti vzájemných střetnutí se z vítězství radovali Prostějovští v deseti případech, jednou se také tyto dva celky střetla v rámci Final four
Českého poháru 2006/2007, kdy
zvítězil rovněž Prostějov v boji o
třetí místo 73:59. Už jen tato statistická bilance staví ambiciózní
prostějovský klub do pozice jednoznačného favorita celé série.
Varováním však může být letošní
zápas v Liberci, ve kterém krátce
po Novém roce nafasovali orli

potupnou stovku (102:84). Ve
zbývajících třech letošních střetnutích odcházeli se zdviženými
hlavami pokaždé hráči BK Prostějov
(87:69
a
83:74
v Prostějově a 97:92 v Liberci).
Jízdní řád čtvrtfinálové série je
však velice ošidný. Známá výhoda domácího prostředí nebude
v sérii na tři vítězná utkání hrát až
takovou roli, protože se podle
reglementu soutěže oba celky
v pořadatelství pravidelně střídají. Jakékoliv zaváhání nebo slabší den může mít tedy nedozírné
následky pro jeden či druhý tým.
Program čtvrtfinále BK Prostějov - BK Kondoři Liberec (ÚT
21.4., 18:00 Prostějov, PÁ 24.4.,
18:00 Liberec, ÚT 28.4., 18:00
Prostějov, ? PÁ 1.5., 18:00 Liberec, ? ÚT 5.5., 18:00 Prostějov).
-zv-

Sport

20. dubna 2009

Vydřené vítězství nabízí finálový mečbol
Drhlo to, ale nakonec to vyšlo
Úvod třetího finálové utkání
s brněnský rivalem se nesl překvapivě ve znamení hostujích
hráček, které nasadily rychlé
tempo hry a svou přesností a
nadšením nad Prostějovem
měly navrch. Od poloviny
střetnutí se však do té doby
drhnoucí domácí mašina rozjela a pod sílícím tlakem začaly Brňanky pomalu vyklízet
pozice. Nakonec se z vítězství
zaslouženě radovaly domácí
hrtáčky, které tak získaly
v sérii důležitou psychickou
výhodu dvou možností mistrovských mečbolů. První pokus ho proměnit bude ve středu v Brně. Velká nervozita se
držela domácích hráček od
úvodních míčů. Prostějovu nepomohlo ani vedení 6:4, neboť
vzápětí při servisu Melichárkové vyrobily několik chyb za
sebou a rázem ztrácely 6:8. Do
vedení se vrátily čtyřbodovou

šňůrou během
podání Jelínkové (7:10 11:10), poté se
oba týmy dlouho tahaly o každý míč. Jednou
měl mírnou výhodu Prostějov
(18:16), jednou Brno (21:23).
Čadovy svěřenky sice ještě
smečovaným servisem Bramborové srovnaly na 23:23, ale
blok Útlé na Pušněnkovovou
nekompromisně ukončil první
set - 23:25. Do druhé sady vystřídala trápící se Thomasovou klidnější i jistější Tomašeková a na hře VK se to hned
blahodárně projevilo (3:0, 5:2,
8:4). Několik hostujících bloků rostoucí tlak favorita na
chvíli zabrzdilo (10:10), ovšem
hanácký stroj už se postupně
rozjížděl a ten jihomoravský
naopak zadrhával v rostoucím
množství hrubek. Výsledkem
byl únik na 14:11 a poté do-

PV 3:1 BM

Miroslav ČADA (VK Prostějov): „Z naší strany to dnes bylo
povedenější než v předchozích dvou zápasech, co se týče přihrávky a útoku. Také se nám podařilo ubránit nejlepší hráčky soupeře, naopak naše smečařky se mnohem víc prosazovaly. Výkonu celého týmu hodně pomohla i výborná Markéta Tomanová na
liberu a v součtu to všechno byly důvody, proč jsme nakonec vyhráli.“
Ondřej MAREK (KP Brno): „My jsme začali poměrně slušně,
v prvním setu se nám podařilo dodržet to, co jsme měli domluveno. To znamená stejně jako v předchozích finálových zápasech
jít do dobrého servisu a útočit s maximálním rizikem. Věděli
jsme, že domácí budou pod tlakem a tím víc jsme chtěli zvládnout úvod, což se nám povedlo. Bohužel od druhé sady byl Prostějov jednoznačně lepší hlavně na útoku a také na servisu i na
přihrávce. My nedokázali ubránit, což podle mě rozhodlo celé utkání.“
sazovaly v útoku a brněnské ženy naopak. Hlavně Mikysková
přestala bodovat přes zlepšenou
obranu Prostějovanek jak na síti
(Tomašeková, Spalová), tak v
poli (zejména výtečná Tomanová) a kouč Marek stáhl oporu ze
hřiště. To jeho svěřenkám po-

mohlo natolik, že z 15:10 rychle
korigovaly na 17:15. Hrozbu
přesného zopakování průběhu
minulého vzájemného duelu
však družstvo kolem kapitánky
Soaresové vzápětí odvrátilo razantním finále celého střetnutí 25:19.

Do Prostějova se v sobotu vrátíme,“ říká Šárka Kubínová

Minimálně půlku utkání jste
ale měly navrch i po psychické stránce...
„Většinou každý zápas otvíráme dobře, pak se to ale nějak zvrtne a hlavně se nám pře-

stane dařit v útoku. Navíc jsme
dnes špatně blokovaly krajní
hráčky Prostějova.“
Jak to vidíte ve středu v Brně?
„Tak rozhodně doufám, že se
budeme prát víc a dopadne to
pro nás vítězně.“
Takže věříte tomu, že se v sobotu do Prostějova ještě
vrátíte?
„Ano, věříme tomu! Cítíme totiž, že Prostějov není úplně v
optimální formě. Dnes ovšem
podal dobrý výkon, který
určitě bude chtít ve středu zopakovat. Musíme být ovšem
připraveny jít i do určitého rizika, proti Prostějovu se nedá
hrát opatrně.“
-zv-

115 minut
Renčín, Krtička
700
25:20
20:25
19:25
34:32
15:9

25 minut
25 minut
21 minut
33 minut
11 minut

Sestava Prostìjova
Jelínková
Spalová

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

VK PROSTĚJOV SPECIÁL
3. FINÁLE PLAY OFF EXTRALIGY ŽEN

VK Prostějov - VK KP Brno

3:1
95 minut
Pecháček, Došlík
1700
23:25
25:17
25:20
25:19

27 minut
20 minut
22 minut
26 minut

Sestava Prostìjova

JAK SE HRÁLO

Neproměněný mečbol může mrzet
Obrovské drama pod vysokou sítí
nabídl v pořadí druhý zápas finálové série mezi Brnem a Prostějovem. První sada vyzněla po vyrovnaném úvodu díky tvrdému servisu
pro domácí bojovnice, kterým se
podařilo utrhnout až na 24:16. Díky
nezdolné kapitánce Soaresové a jejím smrtícímu servisu se podařilo
hanáckému výběru stáhnout na
24:20, ale to bylo všechno - 25:20 a
1:0. Zlepšená hra ze závěru první
sady se promítla i do úvodu té
druhé, ale mírná odskok se vždy podařilo Brnu smazat. Rozhodujícím

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

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

Bojovné Brňanky se vytáhly na favorita
Vladimír SAMEK (KP Brno): „Dnes to bylo hodně o
podání, které nám v prvním setu vycházelo poměrně dobře. V dalších dvou sadách jsme od kvalitního servisu
upustili a potíže měli i v útoku, kde se dařilo jediné Soně
Mikyskové. Pořád jsme hledali, kdo by se k ní přidal.
Částečně to šlo Sany Onderkové, ale právě útok byl
dlouho naším problémem. Ostatní smečařky neodváděly potřebný výkon a čtvrtý set v podstatě sama umlátila
Soňa Mikysková. V tu dobu se nám však povedla
střídání, když se na podání chytily Eva Kadlcová s Martinou Bradáčovou a na přihrávce Šárka Melichárková. V
tiebreaku pak začala dobře útočit i Martina Útlá a součtem toho všeho jsme utkání dovedli k vítězství. Na
druhé straně přestala být tak výrazná Ivana Bramborová,
s jejímž ubráněním jsme předtím měli dost starostí. Za
nepříznivého vývoje jsme hráčkám pořád říkali, ať do
toho jdou naplno s maximálním rizikem, že jinak nemáme šanci. A holky to dokázaly. V sobotu v Prostějově
moc nevěřily, že by mohly vyhrát, a přesto tam sahaly po
tiebreaku, ačkoliv ve čtvrtém setu skoro nepodaly. Dnes
už si v domácím prostředí věřily víc a díky našemu úspěchu může být další průběh finálové série dost vyrovnaný. Jestli se pro příští duel uzdraví Katka Božková? To
opravdu nevíme.“
Miroslav ČADA (VK Prostějov): „Obě dvě družstva
šla do utkání s tím, že chtějí rozhodnout na servisu. Lépe to většinou vycházelo domácím, hlavně v prvním setu, na konci čtvrtého i v pátém byli v této činnosti lepší a
to rozhodlo. My jsme při vedení 2:1 nevyužili náskok
9:3, respektive 12:6 ve čtvrté sadě, kdy jsme možná i vinou ztráty koncentrace udělali hodně chyb na přihrávce
a v mezihře, čehož soupeř využil. Povedlo se mu střídání
a v euforii pak zápas dotáhl do vítězného konce. Pokud
srovnám jednotlivé herní činnosti, byli jsme mírně lepší
v útoku, domácí zase na bloku. Na přihrávce to vycházelo podobně a servis byl na straně Brna, které lépe
zvládlo závěr utkání. Další vývoj finálové série? Je otevřený. Královo Pole hrálo velmi dobře už v semifinále a
my věděli, že to tady nebude vůbec jednoduché, což se
potvrdilo. I nadále tak očekávám těžký boj. Nakolik bude rozhodovat psychika? Určitě taky, ale podle mě se
stane rozhodujícím faktorem volejbalovost. Finálových
utkání se nasčítá víc a kdo v nich bude volejbalovější, ten
získá titul.“

VK KP Brno - VK Prostějov

Jelínková
Spalová

HLAVNÍ PARTNEØI VK PROSTÌJOV

HLASY TRENÉRŮ

2. FINÁLE PLAY OFF EXTRALIGY ŽEN

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

„

O poznání smutnější než rozjásané prostějovské hráčky, byla po utkání nejlepší z týmu
soupeřek Šárka Kubínová, nahrávačka celku VK KP Brno.
Ta však pevně věří že se na hanou v tomto týdnu ještě jednou
podívá.
Jak byste zhodnotila dnešní
zápas?
„My jsme dneska nesplnily taktické pokyny, netlačily jsme na
servisu a přestože jsme v prvním a na začátku druhého setu
měly navrch, ztratily jsme jistotu. Postupem doby jsme byly
špatné v útoku a Prostějovankám jsme některé míče většinou
prostě darovaly.

VK PROSTĚJOV SPECIÁL

HLASY TRENÉRŮ

konce
na
21:14, což celé
druhé dějství
rozhodlo.
Závěr už neznamenal větší komplikace 25:17.
Pokračování prostějovské převahy i ve třetí sadě se však zprvu
nekonalo. Začátek lépe chytila
Královopolská (1:3, 5:7) a vypadalo to na další drama. Při podání Tomašekové ale domácí
plejerky obrátily z 9:10 na 13:10,
tím znovu nabraly potřebnou jistotu a mnohem uvolněnějším
kolektivním výkonem hrnuly
protivnice pod sebe (17:12).
Malé nebezpečí přineslo pouze
snížení z 20:15 na 20:17, ale
koncovku zvládly vítězky základní části opět výborně 25:20. Hned start čtvrtého setu
potvrdil trend domácího kralování (4:1, 8:3), když se všechny
volejbalistky VK stále více pro-
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momentem byl servis Pušněnkovové - 12:16. Vedení 13:20, se však
najednou smrsklo na jediný bodík,
aby vše nakonec dobře dopadlo 20:25, 1:1. Také v pořadí třetí set
probíhal zdánlivě bezproblémově
pod taktovkou favorita, ale Brno
stále drželo kontakt. Rozhodnutí
opět zařídil servis Soaresové, s jejíž
pomocí se podařilo trhnout na 18:24
až 19:25. Začátek čtvrté sady se nesl ve znamení náporu Prostějova 3:9. Hlavní strůjkyní
tohoto vedení byla
smečující Thomaso-

vá, ale postupem doby se zdánlivě
odepsané Brňanky vrátili do utkání. Místo předpokládané selanky se set změnil v nevídané drama,
kdy prostějovské hráčky nedokázaly proměnit jeden mečbol a
domácím se podařilo položit až devátý pokus. Výsledek 34:32, znamenal posunutí do tie breaku, ve
kterém měli od jeho druhé poloviny jasně navrch nadšeně bojující
Brňanky a získaly tak pro sebe nakonec již téměř
ztracený zápas 15:9 a 3:2! -zv-

BM 3:2 PV

Foto: Jiří Vojzola

FINÁLE PLAY OFF:
2. zápas: VK KP Brno - VK Prostějov 3:2 (20, -20, -19, 32, 9).
Stav série 1:1. Sestavy: Onderková, Kubínová, Útlá, Mikysková,
Svobodníková, Noseková, libero: Jášová. Střídaly: Melichárková,
Bradáčová, Hanusová, Kadlcová - Jelínková, Pušněnková, Bramborová, Spalová, Thomasová, Soaresová, libero: Tomanová. Střídala: Kučerová. Čas: 115 minut. Diváků: 700.
3. zápas: VK Prostějov -VK KP Brno 3:1 (-23, 17, 20, 19). Stav
série 2:1. Sestavy: Jelínková, Pušněnkovová, Thomasová, Soaresová, Bramborová, Spalová, libero: Tomanová. Střídaly: Tomašeková,
Töröková - Svobodníková, Kubínová, Onderková, Útlá, Mikysková, Melichárková, libero: Jášová. Střídaly: Kadlcová, Bradáčová,
Noseková, Hanusová. Čas: 95 minut. Diváků: 1700.
O 3. MÍSTO:
1. zápas: SK UP Olomouc - PVK Olymp Praha 3:0 (19, 19, 16).
Stav série 1:0. Sestavy: Dedíková, Langová, Gregorová, Chalcarzová, Nachmilnerová, Mátlová, libero: Maléřová. Střídala: Minářová - Brejchová, Halbichová, Kvapilová, Sládková, Vanžurová,
Šmídová, libero: Háječková. Střídaly: Kallistová, Preslová, Jakubšová. Čas: 67 minut. Diváků: 350.
2. zápas: PVK Olymp Praha - SK UP Olomouc 3:2 (24, -20, 22,
-23, 13). Stav série 1:1. Sestavy: Sládková, Vanžurová, Šmídová,
Kallistová, Halbichová, Kvapilová, libero: Háječková. Střídaly: Jakubšová, Preslová, Nejmanová, Bonnerová - Dedíková, Langová,
Gregorová, Chalcarzová, Nachmilnerová, Mátlová, libero: Maléřová. Střídaly: Měrková, Piňosová. Čas: 133 minut. Diváků: 250.
3. zápas: SK UP Olomouc - VK Olymp Praha 3:1 (24, -22, 15,
14). Konečný stav série 2:1, 3. místo patří Olomouci. Sestavy:
Dedíková, Langová, Gregorová, Chalcarzová, Nachmilnerová,
Měrková, libero: Maléřová. Střídaly: Janečková, Piňosová - Sládečková, Kvapilová, Vanžurová, Kallistová, Šmídová, Halbichová, libero: Háječková. Střídaly: Jakubšová, Bonnerová, Nejmanová.
Čas: 96. minut. Diváků: 800.
-zv-

KAM PŘÍŠTĚ
Finále play off, 4. zápas, středa 22. dubna 2009: VK Královo
Pole Brno - VK Prostějov (17:30 hodin).
Případný 5. zápas, sobota 25. dubna 2009: VK Prostějov - VK
Královo Pole Brno(17:00 hodin).
-zv-



VOLEJBALOVÁ SMEČ TÝDNE

MARKÉTA TOMANOVÁ
Až nečekaně vyrovnané finálové
soubojeProstějovasBrnemrozhodují opravdu jen detaily a drobné chyby.
Důležitým závažím na pomyslné
misce vah, které se nachylují na stranu VK Prostějov je nadstandardní
výkonnost libera. Markéta Tomanová drží své spoluhráčky vdobě náporu natěšených soupeřem mnohdy až
neuvěřitelnými zákroky. Svou třídu a
kolektivní myšlení dokázala „Tomi“ i
v sobotu, když se odvážně vydávala
na síť fušovat Jelínkové do nahrávačského řemesla. Tomi, ve středu budeš ve „svém“ Brně slavit!



MICHAELA JELÍNKOVÁ
Ústřední nahrávačka prostějovského týmu musí ve finálové sérii čelit nečekaným problémům.
Odhodlaný soupeř má dokonale
nastudovanou její hru a většinou
její pro většinu soupeřů překvapivé přihrávky takzvaně čte předem. Ke cti „Majkla“ však slouží, že se nenechá znervóznit a
neuchyluje se k ukvapenému zakončení. Přesto to však byla především Jelínková, přes kterou se
Brňankám dařilo nejvíce bodovat. „Majkle“, nevěš hlavu, ve
středu bude konec!

