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ZLATO je doma! Obviněný Hübner píše z VAZBY
Dámy to byla jízda! Sportovní fanoušky potěšil minulý
týden zisk mistrovského titulu volejbalistek Prostějova,
které v Brně ve čtvrtém finálovém utkání nedaly Královu
poli sebemenší šanci a po jed-

noznačném vítězství získaly
titul. Není divu, že si holky po
zápase do medailí s chutí
kously. A všem zlatým oslavám nemusí být v Prostějově
ještě zdaleka konec. Už tuto
sobotu jedou prostějovští bo-

xeři do Ústí nad Labem a
pokud v bitvě uspějí, vyrýžují
zlato a mistrovský titul i oni!
Více na sportovních stranách
dnešního Večerníku.
-mikFoto Jiří Vojzola

Ostrá kritika vedení městské policie
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To je silná káva! Bedřich Hübner (na snímku), bývalý strážník Městské policie v
Prostějově, adresoval naší redakci velmi ostrý dopis. V něm
hned na začátku lituje svých
činů, kdy jako ochránce pořádku a bezpečnosti přepadával se zbraní v ruce
prostějovské bary, za což mu
nyní hrozí až desetileté vězení.
Podstatou jeho psaní je ale jiná
věc. Ve svém dopise ostře kritizuje vedení naší městské
policie a hlavně je
plný osobních výpadů
proti veliteli Janu Nagymu. Bedřich Hübner, který nyní čeká ve
Vazební věznici v
Olomouci na soud,
podrobně popisuje
praktiky velitele, který
prý dělá ze strážníků
šašky a lovce pokut.
Muž očekávající dlouholetý trest vězení vyzývá vedení radnice,
aby se znepokojivou
atmosférou uvnitř naší
městské policie zabývalo a sjednalo nápravu.

O dopise od Bedřicha Hübnera
jsme v pátek informovali velitele
Městské policie Jana Nagyho a
druhý den jsme mu ho rovněž
odeslali elektronickou poštou. Jan
Nagy ale zatím neprojevil zájem
jakkoliv se vyjádřit.
Ostrý dopis z vazební věznice od
bývalého strážníka Bedřicha
Hübnera otiskujeme na jeho
přání v plném a nezměněném
rozsahu na třetí straně dnešního
Večerníku.
-mik-

Velitel dělá
ze strážníků
ŠAŠKY a LOVCE
POKUT

Dívka je stále nezvěstná

Pozor, při útěku mění svoji podobu
přes intenzivní pátrání policie stále není
známo místo jejího současného pohybu.
Policisté však disponují informacemi, že
dívka při svém útěku z domova
mění svoji podobu, zejména
barvu svých vlasů.
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 pohřešoZe všech tří fotografií je patrné, že Michala Kvapilová může mít v součas- vaná," sdělila nám Alena Nedělnosti rozdílnou podobu. Podle policie je zřejmé, že mění především barvu níková, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově. Patnáctiletá dívka
a střih vlasů.
vypadá zdánlivě na patnáct až
osmnáct let, měří 160 centimetrů a má
střední postavu, zelené oči a dlouhé
ryšavé vlasy. Po získaných poznatcích
však v současnosti může mít vlasy
čené barvy. "Jejím zvláštním znamením je navíc piercing umístěný nad
horním rtem vlevo. V době odchodu z
domova měla pohřešovaná na sobě
oblečenou károvanou 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.
-mikMinulý týden jsme na žádost Policie ČR
zveřejnili pátrání po pohřešované patnáctileté Michale Kvapilové z Mostkovic. Ani
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Velitel podal na dva strážníky trestní oznámení
Velitel Městské policie v
Prostějově Jan Nagy (na
snímku) podal na své dva
podřízené strážníky trestní
oznámení! Stalo se tak na
základě dopisu našeho
čtenáře, který jsme v
Prostějovském Večerníku
otiskli před dvěma týdny.
Šlo o to, že svědek popisoval
chování strážníků, kteří nijak
neřešili malér tehdejšího kolegy Bedřicha Hübnera, který

koncem února v silně podnapilém stavu měl sednout za
volant vozidla a při jízdě
spáchat hned několik dopravních přestupků. Oba
dotyční muži v uniformách ale
opilého kolegu s úsměvy
nechali jet dál. "Ano, mohu
potvrdit, že v minulém týdnu
jsme obdrželi oznámení
ředitele Městské policie v
Prostějově pro podezření z
trestného činu zneužívání

pravomoci veřejného činitele a
začali jsme se tímto případem
zabývat. Šetříme, zda k uvedenému skutku došlo. Oznámení prověřujeme, ale právní
kvalifikace případného skutku
je předmětem dalšího šetření,"
uvedla na náš dotaz Alena
Nedělníková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. Velitel
městské policie Jan Nagy nám
sdělil, že se k tomuto případu
nebude vyjadřovat.
-mik-

Chtěl ZABÍT HAF, zloději stůj!
vlastního otce

Prostějovští policisté byli ve středu večer
přivolání do jednoho bytu v Prostějově. Devětadvacetiletý muž v průběhu hádky vytáhl
kuchyňský nůž na svého otce a vyhrožoval mu,
že ho zabije. "Snažil se jej bodnout do horní části
těla, ale muž jeho útok vykryl a ruce mu zachytil.
Útočník pak svého jednání zanechal a odešel z
bytu pryč. Při odchodu z domu ale nadále slovně
vyhrožoval svému otci, že ho zabije. Podezřelého
muže policisté zadrželi, ihned putoval do policejní cely. Zadržený je podezřelý z trestného činu
úmyslné ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a z
násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci.
Okolnosti události se vyšetřují," sdělila nám ve
středu Alena Nedělníková, mluvčí Policie ČR v
Prostějově. Druhý den ale přišla změna.
Podezřelý muž byl ve čtvrtek odpoledne propuštěn ze zadržení, neboť jeho otec vzal zpět svůj
souhlas s trestním stíháním svého syna," oznámila
Večerníku Alena Nedělníková.
-mik-

e-mail vecernik@pv.cz

Na Dni otevřených dveří Integrovaného záchranného systému se v pátek
podíleli i čtyřnozí rafani, významní pomocníci našich policistů. A vlčáci se
před početným publikem náležitě vytáhli. Muže předvádějícího zloděje
chlupáč "zakousnul" během několika vteřin. Kdyby to bylo o kousek níž...
Více o akci na čtvrté straně dnešního vydání. -mik-

tel./fax: 582 333 433
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Nevítaný host
V odpoledních hodinách bylo na
linku 156 přijato oznámení od šedesátiletého občana, že má na zahradě hada. Na místě strážníci poznali užovku obecnou. Odchyt
proveden nebyl a užovka putovala
z daného pozemku do volné přírody.

Ach, ta skleróza!
Několik minut před osmnáctou
hodinou bylo přijato sdělení o nezabezpečeném vozidle stojícím na
sídlišti. Strážníci se pokusili kontaktovat řidiče v místě bydliště. Jelikož nebyl zastižen, zanechala
hlídka vzkaz na dveřích bytu a automobil, kde bylo otevřené okénko
uzamkla "botičkou". Tašku, která
ležela na zadním sedadle vozu,
převzala jako nález. Přibližně za
hodinku se majitel ozval. Botička
mu byla odstraněna a věc předána.
Podobný případ byl zaznamenán o
tři dny později. Po půl druhé odpoledne bylo ohlášeno, že v ulici Třebízského u zaparkovaného vozu
byly zapomenuty klíče v zámku
dveří a uvnitř nové registrační
značky i s doklady. Oznamovatel
auto zajistil a snažil se řidiče najít v
budově odboru dopravy. Ten se již
v daných prostorách nenacházel.
Muž vyčkal příjezdu hlídky a klíče
předal. Než strážníci vypsali vzkaz
pro majitele automobilu, jednapadesátiletý dotyčný se k svému autu
dostavil.

Nocleh za 1 500 korun
V podvečerních hodinách byla nahlášena na linku 156 podnapilá žena ležící před obchodním domem
na ulici Plumlovská. Hlídka na
místě zjistila značně znavenou ženu pod vlivem alkoholu, která nebyla schopná žádné komunikace
ani pohybu. Byla přivolána sanitka
a po vyšetření byla žena převezena
na Záchytnou stanici do Olomouce za doprovodu strážníka. Za nocleh na záchytce zaplatí 1 500 korun.

Malý "cestovatel"
Po devatenácté hodině bylo na linku 156 přijato oznámení, že u železničního přejezdu je malý chlapec, který se zřejmě ztratil a neví
kde bydlí. Vyslaná hlídka třiapůlletého hocha nalezla. Vzápětí se na
místo dostavila jeho třicetiletá matka. Uvedla, že při nakupování v
prodejně se jí dítě v nestřeženém
okamžiku zatoulalo.

Neznalost neomlouvá.
Hodinu po půlnoci při provádění
dohledu na veřejný pořádek hlídka
zjistila na parkovišti v Plumlovské
ulici před restaurací pojízdný stánek, z kterého byl prováděn prodej
občerstvení. Jednačtyřicetiletý
muž nebyl schopen předložit povolení k prodeji. Na výzvu k ukončení prodeje nereagoval a v činnosti pokračoval. Tímto je podezřelý ze spáchání přestupku proti
nařízení města - porušení Tržního
řádu a neuposlechnutí výzvy veřejného činitele. Celá událost byla
předána správnímu řízení, zde může být udělena pokuta do výše 30
000 korun.

Polepil estakádu
Vylepování plakátů, letáků mimo
určená místa a bez povolení je zakázáno.Třicet minut před osmnáctou hodinou byla přijata zpráva, že
na ulici Kralická neznámý muž lepí plakáty na estakádu. Strážníci v
dané lokalitě zjistili jednačtyřicetiletého muže z Holešova. Na místě
mu byla udělena bloková pokuta
ve výši 1 000 korun.

Řidič jako Dán
Před polednem strážníci zastavili
řidiče odtaženého osobního vozu u
nadjezdu v ulici Kralická pro podezření, že muž je pod vlivem alkoholu. U osmapadesátiletého řidiče byla provedena orientační dechová zkouška. Výsledek měření
činil 1,8 promile. Celá záležitost
byla na místě postoupena Policii
ČR.

Opilý cyklista
Dle zákona je cyklista řidič nemotorového vozidla. Třicet minut po
osmnácté hodině bylo nahlášeno
na linku 156, že po chodníku v ulici Újezd se pohybuje podnapilý
muž na bicyklu, který svou jízdou
ohrožuje chodce. Hlídka kličkujícího cyklistu zastavila na silnici v
ulici Svatoplukova. Při orientační
dechové zkoušce mu bylo naměřeno téměř 2,5 promile. Za to hrozí
čtyřiačtyřicetiletému chlapíkovi finanční sankce od 25 do 50 tisíc korun.

Jitka Chalánková kandiduje na předsedkyni
křesťanských demokratů v Olomouckém kraji
MUDr. Jitka Chalánková (KDUČSL) byla do krajských voleb v
říjnu minulého roku náměstkyní
hejtmana Olomouckého kraje.
Nyní se vrátila ke své profesi dětské lékařky, ale práci pro kraj se
ve svém volném čase věnuje dál.
V rámci Olomouckého kraje se
stala předsedkyní Výboru pro regionální rozvoj. „Výbor se na začátku května sejde již potřetí.
Zpracováváme návrh strategického rozvoje kraje, zabýváme
krajskou energetickou koncepcí,
ale řešíme například i zastoupení
Olomouckého kraje v Bruselu,“
vysvětlila Jitka Chalánková spolupracuje také se Spolkem pro
obnovu venkova, pravidelně se
setkává především se starosty
menších obcí nejen v našem regionu. „Plním to, co jsem slíbila po
krajských volbách, rozvoji venkova,“ řekla v této souvislosti J.
Chalánková.
Jak dále prozradila, zúčastní se
setkání mikroregionů Olomouckého kraje, které se uskuteční 5.
května v Jesenci. „Lidé ve vedení
menších obcí a mikroregionů se

za poslední roky naučili mezi sebou společně komunikovat, organizovat se a tlačit na projednávání a připomínkování zákonů
jak směrem k ministerstvům, tak
k Evropské unii. Tito lidé jsou nesmírně schopní, já je upřímně obdivuji. Dokáží se domluvit a získat prostředky z fondů. Za mého
působení ve funkci náměstkyně
hejtmana měli naši podporu,
Olomoucký kraj investoval ze
svého rozpočtu finance do lidských zdrojů. Je to dlouhodobá
záležitost, která nyní přináší ovoce. Spolky a neziskové organizace zabývající se rozvojem venkova dnes mají důležité postavení v
celé společnosti,“ uvedla J. Chalánková.
Jitka Chalánková je členkou
Okresního výboru KDU-ČSL v
Prostějově. V závěru května se
uskuteční krajská konference
křesťanských demokratů a Chalánková hodlá kandidovat na
předsedkyni krajské organizace.
Její kandidaturu zatím podpořily
okresní organizace KDU-ČSL v
Prostějově a v Šumperku. -bp-

Na radnici se otvíraly obálky
Zájemci o koupi kulturáku a okolí jsou tři
Ve středu odpoledne zasedla
na radnici pracovní skupina
pro otvírání obálek pro zadávací podmínky usnesení Zastupitelstva města ze dne 4.
listopadu 2008. Lidově řečeno, zástupci města otevírali
obálky adresované celkem od
tří zájemců o koupi lukrativních pozemků v okolí Špalíčku až po Wolkerovu ulici,
včetně současného Společenského domu. Uvnitř obálek se
nacházely i konkrétní finanční nabídky investorů a
také plány, které by na pozemcích chtěli uskutečnit.
Město hodlá prodat zhruba 15
tisíc metrů čtverečních pozemků. "Komise otevřela tři nabídky a posoudila, zda splňují
veškeré požadované podklady
tak, abychom mohli se všemi
zájemci dále jednat. Byl o tom
sepsán protokol, který nyní
bude předložen Radě města,"
uvedl na úvod Vlastimil Uchytil, místostarosta města. Jak
jsme se dozvěděli, mezi třemi
zájemci je i společnost Prior obchodní domy. Předpokládá
se, že Rada města na svém za-

Èerná kronika
Kola z garáže
Neznámý pachatel se na ulici
K. Svolinského vloupal do garáže a odcizil zde pánské a
dámské trekingové jízdní kolo. Majiteli tak způsobil škodu
16 300 korun.

Víno z kulturáku
V obci Kralice na Hané se neznámý pachatel vloupal do
kulturního domu, vše prohledal a odcizil dataprojektor, několik lahví bílého vína a poškodil dvířka kuchyňské linky.
Poškozením zařízení kulturního domu způsobil škodu 5 000
korun, odcizením věcí škodu
21 000 korun.

Sebral i peřiny
V rekreační oblasti u obce Čunín vnikl neznámý pachatel do
dvou rekreačních objektů a
odcizil různé věci. Majitelé
přišli o elektroniku, alkoholické nápoje, spací pytle, peřiny,
stan, potraviny a další věci.
Škoda bude vyčíslena dodatečně.

sedání zvolí postup, jakým
bude dále nakládáno s předloženými nabídkami. Místostarosta se však nechtěl vyjadřovat
k tomu, kolik peněz jsou zájemci o atraktivní pozemky v
centru města ochotni nabídnout.
"Tato informace je zatím tajná,

ale jen do té doby, než oslovíme
profesionální firmu, která pronájem a následný prodej pozemků pro město připraví.
Určitě oslovíme i odborníky z
oboru architektury a zřejmě
bude zapotřebí i konzultace s finančními analytiky. Důležité

Speciální komise určená zastupitelstvem otevřela za přítomnosti novinářů
obálky s nabídkami tří investorů, kteří chtějí koupit lukrativní pozemky.
pozornosti majitele vozidla
Opel Vivaro před obchodním
domem na ulici Okružní v
Prostějově a otevřeným stahovacím okénkem mu odcizil jeho pánskou černou aktovku s
osobními doklady, firemní listiny a finanční hotovost 25 000
korun.

Mlátí se do hlavy...
Ke krádeži osobních dokladů
a peněz z neuzamčeného vozidla Volkswagen Golf došlo i
na ulici Určická v Prostějově,
kdy řidič odstavil vozidlo u
kraje silnice a poodešel asi 20
metrů od vozidla. Přitom nevěnoval pozornost svému vozu a v této době mu neznámý
pachatel odcizil příruční tašku.
Muž přišel o finanční hotovost
52 000 korun, platební kartu a
osobní doklady.

Postříkali plot
Dosud neznámý pachatel nebo pachatelé postříkali různými barvami zděný plot o délce
22 metrů na ulici Kovaříkova
v Prostějově. Majitel škodu
odhaduje na 20 000 korun.

pal do nákladního automobilu Scania, vnikl do kabiny
a odcizil notebook a složku
s doklady. Celková škoda se
odhaduje na 10 000 korun.

Auto není výloha
Ve čtvrtek dopoledne vnikl
násilím neznámý pachatel
po rozbití okénka zadních
dveří do automobilu Škoda
Favorit zaparkovaného v
areálu nemocnice. Z auta
zloděj odcizil plátěnou tašku, ve které byly osobní a
firemní doklady majitele.
Způsobená škoda byla vyčíslena na 1 500 korun.
V noci na pátek se vloupal
neznámý pachatel také do
automobilu Volkswagen
Polo zaparkovaného v Prostějově na ulici Sádky. Odcizil z něj autorádio a způsobil majiteli škodu přes 7
000 korun.

Přišel o nářadí

Na ulici Fanderlíkova v Prostějově se neznámý pachatel
zmocnil osobního motorového vozidla Škoda Fabia, které
nechal majitel odstavené na
parkovišti u domovního vchodu. Majitel škodu uvádí ve výši 120 000 korun.

V obci Kralice na Hané vnikl
neznámý pachatel otevřenou
bránou do areálu soukromé
firmy a odcizil zde odstavené
nákladní motorové vozidlo
Tatra s nákladním sklápěcím
návěsem. Škoda způsobená
krádeží vozidel je vyčíslena na
670 000 korun.

V pátek kolem poledne vnikl násilím neznámý zloděj
do nákladního vozidla Fiat
Ducato zaparkovaného v
Prostějově na odstavném
parkovišti U Svaté Anny. V
automobilu měl majitel uložené nářadí - bourací kladiva, vruční závitořez, vrtačky, kompresor a také větší
množství nářadí pro instalatéry. Pachatel mu krádeží
těchto věcí způsobil škodu
v celkové výši 116 000 korun.

Peníze a listiny

Ukradl notebook

Odpojil valník

Neznámý pachatel se vlou-

Neznámý pachatel odcizil v

Fabia je fuč

Neznámý pachatel využil ne-

Zmizel náklaďák

také bude stanovisko dopravních odborníků. Nechceme nic
podcenit a ani se unáhlit," vysvětlil Vlastimil Uchytil. Na následně položenou otázku ale
prozradil, že město si od kupců
slibuje několik desítek milionů
korun. "Jsem zastáncem toho,
že město nemusí chtít za každou cenu zbohatnout na prodeji
pozemků. Je přece důležité, že
v centru města vyroste brzy
něco, co nám mohou lidé z
okolních měst závidět. Co se
týká částky, ta je vlastně předem
daná. Nejnižší požadovaná
suma je necelých 49 milionů
korun," řekl místostarosta.
Investoři budou chtít zřejmě
na získaných pozemcích postavit obrovské obchodní a zábavní centrum s parkovištěm.
Podmínkou města ovšem je,
aby zůstal zachován kulturní
dům. "Investoři musejí stávající Společenský dům převzít
tak jak je a zajistit jeho fungování, nebo ho zbourat a postavit jiný, se sálem pro
minimálně 500 lidí," uzavřel
toto téma místostarosta Uchytil.
-miknoci na včerejšek v Prostějově na ulici Tylova valníkový přívěs, který byl připojen k motorovému vozidlu Mercedes Sprinter. Hodnotu odcizeného valníku
majitel vyčíslil na 80 000
korun.

Neopatrnost
Neznámý pachatel využil v
pátek v době kolem poledne neopatrnosti jednoho ze
zákazníků nákupního centra v Prostějově. Při vyskládávání zboží z nákupního
vozíku do auta zloděj odcizil z vozíku odloženou kabelku, ve které byla peněženka, mobilní telefon, platební karty a veškeré osobní doklady. Celková výše
způsobené škody byla vyčíslena na necelých 6 000
korun.

Nacouval a ujel
Neznámý pachatel na ulici
J. Lady v Prostějově poškodil přední část vozidla
Volkswagen Golf, a to tak,
že do něj nacouval a z místa
poté ujel. Majiteli vznikla
škoda 20 000 korun.

Okradený rybář
Neznámý pachatel se na
křižovatce ulic Tovačovského – Vrlova v Prostějově
vloupal do zaparkovaného
vozidla Opel Vectra, ze kterého následně odcizil tašku
s rybářským nářadím, tři rybářské pruty a dva navijáky.
Majitel odhaduje škodu na
více jak 11 000 korun.

Vidìno - Slyšeno
Cenzura
„Zrcadlo, fotky a váha jsou zakázané,“ vymezovala si s
úsměvem svůj životní prostor
jedna dáma se sklony ke korpulentnosti. Leckterý estét zajisté potvrdí, že ideál v parametrech Twiggy je pouhá chiméra a těch skutečně lpících na
obdobných proporcích není
zas tolik, možná ještě míň. Život je jiný. Takže zrcadla, fotky i váhy dámy zase tak nezatracujte. Když nic jiného, tak
jejich pořízením a používáním
podpoříte světovou ekonomiku v kulminující hospodářské
krizi…

Naděje
„Zatím počkám, než se zamiluju,“ vytýčila si termín pubescentka. A k čemu vlastně? Do
té doby údajně nemá vůbec
žádný důvod přestat kouřit,
proč by to vlastně dělala, když
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jí to tak chutná a kdo ví, svět ji
možná za to i obdivuje.
Ovšemže naděje umírá poslední. I když žít bez lásky je
opravdu bída, ale je tady ještě
jedna šance. „Třeba bude kouřit taky a nebude mu to vadit,“
vyslovila svoji naději vzhledem k potenciálnímu pohádkovému princi. No není nad to
mít pevně nastaven žebříček
hodnot!

Tipovačka
„To budeme zase poslední,“
vyslovil svoji domněnku jeden
hokejový ‚takyfanoušek‘ v
okamžiku, kdy se dověděl, že
právě začíná mistrovství světa
v hokeji. Pravda, už Jára Cimrman říkal, že je dobré být připraven na vše. A v tomto případě vlastně nakonec je zcela eliminováno jakékoliv zklamání.
Takže? Je vcelku zbytečné si
předem vymezovat nějaké cíle. Jenom v tom případě je
možné na každý případ příjemně překvapit.
–MiH-

Radary nejdou, chybí cedule
Piráti silnic si stále mohou jezdit prostějovskými ulicemi, jak
se jim zlíbí. Jak jsme informovali v minulých číslech, od 21.
dubna mohou všechna města
využívat po doplnění zákona
stacionární radary na měření
rychlosti. Pouze ovšem s tou
podmínkou, že měřené úseky
budou označeny nově stanovenými dopravními značkami.
Zatímco v jiných městech republiky se tak už děje a radary
snímají rychle jedoucí řidiče, v
Prostějově i nadále zůstávají
radary slepé.
Město totiž doposud nezajistilo
potřebné značky. "Po celé republice je obrovský přetlak poptávky
po zmíněných dopravních značkách, výrobci je nestíhají vyrábět
a dodávat. Přitom jsme na zadání
měli jen dva týdny, což není taková doba. Bohužel, piráti silnic
tak mají zatím zelenou," uvedl

Vlastimil Uchytil, místostarosta
města. Dodal ovšem, že město
každým dnem již očekává dodávku osmadvaceti tabulí, které
budou označovat začátek i konec
měřených úseků. "Věřím, že do
týdne je zvládneme i instalovat a
radary opět spustíme naplno,"
řekl Uchytil.
V souvislosti s datem spuštění
celkem deseti stacionárních radarů jsme se také zeptali na osud
měřícího zařízení, které před půl
rokem zatím neznámý pachatel
zničil ve Vrahovické ulici.
"Tento radar je v opravě, která
byla technologicky velice náročná. Po opravě bude muset zařízení projít speciálními testy a
teprve potom ho znovu instalujeme na stejném místě. Věřím,
že se tak stane do jednoho měsíce," sdělila nám Anna Němcová, tisková mluvčí společnosti
Czech radar.
-mik-

Zastupitelé schválili seznam jmen
pro udílení Cen města Prostějova
Minulý týden v úterý schválili
zastupitelé jména významných osobností, které obdrží
tradiční Cenu města Prostějova. Jak jsme již dříve informovali, radní se seznamem
jmen dělali velké tajnosti a
před jednáním zastupitelstva
ho nechtěli zveřejnit. Nyní je
už ale všechno jasné, významné ocenění obdrží šest
osobností a jedna hudební
skupina.
Oceněnými osobnostmi jsou:
RNDr. Anna Švécarová – za pedagogickou činnost, organizaci
studentské odborné činnosti, spolupráci při natáčení dokumentu
„Příběhy spící v mramoru„; autorka série článků o prostějovských
parcích a publikace „Parky a dřeviny Prostějova„.
Alfred Jánský, plk. v.v. – za
statečnost projevenou v boji za
svobodu a demokracii v letech
1939 – 45, za úsilí o obnovu legionářských i demokratických
tradic po roce 1989.
PhDr. Miloš Kvapil – za přínos

pro město v oblasti knihovnictví.
RNDr. Jiří Prudký – za dlouholetou práci v oblasti popularizace astronomie, přednáškovou
činnost, spolupráci s prostějovskými základními i středními
školami, dlouholetou spolupráci
s regionálními i celostátními
médii.
Lubomír Studený – za celoživotní činnost v organizaci
skautů a junáků v Prostějově,
patří k zakladatelům skautingu
v prostějovském regionu.
Ing. Karel Tabery – za zásluhy
o obnovu sokolského hnutí; aktivní člen Masarykovy společnosti.
kapela LÉTAJÍCÍ RABÍN –
za výjimečný počin v oblasti
popularizace kulturních hodnot;
reprezentace města na mezinárodní úrovni.
V úterý 12. května v 10.00
hodin proběhne v obřadní síni
prostějovské radnice slavnostní
předávání Cen města Prostějova
za rok 2008.
-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...
Kazimiera Kuš
1923 Prostějov
Berta Bubelová 1928 Kralice na Hané
Dagmar Malečková 1932 Prostějov
Zdeněk Urbášek 1951 Prostějov
Milada Semanová 1926 Prostějov
Marta Fojtíková
1924 Čechy pod Kosířem
Josef Teč
1943 Niva

Stanislav Zemach
1956 Bačov
Anna Antlová
1916 Kostelec na Hané
Jaroslav Novák
1936 Želeč
Jana Pavlovská
1952 Prostějov
Dana Sklenářová
1951 Prostějov
Alois Mlčoch
1929 Určice
Jaromír Lukeš
1933 Ohrozim

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 27. dubna 2009
Marie Pavlíčková 1916 Čechy pod Kosířem 12.00 Obřadní síň Prostějov
Stanislav Nešpor 1931 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Miroslav Budík 1953 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
Bohumila Kaňáková 1918 Určice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Antonín Pavlíček 1931 Tvorovice 14.00 Dům smutku Tvorovice
Úterý 28. dubna 2009
Růžena Krčová 1961 Prostějov 11.00 Obřadní síň Demelova ul. Prostějov
Středa 29. dubna 2009
Ludmila Mackerlová 1922 Olšany 10.40 Obřadní síň Prostějov
Vincenc Škvařil 1948 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Komárek 1942 Holubice 12.00 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Šálková 1927 Bedihošť 12.40 Obřadní síň Prostějov
František Martínek 1939 Určice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Eduard Grepl 1921 Kostelec na Hané 14.40 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 30. dubna 2009
MUDr. Jan Tobola 1955 Prostějov 13.00 hod. kostel Vrahovice

27. dubna 2009
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O studium na Gymnáziu Řidič spatřil hustý dým, tak zastavil
J. Wolkera je velký zájem Od exploze zachránil vůz jen rychlý zásah hasičů
Přijímací zkoušky ve znamení zapečetěných obálek
Minulý týden probíhaly na
Gymnáziu Jiřího Wolkera v
Prostějově přijímací zkoušky
uchazečů o studium.
O studium na GJW projevilo
zájem na 140 páťáků v osmiletém cyklu, přibližně stejný počet
deváťáků se hlásí na čtyřletý cyklus. Gymnázium přitom
v příštím školním roce přijme šedesát zájemců v osmiletém a šedesát uchazečů ve čtyřletém studiu. Převis poptávky o studium
tak dosahuje takřka 140 procent.
Přijímací zkoušky se uskutečnily ve středu a v pátek formou
testů připravených společností
SCIO. Zájemci řešili testy z

českého jazyka, obecně studijních předpokladů a matematiky.
Do poslední chvíle nikdo netušil znění otázek, společnost
SCIO totiž posílá testy v obálkách, které rozpečeťují sami
uchazeči bezprostředně před zahájením zkoušky. Výsledky přijímaček budou k dispozici
v pondělí na internetových
stránkách školy www.gjwprostejov.cz.
Od letošního roku probíhají
přijímací řízení na střední školy podle nových pravidel. Rodiče mohou hlásit své děti až na
tři střední školy. Nový systém
je podle odborníků z praxe ne-

přehledný, není výhodou ani
pro školy, ani pro budoucí studenty. Na většině středních
škol už přijímačky neprobíhají,
studenti se přijímají podle prospěchu.
„Nová pravidla jsou náročná pro
školy, vzrostla administrativa
spojená s přijímacím řízením.
Myslím si, že systém je legislativně velmi špatně nastaven. Rodiče sice mají možnost volit mezi více školami, ale v konečném
důsledku systém může přinášet
více nejistoty i pro klienty,“ uvedl Michal Šmucr, ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově.
-bp-

Řidič osobního vozidla značky Subaru si to ve čtvrtek v
podvečer spokojeně šinul po
dálnici z Olomouce do Prostějova. Těsně u sjezdu z dálnice u hypermarketu Tesco
ho však znepokojil
hustý dým valící se
za autem. Rychle
dupnul na brzdu a
odstavil vozidlo na
krajnici. A dobře
udělal!
"Řidič osobního vozidla vypověděl, že
těsně před Prostějovem spatřil ve
zpětném zrcátku
hustý kouř, který se
valil za jeho autem.
Rychle odstavil vozidlo na sjezdu z
dálnice a když otevřel kapotu od motoru
a
viděl

plameny, zavolal hasiče," řekl
Večerníku Josef Nedělník, vyšetřovatel
Hasičského
záchranného sboru v Prostějově. Hasiči byli na místě
během čtyř minut, v tu chvíli

už ale plameny olizovaly celou
přední část Subaru. "Vozidlo
bylo uhašeno včas, k explozi
nádrže na pohonné hmoty nedošlo. I tak ale škoda bude
zřejmě značná. Požárem byl

zasažen motor, pneumatiky a
částečně i přístrojová deska a
další interiér vozidla. Značně
ohořelé samozřejmě byly plechy karoserie," sdělil Josef Nedělník.
Majitel vozidla zatím
celkovou škodu nevyčíslil. A také zatím
není jasná příčina požáru. "Ta je zatím v
šetření, ohořelé vozidlo je na prohlídce a
výsledek dosud není
znám," uzavřel Josef
Nedělník, vyšetřovatel HZS v Prostějově.
-mikTak akorát.
Rychlý zásah hasičů přišel v pravý čas.
Oheň ale přesto osobní
vůz značně poškodil.

Obviněný Hübner píše z VAZBY
Ostrá kritika vedení městské policie
V aule gymnázia probíhala registrace zájemců o studium

Budoucí primáni s napětím čekají zahájení
přijímacích testů.

S jarem se vrátili i vykradači aut

Lidi, jste naprosto neopatrní, dávejte si pozor!

Policie bije na poplach! V po- penězi, kterou jste si odložili na na občany a jejich maximální
sledních dnech došlo hned k ně- sedadlo! "Chtěla bych apelovat pozornost a opatrnost. Nikdy při
kolika případům, které boskládání nákupu do zavahužel dobře známe z let
zadlového prostoru vozidla
minulých. V zimním obneodkládejte cennosti a pedobí byl celkem klid,
níze mimo svůj dosah. Poovšem s příchodem jara se
kud si peněženku přece jen
do Prostějova vrátili i zloodložíte do auta, uzamkněději, kteří se zaměřují na
te ho. V mnoha případech
vykrádání vozidel. Tetotiž lidé při skládání nákurčem jejich nájezdů jsou
pu nechají dokořán otehlavně naprosto neopatrní
vřené dveře auta a pak stačí
zákazníci supermarketů.
opravdu jen malá chvilka
A přitom stačí chvilka,
nepozornosti k tomu, aby
hlavně při skládání nákuzloději využili situace," vapů do vozidel na parkoviruje Alena Nedělníková,
štích, a zloděj vám ve vte- Při skládání nákupu do aut jsou lidé hodně neopatrní a tisková mluvčí Policie ČR
řině ukradne kabelku s nepozorní.
v Prostějově.
-mik-

Na tři muže byl vydán zatykač
Prostějovská policie vyhlásila
celostátní pátrání po dalších
třech mužích, na které byl soudem vydán zatykač. Policisté
žádají při pátrání po nich o pomoc veřejnost.
ZBYNĚK
BOMBÍK se
narodil 30. května 1959 a trvalé
bydliště
má
hlášeno
na
náměstí T. G.
Masaryka číslo 14 v Prostějově.
Na hledaného vydal Okresní
soud ve Vyškově příkaz k dodání
do výkonu trestu odnětí svobody
pro trestný čin krádeže. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 48
do 52 let, měří 172 centimetry,
má střední postavu, modré oči a
hnědé krátké vlasy. Nosí bradku.

Pohledem shora
Pohledem shora

MAREK SRBENÝ se narodil 29. června
1975 a trvalé
bydliště
má
hlášeno na Jakubském náměstí číslo 138 v Kostelci na Hané v
okrese Prostějov. Na hledaného
vydal Okresní soud v Prostějově
příkaz k zatčení pro podezření ze
spáchání trestných činů řízení motorového vozidla bez řidičského
oprávnění a maření výkonu úředního rozhodnutí. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 30 do 35 let,
měří 175 centimetrů, má střední
postavu, oválný tvar hlavy zúžený
k bradě, modré oči a hnědé vyholené vlasy. Nosí knír a bradku.
PAVEL KÝR se narodil 26. července 1965 a trvalé bydliště má

hlášeno
na
náměstí T. G.
Masaryka číslo
14 v Prostějově.
Na hledaného
vydal Obvodní
soud pro Prahu
2 příkaz k zatčení pro spáchání
trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského
oprávnění. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 42 do 46 let a měří
170 centimetrů.
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-

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ožoto,tvrzenímožnáažkýčovité.Proty,conejsounucenipodstupovatmartýrium,najehožkoncije
možnésioddechnout,žeztohovašehopotomkapřecejenomněcomožnábude.Tidruzímidají
určitězapravdu,ževybudovatbytelnézákladyjeopravdufuška.Aťnaobyčejnoukůlnu,takten
prozákladživota.Tenškolní…Letošnídeváťáci,apotažmojejichrodiče,aspoňnaokamžikmohlibýt
obdařeni pocitem, že mají vyhráno. Pro další vzdělávací úmysly si mohli podat hned 3 přihlášky na
střední školyaučiliště.Atobyvtombylčert,abyztohoněconevyšlo.Zvláštěkdyžstředníškolstvítrpívelkounedostatečností odvozeně odmizernévůledětivůbecplodit.Aletostaképoprvétatoproceduracelepřipadlanarodiče.Asijetotakvpořádku,dítějsem
sipořídilsám,tímpádemnaměpadáiglobálníodpovědnostzaněj.Otonic,asitotakmábýt.Užsamotnátechnologievšakv teoretické roviněmělajistétrhliny,cožpraxedotáhlaadabsurdum.Trojitýmpřihlášenímadeptůsedefactojejichpočetztrojnásobil.Tím,
přinekonánípřijímačekapřijímánípodlestudijníchúspěchůzezákladky,seněkdodostalnavšechnytřiškoly,jinýzasenikde.Ve výsledku všaktam,kdevpřijímacímřízení‚zpracovávali‘dvojnásobekpřihlášek,najednouzjistili,žetřídymajízedvoutřetinprázdné,
jelikožpotenciálnístudentiprostězakormidlovalijinam.Achtíc,abyvašedítěskutečněněčímbylo,začínábojodzačátku.Vedruhém
kole,neomezenýmpočtempřihlášekaneodhadnutelnýmekvivalentem,případněvkoletřetím…Vkaždémtoněcostojí,minimálně
ověřenímkopievýstupníhohodnocenízezákladkyalékařskýmdobrozdáním.Nehleděktomu,žedodržovánístanovenýchtermínů
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Jmenuji se Bedřich Hübner a
jsem bývalým strážníkem
Městské policie v Prostějově.
V současné době jsem ve Vazební věznici v Olomouci za
trestnou činnost, které jsem
se dopustil a která je dostatečně medializovaná. Chci
uvést, že jsem udělal velkou
chybu a také to, že v žádném
případě neutíkám od své zodpovědnosti a svou vinu jsem
na rovinu přiznal. Proto také
musím ocenit práci kriminální policie a její korektní chování vůči mé osobě. Zároveň
se chci omluvit celé prostějovské veřejnosti, protože jsem v
danou chvíli životně i profesně zklamal.
Měl jsem čas o všem přemýšlet
a rád bych řekl, že to, co nyní
napíšu, není má msta vůči vedení Městské policie v Prostějově,
ale snaha otevřít oči všem lidem, které tato policie zajímá.
Chtěl bych popsat, jak městská
policie pracuje, jak se chová a k
čemu je vedena.
Já sám jsem nastoupil k Městské policii v Prostějově 3. října
2005 s opravdovými ideály a
určitým přesvědčením, které
spočívalo ve snaze chránit
občany a pomáhat jim řešit jejich problémy tak, jak zní smysl a poslání městské policie.
Vím, že v této situaci to může
vyznít paradoxně, ale to teď
podle mě není důležité. Důležité je nyní to, že Městská policie
v Prostějově si musí znovu získat důvěru občanů - obyčejných lidí. Rovněž bych byl rád,
aby nad tím, co se děje uvnitř
městské policie, se zamysleli i
lidé na prostějovské radnici,
kteří za tuto složku nesou zodpovědnost. Já za sebe zodpovědně prohlašuji, a to bez jakýchkoliv emocí nebo snahy
vyřizovat si s někým osobní
účty, že hlavní vinu na demoralizaci a vlastní neschopnosti
fungovat tak, jak by městská
policie fungovat měla, nese vedení městské policie a to zejména ředitel pan Jan Nagy. Podle
mne je to zcela bezcharakterní
člověk, který ve snaze za každou cenu si udržet své místo a
postavení, zalíbit se veřejnosti a
radnici, vede městskou policii
úplně jiným směrem, než má
být. Svoji pravou tvář skrývá za
povšechné a nic neříkající nesmysly, nepravdivé a zkreslené
informace. Ty podává tisku a
radnici tak, aby budil zdání, že
je všechno v nejlepším pořádku, ale ono není. Vím, že s tímto mým názorem by souhlasilo
minimálně 80 % mých bývalých kolegů strážníků, ale tito to
ze strachu před represemi ze
strany nejvyššího vedení městské policie nikdy neudělají.
Jednak mají strach o své místo a
vzhledem k tomu, že ředitel nesnese odpor proti svým názorům, tak každý raději nadává
stranou, ale nikdo nic nahlas
neřekne. Ředitel Nagy udržuje
tuto atmosféru strachu, ve které

se normálně nedá pracovat, formou nejrůznějších trestů pro
příslušníky městské policie. A
to kvůli naprostým nesmyslům,
jako například špatné vázance
nebo špinavým botám. Pak
okamžitě tyto strážníky postihuje finančně a drží je v atmosféře nejistoty, strachu a absolutní poslušnosti. Pokud si někdo
tedy myslí, že to nemůže být
pravda, nebo že si to vymýšlím,
tak vřele doporučuji radnici v
čele s panem starostou, ať si
udělá seriózní průzkum mezi
strážníky tak, že nebudou mít
strach ze zneužití toho, co řeknou a následného klasického
postihu a důkladného interního
šetření ze strany pana ředitele
Nagyho. Protože jenom tak si
vedení města mimo mou osobu
od všech zúčastněných udělají
obrázek o každodenní práci a
životě strážníka městské policie. Toto o čem píši, se ale pan
starosta nikdy nedoví na tradičním novoročním setkání se
všemi příslušníky naší jednotky, protože i toto setkání je v
pevné režii pana Nagyho. Já se
vůbec nedivím, že nás lidé ve
městě vesměs nemají rádi, protože ředitel dělá ze strážníků
lovce pokut a ti, kteří jich na
konci směny přinesou nejvíc,
jsou jeho nejlepší lidé. V tu
chvíli asi každý cítí, že se vytrácí to pravé poslání městské
policie a to díky tomu, že

strážníci jsou vlastně tlačeni vedením do situací, které by sami
nikdy nevytvářeli. Podle mě dělá ředitel Jan Nagy ze strážníků
šašky, kteří pak nejsou schopni
získat důvěru lidí a také to, aby
si zjednali náležitý respekt. Jedním příkladem za všechny je
třeba zimní stadion v Prostějově a to, co se odehrává ze strany takzvaných mladých fanoušků v hledišti. Ani kompetentní
jednotka se psy a vedením městské policie není schopna zajistit bezpečný průběh utkání a
paralyzovat několik výrostků,
za což by jim celý stadion zatleskal. Nechci dále rozebírat
jednotlivé případy, to není účelem tohoto dopisu. Protože jde
o podstatu věci a o budoucnost
Městské policie v Prostějově, je
potřeba si povšimnout i dalších
aspektů, například proč každý
rok odchází několik strážníků
do jiných zaměstnání, nebo že
jsou přijímáni naopak uchazeči,
kteří nesplní fyzické testy, i
přesto, že ředitel Nagy dostal
informace o tom, kdo je fyzicky
způsobilý a kdo ne. Od čehož se
logicky vyvíjí dál i následný
policejní výcvik. S tím, že se
minimálně třetina městských
policistů neumí ani bránit a jejich konfrontace s případnou
nebezpečnou situací v rámci
služby by pro ně mohla skončit
buď ostudou, nebo dokonce tragicky.

Dalším problémem je vlastní
komunikace uvnitř městské
policie, které jsem byl sám v
mnoha případech svědkem.
Ředitel investuje velké finanční prostředky do technického vybavení, například GPS,
což zdůvodňuje městu snahou
o naši bezpečnost. Ale ve skutečnosti si tuto zástěrku zvolil
jako bič na strážníky, aby pokračoval ve stylu své práce a
jejich neustálé kontroly. Ředitelovou snahou je ze strážníků
udělat snadno a jednoduše
ovladatelné loutky, což potlačuje jejich osobnost, invenci a
celkový přístup k práci. Mohl
bych pokračovat dál, ale myslím, že na úvod to bohatě stačí.
I když jsem nyní sám svou vinou v katastrofální situaci, není mi lhostejný další osud městské policie a mých kolegů
kamarádů. A byl bych rád, aby
tento dopis, se kterým jsem se
obrátil na redakci Prostějovského Večerníku, přivedl minimálně k zamyšlení všechny
účastníky, kterých se to týká.
Ale podle mě nebude pouhé
zamyšlení stačit. Podle mého
názoru ředitel Městské policie
v Prostějově Jan Nagy při
svém působení v této funkci
vybuchl stejně tak, jako policista na svém bývalém oddělení v Přerově. A to doslova a do
písmene!
Bedřich Hübner
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Složky IZS ukázaly to nejlepší

Děti byly u vytržení, přehlídka neměla chybu
V pátek se uskutečnil Den otevřených dveří složek Integrovaného záchranného systému
města Prostějova. Tradiční akce
opět jako každý rok přilákala
stovky návštěvníků, hlavně
žáků základních škol. Záchranáři, policisté i vojáci předvedli
ukázky toho nejlepšího, čím vůbec disponují.
Letos byla akce okořeněna novinkou. Kromě tradiční přehlídky v
sídle prostějovských hasičů ve
Wolkerově ulici si mohli zájemci
přímo na náměstí na trenažeru vyzkoušet, co to znamená narazit s
autem do "zdi" nebo se s ním převrátit.
Už ráno mířily do sídla prostějovských hasičů děti ze základních
škol. A bylo se zde vskutku na co
dívat. Příslušníci Policie ČR zde
vystavili nablýskaného krasavce v
podobě služebního vozidla Volkswagen Passat, pomocí kterého na
dálnicích honí piráty silnic. Jejich
psovodi dále předvedli, jak pomocí čtyřnohých chlupatých pomocníků lze dopadnout zloděje i vyče-

nichat lupiče z banky. Ovace přihlížejících dětí vzbudila i praktická
ukázka pyrotechniků či zásahové
jednotky. Hasiči ve spolupráci se
členy rychlé záchranné stanice se
zase dali do záchrany osob v nabouraném autě, strážníci pak předvedli ukázky sebeobrany. Vystavena byla všemožná technika a
výstroj všech složek Integrovaného záchranného systému, děti byly vtaženy do děje i různými soutěžemi a kvízy o drobné ceny. Letos se Dne otevřených dveří účastnila nově i Vojenská policie. A u jejího stanoviště bylo permanentně
plno. Zejména kluci byli u vytržení, neboť vojenští policisté zde vystavili různé druhy střelných zbraní a pod jejich přísným dohledem
si je mohl kdokoliv osahat a samozřejmě "naslepo" i zmáčknout
spoušť.
Už teď se jak organizátoři, tak tradiční návštěvníci akce, těší na
příští rok. A není pochyb, že ti, kdo
se starají o naši bezpečnost a zdraví přijdou opět s nějakým tím překvapením.
-mik-

To je krasavec!Poměrně nedávno získala Policie ČR do svého arzenálu nové Passaty, kterými na dálnicích honí piráty
silnic.

Motala se jim hlava. Kdo chtěl, mohl si na náměstí vyzkoušet simulovanou nehodu s převrácením vozidla. U vytržení. Vyzkoušet si zbraně, kterými disponuje česká armáda, je snem každého kluka.

Řidiči stůj, umíš zachránit život?
Minulý týden proběhla na silnici za obcí Brodek u Prostějova ve směru na Vyškov preventivní akce s názvem Zachraň
život. Policisté ve spolupráci s
centrem služeb pro silniční dopravu a Střední zdravotnickou školou v Prostějově zjišťovali, zda řidiči dovedou poskytnout rychlou první pomoc
například při dopravní nehodě.
Akce trvala od devíti hodin do
půl dvanácté. "Za tu dobu policisté zastavili celkem 34 řidičů a
zdravotníci je "přezkoušeli" z
první ponoci. Řidičů se ptali na

tísňové volání, otázky se týkaly
také první pomoci u otevřených
zlomenin, bezvědomí, stabilizované polohy, řidiči si mohli vyzkoušet umělé dýchání do figuríny a masáž srdce. Akce byla řidiči hodnocena velice kladně. Ti,
co první pomoc zvládali bez potíží, byli obdarování drobnými
předměty pro motoristy. Celkově lze říci, že řidiči mají dobré
znalosti o první pomoci," sdělila
nám Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Jak ale dodala, policisté rovněž v
rámci akce také řidičům zkon- Policisté zastavili přes třicet řidičů, kteří museli prokázat schopnost poskytnout první pomoc. Pochopitelně nemohla chybět
trolovali lékárničky.
-mik- ani kontrola jejich lékárniček.

Poradna zahrádkáře
Pokud se vám zdá, že už začátkem jara je sucho, tak potom se
vám to nezdá, ale je to pravda.
Možná někteří teplomilní zahrádkáři jsou spokojeni, ale
příroda kolem nás moc ne. Sucha se začínají projevovat špatnou vzcházivostí osevů zeleniny a ani brambory se moc napovrch nehrnou. Potrženo sečteno, současné klima nám z
hlediska škodlivých organismů
poměrně přeje neboť většina
houbových chorob potřebuje
pro svůj rozvoj alespoň minimální vlhkost a ta v současné
době nebyla, anebo byla pouze
v omezené míře.
Jedné z mála houbových chorob,
která je v současné době aktuální je padlí jabloňové. Napadení

touto chorobou se projevuje
moučnatým povlakem na listech, letorostech, květech a plodech. Silně napadené části hnědnou a zasychají. Parazit přezimuje ve formě podhoubí a od 710 dní před květem se šíří konidiemi z napadených částí rostliny. Infekce může probíhat, až do
konce července. Optimální podmínky pro šíření jsou vyšší teploty (cca 22-24 oC) kombinované se střídavou vzdušnou vlhkostí. Mezi velmi náchylné odrůdy patří Jonathan, Melrose a
Idaret. Chem. ošetření je možné
provádět od prvního zjištění až
do července dle potřeby v 7 – 14
denních intervalech v závislosti
na infekčním tlaku s tím, že choroba nezpůsobuje v pozdějším

období významnější hospodářské škody. Chem ochrana je
většinou spojena s ochranou dřevin i proti strupovitosti. K
ochraně je možné použít chem.
přípravky Discus -0,02%, Kumulus WG – 1%, aj.) Některé
chem. přípravky (např.TOPAS
100 EC – 0,045 %) je možné
použít s dravým roztočem Typhlodromus pyri (ochrana proti
sviluškám a hálčivcům).
Dalším poměrně nebezpečným
škůdcem peckovin (švestek) je
malá vosička pilatka švestková,
která v období dokvétání stromů
klade vajíčka do květů. Vylíhlé
housenky následně vyžírají plůdky, které opadnou. Jedna housenka může zničit i několik plůdků.
Chemickou ochranu doporučuji
provést v době dokvétání např.
přípravky Calypso 480 SC
(0,025%), Reldan 40 EC
(0,15%), aj.

Při vzcházení hrachu můžeme na
mladých listech v tomto období
zjistit požerky typické pro listopase čárkovaného. Jedná se o vykousané půlměsíčky na okrajích
listů. Žír provádí dospělí brouci,
jejichž larvičky později vyžírají
hlízky a ničí kořínky. Tento škůdce škodí hlavně za chladného a
suchého jara. Ošetření se provádí
při zjištění prvních požerků některým z přípravků Karate Zeon 5
CS (0,1 l/ha), aj.
Z dalších škůdců, které můžeme
na naší zahrádce v nejbližší době
vidět je květopas jahodníkový.
Jak už název napovídá vyskytuje
se především na jahodnících, kde
nakusuje stopky květních poupat,
které později vadnou a zasychají.
Tento škůdce se může v ojedinělých případech vyskytnout i na
malinách. Ošetření se provádí
před květem některým z přípravků Decis Flow 2.5 (0,3 l/ha), Ka-

Cenový prùzkum v prostìjovských supermarketech
Cibule (1 kg)
Brokolice 1 ks (500 g)
Kuře chlazené (1 kg)
Hovězí plec (1 kg)
Salám Junior (1 kg)
Kostkový cukr (1 kg)
Pigi čaj (37,5 g)
Rama multivita (500 g)
Clin universal (500 ml)
Fanta orange (2 l)

Interspar
8,90
19,90
64,90
199,00
59,00
27,90
14,90
39,90
39,90
32,90

Billa
14,90
57,90
119,00
29,90
14,50
39,90
44,90
32,90

Kaufland
4,90
29,90
64,90
149,00
99,00
27,90
38,90
43,90
32,90

Tesco
5,90
26,90
44,90
144,00
89,00
27,90
14,50
28,90
39,90
21,90

Lidl
24,90
27,90
64,90
27,90
14,50
44,90
-

rate Zeon 5 CS (0,2 l/ha) a další.
Na závěr bych chtěl připomenout
jednoho z důležitých škůdců
brukvovitých dřepčíka. Tento 3
mm dlouhý brouk na jaře vykusuje okénka do prvních lístků. Poznáme ho velmi snadno podle
černé barvy s podélným žlutým
pruhem na krovkách a dlouhých
nohou, které mu umožňují
skákat. I když larvy ožírají v létě
kořínky, nezpůsobují vážnější
hospodářské škody a ošetření není proti nim nutné. Ochrana proti
dospělci spočívá v použití chem.
postřiků (Decis Flow - 0,05%,
Karate Zeon 5 SC – 0,2%), až v
případě, kdy je překročen práh
škodlivosti (cca poškozeno 30 %
listové plochy) obvykle jenom
jednou.
Milan Smička – Státní rostlinolékařská správa, obvodní pracoviště Prostějov, Nám. Spojenců 13, 796 01 Prostějov

prùzkum proveden ve dnech
24. 4. - 25. 4. 2009
TUTY
9,50
27,00
59,10
140,00
64,00
32,00
32,00
38,00

Albert
8,90
29,90
64,90
65,00
29,90
14,90
39,90
44,90
32,90

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 27. 4. DO 3. 5. 2009:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy koná denně od 15. 00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY se za bezmračné oblohy koná denně, začátek v 20. 30 hodin. V květnu začátek
ve 21. 30 hodin.
27. – 30. 4. v 10. 30, 13. 30 a v 15. 30 hodin POHÁDKA O SLUNÍČKU.
1. 5. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, v 11. 00, 13. 00, 14. 00 a v
15. 00 hodin exkurze k dalekohledům, výstavám a do přednáškového sálu, za příznivých podmínek pozorování Slunce.
3. 5. ve 14 hodin soutěž z cyklu „SLUNEČNÍ SOUSTAVA“SLUNCE.
Výstavy OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN, Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE, ZEMĚ NAŠE PLANETA jsou
přístupné na začátku výše zmíněných pozorování.
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Koncert Karla Gotta už je v dohledu
Něco málo přes měsíc chybí do
vystoupení světoznámého zpěváka na Hané. V širokém táboře
jeho příznivců však už začíná
horečka očekávání stoupat.
Karel Gott slavící sedmdesátiny vystoupí v prostějovské Víceúčelové sportovní hale-ZS v pátek 29.
května společně s leonou
Machálkovou, Monikou
Absolonovou a v doprovodu Big bandu Felixe Slováčka. Protože je PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK jedním z hlavních mediálních partnerů tohoto
ojedinělého hudebního
projektu, tak ve spolupráci
se spolupořádající agenturou MAMUT AGENCY,
připravil pro své věrné čtenáře soutěž o vstupenky. Ta

již trvá devět týdnů a stejný počet z vás se tedy už může těšit z
vyhraného lístku na poslední
páteční květnový večer. Kdo ne-

věří v herní štěstí nebo 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 Prostějovského Večerníku jsme
vám položili již v pořadí 9.
otázku a opět vám nečinila nejmenší potíže. Správná odpověď zněla, že

Karel Gott se oženil v Las Vegas. V pátečním losování se
usmálo štěstí tentokrát na muže
Pavla RATIBORSKÉHO z Pro-

stějova, kterému samozřejmě
gratulujeme. Pro vstupenku se
může zastavit v redakci PV Večerníku od pondělí 27. dubna v
pracovní dny od 8:00 do
15:00 hodin!
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Č. 10: S kým a ve kterém
roce založil Karel Gott
vlastní divadlo Apollo, jehož byl hlavní hvězdou?
Správné odpovědi telefonujte nebo posílejte emailem do redakce PV Večerníku do čtvrtka 30. 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-

Nápověda! S těmito umělci
založil nezapomenutelný zpěvák v minulém století své divadlo

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!
Jeden měsíc 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!

Fit klub Linie pro děti
Sport, tanec, zábavu a radost z
pohybu ve skupinkách stejně
naladěných mladých lidí – to
je nabídka Fit klubu LINIE v
ulici Újezd v Prostějově pro
děti, školáky i teenegery. Od 3
až do 16 let zde najde svou
parketu každý, kdo si rád zasportuje a protáhne pořádně
svaly.
„Začínáme vlastně už s těmi nejmenšími. Vhodné programy
máme pro miminka od 3 měsíců. Je to samozřejmě cvičení s
rodiči. Je to takové protahování
ručiček a nožiček, lezení broučků, pasení koníčků, skutečně

jednoduché pohyby. Potom si
děti odpočinou a mohou si zacvičit maminky nebo tátové, hlídání
je zajištěné,„ vysvětlila Jana Ftačníková. Maminky vítají většinou možnost poporodní rekondice, především svaly posilující
kalanetiku. S rodiči cvičí děti
zpravidla do 3 let, než mohou
cvičit samostatně. Zvykají si na
kolektiv, na kamarády a rozvíjí
své základní pohybové dovednosti.
Maminky na mateřské dovolené
využívají především ranní hodiny cvičení a výhodu hlídání dětí.
Pak většinou navazuje cvičení
společně s dětmi. Ty děti, které
už dokáží cvičit samostatně, mají výběr z řady cvičení, tanečních
forem nebo sportovních her, kam
patří především karate. Velký
zájem je o moderní formy tance
jako je hip hop, discodance,
MTV dance nebo břišní tance.

„Všechny programy pro děti
probíhají zábavnou formou, není
to žádný dril. Děti si musí pohyb
užívat, aby se jim líbil a stal se
pro ně samozřejmým tělesným
projevem,„ tvrdí zkušená lektorka Klára Ftačníková.
A protože se říká - kdo si hraje,
nezlobí, je vymezený prostor i
hrám, skotačení, pohádkám z videa. Oddělený dětský koutek je
součástí kavárničky, kde si mohou maminky po cvičení v klidu
posedět a občerstvit sebe i své ratolesti. Je tu k dispozici i mi-krovlnka na ohřátí mlíčka pro ty nejmenší.
V příjemných teplých jarních
dnech láká nově zbudované venkovní posezení v klidu zahrady.
Děti se vydovádí na prolézačkách, tříbí své výtvarné fantazie
na pískovišti nebo prohání koloběžky a tříkolky. A ještě důležitá informace – cvičení není

Výherci z 1. kola
Eva Honkyšová, Držovice; Marcela Hrádková, Prostějov; Lucie
Dašková, Prostějov; Alena Šťastná, Prostějov; Petr Šťastný Prostějov; Jana Dvořáková, Prostějov; Renata Benešová, Kralice; Vladimíra Baláková, Prostějov; Olga Svobodová, Prostějov; Jaromír
Přecechtěl, Bedihošť; Ilona Žaláková, Zdětín; Tomáš Gross, Prostějov; Mária Zimová, Prostějov; Dagmar Valentová, Prostějov;
Ivana Loncková, Pěnčín; Renata Kubová; Lenka Dřevínková, Klenovice; Ludmila Zapletalová, Pěnčín; Marie Procházková, Prostějov; Iveta Robová, Prostějov; Jana Riegerová, Prostějov; Klára Hebelková, Prostějov; Lukáš Zahradníček, Prostějov; Helena Žouželková, Držovice; Eva Hynštová; Marta Paděrová, Prostějov;
Rostislav Rieger, Prostějov; Jana Čepelová, Prostějov; Veronika
Borovská, Prostějov; Soňa Reschová; Alena Borovská, Prostějov;
Ondřej Hrazdil, Plumlov; Jana Pírková, Prostějov; Jitka Bibrlová,
Prostějov; Iveta Paděrová, Prostějov; Jiří Schönfeld, Kostelec;
Alois Dohnal, Čelechovice; Marcela Páleníková, Prostějov; Alena
Kočí, Brodek u PV; Eva Kišková, Prostějov; A. Janičeková, Prostějov; Alena Hořavová, Prostějov; Lucie Schönfeldová, Kostelec;
J. Frgalová, Prostějov; Petr Hořava, Prostějov; Markéta Kaštilová,
Prostějov; Pavel Hořava, Prostějov; Lucie Vinklerová, Prostějov;
Věra Aberlová, Prostějov; Kamil Beneš, Kralice.
Dárkové poukazy pro dvě osoby na hodinu cvičení
ve fit klubu Linie si vyzvedněte v redakci PV Večerníku!

Baby koutek – dětský ráj.
podmínkou. Vnitřní i venkovní
posezení je volně přístupné i těm
rodičům a prarodičům s dětmi,
kteří zrovna pohybu neholdují.
„Maminky si často stěžují, že jejich děti jsou na nich příliš
závislé. Pak nastávají problémy
v mateřské škole. Tady mohou
zvolna děti přivyknout kolektivu
jiných dětí i dospělých a naprosto nenásilně se připravit na pobyt
ve školce či škole,„ upozornila
Jana Ftačníková.
Své místečko a svůj sportovní či
taneční program najdou ve Fit
klubu LINIE skutečně všichni dospělí i děti. Jen začít a mít silnou vůli něco udělat pro zdravý
život.
-jp-

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, 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-

Soutěžní otázka č. 2
Fit klub LINIE nabízí programy pro malé děti i mládež.
Od jakého věku?
Ten, kdo správnou odpověď doručí do pátku 30. 4. 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.
Na závěr ze všech vás, kteří využijete dárkový poukaz, vylosujeme
výherce hlavní ceny!
Tím je roční permanentka do Fit klubu Linie
v hodnotě 5.000 korun!

27. dubna 2009

Člověk v tísni, o.p.s. informuje:
Člověk v tísni, o.p.s. je organizace pomáhající lidem, kteří se
ocitli v nepříznivé sociální situaci. V rámci Programů sociální
integrace vznikla také pobočka
pro Olomoucký kraj s kancelářemi v Prostějově a Přerově,
kde lze kontaktovat naše pracovníky. Naši sociální pracovníci za klienty docházejí domů
nebo si s nimi sjednávají schůzky přímo v kanceláři a pomáhají jim řešit rozličné druhy
problémů. V Olomouci máme
kancelář, která provoz celé pobočky řídí.
Pracovníci klientům radí s dluhy
či problémy s exekutory. Mnozí
klienti také mívají obtíže s bydlením, ať už vlastním přičiněním
nebo kvůli bytové politice místních úřadů. V poslední době se
stále častěji objevují problémy s
hledáním zaměstnání.
Samozřejmě při hledání práce
platí, že čím lepšího vzdělání se
člověku dostane, tím více se mu
otvírá pracovních příležitostí.

Proto jsme se rozhodli zavést doučování dětí v sociálně
slabých rodinách.
Chceme, aby děti lépe obstály ve vzdělávacím procesu a
poté měly více možností uplatnění.
Službu
podpory
vzdělávání realizujeme v Prostějově a
okolí, na Nezamyslicku a v Přerově v
patnácti rodinách a
stále se objevují noví zájemci.
Rodiny, které potřebují pomoc, obvykle
nacházejí terénní
pracovníci při pravidelném procházení
lokalit. Oznámí to koordinátorovi doučování a ten pak rodinu
navštíví a posuzuje situaci doma, ochotou rodičů a dětí spolupracovat, a zda je vůbec služba v
rodině zapotřebí. Obvykle se s

Doučování dětí v sociálně slabých rodinách

doučování začíná kvůli špatnému prospěchu dítěte.
Koordinátor doučování hledá
dobrovolníky v řadách olomouckých studentů, kteří po odborném školení do rodin dojíždě-

jí a spolu s rodiči pomáhají dětem s učením. Neučí se jen děti, rov-něž i rodiče se
musí snažit vytvářet
pro učení co nejlepší
podmínky, aby doučování svého potomka následně zvládli
sami. Dobrovolník
vypracovává s dítětem domácí úkoly,
procvičuje látku.
V ideálním případě
se rodiče aktivně snaží zapojit a motivují
dítě k práci. Často se
jim ale dítě motivovat
nedaří nebo se o to
naopak sami nesnaží,
což doučování stěžuje. Jindy se u dítěte
objevují i další problémy spojené
se zhoršeným prospěchem, například kázeňské problémy, a ty
pak koordinátor řeší například ve
spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo spe-

Kontakt:
Člověk v tísni, o.p.s.
Kancelář Prostějov
Kostelecká 17,
tel.: 582 334 729
Koordinátorka doučování:
Jana Světlíková
Tel.: 739 220 906
ciálně pedagogickým centrem.
Koordinátor bývá v kontaktu
také s učiteli dětí, bohužel s některými učiteli může být komunikace obtížná.
„Pravidelné a systematické doučování může zabránit také zbytečnému přeřazení dítěte do speciální školy. Každé dítě, které získá vyšší vzdělání, bude mít v budoucnu vyšší šance na trhu práce,
což mimo jiné znamená i obrovské úspory pro sociální systém,“
uvádí Jana Světlíková, koordinátorka projektu.
Člověk v tísni, o.p.s.
– pobočka Olomouc
Příště na téma: Problémy s bydlením. (vyjde 11. května 2009)

Soutěž o ztvárnění symbolu města Prostějova Krajská policie bude ve svém
Zajímavou soutěž pro studenty technických oborů v
Prostějově na vytvoření
návrhu plastiky, která bude umístěna na rondelu
příjezdové komunikace do
Prostějova od jihu, vyhlásil Okrašlovací spolek
města Prostějova spolu s
Bohuslavem
Švamberkem.
Návrh plastiky, symbolu, makety či jiné upoutávky našeho
města při příjezdu na křižovatku Brněnská a Okružní má
evokovat to, co je pro město
Prostějov příznačné a významné. Co jej prezentuje v
očích veřejnosti nebo čím se

může město představit svým
návštěvníkům.
„Naším záměrem je zapojit
do soutěže mládež a hlavně
studenty technických oborů.
Proto jsme ji vypsali pro
Střední odbornou školu průmyslovou a Střední odborné
učiliště strojírenské v Prostějově. Do soutěže se mohou
přihlásit všichni, kteří mají
nápady a náměty bez ohledu
na studijní či učební obor,„
objasnila záměr předsedkyně
Okrašlovacího spolku města
Prostějova Milada Sokolová.
Na způsobu vypracování návrhu nezáleží, může být vypracován ručně kresbou nebo

rýsováním, v tištěné podobě
nebo s využitím vhodného
grafického programu. Nedílnou součástí návrhu by měla
být také krátká charakteristika, popis díla, dva libovolné
pohledy nebo perspektivy na
navržené dílo a také kontakt
na tvůrce či autora.
Odevzdané návrhy vyhodnotí odborná komise a ocení autory umístěné na 1. až 3.
místě částkou 3000, 2000 a
1000 korun. Vypracované návrhy přijímá sekretariát SOŠp a SOUs v Lidické ulici č. 4
v Prostějově. Uzávěrka soutěže je 15. června v 15,00 hodin.
-jp-

Součástí majetkových změn
mezi několika státními organizacemi a Statutárním
městem Olomouc je i převod budovy na třídě Kosmonautů (budova bývalého
okresního úřadu) na Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje pro
účely nově vznikajícího
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
„Jako občan Olomouce a olomoucký patriot jsem nesmírně rád, že máme zase o
krok blíže k vybudování krajského ředitelství policie pro
Olomoucký kraj. Vznik tohoto ředitelství je součástí námi
nastartované reformy policie,

která povede k přiblížení policie směrem k občanům – a to
jak svým rozmístěním a posílením počtu policistů v ulicích, tak přístupem policistů k
lidem. Vládou zvolené řešení
pro Olomoucký kraj navíc
znamená velké úspory dosahující až 300 milionů korun,„
uvedl ke schválenému materiálu ministr vnitra Ivan Langer.
Odhadované náklady na vybudování standardního objektu krajského ředitelství policie na „zelené louce„ činí 350
milionů, přičemž přijaté řešení bude představovat náklady
pouze ve výši cca 56 milionů
korun.
-red-

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: Bedihošť
Dne: 7.5.2009 od 10:00 do12:00
hod. - vypnutá oblast: celá ulice
Jiráskova oboustranně, ul. Zátiší
od č. 494 po č. 500 jednostranně
vč. fa. MAWS, nádraží ČD.
Obec: Ivaň
Dne: 11.5.2009 od 7:30 do10:00
hod. - vypnutá oblast: část Ivaně
od sokolovny po č. 201 a č. 69,
celá ul. oboustranně naproti sokolovny, dále celá ul. s č. 193.
Dne: 11.5.2009 od 11:00
do13:30 hod. - vypnutá oblast:
část Ivaně od č. 98, dále č. 100 po
č. 76 a 28
Obec: Brodek u Konice
Dne: 11.5.2009 od 7:30 do 10:00
hod. - vypnutá oblast: od č. 310,

308 a 53 celá Dešná
Dne: 11.5.2009 od 7:30 do 10:00
hod. - vypnutá oblast: část obce
směr Lhota u Konice - areál staré
farmy, Hospodářská a obchodní
společnost spol. s.r.o., Družstvo
GALAXIT, č.p. 178 (bytový
dům) a objekt na parc. č. 2787.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 11.5.2009 od 7:30 do 10:00
hod. - vypnutá oblast: ul. Rynk
od školy po č. 125 vč., MěÚ, pošta, hasiči, obchod, škola č. 106,
č. 97, č. 424, č. 163.
Dne: 11.5.2009 od 11:00 do
13:30 hod. - vypnutá oblast: celá
ulice Smržická od přejezdu po
konec obce vč. postranních ulic
Trávníky s č. 799, č. 841.
Obec: Vřesovice
Dne: 11.5.2009 od 8:00 do 13:30
hod. - vypnutá oblast: celá ul.
Kelčická až po obchod a č. 177.
Obec: Kelčice

Dne: 12.5.2009 od 7:30 do10:00
hod. - vypnutá oblast: část obce
od č. 20 a 65 po č. 88, 49, 81, 85,
100.
Dne: 12.5.2009 od 11:00
do13:30 hod. -vypnutá oblast:
část obce od č. 94 podél staré silnice s motorestem Na peci, ČS
PHM, dále sm. do obce včetně
postranních ulic po č. 73 vč.
Obec: Prostějov
Dne: 13.5.2009 od 7:00 do15:00
hod. - vypnutá oblast: celý areál
Kojetínská 1 včetně betonárny
ZAPA, mimo fa. Aragotex, celá
ulice U spalovny včetně podnikatelských subjektů, Kojetínská
13,
13a, bytový dům č. 277 u ČOV +
všechny podnikatelské subjekty
v Kralickém Háji a RD, mimo
ČOV, dále fa. DUNO Kralická
ul, fa. Jyderup Kralice na Hané.
Obec: Kostelec na Hané

Dne: 13.5.2009 od 7:30 do10:00
hod. - vypnutá oblast: celá ulice k
ČOV včetně postranních ulic,
část ulice Sportovní od kovovýroby po č. 851, vč. podnikatelských subjektů uvedeného vymezení, mimo školu, školku.
Dne: 13.5.2009 od 11:00 do
13:30 hod. - vypnutá oblast: cihelna č. 505, 589 a 749 + domy
s č. 879, č. 648.
Obec: Buková
Dne: 13.5.2009 od 7:30 do
10:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce od č. 12, kaple, č. 103 a č. 70
po č. 126, č. 1, č. 99, a č. 69
Dne: 13.5.2009 od 11:00 do
13:30 hod. - vypnutá oblast: část
obce od č. 67 a č. 130 směr Benešov
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 15.5.2009 od 7:30 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: ul. Havlíčkova od č. 94 po konec obce,

celý Chmelín, dále ul. Šafaříkova od č. 77 po konec obce sm.
Mořice/ č. 347.
Obec: Drahany
Dne: 15.5.2009 od 7:30 do
10:00 hod. - vypnutá oblast: od č.
82, 76, 64, 65, 40, 118 celý spodní konec včetně ZD, VLS, dále
od č. 108 a 106 po č. 112.
Dne: 15.5.2009 od 11:00
do13:30 hod. - vypnutá oblast:
Od hostince Soldán po ul. sm.
Bousín vč. pana Sedláka, Hasičské zbrojnice, ubytovna OÚ,
celá ul. sm. Bousín, ZŠ, MŠ, od
č. 147 sm. Prostějov po konec
obce se všemi postranními ulicemi.
Obec: Prostějov
Dne: 15.5.2009 od 7:45 do14:30
hod. - vypnutá oblast: sídliště
Svobody od č. 61 č. p. 3560 po č.
54 č.p. 3553
E.ON Česká republika, s.r.o.

Termín dokončení:
srpen 2009

www.
byty-k
rasice
.cz

6

27. dubna 2009

Návštěvníky výstavy J. Andrýska v Metru
omračují záběry z lůna socialistické fabriky
Návrat do minulého století
překvapil a zaujal všechny
návštěvníky vernisáže v Galerii Metro. Zatímco předcházející výstavy fotografií vyzařovaly krásu přírody, ženských
těl či jiných oku lahodících
motivů, tentokrát ze snímků
čpěl pach směsky šmíru a potu
dělníků ve fabrice.
Tváře poznamenané únavou,
rezignací, stereotypem. Fotograf a galerista Jiří Andrýsek
totiž tentokrát sáhl hodně hluboko do svého vlastního fotoarchívu.
Po celé řadě známých i méně
známých fotografů uspořádal Jiří Andrýsek výstavu ze své vlastní tvorby a to přímo ze svých fotografických začátků.
„Jsou to snímky staré přes třicet
let. Zachytil jsem syrovou skute-

čnost tehdejšího života lidí v dílnách či šatnách strojírenského
podniku, kde jsem pracoval. Nespočet záběrů ze života fabriky
bez příkras. Života v socialistické republice. Života, který
spolu lidé prožívali – denně osm
a půl hodiny. A tento časový termín je i názvem celé výstavy,„
objasnil smysl a záměr Jiří Andrýsek.
V době vzniku fotografií nebylo
možné díky režimu snímky nikde prezentovat. Nyní tedy spatřily dokumentární záběry světlo
světa, někomu připomněly dobu
nedávno minulou, mladé generaci zcela jistě vyrazily dech. Ze
stěn foyer kina Metro shlíží jen
zlomek fotografií, další prezen-

toval autor při vernisáži videoprojekcí.
„Na rozdíl od fotografií krajin,
portrétů a zátiší, je oblast dokumentace sociálního prostředí
velmi společensky důležitá. Každá fotografie se musí přečíst,
není jen na dívání. Vypovídá o
stylu tehdejšího života, tehdejší
doby a zůstane navždycky mementem a připomínkou naší socialistické éry,“ dodal autor a kurátor v jedné osobě.
Vernisáž výstavy Osm a půl hodiny se nesla zcela v duchu doby
vzniku fotografií. Jiří Andrýsek
se převlékl do pracovního pláště,
který dosud nese zbytky strojírenské výroby. A účastníkům
vernisáže s grácií nabídl přímo
lukulské pohoštění – lepeňáky
Návrat do nedaleké historie s lepe- se škvarkovým sádlem a lahváče
ňákem a lahváčem.
pivka.
-jp-

Spolek prostějovských fotografů dobývá výstavní síně
Známí prostějovští fotografové Josef Franc, Luděk Mařák a Ivo s Martinem Snídalovi reprezentují prostějovský
region na výstavě v Praze. Letošní výstava pořádaná Svazem českých fotografů (SFČ) s
názvem Česká krajina je inspirovaná snímky z českých
luhů, hájů a hor.
V Ambitu kláštera u Panny Marie Sněžné na Jungmannově
náměstí v Praze se představilo
šest desítek lovců prchavých
okamžiků z celé republiky, mezi
nimi i zástupci prostějovských
fotografů. Na výzvu předsedkyně Svazu českých fotografů
Věry Matějů vybrali na pražskou
reprezentativní výstavu snímky
ze svých toulek po zákoutích
Čech i Moravy. Hlavní motto výstavy : Česká krajina má řadu podob, je proměnlivá jako přístupy
fotografů k ní. Součástí výstavy

jsou i vybrané snímky z mezi- návštěvníci hlavního města si ji dubna. Poté se kolekce fotografií kde bude od května reprezentonárodního salonu ekologické fo- mohou prohlédnout až do 29. přemístí na sousední Slovensko, vat českou fotografii.
-jptografie Strom v Ružomberoku.
„Je to pro nás pocta, navíc se
nám dostalo ocenění za naše aktivity osobně od předsedkyně
svazu doktorky Matějů při naší
společné návštěvě výstavy. Je
dobře, že prostějovský spolek je
nesmazatelně zapsán mezi desítkami či stovkami českých fotografů,„ uvedl Josef Franc.
Luděk Mařák, otec a syn Snídalovi i Josef Franc se prezentovali
již mnohokrát nejen prostějovské veřejnosti, ale i na dalších
místech regionu mnoha autorskými či společnými výstavami.
Ať už v Galerii Metro, Galerii u
hradeb, ve výstavních prostorách Muzea, v Kamenném sále
plumlovského zámku či v galerii
zámku v Konici.
Pražská výstava je součástí projektu Historie a současnost a Prostějovské fotografy a cestovatele přivítala předsedkyně SFČ osobně.

Rozhovor s místostarostou V. Uchytilem
o dalším ročníku „Líbací soutěže na 1. Máje“
Znovu se setkáváme u
příležitosti uspořádání
druhého ročníku „Líbací
soutěže na 1. Máje.“ Jak
hodnotíte loňský ročník a
co od něj očekáváte letos?
Loňský ročník měl velký
ohlas u veřejnosti, ale
hlavně u kamarádů. Slavnostní večeře pro výherce
dopadla výborně. Na další
ročník soutěže se velice
těším a očekávám velký
zájem. Po první výzvě již
evidujeme první fotografie
soutěžících.
Vloni jste slíbil, že bude
další ročník soutěže a svému slibu jste dostál. Na jakou výhru se mohou účastníci těšit v tomto roce?
Moje zásada je plnit si svoje
sliby, proto i letos pořádáme
ve spolupráci s Prostějovským Večerníkem a agentuMístostarosta Prostějova Vlastimil
Uchytil je podle svých slov romantik
rou VENDI s.r.o. 2. ročník Líbací
soutěže. Chceme založit tradici.
Cílem soutěže je oslovit lidi, kteří
mají rádi trošičku recese, srandy,
ale i romantiky a nabídnout jim odreagování od každodenních starostí.
Jaké jsou připraveny ceny pro
výherce?
I letos budou výhry sice drobné, ale
zato upřímné. První cena bude opět
romantická večeře, druhá cena
předplatné Prostějovského Večerníku na jeden rok a třetí cena dárkový balíček od společnosti VENDI s.r.o..
Myslíte si o sobě, že jste romantická duše?
Protože jsem řekl, že chceme oslovit lidi, kteří mají rádi recesi, tak i
má odpověď na poslední otázku je,
že ve svém věku se čím dál tím víc
zaměřuji na romantiku.
-red-
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REGION „Genius loci tu určitě je,“ tvrdí M. Srostlík

Potomek posledního z Taroucců se vrátil do Čech p/K

Silácká Litovel připomněla 130.
narozeniny Gustava Frištenského
Jméno Gustava Frištenského
je dodnes fenomén. Jeho mimořádný zjev kraloval silovým
a těžkoatletickým disciplínám
v první polovině minulého století, v mnohém je ovšem ještě
dodnes nepřekonán. Velkou
část života strávil právě v Litovli a ta je na to také náležitě
pyšná.
Silácká Litovel měla minulou sobotu svůj čtvrtý ročník. Jak řekla
Večerníku ředitelka litovelského
muzea a hlavní organizátorka
Zdenka Frištenská, toto silácké
zápolení nemá svůj pevný interval, spíš se to vztahuje k nějakému výročí spojenému spojené se
známým silákem. „Letos je to
130 let od jeho narození, před
dvěma roky to bylo 50 let od jeho
smrti a zároveň také při příležitosti celosvětového setkání rodiny Frištenských, které tehdy Litovel také hostila. Kdy bude další ročník, jsme zatím neřešili,“
dodává.
Soutěž je určena pro čtyřčlenná
družstva, která postupně absolvují šest nejen vyloženě silových
disciplin, ale aktéři se utkávají

třeba i ve skoku z místa nebo v
hodu medicinbalem. „Disciplíny
jsou sestaveny tak, aby se neprezentovala jenom síla, ale také
obratnost a vůbec životní vitalita.
Aby bylo možné využít všechny
dovednosti, které lze během tréninku získat. Žádná anabolika a
steroidy načechrané svaly, jenom
poctivý trénink,“ vysvětluje základní podmínku účasti. Soutěž
je ryze amatérská a disciplíny
jsou zároveň voleny tak, aby byly dobře měřitelné a výkony jednoznačně porovnávatelné.
Je dost siláků? Na tuto naši otázku bohužel dostáváme od Zdeny
Frištenské zápornou odpověď.
Právě od týmového soutěžení
bude nejspíš třeba do budoucna
ustoupit. Podmínka čtyřčlenných družstev se stala nečekaným úskalím. Pro příště by mělo
být toto kriterium pojato jinak,
aby se stala soutěž z tohoto hlediska dostupnější pro širší okruh
účastníků. Takže kdy bude další
silácká Litovel, se ještě teď říct
nedá, každopádně snaha organizátorů o její zatraktivnění je jednoznačná.
-MiH-

Do soutěže nakonec nastoupila 3 družstva mužů, jimž sekundoval jeden
dívčí tým, samozřejmě s přiměřenou zátěží.

Ba ne, nenechte se zmást. Na
panské sídlo se nevrátil slavný
šlechtický rod Silva-Taroucca. I
když – jak se to vezme. Od podzimku v Čechách p/K žije řezbář Miroslav Srostlík-Moravský a tvrdí, že se vrátil zpět na
místo, kde vyrůstal. Jak to s tím
vším souvisí? Možná víc, než by
kdo čekal.
„Před časem, kdy se bojovalo o
další osud zdejšího zámku, mě
oslovila paní Valášková, abych
pomohl zámek zachránit,“ popisuje poněkud zvláštní okamžik
známý řezbář Miroslav Srostlík.
Její žádost neodmítl, nicméně ho
zajímalo, proč s ní oslovují právě
jeho. Důvodů by se možná našlo
mnoho, nicméně ten skutečný by
ho asi ani ve snu nenapadl. „Podle
rodokmenu majitelů panství zjistili, že poslední z Taroucců – Franz
Josef II. da Silva Taroucca byl můj
pradědeček. V naší rodině se nikdy o tom nemluvilo, já osobně
jsem neměl o něčem takovém ani
tušení,“ přiznává M. Srostlík.
Jak dál říká, jeho babička skutečně
bydlela v Čechách p/K , otec naopak pocházel z nedalekých Stařechovic, takže kraj ve stínu Kosíře

byl v dětství jeho druhým domovem. Ovšemže toto nečekané zjištění bylo dalším argumentem v jeho rozhodování. „Můj vztah k Čechám se tím jednoznačně prohloubil. Je to pro mě víceméně návrat
domů a naopak jsem moc rád, že
mě obec přijala a pan starosta Mader je opravdu nadčasový,“ říká.
S trochou zklamání se ohlíží za
svým odchodem z Prostějova. Jím
předložený projekt na využití
chátrajícího zámku jako Centra
uměleckých řemesel, samozřejmě
spojeným s jeho důkladnou rekonstrukcí, jejíž financování bylo
už zajištěno prostřednictvím unijních fondů, přes prvotní kladný
postoj Města nakonec diametrální
změnou stanoviska vyšuměl do
ztracena. Jaké k tomu vedly skutečné důvody, se může jen domnívat, nemá ale smysl nad tím dál laborovat. Věci prostě jsou tak jak
jsou a jak říká, přestěhováním do
Čech p/K se mu otevřely nové
možnosti svůj projekt realizovat.
„Už několik let jako sdružení
Chvála dřeva pořádáme pravidelné workshopy. Ty bychom chtěli
rozšířit a nabídnout všem, kteří
touží po tvůrčím životě. V rekon-

struovaném zámku by měly být do
budoucna vhodné prostory vybudovány, do té doby chceme v přiměřeném rozsahu vybudovat podobné centrum přímo tady,“ ukazuje na pozemek kolem svého nového domova.
Do života Čech p/K se snaží od začátku zapojit právě tím, co umí. A
tím je kromě řezbářství také hudba
a spojená s jeho uskupením Reminiscence. Obci věnoval jednu ze
svých plastik, neobešel se bez něj
ani vánoční koncert. Otázka ale
může být postavena jinak: On sám
není vůbec prvním v nějakém
směru tvůrčím člověkem, který v
některé ze svých životních etap
spojil právě s Čechami p/K. Začalo to už Josefem Mánesem, zajisté
ale lidé podobného ‚ražení‘ sem
mířili i dřív. Dá se říct, že je toto
místo něčím přitahuje? „Myslím,
že jednoznačně na tom nese svůj
podíl právě Kosíř. Jeho síla se nedá nijak pominout. Každopádně
ale tady ten genius loci určitě existuje a podobné lidi sem bude lákat
i nadále,“ tvrdí řezbář Miroslav
Srostlík-Moravský, který svůj život spojil s Čechami. A jak říká, už
odsud nejspíš neodejde. -MiH-

Jarní výstavu připravil s pomocí
dvou spřízněných duší, zahradních
výtvarnic a aranžérek, letos poprvé, zatímco podzimní výstavy na
zámku v Brodku se konaly už dvakrát. Tentokrát se na jarní přehlídce prezentovala pětice vystavovatelů, největší podíl měl velkopěstitel a šlechtitel cibulovin Pavel Nejedlo z Lovčic. Vyšlechtěné kalichy tulipánů v nezvyklých barevných kombinacích a tvarech pocházejí převážně z cibulek dovezených z Litvy
„Já sám jsem bývalý huťař. Ale od
svých dvaačtyřiceti let jsem po těžkém úrazu v invalidním důchodu,
a tak se mým koníčkem, doslova
bych řekl haitrou, stala zahrádka. A
cibuloviny jsou mé oblíbené květy,
i když se na zahrádce objevují i jiné druhy,„ vysvětlil pan Pernica.
A protože výstava byla prodejní,
cibulky nezvyklých tvarů a květů
šly pěkně na dračku.
-jp-

hnacím motorem pro vznik projektu Zlepšení vzhledu lázní Skalka. Ten byl vypracován v návaznosti na dlouhodobý rozvoj lázní
Skalka k postupné celkové obnově. Rozpočet počítá s částkou 4,2
miliony korun.
„Dotace pokryje náklady z devadesáti procent, obecní pokladnu
přijde rekonstrukce na 400 tisíc
korun. Obnovený lázeňský park
nejenže díky nové výsadbě rozkvete tisíci pestrých květů, ale díky
novému osvětlení dojde i k výrazné úspoře elektrické energie,„ vysvětlil starosta Antonín Frgal. Prá-

„VŮBEC MĚ NENAPADLO, ŽE BY MI ZA TO MĚL NĚKDO DĚKOVAT,“ říká budoucí novic ze ‚zdravky‘

Kdo má doma dospívající potomky, tak to zajisté zná. Výmluvy, proč nestihli být včas
doma, bývají natolik barvité a
originální, že rodič musí jednoduše ve skrytu duše ocenit už
jenom ten fakt, že takový příběh vůbec provinilec předestře.
I tak nakonec vždy ve většině
případů dojde k onomu prozaickému výchovnému zásahu,
jež opačně svojí účinností má
dopad vcelku pramalý. Ale to je
koloběh života. Na Velikonoční
pondělí večer se zpozdil i patnáctiletý Tom Havelka z Přemyslovic.
Je to tak. Ne pokaždé, když přijde dorůstající potomek domů
pozdě, nemusí být hned důvodem podezření, že vyváděl někde nějaká alotria nebo se prostě
zapomněl s holkama. Ačkoliv ve
většině případů to tak nejspíš je,
a nutno podotknout, že s největší
pravděpodobností ani Tom, kterému bude v srpnu 16, asi není
výjimkou, jsou okamžiky, kdy
okolnosti nasměrují i původně
správný úmysl jít přímou cestou
Sotva vyjde Miroslav Srostlík z domu, vstoupí do nádherného zámeckého
domů úplně jinam.
parku, kde je krásně, i když počasí dvakrát nepřeje. Neznamená to ale, že by se
„To můžu říct přesně, bylo za čtyuchýlil do ústraní. Hýří dalšími nápady a jako lektor dřevořezby spolupracuje s pro- ři minuty půl osmé,“ vzpomíná
stějovskou agenturou MADAMI
deváťák z přemyslovské základky na večer Velikonočního pondělí. Po prodlouženém víkendu
se muselo druhý den zase do školy, takže už byl nejvyšší čas mířit
domů a aspoň se porozhlédnout,
kde od středečního odpoledne
vlastně skončil školní batoh…
„Šel jsem sám a proti mně kousek
pod kostelem jel cyklista. Okamžik potom, co mě minul, jsem
uslyšel podivnou ránu,“ pokračuje. Když se ohlédl, uviděl ležet

ce v parku probíhají už od podzimu loňského roku za provozu.
Celková obnova parku je rozvržena do dvou etap, předpokládaná
doba ukončení je první pololetí letošního roku.
První etapa zahrnovala stavební
práce, tedy výkopy pro nové
osvětlení a chodníky a výstavbu
technického zázemí. Byly vykáceny poškozené a staré stromy a
ořezané přerostlé keře. Letos pokračuje revitalizace parku druhou
etapou, kdy budou dokončené
stavební práce, vybudováno dětské hřiště včetně osazení herními

prvky a vysazená zeleň. V rozpočtu zbude prostor i pro nákup
techniky na údržbu zelených
ploch.
Vyšperkovaný park bude hlavním
trumfem v letošní soutěži o titul
Vesnice roku. Přihlášku do soutěže posílá vedení lázní Skalka každý rok a pyšní se mnoha diplomy.
Vloni získala Skalka ocenění v
kategorii o bílou stuhu, která hodnotí práci s mládeží.
„Posíláme přihlášky do soutěže
Vesnice roku každý rok. Jsme trpěliví, jednou snad komise uzná,
že podobným zeleným areálem se
může pochlubit málokterá obec.
Jednou nám to vyjde,„ tvrdí houževnatý starosta.
Lázně Skalka jsou známé nejen v
prostějovském regionu svými alkalicko-sirnatými vyvěrajícími
prameny, které účinně léčí nemoci pohybového ústrojí a zažívací
potíže. Léčivé prameny Jan, Julinka, Cyril a Svatopluk jsou v
areálu lázeňského parku volně
přístupné a v jejich uzdravující
účinek věří stovky lidí, kteří si zde
vodu nabírají. Lázeňské zařízení
je po celkové rekonstrukci, na
které obec získala dotaci z evropských finančních zdrojů - Sdruženého regionálního operačního
programu. Léčebných procedur
využije přes tři tisíce klientů měsíčně.
„Po rekonstrukci lázní jsme mohli rozšířit nabídku služeb. Našim
klientům poskytujeme koupele,
perličkové koupele, masáže ruční
i podvodní, bodovou vířivou masáž, magnetoterapii, nebo poslední novinku bylinkoterapii. Doplňkové služby rozšiřuje sauna nebo
solárium,„ vyjmenoval Antonín
Frgal. Procházka obnoveným lázeňským parkem pomůže nejen
pacientům načerpat sílu a energii
přímo v zeleni přírody, poskytne i
pobavení a sportovní vyžití. -jp-

Ne za každým pozdním příchodem musí být zákonitě něco, co čeho by měli být rodiče ušetřeni. Tom to prostě nestihl, protože chtěl pomoct zraněnému cyklistovi.
cyklistu uprostřed silnice. „Moment jsem čekal, jestli se začne
sám zvedat. Když dál ležel na zemi, tak jsem se k němu vrátil,“ říká.
Ani v ten okamžik, ani nyní s odstupem času, nedokázal odhadnout, co se vlastně přihodilo.
Možná mu vletěla do kola pumpička, která na místě ležela, důvod ale mohl být i docela jiný. „V
první chvíli jsem zaregistroval
odřenou hlavu a z levého ucha
mu začala vytékat krev. Nedokázal jsem odhadnout, jestli je v
bezvědomí nebo v jakém je vlastně stavu. Jenom křečovitými pohyby se opíral o nabourané kolo.
Nakonec se mi podařilo ho z něj
sundat, i když asi v té křeči ho držel sevřené a vůbec ho nešlo vyprostit. Mohl by si s ním možná
ještě víc ublížit,“ popisuje dál ce-

lou situaci. Ačkoliv na první pohled odhadoval, že zranění bude
asi vážnější, sám si netroufl hned
volat rychlou. Proto zamířil k
okolním domům pro pomoc.
„Zazvonil jsem naproti u Vykydalových a řekl jsem, co se přihodilo,“ dodává.
Pomalu se už začínalo šeřit a
zraněného cyklistu by mohl někdo přehlédnout, proto ještě duchapřítomně se snažil vyloučit i
toto nebezpečí. „U čekárny seděli nějací kluci, tak jsem na ně
zavolal, aby šli zastavovat a
upozorňovat auta. Vrátil jsem se
na místo nehody. To už byla na
cestě rychlá, kterou zavolal pan
Vykydal,“ uzavírá svoji vzpomínku na letošní Velikonoce
Tom. Jak říká, vůbec ho nenapadlo, že by mu někdo měl za to
děkovat. O to víc ho překvapilo,

když se prostřednictvím rodiny
zraněného cyklisty o celé věci
dozvědělo ředitelství školy a na
pedagogické radě mu za jeho
chování a určitě i přispění k
včasnému zdravotnickému zásahu byla udělena pochvala ředitele školy.
Kromě nezbytných klukovin stíhá Tom hrát ještě fotbal na přemyslovský dorost, volejbal, v
různých disciplínách hájí domácí barvy na sokolských soutěžích, od žákovských kategorií
závodí v hasičském sportu pro
změnu v ‚dresu‘ sousedního
Pěnčína. Pro něj, jako deváťáka,
je v těchto dnech aktuální ještě
jedna věc: kam zamíří na začátku příštího školního roku? Odpověď se může zdát jakoby dokonale zinscenovaná, nicméně
je to tak. V minulém týdnu se dozvěděl o přijetí na prostějovskou
‚zdravku‘ (Střední zdravotnickou školu). Chtěl by se pak dál
dostat k záchranářům, horské
službě nebo podobné ‚branže‘.
Život nakonec může zařídit
všechno jinak, ale svým včasným zásahem má k tomu minimálně dobře nakročeno.
Bezprostřední čin patnáctiletého
Toma ocenil i ředitel Záchranné
zdravotnické stanice v Prostějově
Pavel Holík. "Byl jsem mile překvapen tím, jak si tento chlapec
počínal. I přes svůj nízký věk
přesně věděl, co je potřeba v takovém případě udělat. Tomu muži jednoznačně zachránil život.
Velice oceňuji všechny, kteří víc
než na sebe myslí na ty druhé a na
to, jak jim pomoci," řekl Večerníku Pavel Holík, šéf prostějovské
záchranky.
-MiH-

Odkanalizování není přepych, je to nutnost
Obce se zadlužují, evropské peníze nestačí napravit hříchy minulosti
Finanční injekce v podobě 130
milionů korun pomůže realizovat dlouho připravovaný projekt odkanalizování obcí Dobrochov, Vranovice-Kelčice,
Vřesovice a Výšovice. Obce se
díky společnému zájmu spojily
do svazku obcí, jejich projekt
prošel úspěšně sítem stovek žádostí z celé republiky a získal
dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní
prostředí za spolufinancování
Fondem soudržnosti Evropské
unie.
O podporu z Operačního programu Životní prostředí se už přihlásily stovky subjektů, přísnými
podmínkami hodnocení však neprošly zdaleka všechny. Zájem
žadatelů o výzvu je stále obrovský, protože zvláště v oblasti snížení znečištění vod se pomalu ale
jistě přibližuje termín, do kdy
musí být především aglomerace
s počtem obyvatel nad dva tisíce
odkanalizovány. Podle přístupové dohody České republiky k Evropské unii je hranicí rok 2010,

Ve Skalce „šperkují„ lázeňský park
Finanční injekce z Programu
rozvoje venkova ve výši 3,8 milionu korun pomohla revitalizovat lázeňský park ve Skalce.
Zelené plíce lázní a celé obce tak
získají zcela novou tvář a budou bezpečné pro všechny návštěvníky.
Rozlehlý lázeňský park byl vybudovaný v sedmdesátých letech
minulého století a potřeboval nutně odborný zásah. Špatná dlažba,
přerostlé stromy a keře, které se
lámaly pod nápory větru a ohrožovaly bezpečnost návštěvníků a
lázeňských hostů, byly hlavním

Tom přišel pozdě domů. Pomáhal zraněnému cyklistovi! Němčický pěvecký sbor ze ZUŠ

Výstava Květy na Hané představila cibuloviny s litevským rodokmenem
Novotou vonící sokolovnu v
Brodku u Prostějova zkrášlily o
víkendu stovky květů cibulovin.
Výstavu Květy na Hané uspořádali členové Českého zahrádkářského svazu s podporou TJ
Sokol a Městysem Brodek u
Prostějova.
Desítky zahrádkářů a milovníci
květin přišli obdivovat pastelové
barvy květů tulipánů, narcisů, hyacintů, lilií a jejich aranžmá, protože
na jejich vlastních zahrádkách letos tito poslové jara již většinou
odkvetli. Omamná vůně čerstvých
květů zaplavila už předsálí sokolovny a lákala kolemjdoucí k nahlédnutí.
„Na výstavě jsou převážně květy
dovezené z Polska a pozdní odrůdy. I tak bude za dva dny, po kterou
výstava trvá, po nádheře. V teple
květy rychle uvadají,„ uvedl organizátor a zanícený zahrádkář Vladimír Pernica.
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Květy tulipánů a lilií voněly až do předsálí.

Najdete nás na: www.vecer nikpv.cz

pak hrozí obcím sankce.
„Vybudování kanalizace se
stalo pro nás prioritou. Téměř
rok trvalo, než jsme mohli výstavbu kanalizace odstartovat.
Zdržení představovala především neochota bank poskytnout úvěr na částku 40 milionů
korun,„ uvedl koordinátor projektu a starosta obce Vranovice-Kelčice Jiří Vincourek. Celkové náklady totiž dosahují
částky přes 170 milionů korun.
Finanční pomoc ve výši 5 milionů korun přislíbil také Olomoucký kraj.
Výstavba kanalizace se společnou mechanicko-biologickou
čistírnou odpadních vod u Výšovic byla zahájena 1. března letošního roku a její dokončení se
předpokládá do konce listopadu.
Za tu dobu bude položeno téměř
22 kilometrů potrubí, do něhož
budou stovky rodin ekologicky
odvádět komunální odpad.
„Podle předběžných jednání se
na kanalizaci napojí ve Vranovicích-Kelčicích 95 procent starousedlíků. Pro všechny občany

vyřizuje obecní úřad hromadně
projektovou dokumentaci a stavební povolení. Obec financuje
výstavbu kanalizace až po odpadní šachtu před jednotlivými
objekty. Jejich majitelé pak na
své náklady hradí vlastní přípojku,„ vysvětlil starosta Jiří Vincourek.
Přestože na obcích leží hlavní
břímě realizace projektu, považují někteří zvláště starší lidé výstavbu kanalizace za narušení

svého soukromí. S obavami sledují výkopové práce a děsí se
možnosti, že jim jejich letitý dům
spadne, že bagry zničí skalku
před domem a vytrhají okrasné
keře.
„Takovým lidem pak zdlouhavě
a trpělivě vysvětlujeme, že to co
tady budujeme, je ve prospěch
nás všech. Oni sami kanalizaci
chtějí, ale bez výkopů a bez práce,“ povzdechl si ustaraný starosta.
-jp-

Náves v Dobrochově už je jedním velkým staveništěm.

vystoupil o Velikonocích v kostele

Další velmi dobrý záměr se podařil Základní umělecké škole
v Němčicích n.H. o druhé velikonoční neděli. Poprvé mimo
adventní období vystoupil v
kostele v Němčících n.H. a Nezamyslicích smíšený pěvecký
sbor sestávající z žáků i učitelů
ZUŠ, rodičů a příznivců školy
a to na Velikonočním koncertu, kde za doprovodu školního

komorního orchestru uvedl
známá díla G.Verdiho, G.F.
Händla a C. Francka. Velmi působivé pak bylo společné vystoupení s taneční skupinou
Rut, kde si mohli posluchači ve
čtyřech hebrejských písních
připomenou něco ze židovských zvyků, zejména svátku
Pesach. Účastníkům koncertu
se tak nabídla možnost hlubší-

ho poznání kořenů a základů
křesťanství. Proto byl koncert
koncipován tak, aby přes hebrejské žalmy a křesťanské
skladby hlavní myšlenka směřovala k velikonočnímu vzkříšení. Velké uznání patří všem
účinkujícím, kteří se zasloužili
o nevšední, nejen hudební zážitek.
Jindřich Novák

Poslední dubnová noc bude patřit

na plumlovském zámku čarodějnicím
Opět po roce přichystal Spolek
Plumlovských nadšenců na
čtvrteční večer 30. dubna velice
populární Slet čarodějnic. Nádvoří plumlovského zámku tak
znovu ožije nadpřirozenými
bytostmi, čaroději, pavouky,
netopýry a mnoha dalšími strašidelnými postavami.
Jedenáctý ročník čarodějnického
reje odstartuje po 17. hodině vystoupením dětí z mateřské školy.
Následovat bude krátké divadelní
představení O rozverné ježibabě,
ve kterém zazní hity 30. až 90. let.
Na velkém čarodějnickém setkání nesmí chybět volba té nejkrásnější ježibaby a ohňová show,
která vyvrcholí zapálením ohně
na upálení ježibaby.
Děti se mohou těšit na vystoupení
skupiny historického šermu, pavoučí čtyřboj a spoustu dalších
soutěží. Ti odvážnější určitě neodmítnou nabídkou podívat se do
strašidelného sklepení, kde se je
pokusí vyvést z míry malé a velké
strašidelné příšery.
Velkým lákadlem nepochybně
bude koncert rockové skupiny
Black Rose. Ta přímo na nádvoří
zámku pokřtí své první autorské
CD, jehož kmotrou bude Lucie
Černíková, herečka a zpěvačka,
kterou mohli diváci vidět v Ordinaci v růžové zahradě.
-top-
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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
LETNÍ TÁBOR DOLNÍ MORAVA:
17. - 23.8.2009. Přihlášky a informace: Mgr. Zdenka Ševčíková 775 910
275, 582 344 125, Sportcentrumddm, Vápenice 9, Prostějov,
www.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@sport
centrumddm.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 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. Zajíčková 582 332
296, e-mail: tzajickova@sportcen
trumddm.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).
Galerie U hradeb, Školní 34, PV –
Petr Sládek „Příběhy buráků“. Výstava potrvá do 8. května 2009.

KUPÓN č. 17
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

Laski s.r.o., Smržice 263 zve na DEN
KOMUNÁLNÍ TECHNIKY dne
21.5.2009. Zahájení akce 9.00 hod.

si předem telefonicky dojednat konkrétní čas Vaší návštěvy na tel: 582 331
254.

Jaroslav 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.

DS Větřák Pivín Vás srdečně zve na
SLET ČARODĚJNIC ve čtvrtek
30. dubna 2009 v 17.00 hod. u Hasičky.

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
Clickinq - klub Apollo13 dne
1.5.2009. Dýdžejové: Click Joe + Diome a.k.a. Djs Can´t Dance,
Carl.Exe, Oli_N line up: 22:00
Oli_N, 00:00 Djs Can´t Dance, 02:00
Carl.Exe.
Prostějovští vozíčkáři a zdravotně
postižení zvou všechny příznivce,
přátele, seniory a mladé na májové
posezení s hudbou, které se koná 7.
května 2009 v restauraci „U tří bříz“
od 16.00 hod. Vstupenky a místenky
zakoupíte každou středu od 11.00 do
15.00 hod. v centru služeb, Kostelecká 17, dveře č. 109. Tel.: 739 492 414,
582 336 270. Přijďte se odreagovat a
pobavit po tak dlouhé zimě! Bohatá
tombola.
ČSCH Držovice pořádá ve dnech 9.
a 10. května 2009 od 8.00 hod. tradiční výstavu holubů a drůbeže na
hřišti TJ SOKOL Držovice. Srdečně
zvou pořadatelé.
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

Kulturní klub DUHA, Školní 4, PV
pořádá dne 21. května 2009 v 19.30
hod. Divadelní kavárnu, do které si
pozval Karla ŠÍPA a jeho VŠECHNOPÁRTIČKU. Jeho jediným hostem tentokrát bude Josef NÁHLOVSKÝ.
POZVÁNKA NA MÁJOVOU
VESELICI.
OV KSČM Vás zve dne 1. května
2009 od 14.00 hod. na Splávek v Domamyslicích v Prostějově za účasti
poslanců PSP ČR Dr. Alexandra
ČERNÉHO, JUDr. Zuzky BÉBAROVÉ - RUJBROVÉ. Je připravena
rodinná maxi soutěž o barevný televizor a další ceny. Jana KOCIÁNOVÁ,
Martin MAXA a DJ David PETŘÍK
Vám zazpívají a zahrají k tanci a poslechu po celý den. Srdečně zvou pořadatelé.
Myslivecká společnost v Kostelci
na Hané, jako každoročně pořádá
dne2. května závod ve střelbě na asfaltové terče. Závod se koná na střelnici za Romží, začátek v 10.00 hod.
Pro střelce bude připravena řada hodnotných cen. Zveme i širokou veřejnost na zajímavou podívanou. Pro
všechny bude připraveno občerstvení, prase na rožni, tombola a to vše v
pěkném přírodním prostředí.
Chlapci a děvčata ! Zveme Vás i rodiče v pátek 1. května 2009 od 10.00
hod. na Splávek v Domamyslicích na
DĚTSKÉ DOPOLEDNE. O zábavu se postarají zpěváci Jana KOCIÁNOVÁ a Martin MAXA. Pro
účastníky je připravena rodinná soutěž o barevný televizor a další hodnotné ceny. Přijďte si zasoutěžit. Srdečně zvou pořadatelé.
KONCERT KE DNI MATEK –
Zdislava Krausová Otrubová (klavír

a zpěv). Akci pořádá Klubové zařízení Plumlov v neděli 10. května 2009
od 15.00 hod. ve vysokém zámku
Plumlov.
Zveme všechny děti a rodiče na
atrakce do Kolářových sadů ve
dnech 1. – 3.5.2009 od 10.00 – 19.00
hod. Čeká na Vás skluzavka Delfín,
vláček, kolotoč a další atrakce.
ZAHRADNÍ TRHY A VÝSTAVA
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA - sobota 9. května 2009 od 8.00 - 14.00
hod. na statku v Mořicích. Možnost
zakoupení květinové, zeleninové
přísady, okrasné stromy, keře, skalničky, balkonové převislé letničky a
ostatní.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC – čtvrtek
30. dubna 2009. Sraz maškar v 17.00
hod. na Tajemném vrchu u zámku v
Mořicích. I čarodějnice a čarodějové
rádi soutěží, a to nejen v magii a vaření
lektvaru. Připravili jsme pro ně i ostatní návštěvníky soutěží hned několik.
Ukažte sílu svých těl, bystrost svých
hlav, krásu (ošklivost) svého vzhledu,
šikovnost svých prstů (rukou) a hlavně
svůj vtip a dobrou náladu.
KAVÁRNA GALERIE
- NÁRODNÍ DŮM Prostějov.
NAŠE KRAJINA – obrazy krajiny
Střední Moravy. Vernisáž čtvrtek
30. dubna 2009 v 18:00 hodin. Autoři: Lubomír Bartoš, Jan Jaroš,
Vilém Kraus, Augustin Mervart,
František Šnajdr, Vilém Topinka,
František Tříska. Výstava potrvá do
3.6.2009. Původně se mělo jednat o
výstavu obrazů Rudolfa Němce z
Nového Jimramova, tato výstava je
přeložena na rok 2010.
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 hod.
v MC Dvořákova. Kurz znakové řeči
pro batolata - šesti týdenní kurz pro
maminky s dětmi od 6.5. vždy ve středu 8.30 - 9.15 v MC Dvořákova od
20.4. na obou pracovištích předprodej

Správná odpověď z č. 15: Na snímku je ulice A. Krále 4 , Prostějov. Vylosovaným výhercem je Jiří Vymazal, Tylova 40, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi
posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 5. května 2009, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v
tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 11. 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) - z důvodu rekonstrukce bude otevřeno až v květnu.

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 - v případě deště se akce nekoná. (MC sídl. Svobody je tento den
uzavřeno), www.mcprostejov.cz, email: mcprostejov@centrum.cz, tel.
602 364 874, 602 364 868.
Jaroslav TRUBAČ – MOTÝLI A
GRAFIKA – expozice tropických
motýlů a PC grafiky jimi inspirované,
Galerie Eufrasio, nám. T.G.M.15,
Prostějov. Výstava potrvá do konce
června.
Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Komenského 6, uvádí II. Májový
koncert Krumsíňanky /k tanci a poslechu/ čtvrtek 21. května 2009 v
18.00 hod. Předprodej vstupenek:
582 333 003, produkce.sdpv@cen
trum.cz www.sdpv.cz
„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
Středa 29. dubna od 13.00 hod. Jarní oblastní shromáždění členů OO
SONS Prostějov v přednáškovém
sále Národního domu, 1. patro.
Čtvrtek 30. dubna od 10.00 hod.
Tvoření z keramické hlíny v dílně
ČSOP IRIS na Husově nám. č. 67 v
Prostějově. S sebou přezůvky, svačinku, pracovní oděv a nadšení.
Ekocentrum IRIS
Vycházka přírodou Otaslavic - sobota 2. května 2009, sraz v Otaslavicích u pošty v 8:00 hod. Možnost odjezdu autobusem z Prostějova v 7:30 z
aut. nádr. nebo v 7:35 z Lidické ul. Návrat z Myslejovic autobusem kolem
14 hod. Pořádá ZO ČSOP Bělozářka
Dětské odpoledne - Čarodějnický
slet na jízdárně Cavalo 30.4. v 15
hodin. Soutěže pro děti, karneval čarodějnických masek, jízdy na koních,
grilování, hudba.
ČAUTE BABY. Ve čtvrtek 30. dubna 2009 od 16.00 hod. Restaurace U
koníčka, Plumlovská ul. K tanci a poslechu hraje hudební skupina
AQUAREL. Všechny příznivce
dobré muziky a kuchyně zve Laco!
Muzeum Prostějovska v Prostějově a
město Prostějov spolu s Historickou
skupinou Osvětim a Památníkem Terezín dovolují si Vás pozvat na zahájení výstavy MÍSTA UTRPENÍ,
SMRTI A HRDINSTVÍ, VĚZNI Z
ČESKÝCH ZEMÍ V NACISTICKÝCH KONCENTRAČNÍCH
TÁBORECH, dne 30. dubna ve
14:00 hodin v budově Špalíčku, Uprkova 18, Prostějov. Výstava bude otevřena od 30. dubna do 31. května 2009,
úterý až neděle od 9.30 do 12 a od 13
do 17 hodin.Výstava se koná pod
záštitou Rady města Prostějova
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Kino Metro 70
Pondělí 27. dubna:
17.30 Milionář z chatrče
Britsko-americké filmové
drama
20.00 Milionář z chatrče
Úterý 28. dubna:
17.30 Milionář z chatrče
20.00 Po svatbě
Středa 29. dubna:
17.30 Milionář z chatrče
20.00 Milionář z chatrče
Čtvrtek 30. dubna:
17.30 Až tak moc tě nežere
Americká komedie
20.00 Líbáš jako bůh
Česká filmová komedie
Pátek 1. května:
17.30 Až tak moc tě nežere
20.00 Líbáš jako bůh
22.15 Líbáš jako bůh
Sobota 2. května:
17.30 Až tak moc tě nežere
20.00 Líbáš jako bůh
22.15 Líbáš jako bůh
Neděle 3. května:
17.30 Až tak moc tě nežere
20.00 Líbáš jako bůh
Kinokavárna DUHA

Kinokavárna DUHA

Pátek 1. května:
17.00 Austrálie
Americké romantické filmové
drama
20.00 Austrálie
Sobota 2. května:
17.00 Austrálie
20.00 Austrálie
Kulturní
klub DUHA
Kulturní
klub

DUHA

Středa 29. dubna:
9.00 Absolventská přehlídka studentů
4. ročníků SPŠO
Sobota 2. - 27. května:
Výstava - Helena Hurtová
„Obrazy – grafika“
Vernisáž v sobotu 2.5.2009
v 10.00 hodin.
10.00 XXII. Setkání sběratelů a přátel
grafiky
Městské
divadlo divadlo
Městské
Pondělí 27. dubna:
19.00 SESTRA ANGELIKA
– GIANNI SCHICCHI
Slezské divadlo Opava
Středa 29. dubna:
19.00 Václav Havel
ŽEBRÁCKÁ OPERA
Švandovo divadlo Praha
Čtvrtek 30. dubna:
20.00 CHINASKI
AUTOPOHÁDKY TOUR 09
Apollo
13
Apollo
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Čtvrtek 30.dubna:
19.00 NOVEMBER 2nd & KLEMENTŮV LAZARET - PÁLENÍ
ČARODĚJNIC S KLEMENTEM!!!
Pátek 1. května:
21.00 CLICKING
- HOUSEXTRACT
Sobota 2. května:
19.00 ROCK IN APOLLO
Brooklyn
Brooklyn
Čtvrtek 30. dubna:
19.00 ELECTRONIC THURSDAY
Simetrix
Simetrix
Čtvrtek 30. dubna:
DJ Jirka Mareš
Pátek 1. května:
DJ Aleš Drapač (Doktor)
Sobota 2. května:
DJ Mark

Berani - 21.3.-20.4. Vyvarujte se neopatrnosti, buďte ve střehu i tam,
kde jste se doposud cítili v naprostém bezpečí. Nechceme malovat ve
vašem případě čerta na zeď, ale průšvih na vás číhá všude.
Býci - 21.4.-21.5. Přepadne vás určitý zmar, protože na co jste v minulém období sáhli, to jste pokazili. Jestli hodláte všechno napravit,
začněte znovu, nevzdávejte to. Musejí se z vás stát opět zarputilí býci.
Blíženci - 22.5.-21.6. Dostanete nabídku, která se jednoduše neodmítá. Možná vás bude odrazovat to, od koho jste nabídku dostali,
ovšem to je naprosto vedlejší. Důležitá je jistota, se kterou shrábnete
zisk.
Raci - 22.6.-22.7. Při svém rozhodování dvakrát měřte a jen jedinkrát řežte! Pokud se zmýlíte, přijdete o velké peníze a rovněž o náklonnost druhého pohlaví. Buďte proto maximálně opatrní a nespěchejte.
Lvi - 23.7.-23.8. Když něco váš partner udělá dobře, pochvalte ho. V
poslední době jste ho jen peskovali, a to v žádném případě nemůže
dělat dobrotu. Uvědomte si, že ani vy nejste bez chybičky.
Panny - 24.8.-23.9. Zbytečně se pitváte ve své minulosti a co se s
vámi stane v budoucnu, je vám úplně jedno. Nefňukejte pořád nad
rozlitým mlékem a začněte spřádat plány, jak si zařídit své soukromí.
Váhy - 24.9.-23.10. Stali jste se závislí na počítačích, bez nich v současnosti nedáte ani ránu. Přitom kdybyste se prošli přírodou a ještě k
tomu v doprovodu milé osoby, hned by se vám zlepšila nálada.
Štíři - 24.10.-22.11. Můžete si rapidně vylepšit finanční konto, stačí
jen nebát se trochu zariskovat. Ale ne zas moc, abyste nesplakali nad
výdělkem. Doma vás čeká ochlazení vztahů s partnerem.
Střelci - 23.11.-21.12. Neskrývejte se za šikovnost druhých a zkuste
něco vymyslet sami. Fantazii máte velmi dobrou, takže by to nemusel být žádný problém. Z vlastního úspěchu budete mít větší radost.
Kozorohové - 22.12.-20.1. S partnerem si máte rozhodně co říct, takže si navzájem neuhýbejte z cesty a při skleničce dobrého moku si
všechno vyříkejte. Jste oba slušní lidé, takže se upřímnosti nebojte.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Váš partner touží po více televizních programech, hlavně sportovních. Tomu ale za každou cenu zabraňte! Okamžitě by se z něho totiž stal gaučový povaleč, což rozhodně nechcete.
Ryby - 20.2.-20.3. Nebraňte se tomu, když se vám někdo druhý připlete do cesty a chce vám pomoct. Jsou věci, které v současnosti sami nezvládnete a se kterými prostě potřebujete píchnout. A nestyďte
se.

06:35- Dexterova laboratoř II
(13)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:45- Deník zasloužilé matky I
(1)
08:10- Přátelé V (14)
08:35- M*A*S*H (49)
09:05- M*A*S*H (50)
09:35- Odpadlík IV (19)
10:25- Právo a pořádek V (14)
11:20- To je vražda, napsala VI
(11)
12:15- Drzá Jordan VI (15)
13:05- Deník zasloužilé matky I
(2)
13:35- Sabrina
mladá čarodějnice IV (1)
14:05- Čarodějky III (8)
15:00- Zoufalé manželky II (11)
15:55- Vítr nad řekou
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 (15)
20:00- Souboj v těžké váze
21:15- Nic než pravda
22:20- Božská mrcha II (4)
23:15- Žralok I (17)
00:10- Vraždy v Kitzbühelu IV
(2)
01:00- Volejte Věštce
02:45- Ve jménu zákona IV (9)
03:35- Autosalon
04:15- Trní
04:55- Miláčci
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05.00 - POKR
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Televizní klub
neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Kvarteto
10.25 - Kultura.cz
10.45 - Islám po česku
11.10 - Čétéčko
05:59
11.35 - Za školu
Snídaně s
12.00 - Zkus mít vkus
Novou
12.25 - Bílé ovce
08:35 Zorro: Meč a růže (49)
12.40 - Drogy od A do Z (2/3)
09:30 Ptačí chřipka
13.05 - ETV 2 (3/6)
Francouzsko13.15 - That´s me (3/6)
švédský film
13.30 - Taková nenormální
11:45 Beze stopy II (10)
rodinka
12:40 Komisař Rex II (5)
14.50 - Film o filmu
13:40 Ženatý se závazky (42)
Peklo s princeznou
14:10 Kobra 11 X (5)
15:10 Hvězdná brána VII (19) 15.15 - Dobrodružství vědy
a techniky
16:05 Las Vegas: Kasino III (4)
15.40 - Divnopis - Postoloprty
17:00 Odpolední
15.50 - Zprávy v českém
Televizní noviny
znakovém jazyce
Sportovní noviny
16.00 - MS v hokeji 2009
Odpolední Počasí
Česko - Norsko
17:35 Vražedná čísla (1)
18.40 - Gambrinus liga
18:30 Ulice (1301, 1302)
Fotbalový magazín
19:30 Televizní noviny
s přímým přenosem
Sportovní noviny
21.15 - Tajemství Strážce duší
Počasí
21.30 - Krásný ztráty
20:00 Kobra 11 XIII (8)
22.00 - V odborné péči (29/43)
21:05 Víkend
22.30 - Události, komentáře
21:40 Dr. House III (16)
23.10 - Q
22:35 Láska plná omylů
23.40 - Film point
Americký film
00.35 - Matka a syn
00:15 4400 II (2)
01.45 - Knižní svět
01:00 DO-RE-MI
02.10 - Vráceno v restituci
01:50 Novashopping
02.25 - Po stopách
02:10 Konec vysílání
02.40 - Máte slovo
03.25 - Den D (4/13)
04.10 - Revolver Revue
06:1504.40 - Československý
Teleshopping
filmový týdeník (726/2379)

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Svět Elmo
(17,18/56)
09.00 - Zlá krev (1/7)
10.10 - Velkofilm - film o filmu
10.25 - Moje rodina III (4/13)
10.55 - Objevování planety
Oceán (9/13)
11.40 - Poklady světa
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Nehasit! Hořím!
13.50 - Dotek anděla III (9/30)
14.40 - Soudkyně Amy VI
(5/22)
15.25 - Simpsonovi XIX
(12/20)
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:
Hlízovec Loeselův
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 (2/9)
21.00 - Na cestě po Matanzas
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Tajné akce StB (16/40)
22.25 - V hlavní roli Belmondo
00.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.05 - Politické spektrum
00.35 - Sex ve městě IV (4/18)
01.05 - Dotek anděla III (9/30)
01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
03.35 - Z metropole
04.05 - Týden v regionech
Brno
04.30 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí

01:15
01:35
02:20
02:50
04:10

00:30

22:15
22:50

21:20

20:00

17:35
18:30
19:30

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

05:00
Novashopping
Snídaně s Novou
Zorro: Meč a růže (50)
Navždy mladý
Beze stopy II (11)
Komisař Rex II (6)
Ženatý se závazky (43)
Kobra 11 X (6)
Hvězdná brána VII (20)
Las Vegas: Kasino III (5)
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Vražedná čísla (2)
Ulice (1303, 1304)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Ordinace v růžové
zahradě 2 (106)
Kriminálka New York III
(9)
112
V poslední chvíli
Americký krimi film
Kriminálka Las Vegas V
(25)
Novashopping
Rady ptáka Loskutáka
Občanské judo
Áčko
DO-RE-MI

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události v
regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Legendy taneční hudby
10.30 - Milí Bakaláři
11.30 - Abaj a Žabaj
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.50 - Dotek anděla III (10/30)
14.35 - SoudkyněAmy VI (6/22)
15.20 - Drogy od A do Z (3/3)
15.45 - Věda je zábava (24/26)
16.10 - Pomáhejme si
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Kamenárka
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: Midway
21.00 - Všechnopárty
21.45 - Den D (5/13)
22.30 - Byl to můj bratr (1/2)
00.10 - Chcete mě?
00.25 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.30 - Vltava v obrazech
(13/86)
00.50 - Dotek anděla III (10/30)
01.35 - Vzhůru dolů! (6/7)
01.50 - Krásy evropského
pobřeží: Anglická Riviéra
02.00 - Události v regionech
02.25 - Události v regionech
Brno
02.50 - Události v regionech
Ostrava
03.15 - Regiony ČT24
03.40 - Zajímavosti z regionů
04.05 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.30 - Zajímavosti z regionů
Ostrava

Úterý

Støeda

12.25 - Černé ovce
12.40 - Hřiště 7
14.50 - Exit 316 - Mise
15.10 - Vltava
v obrazech (13/86)
15.30 - Svět zázraků: Ushuaia
16.00 - MS v hokeji 2009
Rusko - Švýcarsko
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Angličtina - Extra (3/30)
19.30 - Medúza
20.00 - Ta naše povaha česká
20.25 - Studio fotbal
Přímý přenos
vybraného utkání
23.05 - Musicblok
23.35 - Leonard Bernstein
nahrává West
01.00 - Lovec 21. století
02.00 - Přidej se
02.10 - Halali - v šlépějích
Diany a Huberta
02.45 - Srnčí hody
03.05 - Náš venkov
03.20 - Zasvěcení
03.50 - Sváteční slovo
03.55 - Cesty víry
04.15 - Křesťanský magazín
04.30 - Exit 316 - Mise:
Až do rána
04.45 - U nás v Evropě

06:15Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:45- Deník zasloužilé matky
08:10- Přátelé V (16)
08:35- M*A*S*H (53)
09:05- M*A*S*H (54)
09:35- Odpadlík IV (21)
10:25- Právo a pořádek V (16)
11:20- To je vražda, napsala VI
12:15- Drzá Jordan VI (17)
13:05- Deník zasloužilé matky
13:35- Sabrina
mladá čarodějnice IV (3)
14:05- Čarodějky III (10)
14:55- Zoufalé manželky II
15:50- To hlavní je láska
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 (17)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:15- TOP STAR magazín
22:20- Myšlenky zločince IV
23:15- Divoká krása
01:05- Volejte Věštce
02:50- Ve jménu zákona IV
03:35- TOP STAR magazín
04:30- Sauna - Někdo to rád
horké

04:10 DO-RE-MI
05:00 Novashopping
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05.00 - Auto Moto
Revue
05.30 - Správy
STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Na pomoc životu cukrovka
09.30 - Fokus ČT24
09.55 - Nejznámější Čech Jan Nepomucký
10.50 - Svět zázraků: Ushuaia
11.15 - Šaty dělají člověka
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Reportéři ČT
13.20 - Věříš si?
13.45 - Záhady Toma Wizarda
05:59
14.00 - Věda je zábava (24/26)
Snídaně
14.25 - Pomáhejme si
s Novou
08:35 Zorro: Meč a růže (51) 14.45 - Chcete mě?
15.05 - Osudná vrtule
09:30 Seznam dnů
16.00 - Sardinie aneb 13
11:20 Beze stopy II (12)
božských šlápot (1/13)
12:15 Komisař Rex II (7)
16.20 - Báječný svět k
13:10 Lenssen & spol. (76)
nepřežití (4/10)
13:40 Ženatý se závazky (44)
16.35 - Zoom
14:10 Kobra 11 X (7)
16.50 - Než přijede záchranka
15:10 Hvězdná brána VII
16:05 Las Vegas: Kasino III 17.05 - Silnější než rozum
17:00 Odpolední Televizní 17.20 - PORT
17.50 - Přidej se
noviny
18.05 - Nedej se
Sportovní noviny
18.30 - Hledám práci
Odpolední Počasí
18.55 - Zprávy v českém
17:40 Vražedná čísla (3)
znakovém jazyce
18:30 Ulice (1305, 1306)
19.05 - Pique-nique III (4/9)
19:30 Televizní noviny
19.30 - Pětka v Pomeranči
Sportovní noviny
20.00 - MS v hokeji 2009
Počasí
Finsko - Česko
20:00 Comeback
22.40 - MS v hokeji 2009
20:35 Beze stopy VII (16)
Švédsko - USA
21:30 Odložené případy VI
00.25 - Jarní příběh
22:20 Na vlastní oči
23:10 Hrátky s nebezpečím 02.10 - Divadlo žije!
02.35 - Q
Kanadský thriller
03.00 - Hudební klub
00:45 Novashopping
03.45 - POP ART
01:05 112
04.25 - Zoom
01:35 Věštírna
04.40 - Sardinie aneb 13
02:15 Áčko
božských šlápot 1/3
02:50 Gulášek

05.00 - Chalupa
je hra
05.20 - Postřehy
odjinud
06:1505.30 - Události v regionech
Teleshopping
05.59 - Studio 6
06:35- Dexterova laboratoř II
08.30 - Kouzelná školka
(14)
09.00 - Televarieté
07:00- Teleshopping
10.35 - Za svědky minulosti
07:10- Oggy a škodíci
10.50 - Herec
07:20- Dobrodružství Toma
12.00 - Zprávy
a Jerryho
07:45- Deník zasloužilé matky I 12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
(2)
13.45 - Dotek anděla III
08:10- Přátelé V (15)
(11/30)
08:35- M*A*S*H (51)
14.35 - Soudkyně Amy VI
09:05- M*A*S*H (52)
(7/22)
09:35- Odpadlík IV (20)
15.15 - Krásy evropského
10:25- Právo a pořádek V (15)
pobřeží
11:20- To je vražda, napsala VI
15.25 - Game Page
(12)
15.50 - Byla jednou jedna
12:15- Drzá Jordan VI (16)
planeta (17/26)
13:05- Deník zasloužilé matky I
16.15 - Tak to vidím já (7/7)
13:35- Sabrina
16.30 - Kouzelná školka
mladá čarodějnice IV (2)
17.00 - AZ-kvíz
14:05- Čarodějky III (9)
17.30 - Pod pokličkou
15:00- Zoufalé manželky II (12) 17.55 - Předpověď počasí
15:50- Děti štěstěny
18.00 - Události v regionech
Německý film
18.25 - Černé ovce
17:40- Regionální zpravodajství 18.40 - Živé srdce Evropy:
17:40- Minuty regionu
Modrásek černoskvrnný
18:00- 5 proti 5
18.45 - Večerníček
18:55- Zprávy TV Prima
18.55 - Šťastných deset
Sport TV Prima
a Šance milion
Počasí
19.00 - Události
19:35- Přátelé V (16)
19.40 - Branky, body, vteřiny
20:00- Velmi křehké vztahy III
19.55 - Předpověď počasí
21:15- Nahá jsi krásná
19.58 - Sportka a Šance
22:15- Sběratelé kostí II (2)
20.00 - Pošta pro tebe
23:10- Kauzy z Bostonu I (17)
21.00 - Neobyčejné životy
00:05- Vraždy v Kitzbühelu IV
(3/12)
00:55- Volejte Věštce
21.55 - Na stopě
02:40- Ve jménu zákona IV (10) 22.20 - Losování Sportky
03:30- Svět 2009
a Šance
22.25 - Hotel Babylon III (1/8)
03:55- Receptář prima nápadů
23.20 - Losování Šťastných
04:45- Carusošou
deset a Šance milion
23.25 - Kobova garáž (1/2)
00.50 - Dotek anděla III
01.35 - Hledání ztraceného
času
05.00 - Objektiv
05.30 - Správy STV 01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
05.59 - Dobré ráno
Brno
08.30 - Panorama
02.45 - Události v regionech
09.10 - Lebka
Ostrava
09.40 - Mýty a fakta historie
03.10 - Sabotáž
10.30 - Žijeme digitalizací
03.35 - Tajné akce StB (16/40)
11.00 - Mezi námi zvířaty
03.50 - Regiony ČT24
04.15 - Kultura v regionech
11.35 - AZ-kvíz
04.40 - František Drtikol
12.00 - Kluci v akci

05:00 Novashopping

28. 4. 2009

05:59
Snídaně
s Novou
08:35 Zorro: Meč a růže (52)
09:30 Listopadová romance
Americký film
11:45 Beze stopy II (13)
12:40 Komisař Rex II (8)
13:40 Ženatý se závazky (45)
14:10 Kobra 11 X (8)
15:10 Hvězdná brána VII
(22)
16:05 Las Vegas: Kasino III
(7)
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:35 Vražedná čísla (4)
18:30 Ulice (1307, 1308)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Ordinace v růžové
zahradě 2 (107)
21:20 Druhá šance (10)
22:10 Zákon a pořádek: Útvar
pro zvláštní oběti VII (16)
23:05 Retrograde
00:45 Kriminálka Miami II
(1)
01:30 Novashopping
01:50 Na vlastní oči
02:30 Věštírna
03:05 Áčko
04:15 DO-RE-MI
05:00 Novashopping

05.00 - Pod
pokličkou
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Letíme do Ria
10.35 - Proudy lásku odnesou
10.55 - Vstupujeme do
Evropské unie
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Diagnóza
13.45 - Dotek anděla III
(12/30)
14.35 - Soudkyně Amy VI
(8/22)
15.20 - Chcete je?
15.25 - Zašlapané projekty
15.45 - Šikulové
16.00 - Medúza
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Violka žlutá sudetská
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
21.45 - Máte slovo
22.35 - POKR
23.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.10 - Deadwood III (9/12)
00.00 - Sólo pro... Teagrass
00.40 - Dotek anděla III
(12/30)
01.25 - Hotel Babylon III (1/8)
02.20 - Pětka v Pomeranči
02.45 - Události v regionech
03.10 - Události v regionech
Brno
03.35 - Události v regionech
Ostrava
04.00 - Regiony ČT24
04.25 - Madeira
- historie ve víně

Ètvrtek

Pátek
1. 5. 2009

Sobota

06:15Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:45- Deník zasloužilé matky
08:10- Přátelé V (17)
08:35- M*A*S*H (55)
09:05- M*A*S*H (56)
09:35- Odpadlík IV (22)
10:25- Právo a pořádek V (17)
11:20- To je vražda, napsala VI
12:15- Drzá Jordan I (1)
13:05- Deník zasloužilé matky
13:35- Sabrina
mladá čarodějnice IV (4)
14:05- Čarodějky III (11)
15:00- Zoufalé manželky II
15:55- Květiny v dešti
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 (18)
20:00- Velmi křehké vztahy III
21:15- Ano, šéfe! (S)
22:25- Chirurgové IV (17)
23:20- Sběratelé kostí II (3)
00:15- Vraždy v Kitzbühelu
01:05- Volejte Věštce
02:50- Ve jménu zákona IV
03:40- Nikdo není dokonalý
04:30- Trní

05.00 - Bydlení je hra
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.55 - Totální Monteverdi
06.55 - O doktorovi
Vševědovi
07.10 - Děti kreslí písničky
07.15 - Kouzelná školka
07.45 - Šikulové
08.00 - O Držgrešlovi a
Drždukátovi
09.00 - Malý televizní kabaret
09.50 - Cyprián a bezhlavý
prapradědeček
10.40 - Ať se lidi
mají rádi...aspoň dnes
11.35 - Zdenka Hůly
Svěcení jara
12.00 - Zprávy
12.05 - Láska je makačka
12.30 - Sama doma
13.30 - O perlové panně
14.45 - Kde peníze pomáhají
14.55 - Bludiště
15.25 - Jarní píseň
16.55 - Láska včera,
dnes a zítra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Brno Open 2009
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Losování Euromiliony
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Ranč U Zelené sedmy
(17/21)
20.55 - Vůně vanilky
22.25 - Uvolněte se, prosím
23.10 - Sex ve městě IV (5/18)
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Losování Euromiliony
01.30 - Všechnopárty
02.15 - Bolkoviny
03.05 - Jarní píseň
04.35 - I BBC se utne

03:25 Áčko
04:30 DO-RE-MI
05:15 Novashopping

05.00 - Krásný
ztráty
05.25 - Labuť
a kočička
05.55 - Zpívánky
06.00 - Šikulové
06.20 - Trojčátka (18/26)
06:3006.45 - Sezamová angličtina
Teleshopping
(17,18/52)
06:40- Dexterova laboratoř II 07.10 - Kromaňonec (18/21)
07:05- Alvin a Chipmunkové 07.35 - Rozhodni obraze
krásný
Setkání s Frankensteinem
07.55 - Doma chutná nejlépe:
08:25- Král a pták
Mik z Thajska
Francouzský film
08.10 - Hledání přátel
09:55- Šípková Růženka
09.35 - Ovečka Shaun (7/40)
Pohádka
09.45 - Kuchařská
11:45- Jarčin profesor
pohotovost
Česká komedie
10.15 - Úplně vzhůru
13:35- Maska
11.45 - Velkofilm
Americká komedie
- film o filmu
15:30- Škola základ života
12.00 - Zprávy
Česká komedie
12.05 - Z metropole (Praha),
17:10- Hrátky s čertem
12.35 - Auto Moto Styl
Česká pohádka
13.05 - Království divočiny:
18:55- Zprávy TV Prima
Karety zelenavé
13.30 - Chcete je?
Sport TV Prima
13.35 - Dobrá rada nad zlato
Počasí
14.05 - Partnerské vztahy
19:35- Přátelé V (19)
aneb Návod
20:00- Nepodceňuj
na přežití (18/26)
blondýnky
14.30 - Doktor Martin (17/23)
21:15- Bokovka
15.20 - Luční harfa
Americká komedie
17.05 - Kde peníze pomáhají
23:45- Pavoučí teror
17.15 - Experiment
Americká
17.45 - Plány a touhy (6/6)
hororová komedie
18.40 - Evropské pexeso
01:35- Volejte Věštce
18.45 - Večerníček
03:20- Ve jménu zákona IV
18.55 - Šťastných deset
(13)
a Šance milion
04:10- Škola základ života
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
Česká
19.55 - Předpověď počasí
filmová komedie
05.00 - PORT
20.00 - Trapasy
05.30 - Správy
21.20 - Romeo a Julie
STV
Americký film
05.59 - Dobré ráno
23.20 - Zprávy
05.00
Báječný
svět
08.30 - Panorama
k nepřežití (4/10) 23.25 - Branky, body, vteřiny
09.10 - Přidej se
23.30 - Losování Šťastných
05.20 - Šaty dělají
deset a Šance milion
09.25 - Nedej se
člověka
23.35 - Pevnost
09.45 - Letadlová loď
05.30 - Správy STV
01.10 - Hon na člověka
Enterprise: Midway
05.55 - Sochař
02.45 - Pošta pro tebe
10.40 - Neobyčejné životy
03.35 - Sólo pro... Teagrass
06.45 - Na plovárně
11.40 - AZ-kvíz
04.15 - Folklorní magazín
s
Ivanou
Trumpovou
12.05 - Kuchařská pohotovost
06:00
04.35 - Kde se žije dlouho
07.10
Žena
v
trysku
století
Království
12.35 - Partnerské vztahy
08.30
Panorama
surikat (1)
aneb Návod
09.10 - Na stopě
06:25 FernGully:
na přežití
Poslední deštný prales 09.30 - Experiment
13.00 - Černé ovce
Australsko- americký 10.00 - Babičky ve víru lásky
06:15
13.15 - Tak to vidím já (7/7)
11.00 - Evropský koncert
animovaný film
Bolek a Lolek
13.30 - Jak se peče štěstí
2009
07:45 Lucie, postrach ulice
(12, 13)
14.30 - Interpelace poslanců
13.05 - Byla jednou jedna
06:40 Baby Looney
Český film
na předsedu vlády
planeta (17/26)
Tunes (6)
pro celou rodinu
16.00 - MS v hokeji 2009
13.40 - Sportovci světa: LOH 07:05 Pirátova rodinka (26)
09:10 Kouzelný měšec
Přímý přenos
07:35 Admirál Bublina
Soul 1988
Česká komedie
útočí (5)
osmifinálového utkání 10:55 Císařův pekař
14.35 - Evropa dnes
18.40 - David Vršecký:
Český film
15.05 - City Folk - Praha, 2007 08:05 Čarodějky VIII (3)
12:25 Hlava rodiny
15.35 - Kosmopolis - Speciál 08:55 Eso
10 let k titulu
10:10 Mlhy Avalonu (1/2)
Americká
16.00 - Zlatá brána
18.55 - Zprávy v českém
12:00 Volejte Novu
rodinná komedie
17.00 - Chcete mě?
znakovém jazyce
12:30 Anděl na horách
14:20
Flek
17.15
Leopardí
žena
19.05 - Království divočiny:
Česká komedie
Americká
18.55
Slavnostní
koncert
z
Karety zelenavé
13:55 Chceme žít s Vámi
krimi komedie
Pražského hradu
14:25 Hořké sladkosti
19.35 - Game Page
16:15 Z pekla štěstí
19.30 - Magazín Ligy mistrů 16:15 Postřižiny
20.00 - MS v hokeji 2009
Český film
20.00 - MS v hokeji 2009
Český film
Švýcarsko
18:30 Ulice (1309, 1310)
Přímý přenos
17:55 Babicovy dobroty
Přímý přenos
19:30 Televizní noviny
osmifinálového
18:35 Koření
osmifinálového utkání
Sportovní noviny
utkání
19:30 Televizní noviny
22.45 - Zašlapané projekty
Sportovní noviny
Počasí
22.45 - I BBC se utne
23.05 - Berlín, Alexandrovo
Počasí
23.05 - TV BONSAI
20:00 Hříšný tanec
náměstí (6/14)
20:00 Růžový panter
23.25 - Gorodok (8/20)
Americký
00.05 - Olověná bublina (5/6)
Americká komedie
23.50 - Dlouhý půst
romantický film
21:50 Žoldáci spravedlnosti
Marty Kubišové
00.35 - Film point
21:55 Kráčející skála
Americko - jihoafrický
00.50 - 60. Mezinárodní
01.30 - Sladká labuť avonská
Americký
akční thriller
hudební festival
03.20 - Záhadná smrt
akční film
02.10 - Dobrodružství vědy
23:35 Pustina
korunního prince
23:35 Jdi za svým srdcem
a techniky
Britský horor
Rudolfa
Americký
02.35 - Hledám práci
01:15 Novashopping
04.15 - Pokus o portrét básníka
romantický film
03.00 - Český národní
01:35 Volejte Novu
Václava Hraběte
01:35 Novashopping
symfonický orchestr
02:05 Babicovy dobroty
04.40 - Než přijede záchranka 01:55 Tabu
04.25 - Vokolek
02:30 Věštírna
(10/13)
04.40 - Po stopách
02:45 Věštírna
03:10 Áčko

30 . 4. 2009

05.00 - Poslední
vojáci
05.30 - Láska
včera, dnes a zítra
06.30 - Správy STV
07.00 - Silnější než rozum
07.20 - Městské divadlo,
které tančí,
mluví a zpívá
07.50 - Panorama
08.30 - Codex Gigas
- Ďáblova bible
09.25 - Folklorní magazín
09.50 - Náš venkov
10.10 - Ta naša kapela
10.40 - Hledání ztraceného
času
11.00 - Čtyři okamžiky ticha
11.55 - PORT
12.30 - Pětka v Pomeranči
12.55 - Game Page
13.20 - Sabotáž
13.50 - Kanye West: Live
14.45 - Kamera na cestách:
Královský Londýn
15.35 - Krásy evropského
pobřeží: V
15.45 - O češtině
16.00 - MS v hokeji 2009
Švýcarsko
Přímý přenos
osmifinálového utkání
18.40 - Divadlo žije!
19.05 - Kultura.cz
19.30 - Recitál skupiny
Mascara
20.00 - MS v hokeji 2009
Švýcarsko
Přímý přenos
osmifinálového utkání
22.40 - Krok za krokem
k Eurovizi (2/3)
23.10 - Noc s Andělem
00.40 - Pointer Sisters:
Live (1/2)
01.20 - Sešli se ...
02.20 - Klobouček
02.55 - ČT Live
- Michal Hrůza
03.50 - Ladí neladí
04.40 - Mezi proudy

06:00- Párty s
kuchařem
06:30- Kočičí banda (22)
07:00- X-Men: Začátek II (4)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Fresh Prince III (20)
08:00- Přátelé V (19)
08:35- možnost regionálního
zpravodajství
08:35- Autosalon
09:30- Knight Rider I (1)
10:30- Wolffův revír IV
11:30- Policejní vyjednavači
(1)
12:25- Columbo
14:20- Corky Romano:
Noční můra mafie
16:05- Den nezávislosti
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé V (20)
20:00- Den poté
Americký
katastrofický film
22:30- Mstitel
Australsko-americký
akční film
00:15- Bouřlivý příliv (1/2)
01:50- Volejte Věštce
03:35- Helicops III (2)
04:20- Helicops III (3)

04:30 DO-RE-MI
05:15 Novashopping

2. 5. 2009

06:00- Párty s
kuchařem
06:30- Kočičí banda (23)
07:00- X-Men: Začátek II (5)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Dobrodružství Toma
a Jerryho
08:00- Přátelé V (20)
08:30- Svět ve válce (14)
09:35- Svět 2009
10:10- Tajemná paní
Pollifaxová
11:55- Receptář prima nápadů
13:00- Partie
13:40- M*A*S*H (57)
14:15- Americký princ JFK Jr.
Americký film
16:05- Columbo
18:00- Jak se staví dům
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé V (21)
20:00- Vraždy v Midsomeru X
22:00- Pomsta
Americký thriller
00:25- Americké graffiti
Americká komedie
02:15- Volejte Věštce
04:00- Partie
04:45- Sinan Toprak II (4)

20:00 Mezi námi děvčaty
Americká komedie
22:00 Střepiny
22:30 Mr.GS
23:05 Osudový dotek
Americký thriller
01:10 Kriminálka Miami II
01:55 Novashopping
02:15 Střepiny
02:40 Volenka
04:10 DO-RE-MI
05:00 Novashopping

3. 5. 2009

05.30 - Banánové
rybičky
05.55 - Nedělní ráno
06.50 - Správy STV
07.20 - City Folk - Praha, 2007
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník (727/2379)
08.40 - Děti okamžiku
09.00 - Tuláci po hvězdách
09.30 - Knižní svět
10.00 - Film 2009
10.30 - Exit 316 - Mise
10.50 - Chcete je?
10.55 - Mýty a fakta historie:
Kněžna upír
11.50 - Johanka z Arku
14.05 - Terra musica
06:15
14.50 - Svět umění:
Království
15.40 - Poklady světa
surikat (2)
06:40 Kamarádi z lesa (1, 2) 16.00 - MS v hokeji 2009
Přímý přenos
07:15 Bolek a Lolek (14, 15)
osmifinálového utkání
07:40 Baby Looney Tunes (7)
18.40 - Simpsonovi XIX
08:05 Pirátova rodinka (27)
08:35 Čarodějky z předměstí 19.05 - Česká filharmonie
Česká komedie
mládeži
10:10 Jane Doe:
19.35 - Hudební skvosty
Deklarace nezávislosti 20.00 - MS v hokeji 2009
11:55 Noc klavíristy
Švýcarsko
Český detektivní film
Přímý přenos
13:30 Moto GP
osmifinálového utkání
- Velká cena Španělska
22.40 - Šupiny z AniFestu
15:20 Hříšný tanec 2
Americký film
2009
17:00 Odpolední Televizní 22.45 - Všichni do jednoho
noviny
00.35 - Dave Brubeck Quartet
Sportovní noviny
01.30 - Trapasy
Odpolední Počasí
02.40 - Čétéčko
17:30 Dva a půl chlapa IV
17:55 Rady ptáka Loskutáka 03.00 - Kamera na cestách:
Královský Londýn
18:50 Občanské judo
03.50 - Vzhůru dolů! (7/7)
19:30 Televizní noviny
04.05 - Krásný ztráty
Sportovní noviny
Počasí
04.35 - Jožka Kubík

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Unesli nám Leonarda
06.20 - Ferda (1/26)
06.45 - Trojčátka (18/26)
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
(3/6)
11.50 - Kde peníze pomáhají
12.00 - Otázky
Václava Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Čerte, drž se svého
kopyta!
14.20 - Cesty víry
14.40 - Křesťanský magazín
14.55 - Sváteční slovo
15.00 - Zlá krev (2/7)
16.15 - Vzhůru dolů! (7/7)
16.35 - Moje rodina III (5/13)
17.05 - Nehasit! Hořím!
17.25 - Čétéčko
17.40 - Retro
18.10 - Arabela se vrací
aneb Rumburak
králem Říše pohádek
(31/39)
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 - Na rozchodnou
21.05 - 168 hodin
21.35 - Kde peníze pomáhají
21.45 - Zprávy
21.50 - Branky, body, vteřiny
21.55 - Losování Sportky
a Šance
22.00 - Dalziel a Pascoe XI
(5/5)
23.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.50 - Huff II (8/13)
00.45 - Svět umění
01.35 - Uvolněte se, prosím
02.15 - Na cestě po Matanzas
02.45 - Náš člověk na
Seychellách
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle
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Doteky módy rozzářily prostějovské divadlo
Excelentní Tomáš Hanák, úžasné modely a česká premiéra Paris Hilton!
V pátek 24. dubna proběhl v
prostějovském Městském divadle devátý ročník soutěže
Doteky módy. Galavečerem
vtipně a s humorem provázel
známý herec, moderátor a bavič Tomáš Hanák. Doteky módy pořádá Střední průmyslová
škola oděvní, Vápenice 1, Prostějov.
Letošní přehlídka se skládala ze
čtyř částí. Nejdřív předvedly své
modely studentky školy a poté
byla odstartována soutěž. V kategorii D1, oděvní doplněk pro základní školy, vyhrála teprve třináctiletá Martina Pyštěková s
modelem Blankyt. V kategorii
D2, doplněk ostatní, získala první místo Veronika Šebestová,
která ručně vyšívala doplňky jako je pásek nebo čelenka. O1 je

kategorie oděvní tvorba pro základní školy a zde získala prvenství Veronika Spáčilová s modelem, který se skládal jen z obyčejných barevných brček na pití.
Kategorie O2, oděvní tvorba
ostatní, měla tři stupně vítězů. Na
třetím místě se umístila Lucie
Uždilová s pěti bílými modely.
Druhé místo obsadila Vendula
Niklová, její modely byly sladěny v šedé, bílé a černé barvě. Prvenství patří Karolíně Dohnalové s velmi extravagantními
modely. Karolína za svoji snahu
získala horské kolo, zájezd do
Řecka a spoustu dalších krásných cen.
V rámci galavečera se představily modely od známých světových návrhářů, jako jsou Calvin
Klein, Jean Paul Gaultier, Versa-

ce, Just Cavalli nebo John Gallano. Vůbec poprvé v České republice se na pódiu Městského
divadla v Prostějově představily
modely Paris Histon. Velkou ctí
bylo také představení modelů tuzemských návrhářů Jany Berg a
Marka Vašuta.
Přehlídka byla oslňující a divákům brala dech. Jako host přijala pozvání skupina Maraca,
která ve své hudbě mísí exotické
vlivy s jazzem, rockem a elektronikou. Výrazným prvkem skupiny je zpěvačka a houslistka Gabriela Vermelho, která jedno ze
svých vystoupení doplnila tancem. V doprovodném programu
také vystoupila mistryně světa v
disco dance Kristýna Hlostová a
její dvě kolegyně.
Ale ani Tomáš Hanák během

soutěže Doteky módy nezůstával
s bavením hostů pozadu. Při zahájení programu velmi jasně
předvedl, jak by se dívky měli
tvářit, jak chodit a s přehnanými
grimasy a chůzí rozesmál celý
sál. Poté si chtěl vyzkoušet porotu, jak dobře vidí, tak si na své sako připevnil placku s podobou
Saskie Burešové a porota musela
rozeznat, kdo na placce je. Po
ukázce zahraničních modelů Hanák vystoupil na pódium ve
svém vlastním modelu - lososových kalhotách, bílé košili,
modrém svetru a v doprovodu
básně, kterou sám složil, předvedl herecký výstup, který zanechal ve tvářích publika pobavené
obličeje. „ Báseň jsem složil už
dříve, ale v autě po cestě sem
jsem si ji ještě zdokonalil,“ pro-

zradil nám Tomáš Hanák po vystoupení. V exkluzivním rozhovoru pro PV Večerník Tomáš Hanák přiznal: „Atmosféra tady se
mi moc líbila. Moderování mám
raději než herectví, protože je lépe honorováno a také se nemusím opakovat. Prostějov mám
velmi rád. A moderovat tady se
mi moc líbilo, protože se to lišilo
od těch snobských akcí, kterých
se účastním… Odjíždím s pocitem spokojenosti. I přehlídka se
mi velice líbila a dokážu si
mnohé z modelů představit i na
mých dcerách. Některé modely
byly téměř profesionální!“
Letošní soutěž byla v duchu devítek, protože oděvní škola slaví
devadesát let a letošní přehlídka
byla devátou v pořadí. Otcem
myšlenky pořádat Doteky módy

je Jiří Snášel, ředitel Střední průmyslové školy oděvní. „Nápad
byl ambiciózní, chtěl jsem, aby
se naše škola proslavila ve světě,
a tak vznikly Doteky módy. Tomáš Hanák nebyl první slavná
osobnost, která Doteky módy
moderovala. V předešlých ročnících to byla třeba Gabriela
Partyšová, Michaela Dolinová
nebo Karel Voříšek. Protože nejsme agentura, ale škola tak
sháníme prostředky na financování soutěže od sponzorů. Doteky módy je soutěž velice složitá
na přípravu, takže se s přípravami začíná už v září. Některé z originálních modelů od známých
návrhářů stály od padesáti do sedmdesáti tisíc. Sháníme je buď
přes bývalé studenty, kteří u daných návrhářů pracují, nebo se

rovnou obrátíme na samotné zástupce značky. Myslím si, že škola má velmi širokou marketingovou komunikaci s oděvními firmami, s kterými spolupracuje po
celý rok a tak se snažíme zařadit
do Doteků módy vždy tu značku
či společnost, která je v současné
době „in“ a třeba i ty, které se ještě v Prostějově nepředstavily.
Tato komunikace je především
postavena na dlouholetých vztazích a vazbách a tak mnohdy je
pro nás příjemné, že nejde vždy
jen o výši honorářů a dalších nákladů. Samozřejmostí je, že chci
i touto formou poděkovat Městu
Prostějov a Olomouckému kraji
spolu s dalšími sponzory a partnery za podporu a přízeň,“ svěřil
organizátor soutěže a ředitel školy Jiří Snášel.
-vevi-

Hlavní protagonisté. Vlevo hovořícího Jiřího
Snášela, ředitele Střední průmyslové školy oděvní bedlivě pozoruje Tomáš Hanák, moderátorská hvězda galavečera.

Česká premiéra. Na Dotecích módy se poprvé v ČR
představila kolekce Paris Hilton.
Úvod obstarali “domácí.” První přehlídkou večera byly modely studentů pořádající Střední průmyslové školy oděvní.

Šťastná vítězka. Modely Karolíny Dohnalové (na snímku vpravo) se v hlavní kategorii porotě líbily
nejvíc. Vítězce blahopřeje Jiří Snášel, po jeho pravici Pavel Sekanina, náměstek hejtmana Olomouckého
kraje a Jana Berg, módní návrhářka.

Exotická hudba. Gabriela Vermelho se skupinou Maraca.

Moderátor excelující... Tomáš
Hanák se na pódiu ukázal se svým
vlastním modelem i básní. Snímky nepotřebují
komentář...

Extravagance 1.
Šaty z brček na pití?
Proč ne! Veronika Spáčilová
s nimi nakonec ve své kategorii vyhrála.

Extravagance 2. Tento módní doplněk byl vyroben
z korunkových uzávěrů.

Významní hosté. Doteky módy navštívili vedle dalších osobností také (zleva) Michal Šmucr, ředitel Gymnázia Jiřího
Wolkera v Prostějově, Milivoj Žák, předseda představenstva Oděvního podniku a Radim Fiala, poslanec PS Parlamentu ČR.

Televizní hvězda. Vítězku Doteků módy v kategorii O2 Karolínu Dohnalovou po soutěži vyzpovídala před kamerou Darja
Hrubá, moderátorka pořadu Móda Extravagance Manýry.
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Studenti Cyrilometodějského gymnázia se Spolužáci úspěšně recitovali v Rakousku
ve Středoškolské odborné činnosti neztratili
Studentská odborná činnost už
má své vítěze v okresním kole.
Jsme rádi, že 10 studentů Cyrilometodějského gymnázia, kteří se zúčastnili, se neztratilo a

výbornými výsledky rozšířilo
úspěchy školy.
Dvě první místa s postupem do
krajského kola získaly studentky
septimy, Eva Malečková s prací z

oboru biologie „Hálky a miny v
biokoridoru Hloučela„ a Klára
Kordasová s tématem z oboru
chemie „Tajemná éčka„. Kvalitu
soutěžních prací dokazují i pět da-

lších studentů CMG postupujících do krajského kola z druhých
a třetích míst. SOČ učí systematické práci na určitém tématu, při
níž se často uplatňují metody studia a zpracování poznatků typické
pro vysokoškolské studium. Naprostá většina absolventů gymnázia pokračuje ve studiu na univerzitách, a tak jim tato průprava
jistě přijde vhod v budoucnosti.
Pro studenty CMG však účast v
SOČ není první a jediné setkání s
tímto způsobem studia.Již v
kvintě, tj.v prvním ročníku vyššího gymnázia si mohou vybrat z
několika témat seminárních prací,
které pak před komisí a spolužáky
obhajují.. Je-li téma dostatečně
nosné, mohou je dále zpracovat
do hloubky a přihlásit se na středoškolskou odbornou činnost. V
septimě je pak seminární práce
pevnou součástí učebního plánu.
Krajské kolo SOČ se v letošním
roce uskuteční v Prostějově,
právě na Cyrilometodějském
gymnáziu. Všem našim studentům držíme palce.
-red-

Ve dnech 16. – 17. dubna se v rakouském Deutschlandsbergu
uskutečnila mezinárodní literárně-recitační soutěž na téma
Vzhůru k novým břehům. Jako
partnerská škola se účastnila i
prostějovská Střední odborná
škola podnikání a obchodu, která na tuto soutěž vyslala Jiřího
Kaspara a Gábinu Noskovou,
čili mě a mou spolužačku.
Soutěž spočívala ve čtení vlastního textu v němčině s prezentací a
hudbou. Finále soutěže se účastnilo dohromady i s námi asi 20 studentů z Rakouska, kteří byli rodilí
mluvčí, a ze Slovinska. Rakušané
tvořili drtivou většinu a jejich
práce byly téměř bez výjimek na
téma smrt nebo utrpení. Samotná
soutěž začínala až v pátek sedm-

náctého, ale my jsme dorazili už ve
čtvrtek na generálku.
Školní budova je obrovská a sídlí v
ní hned několik škol. Byli jsme
ubytováni v mládežnické ubytovně, které se v Rakousku říká Jugendherberge. Během naší návštěvy jsme podnikli výšlap na místní
hrad, odkud byl krásný výhled do
kraje.
Na soutěži už na nás začal doléhat
stres. Porota hodnotila text, přednes, výslovnost a prezentaci. Gábina měla štěstí, protože šla hned třetí a recitovala svůj text „O malé
myšce„. Sklidila velký úspěch za
dobrou prezentaci a procítěný projev. Její práce byla o tom, jak se
myška snaží přeplavat z jednoho
břehu na druhý. Já jsem naopak šel
až osmnáctý, což nepřispělo k mé-

mu klidu. Má práce pojednávala o
cestě Vasca da Gammy do Indie.
Jednoduše jsem s nadsázkou použil historické skutečnosti a pustil k
tomu hudbu z „Dobytí ráje„. V
prezentaci jsem použil i některé
komiksové obrázky, abych příběh
trochu odlehčil.
Všichni finalisté byli za své vystoupení oceněni odměnami od
sponzorů školy. Já jsem byl pátý a
Gábina druhá, což považuji za obrovský úspěch nejen pro naši školu
ale i pro Prostějov a Olomoucký
kraj. Slovinci, kteří mají Rakousko
přece jen blíž než my, skončili na
posledních příčkách. Po soutěži
jsme ještě byli jako jediní pozváni
na oběd s ředitelem a celou komisí,
což pro nás byla velká pocta.
Jiří Kaspar, 3.O

Studenti CMG v Prostějově svými
výbornými výkony v SOČ rozšířili
úspěchy školy.

Jarní a letní inspirace paní módy
Módu do města módy přiveze
návrhářka a oděvní výtvarnice
Iveta Nedomává, jejíž modely
jarní a letní kolekce budou k vidění v Kulturním klubu DUHA ve čtvrtek 30. dubna od
18,00 hodin. Prodejní módní

přehlídku originálních úpletových modelů pořádá Okrašlovací spolek města Prostějova a
jak už je dobrým zvykem,
vstup je zdarma.
Co na sebe? Otázka čistě ženská a
v každém případě odůvodněná,

protože žena nemá oblečení nikdy dost, v šatníku stále chybí nějaké praktické šatičky, sukně či
blůzka. Módní přehlídka Ivety
Nedomové je nejen přehlídkou
novinek pro jaro a léto, ale také
dobrou zábavou díky vtipu a šar-

Modely ve velikosti mini i maxi jsou nosivé a praktické.

mu návrhářky, která sama uvádí
své modely s humorem a nadsázkou. Přednosti jejích vrstvených
modelů z přírodních materiálů
mačkané bavlny, viskózy, hedvábí a tibetského kašmíru umocňuje cenová dostupnost.
Brněnská návrhářka a výtvarnice
Iveta Nedomová je zastánkyní
jednoduchého a pohodlného stylu, který podtrhuje ženskou individualitu. Své oděvní kreace dotváří ruční prací jako je speciální
barvení, batikování, vyšívání nebo malování přímo na části oděvu
a použití atypických galanterních
prvků. A především pro ženu nepostradatelných kapes, kapsiček
a kapsářů. Je dvorní dodavatelkou stylového oblečení hereček
Nadi Konvalinkové a Květy Fialové
Na hity jarní a letní kolekce povýšila Iveta Nedomová motýly,
měnivé barvy moře a také barvy
více či méně zralých melounů.
Na jejích ručně zpracovaných
kreacích se však nezřídka objevují i brněnské věže a komíny,
které vidí výtvarnice denně z okna svého bytu. Moderní ženy
ocení nejen praktičnost a nosivost
předváděných oděvů, ale i jednoduchou údržbu typu pračka vypere - žehlička není potřeba. -jp-

Jiří Kaspar s Gábinou Noskovou se těší z úspěchu při recitační soutěži v Rakousku.

Během a pohybem proti drogám
Den bez učení, den plný pohybu,
takový byl páteční program v Základní škole Dr. Horáka v Prostějově. Celoškolní akce Běží celá
škola rozběhala všechny třídy,
všech šest set žáků školy i s učiteli.
Na start půlkilometrového běhu kolem areálu školy se postavily postupně jednotlivé třídy, zvlášť běželi
hoši a zvlášť dívky. Společný běh
byl pro žáky 2. stupně také ve znamení boje proti drogám. Škola uspořádala už 5. ročník této celoškolní
akce.
„Tradici školních běhů a Dne bez
drog v duchu hesla zdravé město –
zdravá škola je naše škola, jsme založili skutečně už před pěti lety. Ka-

ždý ročník má své vítěze a ti mají
své čestné místo ve školní kronice,„
uvedla organizátorka Kamila Sedláčková s tím, že škola považuje
prevenci v boji proti drogám za tu
nejlepší cestu. „Drogy zasáhly celosvětově už i nejmladší žáky ve
školách, proto boj proti nim nikdy
neskončí,„ dodala Sedláčková.
První se na start běhu postavili třeťáci, nejdříve hoši, poté je následovaly s malým odstupem dívky
včetně třídní učitelky. „Pravidla
jsou naprosto jednoduchá. Nepodrážíme kamarády, nestrkáme se lokty, neběháme přes trávu a běžíme
opatrně kolem chodců. Snažíme se
co nejrychleji doběhnout do cíle,

protože vítězí jen jeden,“ připomínala svým ovečkám na startu.
A běželo se skutečně jako o závod,
protože na ty nejrychlejší čekaly
odměny a na celkového vítěze pohár ředitele školy. Ten si nakonec
vyběhl Honza Daněk z 9. třídy časem 1:44:86. Nejlepší čas mezi děvčaty naměřili Báře Maťovčíkové
ze sedmé-sportovní třídy a měl
hodnotu 2:05. Skvělé na sedmačku!
Celý den byl také oslavou Dne
Země, takže třídy po doběhnutí
svého závodu vyrazily na vycházku do přírody, za sportem na školní
hřiště nebo pomáhaly při úklidu v
areálu školy.
-jp-

Naše nemocnice uvedla jako druhá v republice do provozu
automatizovanou linku k provádění laboratorních vyšetření
Automatizovanou linku TCA
Thermo Fisher Scientific
spustilo jako druhé pracoviště v České republice v těchto
dnech do provozu Oddělení
laboratorní medicíny Nemocnice Prostějov, která je
členem skupiny Agel. Přístroj, který je určen k provádění rutinních biochemických a imunoanalytických
vyšetření, má hodnotu sedm
milionů korun.
"Smyslem celého projektu byla
snaha soustředit většinu nejfrekventovanějších analýz do jednoho pracoviště (sálové laboratoře), a tak optimalizovat příjem
materiálu a chod vzorku po laboratoři s maximálním využitím
primárních zkumavek. Tento
krok by měl přispět ke zvýšení
kvality a bezpečnosti práce (standardizace chodu vzorku, absolutní sledovatelnost chodu vzorku,
omezení kontaktu personálu se
zkumavkou), zkrácení laboratorní odezvy a vytvoření podmínek
pro komplexní post-analytickou
klinickou interpretaci laboratorních nálezů," vysvětluje Doc.
MUDr. David Stejskal, MBA,
Ph.D., EurChem, přednosta Oddělení laboratorní medicíny s
tím, že investice si vyžádala také
menší stavební úpravy a úplnou
obměnu hardware i software za
další miliony korun.
Do nové linky jsou v současnosti připojeny dva biochemické
analyzátory Advia 1650 a tři

imunochemické analyzátory Immulite 2500/2000. Tento systém
zajišťuje jednotný vstup a výstup
vzorků, přičemž kapacita celé
linky se pohybuje kolem 3300
biochemických a 750 imunochemických analýz za hodinu s průchodem v rámci tzv. preanalytické fáze kolem 500 zkumavek
za hodinu. "Linka je připojena na
laboratorní informační systém
OPEN LIMS pomocí centrální
počítačové stanice. Celý tento
systém je unikátní především pro
vestavěný mikročip v nosiči
vzorku, který obsahuje informa-

ce o vzorku a umožní identifikaci radiovým signálem. Velkou
výhodou je i velice tichý provoz," dodává přednosta David
Stejskal. Linku TCA lze snadno
modifikovat a rozšířit o kterýkoli z dostupných pre- a post-analytických modulů nebo napojit ještě další analyzátory různých
výrobců.
Oddělení laboratorní medicíny
prostějovské nemocnice se v
rámci rozvojové strategie společnosti Středomoravská nemocniční stává specializovaným
centrem pro poskytování zdra-

votní péče pro pacienty v rámci
spádových oblastí svých tří nemocnic. Plán Sředomoravské nemocniční také předpokládá
vznik tzv. "center excellence" s
ambicí poskytovat péči s nadregionálním dosahem, tedy i za
hranicemi Olomouckého kraje. I
proto oddělení laboratorní medicíny zakupuje jedinečné přístroje. Letos již například jako první
v České republice pořídili plně
automatický systém "HB&L Uro
Quattro", který slouží k vyšetření
moči a dalších biologických tekutin.
-red-

Nový přístroj, který je určen k provádění rutinních biochemických a imunoanalytických vyšetření, má hodnotu
sedm milionů korun.

Start běhu vypustil ducha soutěživosti, všichni chtěli doběhnout první.

Knihovna patřila čarodějnicím
Ve čtvrtek 23. dubna 2009 v U soutěží asistovali také pomoc- mosféru doplňovalo domácí cuk15.00 hodin se na dětském oddě- níci Jirka, Pavel a asistentka roví z kuchyně Jarmily Šmucrové.
lení knihovny konal „Slet čaro- Markéta. Skutečně skvělou at-apdějů a čarodějnic“.
Každý malý čtenář, který přišel toho dne do knihovny v kostýmu čarodějnice nebo čaroděje měl šanci
získat v mnoha soutěžích nějakou
sladkou odměnu. Soutěže si připravily tři čarodějnické knihovnice (tedy aspoň podle kostýmů) a bylo ve
hře mnoho sladkých i jiných cen.
Kromě toho porota složená z místostarostky dr. Aleny Raškové, ředitele knihovny MgA. Aleše Procházky a oněch tří kouzelných knihovnic vybrala nejpozoruhodnější
masky. Speciální cenu získala nejmladší upírka Deniska, cenu pro
jediného čarodějnického kluka
Honzík a cenu za největší čaroděj- Nejkrásnější čarodějnice vybírali místostarostka Alena Rašková spolu s ředitelem
knihovny Alešem Procházkou.
nický „rozcuch„ Vendulka.

Inzerce
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Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

PV Veèerník,
Olomoucká 10,
Prostìjov
tel.: 582 333 433
email:
vecernik@pv.cz
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Mistrovský titul na Hané!
Zlatá volejbalová žeň letošní sezóny byla v uplynulém týdnu završena. Po vítězství v Českém a Česko-slovenském poháru, úspěšné premiéře v Champions league, dokázaly svěřenkyně renomovaného trenéra Miroslava Čady dotáhnout do vítězného cíle i tažení za tuzemským mistrovským titulem. Celosezónní bilance z mistrovských utkání 37 výher jen při pěti
porážkách a poměrem setů 115:31 nepotřebuje dalších komentářů. Náš týdeník samozřejmě celou zlatou cestu sledoval a připravil pro vás rozsáhlý informační servis. V dnešním vydání se můžete dočíst o VK Prostějov na stranách 17, 22 a 28! Dneškem však vzdávání holdu úspěšným reprezentantkám našeho města nekončí a i v dalších číslech Prostějovského
Večerníku se můžete těšit na mnoho rozhovorů a fotografií z tábora mistrovského klubu.
-zv-

A další bude v sobotu?

„Vemte si buben a udělejte rachot,“
vzkázal fanouškům kapitán Petr Novotný
Do rozhodujícího zápasu letošní
sezóny povede prostějovské rohovníky z pozice kapitána Petr
Novotný. Borec, který má
v posledních týdnech reprezentační formu, vždyť vyhrál své
poslední tři mistrovské zápasy
vždy před limitem! Po svém přestupu z Ostravy v roce 2007 vyrostl v oporu týmu a stal se vůdčí
osobností prostějovského celku.
Po odchodu L’udovíta Plachetky byl dokonce určen kapitánem
BC DTJ. Český reprezentant a
účastník loňského mistrovství
světa v Chicagu se na Hané dokonale zabydlel a tak není divu,
že právě na jeho výkony trenér i
fanoušci hodně spoléhají. Nejinak tomu bude i v klíčovém duelu v Ústí nad Labem. „Musím
vyhrát a ostatní záleží na klucích. I když je Ústí favoritem a
osobně to růžově nevidím, budeme bojovat,“ slíbil příznivcům
osmadvacetiletý dvojnásobný
mistr republiky Petr Novotný

(váhová kategorie do 81 kg).
¤ Čeká vás závěrečné extraligové utkání, které rozhodne o
mistrovském titulu. S čím se na
sever Čech vydáváte?
„S vědomím, že to bude hodně
těžké...(povzdechne si) Je jasné,
že Ústí si to nebude chtít nechat
vzít a udělá pro to všechno, možné i nemožné. Jsem sice optimista, ale v tomto případě to moc
růžově nevidím (ironický
úsměv). Loni jsme měli štěstí na
jejich slabší sestavu, což se asi letos opakovat nebudeme. Mají nastoupit s tím nejsilnějším. Domácí jsou tak
určitě favoritem, my můžeme jen překvapit. Na druhou
stranu jsme obhájci titulu a musíme
udělat
všechno pro to,
abychom pohár
znovu přivezli

do Prostějova. Jak ale říkám, bude strašně náročné to tam urvat. V
každém případě budeme bojovat.“
¤ Co by podle vás mohlo tak
důležitý duel rozhodovat?
„Momentální forma jednotlivých borců. Každý z nás musí zamakat na maximum a snažit se
pomoct týmu. Za sebe můžu říct,
že já musím vyhrát a vše ostatní
leží na klucích. Tak to cítím. Pokud se všichni budeme soustředit
na vlastní výkon a pak v rámci
možností si pomůžeme, máme
šanci uspět. Na straně Ústí jsou si-

ce jisté výhody jako domácí prostředí, lepší podmínky a další,
avšak my zase máme lepší tým,
ve kterém si navzájem fandíme.
Záležet ovšem bude také na rozhodčích.“
¤ Na to mířila má další otázka.
Čekáte v tomto směru rovný
pakt, nebo se obáváte jistých
„potíží“?
„Já doufám, že vše proběhne v
rámci fair-play. Věřím v korektní
rozhodování sudích, i když si o
nich již delší dobu myslím své...
Toto je však natolik důležitý
zápas, který budou sledovat doslova všichni, že by si nikdo neměl dovolit
záměrně někoho poškodit. Ať vyhraje ten lepší v
ringu!“
¤ Takže, žádnou „zradu“ v tomto směru nečekáte?
„Vyloženě zradu snad ne
(úsměv). Když boxujete
venku, musíte počítat s
tím, že rozhodčí stojí
spíše na straně domácích
borců. Tak to prostě v
Tak by to mělo vypadat! Prostějovští příznivci pevně věří, že tomto sportu chodí. Je tePetr Novotný bude takhle odcházet zringu i vsobotu a ústecký Stárek dy jasné, že musíme bose bude kroutit v bolestech…
foto: Zdeněk Pěnička xovat ne na sto, ale na sto-

padesát procent a svého protivníka vyloženě předčít. Pak vám
to prostě sudí musí dát! Na výroky rozhodčích se však nesmíme
soustředit a zaobírat se jimi. Nemá to prostě význam.“
¤ Jak se na rozhodující utkání
připravujete vy osobně?
„Pokud se nestane nic nepředvídatelného, čeká mě souboj se
Stárkem, kterého jsem v domácím prostředí porazil jen těsně
a upřímně řečeno, dostal jsem to
právě jen proto, že jsem byl doma. Teď tedy musím zaboxovat o
mnoho líp a ukázat, že to mé
trápení s tímto soupeřem byla jen
náhoda. Chci jasně přesvědčit, že
jsem ve své váze českou jedničkou! Nic jiného než výhru tedy
neberu.“
¤ Závěrem co byste jako kapitán vzkázal prostějovským
příznivcům, kteří se za vámi
vydají na dlouhou cestu?
„Je strašně dobře, že s námi jedou. Čím více jich bude, tím lépe.
A ať si vezmou konečně buben!
Doufám, že tam vytvoří takovou
kulisu, ze které se všichni postaví
na hlavu.“
-zv,pkDalší boxerské aktuality
na str. 23
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Realitní kancelář

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

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

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

NOVINKA!
realityarea@volny.cz

BYTY – pronájem
PROSTĚJOVSKO
Byt
Byt
DB
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV

1+kk
1+kk
1+kk
1+1
2+1
4+1
3+1
3+1
3+1
3+1

Marie Pujmanové, PV
Marie Pujmanové, PV
Resslova, Prostějov
Waitova, Prostějov
Dolní, Prostějov
Palackého, Prostějov
Slovenská, Prostějov
Švýcarská, Prostějov
Marie Pujmanové, PV
Švýcarská, Prostějov

4 520,4 520,5 000,6 500,7 500,7 900,8 000,8 700,8 900,10 000,-

Tel.:604 665 206
Tel.:604 665 206
Tel.:605 070 842
Tel.:604 665 206
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:604 665 206
Tel.:731 704 904

BYTY – prodej
PROSTĚJOVSKO
OV
OV
DB
DB
DB
DB
OV
OV
OV
OV
DB
DB
OV
OV
DB
DB
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV

2+1
2+1
1+1
2+1
2+1
2+1
1+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
3+1
2+kk
3+1
2+kk
2+kk
2+kk
2+kk
2+kk
3+1
3+1
2+kk
2+kk
3+1
3+kk
3+kk
3+kk
3+kk

Moravská, Prostějov
Karlov, Prostějov
Jana Zrzavého, PV
Dolní, Prostějov
Ant. Slavíčka, PV
Moravská, Prostějov
Dolní, Prostějov
Krasická, Prostějov
Dolní, Prostějov
Dolní, Prostějov
Boh. Šmerala, PV
Rumunská, Prostějov
Dolní, Prostějov
Brněnská, Prostějov
Jana Zrzavého, PV
Tylova, Prostějov
Západní, Prostějov
Václava Špály, PV
Jezdecká, Prostějov
Jezdecká, Prostějov
Jezdecká, Prostějov
Jezdecká, Prostějov
Jezdecká, Prostějov
Šlikova, Prostějov
Šípková, Prostějov
Jezdecká, Prostějov
Jezdecká, Prostějov
Vojáčkovo nám., PV
Jezdecká, Prostějov
Jezdecká, Prostějov
Jezdecká, Prostějov
Jezdecká, Prostějov

info v RK
790 000,1 000 000,1 030 000,1 040 000,1 080 000,1 120 000,1 140 000,1 150 000,1 200 000,1 250 000,1 250 000,1 290 000,1 390 000,1 410 000,1 440 000,1 450 000,1 525 000,1 547 670,1 615 680,1 615 680,1 644 200,1 700 250,1 750 000,1 970 000,2 092 110,2 092 110,2 100 000,2 353 410,2 363 410,2 363 410,2 628 620,-

Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:604 665 206
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904

DOMY – prodej
PROSTĚJOVSKO
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

5+1
1+1
2+1
4+1
1+1
2 x 3+1
3+1
2+1,1+1
2*2+1
4+1
3+1
2*3+1

Němčice nad Hanou
15 000,Ptení
400 000,Lešany u Prostějova
740 000,Rozstání pod Kojálem 870 000,Přemyslovice
950 000,Pavlovice u Kojetína
970 000,Kralice na Hané
1 450 000,Koberská, Brodek u PV 1 575 000,Výšovice
1 640 000,Lidická, Prostějov
2 650 000,Prostějov
3 150 000,Šlikova, Prostějov
3 200 000,Winklerova, Prostějov 3 320 000,Krasická, Prostějov 3 995 000,-

Tel.:732 936 734
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 948 955
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904

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.
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

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

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

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!

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.

ProdejpolyfunkčníhoareáluvobciUrčice,okr.
Prostějov. Plocha areálu cca 8100m2, čtvercový
tvar. Admin. budova, stáje, bývalá sýpka a sklad.
hala 67mx 12,5m. Průběžná údržba.
Cena: osobní jednání
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.

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

Prostějov, ul. Pod Kosířem
Cihlovýbyt2+1vsecesnímdomě.Podlahováplocha
70 m2, 1. patro, před rekonstrukcí, sklep, zahrada.
Cena: Kč 960.000,Dr. byt 2+1, PV, A. Slavíčka, šatna, lodžie, plast. okna,
zateplení. V I.patře panel. domu s výtahem. Nová kuch.
linka.
Cena: 990 000,-Kč.
Dr.byt 2+1, PV-E.Beneše,plast.okna,lodžie,zateplení.
Vybourané jádro!
Cena: 1 030 000,-Kč.
Nový cihlový byt 2+kk Západní ul., PV, 60m2, Osobní
vl. III. patro,jížní strana.Možnost garážového stání.Volný
ihned.
Cena: 1 790 000 Kč.
Byt2+1,PV-Dolníul.,vosobnímvl.,plast.okna,lodžie,zateplení .Větší byt se šatnou.VI. patře, 58 m2. Cena: 1 180 000,-Kč

Byt 2+1 ,Okružní ul. PV, 62 m2, v osobním vl., III.poschodí panel.domu.Plast.okna,lodžie,zateplení,vchod,střecha,atd.Byt je v původním udržovaném stavu.Hypotéku
vyřídíme zdarma.
Cena: 1 200 000,-Kč

Výhodná investice !!

NOVINKA

Brodek u Konice, okr. Prostějov
Zděný volně stojící RD 3+1 (100 m2) před rekonstrukcí, možnost využití půdy. Veškeré inž. sítě. Zast.
plocha 118 m2, zahrada 360 m2.
Cena: Kč 490.000,-

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, zahrada140m2.
Cena:Kč590.000,-

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,-

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

NOVINKA

Prostějov, ul. Brněnská
Zděná řadová garáž se samostatným elektroměrem.
Cena: Kč 135.000,-

NOVINKA

VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.
Ivaň okr. Prostějov, samostatně stojící vilka 6 + 1z roku 1990, celopodsklepená, vjezd, garáž, pěkná zahrada
900 m2, bezvadný stav.
Cena: 2 780 000,-- Kč
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

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 .

reals@volny.cz
Prodej zděné zahrad. chatky se zahradou
450m2 v obci Studenec.
Cena: 120 000 Kč

NOVINKA

Vykoupíme Vaši nemovitost !!

Prodej pozemku 13 000m2 u cesty
Držovice - Smržice.
Cena: 220,-Kč / m2.
Prodej st.pozemku 152m2 v centru města na
výstavbu polyfunkčního domu o 3 NP. Vydáno
platné st. povolení!
Cena: 1 500 000 Kč

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

www.jhreality.cz

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

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

Kralice n/H, okr. Prostějov
Pronájem nebyt. prostor (výroba/sklad) 5 km od
města. Hala 150 m2, sv. výška 8 m, vrata pro nákl. auto, 2 kanceláře po 25 m2, rampa, příjezd kamionem.
Možnost rozšíření o další prostory cca 120 m2.
Cena: Kč 400,-/m2/rok

Prostějov, ul. Újezd
Pronájemnebyt.prostorvprům.dvoře,vhodnýchna
sklady, kanceláře, lehkou výrobu, služby, apod.
105 m2 – Kč 15.000,-/měsíc
160 m2 – Kč 15.000,-/měsíc
Prostory mají samostatné soc. zázemí, plyn. ÚT, el.,
vjezd a parkování nákl. autem.
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,-)
2+kk a 3+kk, Jezdecká ul. – OV, nové zkolaudované
byty – od
Kč 1.427.670,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
1+1, sídl. Svobody
Kč 5.500,-/měsíc vč. inkasa
1+1, Krasická ul.
Kč 5.500,-/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+kk, Rejskova ul.
Kč 9.000,-/měsíc + inkaso

 1+kk – sídl. E. Beneše: os. vlast./panel., 1.p./
ze 7, plast. okna, nová lodžie, v rekonstr. domě,
po prodeji volný. RSP119 Cena: 880 000 Kč
 1+1 – Sídl. svobody: os. vlast./panel., přízemí/ze 4, orientace na jih, v revitalizovaném
domě, udržovaný byt v původním stavu, ihned
volný. RSP478
Cena: 830 000 Kč
 1+1 – Tylova: družst./panel., 2.p./ze 7, s lodžií a
plast.okny,vrekonstr.domě,udržovanýapěknýbyt,
možnostzařízení.RSP169 Cena:899000Kč
2+1-Olomoucká:os.vlast./cihl.,4.p/z5dům
s výtahem, orientace na stranu odvrácenou od
silnice, ihned volný. RSP388
Cena k jednání: 999 000,- Kč (možná sleva)
2+1 - Belgická: panel./družst. (možnost převodu
do os. vlast. a financování hypotékou), 1.p./ze 7,
výtah; rekonstruovaný byt (nová kuch. linka, plovoucí podlahy, nová koupelna, plast. okna), ihned
volný.RSP99 NOVÁCENA:929000Kč
 2+1 - E. Beneše: družst./panel., 59 m2, zvýš.
přízemí/ze 4, zánovní kuch. linka, plast. okna,
obklady, dlažby apod. Krásný, prostorný a udržovaný byt; po prodeji volný. RSP178
Cena k jednání: 1 150 000 Kč (možná sleva)
2+1 – B. Šmerala: družst./panel., 7.p./ze 7,
výtah, v rekonstr. domě – plast. okna, zateplená
fasáda.Vbytě šatna a vest. skříně. RSP89
Cena: 1 150 000 Kč
 2+1 – Tylova: cihl./os.vlast., 3.p./ze 3, vl. etážové topení, plast. okna, klimatizace, plovoucí
podlahy,zděnýsklep,velkýbalkon,ihnedvolný.
RSP189
NOVINKA: 1 190 000 Kč
 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.
RSP19
Cena k jednání: 1 250 000 Kč
 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. RSP
29
Cena: 1 250 000 Kč
2+1-Brněnská:panel./os.vlast.,63m2,zvýš.
přízemí/ze4,plast.okna,vrekonstr.domě,ihned
volný. RSP428
Cena: 1 390 000 Kč
 3+1 – E. Beneše: os. vlast./panel., 7.p./ze 7,
výtah, v rekonstr. domě s plast. okny; příjemná
aklidnálokalita,možnostvyužitíhypotéky.RSP
358
Cena: 1 290 000 Kč
 3+1 - Šmeralova: družst./panel., byt asi
rok po komplet rekonstrukci vč. zděného byt.
jádra – nová kuch. linka, koupelna, podlahy,
dveře…; v bytě šatna, plast. okna se žaluziemi,
nová lodžie, v revitalizovaném domě. RSP 129
Cena: 1 800 000 Kč

PRONÁJEM

1+kk–Raisova:nezařízenýcihl.bytslodžiíaplast.
okny,volnýihned
Cena:5700Kčvč.ink
1+1 – Karlov: nezařízený cihl. byt, plast. okna, vl.
topení,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: nezařízený byt, po úpravách, velmi
pěkný,ihnedvolný NOVINKA:7000Kčvč.ink
2+1 – Dr. Horáka: nezařízený cihl. byt po část. rekonstrukci,sbalkonem,volnýod1.5.09
Cena:7500Kčvč.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

27. dubna 2009

Soli: „Věřím v poctivou práci, jsem tak naučená!“
„Ze sezóny mám radost, byla opravdu úspěšná,“ dodává kapitánka

„Vždycky může být ještě lepší.
Myslím si však, že byla velice
úspěšná. Mám z ní opravdu velkou radost.“
¤ Jako jedna ze dvou (ještě Nikol Sajdová) jste zažila loňský
neúspěch. Vnímala jste tedy letošní sezónu i z tohoto pohledu?
„Vnímala. V polovině sezóny
jsme se mezi sebou bavily, že by
bylo extrémně dobré napravit to
co se stalo vloni. Řekly jsme si, že
kdo z nás bude na palubovce tak
pro to musí udělat všechno. Makaly jsme i na tréninku vždy na
sto procent a dělaly jsme všechno
proto, abychom se dostaly na tu
nejvyšší úroveň. Nikol sice toho
moc nenahrála, ale na tréninku
nic neošidila.“
¤ Vy jste hodně vstřícná k veřejnosti. Bydlíte v Prostějově, s
lidmi se často potkáváte. Cítila
jste od nich, že od vás nic jiného
než titul neočekávají?
¤ Jaká byla, kapitánko, letošní „Určitě. Holky, které tu minulý
sezóna?
rok nebyly si absolutně neuvědoBrazilská kapitánka novopečených mistryň republiky Solange Soaresová, pro veškerou volejbalovou veřejnost známá jako Soli, dokázala převést svůj
tým úskalími letošní sezóny bez
jediného zakolísání.
Po úspěšném vystoupení v Champions league vyhrál VK Prostějov Český pohár, Česko-slovenský pohár a v uplynulém týdnu i
premiérově republikový mistrovský titul. Soli byla kapitánkou i v
loňském ročníku, kdy prožila
hluboké zklamání po ligovém semifinálovém vyřazení a tak byla z
celého přešťastného kádru asi
úplně tou nejšťastnější členkou.
Pocity úlevy a zadostiučinění ze
sympatické Brazilky byly také
cítit v našem rozhovoru, který poskytla exkluzivně Prostějovskému Večerníku dva dny po mistrovské derniéře.

movaly jaký je na nás vyvíjený
tlak. Já a Nikol jsme to po tom loňském neúspěchu věděly, jak je
to ve skutečnosti. Letošní sezóna
však byla úplně jiná. Vůbec jsme
nezažily takový stres a hlavně
jsme vyhrály. Já osobně jsem nechtěla nikomu nic dokazovat,
protože si myslím, že to nemám
zapotřebí. My jsme už minulý
rok chtěly pro Prostějov ten titul
vyhrát, protože nás zde přijali
úplně fantasticky. Lidé nás potkávali na ulici a bavili se s námi,
ta podpora byla obrovská. Proto
možná bylo to zklamání tak extrémní, protože nám všichni věřili. Sport je sport, prohrát se může,
ale když vidíte na tvářích fanoušků to zklamání, tak to pro nás byla obrovská facka.“
(Dokončení na str. 22)

17

VK PROSTĚJOV SPECIÁL
4. FINÁLE PLAY OFF EXTRALIGY ŽEN

VK KP Brno - VK Prostějov

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

59 minut
Pavelek, Antušák
1200
17:25
19 minut
17:25
19 minut
18:25
21 minut

Sestava Prostìjova
Jelínková
Spalová

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

JAK SE HRÁLO
FINÁLE PLAY OFF:
4. zápas: VK KP Brno -VK Prostějov 0:3 (-17, -17, -18). Konečný stav série 1:3. Sestavy: Onderková, Mikysková, Noseková, Svobodníková, Kubínová, Útlá, libero: Jášová. Střídaly: Melichárková,
Bradáčová, Hanusová - Pušněnkovová, Tomašeková, Soaresová,
Bramborová, Spalová, Jelínková, libero: Tomanová. Čas: 59 minut.
Diváků: 1200.

Splnila úkol. Solange Soaresová si
ve středu hodně oddychla. Dokázala
totiž dotáhnout svůj tým k plánovanému titulu.
Foto: Jiří Vojzola



HLAVNÍ PARTNEØI VK PROSTÌJOV

VOLEJBALOVÁ SMEČ TÝDNE



Volejbalistky proměnily brněnský mečbol s bravurou

To nejlepší nakonec!
Čtvrté finálové utkání ženské
volejbalové extraligy definitivně odkrylo poslední tajenku
letošní sezóny. V brněnské hale ve Vodově ulici si VK Prostějov poradil suverénním způsobem s domácím VK KP a společně s početnou enklávou
příznivců mohl hanácký tábor
slavit historický titul! Konečné finálové resumé 3:1 na
zápasy a 11:5 na sety ve prospěch žlutomodré eskadry
značí následující zápis do
análů: VK PROSTĚJOV MISTR ČR 2009!

BM 0:3 PV
Stejně jako ve druhé polovině
třetího utkání dal prostějovský
kouč Miroslav Čada důvěru sedmičce Pušněnkovová, Tomašeková, Soaresová, Bramborová, Spalová, Jelínková, libero
Tomanová. Natěšené hráčky
hostujícího týmu sice zpočátku
střetnutí táhaly za kratší konec
(4:2, 7:5), ale s blížícím se dvouciferným stavem převzaly otěže
první sady pevně do svých ru-

kou (10:14, 13:19). Koncovku
dobře rozehraného úvodního
dějství vzala na svou pravačku
brazilská kapitánka Solange Soaresová, která doslova rozbombardovala nezvykle děravé pole
Brna - 17:25 a 0:1. „Bylo vidět,
že tentokrát nejsme v té správné
provozní teplotě. Soupeř nás zatlačil neskutečným způsobem a
moc se s tím nedalo dělat,“
uvedla po utkání nejlepší hráčka
Brna v celé sérii Šárka Kubínová. Také druhá sada se nesla v
podobném duchu. Bodový stav
se dlouho přeléval s maximálně

A je to naše! Bezprostřední reakce po posledním míči nepotřebují žádných komentářů

foto: Jiří Vojzola

HLASY TRENÉRŮ
Ondřej MAREK (VK KP Brno): „Prostějov byl dnes jednoznačně lepší ve všech směrech. Dnešní zápas se odehrával přesně
v duchu našich vzájemných soubojů letošní sezóny, tedy plně
pod kontrolou soupeře. Dnes jsme také neměli žádnou šanci a
Prostějov plně potvrdil svou sílu. Po těch předchozích vyrovnaných zápasech se už na holkách projevila únava, protože na rozdíl od Prostějova nejsou všechny profesionálkami. My jsme jim
v předešlých utkáních čelili enormní bojovností, ale ani ta dnes
nestačila. Náš finálový cíl - co nejvíce favorita potrápit se nám ale
podařilo splnit.“
Miroslav ČADA (VK Prostějov): „V dnešním střetnutí byl mezi oběma družstvy znatelný rozdíl ve volejbalové kvalitě. Brno
jsme jasně přehrávali a největší rozdíl byl v útoku. Domácím se
podařilo celkově jen třikrát náš útok zblokovat a to hovoří za vše.
Děvčata dnes podala skvělý výkon, kdy se prosazovaly na smeči úplně všechny. Zkrátka se projevilo, že jsme výkonnostně dál
než soupeř a v tomto střetnutí už nedokázalo našemu permanentnímu tlaku čelit. Přesto zaslouží Brno absolutorium zvláště
za to, jak se dokázalo vyrovnat s absencí dvou zkušených hráček
Tobiášové s Božkovou.“
-zvjednobodovým rozdílem na jednu či druhou stranu. Od stavu
13:13 však opět dobře fungující
stroj prostějovského VK nasadil
k trháku - 13:18. Strhující jízdu
prostějovského expresu druhým
setem zakončila proměněním
hned prvního setbolu Bramborová - 17:25 a 0:2. Třetí sada zaznamenala oproti dvěma předchozím změnu režie. Hostující
tým nasadil k trháku (1:7), ale
domácí bojovnice neklesaly na
mysli a dokázaly překvapivě
srovnat - 9:9. Další odskok Prostějova na 11:15 přinesl oddechový čas Brna po němž se domácí plejerky vrátily na hřiště s
širokými úsměvy. „To už se nedalo nic dělat. Když vás někdo
takhle mele, tak je lepší tam jít s
úsměvem než s nějakými zlomenými grimasami,“ okomen-

tovala zajímavou situaci Kubínová. Bezstarostnost Brňanek
přinesla poslední komplikace
na mistrovské cestě Prostějova
v podobě snížení (13:15,
15:18), ale Čadovy svěřenky
připomínaly dravce, který už
svou poraněnou kořist nepustí.
Za stavu 16:24 ještě hráčky Prostějova promarnily vlastní vinou dva mečboly, ale třetí v podobě úspěšného bloku už znamenal jistotu titulu - 18:25 a
0:3. „S holkama jsme si před
cestou do Brna řekly, že už ve
čtvrtek trénink nebude. Naším
záměrem byl drtivý nástup a co
nejrychlejší servisový zářez.
Vše se nám vydařilo na sto procent a Brno prostě nemělo
nárok,“ popsala průběh posledního střetnutí v sezóně Milada
Spalová.
-zv-

„Kromě posledního zápasu se nám to povedlo,“ říkají Brňanky
Největším postrachem favorizovaného VK Prostějov ve finálové sérii byla mladá univerzálka Soňa MIKYSKOVÁ.
Hlavně v úvodních dvou duelech byla přímo velkorážní
houfnicí nebojácného Brna,
která tropila ve vyhlášených
blokových hradbách Prostějova řádný průvan.

¤ Jak jste viděla poslední zápas?
„Já jsem si v duchu myslela, že ho
vyhrajeme. Vůbec jsem nečekala, že v domácím prostředí tak
rychle prohrajeme a navíc 0:3!“
¤ Čím to bylo?
„Musím uznat, že se na nás dobře
nachystaly a dnes jim šlo úplně
všechno. Hlavně v obraně se soupeři nedá absolutně nic vyčíst.“
¤ Jaký dojem máte celkově ze

série?
„Já si myslím, že se nám to docela povedlo, tedy kromě tady toho
posledního zápasu. Trochu je
škoda toho prvního utkání, kdy
jsme se lekly toho, že můžeme
vyhrát. Druhý zápas jsme vzaly
do svých rukou, ale ten třetí nám
zase nevyšel optimálně. Co se dá
dělat?“ (smích)
¤ První dva zápasy si konkrétně s vámi nevěděl soupeř rady. Co se stalo v těch zbývajících dvou?
„Pan trenér Čada mě dobře zná a
bylo to vidět. Holky mi dnes říkaly, že na mě trénovaly celý
týden.“
¤ Jak moc vám scházely dvě nastávající maminky Tobiášová s
Božkovou? Mohly byste s nimi
vyhrát?

„Chyběly nám hodně. Tak určitě
by to bylo na vážkách a mohly
bychom možná vyhrát.“
¤ Máte po sezóně, kde budete
působit v té příští?
„Chystám se do zahraničí, zatím
ještě nic konkrétního.“
¤ Do Prostějova byste nešla?
(smích) „Né, né, né. To by mě
musel napřed Prostějov chtít a
opravdu jsem žádnou nabídku
nedostala, takže s tím ani nepočítám.“
Ústřední postavou celku z jihomoravské metropole byla bezesporu nahrávačka Šárka KUBÍNOVÁ, která svou variabilitou notně trápila jindy zcela
bezchybné bloky. Celkovou porážku vzala s nadhledem a s
všepřítomným úsměvem na

tváři.

¤ Jak byste zhodnotila celou sérii?
„Až na poslední zápas dobře.
Přiznám se, že jsem vůbec nečekala, že bychom mohly podobný
výsledek uhrát. Ale ten poslední
zápas to chtělo trochu více zdramatizovat a ne dostat takhle
moc…“
¤ Čím myslíte, že to bylo? (poslední zápas)
„Ony byly za prvé rozjeté ze
všech zápasů nejvíc. Za druhé
nám vypadly všechny herní činnosti. I tak se s nimi dalo hrát, protože vyházely hodně servisů do
autu, ale my jsme toho nevyužily.“
¤ V tom posledním setu jste po
„timu“ šly na hřiště s úsmě-

SOLANGE SOARESOVÁ
Vítězem posledního letošního
dílu naší rubriky se stala ta nejpovolanější. Kapitánka prostějovského mistrovského souboru
Solange Soaresová dokázala
provést svůj tým nástrahami finálových zápasů vskutku mistrovsky. Právě Soli byla nejvýraznější postavou závěrečné
středeční exhibice na palubovce
Brna. Její smeče bombardovaly
děravé pole unavených soupeřek
s neúprosnou pravidelností a
Brňanky prakticky nenašly celé
střetnutí recept jak ji eliminovat.
SOLI, díky za krásný zážitek a
brzy nashledanou!

NIKDO!!!
Sami jistě uznáte, že v případě
kdy někdo vyhraje mistrovský
titul a navíc po tak excelentním
výkonu jako tomu bylo ve středu v Brně, tak do této rubriky nepatří. Tentokrát opravdu nejde
najít na výkonu hráček VK Prostějov jedinou chybičku, protože od prvního do posledního
míče žilo střetnutím celé družstvo. Jak sedmička přímo na palubovce, tak i pětice těch méně
šťastných, na které se v posledním utkání nedostalo. Na někoho do té špatnější strany rubriky si tedy budeme muset počkat do další sezóny.

FINÁLOVÉ ŠEPOTY A VÝKŘIKY
„Prostě jsme si řekly, že už ve čtvrtek na trénink nepůjdeme,“
Milada Spalová před středečním zápasem.
„Já tomu pevně věřím, že to tam zlomíme,“ Markéta Tomanová
úspěšně prorokovala režii posledního utkání.
„Do Prostějova se v sobotu vrátíme,“ Šárka Kubínová naopak
věštila špatně.
„Žádný konkrétní cíl nemáme. Máme splněno, my můžeme a
ony musí,“ Julie Jášová po prvním zápase.
„Holky byly unavené, protože na rozdíl od Prostějova nejsou
všechny profesionálky,“ Brněnský kouč Ondřej Marek po skončení série.
„Brno hrálo v prvních dvou zápasech strop,“ Miroslav Čada ke
hře soupeře.
„Poslední zápas to chtělo trochu více zdramatizovat a ne dostat
takovou dardu,“ Postrach prostějovského pole Soňa Mikysková.
„Nejvíc na kahánku jsme měli v úvodu toho třetího zápasu,“ děvče se ´zlatou´ levačkou Ivana Bramborová.
-zv-

vem…
„Šly, protože když vás takhle někdo mele, to už nemůžete brečet.
Proto raději s úsměvem.“
¤ Slíbila jste, že se vrátíte ještě
do Prostějova. Kdy jste tomu
přestala věřit?
„Ihned po prvním setu, protože
jsme nebyly ve správné náladě a
provozní teplotě. Bylo to vidět
zkrátka hned od začátku.“
¤ Čekaly jste, že budete mít ve
finále až tak velkou šanci?
„To jsme rozhodně nečekaly.
Myslely jsme si, že takhle jak probíhal ten poslední zápas bude vypadat celá série. Naštěstí nevypadala a ostudu jsme si neudělaly.“
¤ Stříbro tedy berete?
„To ano, je to pro nás v podstatě Byla to kvalita. Finálová série byla vskutku tím nejlepším vyvrchotakový menší titul.“
lením celé sezóny. Blokující Spalová s Bramborovou nakonec udolaly
Zdeněk Vysloužil Jášovou s Mikyskovou (zády).
Foto: Jiří Vojzola
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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

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

NOVÉ CIHLOVÉ BYTY
JEZDECKÁ - PROSTĚJOV
Byt 3+1 Vodní, Prostějov Tel.: 777 231 606
Cihla v centru města, 2. nadzemní podlaží,
výměřa 75 m2, neprůchozí pokoje, velká
koupelna, 2x WC, v koupelně okno, komora,
vlastní plynové topení, 2x balkon.
Cena 1.110.000,- Kč

RD Myslejovice
Tel.: 777 851 606
Zastavěná plocha 112 m2, zahrada 289m2. 2+1,
s možností rozšíření do podkroví.Tuhá paliva,
wafky, plyn natažen do domu, voda obecní, kanalizace obecní, užitková voda ze studny, elektrika 220/380V.
Cena : 750.000,- Kč

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

640.000 Kč
840.000 Kč
930.000 Kč
1.190.000 Kč
895.000 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
2.200.000 Kč

BYTY – PRONÁJEM

Chata Plumlov
Tel.: 777 231 606
Zastavěná plocha 16m2, pozemek 400 m2.
Voda je na pozemku, není zavedena do chaty,
elektřina 220/380. Suché WC. Pozemek v rovině.
Cena : 350.000,- 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

BYTY - PRODEJ

1+kk Okružní c/dr, 18 m2
1+kk E. Beneše p/ov, 32 m2
1+1 Krapkova c/ov, 39 m2
1+1 Krasická c/ov, 36 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
3+1 Brněnská c/ov, 86 m2

RD Nezamyslice
Tel.: 777 851 606
Dispozičně 2+1, zastavěná plocha 43m2,
zahrada 840 m2. Veškeré inženýrské sítě.
Sleva !!! Nová cena 660.000,- Kč

1+1 V. Amdrose c, 36 m2
6.000,-Kč vč. ink.
1+1 Olomoucká c, 33 m2
5.500,-Kč vč. ink.
1+1 Šafaříková c, 30 m2
5.500,-Kč + ink.
1+1 Raisova c, 38 m2
5.700,-Kč vč.ink.
1+1 Čelechovice na H. c, 38 m2 5.800,-Kč vč.ink.
1+1 Sídl. Svobody, p, 33 m2 6.000,-Kč vč.ink.
1+1 Waitova, c, 49 m2
6.500,-Kč vč.ink.
1+1 Mostkovice, c, 34 m2
6.800,-Kč vč.ink.
1+1 Vápenice, c, 48 m2
6.800,-Kč vč.ink.
1+1 Slezská, c, 33 m2
7.000,-Kč vč.ink.
2+1 Belgická p, 44 m2
5.500,-Kč + ink.
2+1 Olomoucká c, 73 m2
6.000,-Kč + ink.
2+1 Žeranovská p, 58 m2
6.500,-Kč + ink.
2+1 Okružní p, 64 m2
7.500,-Kč vč.ink.
2+1 Dolní p, 58 m2
8.500,-Kč vč.ink.
2+kk Újezd c, 140 m2
9.000,-Kč + ink.
2+1 Slezská c, 80 m2
11.000,-Kč vč.ink.
3+1 Anglická p, 70 m2
6.8 00,-Kč + ink.
3+1 Belgická p, 76 m2
8.000,-Kč + ink.
3+1 Vrbátky c, 95 m2
8.000,-Kč + ink.
3+1 M. Pujmanové c, 75 m2 8.900,-Kč vč.ink.
4+1 Palackého c, 110 m2
7.900,-Kč + ink.
4+1 Rejskova c, 120 m2
8.000,-Kč + ink.

DOMY – PRODEJ

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

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

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

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

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

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

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

Aktuální nabídka:

RD 2+1 – Čelčice
krajní řadový menší RD s bytovou
jednotkou 2+1 ve středu obce s možností rozšíření do podkroví. Vjezd do
domu a na pozemek, malý dvorní trakt.
Obecní IS, nutná celková rekonstrukce
domu.
Nová cena : 340.000,-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 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

Pronájem 1+1 Tylova, PV Tel.: 777 851 606
Panel, V.patro s výtahem, 35 m2, zařízený,
velmi pěkný. Cena : 6.500,- Kč/měs. vč. ink.

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

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

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

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.

Pronájem 1+1 Divišova, PV Tel. : 777 851 606
Cihla, II. patro, 43 m2, nezařízený, sprchový
kout, celý byt po kompletní rekonstrukci.
Cena : 7.000,- Kč/měs. vč. ink.
BYTY PRONÁJEM:
1+1, n/p, Martiňákova, PV 5.800,- Kč/měs.vč.ink.
1+1, n/c, centrum
5.000,- Kč/měs.+ink.
2+1, n/c, Vodní, PV
6.000,- Kč/měs.+ink.
2+1, n/c, M.Majerové, PV 7.500,- Kč/měs.vč.ink.
2+1, n/c, centrum, PV
7.000,- Kč/měs.+.ink.
3+1, n/p, Sídl. Svobody
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 4+1 Vřesovice - okr. Prostějov
pozemek: 1.782 m2, novostavba, garáž, zahrada, řadová
zástavba, terasa, plas. okna.
Cena: 1.970.000,-Kč

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

POZEMKY

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

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

www.asistent-reality.cz

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

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

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

Rodinné domy:
Prostějov - prodej řad. koncov. jednopodlaž. domu,
ul. Tovačovského, 2+1 s
možností rozšíření do podkroví. Po částeč. rekonstr. a modernizaci, nová
koupelna, veškeré rozvody, podlahy. Vytápění je
lokální na zemní plyn, veškeré IS. Za domem se
nachází terasa a malá zahrádka.
SLEVA! 1.990.000,- Kč
Doloplazy (u Němčic)
- prodej RD 5+1, celopodsklep., 2. NP, garáž, dílna,
el. 220/380 V, plynové vytápění, obecní vodovod. Za domem je zahrada s
bazénem. Zastav. pl. 107 m2, zahrada 693 m2.
Cena: 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
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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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:
SLEVA! Byt 4+1 V.Špály, OV/panel, 90 m2, 7.p., lodžie, byt
je nadstandardně a moderně zrekonstruovaný. 2 270 000,-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
KOMERČNí NEMOViTOSTi
Objekt přízemního rodinného domu 4+1, zast.pl. 285
m2, poz. 1428 m2, plyn, kanalizace, voda vl. i obecní.
Lokalita blízko centra u rybníka.Vhodné na restauraci s
venkovním posezením, penzion, sídlo firmy atd.
3 600 000,- Kč

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

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

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

www.kk-reality.com

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

Byty prodej Prostějov:
3+1 A. Fišárka, osobní vlastnictví, cihla, 76 m2, 2.
patro, loggie, samostatné topení, parkety, nízké měsíční náklady.
Cena:1.700.000,-Kč
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
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

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

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

Byty výměna:
2+1 Moravská, Prostějov, družstvo (s možností
převodu do OV), panel, 2.patro, balkon za 1+1 v
PV s doplatkem dle dohody.
Domy prodej:
RD 4+1 Kojetín, okr. Přerov, patrový, koncový,
smíšené zdivo, dvorak s přístavbou, ústřední topení - tuhá paliva, vodovod, elektřina 220V, kanalizace, plyn před domem, po prodeji ihned volný.
Cena: 550.000,-Kč
RD 3+kk Obědkovice, okr. Prostějov, přízemní řadová zemědělská usedlost, smíšené zdivo,
průjezd, hosp. přístavky, uzavřený dvůr, zast.
pl. 1.056m2, zahrada 1.616m2, topení ústřední
plynové, vodovod, žumpa, koupelna s vanou a
sprchovým koutem, možnost rozšíření obytné
plochy.
Cena: 600.000,-Kč
RD Lípy, okr. Olomouc, řadová patrová zástavba s
č.p. s hosp. přístavky a stodolou ve střadu obce, pozemek cca 1.000m2, objekty ve velmi špatném technickém stavu určené k demolici s možností využití stávajícího stavebního materiálu.
Cena: 850.000,-Kč
RD 3+1 Plumlov, okr. Prostějov, řadový, patrový,
v klidné části obce, topení na tuhá paliva, vodovod,
elektřina 220/380V, žumpa, plyn a kanalizace před
domem, soc. zázemí s vanou a WC, dvorek, předzahrádka, určeno k rekonstrukci. Cena: 990.000,-Kč
Pozemky prodej:
Prostějov -lukrativní stavební pozemky v severní
části města, 2 pozemky o výměrách 1.800 a 2.400
m2 (s možností rozparcelování), inženýrské sítě a
příjezdová cesta v těsné blízkosti pozemků.
Cena: 1.100,-Kč/m2
Ostatní:
Výměna řadové garáže Prostějov-Moravská
za garáž v lokalitě sídliště Hloučela.
ProdejřadovégarážeProstějov-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
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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 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.890.000Kč
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 1.650.000 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 3+1 Vřesovice zahrada Cena 770.000Kč
T:723 335 940
RD 3+1 Soběsuky Cena 970.000Kč
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 1.240.000 Kč
T:732 285 189
RD 4+1 Ondratice. Cihla.Velmi dobrý stav. Dvůr,
hosp. stavení, garáž, zahrada 1250m2. Topení ústřední
plyn, koupelna s WC. V kuchyni krb a linka na míru.
Obytná plocha 135m2. Cena 1.260.000Kč.
T:739 322 895
RD 2+1 Kostelec 1.280.000Kč
T:723 3359 940
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 5+1 Prostějovičky Zahrada Cena 1.900.000Kč
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 samostatně stojících domů 4 až 6+kk
Prostějov-Vrahovice. Možnost výběru všech stavebních materiálů. Pozemky 813m2, užitná plocha 100m2
až 250m2. Cena 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. pozemek Alojzov 1.400m2 Cena 690.000Kč
T:723 335 940
St. poz. Krumsín 1.370m2 Cena 530.000Kč
T:723 335 940
St. Poz. Služín 473m2 a 866m2 360Kč/m2
T:732 285 189
St. Poz. Určice 1400m2 sítě v dosahu Cena 650Kč/m2
T:723 335 940
St. Pozemek Pv Atraktivní lokalita u hotelu Teniskomerc 1214m2, š 22m, d 55m, sítě u pozemku
T:732 285 189
PRONÁJMY
1+kk Hvězda v suterénu 20m2 Nájem 4.000 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 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
Nadstandardní 1+1 Slezská. Po kompletní rekonstrukci, nová linka na míru, plovoucí podlahy, pl.
okna, žaluzie, koupelna. Nájem vč. ink. 7.000Kč
T:739 322 895
2+1 Belgická Nájem vč. ink. 7.000Kč T:739 322 895
2+1 Vápenice. Po rekonstrukci. Nájem 7.100Kč vč.
ink.
T:739 322 895
2+1 Plumlovská 56m2, přízemí Nájem vč.ink.7.000Kč
T:723 335 940
2+1 Olomoucká Cihla. Byt je zařízený, možné vyklidit. Nově vymalováno.Za domem zahrada. Nájem vč.
ink 7.500Kč
T:739 322 895
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 Po rekonstrukci, nová kuchyně a
koupelna. 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.
2 balkony. Neprůch. pokoje. Klidný dům. Nájem vč.
ink. 8.900Kč
T:739 322 895
Nadstandardní 2+1 Slezská 80m2 + terasa 24m2. Byt
po kompletní rekonstrukci. Nájem 7.000Kč+4.000Kč
ink.
T:739 322 895

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
3+1 PV Budovcova, po rek. cihla,
8.500 Kč/m + en

Byty prodej

1+1 OV, PV Okružní
835tis Kč
2+1 OV, PV Palackého, cihla
1.090tis Kč
3+1 DV, PV E.Beneše, 93m2+2lodžie
1.650tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, cihla
1.590tis Kč
3+1 DV, PV Šmeralova
1.550tis Kč
3+1 DV, PV A.Slavíčka,
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.
990tis 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
  



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
Tel.:606 922 838

RODINNé DOMY, CHATY

     
      
    

    
    
   

Dvougenerační
RD Vícov, okr.
  
Prostějov
2.400.000,- Kč
  

Byt
3+kk Prostějov, Podjezd


Dřevnovice RD 2+1 a 2+0, po rekonstrukci, plast.
Okna, voda obecní, topení ÚT na tuhá paliva, garáž,
zahrádka.
Cena 1.175 tis. Kč.      

1.870.000,-Kč

     

chalupa
Raková,
okr.
RD
nebo



* NOVINKA * RD 3+1 v Krumsíně, cihlový,
zastavěná plocha 90m2. V přízemí domu je
 
   

Prostějov
515.000,-Kč
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
 
 jednotkami
  
RD s bytovými
ivanovice
n. H.
RD 2+1 v rekonstrukci, plastová oknovou prostornou garáží a s podsklepenou kůl- 

       
na, el. 220/380 V, obecní voda, malý dvorek.
nou.
Cena 1.670.000Kč. 
Pěnčín,
okr.
Prostějov
     
Cena 235 tis. Kč       
* Rekreační chata mezi obcemi Čunín a Maleny
600.000,-Kč
  
na samotě uprostřed lesa, v sousedství jsou jen
    

čtyři další chaty. Chata je přízemní, podsklepe-    
       
ná. Vstupní nekrytá terasa, hala, kuchyň a ložnice, WC suché. Zastavěná plocha chaty včetně      
 

  okr.
  
RD 3+1
Vřesovice,
terasy je 50m2. Celková plocha oplocené, udr   
 Prostějov
    
 
765.000,-Kč
žované zahrady je 462m2. Cena 350.000 Kč.







* RD 5+1 v Dobrochově. V 1NP je vstup přes
Otaslavice
– RD
2+1, řadový,
poschoďový,

 
 smíšené     
zádveří na chodbu, je zde schodiště do 2NP, ga- zdivo,
El., voda, plyn, kanalizace, malý dvorek.
RD
3+1
Lipová,
okr.
Prostějov
ráž, bývalá uhelna, kotelna a sprcha. Ve 2NP je   Cena

540 tis. Kč     
chodba, spíž, WC, kuchyně s jídelnou a obývací
    
850.000,-Kč
pokoj. Ve 3NP je chodba, koupelna, WC a čtyři
obytné místnosti. Dům je napojen na veškeré
inženýrské sítě, byl postaven v roce 1991 a je
RD 2+1 Slavětín u Litovle
velmi dobře udržován.
Cena 2.490.000Kč.
* RD 5+1 v Brodku u Konice, po kompletní re890.000,-Kč
konstrukci, cihlový, celk. výměra poz. 400m2,
zast. plocha 126m2. V přízemí jsou 2 pokoje,
Myslejovice – RD 2+1 s vjezdem, zahrada 1.165 m2, smíšené
kuchyň, chodba s koupelnou a WC. V podkroví
zdivo, v RD probíhá rekonstrukce – nové podlahy, nová el., topení
RD Vranovice - Kelčice
jsou 3 pokoje z toho jeden s lodžií. Dále garáž,
el. přímotopy. Možno k bydlení i rekreaci.
Cena 750 tis. Kč
kotelna a sklad uhlí, na zahradě gril. Vzdálenost
1.190.000,- Kč

20km od Prostějova. Čistý vzduch, klid a krásná
Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice a Čechovice
      
příroda.
Cena k jednání je 1.890.000Kč.
Tel.:606 922 838

  
     
* NOVINKA * Prodej bytu 1+1, Prostějov, ul.
    
Tovačovského, OV, cihla, 1 NP, 35m2, plast.
okna, sklep, byt po rekonstrukci bez dalších in  

Byt 3+1, Dr.,
panel,,po
rekonstrukci,
Němčice
BYTY

 
 
 
RD 2,5+1
Slatinice,
okr. 
 
  
 Kč
Olomouc
2.549.000,       


RD 5+1 Čehovice, okr.

vestic. Parkování u domu. Cena 860.000Kč
Cena 1.099 tis. Kč
Prostějov
2.700.000,-Kč
* Prodej bytu 3+1 v Plumlově, OV, cihla, 1 NP,
85m2, plastová okna, ÚT - vytápění plynové (k
Byt 1+KK, OV, panel, v PV
Cena 635 tis. Kč
dispozici je i kotel na TP), plovoucí podlahy, balByt 1+1, OV, panel, v PV
Cena 799 tis. Kč
Stavební pozemek Vranovicekon, 4x sklep, byt je po kompletní rekonstrukci
Byt 1+1, Dr., panel, v PV
Cena 848 tis. Kč
– bez dalších investic. U domu kryté garážové
 




Kelčice 475,-Kč/m2
Byt 1+1, OV, cihlal, v PV
Cena 850 tis. Kč
stání, zahrádka a dětské hřiště. Vyhledávaná
  

 
 
Byt 1+KK,
OV., panel
v PV
Cena 899tis. Kč
a klidná lokalita!! MOŽNOST VÝMĚNY
Byt 2+1
s šatnou,
panel,
v PV Cena 1.000 tis. Kč
  

Dr.,


TOHOTO BYTU ZA RODINNÝ DŮM V
Byt 2+1, OV, panel, pěkná lokalita, v PV Cena 1.100 tis. Kč
PLUMLOVĚ S DOPLATKEM!!
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV Cena 1.200 tis. Kč


 
 tis. Kč      
Cena 1.590.000Kč – SLEVA
!! 
Byt 2+1,
Dr., cihla, nízké
nákladyv
PV Cena 1.210
 
Dr.,

tis. Kč     
Byt
2+1 s šatnou,
panel,
v PV 
Cena 1.155
Tel.: 606 922 838



POZEMKY

Dr., cihla,
po rekonstrukci, v PV
2+1,
 Byt



A další nemovitosti
najdete na
Cena 1.260 tis. Kč      
Cena 1.365 tis. Kč
www.oknorealit.cz
  
  
Cena 1.390 tis. Kč

Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV
* Prodej stavebního pozemku v Plumlově o celByt 2+1, OV, cihla, v PV
kové výměře 1.520m2. Parcela leží v lokalitě
s

   Cena

Byt 3+KK, Dr, panel, v PV
1.290 tis. Kč
unikátním výhledem na Plumlovskou přehradu.
 

 
tis. Kč
Byt
3+1,
OVpanel,
v
PV
Cena
1.365
V ceně pozemku jsou obsaženy i kompletní ing.
Byt
3+KK, OV,
cihla, v PV Cena
1.390 tis. Kč

sítě a komunikace. Začít se stavbou RD je
zde
Byt 3+1, Dr., panel,, po rekonstrukci
PV Cena
1.450 tis. Kč

v

možné ihned!
Cena 1.550Kč za 1m2.
Pěkný byt 3+1, v OV, panel, po rekonstrukci, v PV
 
 Cena

* Prodej oplocené zahrady v Plumlově, o výměře
1.470 tis. Kč
366m2. U pozemku je elektřina, další sítě nejsou.
 

tis. Kč
Byt 3+1,
OV,
panel, po rek., 
v PV
Cena1.699
Pozemek se nachází v klidné lokalitě s velmi
pěk      
Hanáckého pluku 1498/3
ným výhledem na Plumlov. Cena 160.000Kč.

    
* Prodej stavebního pozemku v Plumlově
o 
DALŠí NABíDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz 
779 00 Olomouc
celkové výměře 1.438m2, která obsahuje i tře  
   
tinový podíl na příjezdové komunikaci. Sítě u
www.oknorealit.cz
CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
    
pozemku. Poslední volná parcela v dané lokaliBYT Či DŮM?
tel. 606
742 419
p. Studený
tě.
Cena 700Kč za 1m2.
  
 


OKNO REALIT
IGIVEX s. r. o.

STAČí JEN ZAVOLAT A MY VÁS RÁDi

    
  tel.

 
844 111
141
VÁS
ZAŘíDíME
www.reality-domino.cz  NAVŠTíVíME
 AVŠE
ZA

  
   

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 4+1, Bedihošť, s vjezdem a zahradou, plocha pozemku 1036
m2, částečně
zrekonstruovaný, možnost okamžité
Kč
ho nastěhování.
Cena k jednání. 
Cena: 1.490.000,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: 1.990.000,- Kč

 
 
Prodej RD
3+kk, Plumlov,
po kompletní rekonstrukci,
dvorek,
možnost dokoupení zahrady 400 m2 za domem.
Cena: 2.270.000,- 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:840.000,-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: 890.000,- 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

Zájemci
o plošnou
inzerci
volejte číslo
608 022 023


Uzávěrka 

inzerce je  
vždy čtvrtek
ve 14.00
hodin
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Hledám pronájem bytu 1 + 1, 2 + 1 Prostějov. Spěchá ! 777 231 606.

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

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

www.domajob.cz Trend 21. st

Hledám menší domek se zahrádkou i k rekonstrukci - kdekoliv na
Prostějovsku.
Platím
hotově.
Spěchám. 777 851 606.

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

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

Prodej pěkného RD 3 + kk se zimní zahr., Malé Hradisko, po kompl. rekonstr, možnost vybudování podkr., ZP
130m2, zahrada 380m2. Volný ihned.Cena 1.750.000 Kč. Tel. 774 858
723, www.byty-gfb.cz
Pronajmu 1 + 1 na Kostelecké ul., PV.
Tel.: 607 919 040.

Přijmu brigádnice/-ky na provoz
pláže a občerstvení Pl. přehrada sezóna 2009. 777 57 12 19.

Koupím chatu v okrese Prostějov.
Seriózní jednání. Platím hotově. 608
211 482.
Koupím stavební pozemek s možností okamžité výstavby. Prostějov a okolí. 775 125 779.
Koupím rodinný dům v Prostějově s
menším pozemkem. Stav nerozhoduje. 777 231 606.
Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 773 925 779.
Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. Děkuji.
777 231 606.
Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoli na sídlišti v Prostějově. Cena
max. 10.000 vč. inkasa.
775 125 779.
Sháním pozemek na stavbu RD, nejlépe v dostupných obcích poblíž dálnice Olomouc – Vyškov. 777 231
606.
Hledám udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic,
Nové Dědiny aj. Částečná rekonstrukce možná. 773 925 779.
Prodám byt 1 + 1 v PV ul. Šmeralova,
1. patro, zatepleno, plast. okna,
750.000 Kč, 724 337 984.
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.
Nabízím odměnu 3-10.000 Kč tomu,
kdo mi „dohodí“ jakoukoli nemovitost k prodeji. Případnou exekuci vyplatím. 731 541 589.
Koupím stodolu nebo jiný vhodný
prostor na dílnu – PV a okolí. Tel.: 723
748 068.
Garáž u Penny marketu - koupím nebo vyměním za Myslbeka. Tel.: 774
341 106.
Chcete prodat nemovitost nebo byt?
Volejte 605 59 29 79.
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.
Prodám byt 3 + 1 OV v PV. Tel.: 608
021 957 po 16.00 hod.
Pronajmu nebytové prostory (obchod) cca 35 m2, na hlavní ul. v PV.
6.000 Kč. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu byt 3 + 1 na sídl. E.Beneše.
Tel.: 724 883 309.
Pronajmu byt 2 + 1, 7.500 Kč vč. ink.
Sídl. svob., 604 940 360.
Pronajmeme garáže v Držovicích za
1.050 Kč/měs. Tel.: 608 811 174.
Pronajmu nový cihl. byt 3 + 1, 90 m2,
u centra PV. Tel.: 602 775 607.
Pronajmu byt 1 + 1 v RD, 6.500 Kč
vč. ink. Tel.: 728 380 936.
Prodám pozemek v Seči, 1.000 m2,
jižní strana, krásný výhled, téměř rovina. Cena 130.000 Kč. Tel.: 724 337
984.
Koupím chatu nebo jen zahradu na
Plumlovské přehradě nebo v
Prostějovičkách. RK nevolat! Tel.:
720 204 000.

Hledám halu ke koupi/pronájmu se soc.
zařízením. Tel.: 723 335 940.
Pronájem bytu 1 + 1 i ke komerč. uč.
Tel.: 722 912 715.
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.
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.

Schola servis, ubytovací zařízení
M.Pujmanové 754, pronajme dlouhodobě malometrážní byty. Tel. rec.: 582
360 260, ved. 606 760 022.
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.
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.
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!
Pronajmu byt 3 + 1 v PV, nezařízený,
dlouhodobě. Tel.: 604 185 244.

Prodej dvougeneračního RD Ohrozim
se 3 byty s pěknou zahradou. Cena
1,99 mil. Tel.: 777 181 816.

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.
Prodám cihlový byt 2 + kk, ul. Raisova.
Byt po celkové rekonstrukci. Tel.: 608
267 230.
Prodám 3 + 1 v PV cca 71 m2, zatepleno, plast. okna, cena 1.200.000 Kč.
Rychlé jednání = sleva. Tel.: 724 337
984
Prodám byt 2 + 1, sídl. Hloučela, plast.
okna, lodžie, zateplení. Velmi výhodná
cena. Tel.: 603 77 65 79.
Pronajmu byt 1 + 1 na ul. Libušinka v
PV. Volný ihned. Nájem 4.800 Kč + ink.
Tel.: 724 670 535.
PRODÁMchatu ve Zdětíně – Bělecký
Mlýn, pozemek 430 m2, 14 km od PV.
Tel.: 605 486 497.
Pronajmu ihned garsoniéru na
Olomoucké ul., 22 m2. Tel.: 777 572
247.
Pronajmu byt 2 + 1, 70 m2, 4.800 Kč
bez ink. Tel.: 602 11 22 55.
Prodám byt 2 + 1, Dolní ul., nová kuchyň, plovoucí podlahy, dlažba, cena
1.200.000 Kč. Tel.: 604 503 379.
www.centrum-reality.cz
Pronájem 2 + kk po rek.
Pronájem 3 + kk po rek., cihla
Prodej poz. na bytový dům v PV
Prodej stavebního poz. v Kostelci
Prodej RD Mánesova 12 v PV
Prodej 3 + 1 E.Králíka po rek.
Prodej cihl. bytu s garáží, B.Němcové
Prodej 3 + 1 panel, B.Šmerala
Stav. poz. Hamry u lesa, 970 m2
Prodej garáže na Močidýlkách
Tel.: 608 776 089 Makléř

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.
Pronajmu pěkný byt 2 + 1 a 1 + 1 s nájemní smlouvou na trvalý pobyt. Tel.:
602 745 131.
PRONÁJEM BYTU 2+KK,3 KM
OD PV - KOMPLETNĚ VYBAVEN
(LINKA, SPORÁK, PRAČKA, VANA, SEDAČKA, LETIŠTĚ, TELEVIZE, INTERNET). VČ. IKASA
6000 Kč, KAUCE NE, PLATBA NA
3 MĚSÍCE DOPŘEDU, NEKUŘÁK! BEZ ZVÍŘECTVA! TEL: 608
215 911.
Prodej RD 5 + 1, Čelechovice n/H, ZP
564m2, zahrada 1321m2, garáž, hosp.
budovy, skleník. Tel: 774 101 818,
www.byty-gfb.cz

Prodej řadového cihlového domu 4 +
1 Ondratice. Dům ve velmi dobrém
stavu, rekonstrukce v 90. letech. Dvůr,
hosp. stavení, garáž, zahrada 1250m2.
Topení ústřední plyn. kotel, koupelna s
WC. Voda obecní + studna. Krásné
schodiště z modřínu, v pokojích parkety. Kuchyňská linka na míru. V kuchyni krb. Obytná plocha 135m2.
Spěchá!!! Cena 1.260.000 Kč + možnost zařízení domu za 100.000Kč. Tel:
739 322 895.
Pronajmu garáž u hl. nádraží v PV.
Tel.: 777 742 265.
Pronajmu 1 + 1, 35 m2, po rekonstr.,
zahrada, 4.200 Kč + ink. Čelechovice.
Tel.: 777 124 888

gratulujeme

Dne 27.4.2009 oslaví
své 70. narozeniny
paní Marie PÍRKOVÁ
z Krumsína.
Do dalších let hodně zdraví
a spokojenosti přejí
děti s rodinami.

Pronajmu nebytové prostory 70 m2,
po rekonstr., 6.000 Kč + ink.
Čelechovice. Tel.: 777 124 888.

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.
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.
Výdělky dle vaší aktivity. Info zdarma
na SMS s adresou na tel.: 728 609 224.
Chcete si vydělat zapisování a zvedáním telefonů s možností z domu? Plat
6 – 14.500 Kč/měs. Info: 731 371 785.

43 letá strojní zámečnice s praxí na
klasických obráb. strojích hledá zaměstnání. Tel.: 607 619 234.
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.

různé

Přijme kadeřnici/-ka do salonu. Tel.:
582 400 318.

www.azhubni.cz Jde to!

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

OSB desky – nejvýhodnější ceny v regionu. Tel.: 604 525 418,
www.dekro.cz

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.
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 štěňata labradora – pouze černá. Odběr ihned. Tel.: 736 12 22 06.

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.
Přijmu pedikérku a kosmetičku na ŽL,
garanství zajistím. Tel.: 775 079 985.
Pro karieru hledám i bývalé sportovce.
Zaškolím. Spěchá. Tel.: 603 469 575.
Přijmeme brigádníky na úklidové práce v provozu. Termín 4.5. – 27.5. 2009.
Úkolová mzda, zajímavý výdělek.
Kontakt: Vamík s.r.o., Na hrázi 4, PV.
T.: 582 345 379, 775 605 121.
Čs. fa přijme do nových poboček spolehlivé
spolupracovníky-ce.
Požadujeme čistý TR, samostatnost,
komunikativnost. Nabízíme - zaškolení, výdělek 25 – 50.000 Kč měs. - dle
prac. zařazení. Info na 605 254 556.

Prodej RD 4 + 1, ČelechoviceStudenec, ZP 139m2, zahrada 143m2,
udržovaný. Volný ihned. Tel: 774 101
818, www.byty-gfb.cz

Koupím stavební pozemek. Tel.: 602
590 696.

Penzion u Zedníků Seč přijme zkušeného kuchaře/-ku a servírku/číšníka.
Ubytování zajištěno. Tel.: 582 391
592.

Hledám schopného člověka, který se
nebojí práce a vyšších příjmů. Tel.:
608 025 895.

Prodej RD 2 + 1, Otaslavice, plyn, vodovod, kanalizace, částeč.rek., ZP 295
m2. Tel: 774 101 818, www.bytygfb.cz

Prodej 2 + 1, A.Slavíčka, DB/P, 4. p.,
50m2, lodžie, šatna. Ihned volný.
Cena 940.000 Kč. Tel: 774 101 818,
www.byty-gfb.cz

Přijmu servírku (číšníka) k dennímu provozu. Tel.: 777 57 12 19.

Přijmeme stolaře na výrobu nábytku. Nástup možný ihned. Tel.: 605
710 365.

Prodej DB 2 + 1 v PV, cena 910.000
Kč. Tel.: 724 100 155.

Prodej RD 2 + 1, Klužínek u Konice,
ZP 667m2, 2 zahrady 838 + 362 m2,
hospod. budovy. Plyn, kanalizace.
Ihned volný. Tel: 774 101 818,
www.byty-gfb.cz

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

Hledám zajímavé uplatnění na trhu
práce v oblasti obchodu. Práce se
nebojím. Tel.: 775 200 290.

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

Pronájem 2 + 1, zařízený, ul. V.Špály,
PV. 7.500 Kč vč. ink. RK nevolat. Tel.:
774 34 17 82, po 17.00 hod.
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!

Prodám jednopokojový byt v OV. Tel.:
602 590 696.

práce

Přijmu na občasný zástup ženu (MD,
důch.) prodejna nábytku Konice. T.:
777 120 871, Křupková.
Hledáme lektora pro pracovní činnost
truhlářské práce s příslušnou kvalifikací a doklady v oboru s pedagogickým minimem. Kontakt: 606 788 354,
607 845 975.

Dokončení řádkové
inzerce
na straně 21.
Uzávěrka řádkové
inzerce je
ve čtvrtek 30.4.
v 10.00 hod.

Přijmu řidiče na rozvoz zboží. Plat
12.500 Kč hrubého. Tel.: 602 539 788
volat 10 – 13 hod.
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST
Do zavedené obchodní společnosti
přijmeme pracovníka na pozici konzultant – firemní specialista.
Požadavky: SŠ, VŠ ekonomického
směru není podmínkou, komunikativnost, pracovitost, vytrvalost, odolnost
vůči stresu. Více info o výběrovém řízení na tel.: 777 88 26 44.
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práce

služby

služby

Hledám spolupracovníky OZ. Tf: 777
938 973.
www.primabyznys.com

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).

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

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

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

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

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

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.
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.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC
Provádíme rekonstrukce bytových jader od A do Z. Profesionální poklad
obkladů a dlažeb, renovace koupelen,
kuchyní atd. Tel.: 774 06 22 53 nebo email: dacel@seznam.cz.
NEJSCHVALOVANĚJŠÍ PŮJČKY
BEZ POPLATKŮ A RUČITELE
10 AŽ 100.000 Kč
SCHVALITELNOST 95 %
SPOLUPRÁCE MOŽNÁ
TEL.: 774 744 459
STĚHOVÁNÍ RYBAŘÍK
Vyklízecí a demoliční práce.
Tel.: 604 389 367, Prostějov.
NEBANKOVNÍ PŮJČKY
AŽ 100.000 KČ BEZ POPLATKU
RYCHLE, DISKRÉTNĚ, SERIOZNĚ
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
TEL.: 774 42 46 71
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.

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

Provádíme strojní čištění podlah (haly, dílny, garáže, terasy atd.), autointeriérů, koberců a sedacích souprav. Milan
Revay: 582 38 23 25, 604 43 93 02.
Pečení domácích dortů, zákusků,
drobného cukroví a perníčků pro různé
příležitosti. Příjem objednávek na tel.:
776 30 94 40.
Pokládka zámkové dlažby, fasády a jiné
práce. Tel. 720 318 195.
Půjčky – rychle. Tel.: 777 785 634.

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

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

Provádíme veškeré tesařské, klempířské a pokrývačské práce. Tel.: 608
746 000.
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.
Vodo – topo – plyn. T. 608 747 788.

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

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

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.

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@email.cz, tel.: 777 808
410.

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

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

Individuální masáže. T.: 605 278 326.

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.
PRIMA – MASÁŽ Radek Kuchař,
Určická 37, Prostějov nabízí masáže
za nízké ceny. ZP Metal – Aliance
proplatí klientům až 600 Kč. Masáže provedu i v pohodlí Vašeho domova. Tel.: 732 619 661, 736 633 791,
www.prima-masaz.cz
Zajistím veškerá potřebná jednání na
úřadech při prodeji nebo koupi vašeho
motorového vozidla. Tel.: 602 715
162.
Satelity!!! Montáž, měření, instalace,
levné ceny. Tel.: 777 234 443.
RYCHLÁ PŮJČKA PRO VŠECHNY. Půjčíme všem! Nevoláte 900...
Tel.: 773 119 077.
Půjčka od 5.000 do 1.000 000, Hypo
neomezeně. 724 99 589.
Doučím český jazyk v rozsahu zákl. a
stř. školy v Kostelci na Hané. Tel.: 776
332 257.

Provádím rekonstrukce koupelen, bytových jader, půdní vestavby. Tel.: 603
498 695.
Provádíme malířské a natěračské
práce, nátěry oken, fasád a drobné zednické práce. Tel.: 775 288 421.
PŮJČKY VŠEM i rizikovým klientům. Půjčíme Vám kolik potřebujete.
Půjčka s nejvyšším procentem
schválení. Volejte 776 611 054.
Půjčky na vyčištění exekuce na nemovitost. Žádné poplatky předem. Tel.:
606 582 217.
Stavební sdružení provádí veškeré stavební práce. Tel.: 608 46 38 84, 731
566 255.
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.
Zázrak! Půjčka i pro bezdomovce.
100% schvalitelnost i bez příjmu. Tel.:
737 408 948.
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.
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.
Úvěry – hypotéky, řešíme i problémovou klientelu a nejsme linka 900... Peníze do 24 hod. Též hledáme nové
spolupracovníky. 605 251 319.

prodám

vzpomínáme

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
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.

Dne 2.5.2009 vzpomeneme
12. výročí úmrtí
paní Ivany BRÁZDILOVÉ
z Prostějova.
Stále vzpomíná syn.

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

Dne 25. dubna jsme
si připomněli 5. výročí úmrtí
pana Bohumíra BARTOŇKA
z Prostějova.
S láskou v srdci stále
vzpomínají manželé
Zdena a Radim Pospíšilovi
s dcerami Lucinkou
a Vendulkou.

Prodám kultivátor sestavu TERA
VARI s mnoha doplňky. Cena dohodou. Tel.: 724 112 984.
Okružní pilu, prům listu 35cm, železná. Cena 3.000 Kč, 582 371 274 večer.
PRODÁM: noční stolky 2ks,
430x420x480, bílé lamino, 800
Kč/ks, kuchyňský stůl kulatý + 4x
židle TON, vše v buku, celkem 4000
Kč, mikrovlnná trouba WHIRLPOOL MT221, 1500 Kč, vestavná trouba MORA 4810, 5000 Kč, plynová
deska MORA EUROLINE chrom,
1000 Kč. Vše je ve 100% stavu. Tel.:
777742265.

Dne 30.4.2009 vzpomeneme
20. výročí úmrtí
pana Arnošta SEKANINY
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

Chcete peníze bez zbytečných průtahů. Rychlé vyřízení. Volejte 604 316
090.

koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

Budu pečovat o starší občany. Nákup,
obědy, procházky. SMS 606 425 313.

TEL. 582 333 433

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

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

PROSTÌJOVSKÝ
VEÈERNÍK
OLOMOUCKÁ 10
PROSTĚJOV

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE

Provedu veškeré tesařské práce. Mobil 776 309 828.

Bez poplatku!!! Bez nahlížení do registru,s nahlížením do registru, bankovní i nebankovní sektor, hotovostní
půjčky na směnku od 1000,- až 3000,Kč s 15ti denní splatností, s příjmem i
bez příjmu. Tel.: 608 134 329, 774 664
892, 775 246 035, 776 241 637, 605
037 359, 731 810 862.

Karel Sochor

KERAMIKA PLUS

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

Aprobovaná učitelka angličtiny nabízí
soukromou individ. výuku příp. doučování. Tel.: 608 463 581.

Dne 28.4.2009 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Jiřího SOLDÁNA
z Držovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Manželka,
syn a dcera s rodinou.

STAROŽITNOSTI
SPOLEČENSKÝ DŮM

Novinka roku 2009! Půjčky hotovostní i hypoteční, bank. i nebank., i soukromé zdroje. Nejsme linka 900...
Tel.: 731 930 714.

S hlubokou bolestí v srdci
oznamujeme všem, kdo jste ho
znali, že dne 22.4.2009
zemřel v nedožitých 70 letech
pan František MARTINEK,
nar. 19.12.1939.
Se vzpomínkou v srdci
manželka Mária,
dcera Světlana Jalčová
a synové Honzík a Marek,
dcera Jarmila Cekulová
se synem Danielem,
syn Josef Martinek
a syn František Martinek.
Poslední rozloučení proběhne
na Městském hřbitově
v Prostějově ve středu
29.4.2009 ve 14.00 hod.

Dne 1.5.2009 vzpomeneme
5. smutné výročí od úmrtí
pana Bohuslava ŠTRAJTA
z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera s rodinou a maminka.

Prodám dveře a okna plastová, bílá a
hnědá z neuskutečněné stavby. Dále
zahradní bránu a branku vč. sloupků
a pletiva. Vše nové s dokladem přivezu zdarma. Tel.: 777 106 709.

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

Voda, topení, plyn.
Tel.: 777 722 093.
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Hodinový
manžel
Potøebujete

SPLÁTKOVÝ
PRODEJ
KOL
A ROTOPEDŮ

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

SLEVY
NA STARŠÍ
MODELY
KOL

VOLEJTE:

775 562 356

* servis
* doplňky
* součástky * prodej

VYMĚŇTE STARÉ
ZA NOVÉ
ŠROTOVNÉ
VYPLÁCÍME
OKAMŽITĚ NA RUKU
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MISTROVSKÝ KÁDR OČIMA KAPITÁNKY
Michaela JELÍNKOVÁ
„Hodné děvče, které má pořád dobrou náladu.
Je obrovsky talentovaná a myslím si, že toho
má ještě hodně před sebou. Je hodně snaživá a
tak je v pohodě.“

Lucia TÖRÖKOVÁ
„Luci znám už dlouho z bratislavské Slávie
UK. Má velmi dobrou techniku a také talent.
Hodně za tu dobu co jsem ji neviděla herně vyspěla. I když toho moc nenahrála, tak
v tréninku fungovala výborně. Nahrávala nám
co nejtěžší míče, dělala prostě práci, kterou nikdo nevidí. My ji, ale vidíme a vážíme si jí. Já
osobně ji mám hodně ráda. Je to takový dobrý duch družstva.
Kdo chce zábavu jde za Luci.“
Valerie PUŠNĚNKOVOVÁ
„Vali jsem poznala až letos a musím říci, že je
to člověk s velkým srdcem. Přišla do nového
prostředí a musela si zvyknout na českou kulturu a to není vůbec lehké. Zvládla to však celkem dobře. Má už toho celkem dost za sebou,
je to maminka dvou dcer, ale vypadá na dvacet. Strašně ráda nakupuje.“
Ivana BRAMBOROVÁ
„Ivču znám strašně dlouho ze Slovenska a můžu říci, že jeto skvělá holka. Levačka s velkým
talentem, která toho má ještě také hodně před
sebou. Jsem ráda, že s ní budu moci hrát i
v reprezentaci. Máme velmi dobrý vztah a ten
poslední rok s ní byl super.“
Monika KUČEROVÁ
„Moc jsem ji neznala, i když jsme proti sobě
párkrát hrály, když hrála v Olomouci nebo
Vídni. Přišla v průběhu sezóny a pomohla nám
hodně. Je to perfektní holka a já doufám, že
s námi bude i příští rok.“
Jolien WITTOCKOVÁ
„Mladá holka, pro kterou to byl hodně extrémní rok. V osmnácti odešla z domova do zahraničí a to je všude stejně těžké, ať už jde o Itálii
nebo Česko. Je to obrovská změna prostředí.
Jolien je zlatý člověk, trochu introvert, moc nekomunikuje. Já jsem s ní o tom párkrát mluvila, že by měla jako univerzál více mluvit a dirigovat. V osmnácti
však hrála Champions league a to je cenná zkušenost. Čeká ji
velká budoucnost.“
Milada SPALOVÁ
„Osobnost! Má toho už hodně za sebou, ale
když je ona v družstvu, tak je to záruka dobré
nálady. Když si chcete popovídat, tak jdete za
ní. To je přesný opak Jolien. Mila bude mluvit
s každým koho potká. Navíc je to ohromně
skromný člověk na to co už dokázala. I když
už má třicet, tak má v sobě energie na dvacet. Pro mě byla čest
s ní být v jednom družstvu.“

Soli: „Věřím v poctivou práci, jsem tak naučená!“
„Ze sezóny mám radost, byla opravdu úspěšná,“ dodává Brazilka
(dokončení ze strany 17)
¤ Jak se změnila atmosféra s
příchodem nového realizačního týmu?
„Hlavní změna nastala v psychice. Pan Čada je dobrý psycholog,
dokáže udržet dobrou náladu a
zároveň i vysokou profesionalitu
a zodpovědnost. To je velmi
těžké zvládnout. My jsme měly
každý den trénink a z devětadevadesáti procent probíhal ve vel-

konce lepší. Teorie je krásná, ale
praxe jiná. Já jsem nevstupovala
do sezóny s tím, že musím být v
základu. Šla jsem do toho s tím,
že budu bojovat o místo. Poctivá
práce přináší výsledky a hvězda
když nebude trénovat tak nemá
místo jisté. Já v poctivou práci
věřím, jsem tak naučená.“
¤ Vy jste od začátku věřila, že se
do základu postupně dostanete?

„V letošní sezóně prostě platilo, že kdo
měl dobré období, dobrou fazónu tak
hrál.“
mi uvolněné atmosféře. Všechny
hráčky makaly naplno celou sezónu a ta vyrovnanost dvanáctičlenného kádru nám přinesl výsledky. Kterákoliv hráčka byla
vždy schopna rovnocenně nastoupit do utkání. Posledním příkladem byla třeba Gabika Tomašeková, která nám ty poslední
dva zápasy zklidněním mezihry
vyhrála. Pan Čada zkrátka přinesl do týmu klid a důvěru. Trenér
byl od vedení pod obrovským tlakem, ale na jeho přístupu k nám
to nezanechalo žádné stopy.“
¤ Jak jste se srovnávaly s tím, že
nemáte žádná jisté místo v sestavě?
„Víte co? Já jsem takový typ, že
si to neberu. Přišla jsem z Brazílie
a i když jsem už v Evropě osm roků, tak jsem na konkurenci zvyklá. V Brazílii je to tak, že konkurence musí být. Když je konkurence, tak jen z ní dokáže vzejít
velký hráč. Když ta konkurence
není, tak nikdy nepoznáte svůj limit. Když je přede mnou někdo
lepší, tak musím podle mého
názoru pracovat tak, abych byla
minimálně stejně dobrá nebo do-

„Ono to záleží také na charakteru
trenéra. V letošní sezóně prostě
platilo, že kdo měl dobré období,
dobrou fazónu tak hrál.“
¤ Měla jste vy jako kapitánka
také nějaký proslov k mladším
spoluhráčkám, když dělaly nějaké neplechy například před
ligovým zápasem v Olomouci?
„Já myslím, že slovo kapitánka je
jen teorie. Každé družstvo má
minimálně tři, čtyři osobnosti,
které jdou příkladem a mají ten
tým táhnout. To jsme měly. Například Mila (Spalová) nebo Toman (Tomanová) a Vali (Pušněnkovová). Jedná se o hráčky, které
už máme něco za sebou a snažíme se v tom dobrém ty mladé
holky vést. To co se stalo v Olomouci, se stalo. Všechno zlé je
pro něco dobré a my jsme alespoň zjistili, že si musíme dávat
pozor. To nám možná chybělo
minulou sezónu, dostat takovou
facku, abychom se vzbudily. Velmi dobře se k tomu postavil i
trenér, který určitě rád nebyl. Nedělal z toho tragédii, jen nám řekl, že už se to opakovat nebude a
upozornil nás na to, abychom si

Elisha THOMASOVÁ
„Obrovský talent! Vůbec jsem ji neznala, ale
ona nám ohromně pomohla. Ještě jednou
říkám, že je to obrovský talent. I když už měla
v závěru velké zdravotní problémy, tak byla
velkou oporou. Bezproblémový typ hráčky.“
Gabika TOMAŠEKOVÁ
„Výjimečný člověk. Gabiku znám také dlouho, ještě z Bratislavy. Má strašně dobrou povahu, neviděla jsem ji nikdy ublížit ani mouše.
Po skončení finálové série jsem jí řekla, že je
pro mě paní hráčkou. Ona dokáže stále udržet
svůj standard. Je to zkušená hráčka a má velkou zásluhu na těch posledních dvou výhrách.“
Markéta TOMANOVÁ
„Já jsem jí na začátku sezóny řekla, že ani nevěřím, že s ní budu moci hrát. Znala jsem ji ze
vzájemných utkání s Brnem a pro mě to byla
čest být v jednom týmu s takovou hráčkou.
Nemýlila jsem se. Ona nám dala jistotu. Je velmi sebevědomá a má být proč. Doufám, že
spolu v příští sezóně dosáhneme ještě výše.“
Nikol SAJDOVÁ
„To je moje malá sestra. Minulý rok jsme tu
byly spolu a něco jsme prožily. Je ještě velmi
mladá a čeká na svou šanci. Je talentovaná a
myslím, že jde dobrou cestou. My ji vidíme na
tréninku a je to extrémně talentovaná blokařka
a její čas určitě přijde.“
Daniela GÖNCIOVÁ
„Danku znám hodně dlouho, to je moje pokrevní sestra. S její rodinou mám hodně blízké
vztahy. Byla jsem hodně smutná když odešla.
Jsem s ní velmi často v kontaktu. Když odešla
tak jsem měla pocit, že mi kousek chybí. Danka je bojovník, která bojuje celý život o své
místo na slunci. Je to silný člověk, který se dokáže ze všeho dostat. V minulé sezóně měla asi nejlepší životní
sezónu a mě hodně mrzí, že to dopadlo nakonec jak dopadlo.“
-zvNejvětší parádnice: „Lucia Töröková, Nikol Sajdová, Monika
Kučerová a Valerie Pušněnkovová, ty se opravdu hodně rády
strojí.
Největší showman: „Je jich dost, ale největší asi Elisha Thomas.
Ta by klidně mohla být herečkou. Samozřejmě také Luci a Milada - to je kapitola sama o sobě. Velmi vtipná je i Míša Jelínková,
zkrátka celý ten tým byl naladěný na veselou notu.“
Intelektuálky: „Markéta Tomanová, ta to má v hlavě srovnané.
Také Iva Bramborová je intelektuálně založená.“

Tady to je šéfe!Něco podobného mohla říci kapitánka prostějovského týmu po
vyhraném finále Petru Chytilovi
foto: Jiří Vojzola

Je to naše. Dvě velké osobnosti mistrovského kádru Milada Spalová a Solange Soaresová si mohly ve středu říci: SPLNĚNO!
Foto: Jiří Vojzola
uvědomily proč jsme vlastně tady. Dál se to neřešilo a to bylo dobře a do konce sezóny byl klid.“
¤ Zmínila jste opět osobu pana
Čady. Uznáváte ho jako odborníka?
„Jeho způsob práce je ojedinělý.
My jsme se na tréninku hodně nasmály. Při výměnách provokovala jedna druhou a přitom to mělo

„Nejkrásnější je však přijetí lidí na ulici,
to je spontánní a mám z toho ty nejlepší
pocity.“
vysokou kvalitu. Opravdu klobouk dolů před způsobem jeho
práce, protože já jsem něco podobného zažila jen v Brazílii.
Tam se také trenéři pořád snaží
udržet hráčky ve výborné psychické pohodě, uvolnit je a tím
pádem je nabudit k tomu, aby
odevzdávaly sto procent. Jeho filozofie je taková, že je to dobré,
ale stále to může být ještě lepší.“
¤ Z tohoto ranku byly určitě
přínosné i ty dva zápasy s Bialskou v probíhajícím play off…
„Přesně. Není na nic domluvit
přípravu a vyhrát třeba 5:0. Z toho nic nemáte, nic vám to nepřinese. V přípravě musí vyplynout
kde děláme chyby a co musíme
zlepšit. Je dobré, když se ukáže
ještě před ostrým zápasem co je
třeba zlepšit. Sice jsme prohrály,
ale věděly jsme co musíme zlepšit, jinak bychom na to asi těžko
přišly. Trenér po zápase jeho způsobem řekly, holky prohráli jsme
a sami jste poznaly co musíte zlepšit a víc to neřešil, to je ta jeho filozofie.“
¤ Překvapilo vás třeba Brno
tím jaké hrálo ve finále dobře?
„Ne, vůbec ne. Brno vždy mělo
svou vysokou úroveň. Chyběly
jim sice zkušené Tobiášová s Božkovou, ale mají kvalitní mládežnickou základnu. To je dlouhodobá záležitost, která nese ovoce
a ty holky jsou tím pádem dobře
připravené. Mě to tedy nepřekvapilo. Byly v pozici, že neměly až

Bramborová: „Jely jsme si pro titul!“

Jednou znejvětších zbraní zlatého celku VK Prostějov ve finálové sérii byla i Ivana Bramborová.
Její skákaný servis a smeče připomínající výstřel
z děla, notnou měrou pomohly rozklížit kompaktní pole Brňanek. Bezprostředně po posledním utkání nám šťastná Ivča poskytla pár vět.
¤ Jak jste si ten poslední zápas užila?
„Do toho posledního zápasu jsme s obrovským
nasazením a s obrovskou chutí hrát. Od začátku
jsme hráli týmově a bylo na nás vidět, jak moc
chceme to zlato. Všechno se nám dařilo, od obrany až po útok a dopadlo to úspěšně.“
¤ Kdy jste v té sérii měly nejvíce na kahánku?
„Myslím, že to byl ten třetí zápas u nás, který měl
těžký úvod. Překonaly jsme menší krizi kolektivním výkonem a bojovností a pak už to bylo
dobré.“
¤ Do Brna jste jely s jasným cílem. Čekaly jste
to tak jednoduché?
„Já jsem tvrdila, že beru jakékoliv vítězství, ale
hlavně ať se to podaří. Je pravdou, že jsme sem jeli s vírou ve vlastní síly a přiznám, že jsme si ani
jinou variantu nepřipouštěly. To, že to vyšlo 3:0 je
prostě úžasné.“
¤ Kde budete slavit?
„Předpokládám, že v Prostějově.“
-zv-

takovou zodpovědnost a nebyl na
ně na rozdíl od nás vyvíjen takový tlak. Jedná se o dobře trénovaný tým s několika velmi talentovanými hráčkami. Přispělo to
také k výborné atmosféře finále.
Kdyby to bylo jednoznačné, tak
by zase někdo mohl říkat, že je to
nudné. Nikdy nemůžete uspokojit všechny (smích).“

Máme zlato. Na krku zlatou medaili a v ruce zlatou květinu. Dojetí
ztváře Ivany Bramborové netřeba komentovat.
Foto: Jiří Vojzola

¤ Co se dělo, že jste „vystřílela“
tolik servisů za?
„My máme s Ivou (Bramborová)
skákaný servis a to je ošidné. Možná to bylo zčásti i psychikou, ale
trénujeme to hodně. Určitý vliv
měla i špatná rotace, kdy jsme
chodily s Ivou na servis po sobě.
To je rizikové hodně. Měly jsme
dohodu, že komu to půjde lépe v
prvním setu, tak se pak podle to-

to pěkné. Nejkrásnější je však
přijetí lidí na ulici, to je spontánní a mám z toho ty nejlepší pocity.“
¤ Překvapilo vás kolik bylo lidí
z Prostějova na tom posledním
zápase v Brně?
„Ani ne. Já už to znám z loňska.
Počítala jsem tedy s tím, že tam
budou. Naši příznivci jsou opravdovými fanoušky, jezdili za
námi například do Prahy. Jsem
ráda, že ten vztah družstvo-fanoušci takovým způsobem funguje. Já jsem opravdu šťastná, že
jsme se jim mohly odvděčit ziskem toho titulu.“
¤ Na Hané jste očividně spokojená, zůstanete i nadále?
„Ano. Já bych závěrem chtěla
osobně moc poděkovat klubovému vedení, panu Černoškovi,
Chytilovi, Čadovi, Gogovi, prostě všem, kteří mi po loňské sezóně věřili. Nesmím zapomenout
také na všechny zaměstnance hotelu, haly, kteří se o nás starají.
Také všem holkám z družstva,
který celý rok fungovaly naprosto profesionálně. Rodině Skácelových, která je takovou mojí ro-

„Opravdu klobouk dolů před způsobem
jeho práce, protože já jsem něco podobného zažila jen v Brazílii,“ o trenéru
Čadovi
ho prohodíme. Někdy to tedy šlo
mě a někdy jí, hlavní je, že se jednalo o týmovou práci.“
¤ Sama nejste příznivkyní nějakých velkých oslav. Po titulu
jste udělala určitě výjimku…
(smích) „Ano. Po ukončení
zápasu jsme přijely do Prostějova na hotel Tenis Club, kde pro
nás bylo všechno přichystáno.
Bylo tu jídlo, pití, tanec a já jsem
vydržela tak do třetí hodiny. Někdo vydržel déle a někdo zase už
třeba ve dvanáct toho měl
dost…Já jsem byla spokojená.
Ve čtvrtek jsme pak absolvovaly
oběd s našimi sponzory a také
jsme byly přijaty na radnici, bylo

dinou v Čechách a mám k nim
hodně blízký vztah. Poděkování
patří také vám novinářům, kteří
jste byli ke mně vždy féroví a neměnili jste mé názory. Hodně dobře jste také informovali o tom co
se okolo týmu děje, nepřeháněli
jste a zůstávali stát vždy pevně
nohama na zemi. V neposlední
řadě nesmím zapomenout na
všechny fanoušky, kteří s námi
byli po celou sezónu a naštěstí
nemuseli prožívat letos žádná
zklamání. Hodně mě také podporovala kamarádka Andrea Krupníková, která tu působila minulý
rok a stále tu bydlí.“
Zdeněk Vysloužil

BOXEŘI PROSTĚJOVA JEDOU OBHAJOVAT MISTROVSKÝ TITUL

Na sobotní duel v Ústí nad Labem i s fanoušky!
Obhájí prostějovští boxeři loňský senzační triumf? Nebo se koruna pro nejlepší klub tuzemského boxu vrátí k hegemonovi
let minulých do Ústí nad Labem? O tom rozhodne až závěrečné dějství Extraligy ČR s pořadovým číslem deset, které je na
programu tento víkend. Osud
tomu chtěl tak, že právě v tomto
posledním kole se střetnou dva
poslední mistři a současně i dva
nejlepší týmy dosavadního
průběhu letošní sezony. A při
shodném bodovém zisku Prostějova i Ústí je jasné, že jen vítěz bere zlato. Výhodu domácího prostředí mají Severočeši, kteří jsou
tak mírným favoritem klání, ale
není bez zajímavosti, že z posledních pěti vzájemných střetnutí
vyhrál čtyřikrát Prostějov! Boxeři BC DTJ tak určitě neprodají svoji kůži lacino, obzvlášť když
z Hané se na sever Čech chystá
velkolepá výprava. Bezesporu
nejbouřlivější boxerští fanoušci
v republice totiž pořádají do Ústí nad Labem autobusový
zájezd!
Sobota 2. května 2009, 18:00 hodin, sportovní hala Stříbrníky v Ústí nad Labem. Přesně v tento den, v
tuto hodinu a na tomto místě se
uskuteční rozhodující utkání o
mistra České republiky Extraligy
družstev v boxu pro soutěžní ročník 2008-2009 mezi obhájcem titulu BC DTJ Prostějov a domácím
SKP Sever Ústí nad Labem, který
triumfoval v předchozích patnácti
letech. Po devíti kolech a sedmi odboxovaných duelech probíhající
sezony mají celky Prostějova i Ústí na svém kontě shodnou bilanci
pěti výher a dvou porážek, která
jim přinesla deset bodů a společné
vedení extraligovému pelotonu.
Lepší celkový poměr jednotlivých
zápasů posunul po dohrávce 8. kola BC DTJ v Ostravě (6:12) na první příčku Severočechy, avšak to v
konečném důsledku není vůbec
podstatné. Karty jsou totiž rozdány
jasně, na trůn šampionů jednoduše
usedne vítěz sobotního souboje, ať
se děje cokoliv. Na poraženého
zbude stříbrný pohár. Ani tento výsledek by ovšem nebyl uvnitř prostějovského oddílu v případě neúspěchu v rozhodujícím klání hodnocen až tak negativně. Když totiž
boxerská extraliga poznala před rokem vůbec poprvé od rozdělení
Československa jiného mistra než
Ústí nad Labem, leckdo se vyjadřoval v tom smyslu, že šlo o ojedinělou náhodu, která se nebude
opakovat. A ejhle, rok se sešel s rokem a máme tu opět stejnou bitvu o
titul! V předchozí sezoně svedl systém soutěže oba celky do finále v
podobě play off na dvě vítězná ut-

Tak by to mělo vypadat. Všichni příznivci prostějovského boxu by jistě uvítali v ústeckém ringu co nejvíce podobných momentů. Vít Král však bude mít pravděpodobně se Svobodou těžší práci než sbudějovickým Kocveldou… foto: Zdeněk Vysloužil
kání, které BC DTJ Prostějov ovlá- slova doznala vážnosti hned v žná překvapivě také bilance
dl doslova senzačně, když nejdříve úvodním dějství, kdy jeho svěřenci vzájemných zápasů. Vždyť z pozvítězil doma 16:2 a pak triumfo- prohráli se sloučeným výběrem sledních pěti duelů vyhráli Hanáci
val i na půdě soupeře v poměru Mostu a Děčína. „Tam nás ale hned čtyři! V loňském ročníku
10:8. Po hladké výhře 2:0 na zápa- výrazně poškodili rozhodčí. To ut- zvítězili nejprve v sokolovně 14:4,
sy mohli hanáčtí rohovníci slavit kání jsme měli vyhrát,“ vzpomíná pak sice prohráli ve Stříbrnikách
mistrovský titul pro sezonu 2007- dodnes s křivdou na duši kouč na 6:12, ale ve finále uspěli jak doma
2008, což se jim poštěstilo po pře- utkání, které možná spolurozhod- (16:2), tak i na půdě soupeře (10:8)
dlouhých šestačtyřiceti letech! Na- ne o titulu. V případě tehdejšího a na tyto triumfy navázali i v prvposledy se boxeři Prostějova stali prostějovského úspěchu by totiž ním vzájemném střetnutí letošní
mistry republiky třikrát v letech nyní Prostějovu stačila těsná pro- sezony, kdy 25. ledna 2009 v rám1960 až 1962. Vůbec současný od- hra... „To už je ale pryč, my se sou- ci pátého dějství uspěli před svými
díl nyní prožívá vpravdě sladké ča- středíme výhradně na duel v Ústí,“ příznivci znovu 10:8. Teď je tedy
sy. Do nejvyšší týmové soutěže se ujišťuje Křížek, který povede své na pořadu dne odveta, která rozvrátil pod hlavičkou BC DTJ vroce svěřence do další bitvy o titul. Od hodne o všem. Oproti předcho2004 a hned v premiérově sezoně onoho „obráceného“ výsledku už zímu ročníku bylo totiž zrušeno
mezi elitou získal bronzové meda- si totiž jeho tým připisoval samé play off a konečné pořadí určí už
ile. O rok později už Hanáci vybo- zářezy na pažbu. Pět výher v řadě základní část. „Myslíme si, že přejovali stříbro, na které v ročníku (mezi nimi nechyběl ani další skalp devším fanoušci jsou ochuzeni o
2006-2007 navázali druhým bron- Ústí nad Labem) vynesly BC DTJ ještě dramatičtější závěr sezony,
zovým pohárem za třetí místo. Do- překvapivě na první příčku extrali- ale takové bylo rozhodnutí svazosavadní vrchol jejich snažení přišel gové tabulky. Z ní Hanáky sesadila vých orgánů. I když naše návrhy
v již zmíněné loňské sezoně, ve až nedávná ztráta v Ostravě. „Je to byly jiné, musíme to akceptovat a
které svěřenci trenéra Radoslava výborné, že už teď máme jistotu brát to tak, jak to vyšlo,“ poznameKřížka poprvé v historii samo- medailí, čímž jsme splnili a vlastně nal dále na adresu sobotního mače
statné České republiky sesadili i překročili předsezónní cíl. V R. Křížek. „Musíme se připravit na
dlouholetého vládce českého klu- žádném případě to však nezname- horkou půdu pod nohama. Je jasné,
bového boxu, giganta z Ústí nad ná, že nechceme zlato, i když si že nejen domácí oddíl, ale i někteří
Labem. A jak to vypadá, s převra- uvědomujeme, že Ústí si to doma další nejmenovaní činovníci budou
tem na tuzemské scéně to tým BC nebude chtít nechat utéct za žád- dělat vše pro to, aby se titul vrátil do
DTJ myslí opravdu vážně. Přesto- ných okolností... My tam však po- Ústí. O to lepší však musí být naše
že předsezónní předpovědi ničemu jedeme s nejsilnější možnou sesta- výkony,“ burcuje kormidelník BC
takovému nenasvědčovaly, když vou a touhou i podruhé náš největší DTJ. „V žádném případě tam neprostějovský oddíl musel výrazně klub zaskočit. Pokud budou kluci pojedeme odevzdaní. To bychom
omezit finanční rozpočet a tím i své zdraví a v optimálním rozpoložení, tam nemuseli jezdit vůbec. Naopak
možnosti posil, konec dalšího celo- nejsme bez šancí,“ uvedl k nad- uděláme v přípravě, v taktických i
ročního snažení bude opět sladký. cházejícímu střetnutí Radoslav organizačních věcech vše pro to,
„Před začátkem sezony jsme byli Křížek. Zatímco ve prospěch Se- abychom na severu Čech uspěli.
na zemi. Některé věci se nám ne- veročechů hovoří lepší ekono- Musíme do toho dát srdce!“ Hlavpodařily dotáhnout do konce a tak mické i tréninkové podmínky a do- ní trenér prostějovských boxerů by
naším hlavním cílem byl zisk jaké- mácí prostředí, výhodou Prostějo- měl mít k dispozici až na dlouhokoliv medaile,“ vrací se k úvodu ro- va bude nepochybně opět enormní době zraněného Baloga kompletní
čníku Radoslav Křížek, hlavní lo- nadšení, jednolitost, podpora bou- kádr. „Soupiska je momentálně
divod prostějovských boxerů. Jeho řlivých fanoušků a pro někoho mo- rozsáhlá, máme široký výběr. O de-

finitivní sestavě rozhodneme až tak
ve středu,“ nenechal příliš nakouknout do své kuchyně Křížek. A jelikož podobně tajuplní byli i v Ústí
nad Labem, kteří nám nechtěli
prozdradit dokonce vůbec nic, dá
se očekávat, že z utkání bude i jedna velká taktická bitva v zákulisí.
Jedno je však jisté, diváci uvidí řadu zajímavých soubojů. Vždyť posuďte sami, v nejnižší váhové kategorii do 54 kilogramů nasadí Prostějov buďto Kučeru, nebo uzdravujícího se Parlagiho, k dispozici
by mohl být i maďarský legionář
Oltvanyi. V domácím trikotu se nabízí jeden z dvojice Huliev - Kováč. Ve váze do 57 kg by se měl za
BC DTJ objevit nejspíše Mario Balasz, vyloučen není ani start Reitemana, oproti tomu Ústí vybírá z
dua Kovalenko - Dornjnyambuv.
V dalších váhách mohou obhájci titulu nasadit hned plejádu borců:
Dunka, Šerban, Duraj, Bosý, Bacskai či Král. Ústí posadí nejspíše do
„šedesátky“ Baláže (alternativou je
Zorigtbaatar), ve „čtyřiašedesátce“
to bude Chládek, o váhu výše Svoboda a v „pětasedmdesátce“ Lakomý, proti němuž by měl naskočit
Vardan Besaljan. Ve váhové kategorii do 81 kilogramů dojde pravděpodobně na duel Stárek - Novotný a ústí má jasno i v nejvyšších
váhách, v nichž nastoupí tradiční
opory Viktora s Průšou. Proti nim
se postaví někdo z nabízeného
kvarteta Darmosz, Chmela, Musil
či Bence. Zajímavou informací
zcela jistě je i nasazení rozhodčích.
Podle původního plánu České boxerské asociace by mělo rozhodovat kvarteto Kocourek, Novotný,
Morbitzer a Štaubert. Zda-li tomu
tak opravdu bude, poznáme však
až na místě.
U pikantního klání, které rozhodne
o šampionech pro rok 2009, nebudou chybět ani věrní prostějovští
příznivci. Na utkání je totiž za příznivých podmínek pořádán autobusový zájezd! „Rozhodli jsme se, že
u tak veledůležitého zápasu nechceme chybět. Musíme udělat
všechno pro to, abychom kluky povzbudili a dodali jim sílu bojovat
proti přesile. Určitě vytvoříme v
Ústí bouřlivou atmosféru,“ slibuje
nepsaný vůdce prostějovského
kotle Jiří Piňos. „Navíc chceme vidět, jakým způsobem se rozhoduje
tolik důležité utkání a jestli už je
český box konečně na dobré cestě.
Snad ano..,“ dodal „Piňa“. Bus s fanoušky odjíždí v den střetnutí v 10
hodin od Společenského domu v
Prostějově a přihlášky můžete
hlásit až do pátku. Upozorňujeme
však, že kapacita místě činí 45 míst
a přednost mají dříve přihlášení
(více na jiném místě).
-pk-

BRUSLAŘI JE TO TADY! Startuje se v pátek u zimáku
Máte rádi in-line bruslení? Provozujete tuhle zábavu na rekreační či dokonce vrcholové úrovni?
Pak máte ideální možnost užít si
Sportovní den na kolečkách, který na pátek 1. května společně
připravili Adrenalinsport klub a
KF Dukla Prostějov.
Akce proběhne stejně jako v loni
na Severní obslužné komunikaci,
jež bude v úseku od zimního stadionu po novou nemocnici dopravně
uzavřena od 09.00 do 19.00 hodin.
„Od deseti hodin je sraz všech

účastníků, následuje volné bruslení, registrace zájemců o start v
závodech rozdělených podle ročníků a obhlídka trasy. Samotné
soutěže odstartují ve 12.30 hodin,“
uvedl jeden z organizátorů Jaroslav
Koribský.
Hlavní závod na 10 a 21 km, bude
odstartován v 16.00 hodin. Na
páteční den zvou organizátoři
všechny, kteří mají ke kolečkovým
sportům kladný vztah. „Závodit samozřejmě nikoho nenutíme, ale
byli bychom moc rádi, kdyby lidi

překonali zbytečný ostych a přišli
si parádně zabruslit. Při dostatečném zájmu je naším záměrem
podchytit in-lineovou základnu v
Prostějově a třeba i založit sportovní oddíl s touto specializací,“ dodal
dále Koribský. Každému zájemci o
účast doporučují pořadatelé vzít si
ssebou chrániče na lokty i kolena,
rukavice, občerstvení a dobrou
náladu. Ochranná přilba je povinná. Připraven je také bohatý doprovodný program. K dispozici bude
bezplatné zapůjčení čtyřkolek jak

pro děti, tak dospělé. Moderátorem
programu je jako tradičně oblíbený
Kamil. „Počasí máme objednané a
těšíme se na velkou účast, uzavřel
Koribský.

Záštitu nad sportovní akcí převzal starosta města Prostějova
Jan Tesař.
Víc informací na
www.adrenalinsport.cz
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Porážka boxerů v Ostravě nic neřeší

Rozhodne se v sobotu v Ústí!
Do nekonečna odkládané střetnutí
boxerské extraligy mezi Ostravou
a BC DTJ Prostějov se konečně
uskutečnilo minulou neděli. Podle
očekávání odjeli rohovníci z Hané
v kombinované sestavě a v nic neřešícím duelu nakonec podlehli domácím boxujícím v nejsilnějším
možném složení. „Nastoupili jsme
bez Maďarů a také mladých, kteří
už nemohli podle regulí absolvovat
třetí utkání v řadě. Navíc bylo jasně
dané, že výsledek nic v konečném
kontextu nic neřeší,“ uvedl prostějovský trenér Radek Křížek. Podle
očekávání tedy Prostějov nažhavenému sokovi podlehl 12:6, ale
žádné velké vrásky to hanáckým
milovníkům rohovnického sportu
nenadělalo.
Váhová kategorie do 54 kg: Rafael KACZOR - Michal KUČERA 2:0 na body
Komentář trenéra Radka Křížka:
„Mladý Kučera se zkušeného soupeře nezalekl a odboxoval vyrovnané utkání. Ustál všechna tři kola
a ukázal, že do budoucna se s ním
musí počítat.“
Váhová kategorie do 57 kg: Filip
BARÁK - Mário BALÁŽ 2:0 na
body
Komentář trenéra Radka Křížka:
„To byl obdobný zápas jako
v mušce. Náš mladík se držel celých devět minut a o výsledku rozhodly zkušenosti.“
Váhová kategorie do 60 kg: Lukáš GORECKY - Miroslav
ŠERBAN 0:2 na body
Komentář trenéra Radka Křížka:
„Tvrdý boj. Šerban však zaboxoval
excelentně a jednoznačně soupeře
vybodoval.“
Váhová kategorie do 64 kg: Rinat AGAJEV - Marek BOSÝ 2:0
na body
Komentář trenéra Radka Křížka:
„Pro Marka to byl hodně těžký du-

el. Agajev má tvrdý úder. Po technické stránce byl Bosý pestřejší, ale
bohužel přistoupil na soupeřův styl
a kvůli tomu prohrál na body.“
Váhová kategorie do 69 kg: Milan ŠÁTEK - Vít KRÁL 0:2 na
body
Komentář trenéra Radka Křížka:
„Vítek svou chytrostí Šátka jednoznačně předčil. Král boxoval
přesně to co mu stačilo a o jeho
výhře nebylo pochyb.“
Váhová kategorie do 75 kg: Jan
SOJKA - Vardan BESALJAN
2:0 na body
Komentář trenéra Radka Křížka:
„To byl asi rozhodující zápas. Vardanovi to prohráli rozhodčí, kteří
ho nesmyslně dvakrát veřejně napomínali. Besaljan však tentokrát
neboxoval dobře, vůbec nepředvedl to co umí. Byl zbrklý a za ten
výkon, který předvedl bych ho nechal prohrát i já.“
Váhová kategorie do 81 kg: Václav HARBICH - Petr NOVOTNÝ 0:2 r.s.c. ve 2. kole
Komentář trenéra Radka Křížka:
„Peťa potvrdil, že má skvělou formu. Po technické a taktické stránce
to nemělo chybu. Zkrátka pohádkový zápas.“
Váhová kategorie do 91 kg: Marek ŠPRINGL - Marek CHMELA 2:0 na body
Komentář trenéra Radka Křížka:
„Střet zkušenosti s talentovaným
mládím dali rozhodčí vyhrát domácí zkušenosti. Marek trápil Špringla celé tři kola, ale bohužel rozhodlo domácí prostředí.“
Váhová kategorie nad 91 kg:
Mateus MALEJDA - 2:0 bez boje
Komentář trenéra Radka Křížka:
„Měli jsme v záloze Musila, ale za
rozhodnutého stavu jsem ho nechtěl proti nejlepšímu polskému
boxeru stavět. Hrozilo by to zraněním a opravdu nemělo cenu riskovat.“
-zv-

BC Ostrava - BC DTJ Prostějov 12:6
do 54 kg: Rafael Kaczor - Michal Kučera
do 57 kg: Filip Barák - Mário Baláž
do 60 kg: Lukáš Gorecky - Miroslav Šerban
do 64 kg: Rinat Agajev - Marek Bosý
do 69 kg: Milan Šátek - Vít Král
do 75 kg: Jan Sojka - Vardan Besaljan
do 81 kg: Václav Hrabich - Petr Novotný
do 91 kg: Marek Špringl - Marek Chmela
nad 91 kg: Mateus Malujda -

2:0 na body
2:0 na body
0:2 na body
2:0 na body
0:2 na body
2:0 na body
0:2 r.s.c ve 2. kole
2:0 na body
2:0 bez boje,
hosté váhu neobsadili

AKTUÁLNÍ TABULKA EXTRALIGY ČR po 9. kole
1. BC SKP Sever Ústí nad Labem
2. BC DTJ Prostějov
3. Samson BC České Budějovice
4. BC Ostrava
5. Doprava Děčín+ KB Baník Most

7
7
7
7
8

5
5
3
2
2

0
0
0
0
0

2
2
4
4
6

86:40
80:46
56:70
54:72
48:96

10
10
6
6
4

Program 10. kola, 2.-3. května 2009:SKP Sever Ústí nad Labem - BC
DTJ Prostějov (sobota 2.5., 18:00 hodin), Samson BC České Budějovice - BC Ostrava, Doprava Děčín+ KB Baník Most volno.
-zv-

Reálka zvítězila, ale nepostoupila!
Žákovský výběr sportovců skládající se ze školáků navštěvujících 1.
stupeň RG a ZŠ města Prostějov se
opět zúčastnil regionálního kola
Kinderiády, které se konalo
v Olomouci. Stalo se tak v úterý 21.
dubna a zápolilo se v atletických
disciplínách. Svou třídu stejně jako
v loňském roce opět mladí Prostějované potvrdili celkovým prvenstvím v konkurenci 32 škol! „Za
každý ročník bojovala vždy jedna
dívka a jeden chlapec v jedné technické disciplíně a v běhu na 60 metrů. Do celostátního finále v Praze
bohužel postoupit
nemohli, jelikož se
ho zúčastnili již v
loňském roce a
museli tudíž dle
pravidel přepustit
účast ve finále škole na dalším
místě,“ prozradila
smutnou skutečnost trenérka prostějovského výběru Lucie Schönfeldová. V jednotlivcích se nejlépe prosadil Pavel Mucha
ze 3. ročníku, který
vyhrál v hodu plným míčem, v běhu na 60m a byl i
Jste nejlepší. Vítězná reprezentační
osmička RG a ZŠ města
Prostějov na stupních
vítězů

účastníkem vítězné štafety v běhu
4x60m. Všichni soutěžící bojovali
s velkým nasazením a za to patří
velká pochvala jim i třídním učitelům, kteří je připravili. Obrovskou
radost udělali samozřejmě i své
trenérce a také vedení RG a ZŠ za
výbornou prezentaci školy. Úspěšný školní tým tvořili druháci Vanessa Klíčová, Vojtěch Micka, třeťáci: Veronika Vehovská, Pavel
Mucha, čtvrťáci: Michaela Ontlová, Jakub Ftačník a nejstarší žáci
pátého ročníku: Štěpánka Servusová a Marek Valachovič.
-ls,zv-

27. dubna 2009

MLÁDEŽ 1. SK
MSDD - starší dorost
ČAFC Židenice - 1. SK Prostějov 1:3 (0:0)
Branky 1. SK: 55. M. Kocourek, 67. a 83. Pořízka. Sestava 1. SK: Vybíhal - Hemerka, Šmíd (46. Lisický), R. Kocourek, Ján - Matula, Homola, Pořízka (79.
Petrásek), Fabiánek - Gryglák (66. Kucharčuk), M. Kocourek. Trenér: František Jura.
Starší dorostenci 1. SK Prostějov bojovali o šanci znovu se dostat na minimální bodový odstup na vedoucí dvojici divizní tabulky. Jelikož Třebíč i Líšeň pouze remizovali, tak vítězství na půdě Židenic mohlo mít velkou cenu. Utkání
ovlivnil silný vítr, který velmi ztěžoval plynulou kombinaci a hlavně finální
přihrávky byly z obou stran nepřesné. Mírnou převahu si po celý první poločas
přeci jen vytvořili hosté z Prostějova. Některé šance byly velmi slibné, hlavně
David Gryglák měl dvě dobré příležitosti, které bohužel neproměnil. Jednou se
mu nepodařilo překonat brankáře domácích po rohovém kopu, kdy hlavou nedokázal míč usměrnit do brány domácích a podruhé po sólu od poloviny hřiště
prováhal ten nejlepší okamžik a následnou střelu už brankář kryl. Poločas tedy
skončil smírně 0:0. Druhá půle již byla plně v režii hostujícího mužstva. Prostějovští začali lépe kombinovat a v 55. minutě vstřelili prní branku Michalem
Kocourkem, který dorážel střelu Adama Lisického. Forvard hostů Michal Kocourek mohl přidat i druhý zásah, ale svoje sólo neproměnil. Brankář jeho střelu vyrazil s námahou na roh. Velkou šanci promarnil také Tomáš Matula, který
si ideálně nezpracoval míč, když se ocitl sám za domácí obranou. Poté vzal režii utkání do svých rukou Marek Pořízka, který vstřelil během patnácti minut
dvě krásné branky a rozhodl tak o osudu utkání. Domácí snížili na 1:3 v90. minutě z pokutového kopu. „Ukazuje se, že žádný zápas nebude jednoduchý.
Soupeři na špici tabulky ztrácejí a my jsme tak pořád ve hře o postup. Dnes nám
to v úvodu moc nešlo, ale dokázali jsme to bojovností a vůlí zlomit. Za to patří
klukům poděkování. Druhá půlka už byla z naší strany kvalitnější a vyhráli
jsme zaslouženě,“ uvedl spokojený trenér František Jura.
MSDD - mladší dorost
ČAFC Židenice - 1. SK Prostějov 1:5 (1:3)
Branky 1. SK: Šlézar 2, Kucharčuk, vlastní 2x. Sestava 1. SK: Polák - Studený, Hon, Lakomý, Krč - Kucharčuk, Lisický, Šlézar, Šín - Kadlec, Pokruta
(Ovčáček, Klimeš, Jano, Kopečný). Trenér: Vladimír Krč.
Mladší dorost 1. SK Prostějov konečně po dvou nepodařených utkáních zvítězil a nadále tak zůstává na druhém místě divizní tabulky. V nedělním utkání
byli hosté jasně lepším týmem a po zásluze si odváží z Brna tři body. „Dnes to
byl dobrý kolektivní výkon. Utkání jsme rozhodli hned zezačátku a domácím
jsme tak nedali šanci s vývojem zápasu něco udělat,“ stručně okomentoval výhru svých oveček kouč Vladimír Krč.
MSŽD - starší žáci - 1. HFK Olomouc - 1. SK Prostějov 0:0
Sestava 1.SK: Suchánek - Lexa, Šmíd, Móri, Klváček - Rus, Pekař, Fládr, Dostál - Preisler, Hausknecht. (Vysloužil, Martínek, Hlačík, Novák).
Průběh utkání ovlivnil silný vítr. V prvním poločase byli lepší domácí, ve
druhém poločase hosté. Je trřeba pochválit celé mužstvo za příkladnou bojovnost.
MSŽD - mladší žáci - 1. HFK Olomouc - 1. SK Prostějov 1:2 (0:1)
Branky 1. SK: Čech, Sečkář. Sestava 1. SK: Hanák - Křivinka, M. Kovář, Grulich, Klimeš - Čech, Pospíšíl, Hubáček, J. Kovář - Cigan, Sečkář. (Přidálek).
Dnes jsme zahráli kvalitní zápas s těžkým soupeřem z čela tabulky.
S nepříjemným a prudkým větrem jsme se vypořádali lépe než domácí tým.
Kluci konečně zahráli to co jsme si řekli a po poctivém bojovném výkonu konečně vyhráli. Pochvalu zaslouží celé mužstvo jako celek. Pro nás platí, že můžeme hrát s kýmkoliv jakkoliv. Chce to jen plnit předem stanovené úkoly.
Doufám, že to kluci pochopili a toto cenné vítězství nás dovede k dalším bodům. Černá kaňkou zápasu bylo nezaviněné zranění Ádi Pospíšila, který si vykloubil zápěstí pravé ruky a skončil v nemocnici. Doufáme všichni, že se brzy uzdraví a zapojí se do mužstva.
KP - starší žáci - 1. SK Prostějov „B“ - FK Nemilany 0:0
KP - mladší žáci - 1. SK Prostějov „B“ - FK Nemilany 3:2
Branky: Šindýlek, Surma, Vincourek - Hořava 2
František Jura, sportovní ředitel 1. SK Prostějov

KOPEJTE ZA 1. SK!
Největší prostějovský fotbalový klub pořádá nábor do přípravky hrající KP.
Jedná se o chlapce ročníku narození 1999, kteří mají zájem hrát nejvyšší krajskou soutěž. Svůj zájem o zařazení do fotbalového družstva mohou rodiče budoucích fotbalistů projevit buď telefonicky: 775 642 306, p. Šteigl nebo
723 928 200, p. Hénik. Druhou možností je navštívit osobně trénink, který se
koná v pondělí a ve středu na travnatém hřišti za Hloučelou nebo v pátek na
umělé trávě na Husově náměstí. Začátky jsou jednotné v 18:00 hodin.

Fotbalový kemp BUDOUCNOST
Sedláček - Kučerňák 2009
V měsíci červenci budou mít mladí adepti fotbalového řemesla zajímavou šanci ke zlepšení svých dovedností a navíc i možnost získání nezapomenutelných
zážitků. Známé fotbalopvé 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 vyzvali 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. O tom, že o fotbal je mezi mládeží velký zájem svědčí fakta. „Musím oznámit, že první turnus, který začíná 29.
června je již kapacitně zaplněn. Také ve druhém už zbývají poslední volná místa. Jestli však bude zájem, tak jsme schopni uspořádat ještě jeden v termínu od
3. srpna. Stačí se jen telefonicky domluvit,“ přidal nejčerstvější informaci Sedláček. V plánu jsou také přípravné zápasy a další překvapení. Uzávěrka přihlášek je 31. května 2009!

Skladba denní tréninkové jednotky:
9:00
10:00
10:00-13:00
14:00
16:30-17:00

odjezd z olomouckého autobusového nádraží nebo
sraz přímo na fotbalovém hřišti v Olšanech u Prostějova
první tréninková fáze (občerstvení, ovoce, oběd)
druhá tréninková fáze (občerstvení)
odjezd

Termíny tréninkových týdnů:
6.7. - 10.7. 2009, 13.7. - 17.7. 2009, 20.7. - 24.7. 2009, 27.7. - 31.7. 2009

KONTAKTNÍ OSOBY:
Ladislav Kučerňák tel: 732 662 173, Roman Sedláček tel: 777 026 312

SPORTOVNÍ
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!
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Kostelec střílel v Němčicích, naložil domácím bůra

FK Němčice nad Hanou - FC Kostelec
na Hané 0:5 (0:3)
Branky: 10. a 90. Waltr, 13. Navrátil, 43. Dohnal, 79. Zatloukal. Rozhodčí: Elšík - Lepka, Liška. Bez ŽK. Diváků: 60. Sestavy
mužstev - FK Němčice nad Hanou: Matoušek - Merda (51. Dopita), Tesařík, Dobiáš, Hruda
(46. Vodák) - Kučírek (84. Chovanec), Hamala, Šubík, Kroupa
- Liška, Belko. Trenér: Radek
Novotný. FC Kostelec na Hané:
Hubál - Novotný (42. Barták),
Doležel, Navrátil, Horák (82.
Sedláček) - Waltr, Dohnal, Langr, Varga - Šulc (70. Synek), Zatloukal. Trenér: Evžen Kučera
NĚMČICE NAD HANOU - V
sobotu odpoledne svedlo 19. kolo 1.B třídy skupiny „A“ proti
sobě mužstva Němčic nad Hanou a Kostelce na Hané. Domácí
se v letošní sezóně potýkají s nevýraznými výsledky a nacházejí
se na předposledním třináctém
místě tabulky. Ve svém posledním vystoupení ale porazili dvanácté Domaželice. To jejich soupeř z Kostelce zatím okupuje
šestou příčku, a to jen kvůli horšímu skóre. Na třetí místo ztrácí
čtyři body. V posledním zápase
Kostelečtí porazili na domácím

hřišti poslední Radslavice. Otázkou tedy bylo,
zda domácí potvrdí zlepšující se formu, nebo se
hosté ještě více přiblíží třetímu
místu.
Obě mužstva vycházela od úvodu utkání ze zajištěné obrany,
vědoma si faktu, že nesmí dostat
gól. Na konci 9. minuty se domácí poprvé trefili mezi tyče, ale
brankář byl na svém místě. Kostelečtí v 10. minutě rychlou akcí
z protiútoku dostali dlouhou
přihrávkou míč až k Waltrovi,
který si „sekl“ gólmana a střelou
k levé tyči po zemi poprvé rozvlnil síť. Gól hosty uklidnil, na kopačky domácích přinesl nervozitu a individuální chyby. Domácí
měli možnost na vyrovnání z
přímého kopu. Domácí Merda
obstřelil zeď, ale brankář hostů
Hubál robinsonádou chytil.
Agilní Zatloukal předvedl ve třinácté minutě sólo přes polovinu
hřiště a vybojoval rohový kop. Z
něj hlavou podruhé překonal domácího brankáře Navrátil (0:2).
Na obou stranách se obě mužstva dostala do několika slibných
šancí, ale brankáři byli vždy na
svých místech. Znovu do hry
mohla dostat Němčice dvojice

NAVŠTÍVILI JSME
Liška s Belkem. První z nich vybojoval míč, druhý vyloženou
šanci trestuhodně zahodil. Němčice však ukázaly své možnosti. Ve 43. minutě Zatloukal vybojoval u postranní čáry téměř ztracený míč, přihrávkou našel Vargu, ten prodloužil na Dohnala,
který vsítil třetí branku. Do šaten šli s o poznání lepší náladou
hosté, protože je mohla u srdce
hřát nejen předvedená hra, ale
hlavně tři vstřelené góly.
Do druhého poločasu vstoupili
domácí se snahou udělat něco s
dosavadním výsledkem. Kostelecké zřejmě ukolébalo jejich tříbrankové vedení a pustili soupeře na dostřel. Domácí obstřelovali kosteleckou svatyni hlavně
z dálky, gólman však byl pozorný a všechny střely vytěsnil. Tak
tomu bylo i při dvou trestných
kopech, které zahrával Šubík.
Skákavou střelu se neprosadil
ani Kučírek. Aktivitu němčických brzdili kostelečtí rychlými
breaky. Jeden z nich předvedl v
sobotu velmi dobře hrající Varga, který uvolnil Zatloukala. Ten

HLASY TRENÉRŮ
Radek NOVOTNÝ (FK Němčice nad Hanou): „Budujeme mančaft za pochodu. Neměli jsme dotažené hráče. Soupeř nás překonával v pohybu, rychlosti, dělali jsme individuální chyby. Protivník
nás překonával také v boji jeden na jednoho. Kostelečtí byli lepší.
Dělá nám problémy zpracování balonu, přihrávky a důraz v útoku.
Jako trenér mužstva se musím všem němčickým fanouškům za
výkony omluvit.“
Evžen KUČERA (FC Kostelec na Hané): „Zasloužené vítězství,
soupeře jsme přehrávali ve všech činnostech. Situaci domácím nezávidím. Celé utkání jsme zvládli bez problémů, prvních dvacet minut ve 2. poločase jsme měli trochu hluché místo. Za předvedený
výkon chválím Tomáše Vargu a za dvě vstřelené branky Waltra. Naším cílem je druhé místo, ve hře je ještě 21 bodů. Budou rozhodovat
zápasy se silnými soupeři.“
-topsi pohrál se zbytkem obrany,
těsně před střelou mu však míč
skočil a slibně vyhlížející akce
skončila střelou mimo branku.
Chuť si ovšem spravil v 79. minutě, když přidal čtvrtou branku
hostů. K ní Prostějovskému Večerníku Marek Zatloukal řekl:
„Aleš Horák prodloužil balon do
vápna, já jsem si jeho přihrávku
zpracoval, kličkou jsem se zbavil obránce a střelou kolem gólmana k tyči jsem se konečně trefil.“ Domácí se v 85. minutě
málem dočkali kosmetické úpravy skóre. Střelu Lišky mířící do

brány zázračným zákrokem vyrazil kostelecký Hubál. V 90.
minutě byl faulován na hranici
vápna technicky dobře vybavený Varga. Exekuce trestného kopu se ujal Langr, který centrem
našel Zatloukala. Ten prodloužil
Waltrovi, jenž nadvakrát překonal domácího Matouška a uzavřel účet zápasu. Kostelečtí si
odvezli z Němčic po spolehlivém výkonu a pěti vstřelených
brankách tři body. Přiblížili se
tak třetímu místu, domácí se dál
budou krčit ve spodních patrech
tabulky.
-top-

Konice tápe, pukla i s poslední Mohelnicí…

FK Mohelnice/Moravičany - Sokol
Konice 3:0 (0:0)
Branky: 53. Kloss, 73. Chudáček, 90. Masopust. Rozhodčí:
Sláma - Jar. Beneš, Hájek. ŽK:
Masopust, Mičunda - Kmecik,
Šimek, Penc, Macháček, P. Křeček, Schön. Diváků: 210. Sestava Sokola Konice: Kmecik - Šimek, Penc, Řehák (75. Hlouš),
P. Křeček - Rus - Kornel (67.
Michalčák), Macháček (75.
Špunda), Schön, Přikryl - Kobylík. Trenér: Karel Procházka

Konice po domácí debaklu s
Vyškovem a s uzdraveným kádrem, ve kterém chyběli „pouze“
Voral s Režným se v sobotním
odpoledni chtěla pokusit navázat na úspěšné jarní tažení a
vylepšit už tak značně pošramocenou reputaci. Soupeř, domácí
FK Mohelnice zase potřebuje
body jako sůl k záchraně a
uchování divizní příslušnosti.
Evidentní snaha Konických o
vstřelení branky však opět nepřinesla efekt a tak se mohli domácí radovat z velmi cenného
bodového zisku.
Úvod byl z obou stran opatrný.
Do první příležitosti se dostal
domácí Mičker, když k němu
pozdě přistoupil Šimek. Jeho
pokus však šel hodně vedle
Kmecikovy branky. O minutu
později pálil na druhé straně
Kornel, ale jeho střela také ne-

měla přesnost. Ve 12. minutě
vyzkoušel domácího gólmana z
hranice šestnáctky Šimek, ale
Winkler jeho skákavý pokus
bravurně vytěsnil na roh. O deset minut později se do gólové
příležitosti dostal Přikryl, ale
míč mu v posledním okamžiku

DIVIZE „D“
odskočil. Totožná situace se
opakuje za 2 minuty po pěkné
kombinaci Macháčka s Kobylíkem. Přikrylovi pokus špatně
sedá na nohu a je z toho pouze

slabounká střela, která nemohla Winklera ani vystrašit. A do
třetice opět Přikryl ve 30. minutě. Sám před brankářem míč
špatně zpracovává a tento brankář domácích ukrývá do svých
rukavic. Vypadá to, že je jen
otázkou času, kdy Koničtí vsítí
branku, ale přichází 32. minuta.
Macháček vyváží míč mezi
Šrotem a Mičundou a posunuje
jej na Schöna. Druhý jmenovaný domácí plejer jej zákeřně zezadu bez míče nemilosrdně sestřeluje. Naopak rozhodčí
Sláma je milosrdný a Mičundův prohřešek na Macháčka
trestá jen žlutým žolíkem. Macháček je dobrých pět minut

Kam to jen vedu?!Oči v sloup obrací téměř po každém jarním zápase svého
mužstva konický lodivod Karel Procházka
foto: Zdeněk Pěnička

HLASY AKTÉRŮ
Aleš HEIDENREICH (vedoucí mužstva FK Mohelnice): „My
takových zápasů v divizi odehráli hodně. Vždy vyrovnaný průběh,
my nedali šance, soupeř ano. Dnes to bylo přesně naopak, my se trefili třikrát, soupeři to nevyšlo. Provedli jsme změnu na trenérském
postu, vrátili se nám do sestavy zranění kluci Macák s Mičundou,
kteří jsou pro nás klíčoví, v Konici mají také nějaké problémy a v zrcadle těchto událostí výhra určitě potěšila a zvedla náladu. Moc jsme
ji potřebovali.“
Karel PROCHÁZKA (trenér Sokola Konice): „Je to zklamání,
ale na druhou stranu logický vývoj událostí. Jsme málo efektní v zakončení. Když už jsme v šanci naložíme s ní prachbídně. Mohelnice
dnes z druhé a třetí přímé střely mezi tyče dala dvě branky. První dvě
branky padly paradoxně po našem tlaku z brejku, třetí jsme dostali
vlastně také tak. Potřebujeme se zvednout hlavně psychicky, dát první branku a hrát ve větším klidu.
-zvošetřován, ale ještě se vrací na
hřiště. V 43. minutě pálí ještě
nepřesně Kobylík. Druhý poločas pokračoval tam, kde první
skončil. V 50. minutě se po posunutí míče Kornelem dostává
ke střele Rus, ale domácí jeho
pokus tečují na roh. Běží 53.
minuta. Macháček fauluje Heidenreicha, přestává hrát a
omlouvá se zraněnému hráči.
Rozhodčí ponechává výhodu.
Míče se zmocňuje Šrot, vysouvá Mičundu, který dává před
Kmecikem na zcela volného
Klosse 1:0. Macháčka ještě navíc trestá rozhodčí žlutou kartou… Za tři minuty se situace
opakuje a centr Mičundy pálí
Šrot nad. V 63. minutě se na-

přáhne z 25 metrů Penc a s pomocí domácí obrany míč končí
těsně vedle Winklerovy branky. V 73 minutě podnikají domácí další rychlý protiútok,
který zakončuje po centru Heidenreicha Chudáček 2:0. Hosté
jdou do kolen a nic nepomáhají
ani časté diskuse s rozhodčími,
kteří je za řeči trestají dalšími
kartami. Poslední šancí hostů je
dvojnásobné střídání. Hosté
hrají vabank. Dostávají se do
tlaku před brankou Winklera,
ale tam si evidentně nevěří a
nejsou schopni vstřelit branku.
Naopak jejich snahu v samém
závěru rázně utíná Masopust,
když obchází Kmecika a zvyšuje na 3:0.
-kp,zv-

Protivanov kořistil i na Vysočině
HFK Třebíč - TJ Sokol Protivanov
0:0
Rozhodčí: Pala - Kotík, Bečica.
ŽK: Vejmelka - Látal. Diváků:
120. Sestava Protivanova: Vítek Niessner, Vala, Koláček, Kulíšek Valenta, Látal, Pászto, Mráček
(46. Valášek) - M. Dostál, Rojka
(88. Pazdera). Trenér: Roman
Sedláček.
Protivanovští pokračovali ve
svém jarním bodovém kořistění i
na horké půdě Třebíče. Domácí
tým pohybující se tradičně ve špici divizní tabulky byl určitě favoritem, ale agresivní fotbal
v provedení jarního Protivanova
třebíčským plejerům evidentně

nevoněl. Divácky nezáživné
střetnutí s minimem brankových
příležitostí na obou stranách nakonec skončilo po zásluze bezbrankovým výsledkem, se kterým byli pochopitelně mnohem

DIVIZE „D“
spokojenější členové hostující
výpravy. „Bod z Třebíče má pro
nás velkou cenu, ostatně jako každý jiný,“ neskrýval dobrou náladu z dosaženého výsledku trenér
Protivanova Roman Sedláček.
Protivanovští přijeli s hodně úz-

kým kádrem a evidentní taktikou
- hlavně neinkasovat. Přes obezřetnou defenzívu však pronikli
domácí hned v 7. minutě střetnutí, ale třebíčský kanonýr
s ligovými zkušenostmi Koníř
napálil jen levou Vítkovu tyč.
Hned z protiútoku se dral do šance další exligista Rojka, ale domácí obránce Kopeček byl rychlejší. Tyto dvě nebezpečné situace byly prakticky jedinými
v úvodní pětačtyřicetiminutovce
a tak vzruch přinesla jen poslední
minuty první půle. Protivanovský Mráček upadl v souboji o míč
tak nešťastně, že si zlomil ruku!
„Nějak se to na nás sype. Drago-

na trápí akutně třísla, Poláček má
nohu jako papuč a Machálek laboruje se zánětem kyčle a Rojka
v závěru odkulhal s poraněným
kolenem,“ žehral na nepřízeň
osudu trenér Sedláček. Také po
změně stran se moc na hřišti nezměnilo. Hosté však začali více
hrozit zásluhou centrovaných
míčů na vysokého Rojku. Po Dostálově střele vedle neudržel v 54.
minutě Vítek míč a dorážka Karáska zatřásla břevnem. Velmi
blízko k vedoucí brance měl v 73.
minutě opět Dostál, ale jeho povedenou střelu vytáhl ze šibenice
televizním zákrokem gólman Beer. Závěrečný zoufalý nápor Tře-

bíče dokázali Protivanovští zkrotit a po nepřesných střelách Koníře s Cupákem si mohli domácí
fanoušci zapískat na střeleckou
sterilitu svých miláčků. „Remíza
je odpovídajícím vyústěním vyrovnaného zápasu a s bodem
jsme spokojeni. Horší věcí je současný zdravotní stav kádru. Vůbec nevím jak poskládám
v neděli proti Otrokovicím sestavu, protože ten výčet zraněných
je opravdu široký. Nejhorší na
tom je, že se jedná o zranění dlouhodobá,“ lamentoval nad chatrným zdraví svých svěřenců hostující kouč Roman Sedláček.
-zv-

Haná na půdě lídra neměla nárok
Tatran Všechovice - TJ Haná
Prostějov 3:1 (3:0)
Branka Hané: 83. Trnavský. Rozhodčí: Křepský - Boháč, Strubl.
ŽK Hané: Kolář. Diváků: 100.
Sestava Hané: Pastyřík - Jančiar
(46. Světlík), Kolář, Zachar, P. Trnavský - Šindler, J. Zbožínek,
Bartoš (58. Knoll), Ondráček Mašík - Sedláček. Hrající trenér:
Daniel Kolář.
Fotbalisté TJ Haná Prostějov,
kteří podlehli v minulém kole na
domácí půdě v derby Pivínu, je-

li na půdu nejlepšího celku soutěže s malými šancemi na bodový zisk, které posilovaly i některé absence stálých opor. Povzbuzením však pro celý klub
bylo seznámení se s projektem
nově budovaného stadionu.
„Rád bych dementoval četné
kritické hlasy ohledně kapacity
rekonstruovaného stadionu. Měl
jsem možnost se seznámit podrobně s projektem a zjistil jsem,
že zamýšlená kapacita by měla
být okolo dvou tisíc diváků! My

jako jeden z možných subjektů
působících na tomto hřišti se tedy už hodně těšíme,“ prozradil
zajímavou novinku klubový
předseda Daniel Kolář.
Hanáci předváděli jak je
jejich zvykem na hřištích soupeřů otevřený fotbal, ale kvalitní domácí
soubor přece jenom tahal za delší konec. Po rychlé brance v 8.
minutě přidali Všechovičtí do

půle ještě další dva kusy a bylo
rozhodnuto. Po změně stran se
Haná dostala do optické převahy, ale Všechovice stále hrozily

svou povedenou trefou Pavel Trnavský, ale na zvrat reálně Haná
pomýšlet nemohla. „Podali jsme
určitě mnohem lepší výkon než
minulý
týden
s Pivínem. Mužstvu
nemůžu za výkon
nic vytknout, ale
kvalita byla na
straně soupeře. Zvláště nejlepší
hráč celé soutěže Zdražil byl
pánem na hřišti,“ okomentoval
průběh střetnutí hrající trenér
Hané Daniel Kolář.
-zv-

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“
rychlým přechodem. Oba týmy
předváděly nadprůměrný fotbal,
ale z několika šancí nezapršelo.
Konečnou podobu výsledku
určil sedm minut před koncem

27. dubna 2009

Souboj jarních trpitelů skončil bez branek
Plumlov získal s Opatovicemi první bod
Nepustili ho.Sláva Frýbort starší svým pohybem
činil hostující obraně velké problémy, ale stejně jako
Pavel Kiška (vlevo) se neprosadil
foto: Zdeněk Vysloužil

HLASY TRENÉRŮ
Pavel MUSIL (TJ ORESVO Sokol Plumlov): „S dobrým soupeřem musím bod vzít, v naší situaci je dobrý. Samozřejmě že jsme
chtěli vyhrát, ale Opatovice hrozily z každého brejku. Především jejich útočná dvojice byla hodně kvalitní, každý míč smrděl průšvihem. Vzadu jsme udrželi nulu, což je dobře, ale branku jsme opět nedali. Obrany obou celků dnes zahrály velmi dobře.
Ladislav STRATIL st. (FKM Opatovice/Všechovice): „Dnes to
byl vyrovnaný zápas. Oba mančafty potřebují dát branku, ale bylo
vidět, že se střelecky trápí. Měli jsme sice více ze hry, ale branku
jsme nedali. Fotbal je o gólech a ty nebyly. Vezeme bod z venku, ale
chtěli jsme tři. Po tom průběhu nám však stačí i ten jeden. Chtěl bych
pochválit všechny hráče za výborný fotbal a hlavně vzájemnou slušnost. Plumlovu teče do bot, ale nesnížil se k nějakým zákeřnostem
nebo unfair zákrokům. Do tohoto rámce zapadli svým nadprůměrným výkonem i všichni tři rozhodčí. Branky sice nepadly, ale diváci
určitě viděli pěkný fotbal. Smekám klobouk před domácím Frýbortem (starším), který přes svůj věk zahrál výtečně.“
-zv-

TJ ORESVO Sokol Plumlov - FKM
Opatovice/Všechovice 0:0
Rozhodčí: Hampl - Válek, Petržela. ŽK: R. Bureš - Šigut. Rohy:
9:3. Diváků: 80. Sestava Plumlova: Krejčí - R. Bureš, Grmela,
Frýbort ml., J. Kiška (71. Lízna) Křupka, Kutný, Ševcůj, Parák Frýbort st., P. Kiška (84. Daněček). Trenér: Pavel Musil.
PLUMLOV - Los 19. kola I.A
třídy Olomouckého KFS, skupiny „B“ proti sobě v sobotu svedl
na jaře výsledkově trápící se celky Plumlova a Opatovic. Zatímco však Opatovičtí mají
z podzimu nahráno, tak oproti tomu domácí nemají bodů na rozdávání a pomalu, ale jistě se sunou k sestupovým pozicím. Jarní
bilance svěřenců trenéra Pavla

Musila - 4 zápasy, stejný počet
porážek byla téměř shodná
s Opatovickou (3 zápasy - 2 porážky, 1 remíza). Také hodnocení
obou koučů k dosavadním výsledkům bylo totožné. „Hrajeme
dobře, ale nedáváme branky. Ani
v jednom utkání jsme nebyli
horší než soupeř,“ říkal před
utkáním domácí Pavel Musil.
Obdobně hovořil i opatovický
kouč Ladislav Stratil starší:
„Oproti podzimu nás trápí koncovka. Citelná je absence Janáska. Mladý Klvaňa si vytvoří každý zápas minimálně tři tutovky,
ale góly nedává.“ Jako kdyby to
oba trenéři předpověděli.
V utkání, které zdobilo svižné
tempo se diváci přes několik dobrých šancí branky nedočkali.

Zvláště hostující Klvaňa potvrdil
pověst neskutečného spalovače…
Hostující tým se ukázal
v Borkách jako kvalitní a fotbalově vyspělý tým. Od úvodních
minut si vytvořil mírnou územní

chtěně míče opakovaně rukou
zakončoval Pavel Kiška, ale gólman Vinklárek pacifikoval na
roh. Domácí tábor volající po penaltě nebyl hlavním arbitrem vyslyšen… Z následujícího protiútoku cpal míč k tyči Stratil mladší, ale Krejčí byl na
místě. Po úniku Paráka a
střele Pavla Kišky mimo
se šlo do kabin za bezbrankového stavu. Po změně stran se tempo zápasu ještě zvýšilo a rodily se
šance. V 56. minutě střelou po
zemi prověřil gólmana domácí
Ševcůj, aby na druhé straně pálil
z dobré pozice vysoko nad Bartošík. V 66. minutě utekl obraně
Plumlova Klvaňa, ale z úhlu Krejčího nepřekonal. Mezitím za-

NAVŠTÍVILI JSME
převahu a jeho hráči zaměstnávali domácího gólmana Krejčího nebezpečnými střelami.
Plumlovští se otřepali až po první čtvrthodině a ve 21. minutě se
téměř dočkali branky. Po
ohromném závaru v malém čtverci, kdy se jeden z hostujících
obránců na čtyřech dotkl ne-

hrávali domácí sérii rohových
kopů, ale bez výsledného efektu.
Opatovičtí nadále hrozili brejky.
V 70. minutě se řítil sám na Krejčího opět Klvaňa, ale jeho pokus
o půl metru prosvištěl nad. O pět
minut později se ocitl v další ložence Strnadel, ale domácí gólman vynikl. V poslední desetiminutovce se Plumlovští vrhli do
zoufalého náporu, ale Křupka ani
Ševcůj po přistrčení Frýborta staršího míč do sítě svými pokusy
nedostali. Po závěrečném hvizdu
tak museli vzít oba celky zavděk
bezbrankovou remízou. Na to jaký byl konečný výsledek, se však
hrál v Borkách fotbal nadprůměrné úrovně s jediným nedostatkem - absencí branek. -zv-

Kraličtí vítězně, Určice se znechucením
Ve 23. kole nejvyšší krajské fotbalové soutěže měli naši regionální
zástupci zcela odlišné pocity. Zatímco Kraličtí dokázali zvítězit počtvrté v řadě, tak Určice odjížděli
podle předpokladů z Mikulovic
s prázdnou. V tabulce se tak oba
rivalové srovnali na 39 bodech a
s velkým očekáváním už vyhlížejí
blížící se vzájemný duel, který se
uskuteční v sobotu 8. května
v Kralicích…
FC Kralice na Hané - FK Kozlovice 2:1
(1:1)
Branky: 20. a 78. Valtr - 23. Krampa. Rozhodčí: Krobot - Jílek, Němec. Kralice bez ŽK. Diváků: 250.
Sestava Kralic: Kofroň - Liška,
Ohlídal, Dočkal, Smýkal - Valtr
(90. O. Petržela), Růžička (79. M.

Trnavský), Halenka, Hatle - Z. Petržela, Vybíhal. Trenér: Zdeněk
Chytka.
Vítězná série Kralických se zdá
býti nekonečnou, jak by řekl klasik. Čtvrtý korálek v řadě na pomyslnou šňůru tříbodových zisků
zavěsili svěřenci trenérského doyena Zdeňka Chytky v sobotu,
když se jim podařilo zdolat o
záchranu bojující Kozlovice. Při

domácí lodivod Zdeněk Chytka.
Domácí vstoupili do utkání hodně
ležérně a jen štěstí jim udrželo čisté konto. Navíc se dokázal prosadit individuálně Valtr a poslal svůj
tým do vedení. Tři minuty na to,
však po cizelérském kopu Krampy bylo srovnáno. Ani po změně
stran ke zlepšení Kralic nedošlo a
aktivně hrající soupeř roztřásl
dvakrát brankovou konstrukci.
Krátce před koncem se
potvrdilo, že fotbal nemá
logiku a po kolmém pasu
Halenky za obranu trefil
Valtr míč přesně pod břevno - 2:1.
„Vítězství to bylo šťastné, ale počítá se. S přístupem hráčů
k dnešnímu zápasu však nejsem
spokojen, především záložní řada
nehrála,“ neměl moc co říci

PŘEBOR OKFS
pohledu na tabulku byl favorit
jasně daný, ale střetnutí nebylo vůbec jednoznačné. „Já jsem kluky
upozorňoval na to, že Kozlovice
vůbec nehrají tak špatně jak by se
zdálo. To se také potvrdilo,“ uvedl

k rozpačitému výkonu Zdeněk všeříkajícím vyjádřením popsal soChytka.
botní utkání hostující kouč Svatopluk Kovář. Určice dokázaly
FK TRUL Mikulovice - TJ Sokol Určice v obávaném prostředí držet bezbrankový stav až do 77. minuty,
2:0 (0:0)
Rozhodčí: Pěček - M. Straka, Nie- díky disciplinované hře. Pak ovšem
derle. ŽK Určic: Ullmann, Kroutil, přišla střela z hranice šestnáctky,
Vaněk, Macourek. Diváků: 200. která se odrazila od tyče do sítě - 1:0.
Sestava Určic: Nejezchleb - Mikeš, Druhý gól těsně před koncem
Ullmann (84. Látal), Černý, Krou- z evidentního ofsajdu už pak jen
til - Havlena, Vaněk, Macourek, podtrhl znechucení z dění na hřišti
Javořík - Burget, Laník (70. Bla- vnitru členů hostující výpravy. „Ten
první gól byl v pořádku, ale když
ha). Trenér: Svatopluk Kovář.
U polských hranic se nevyhrává! To vám zkosí opakovaně hráče derouví každý účastník soutěže a opako- cího se do úniku a rozhodčí to nevivaně se o tom přesvědčili i Určičtí. dí nebo nechce vidět…Mužstvu ne„Takové zájezdy jsou opravdu zby- mám co vytknout po taktické strántečné. Věděli jsme jak to tam bude ce jsme zápas zvládli. Horší je to se
vypadat, ale skutečnost byla ještě zraněním Ullmanna, doufám, že
krutější. Ať Mikulovice postoupí a nebude vážné,“ uzavřel téma Miku-zvnekazí chuť do fotbalu ostatním,“ lovice Svatopluk Kovář.
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ZÁPASOVÁ NABÍDKA
DIVIZE, SKUPINA „D“
23. kolo: TJ Sokol Protivanov - FC Viktoria Otrokovice (neděle
3.5., 16:30 hodin, Langhammer - Mir. Trávníček, Molík), Sokol
Konice - FS Napajedla (neděle 3.5., 16:30, Fridrichovský - Reich,
Kůrka UT).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
24. kolo: 1. HFK Olomouc „B“ - FC Kralice na Hané (neděle 3.5.,
10:15, Běhal - Kouřil, Zdřálek, hřiště Hodolany), TJ Sokol Určice SK Loštice (neděle 3.5., 16:30, Rýpar - Dubravský, Liška).
I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“
20. kolo: SK Jesenec - TJ Sokol Bělotín (neděle 3.5., 16:30, Petržela - Němec, Kopecký), TJ Sokol Klenovice n.H. - TJ Sokol Čechovice (sobota 2.5., 16:30, Petr - Lizna, Křepský), SK Lipová - TJ
ORESVO Sokol Plumlov (neděle 3.5., 16:30, Oulehla - Navrátil,
Vlk), TJ Sokol Mostkovice - FK Brodek u Přerova (neděle 3.5.,
16:30, Žufan - Kubíček, K. Krutovský).
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“
20. kolo: FC Kostelec na Hané - TJ Sokol Vrchoslavice (neděle
3.5., 16:30, Částečka - Polus, Machálek), TJ Haná Nezamyslice TJ Sokol Pivín (sobota 2.5., 16:30, Novák - Marek, OFS), TJ Haná
Prostějov - Sokol Domaželice (sobota 2.5., 16:30, Lasovský - Václavík, Němec), TJ Sokol Hustopeče n./B. - FK Němčice nad Hanou
(neděle 3.5., 16:30, Jakubec - Valouch, Požár).
II. TŘÍDA - PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
20. kolo: TJ Sokol Brodek u Prostějova - TJ Sokol Protivanov „B“
(NE 16:30), FC Dobromilice - FC Výšovice (NE 16:30), Sokol Otaslavice - Sokol Konice „B“ (NE 16:30), TJ Sokol Držovice - FC
Hvozd (SO 16:30), Sokol Přemyslovice - Sokol Bedihošť (SO
16:30), TJ Sokol Vrahovice - TJ Sokol Čechovice „B“ (SO 16:30), TJ
Sokol Určice „B“ - TJ Sokol Zdětín (SO 16:30).
III. TŘÍDA
20. kolo: TJ Otinoves - Sokol Vícov (NE 16:30), TJ Jiskra Brodek
u Konice - Sokol Olšany (NE 16:30), TJ Pavlovice u Kojetína - Sokol Čechy pod Kosířem (NE 16:30), TJ Horní Štěpánov - SK Jesenec
„B“ (NE 16:30), TJ Sokol Tištín - FC Ptení (NE 16:30), FC Kralice
na Hané „B“ - FC Kostelec na Hané „B“ (NE 16:30), TJ Smržice -TJ
Vitčice (NE 16:30).
IV. TŘÍDA, SKUPINA „A“
12. kolo: Sokol Rozstání - FC Hrubčice (NE 16:30), TJ Sokol Drahany - TJ Sokol Kladky (NE 16:30), TJ Haná Prostějov „B“ - Sokol
Přemyslovice „C“ (NE 16:30), TJ Sokol Zdětín „B“ - Sokol Otaslavice „B“ (SO 2.5., 16:30).
IV TŘÍDA, SKUPINA „B“
12. kolo: FK Němčice nad Hanou „B“ - TJ Sokol Tvorovice (NE
16:30), TJ Biskupice -TJ Želeč (NE 16:30), TJ Sokol Ivaň TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“ (SO 16:30), TJ Haná Nezamyslice „B“ - FC Morávia Doloplazy (NE 10:00).
Moravskoslezská divize žen, skupina „B“
13. kolo: FC Kostelec n. H. - DFC Rena Ivančice (neděle 3.5.,
13:30, Machálek - Částečka, Polus).
Moravskoslezská divize dorostu, skupina „D“
21. kolo: 1. SK Prostějov - SFK Vrchovina (sobota 2.5., 10:15 starší a 12:30 mladší, Langhammer - Němec, J. Pospíšil, hřiště Olšany).
Krajský přebor, starší dorost
20. kolo: FC Kralice na Hané - 1. HFK Olomouc „B“ (sobota 2.5.,
10:00, Lizna - Marek, Novák), TJ Haná Nezamyslice - FC Kostelec
na Hané (neděle 3.5., 13:00, Vedral - Majer, OFS), FKM Konice Lipník n./B. (sobota 2.5., 10:00, Vlk - OFS, OFS), TJ Sokol Čechovice - Mohelnice (sobota 2.5., 10:00, Václavík - OFS, OFS).
Krajský přebor, mladší dorost
20. kolo: FC Kralice na Hané - 1. HFK Olomouc „B“ (sobota 2.5.,
12:15, Marek - Lizna, Novák), TJ Haná Nezamyslice - FC Kostelec
na Hané (neděle 3.5., 15:15, Majer - Vedral, OFS), FKM Konice Lipník n./B. (sobota 2.5., 12:15, Vlk - OFS, OFS), TJ Sokol Čechovice - Mohelnice (sobota 2.5., 12:15, Václavík - OFS, OFS).
Krajská soutěž, skupina „B“, starší dorost
20. kolo: TJ Sokol Určice - Bělotín (sobota 2.5., 14:15, OFS), TJ Sokol Vrahovice - Želatovice (neděle 3.5., 10:30, Šrámek).
Přebor OFS Prostějov - dorost
24. kolo: FK Němčice nad Hanou - FKM Konice „B“ (SO 10:45), FC
Dobromilice -TJ Jiskra Brodek u Konice (NE 9:30), TJ Sokol Mostkovice - TJ Sokol Klenovice na Hané (SO 10:00), TJ Sokol Protivanov - TJ Sokol Pivín (SO 11:00), Sokol Přemyslovice - FC Výšovice
(SO 14:00), TJ Sokol Brodek u Prostějova - TJ Sokol Držovice (SO
16:30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!

-zv-

* FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY *
DIVIZE, SKUPINA „D“
22.kolo: SK Líšeň-Framoz Rousínov 1:0,
Horácký FK Třebíč-Sokol Protivanov 0:0,
FC Viktoria Otrokovice-FC Forman Boskovice 3:0, FK Mohelnice-Moravičany-Sokol
Konice 3:0, FS Napajedla-MKZ Rájec-Jestřebí 1:0, FC Žďas Žďár nad Sázavou-FK
Šardice 0:4, SK Rostex Vyškov-FC Velké
Meziříčí 1:1, SK Dekora Ždírec nad Doubravou-SK Spartak Hulín 0:0
1. Šardice
22
2. Líšeň
22
3. Hulín
22
4. Třebíč
22
5. Vyškov
22
6. Žďár n/S
22
7. Konice
22
8. Protivanov 22
9. Rousínov
22
10. Otrokovice 22
11. V. Meziříčí 22
12. Boskovice 22
13. Rájec-Jestřebí 22
14. Ždírec n/D 22
15. Napajedla
22
16. Mohelnice 22

15
15
12
11
11
8
9
8
8
7
7
7
6
6
4
4

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

3
4
3
5
6
8
10
10
10
9
11
11
11
12
11
14

42:14 49
43:17 48
38:14 43
27:14 39
36:25 38
38:38 30
30:43 30
23:22 28
23:27 28
34:29 27
27:38 25
22:40 25
22:31 23
21:34 22
21:39 19
21:43 16

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
23.kolo:FK Šternberk-Sokol Leština 1:1,FC
Kralice na Hané-FK Kozlovice 2:1, SK Loštice-1.HFK Olomouc "B" 3:1, FK Mikulovice-Sokol Určice 2:0, FC Hněvotín-TJ Zlaté Hory 1:1, FC Dolany-TJ Jeseník 1:2, TJ Sokol Ústí u Hranic-TJ Tatran Litovel 3:0, FC
Želatovice-1.FC Přerov 2:2
1. Mikulovice 23
2. Litovel
22
3. Olomouc "B" 23
4. Určice
23
5. Kralice
23
6. Hněvotín
23
7. Dolany
23
8. Želatovice 23
9. Ústí u Hranic 23
10. Šternberk
23
11. Zlaté Hory 22
12. Jeseník
23

17
14
13
11
12
11
10
10
8
8
7
7

2 4 55:22 53
0 8 47:24 42
3 7 39:28 42
6 6 41:35 39
3 8 34:29 39
4 8 42:31 37
5 8 44:35 35
4 9 50:48 34
4 11 32:38 28
4 11 33:40 28
6 9 23:30 27
5 11 27:39 26

13. 1.FC Přerov
14. Kozlovice
15. Leština
16. Loštice

23
23
23
23

7
6
5
4

3
4
7
6

13
13
11
13

27:32 24
30:50 22
21:46 22
27:45 18

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

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

13 2 4 39:15 41
11 5 3 38:17 38
11 3 5 43:24 36
10 1 8 35:34 31
9 3 7 48:38 30
8 6 5 26:25 30
9 2 8 38:33 29
5 10 4 22:18 25
8 1 10 25:32 25
6 3 10 32:38 21
5 5 9 28:39 20
6 1 12 22:35 19
4 7 8 16:31 19
2 3 14 9:42 9

I.B TŘÍDA, SKUPINA "A"
19.kolo: FK Němčice nad Hanou-FC Kostelec na Hané 0:5, Sokol Domaželice-TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou 2:2, Tatran Všechovice-TJ Haná Prostějov 3:1, TJ Sokol
Pivín-TJ Sokol Tovačov 0:0, FK Býškovice/Horní Újezd-TJ Haná Nezamyslice 2:1,
TJ Sokol Horní Moštěnice-TJ Slavoj Kojetín
2:4, TJ Sokol Vrchoslavice-TJ Sokol Radslavice 1:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Všechovice 19
Kojetín
19
Býškovice 19
Kostelec n/H 19
Haná PV
19
H. Moštěnice 19
Vrchoslavice 19

14
13
12
10
9
9
6

4
4
2
4
4
4
8

1
2
5
5
6
6
5

54:16 46
46:26 43
34:22 38
32:22 34
39:28 31
28:17 31
28:28 26

8. Pivín
19
9. Hustopeče n/B19
10. Nezamyslice 19
11. Tovačov
19
12. Domaželice 19
13. Radslavice 19
14. Němčice n/H 19

7
6
4
3
2
1
2

4
6
5
5
7
8
5

8
7
10
11
10
10
12

30:43 25
30:27 24
18:27 17
22:32 14
21:40 13
16:38 11
14:46 11

PŘEBOR OFS Prostějov
19.kolo: FC Hvozd-TJ Sokol Určice
"B" 1:1 (D. Grulich - Uličný), TJ Sokol
Protivanov "B"-TJ Sokol Držovice 2:4
(Pavlů, Popelka - Šatný 2, Coufal, Šťastný), Sokol Bedihošť-TJ Sokol Brodek u
Pv 0:3 (Říha, Bureš, Piňos), FC VýšoviceSokol Přemyslovice 3:1 (M. Škop 2, Koukal - Janeček), Sokol Konice "B"-FC
Dobromilice 2:2 (Mohelník, T. Křeček Macko 2), TJ Sokol Čechovice "B"-TJ
Sokol Otaslavice 1:4 (Horák - Kaplánek,
Vlachynský, Rozsypal, Tvarůžek), TJ Sokol Zdětín-Sokol Vrahovice 0:1 (Smékal).
1. Určice "B" 19 12
2. Vrahovice 19 11
3. Bedihošť
19 10
4. Držovice
19 9
5. Konice "B" 19 9
6. Zdětín
19 7
7. Hvozd
19 6
8. Protivanov "B"19 6
9. Přemyslovice 19 5
10. Brodek u Pv 19 6
11. Otaslavice 19 6
12. Čechovice "B"19 5
13. Výšovice
19 5
14. Dobromilice 19 4

5 2 37:21 41
6 2 39:23 39
3 6 34:30 33
5 5 37:30 32
3 7 30:25 30
5 7 26:23 26
7 6 27:25 25
7 6 29:28 25
7 7 32:25 22
4 9 34:39 22
4 9 34:43 22
3 11 25:46 18
2 12 23:37 17
3 12 33:45 15

III. třída, OFS
19.kolo: Sokol Vícov-TJ Tištín 2:1, Sokol
Olšany-TJ Otinoves 2:2, Sokol Čechy p. K.Jiskra Brodek u Konice 5:5, SK Jesenec "B"TJ Pavlovice u Kojetína 5:1, TJ Vitčice-TJ
Horní Štěpánov 6:3, FC Kostelec na Hané
"B"-TJ Smržice 3:1, FC Ptení-FC Kralice na
Hané "B" 0:0
1. Brodek u K

19 14

5

0 60:20 47

2. Olšany
19
3. Otinoves
19
4. Kralice "B" 19
5. Pavlovice u K.19
6. Smržice
19
7. Kostelec "B" 19
8. H. Štěpánov 19
9. Ptení
19
10. Čechy p. K. 19
11. Vícov
19
12. Vitčice
19
13. Jesenec "B" 19
14. Tištín
19

12
12
9
10
9
7
7
6
6
6
6
5
3

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

3
5
5
7
7
9
10
8
11
11
11
13
12

48:20 40
46:29 38
34:27 32
49:49 32
40:34 30
31:40 24
31:41 23
20:34 23
37:39 20
33:38 20
40:61 20
33:48 16
22:44 13

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

Přemyslovice "C" 9
Krumsín
10
Kladky
10
Prostějov "B" 9
Rozstání
10
Hrubčice
10
Drahany
10
Zdětín "B" 10
Otaslavice "B"10

8
8
6
5
3
2
3
1
1

1
0
3
2
2
4
1
1
0

0
2
1
2
5
4
6
8
9

34:6 25
28:11 24
23:8 21
25:13 17
13:22 11
16:23 10
15:24 10
9:28 4
5:33 3

IV. třída, OFS skupina „B“
11.kolo: Sokol Tvorovice-Sokol Ivaň 1:3, TJ
Želeč-FK Němčice nad Hanou "B" 1:1, FC
Morávia Doloplazy-TJ Biskupice 0:2, Sokol
Přemyslovice "B"-TJ Haná Nezamyslice "B"
1:0. Nehlášený výsledek 10. kola: FK Němčice nad Hanou "B"-FC Morávia Doloplazy 2:0
1. Nezamyslice "B" 9 7
2. Ivaň
10 7
3. Přemyslovice "B"10 6
4. Biskupice
10 4
5. Tvorovice 10 4
6. Želeč
10 1
7. Němčice n/H "B" 10 3
8. Brodek u Pv "B" 9 1
9. Doloplazy 10 1
MSDD - starší dorost

1
1
3
2
1
8
2
1
1

1
2
1
4
5
1
5
7
8

26:10 22
28:20 22
23:20 21
33:21 14
40:29 13
13:12 11
16:19 11
10:28 4
15:45 4

20. kolo: FC Velké Meziříčí - SK Líšeň 1:1,
FC Slovan Havlíčkův Brod -Tatran Brno Bohunice 2:4, FC Dosta Bystrc-Kníničky - FC
Viktoria Otrokovice 0:1, HFK Třebíč - FK
Kunovice 2:2, SFK Vrchovina - FK Humpolec 3:1, ČAFC Židenice Brno - 1.SK Prostějov 1:3, Městský SK Břeclav - ČSK Uherský Brod 4:1.
1. SK Líšeň
2. HFK Třebíč
3. Prostějov
4. Otrokovice
5. Břeclav
6. Vrchovina
7. Bohunice
8. V. Meziříčí
9. Bystrc
10. Židenice
11. Uh. Brod
12. Humpolec
13. H. Brod
14. Kunovice

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

12
12
11
9
9
8
8
6
7
6
6
6
5
3

3
2
3
4
2
3
3
6
3
1
1
0
3
2

3
4
4
5
7
7
7
6
8
11
11
12
10
13

48:12 39
43:18 38
33:21 36
34:27 31
29:23 29
32:25 27
37:39 27
33:27 24
26:30 24
24:39 19
20:47 19
29:38 18
28:40 18
16:46 11

KRAJSKÝ PŘEBOR, STARŠÍ DOROST
19.kolo: TJ Tatran Litovel-Viktoria Přerov
3:0, FK Mohelnice/Moravičany-TJ Slovan
Černovír 3:1, Spartak VTJ Lipník n.B.-TJ
Sokol Čechovice 3:2, FC Kostelec na
Hané-FKM Konice 0:2, TJ Sokol TovačovTJ Haná Nezamyslice 1:0, 1. HFK Olomouc "B"-FK SAN JV Šumperk 2:1, FK
Šternberk-FC Kralice na Hané 3:1
1. Olomouc "B" 19
2. Litovel
19
3. Šumperk
19
4. Mohelnice 19
5. Černovír
19
6. Čechovice 19
7. Lipník n.B. 19
8. Konice
19
9. Šternberk
19
10. Přerov
19
11. Tovačov
19
12. Nezamyslice 19
13. Kralice
19
14. Kostelec n/H 19

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

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

0
2
3
2
8
7
9
9
11
12
12
13
12
16

76:13 47
52:18 47
75:17 46
55:22 43
41:42 29
30:27 28
32:52 26
31:50 24
28:35 20
25:42 17
21:57 17
18:43 16
22:44 15
19:63 7

KRAJSKÝ PŘEBOR, MLADŠÍ DOROST
19.kolo: TJ Tatran Litovel-Viktoria Přerov
3:2, FK Mohelnice/Moravičany-TJ Slovan
Černovír 2:1, Spartak VTJ Lipník n.B.-TJ
Sokol Čechovice 3:0, FC Kostelec na
Hané-FKM Konice 1:3, TJ Sokol TovačovTJ Haná Nezamyslice 3:0,1.HFK Olomouc
"B"-FK SAN JV Šumperk 1:1, FK Šternberk-FC Kralice na Hané 2:1
1. Olomouc "B" 19
2. Šternberk
19
3. Šumperk
19
4. Mohelnice 19
5. Přerov
19
6. Černovír
19
7. Tovačov
19
8. Kostelec n/H 19
9. Litovel
19
10. Čechovice 19
11. Lipník n.B. 19
12. Kralice
19
13. Konice
19
14. Nezamyslice 19

14
13
12
13
11
10
9
8
8
6
5
3
3
1

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

1
3
2
5
5
8
8
9
9
10
13
13
14
16

63:16 46
44:22 42
51:17 41
58:18 40
43:29 36
67:25 31
43:37 29
45:38 26
40:41 26
34:47 21
16:51 16
18:49 12
17:81 11
12:80 5

PŘEBOR OFS, DOROST
23.kolo: FC Výšovice-FK Němčice nad Hanou 3:2, TJ Sokol Držovice-Sokol Přemyslovice 9:1, TJ Jiskra Brodek u Konice-Sokol
Otaslavice 1:5, TJ Sokol Pivín-FC Dobromilice 2:0, TJ Sokol Klenovice na Hané-TJ Sokol Protivanov 2:1, FKM Konice "B"-SK Lipová 0:9
1. Lipová
20
2. Klenovice 20
3. Dobromilice 19
4. Pivín
20
5. Protivanov 20
6. Němčice
20
7. Otaslavice 19
8. Držovice
19
9. Mostkovice 19
10. Brodek u K 20
11. Konice
21
12. Výšovice
19
13. Brodek u Pv 19
14. Přemyslovice 19

18
16
15
15
12
9
9
6
6
6
6
6
3
0

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

1
4
2
3
7
9
9
9
11
13
14
13
13
19

121:8 55
91:41 48
86:21 47
73:20 47
93:38 37
53:46 29
60:47 28
48:44 22
54:60 20
30:73 19
41:85 19
31:94 18
24:97 12
8:139 0

27. dubna 2009

ZPRÁVY OFS

Okresní výběr 96 jednou vyhrál…
Ve středu 22. dubna se fotbalový výběr ročníku 96 OFS Prostějov zúčastnil turnaje v Mohelnici, kterého se zúčastnilo pět výběrů OFS ze střední Moravy. V konkurenci výběrů Přerovska, Jesenicka, Šumperska a Olomoucka se dočkali mladí hráči z Hané
jen jednoho vítězství při třech porážkách, což znamenalo předposlední čtvrté místo. První utkání prohráli Prostějovští 0:2
s Přerovem a ve druhém utrpěli potupný debakl 0:8 s Jeseníkem.
Také do třetice se výběr našeho OFS ze vstřelené branky neradoval a podlehl Šumperku 0:3. Útěcha přišla až v posledním duelu
s Olomoucí, když brankami Jana Vogla, Martina Kováče a Martina Pauliniho vyhrál Prostějov 3:0. „V konečném účtování tohoto turnaje jsme obsadili čtvrté místo, což nás určitě netěší, ale
prostě teď se nacházíme v této kategorii na úzké základně a musíme si uvědomit, že za tyto ročníky nastupují i mladší hráči ročníku 1997 a nejsme tak schopni se soupeři držet krok neboť naši protivníci mají k dispozici (například Jeseník divizní hráče a
dá se říct, že i velkou kvalitu má Šumperk). Důvodem je bezesporu široká základna těchto mužstev mládeže a tudíž i odpovídající kvalita. Podle mého mínění nepatří na takovou scénu jakou jsou okresní výběry, které se těchto turnajů zúčastní. Ale na
druhou stranu je třeba říct, že i když jsou ty výsledky tak rozdílné
ve skóre, tak kluci podali výkony nad rámec svých možností a
dokázali v tak silné konkurenci ty zápasy odehrát. My si musíme
uvědomit, že máme výběr složen z okresních hráčů a maximálně
fotbalistů krajského přeboru,“ zamyslel se nad neutěšenou situací okresního fotbalu předseda Komise mládeže OFS Prostějov
Jaroslav Liška, který vzápětí dodal: „Přesto je potřeba klukům
poděkovat za to jak ty zápasy odehráli a pracovat s nimi nadále.
Pro mě samotného bylo příjemným překvapením, že jsem v našem výběru našel hráče, kteří zaslouží uznání. Hlavně Martin
Surma, jenž odehrál všechny zápasy na výborné úrovni a měl obrovský přehled jako stoper a to je třeba podotknout že tento hráč
je věková kategorie 97 a já osobně doufám že se mu bude dařit i
nadále tak jako v tomto turnaji.“ Předseda dále děkuje všem oddílům, které OFS vždy vyšly vstříc a uvolnily hráče na výběr
OFS Prostějov. „Jsou ale i oddíly, které nám hráče neuvolní a to
mě osobně mrzí nejvíc. Protože pro každého hráče, který je nominován by to měla být motivace ukázat se na jiné scéně než je
mistrovské utkání, které hrávají každý týden. Pro KM mládeže je
to jakési ponaučení do budoucna, že budeme muset zaujmout k
tomu jiný postoj, že nám vybraní hráči nejsou poskytovaní. Příklad je následovný: z jednoho oddílu byli třikrát nominovaní
hráči, kteří se vždy různými způsoby omluvili, aby se nemuseli
zúčastnit tohoto turnaje, což samozřejmě považuji za nefér jednání. Určitě se dá pochopit, že se může stát že hráči onemocní,
ale nemělo by se to stávat pravidlem, jako v tomto případě,“ uzavřel téma Liška.

Výběr OFS Prostějov r.1996
Horní řada zleva: Vedoucí mužstva F. Mikulka, M. Vysloužil, P. Picek, M. Kováč,
V. Kaláb, M. Pauliny, A. Josif, trenéři: R. Jedlička a J. Liška.
Dolní řada zleva: J. Donát, R. Zaoral, R. Hyžďál, J. Vogl, P. Vejvoda, M. Surma, D.
Štverák, V. Zbořil a brankář M. Snášel.

Házenkářům Prostějova sebral body i Náchod
Sokol II se ocitl na výkonnostním dně
TJ Sokol II Prostějov - TJ Náchod
26:34 (15:17)
Sestava a branky Prostějova: Kamený, Rášo - M. Jurík, Mičola 5, Pišťák 1,
Kosina 3, Čech, Ordelt 2, Malina 6,
Chytil 1, Mičkal 7, T. Jurík 1. Trenér:
Antonín Krist. Rozhodčí: Paululík,
Kramoliš. Sedmičky: 4/3:5/3. ŽK: 2:2.
Vyloučení: 3:5. Diváků: 30. Vývoj skóre po pětiminutovkách: 1:1, 5:4, 7:6,
10:10, 12:15, 15:17, 17:20, 17:25,
18:25, 21:27, 24:29, 26:34.
V 19. kole první házenkářské ligy mužů přijelo do Prostějova družstvo
Náchoda. Papírově hratelný hostující
mančaft byl mírným favoritem, ale domácí prostředí naopak nahrávalo prostějovským borcům. Tento předpoklad
se však naplnil pouze do poloviny prvního poločasu, pak soupeř srovnal
krok i skóre a začal pomalu šlapat domácím na paty.
Je však nutno uvést, že na domácí palubovku nastoupilo pouze
torzo
týmu. Sestava byla značně proděravělá, chyběl jeden pivot a

HLASY TRENÉRÙ
Antonín KRIST (TJ Sokol II Prostějov): „Začali jsme dobře, ale opět jsme
dělali příliš mnoho technických chyb. Soupeř se od 20. minuty ujal vedení, ale
ještě to nebylo tak zlé. Bohužel jsme totálně vyhořeli první desetiminutovku
druhého poločasu. Jediné pozitivum dnešního zápasu bylo, že si zahrála lavička. Ale to jen díky tomu, že nebylo koho poslat do hry. Kosina hrál se zraněným ramenem, nenastoupil jeden z pivotů. Jediní, kdo odehráli zápas naplno
byli Mičola a Rášo. Citelné slabiny byly na spojkách, které se nedostaly přes
důraznou obranu soupeře. Snažíme se sice hrát rychlou házenou, také se nám
to daří, ale uspět můžeme jen pokud budeme trénovat. Hrabem až do bahna,
nejde nám to.“
Petr ŠULC (TJ Náchod):„Naším dnešním cílem bylo vítězství. Z posledních
dvou porážek jsme se jen těžko vzpamatovávali, proto jsme přijeli s odhodláním bodovat. Vstup do utkání jsme měli ale špatný, prvních sedm střel nám
nevyšlo, brankář je kryl, a to nás rozhodilo. Postupně se ale koncentrace zvedla na dostačující úroveň a hra se obrátila. Měli jsme dobrou obranu a postačující výkonnost.“
-jpnavíc Kosina hrál se zraněným ramenem. A tak nejen z tohoto důvodu si o
přestávce odnášeli
hosté do
šaten dvoubrankový náskok, který ihned na začátku druhého poločasu za-

NAVŠTÍVILI JSME

čali zvyšovat. Jak přibývalo branek v
síti domácích, tak se snižovala jejich
vůle vzdorovat a hrát s hosty rovnocennou partii. V kruté realitě se projevila jejich neschopnost vsítit branku,
přestože tlačili míč mezi soupeřovy
tyče kudy tudy. Náchodští si hlídali
obranu, vytvořili nepropustný val a

HBC RONAL Jičín - TJ Sokol Kostelec
na Hané-HK 34:24 (16:10)
Sestava a branky Kostelce: Varha,
Navrátil - I. Chalupecký 2, Vasiliev 4,
T. Grulich 7, Dofek, Rikan, Paták 6,
Vymětal, M. Grepl 1, Švec 1, J. Grepl,
Varhalík 3. Trenér: Alois Jurík. Sedmičky: 2/1:1/0. Vyloučení: 4:3. ŽK: 1:2.
Vývoj skóre po pětiminutovkách: 3:2,
7:3, 10:5, 10:7, 13:9, 16:10, 18:12,
22:14, 25:17, 28:20, 32:21, 34:24.

Utkání 19. kola první házenkářské ligy zaválo Kostelec na Hané do
východních Čech, kde odehráli utkání
s extraligovou zálohou Jičína.
Kostelecký tým nastoupil bez
zkušených opor Ševčíka,
Martina Grulicha a Zajíčka.
Do sestavy se tím pádem dostali mladí hráči, pro které bylo utkání prubířským kamenem. Soupeř vedl téměř od
samotného začátku hry a postupně

svůj náskok zvyšoval. Hostující Kostelec doslova rezignoval a odehrál utkání bez zájmu.

1. LIGA HÁZENÉ

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.

HRAJTE FOTBAL ZA MOSTKOVICE
Fotbalový oddíl TJ Sokol Mostkovice nabízí fotbalové vyžití chlapcům od 6 do 12 let v nově zakládaných mládežnických výběrech.
Vítáni jsou také dobrovolníci z řad tatínků nebo dalších fotbalových
nadšenců, kteří mají zájem působit ve funkci trenérů. Zájemci mají
možnost osobního kontaktu s vedoucími činovníky mostkovického
oddílu každou středu od 16:00 hodin přímo na mostkovickém hřišti.
Kontaktní osoba pan Korhoň.
-zv-

nepustili domácí střelce dál než na
osm metrů. Prostějov dal ve druhém
poločase pouze jedenáct branek!
Náchodský gólman - hromotluk neměl moc práce, protože prostějovští
střelci se trefovali přímo do něj. Také
Rášo pěknou řádku střel vychytal, takže svému gólmanovi mohou domácí děkovat za to, že prohra nebyla
daleko krutější. „Když se podívám
do technického zápisu, tak je mi zle.
Měli jsme celkem 63 střeleckých pokusů s úspěšností 39 procent. Soupeř
jen 50 pokusů, ale úspěšnost 62 pro-

cent. Zradila nás obrana,“ děsil se nad
nelichotivými čísly trenér domácích
Antonín Krist. Posledních pět minut
utkání už prostějovští házenkáři nadobro rezignovali. Projevila se fyzická i psychická únava, hráči dohrávali
utkání jen z povinnosti. V jejich
tvářích se zračila touha zahrabat se
někam hluboko pod palubovku. Před
konečným vysvobozením z letošního trápení je čeká ještě utkání v
Přerově, potom doma s týmem Královo Pole a konečný zápas v Kostelci na
Hané.
-jp-

„Odjeli jsme bez Ševčíka, Zajíčka a
Martina Grulicha, takže sestava byla
jaká byla. Prohráli jsme zaslouženě,
kluci nechali doma srdíčko. Byl to di-

ametrální rozdíl od utkání doma se
Dvorem Králové. Chyběli nám citelně zranění hráči a také vůle. Podali jsme špatný výkon, hořela
hlavně obrana. Utkání odehráli
mladíci, hráli na co měli. Nedá se
nic dělat, musí se pomalu zabudovat do týmu,“ hodnotil utkání
trenér Alois Jurík. Špatný výkon družstva Kostelce odrážela podle něj i
skutečnost, že soutěž je v podstatě

uzavřená. Kostelecká házená se udrží
v 1. lize a to byl od začátku jasný cíl.
Teď čeká kostelecké házenkáře domácí utkání s Fatrou Napajedla. „Musíme se doma ospravedlnit našim fanouškům, kteří s námi jeli do Jičína, a
které jsme moc zklamali,“ tvrdí Jurík.
Pak už odehrají Kostelečtí jen hanácké derby v Litovli a sezónu uzavře
regionální derby doma s Prostějovem.
-jp-

Body braly jen Čechovice, zbytek schytal nátěry
Neradostný víkend prožili regionální
zástupci Prostějovska ve druhé nejvyšší krajské fotbalové soutěži.
S výjimkou Čechovic, které zazářily
v domácím prostředí s Troubkami, se
zbývají týmy představily na hřištích
soupeřů a shodně se prezentovaly děravými obranami. Šestý zástupce
Plumlov hrál doma bez branek (podrobnější reportáž na str. 25). Zvláště
krutý výsledek (3:1) si odvezl
z Náměště o postup bojující Jesenec.
Porážka slabé Lipové v Nových Sadech se dala očekávat, ale pětibrankový nášup Mostkovic na půdě Lipníka už zavání ostudou. Také Klenovičtí prohráli na nulu (3:0), ale na
trávníku lídra z Bělotína. Celkový pohled na tabulku A třídy tak není pro
fanoušky určitě radostný…
SK Náměšť na Hané - SK Jesenec
3:1 (2:0)
Branka Jesence: 60. M. Klicpera.
Rozhodčí: Zemánek - Šmíd, Kučera.
Jesenec bez ŽK. Diváků: 150. Sestava

Jesence: Hradil - Václavek, M. Klicpera, P. Tichý st., Horák - L. Tyl (60.
Ostřížek), Čížek (46. P. Klicpera), Konečný, T. Ullmann - J. Tichý, Abrahám
(46. P. Tichý ml.). Trenér: Jaroslav
Ullmann.
Očima trenéra Jaroslava Ullmanna: „Střetnutí jsme tentokrát nezvládli. Rychle jsme prohrávali o dvě branky po našich fatálních chybách a přestože jsme se snažili ve druhém poločase hrát
útočně, inkasovali jsme po
naší kontaktní brance potřetí. Celkově jsme podali náš nejhorší
jarní výkon - absolutně bez nasazení.“

Očima trenéra Františka Müllera:
„Nejhorší zápas celé sezóny. Tak slabý výkon jsme snad ještě nepředvedli, zkrátka všechno bylo špatně. Absolutně nemám koho vyzdvihnout.“

dividuálních hrubkách inkasovali. Po
neproměněných šancích na vyrovnání jsme po třetí brance zcela rezignovali. Zvláště výkon ve druhé půli
byl špatný.“

Spartak VTJ Lipník n./B. - TJ Sokol Mostkovice 5:0 (1:0)
Rozhodčí: Petr - Kučera, Tomášek.

TJ Sokol Čechovice - TJ Sokol Troubky 3:0
(2:0)
Branky: 22. a 54. Jiří Antoníček, 39.
Kovařík. Rozhodčí: Válek - Lepka,
Petržela. ŽK Čechovic: Začal. Diváků: 150. Sestava
Čechovic: Piták - Dvořák, Mráček,
Začal, Gréza - Bílý, Vinklárek, Kovařík, Šteigl, Jiří Antoníček (78. Prášil)
- Chmelík (76. Petr Haluza, 89.
Mach). Trenér: Jan Pešek.
Očima trenéra Jana Peška: „V dnešním utkání jsme zahráli výborně po
taktické stránce a také se nám dařilo
v koncovce. Soupeře jsme prakticky
k ničemu nepustili a naše výhra je plně zasloužená. Z jednotlivců bych vyzdvihl mladého gólmana Pitáka, kte-

I. A TŘÍDA, SKUPINA „B“

FK Nové Sady - SK Lipová 4:1 (4:0)
Branka Lipové: 71. Šmída. Rozhodčí:
Dömisch - Januš, Machala. ŽK Lipové: Žilka, Ovad, Pukl, Havlen. Diváků: 300. Sestava Lipové: J. Abrahám - Mouka, Barták, Müller, Žilka Žampach (46. Havelka), Ovad, Vlček,
Šmída - Pukl, Havlen. Trenér: František Müller.

Sokol Vlkoš - FC Kostelec na Hané
1:1 (1:1)
Branka Kostelce: 19. Matoušková.
Rozhodčí: Tomanec.
Kostelec bez ŽK. Diváků: 30. Sestava
Kostelce: Křupková Burgetová, Všetičková, Tomešová, Karásková - Knápková, R. Oravcová, Pitáková, Křížková
(70. Otáhalová) - Matoušková, Páleníková. Trenér: Petr Merta.
Ve 12. kole Moravskoslezské divize
si děvčata Kostelce na Hané odvezla
velice cenný bod z půdy po postupu
pošilhávajícího Vlkoše. Především
v první půli předváděl ženský kostelecký výběr velmi dobrý fotbal a po
krásném sólu a chladnokrevném zakončení Matouškové šly do vedení.
Domácím favoritkám se však ještě
do poločasu podařilo snížit a po

změně stran dostat hostující družstvo
pod tlak. Hanačky však díky nezměrné bojovnosti a enormnímu nasazení překvapivý výsledek udržely.
„Za
takový

MSD ŽENY

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.

A je tam další. Přestože Ondra Rášo v domácí svatyni dělal co mohl, jeho parťáci ho nechávali často na holičkách…
foto: Zdeněk Vysloužil

Jičín porazil kostelecké házenkáře desetibrankovým rozdílem

Mostkovice bez ŽK. Diváků: 150. Sestava Mostkovic: Lukáš (70. Pokorný) - Vl. Vojtíšek, J. Karafiát, Milar,
Komrzí - Hanák, Šlambor (83. Kazda), M. Vojtíšek, O. Zapletal - Kroupa, Dadák (25. Šubert). Trenér: František Piňos.
Očima trenéra Františka Piňose:
„Do obou poločasů jsme vstoupili
hodně ustrašeně a přestože jsme
zvláště v závěru toho prvního srovnali hru, tak jsme přímo po fatálních in-

Kostelecké holky vezou cenný bod z Vlkoše

Fotbalové prázdniny s Okresním
fotbalovým svazem Prostějov
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výkon jsem na
své svěřenkyně
hrdý. Ve Vlkoši
jsme podali ještě
o stupeň lepší
výkone než před
týdnem doma a
především
vzájemná komunikace na hřišti
byla na velmi
dobré úrovni.
V hodně dobrém
světle se před-

vedla
především
Tomešová.
Z Vlkoše moc družstev body vozit
nebude,“ uzavřel spokojeným hlasem hodnocení zápasu trenér Petr
Merta.
-zv-

rý těžký duel zvládl na výbornou. Jinak ovšem zahrálo dobře celé mužstvo.“

TJ Sokol Bělotín - TJ Sokol Klenovice n.H.
3:0 (2:0)
Rozhodčí: Pospíšil - Dubravský, Oulehla. ČK: 77. Kubíček. ŽK Klenovic:
Škantár, Všianský, Fialka. Diváků:
300. Sestava Klenovic: Jozek - Sigmund (75. Schreiber), Škantár, T. Cetkovský, R. Cetkovský - Všianský, Fialka, Rozehnal, Šimek - Kubíček, Přikryl. Trenér: Zdeněk Cetkovský.
Očima trenéra Zdeňka Cetkovského: „Jeli jsme opakovaně na půdu
silného soupeře a tentokrát se nám
k naší škodě nepodařilo potrápit tak
jako minule Jesenec. Nechali jsme
Bělotín vyniknou naší laxní hrou. Po
poločase jsme chtěli ještě výsledek
zkorigovat, ale neproměnili jsme dvě
velké šance. Po třetí brance bylo rozhodnuto. Mrzí mě vyloučení Kubíčka, které nás moc oslabí
v rozhodující fázi sezóny.“
-zv-

Vybíráme nejlepší a nejhorší mužstvo víkendu

JEDNIČKA VÍKENDU
TJ SOKOL ČECHOVICE
Po minulotýdenní blamáži v Lipové se dal čechovický výběr neskutečně dohromady a vyšlápl si na vedoucí Troubky. Tříbrankovou výhru navíc podtrhuje i skvělý týmový výkon. Čechovický
tým jasně naznačil, že on tím kdo bude po sezóně v rukou třímat
černého Petra rozhodně nebude! BRAVO, ČECHOVICE!

PROPADÁK VÍKENDU

Ilustrační foto: Z. Pěnička

TJ SOKOL MOSTKOVICE
Po výtečném jarním vstupu, se mostkovický záchranný parník zadrhl. Zadrhl je slabé slovo, protože pětibrankový příděl na půdě
svého nejbližšího tabulkového souseda Lipníka je přímo trefou pod
čáru ponoru. Zvláště chaos v obranných řadách ve druhé půli stojí
za zamyšlení. MOSTKOVICE, TAK TAKHLE TEDY NE!

Těsná porážka mužů, drtivá výhra dorostu
Prostějovští nohejbalisté TJ Sokol I absolvovali další rušný víkend. V sobotu
zajížděli druholigoví muži do západních Čech k zápasu s tradičním účastníkem soutěže NK Plazy. Přes absence
tří opor Procházky, Pluháčka a Omelky s favoritem drželi krok a nakonec
odešli z kurtu s nejtěsnější možnou porážkou 4:6. Dorostenci v neděli potvrdili na domácí půdě za prostějovskou
sokolovnou roli favorita v duelu
s nováčkem z Mnichova Hradiště a po
výhře 6:0 se drží stále v čele elitní soutěže. Výborně si také v Krajském přeboru vedla mužská rezerva, která porazila stejnou garnituru Přerova 6:2.
Muži, 2. liga
V sobotu 25.dubna hráli nohejbalisté
Sokola I Prostějov svůj další druholigový zápas na půdě tradičního účastníka 2. ligy NK Plazy. Mužstvo vedl
mládežnický trenér Richard Beneš a
díky absencím zkušených harcovníků
dal příležitost dorostencům T. Drobilovi s Valentou. „Od začátku zápasu bylo jasné, že pouze mimořádný výkon

opor týmu a nadstandardní výkony
mladíků mohou přinést do druholigové tabulky další body,“ věděl o síle
soupeře Beneš. Již po prvních dvojicích prostějovští hráči prohrávali 0:2,
když se proti slabšímu soupeři neprosadila ani elitní dvojice Klaudy-Husařík. Trojice již mohly výrazně ovlivnit
další osud utkání, ale i přes zlepšenou
hru nedošlo ke zvratu zápasu a celek
Sokola I Prostějov prohrával 1:3. Ve 3.
vložené dvojici dostali příležitost T.
Drobil a P. Nový, kteří i přes veškerou
snahu nedotáhli slušně rozehraný
zápas do zdárného konce a bylo to 1:4.
V singlu zvítězil zkušený Jakub Klaudy a udržel naděje hostů na bodový
zisk v tomto zápase. Hned následující
trojice Husařík, P. Nový a Drobil zvítězila a vykřesala naději na vytoužený
bod. Bohužel další trojici naši hráči
prohráli a i přes veškerou snahu nakonec podlehli celkově nejtěsnějším rozdílem 4:6. Hostující celek Prostějova
nastoupil v sestavě: J. Klaudy, P. Nový,
K. Husařík, T. Drobil, K. Pacejka a

j.Valenta. „Vzhledem k uvolnění tří
opor týmu na tento zápas jsem byl nucen postavit celek zejména na mladých, ještě ne příliš zkušených hráčích,
kteří mě bez ohledu na výsledek nezklamali. Škoda promarněných příle-

NOHEJBAL
žitostí v předposlední dvojce HusaříkKlaudy a rovněž ve trojicích KlaudyPacejka-Valenta, kteří nedokázali
dovést výborně rozehrané zápasy k
úspěšnému konci,“ litoval smolných
koncovek trenér prostějovského celku
Richard Beneš.
Dorost, extraliga
V neděli 26. dubna zápolili za sokolovnou extraligoví dorosteneci Sokola I
Prostějov s ambiciózním nováčkem
soutěže Sokolem Mnichovo Hradiště.
Jednalo se o předposlední zápas úvodní části nejvyšší dorostenecké soutěže
a důležité body o postup do finálové

skupiny extraligy. Domácí celek od
úvodního zápasu potvrzoval roli
velkého favorita zápasu a po dvojicích
byl dle očekávání stav 2:0 pro Sokol I.
I v utkáních trojic hráli domácí nohejbalisté prim a bylo jasné, že vítězství v
jednom utkání bude pro soupeře maximum možného. Trojice Anděl, Klaudy
a Štěpánek (střídající Pírek) a Drobil,
Dočekal, Lokoč přidali další body a po
vítězstvích 3. dvojice Valenta, Pírek,
Štěpánek a singlisty J. Klaudyho bylo
o zápase rozhodnuto. V tomto extraligovém zápase dorostu tak zvítězilo
družstvo Sokola I Prostějov nad svým
soupeřem hladce 6:0 a postoupilo bez
ohledu na závěrečný zápas ve Žďáru
nad Sázavou do finálové skupiny dorostenecké extraligy tohoto ročníku.
„V zápase jsem mohl dát příležitost
dalším mladým hráčům z lavičky, což
považuji za největší přínos tohoto utkání. Další zápas hrajeme o následujícím víkendu 2. května ve Žďáru nad
Sázavou a tento duel je pro nás veledůležitý neboť body ze vzájemných střet-

nutí základní skupiny se přenášejí do
finálové skupiny a naším cílem je hrát
v tomto ročníku soutěže opět o nejvyšší příčky,“ neskrývá ty nejvyšší ambice Richard Beneš.
Muži, KP
V sobotu 25. dubna bylo ještě na pořadu domácí utkání 2. kola krajského
přeboru družstev mezi Sokolem I Prostějov „B“ a týmem Spartaku SMEM
Přerov „B“. Rovněž trenér domácího
záložního celku Bob Kroupa měl v
zápase značné problémy se sestavou,
neboť někteří hráči byli nemocní a T.
Drobil odjel s „A“ týmem na druholigový zápas. I přesto všechno se celek
Sokola I Prostějov „B“ se vzniklou situací vypořádal dobře a v zápase zvítězil přesvědčivě 6:2, když body za domácí celek udělaly dvojice Hubálek-L.
Nový, Anděl-Pírek, dále trojice: Hubálek-L. Nový-Pazdera 2x, dále trojice
Anděl-bří Pírkové a singlista L. Pírek.
Trenér Kroupa byl i přes některé momenty s výkonem svých svěřenců spokojen.
-rb,zv-
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Útoky zatím vládnou čtvrtfinálové sérii mezi BK Prostějov a BK Kondoři Liberec

Nezvyklý průběh má zatím vyrovnaná čtvrtfinálová série Mattoni
NBL mezi BK Prostějov a Libercem. Obvyklé takticko.defenzivní
šachy, které jsou příznačným znakem všech sportovních klání ve
vyřazovacích bojích se zatím nekonají. Nad pevnými obranami
mají zatím jednoznačný prim střelecké hvězdy obou celky, ke kterým se přidávají s nebývalými bodovými přísuny i další spíše svátečnější kanonýři. „Snaha o důslednou obranu tam je, ale zatím padá
do koše téměř vše. My jsme stejně
jako Liberec spíše útočně laděný
tým a podle toho to také vypadá,“
říká k prozatímnímu průběhu prostějovský trenér Bálint. Hlavními
postavami jsou podle očekávání
Američané. V dresu Orlů drží střeleckou vlajku Hurl Beechum, je-

Bude smát i zítra?Po prvním utkání
bylo Peteru Bálintovi do smíchu. Bude
mít stejnou náladu i v úterý večer?
muž se podařilo dát 64 bodů z nichž hned 12 padlo zpoza tříbodové
čáry. Vedle očekávaného Hamptona tvrdí muziku na straně Liberce
Meno (48 bodů, 6 trojek). Obávaný liberecký kanonýr Maurice
Hampton zatím zůstává trochu za
očekáváním, ale přesto má na

kontě úctyhodných 48 bodů a 6 trojek. „Vy říkáte, že Hampton nehrál
dobře, ale přesto dokázal dát 20 bodů. Počkejte tedy až se mu podle
vás začne dařit,“ s úsměvem okomentoval novinářské dotazy týkající se údajně slabšího výkonu svého lídra v prvním utkání, liberecký
kouč Jan Slowiak. Zatímco tedy
soupeřovu káru táhnou dva střelci,
tak na straně Orlů zatím drží prapor
osamocený Beechum. „Je pravda,
že hráč takového kalibru jako Hanavan nám citelně chybí. Beechum
nebude pořád dávat přes třicet bodů jako v prvním zápase. Střelecky
se v Liberci chytil Jarda Prášil, ale
chyběly nám body Millera,“ řekl
po druhém utkání Peter Bálint. Nahradit chybějícího Hanavana alespoň co se týká střelby, by mohl
uzdravený Falls. „Colin už v pátek

hrál, naštěstí se nepotvrdily informace o salmonelóze. Je na něm
však znát tréninkové manko a také
čtyři chybějící kila,“ popsal aktuální zdravotní stav mladého hráče
hanácký lodivod. Vývoj série naznačuje, že by mohl být třetí zápas

na Hané pro její další vývoj klíčovým. „Každé utkání je klíčové. Nedá se říci, že zrovna v úterý je to
zlomové. Za každý vyhraný zápas
je jeden bod a my potřebujeme ještě dva,“ nebere zítřejší duel jako
stěžejní Bálint.
-zv-

HANAVAN 2X STOP!!!
Úvodní extrémně vydařený zápas čtvrtfinálové série basketbalových Orlů s
Libercem měl jednu velkou kaňku. Ústřední postava hanáckého výběru Ian
Hanavan totiž po potyčce s Robertem Landou a následným peprným okomentováním výroku rozhodčích musel nuceně opustit palubovku. Jelikož se
jednalo v probíhající sezóně už o druhou diskvalifikační chybu, dostává jeden z prostějovských lídrů automatickou stopku na dvě následující utkání!
„Chtěl bych se touto cestou omluvit všem fanouškům BK Prostějov a stejně
tak i vedení klubu, za situaci z dnešního utkání, která už se příště nestane,“
přiznává svou chybu sympaticky na webových klubových stránkách Ian
Hanavan. Že se bude jednat o velké oslabení orlí letky není třeba nijak sáhodlouze rozebírat. Jen doufejme, že se absence jednoho z největších tahounů
nestane Prostějovu osudným.
-zv-
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BASKETBAL EXTRA
ČTVRTFINÁLE PLAY OFF, 1. ZÁPAS
BK Prostějov - BK Kondoři Liberec

109:78

Čtvrtiny: 31:22, 22:21, 37:19, 19:16
Trestné hody: 20/17:14/9
Střelba za 2b: 47/25:46/24
Trojky: 22/14:27/7
Doskoky: 40:33 Osobní chyby: 16:19
TCH: 16. Hanavan (PV)
Vyloučení: 16. Hanavan (PV)
Diváků: 1200
Rozhodčí: Dolinek, Paulík, Znamínko

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 4
Miller 21
Staněk 4
Krakovič

Beechum 38
Hanavan 8
Prášil 12
Novák 9
Villepigue 6
Dokoupil 7
Mikulec
Vrubl
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

ČTVRTFINÁLE PLAY OFF, 2. ZÁPAS
BK Kondoři Liberec - BK Prostějov

OBCHODNÍ PARTNEØI BK PROSTÌJOV

105:99

Čtvrtiny: 36:31, 23:22, 24:25, 22:20
Trestné hody: 26/22:32/27
Střelba za 2b: 53/31:38/24
Trojky: 18/7:23/8
Doskoky: 23:29
Osobní chyby: 26:25
5. chyb: 34. Meno, 39. Hampton - 34. Miller TCH: 29. Slowiak (L)
Diváků: 1200
Rozhodčí: Lukeš, Vondráček, Karásek

Sestava a body Prostìjova

Prostějovská střelecká fantazie na úvod série
Kapitán Hurl Beechum popravil Liberec
Vstup do vyřazovacích bojů si
nemohli basketbalisté BK Prostějov namalovat v růžovějších
barvách. Asi nejlepším výkonem celé dosavadní spíše šedé
sezóny rozstříleli svěřenci Petera Bálinta v zahajovacím duelu
čtvrtfinálové série nevyzpytatelný Liberec více než třicetibodovým rozdílem. Lví podíl na
totální destrukci severočeského výběru měl především domácí kapitán Hurl Beechum,
jemuž spadlo do koše téměř vše
co na něj vypustil. Jeho bodový
stav se nakonec zastavil na čísle
38 a to jen díky tomu, že už v
závěrečné desetiminutovce odpočíval.
„Play off se nehraje na rekordy,
ale na výhry,“ zdůvodnil stáhnutí
svého ústředního snajpera ze hry
Peter Bálint. Prostějovský kapitán osmi trojkami vyrovnal letošní trojkařský sezónní rekord a
také počtem nastřílených bodů
srovnal nejlepší letošní výkon libereckého Blažka. „Je skvělé
odehrát podobný zápas. Paradoxem je, že jsem se před utkáním
necítil nic moc a navíc jste neviděli co všechno jsem při rozcvičení nedal,“ popisoval své představení rozesmátý hrdina úterního večera Beechum. Jedinou
chybou na úterním galapředstavení Orlů tak bylo vyloučení Iana
Hanavana, který si tak nezahraje
v dalších dvou čtvrtfinálových
střetnutích…
Zahajovací sestava BK Prostějov
Skibniewski, Beechum, Hanavan, Miller a Prášil se vrhla na
svého soka jako notně vyhládlá
šelma na kus masa. Pozdější střelecký koncert domácího výběru
předznamenala hned první minuta, kdy po dvou trojkách Hanava-

PV 109:78 LIB

A je tam další! Domácí kapitán Hurl Beechum se stal hlavním hrdinou zahajovacího duelu čtvrtfinálové série. Z čáry trestných hodů měl
stoprocentní úspěšnost, z dvojkové vzdálenosti se zmýlil jedinkrát a z
deseti trojkových pokusů jich trefil osm!
Foto: Zdeněk Pěnička
na s Beechumem bylo 6:0. Nebývalá pohoda Prostějova pokračovala i nadále (11:2, 21:12) až se
stav úvodní desetiminutovky zastavil na cifrách - 31:22! Šturmující domácí eskadra trochu přibrzdila v začátku druhé čtvrtiny, kdy
se Liberečtí dotáhli na pět bodů
(35:30) a po vyloučení Hanavana
dokonce Hampton pětibodovou
šňůrou stáhl na 39:37. Blížící se
drama však nadšeně hrající Prostějov velmi záhy zažehnal a v
úplném závěru prvního poločasu i
s přispěním notné dávky štěstí stanovil přestávkový rozdíl na deset
bodů 53:43. Zásluhu na tom měly
dva trojkové zásahy Prášila s Beechumem. Zvláště střela domácího kapitána zároveň s klak-

sonem a navíc z vlastní poloviny
vzbudila úsměvy na tvářích většiny přítomných. Míč snášející se k
obroučce totiž tak nešikovně atakoval Landa, že s největší pravděpodobností chybný pokus pomohl usměrnit do vlastního koše! Po
změně stran se liberečtí Kondoři
snažili o zvrat seč jim síly stačily,
ale na Beechuma prostě nemohli
najít recept. Hurl pokračoval ve
své střelecké sólojízdě a dalším
hattrickem proměněných tříbodových pokusů asi definitivně zlomil odpor soupeře (69:53). „Klobouk dolů. Beechum dával koše
prakticky z nebránitelných pozic
a byl to on kdo zařídil Prostějovu
rozhodující náskok. Nebudu prozrazovat jakým způsobem jsme

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „V prvním řadě musím pogratulovat
našim hráčům, protože je to snad poprvé v sezóně kdy jsme vstoupili do střetnutí tak koncentrovaně. Velmi dobře jsme hráli v útoku, ale
trošku nám to skřípalo v obraně. Toho dokázal soupeř využít k stáhnutí našeho náskoku. Ve druhém poločase jsme začali pro nás netradičně plně koncentrováni a podařilo se nám dostat soupeře pod
tlak. Vytvořili jsme si náskok a mohli jsme pak utkání v podstatě dohrát. Pro nás se jedná o velice dobrý vstup do čtvrtfinále, ale v play
off to pořád nic neznamená. Musíme hrát i další utkání minimálně s
takovou koncentrací, tak jako to dnešní.“
Jan SLOWIAK (BK Kondoři Liberec): „O osudu utkání rozhodla naše špatná obrana. Dovolili jsme v začátcích obou poločasů dát 4-5
trojek z prvních střel, což celkově náš výkon hodně poznamenalo.
Díky několika vydařeným střelám z dálky jsme se poprvé ještě z té
šlamastyky dostali, ale druhá smršť Beechuma definitivně zpečetila
osud střetnutí. S vědomím náskoku se přidali k Beechumovi i další
hráči a mně nezbývá než říci, že se budeme v odvetě snažit být důstojnějším soupeřem. Pro vývoj celé série bude druhé utkání klíčové
a je úplně jedno, jestli prohrajete první zápas o třicet nebo o jeden
bod. To je za stejné peníze. Při jedné té neuvěřitelné trojce Beechuma mě napadlo, že bych ho mohl zblokovat já sám (uzavřel s úsměvem tiskovou konferenci hostující kouč).“
-zv-

ho chtěli eliminovat, protože série
ještě nekončí,“ povzdechnul si
nad neudržitelností domácího čarostřelce hostující kouč Slowiak.
Když si navíc ze svého kapitána
vzali příklad i jeho spoluhráči
(Miller, Prášil), změnila se třetí
část hry doslova v exhibici domácího výběru, po jejímž ukončení svítil na tabuli rekordní a v
kontextu letošní sezóny a také důležitosti utkání neuvěřitelný stav
90:62 ve prospěch Prostějova!
Místo očekávaného šetření sil v
poslední čtvrtině ze strany domácích, pokračovali svěřenci
trenéra Bálinta v drtivém tlaku.
Ten vyvrcholil trojkou Prášila
znamenající rozdíl šestatřiceti bodů 100:64! Až v poslední pětiminutovce dostali příležitost hráči z
lavičky, kteří dotáhli utkání bez
větších problémů do vítězného
konce 109:78. BK Prostějov tak
udělal důležitý první krok ve

čtvrtfinálové bitvě, ale k výhře v
celé válce chybí ještě další dva!
Jasným králem celého střetnutí
byl Hurl Beechum jenž nasázel
neuvěřitelných 38 bodů, z nichž
hned 8 bylo úspěšných trojkových pokusů. Také jeho celkový
koeficient užitečnosti měl rekordní číslo: 48! Velmi dobře zastoupil vyloučeného Hanavana i
Jason Miller jenž nastřílel 21 bodů a doskočil 8 míčů. Výtečně
mužstvo dirigoval Skibniewski,
který si připsal 8 finálních asistencí a doskočil 6 míčů. Čtyřmi
trojkami se blýskl Jarda Prášil a
osmi doskočenými míči Pavel
Novák. Z tábora soupeře lze vyzdvihnout Mena, jenž kraloval
pod oběma koši (14 doskoků) a
přidal 21 bodů. Přestože byl
Hampton dobře pokrytý, tak dokázal trefit 20 bodů, z nichž byly
čtyři z tříbodové vzdálenosti.
-zv-

Snaha Orlů marná, Kondoři srovnali stav
Rozpoložení prostějovské basketbalové výpravy před pátečním druhým čtvrtfinálovým duelem bylo rozporuplné. Na jedné
straně mohla trenéra Bálinta i jeho svěřence hřát drtivá úterní výhra a z marodky navrátivší se
Vrubl s Fallsem. Na straně druhé
však také srážel sebevědomí
výběru z Hané fakt, že se bude
muset ve dvou utkáních obejít
bez duše týmu Iana Hanavana.
Navíc také do karet Libereckým
hrálo domácí prostředí, v němž mají střelci Kondorů takzvaně osahané
koše. Ty pesimičtější prognózy se
také naplnily, když hostující výběr
tahal celé utkání za kratší provaz a
hlavně v obraně nechával Liberci
nezvykle mnoho prostoru. Nakonec
se i v pořadí druhé střetnutí změnilo
v střelecké manévry, ve kterých
udávali taktovku Meno s Hamptonem na domácí a Beechum s Prášilem na prostějovské straně. Přes několik náznaků zvratu se přece jenom podařilo dobře rozehrané střetnutí dotáhnout Liberci do ví-tězného konce (105:99) a tím pádem
srovnat průběžný stav série na 1:1.
Další díl je na programu již zítra

LIB 105:99 PV

(úterý 28.4.) a fanoušci mohou být
zvědaví jestli se bude pokračovat v
bodovém hodokvasu nebo se konečně výkon některého z týmů přiblíží
parametrům play off - tedy především pevná obrana.
Na liberecké palubovce vyběhli Orli v očekávané základní sestavě Beechum, Skibniewski, Miller, Prášil,
když nuceně absentujícího Hanavana nahradil Staněk. Na střídačce už
seděl i průjmu zbavený Falls a do
hry byl připraven Štěpán Vrubl, který také nechal v průběhu vydechnout v posledním období enormně
vytíženého Skibniewskiho. Domácí
tým nastoupil kompletní a hned od
začátku začal tvrdit muziku (6:2).
Úvahy o tom, že se oba celky zaměří
především na defenzívu vzaly za své
hned v první čtvrtině. Po pěti minutách vedli Kondoři 23:15 a popravdě
si dělali v obraně Prostějova co chtěli. Jen díky domácí určité letargii na
vlastní polovině, se nakonec stav
první desetiminutovky zastavil na
34:31. Do druhé části hry vstoupili

hosté s cílem zlepšit obranu, ale to
jim dlouho nevydrželo. Přes dílčí vedení (37:38, 42:44) se Liberci přece
jenom podařilo vrátit do vyjetých
kolejí a v poločase měli domácí zasloužený šestibodový náskok
(59:53). Po úvodní trojce Prášila to
vypadalo na kýžený obrat, ale domácí pod taktovkou výtečného Mena s Černoškem zahájili frontální
útok (71:61). „Především naše
obranná činnost byla hodně špatná a
díky našim chybám a minimální komunikaci se soupeři podařilo opět
odskočit,“ popsal rozhodující momenty střetnutí trenér BK Prostějov
Peter Bálint. Přestože šly týmy do
čtvrté desetiminutovky za stavu
83:79, Liberečtí si své vedení s přehledem hlídali. Po páté osobní chybě
Millera (34. minuta), pak akcie
výběru z Hané klesly na minimum
(96:90). Závěrečné minuty se nesly
ve znamení trestných hodů, ve kterých Liberečtí udrželi nervy a dovedli utkání do vítězného konce 105:99.

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Jan SLOWIAK (BK Kondoři Liberec): „Podle mého názoru se
jednalo o divácky velmi atraktivní utkání a sám bych si ho rád
užil na tribuně. Velký počet bodů ani nebyl podle mého mě o
špatných obranách těch týmů, ale spíše o tom, že oba celky předváděly skvělou útočnou hru. V důležitých momentech nás opět
limitovaly některé trojky Beechuma, které dával v důležitých
fázích. Měl jsem však dojem, že naše soustředění na něj, se projevilo v závěru, kdy už nebyl tak aktivní a také toho měl dost po
fyzické stránce. Závěrem bych chtěl hráčům poděkovat, protože
hráli pěkný basket. Určité výhrady bych mohl mít samozřejmě
k obraně, ale Prostějov má zkušený tým a umí najít skulinky.“
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Myslím si, že dnes bylo spíše
ofenzivněji laděné utkání, obrany nefungovaly na obou stranách. My jsme na začátku bránili katastrofálně, Liberec dal z
prvních šesti útoků šest košů a v tomto duchu se pak neslo celé utkání. Liberec zahrál kolektivněji než my. Tím, že jsme je nechali rozehrát, tak pak dávali i těžké koše. Myslím, že jsme si to prohráli na začátku. Nosným hráčem byl opět Beechum, ale dařilo
se i dalším. Absence Hanavana byla citelná.“
-zvV prostějovském týmu citelně
chyběl Hanavan a sám Beechum
na domácí dravce nestačil. Velmi
dobře se uvedl také Prášil a excelentní vstup do střetnutí zaznamenal Staněk, který se ovšem postupně vytratil. Velkým oslabe-

ním také byl předčasný konec
Millera jehož agresivita v závěru
chyběla. V domácím týmu se zaskvěl Boris Meno a střelecké kvality prokázal Hampton, nadstandardní part odehrál i Landa.
-zv-
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Skibniewski 13
Prášil 22
Villepigue 2
Dokoupil

Beechum 26
Miller 12
Staněk 12
Novák 7
Vrubl 5
Falls
Krakovič
Mikulec
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL
ČTVRTFINÁLE MATTONI NBL
1. ZÁPASY: BK Děčín - NH Ostrava 101:84 (27:23, 46:49, 69:59). Stav série: 1:0. Nejlepší hráči: Miloš 17 bodů (5 trojek), Alič 16 bodů, Williams 13 bodů, J. Houška 13 bodů a 10 doskoků, P. Houška 12 bodů a 8 doskoků - Mitchell
21 bodů (5 trojek) a 9 asistencí, Arnold 18 bodů, Mužík 12 bodů. Střelba:
39/26:33/16. Trojky: 20/10:28/14. Trestné hody: 24/19:14/10. Doskoky: 35:18.
Osobní chyby: 22:26. Pět chyb: 38. Mielczarek (O). Diváků: 1010. Nejlepší
hráč: Holanda (D) • BK Prostějov - BK Kondoři Liberec 109:78 (31:22,
53:43, 90:62). Stav série: 1:0.Nejlepší hráči: Beechum 38 bodů (8 trojek), Miller 21 bodů a 8 doskoků, Prášil 12 bodů (4 trojky), Novák 9 bodů a 8 doskoků,
Skibniewski 4 body, 6 doskoků a 8 asistencí - Meno 21 bodů a 14 doskoků,
Hampton 20 bodů (4 trojky), L. Tóth 10 bodů. Střelba: 47/25:46/24. Trojky:
22/14:27/7. Trestné hody: 20/17:14/9. Doskoky: 40:33. Osobní chyby: 16:19.
TCH: 16. Hanavan (PV). Vyloučení: 16. Hanavan. Diváků: 1200. Nejlepší hráč:
Beechum (PV) • ČEZ Basketball Nymburk - USK Praha 85:61 (20:20,
42:37, 59:49). Stav série: 1:0. Nejlepší hráči: Sokolovský 20 bodů, Schilb 18
bodů, Jagodnik 17 bodů a 8 doskoků, Gray 11 bodů - Kotas 17 bodů, Satoranský 10 bodů a 7 doskoků, Platt 10 bodů a 9 doskoků. Střelba: 43/25:52/19. Trojky: 22/8:21/3. Trestné hody: 18/11:22/14. Doskoky: 42:36. Osobní chyby:
18:17. Diváků: 600. Nejlepší hráč: Schilb (NB) • Geofin Nový Jičín - BK Breda & Weinstein Opava 86:82 (17:22, 44:34, 61:68). Stav série: 1:0. Nejlepší
hráči: Muirhead 17 bodů, Ubilla 16 bodů a 6 asistencí, Šarović 13 bodů - Blažek 17 bodů, Pumprla 16 bodů, Dygrýn 14 bodů a 8 doskoků, Kratochvíl 11 bodů. Střelba: 36/20:46/25. Trojky: 11/5:23/7. Trestné hody: 37/31:13/11. Doskoky: 27:34. Osobní chyby: 19:35. Pět chyb: 31. Čarnecký, 40. Dygrýn, 40. Kratochvíl (všichni O). Diváků: 1100. Nejlepší hráč: Muirhead (NJ).
2. ZÁPASY: BK Kondoři Liberec - BK Prostějov 105:99 (34:31, 59:53,
83:79). Stav série: 1:1. Nejlepší hráči: Hampton 28 bodů, Meno 27 bodů (4
trojky) a 6 doskoků, Landa 16 bodů, Černošek 12 bodů, T. Tóth 2 body a 9 asistencí - Beechum 26 bodů (4 trojky), Prášil 22 bodů (4 trojky), Skibniewski 13
bodů, Miller 12 bodů a 8 doskoků. Střelba: 53/31:38/24. Trojky: 18/7:23/8.
Trestné hody: 26/22:32/27. Doskoky: 23:29. Osobní chyby: 26:25. Pět chyb:
34. Meno, 39. Hampton - 34. Miller. TCH: 29. Jan Slowiak, trenér (L). Diváků:
833. Nejlepší hráč: Meno (L) • NH Ostrava - BK Děčín 103:91 (23:17, 62:36,
89:65). Stav série: 1:1. Nejlepší hráči: Arnold 27 bodů a 8 doskoků, Stuchlý 20
bodů (4 trojky), Mitchell 19 bodů a 8 doskoků - Williams 22 bodů, P. Houška
18 bodů, Hatcher 18 bodů. Střelba: 29/20:44/26. Trojky: 26/11:19/6. Trestné hody: 37/30:34/21. Doskoky: 32:23. Osobní chyby: 29:35. Pět chyb: 40. Mielczarek - 28. Balík, 40. Soukup. Diváků: 1478. Nejlepší hráč: Arnold (O) • USK
Praha - ČEZ Basketball Nymburk 70:103 (9:27, 25:51, 45:75). Stav série:
0:2. Nejlepší hráči: Hruban 15 bodů, Vocetka 13 bodů, Platt 13 bodů. - Gray 17
bodů (4 trojky), Schilb 14 bodů, Venta 12 bodů, Benda 8 bodů a 8 doskoků.
Střelba: 33/12:39/25. Trojky: 28/9:22/10. Trestné hody: 24/19:32/23. Doskoky:
26:39. Osobní chyby: 25:22. Pět chyb: 39. Rerko (USK). TCH: 3. Kenneth Scalabroni, trenér USK. 8. Schilb (N). Diváků: 250. Nejlepší hráč: Křemen (N) •
BK Breda & Weinstein Opava - Geofin Nový Jičín 70:85 (15:17, 30:32,
52:51). Stav série: 0:2. Nejlepší hráči: Pumprla 18 bodů a 9 doskoků, Čarnecký 17 bodů, Blažek 12 bodů - Šarović 21 bodů a 10 doskoků, Walker 17 bodů,
Hájek 15 bodů, Ubilla 13 bodů a 12 asistencí. Střelba: 29/18:43/24. Trojky:
20/6:20/7. Trestné hody: 19/16:23/16. Doskoky: 22:37. Osobní chyby: 25:21.
Diváků: 1800. Nejlepší hráč: Ubilla (NJ).
-zv-

PØÍŠTÍ PROGRAM
ČTVRTFINÁLE MATTONI NBL:
3. zápasy, úterý, středa 28.-29. dubna 2009: BK Děčín - NH Ostrava, BK Prostějov - BK Kondoři Liberec (úterý 28.4., 18:00 hodin), ČEZ Basket Nymburk
- USK Praha, Geofin Nový Jičín - BK B & W Opava.
Případné 4. zápasy, pátek, sobota 1.-2. května 2009: NH Ostrava - BK Děčín,
BK Kondoři Liberec - BK Prostějov (pátek 1.5., 18:00 hodin), USK Praha ČEZ Basket Nymburk, BK B & W Opava - Geofin Nový Jičín.
-zv-

HVÌZDA TÝDNE
HURL BEECHUM
Výtečná forma ze závěru základní části vydržela kapitánovi BK Prostějov i úvodních dvou duelech čtvrtfinálové série s Libercem. Především jeho magický střelecký koncert v úterním zápase, kdy nasázel 38 bodů zůstane
v paměti fanoušků dlouho. Také v odvetném střetnutí
v Liberci byl Hurl nejlepším snajperem svého celku, když přidal 26 bodů. Dohromady se mu podařilo přesně trefit 12 trojek, ale v Liberci už sám na všechno nestačil. Hurle, zítra musíš opět řádit!

SMOLAØ TÝDNE
IAN HANAVAN
Vůdčí osobnost Orlů bohužel neudržela v zahajovacím
zápase nervy na uzdě a svou běžnou potyčku s libereckým
Landou okomentovala peprnými výrazy. Rozhodčí si to
nenechali líbit a poslali Hanavana předčasně za „katr“. Ke
smůle prostějovského bojovníka se tak stalo již podruhé
v sezóně, což znamená automaticky stopku na dva zápasy. Fanoušci se tak nebudou moci dívat na pověstné letadlo po Liberci ani zítra v Prostějově.
Iane, to jsi vážně udělal hovadinu!

Sport

27. dubna 2009

28

VÍTĚZNÁ BRNĚNSKÁ DERNIÉRA VE FOTOGRAFIÍCH
A mám ho!Gabika Tomašeková vstoupila
do série jako náhradnice, ale v posledních
dvou duelech byla velkou oporou na středu
sítě
foto: Zdeněk Vysloužil

Je dobojováno.Tabule v brněnské hale ukazuje, kdo že je volejbalovým pánem letošní sezóny
foto: Zdeněk Vysloužil

Ten nemohl chybět. Vytouženou trofej si
polaskal i klubový šéf Petr Chytil
foto: Jiří Vojzola

Tak vám to vyšlo.S gratulací přispěchaly
i pokořené soupeřky. Soňa Mikysková měla
„Majklovi“ hodně co říci… foto: Zdeněk Vysloužil

Dokázaly to! Mezinárodní soubor VK Prostějov na společné
fotografii s historickým mistrovským pohárem
foto: Zdeněk Vysloužil

Umí ho držet. Miroslav Čada nezapřel, že
v třímání mistrovského poháru má už mnohaletou rutinu
foto: Jiří Vojzola

Láska drž ma nad hladinou…S tou nejsladší odměnou přispěchali i prostějovští basketbalisté. Milenecké
páry Leško - Kučerová, Novák - Jelínková a v pozadí Miller - Töröková.
foto: Zdeněk Vysloužil

Díky lidi! Bezprostředně po posledním míči bouřilo z kotle fanoušků
Budou mít důvod mu to vrátit?S osobní gratulací přispěchal i
jméno úspěšného kouče Mirka Čady
foto: Zdeněk Vysloužil trenér basketbalistů Peter Bálint
foto: Zdeněk Vysloužil

Holky děkujem!Mohutná podpora fanoušků byla také jedním ze závaží, které převážilo pomyslnou misku vah na stranu Prostějova foto: Zdeněk Vysloužil

Uf! je to tam! Je dobojováno a titul už Prostějovu nikdo nesebere!

Foto: Jiří Vojzola

