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Řadoví strážníci městské policie
konečně PROMLUVILI

Kritika velitele povážlivě houstne

Naše redakce se doslova topí
v dopisech, které přicházejí
na naši adresu a jejichž pisatelé se vyjadřují k současné
situaci uvnitř městské policie.
Po kauzách se zatčením
strážníka Hübnera a zloděje,
který po deset let vykrádal
obchody na náměstí za tichého přihlížení a nečinnosti
městské policie, jsme vyhlásili velké diskuzní fórum. Žádali jsme občany tohoto
města, aby se vyjádřili k
práci městské policie i k
tomu, zda se v Prostějově cítí
bezpečně. Obdrželi jsme desítky vyjádření a v posledním
čísle jsme také zveřejnili
dopis, který nám napsal Bedřich Hübner z Vazební věznice v Olomouci.

Šokující
dopisy
čtěte na
str. 13!
V poslední době se všechny
dopisy točí kolem jediného velitele Městské policie v Prostějově Jana Nagyho. Kritika
na jeho systém vedení této
bezpečnostní složky města
nabírá na obrátkách. Přestože pan velitel Nagy na radnici vysvětluje tuto kritiku
jako osobní mstu redaktora
Prostějovského Večerníku
(kterému bylo vloni v červenci odtaženo auto kvůli neoprávněnému parkování),
další a další dopisy popisující
jeho praktiky při vedení

V sídle Městské policie v Prostějově to nyní vře. Proti praktikám
velitele se již otevřeně bouří řadoví strážníci, jeho činy nechápe
ani veřejnost. Radnice ale stále mlčí.
městské policie však ukazují
zcela na něco jiného. A co víc,
od minulého týdne žádají o
zveřejnění svých vyjádření i
samotní strážníci! Bývalí, ale
také ti současní. Podle jejich
slov vládne nyní uvnitř městské policie chaos, šikana, vydírání a vyhrožování ze
strany velitele. Dopisy od našich strážníků zveřejňujeme
v dnešním vydání v plném a
nezměněném znění, stejně
jako i vyjádření dalších občanů tohoto města.

Bohužel, stále jsme nezaznamenali reakci kompetentních
představitelů radnice a v tuto
chvíli nemůžeme ještě ani veřejnost informovat o tom,
zda vedení města stále se
množící kritiku velitele Městské policie v Prostějově nějakým
způsobem
řeší.
Prostějovští radní zatím
mlčí...
Obsáhlé dopisy odkrývající
současný stav uvnitř městské
policie si přečtěte na straně
13!
-mik-

Dozvuky konce druhé světové války:

V Prostějově byl KONCENTRÁK!
V příštích dnech si připomeneme 64. výročí konce druhé
světové války. Skončila poroba
německými okupanty. Zkusme
si připomenout dny, jež po osvobození následovaly. Jak vyplývá
z archivních materiálů, v Prostějově pro Němce vznikl 2.
června 1945 internační tábor, a
zprvu je pojmenován jako koncentrační.
Prostějov byl osvobozen 9. května
1945 v ranních hodinách. Již v
tento den začalo jednání o novém
vedení města, které se nakonec
konstituovalo bez jakýchkoliv
voleb. Není divu, asi si dnes nikdo
z nás nedovede představit překotnost oněch dnů... Ihned po skončení války začala tzv. veřejná
národní očista, jež byla zakotvena
v tzv. Košickém vládním programu. Z bývalých hlavounů se
stávají poražení, už v prvních třech
dnech po skončení války končí ve
věznici okresního soudu přes pět
stovek osob.
Nenávist vůči Němcům byl po válečných hrůzách obrovská. Již od
10. května museli všichni nosit
označení – žlutou pásku s černým
písmenem „N.“ Rozhodnutím vedení města pět dnů po skončení
války se příděl pro německé obyvatele stanovuje platnými vězeňskými řády. „Na mléko nemají
Němci, ani jejich děti nároku
vůbec. Pouze rozvedené a rozloučené manželky Němců českého
původu obdrží na svoje děti tolik
mléka, kolik děti české pod podmínkou, že tyto manželky nebyly
organisovány v německé straně a
děti posílaly do českých škol,“ píše
se v zápisu schůze MNV Prostějov.
Věznice okresního soudu kapacitně nestačí. Je přijato rozhodnutí
o zřízení samostatného tábora,
který nese přídomek koncentrační.

Snímek z tábora ve Vrahovicích, kam byli po válce umisťováni Němci
nejen z Prostějova
„Pro provinilé Němce a kolaboranty byl zřízen koncentrační tábor
ve Vrahovicích s použitím dřevěných baráků bývalé firmy Jan Matuschka. O pořádek v táboře
pečuje velitel, jímž byl jmenován
člen bezpečnostního výboru Josef
Bouda, spolu se správní komisí,
do níž byli zvoleni za předsedu
Josef Winkler a členy Jan Soldán,
Čeněk Kopecký, František Navrátil a František Lipold. Ostatní
Němci, jmenovitě ti, kteří překročili 60. rok svého věku a německé
ženy s dětmi jsou ubytováni v
nouzovém bytě VIII u sv. Anny,
jehož původní nájemníci byli přemístěni do německých bytů. Organizace koncentračního tábora
spočívá na zásadě soběstačnosti,“
čteme v bodě 37 ze zápisu plenární
schůze Městského národního výboru z 27. července 1945. S příchodem vězňů z německých
koncentračních táborů, po odhalení nelidských hrůz v Osvětimi,
Buchenwaldu a dalších míst dodnes spojených s nejtemnější historií lidstva, se název prostějovského tábora pro Němce mění
na internační, později na pracovní
středisko.

pacitě 400 osob. Vězni chodili pracovat mimo tábor. Jejich stravu
tvořil denní příděl chleba, náhražková káva, polévka se zeleninou a
bramborami. Postupem času se
však jejich životní podmínky zlepšovaly. Stejně tak postoj místních zatímco zprvu vrahovičtí občané
umístění tábora na svém katastru
odmítali, odpor se postupem času
změnil v lhostejnost a posléze i
soucit.
Internačním táborem ve Vrahovicích prošlo celkem na šestnáct stovek internovaných nejen z Prostějova, ale i ze Šternberka, Šumperka a Bruntálu. Téměř 1300 lidí
požádalo o vrácení českosloven-

V jednom z domů dnes již zbourané kolonie u sv. Anny byli ubytováni
Němci starší šedesáti let a matky s dětmi.
Jaké byly podmínky pro vězně?
Tábor byl ohraničen vysokým
plotem z ostnatého drátu. Ve dvou
rozích byly hlídací věže, vojáci
střežili vězně s kulomety. Byl rozdělen na mužskou a ženskou část,
z nichž každá měla dva obytné
domy s dvaceti místnostmi o ka-

ského občanství, v pěti transportech bylo nakonec odsunuto 210
osob. V polovině října 1946 byl po
posledním transportu tábor zlikvidován.
-bp(s využitím materiálů z Okresního
archivu Prostějov a knihy Prostějov - Dějiny města, foto archiv)

Další POHŘEŠOVANÝ. Viděli jste ho? Volejte policii
Policisté pátrají od minulého
týdne po další mladistvé pohřešované osobě. Tentokrát je
jím šestnáctiletý chlapec z
Prostějova, kterého rodiče po-

hřešují už od soboty 25.
dubna.
VIKTOR ŠELUĎKO se narodil
v roce 1993 a trvalé bydliště má
hlášeno v ulici Pod Kosířem

číslo 68 v Prostějově. "Pohřešovaný byl naposledy viděn
matkou 25. dubna v Brněnské
ulici a od této doby chlapec o
sobě rodině nepodal žádnou
zprávu," uvedla důvod
pátrání Alena Nedělníková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Zdánlivé stáří hledaného
chlapce je v rozmezí od
15 do 17 let, měří 190 až
195 centimetrů, má hubenou postavu a hnědé
krátké vlasy. "Má viditelné vady a kazy na
zubech, zub jednička
vpravo nahoře je odlomen. Na levém předloktí má vytetován nápis
PETRA. V době posledního výskytu měl na
sobě oblečenou černou
pletenou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí,
modré rifle a černé botasky," doplnila popis

hledaného chlapce Alena Nedělníková.
Policisté žádají veřejnost o
pomoc. Pokud jste chlapce
někde zahlédli, volejte prosím
ihned kterékoliv oddělení Policie ČR na bezplatnou linku 158
nebo podejte zprávu přímo na
Službu kriminální policie a
vyšetřování v Prostějově na telefonní číslo 974 781 326. -mik-

4. května 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Chlupatí tuláci

V uplynulých dnech bylo od občanů nahlášeno sedm zaběhlých
psů. Odchyty byly provedeny v
ulicích Krasická, Šárka, Ohrozimská, Zrzavého, Šárka, Krasická a Českobratrská. Čtyři psíci
se vrátili zpět k "pánečkovi",
zbylí tři byli převezeni do olomouckého útulku. Naopak šest
majitelů psů oznámilo ztrátu
svých čtyřnohých kamarádů.
Tři z nich se dostali zpět domů.
Ostatní se nepodařilo nalézt.

Zardoušení králíci

Za volně pobíhajícího psa mohou strážníci dle městské vyhlášky udělit blokovou pokutu
až do výše 1000 korun. Navíc
toulavý pes může způsobit škodu. Konkrétní případ byl nahlášen minulý týden na linku 156,
kdy pětašedesátiletá žena zažila
nemilé překvapení. Ráno zjistila zardoušení patnácti králíků.
Toto zřejmě způsobili v nočních
hodinách potulující se psi. Na
místo byl vyslán strážník. Z důvodu neznámého pachatele byla přivolána Policii ČR, která si
věc převzala k dalšímu šetření.
Pokud se viník najde, může poškozená paní žádat o finanční
náhradu.

Zapomněli na čas

Několik minut před půlnocí bylo na linku 156 ohlášeno rušení
noční klidu v parčíku na náměstí Spojenců. Hlídka zde zjistila
tři mladíky od sedmnácti do devatenácti let, jak hrají na kytaru.
Byli upozorněni na nevhodnou
činnost pro tuto pokročilou dobu. Na výzvu hlídky hru ukončili a rozešli se. Záležitost byla
vyřešena protentokrát domluvou.

Nepříjemný víkend, tři těžce zranění
Řidička srazila dva chodce, muž usnul za volantem na dálnici
Předminulý víkend se na našich silnicích opět výrazně jiskřilo. Došlo ke dvěma závažným nehodám. Ve Vřesovicích
srazila řidička dva chodce a
pak sama narazila do stromu.
O den později usnul řidič za volantem a na dálnici zle havaroval. Obě nehody si vyžádaly sedm zraněných, z toho tři těžce.
V sobotu 25. dubna v 15.10 hodin
jela dvacetiletá řidička se dvěma
spolujezdci osobním vozidlem
Fiat Punto po silnici od obce Vřesovice směrem na obec Kelčice.
Při vyhýbání se protijedoucímu
vozidlu dostala smyk, vyjela
vpravo mimo silnici, kde srazila
dva chodce ve věku 10 a 51 let.
Řidička poté havarovala a čelně
narazila do stromu. Osádka vozidla byla zraněna lehce. Oba
chodci utrpěli zranění těžké. Dechová zkouška u řidičky byla negativní. Dva těžce zranění chodci
byli převezeni leteckou záchrannou službou do Fakultní nemocnice v Olomouci," sdělila nám k
první nehodě Alena Nedělníková,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Dodala, že na místě si dopravní nehodu převzali policisté
Služby kriminální policie a vyšetřování pro podezření z trestného

Pozor na černé auto

Před jedenáctou hodinou navštívila služebnu Městské policie
sedmdesátiletá žena s tím, že
byla před supermarketem na
Okružní ulici okradena o kabelku s doklady a finanční hotovostí 15 000 korun. Podle sdělení poškozené u ní zastavilo vozidlo černé barvy, z něj vystoupil muž a vytrhl ji tašku. Poté z
místa ujel. Hlídkám se dané vozidlo vypátrat nepodařilo. Záležitost byla oznámena na Policii
ČR.

Dobrá práce

V ranních hodinách při kontrole
prostoru, kde probíhalo strojním čištění, zjistila hlídka vozidlo, které bylo v pátrání Policie ČR. Strážníkem byl kontaktován operační důstojník Policie
ČR, který potvrdil, že jde o vůz
odcizený v Olomouci. Následně si policisté automobil převzali.

Nepoučitelný dacan

Po šestnácté hodině při dohledu
na veřejný pořádek si hlídka povšimla řidiče vozidla, u kterého
z místní znalosti věděla, že nemá platnou STK. Vůz tedy zastavila. Při kontrole bylo zjištěno, že dosud nebyla provedena
náprava. Navíc přepravované
osoby nebyly připoutány a jednatřicetiletý řidič nedokázal
předložit doklad o zaplacení povinného ručení. Na místo byla
přivolána Policie ČR, která dotyčnému vyslovila zákaz řízení
a věc projednala v blokovém řízení. Ani ne za hodinu strážníci
míjeli výše zmíněný vůz, který
opět řídila osoba, které policista
zakázal pokračovat v jízdě. Automobil hlídka zastavila a opět
přivolala Policii ČR.

Mladá řidička tohoto vozu srazila ve Vřesovicích dva chodce, jeden z nich bylo desetileté dítě. Řidička
pak v šoku narazila do stromu.
Zřejmě únava měla za následek tuto ošklivě vypadající nehodu na dálnici u Olšan. Řidič usnul za volantem a s vozidlem se převrátil na střechu. Z auta vytahovali záchranáři těžce zraněnou spolujezdkyni.

Zachránili veverku

Před osmnáctou hodinou na linku 156 sdělil muž nalezení mláděte veverky. Vyslaní strážníci
na místě hnědo-rezavou veverku vložili do odchytové klece.
Následně byla vyrozuměna záchranná stanice Němčice nad
Hanou. Pracovník si mládě převzal.

Policisté strávili úvod týdne na přechodech a vysvětlovali

Ukradl šperky

Neznámý pachatel rozbil výlohu prodejny zlatnictví na
Hlaváčkově náměstí v Prostějově a z výlohy odcizil stříbrné
šperky. Jednalo se o stříbrné
řetízky a náramky v hodnotě
100 000 korun. Poškozením
výlohy vznikla další škoda za
20 000 korun.

Sebral tržbu

V obci Jesenec se neznámý
pachatel vloupal do pohostinství, kde z prostoru výčepu odcizil tržbu ve výši 13 000 korun.

Pití a jídlo

V katastru obce Slavíkov se
neznámý pachatel vloupal do
rekreační chaty, kde vše prohledal a odcizil alkohol a po-

že jednička je opravdu asi Karel
IV., ale hned v závěsu že by se
měl objevit Jan Žižka. To je ten
pravý hrdina a ten by zajisté i
dnes zametl se všemi těmi nepořádky… Nejen zvláštní diskuze,
ale také mohly být zajímavé
myšlenkové pochody, jak v takovém stavu k ní ti dva došli. V
husitském šiku by ale oba možná docela vystřízlivěli!

Nové zboží

Poněkud neobvyklý sortiment
předkládají v jednom krámu.
Nejčastější odpovědí téměř na
cokoliv je ‚NEMÁME‘. No taky
hned člověk ví, na čem je a nemusí se zde dlouho zdržovat. To
ovšem obráceně nic nebrání
stížnostem na malé tržby a nezájem zákazníků. Ruka trhu je sice
protivná a neúprosná, ale občas
má taky pravdu. Bez peněz sice
do hospody nelez, ale co s penězi v hospodě, kde za ně není co
koupit, i když byste moc chtěli?
-MiH-

Na Běláku pytlačil kachny!

Chodci, nemáte absolutní přednost!

Èerná kronika

No jasnajda, k prvnímu májovému dni samozřejmě patří nezbytné políbení pod rozkvetlou
třešní. A to bezesporu všem pusychtivých bylo pro tento případ
při letošním teplém jaru splněno. Takže dobrá věc se podařila
a vlastně všechno zlé je nakonec
jako vždy také k něčemu dobré.
Zajisté si leckdo pamatuje prvomájový průvod s poletujícími
sněhovými vločkami zachumlán do teplých svršků. Možná to
bylo i tím, že tenkrát přicházel
mráz z Kremlu. Celoročně.
„Měl by být přinejhorším druhý,“ plamenně diskutovali dva
poněkud opivnění pánové nad
národními dějinami, kdo že byl
pro naši historii opravdu tím
echtovním Čechem. S mírně
rozbolavělým srdcem připustili,

činu ublížení na zdraví.
V neděli pak na dálnici "házel salta" starší řidič, který za volantem
usnul. Zranil sebe i svoji spolujezdkyni. "V neděli ve 14.15 hodin jel osmašedesátiletý řidič s vozidlem Renault 19 po rychlostní
komunikaci ve směru Prostějov Olšany u Prostějova. Vlivem únavy u něj došlo k mikrospánku, vyjel vpravo mimo vozovku a poté
zpět na silnici, kde havaroval. S
vozidlem se převrátil na střechu.
Při dopravní nehodě došlo k lehkému poranění řidiče a těžkému
zranění jeho o dva roky mladší
spolujezdkyně. Žena byla leteckou záchrannou službou převezena do Fakultní nemocnice v Olomouci. Alkohol u řidiče nebyl
zjištěn," řekla Nedělníková.-mik-

Prostějovská policie se na veřejnosti vytasila s další preventivní akcí. Tentokrát policisté v pondělí obsadili některé přechody pro chodce a
zahájili tak akci s příznačným
názvem Zebra se za Tebe nerozhlédne. Náhodně zastavovaní lidé a především děti byli
poučeni o tom, jak se správně
při přecházení silnice chovat.
"Akce byla zaměřena především
na chodce. Záměrně jsme si
mimo jiných stanovišť vybrali v
pondělí v ranních hodinách i
blízký přechod u Majakovského
školy ve Vrahovicích. S prevencí
je totiž nejlepší začínat hned u
dětí. Celá akce má upozornit na
to, že chodci nemají absolutní
přednost před auty. V tom se
totiž stále ještě mnoho občanů
mýlí," vysvětlila pro začátek
Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
"Cílem projektu Zebra se za
Tebe nerozhlédne je preventivně
působit na chodce i ostatní účastníky silničního provozu a při této
příležitosti je obdarovat drob-

Štěstí

Stupně vítězů

Kopající milenec

Před patnáctou hodinou bylo
přijato na linku 156 sdělení, že
na ubytovně se nachází muž,
který se nevhodně chová. Strážníci zajistili osmadvacetiletého
muže. Ten nohou kopal do dveří bytu své bývalé přítelkyně a
při tom tropil rámus, neboť ona
jej odmítla přijmout. Žádná škoda nevznikla. Za vzbuzování
veřejného pohoršení byla mladému muži udělena bloková pokuta.

Vidìno - Slyšeno
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Hlavně dětem policisté vysvětlovali, jak správně přecházet silnici. Upozorňovali také na fakt, že absolutní
přednost chodců před projíždějícími vozidly neexistuje.
ným propagačním předmětem
od účastnících se subjektů. Šlo
například o pexeso s dopravními
značkami, rozvrhy hodin s povely dopravního policisty a podobně. Tyto věci mají všem
traviny. Z chaty dále odcizil
pánské horské jízdní kolo.
Majiteli vznikla škoda v celkové výši 9 500 korun.

Nedali pozor

Neznámý pachatel využil nepozornosti ženy a muže na
parkovišti před obchodním
domem na ulici Okružní v
Prostějově a z jejich vozidel
odcizil při vyskládávání zboží
odloženou tašku a peněženku.
Škoda v obou případech činí
8000 korun.

Neopatrnost

Doposud neznámý pachatel
odcizil z odemknutého vozidla Škoda Felicia dámskou peněženku s osobními doklady
majitelky a finanční hotovostí
14 300 korun. Dále pachatel
odcizil mobilní telefon. Ke
krádeži došlo na parkovišti
před obchodním domem na

připomínat zásady správného
přecházení vozovky. Místem pro
realizaci akce jsou přechody pro
chodce a školská zařízení," dodala Alena Nedělníková.
Projekt Zebra vznikl v září 2007

za podpory Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra.
V Prostějově proběhla tato akce
v pondělí a úterý. Policisté zastavili celkem 62 chodců a dětem
rozdali drobné dárky.
-mik-

ulici Okružní v Prostějově.

chatel v průběhu jízdy poškozené ženy odcizil z košíku její
kabelku s osobními doklady,
platební kartou a finanční hotovostí 7 000 korun.

Straka v kanceláři

Neznámý pachatel vnikl do
neuzamčené kanceláře v administrativní budově soukromé firmy na ulici Za Drahou v
Prostějově a odcizil dva kusy
mobilních telefonů v hodnotě
14 700 korun.

Přišla o kabelku

Neznámý pachatel využil nepozornosti ženy před vchodem do domu na sídlišti E. Beneše v Prostějově a z odkládacího košíku kola odcizil její
kabelku s věcmi. Žena přišla o
své doklady, finanční hotovost
a mobilní telefon. Škodu vyčíslila na 5 000 korun.

Okradena za jízdy

Ke krádeži kabelky z košíku
jízdního kola došlo i na ulici
Plumlovská, kdy neznámý pa-

Stačil mu balík

Neznámý pachatel se na parkovišti před obchodním domem na ulici Konečná v Prostějově vloupal do motorového vozidla Fiat Ducato, kde z
kabiny vozidla nic neodcizil, z
nákladního prostoru však odcizil balík v hodnotě 6 000 korun. Celková škoda způsobená
vloupáním činí 11 000 korun.

Náklaďák je fuč

Neznámý pachatel odcizil nákladní vozidlo značky WV LT
35, které bylo odstavené z důvodu poruchy vedle silniční
komunikace za kamenolomem ve směru na obec Nectava.

Kdepak chodit do obchodu a k
obědu si koupit kachničku. Lepší a
hlavně levnější je si ji upytlačit.
Takto asi přemýšlel muž, kterého
policie stíhá za to, že si na Běláku
"ulovil" tři kachny, z nichž dvě
prokazatelně doma usmrtil.
"Policisté zahájili v těchto dnech
trestní stíhání pro podezření z
trestného činu pytláctví proti muži,
který se měl protiprávního jednání
dopustit tím, že uplynulou sobotu
u rybníka v katastru obce Hluchov,
v místě zvaném Bělecký Mlýn,
odchytil nezjištěným způsobem

bez řádného oprávnění nejméně tři
kusy divokých kačen, dvě samice
a jednoho samce. Mysliveckému
sdružení tak způsobil škodu nejméně za 3 800 korun," uvedla
mluvčí prostějovské Policie ČR
Alena Nedělníková. Z dosavadního vyšetřování vyplývá, že muž
kachny donesl domů a dva kusy
usmrtil. "Za jeho jednání mu hrozí
dle trestního zákona peněžitý trest,
zákaz činnosti, propadnutí věci
nebo v krajním případě trest odnětí
svobody až na dva roky," vysvětlila mluvčí policie.
-mik-

Havaroval opilý a bez "papírů"
Ve středu hodinu před půlnocí došlo
k dopravní nehodě v Plumlovské
ulici v Prostějově. Řidič osobního
vozidla Opel Vectra jel do centra
města, nepřizpůsobil rychlost a
vyjel mimo vozovku na travnatý
pás, kde narazil do sloupu veřejného
osvětlení. Došlo k hmotné škodě na
vozidle i na sloupu veřejného osvětlení. Řeklo by se, že šlo celkem o
banální nehodu. Jenže ta měla nakonec výraznou dohru. "Policisté na
místě zjistili, že řidič usedl za volant
pod vlivem alkoholu, orientační de-

chovou zkouškou mu naměřili 2,4
promile alkoholu v dechu. Kromě
toho vyšlo najevo, že řidič nikdy nevlastnil řidičský průkaz a také to, že
mu okresní soud vyslovil zákaz řízení motorových vozidel. Jednadvacetiletý mladík je tak podezřelý
z trestních činů řízení pod vlivem
návykové látky, řízení motorového
vozidla bez řidičského oprávnění a
z maření výkonu úředního rozhodnutí," řekla Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
-mik-

Vykradači chat hrozí vězení
Na Prostějovsku stoupá počet
případů vykradených chat.
Také minulý týden došlo ke
dvěma událostem, policisté
však jednoho z pachatelů dopadli. Zloději v rekreačních zařízeních sice neudělají závratné
škody, ale majitelé chat přesto
oprávněně zuří.
Během minulého týdne neznámý
pachatel vnikl v přesně nezjištěné
době do chalupy v obci Kandia
na Prostějovsku. Do objektu se
zloděj dostal po rozbití okna vedoucího do ložnice. Zloděj chalupu prohledal a odcizil alkohol,
cukrovinky a další věci. V téže
době došlo k vloupání do chaty v
katastru obce Slavíkov. Pachatel
rovněž rozbil nezjištěným předmětem okna chaty a chatu prohledal. Odcizil alkohol, potraviny
a pánské horské jízdní kolo.
Škoda způsobená oběma majite-

lům rekreačních zařízení byla vyčíslena na přibližně 7 tisíc korun,"
informovala nás o případech
Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Ve čtvrtek se ale jeden z vykradačů chat dostal do pasti. "Podezřelého muže včera kolem
poledne nedaleko činu na silnici
mezi obcemi Kandia a Budětsko
zadrželi policisté. Při kontrole policejní hlídka zjistila, že muž má u
sebe pravděpodobně věci pocházející z trestné činnosti. Pětačtyřicetiletý muž byl po konzultaci
se státním zástupcem umístěn do
policejní cely a byly zahájeny
úkony trestního řízení pro podezření z trestných činů porušování
domovní svobody a krádeže.
Muži hrozí dle trestního zákona
peněžitý trest, případně trest odnětí svobody až na tři roky," řekla
mluvčí policie.
-mik-

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

Nejsou jiz mezi námi...
Marie Pavlíčková 1916
Čechy pod Kosířem
Bohumila Kaňáková 1918
Určice
František Martinek 1939 Určice
Božena Konečná 1932 Určice
Stanislav Nešpor 1931 Prostějov
Miroslav Budík 1953 Prostějov
Antonín Pavlíček 1931 Tvorovice
Růžena Krčová 1961 Prostějov
Ludmila Mackerlová 1922
Olšany u Prostějova
Vincenc Škvařil 1948 Prostějov
Zdeněk Komárek 1942 Holubice
Ludmila Šálková 1927 Bedihošť

Eduard Grepl 1921
Kostelec na Hané
MUDr. Jan Tobola 1955
Prostějov
Růžena Dvořáková 1916
Kostelec na Hané
Františka Martinková 1950
Prostějov
Pavel Rozehnal 1949 Prostějov

Eva Andrýsková 1927
Prostějov
Klementina Barvová 1914
Bedihošť
Vojtěch Králíček 1915
Myslejovice

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 4. května 2009
Zdeňka Podhajská 1939 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Františka Růžičková 1927 Držovice 12.00 Obřadní síň Prostějov
Růžena Neherová 1932 Bedihošť 12.40 Obřadní síň Prostějov
Marie Pullerová 1927 Vrahovice 13.00 kostel Vrahovice
Středa 6. května 2009
Antonín Maška 1930 Čunín 12.40 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 7. května 2009
Josef Dolák 1943 Prostějov 10.00 Obřadní síň Prostějov
Františka Balášová 1914 Hruška 14.00 kostel Hruška
Sobota 9. května 2009
Eliška Zedníková 1928 Dětkovice 14.00 kaple Dětkovice

4. května 2009
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Vřesovičtí mládenci Neplatil nájemné, skončil na ulici
Exekutoři vystěhovali muže, který užíval luxusní městský byt
se stále drží tradice
Vřesovice jsou jednou z mála
obcí, kde dosud dodržují tradici stavění máje. I letos o prvním májovém dnu zavlály ve
větru barevné fábory na vrcholku téměř třicetimetrové
májky nad vřesovickým zámkem.
„Je to skutečně tradice už po
mnoho desetiletí, já jsem organizaci této zvyklosti zdědila po
svém předchůdci. V minulosti
byla májka symbolem lásky,
kdy svobodní mládenci vztyčili
májku pro svobodné dívky ve
vsi. Tenkrát se ve dne v noci májka hlídala, aby ji mládež ze sousedních vesnic neukradla. To šlo
o prestiž. Dnes už je to jen takové symbolické,“ prozradila
Magdalena Kořínková z Kulturní společnosti Máj Vřesovice,
která je každoročním pořadatelem stavění májky.
Pětadvacet svalnatých chlapů
mělo téměř hodinu plné ruce
práce, než byl až k opentlenému
vrcholku hladce opracovaný
kmen vztyčen a řádně upevněn.
Zvedání těžkého kmene za pomocí pevných hasičských lan a
podpůrných tyčí místy mařil silný vítr, který si pohrával s
kládou jako se sirkou. Všichni si
pořádně oddechli teprve tehdy,

Stavění májky dá svalnatým chlapům pořádně zabrat.
když byla májka pevně ukotvena. To pak kapela zahrála tuš na
znamení, že se věc podařila a
může se začít slavit.
„Stavění májky je samozřejmě
spojeno s pořádnou zábavou s
muzikou. Slavnostnější je až

kácení máje, to je připravený bohatý kulturní program. A když
nám závistivci ze sousedství
májku podříznou dřív, no tak
máme místo kácení máje májovou veselici,“ vysvětlila se
smíchem paní Magdalena. -jp-

Policie hledá svědky dopravních nehod
Od srážky s chodkyní ujel také řidič autobusu!
Prostějovská policie žádá veřejnost o pomoc. V polovině
dubna došlo přímo v Prostějově ke dvěma závažným nehodám, u kterých je následné
vyšetřování stále otevřené. Zaprvé není dostatek svědků a
zadruhé z místa nehod ujeli
oba řidiči, kteří zřejmě nesou
na karambolech největší vinu.
"Dne 14. dubna 2009 kolem
17.15 hodin došlo v Prostějově
na křižovatce ulic Belgická a
Finská k dopravní nehodě mezi
osobním vozidlem Škoda Felicia červené barvy nezjištěné registrační značky a motocyklem
Yamaha. K dopravní nehodě došlo tak, že řidič vozidla Škoda

Felicia jedoucí po ulici Belgická
ve směru k ulici Finská zezadu
narazil do motocyklu Yamaha v
křižovatce uvedených ulic, po
střetu řidič vozidla z místa ujel.
Policie hledá případné svědky
nehody, kteří by mohli přispět k
identifikaci osobního vozidla a
jeho řidiče," řekla nám k prvnímu případu Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
Ke druhé zatím nevyjasněné nehodě došlo v blízkosti autobusového nádraží. "Dne 20. dubna
2009 kolem 15.35 hodin došlo v
Prostějově na ulici Jánačkova na
autobusovém nádraží k dopravní
nehodě mezi autobusem nezji-

štěné registrační značky a chodkyní. Ta přecházela ve směru od
hlavní budovy vlakového nádraží na chodník a byla sražena autobusem jedoucím po ulici Svatoplukova a stáčejícím se vpravo
směrem na nádraží. Po střetu narazila do stromu a upadla na vozovku. Při nehodě utrpěla lehké
zranění. Autobus po nehodě z
místa ujel. Policie rovněž hledá
případné svědky, kteří by mohli
přispět k identifikaci autobusu a
jeho řidiče," řekla Alena Nedělníková.
Lidé mohou volat na bezplatnou
linku Policie ČR 158 nebo přímo
policistům na telefonní číslo 974
781 251.
-mik-

Vyhýbají se odpovědnosti, jsou v pátrání
Prostějovská policie vyhlásila
další celostátní pátrání po třech
mužích z Prostějovska, kteří se
dostali na šikmou plochu zákona a vyhýbají se spravedlnosti.
Skrývají se na neznámých místech a tak strážci zákona žádají o pomoc veřejnost.
PETR KOLRUS se narodil 24.
října 1967 a trvalé bydliště má
hlášeno v obci
Želeč číslo 62 v
okrese Prostějov. Na hledaného vydal Okresní soud v Olomouci příkaz k zatčení pro trestný čin krádeže. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 40
do 50 let, měří 165 centimetrů a
má tmavé středně krátké vlasy
dočerna.
JAROSLAV SPILLER se naro-

Pohledem shora
Pohledem shora

dil 30. listopadu
1965 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v ulici
Jana Zrzavého
číslo 13 v Prostějově. Na hledaného vydal Okresní soud v
Prostějově příkaz k dodání do
výkonu trestu odnětí svobody pro
trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a
trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 42 do 46 let,
měří 177 až 182 centimetrů, má
modré oči a hnědé krátké vlasy.
FRANTIŠEK TOMIGA se narodil 16. srpna 1947 a trvalé bydliště má hlášeno na Masarykově
náměstí číslo 41 v Kralicích na
Hané. Na hledaného vydal
Okresní soud v Olomouci příkaz

k zatčení pro
podezření ze
spáchání trestného činu zanedbání povinné
výživy. Jeho
zdánlivé stáří je
v rozmezí od 58 do 59 let, měří
170 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči, plavé blond
hnědošedé krátké a řídké vlasy s
čelní pleší, hnědošedý knír a
bradku. Nosí dioptrické brýle.
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-

PRAVDĚ PODOBNÉ

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
e, ne. Ačkoliv chybička se skutečně někdy vloudí, protentokrát jsem
obvyklé sousloví rozdělil záměrně. Přiznám se upřímně, že občas se
stydím za to, že dělám noviny. Ne snad pro tu věc samotnou, ale
proto, jaká psí hlavu podle toho, jak se hodí, je lidem kolem novin nasazována. Je mi tedy poněkud stydno, že bych měl být vnímán jako lhář a
víceméně společensky nebezpečný a nežádoucí živel. Třídní nepřítel. Ale je to tak. Noviny
jsou, a není to asi jenom otázka poslední doby, pro leckoho jakousi nekonvenční zbraní. Nezbytné, pro udržení společenské prestiže, neboť o kom se nepíše, s tím se už jaksi nepočítá, naopak okamžiku, kdy se to nějak vymkne vlastní kontrole, se jednoduše označí novináři za totální trotly, kteří by víceméně měli strávit zbytek života v ústavu pod dohledem zdatného ošetřovatele. Jasně že trochu přeháním, stejně jako nepopíratelné, že jsou opravdu i tací, co si jakési pravdy cucají z prstu, popřípadě dotváří k obrazu svému, nicméně ruku na srdce – právě tento žánr je docela hojně mezi čtenářstvem žádán. Ale to jsem trochu odbočil. Vrátím se k oné
pravdě podobnosti. Vcelku zářným příkladem je nedávné plamenné prohlášení ještěpremiéra
Mirka Topolánka na půdě EU o dnes už bájné ‚cestě do pekel‘. Spousta lidí tato slova jistě zaregistrovala v televizi nezpochybnitelně vyslovená jeho ústy. Nejde mi o obsah, spíš o to, jak
se potom začaly věci překrucovat, pro zahraniční agentury se vydalo prohlášení, že to vzniklo
špatným překladem, nakonec při návštěvě Baracka Obamy, proti němuž byla slova víceméně
namířena, s veselou myslí celou záležitost připsal Topolánek na vrub novinářské obci. Světu
honosně předložil další důkaz o krvelačném póvlu, jenž bezesporu jistá část publika uvítala.
Právě proto se stydím, že občas do novin něco napíšu. Z podobných popudů bych se totiž sám
měl asi sebekriticky začít zabývat svým duševním zdravím.
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Co by za to běžní občané dali!
Muž středního věku obýval
zcela sám už osm let luxusní
třípokojový městský byt v
Kravařově ulici. Za byt, jehož
tržní cenu odhadujeme na tři
miliony korun, měl platit Domovní správě směšné necelé
tři tisícovky měsíčně! Ale neplatil. Minulý týden si tak na
něm za asistence městských
úředníků "pošmákli" soudní
exekutoři. Zhruba padesátiletý pan S. skončil na ulici.
U tohoto posledního případu,
který Domovní správa řešila s
lehkomyslným nájemníkem, jenž záměrně neplatil nájemné,
byla nařízena exekuce z bytu v
pondělí 27. dubna. "Nájemcem
bytu o velikosti 3+1 a výměře 92
metrů čtverečních s příslušenstvím se stal pan S. na základě
přechodu nájmu bytu po své
matce, která zemřela. Byt užíval
od poloviny roku 2001 sám, proto mu Domovní správa nabídla
byt menší s nižším nájmem s
tím, že městu vrátí nadměrný
městský byt. K této možnosti řešení jeho sociální situace ovšem
nepřistoupil," podívala se do
historie tohoto případu Marie
Hájková, vedoucí odboru bytového hospodářství při Domovní správě v Prostějově. "V
roce 2007 začal muž nedodržovat pravidla související s
užíváním bytu, k povinnostem
nájemníka přistupoval lehkomyslně, dlužil za nájemné a služby, byt postupně devastoval,
což vedlo až ke ztrátě bydlení. K
úhradě nájemného vždy obdržel
inkasní lístek k zaplacení řádného nájemného a následně měsíc
poté upomínkové inkasní lístky
na úhradu dlužného nájemného.
Na upomínky nikterak nereagoval a nájemné neplatil. Domovní správa přistoupila k dalšímu
kroku, k osobnímu jednání či k
dohodě o uznání dluhu s možnosti dluh splácet na základě
splátkového kalendáře. Protože
se stav nezměnil, dluhy narůstaly a na výzvy muž opakovaně
nereagoval, následovala upomínka před žalobou. Jelikož
nájemce nájemné i po upomínkách od Domovní správy a opakovaných jednáních a dohod o
úhradě nezaplatil, byla v prosinci roku 2007 podána výpověď
nájmu bytu bez přivolení soudu.
Po uplynutí lhůty byt ovšem nepředal a nájemné dále neplatil. V
červnu roku 2008 následovalo
podáni žaloby u Okresního soudu v Prostějově na vyklizení bytu. Rozsudkem prostějovského
soudu, který nabyl právní moci v
září roku 2008, bylo přivoleno k
vyklizení předmětného bytu a to
do 15 dnů. Nájemce opakovaně
byt ve stanovené lhůtě nepředal,
proto v říjnu roku 2008 byla podána žaloba na výkon rozhodnutí vyklizení bytu. Fyzické vyklizení bylo nařízeno právě na pondělí 27. dubna," popsala nám veškeré patálie s neplatičem
nájemného Marie Hájková.
Domovní správa Prostějov řeší
individuálně problémy neplatičů nájemného z bytů a nebytových prostor a to nejprve formou
upomínky, poté dohodou o zaplacení či splátkovým kalendářem. Jako konečné řešení je
podávána výpověď nájemného
z bytu a následně žaloba na vyklizení a nařízení exekuce. "Bohužel neplatiči nájemného v 99
procentech nejsou ochotni dobrovolně předat zadlužený byt ve
stanovené době a zákonem stanovené postupy jsou časově
náročné a tím se pohledávky navyšují. Očekávané vyřešení
kauz s neplatiči nájemného dle
zákona se z naší praxe jeví jako
málo pružné pro okamžité řešení vzniklé situace," řekla Hájková.
Podobných exekucí řeší Domovní správa ve spolupráci s
Okresním soudem v Prostějově
poslední dobou čím dál tím více.
"Jen v roce 2008 bylo provedeno 14 exekucí a od počátku roku
2009 pět. Domovní správou,
která spravuje 1836 bytů v majetku města Prostějova, bylo v
roce 2008 podáno 31 žalob na
vyklizení bytu, z toho 1 žaloba
byla zastavena a dluh uhrazen, 3
žaloby byly zastaveny z důvodu
předání bytu. Ostatní dosud nebyly ukončeny. Bylo podáno 7
žalob na výkon rozhodnutí vy-

Muž za léta obývání luxusního městského bytu ho doslova zdevastoval
klizení bytu (exekuce bytu), z nichž dosud nebyla žádná nařízena. Z dříve podaných exekucí
bylo provedeno 14, což oproti
minulému období je vysokým
nárůstem. Doba, kdy soud rozhodl, se rapidně zkrátila. S dlužníky za nájemné z bytů bylo sepsáno 68 splátkových kalendářů
na úhradu dlužných pohledávek
v celkové výši 712 528 korun.

Bylo celkem podáno 42 soudních žalob na zaplacení peněžité
částky (dlužné nájemné z bytu,
nebytových prostor a neuhrazené faktury) v celkovém finančním objemu 851 433 korun,"
vypočetla Marie Hájková.
"Takovéto případy, jako je i tento poslední, z hlediska ekonomického vážně poškozují nejen
pronajímatele, ale především sa-

motné dlužníky, kteří zpravidla
svým neuváženým jednáním
skončí na ulici, přestože veřejná
správa poskytuje v případě potřeby včasnou a kvalifikovanou
sociální pomoc.Problém neplatičů a jeho řešení soudy je Domovní správou, která spravuje
majetek města Prostějova, bedlivě sledována. Při neplacení
nájemného nejde jen o sociální
případy. Z naší vlastní praxe je
zřejmé, že neplatiči se stávají
nájemníci, kteří by mohli
nájemné včas zaplatit a nečiní to
z důvodu sociálních. Vedle asociálních případů evidujeme
nájemníky, kteří notoricky své
dluhy neplatí vůbec, kteří lehkomyslně i záměrně neplatí
nájemné či jinou úhradu majíce
pro to své, někdy i zvláštní odůvodnění," uzavírá tuto problematiku Marie Hájková z Domovní správy v Prostějově.
V současnosti se město Prostějov intenzivně zabývá otázkou
možnosti výstavby nových sociálních bytů i z toho důvodu, že
Domovní správa eviduje z celkového počtu 495 žadatelů o
městský byt více než polovinu
ze sociálně slabší skupiny obyvatel žijící ve městě Prostějově.
Příkladem slouží nově postavený dům v Jezdecké ulici, kde
bydlí rodiny sociálně slabé. Při
výběru žadatelů do jmenovaného domu byl brán především
zřetel na finanční situaci rodiny
a počet osob v bytě. "V průběhu
přibližně dvou let, co dům spravujeme, je platební morálka příkladná pro ostatní, Domovní správa v domě neeviduje ani jednoho dlužníka," pochvaluje si
Marie Hájková.
-mik-

Práce s neplatiči nájemného a úhrad za plnění spojené s užíváním bytu je složitá, časově náročná a nepříjemná, potvrzuje Marie Hájková z Domovní správy.
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Ve Špalíčku se koná UNIKÁTNÍ VÝSTAVA
o utrpení vězňů v koncentračních táborech
Muzeum Prostějovska a město
Prostějov ve spolupráci s Historickou skupinou Osvětim a Památníkem Terezín uspořádaly v
budově Špalíčku v Úprkově ulici unikátní výstavu s názvem
Místa utrpení, smrti a hrdinství.
Výstava plná fotografiií a archivních dokumentů v plné nahotě odkrývá zrůdnost nacismu
a utrpení českých vězňů, kteří se
dostali do koncentračních táborů. Výstava je chápána jako připomínka zlého období našich i
evropských dějin pro ty, kteří
vše prožili a zároveň i jako varování pro současnou mladou generaci před vzrůstajícím extrémistickým hnutím a sílícím neonacismem.
Výstava se koná také symbolicky
ve Špalíčku, který byl součástí židovské čtvrti v Prostějově. Slavnostní vernisáže výstavy se ve
čtvrtek zúčastnily špičky našeho
politického, společenského i kulturního života. "Právě dnes jsme
se s panem starostou Tesařem
účastnili pietního aktu v prostějovských kasárnách, kde si vojáci
102. průzkumného praporu připomínali výročí úmrtí jejich kamaráda při bojových úkolech v Afghánistánu. Prostějovští vojáci mají
na své bojové zástavě napsanou
velice významnou větu - My jsme
svobodu vybojovali, vy ji braňte!
Je to odkaz pro nás pro všechny,
aby se již nikdy neopakovaly hrůzy druhé světové války. A je dobře,
když se připomínají oběti těch,

kteří pro naši svobodu neváhali
nasadit i to nejcennější co měli - život. A tato výstava velice podrobně popisuje osudy desítek
českých vlastenců, které nacisté
uvěznili v koncentračních táborech a snažili se je tak navždy
umlčet. Výstava nám připomíná i
hrůzu, která za druhé světové války postihla i naše židovské spoluobčany. Je dobře, že si některé věci
připomínáme. Ne proto, abychom
jitřili staré rány, ale abychom především mladé generaci ukázali
zrůdnost podobných režimů, jako
byl ten nacistický. Jsou tady dnes i
ti, kteří měli to štěstí, že se z koncentračních táborů v Německu,
Polsku či Rakousku ve zdraví
vrátili. A naší povinností je těmto
lidem složit poklonu, naslouchat
jim a nezapomenout na jejich vy-

Slavnostní vernisáže výstavy se účastnil i místostarosta města Miroslav Pišťák. Jeho proslov zněl jasně,
nikdy nesmíme zapomenout na válečné hrůzy a utrpení vězňů v koncentračních táborech.

Na výstavě byli přítomni i
pamětníci, kteří prošli hrůzami nacistických koncentráků.
Mezi nimi byl také přední sokolský
činovník Prostějovska, pan Jan Přidal z Vřesovic.

právění o hrůzách v koncentračních táborech," řekl v proslovu
při vernisáži výstavy Miroslav Pišťák, místostarosta města.
Výstava Místa utrpení, smrti a hrdinství je putovní, po dvou desítkách českých měst se nyní koná i v
Prostějově. Jejím autorem byl
osvětimský vězeň Ota Kraus. "Ota
se hned první rok po osvobození

věnoval napsání knihy s názvem
Továrna na smrt. Cítil totiž povinnost dát na papír všechno, co si pamatuje. Informovanosti celého
světa o hrůzách v koncentrácích se
věnoval po celý svůj život až do
své smrti. V roce 1980 ho napadlo,
že bychom v Československu měli mít expozici, která by ve zkratce
ilustrovala osudy českých vězňů v

německých lágrech. Myšlenka
padla na putovní výstavu, která v
různých formách existuje dodnes," uvedla mimo jiného kurátorka výstavy Olga Zárubová.
Výstava ve Špalíčku bude pro veřejnost otevřena do 31. května.
Navštívit ji můžete vždy od úterý
do neděle od 9.30 do 12.00 hodin
a od 13.00 do 17.00 hodin. -mik-

ce povolenými insekticidy např.
Decis Flow 2,5 (0,06 %). V
případě silného výskytu se doporučuje ošetření po 7-10 dnech
opakovat. Silně napadené rostliny je vhodné z porostu odstranit a
zlikvidovat. Účinná prevence je
zakrytí porostu netkanou textilií.
Na závěr bych chtěl připomenout ještě něco málo o podmínkách ochrany včel ve vztahu k
používání přípravků na ochranu
rostlin při dokvétání stromů. Jednotlivé přípravky podléhají v
rámci registračního řízení hodnocení z hlediska jejich účinků
na včely a na základě výsledků
jsou zařazovány do příslušných
kategorií. Nejvíce problematické
je použití přípravků, které byly
klasifikovány jako nebezpečné
pro včely a zvláště nebezpečné
pro včely (uvedeno na etiketě přípravku), neboť při použití přípravku je nutné dodržovat stanovené podmínky aplikace. To znamená, že nesmí být aplikovány
na porost navštěvovaný včelami
(porost, na jehož čtverečním

metru jsou v době ošetření
průměrně dvě kvetoucí rostliny),
stromy a keře v květu. Pozor na
posuzování kvetoucích jedinců!
Někdy je nutné při odhadu doby
rozkvětu počítat s reziduálním
působením přípravku, která může být dlouhá jeden až tři týdny!
Tato informace by ovšem měla
být součástí etikety. Podmínky
ochrany včel, zvěře, vodních organismů a některých jiných necílových organismů (užitečný
nebo neškodlivý hmyz) při použití přípravků na ochranu rostlin
upravuje § 51 zákona č. 326/
2004 Sb. a blíže jeho prováděcí
vyhláška 327/2004 Sb.
Při aplikaci chem. přípravků na
ochranu rostlin je nutné postupovat s maximální opatrností a vždy mít na paměti, že nesprávným
zásahem můžeme způsobit uhynutí i několika tisíc užitečných
organismů.
Milan Smička – Státní rostlinolékařská správa, obvodní
pracoviště Prostějov, Nám.
Spojenců 13, 796 01 Prostějov

Prostějovská přehlídka ZÁMEK POINTU 2009

Přehlídka studentských talentů divadla, hudby, filmu a výtvarného umění Zámek Pointu
2009 se koná teprve podruhé,
ale svoje místo v kulturní scéně
si už opravdu našla.
Nádvoří prostějovského zámku
bude v pátek 8. května od dopoledních hodin patřit nejprve
workshopům (Site specific a Komiks ve fotografii a filmu). Odpoledne se kromě DS Bombičky s
Werichovou pohádkou Tři sestry
a jeden prsten můžeme těšit na
koncertní verzi muzikálu Via Crucis – Křižáci, mimo program zařazený soubor Klas (v 17 hodin),
pro vyznavače divadelní improvizace Improliga (kam se mohou
přihlásit skupiny i jednotlivci před
začátkem soutěže, začátek ve 20
hodin). A první den zakončí kapela Zion Squad. Pokud si diváci budou chtít odběhnout do divadla
Point (Olomoucká 26), mají možnost v 17 hodin vidět představení Monty Pythonův létající cirkus.

V sobotu 9.května se k přehlídce
přidá i Městská knihovna Prostějov, kde proběhne pořad Osobnosti čtou svoje oblíbené knihy.
Jitka Šotkovská, scénáristka ČT,
bude číst z knihy E=mc2, lásko
moje. A návazný den otevřených
dveří MěK (prohlídka knihovny s
odborným výkladem).
Pak se pořady přesouvají do Divadla Point. Představí se Pointík
I. a II.s netradičně pojatou Detektivní Karkulkou a Strašidlem cantervillským. Dále DS Tragaču,
tragaču s představením Ženské
(vítěz Mladé scény 2009).
A naprostou bombou přehlídky
bude inscenace Cizinci ve vlaku
divadla BuranTeatr Brno, režie
J.Hájek. (Náhodné setkání dvou
rozdílných mužů vedlo k dvěma
vraždám. Dokonalým vraždám.
Existuje však něco jako dokonalá
vražda? A existuje pak ještě cesta
ven? Člověk musí v životě něco
udělat, něco dokázat, ne jen proplouvat jako šedá myš a o nic se

Poradna zahrádkáře
Na začátku minulého týdne
nás překvapil poměrně silný
vítr, který vystřídalo příjemně
teplé počasí. Příroda nám v
současnosti ukazuje, co dokáže
vykouzlit na stromech a rostlinách, takže všechno nám pestrobarevně kvete až oči přecházejí. Na konci dubna prý
podle pranostik vylézají hadi a
štíři a navíc máme na sv. Marka zasadit „oharka“.
Myslím, že hadi a štíři vylezli
mnohem dříve a nezapomněli
sebou vzít i mnohé parazitické
roztoče (klíšťata). Do zahrádek,
které máte u lesa, choďte raději
vždy s repelentem a při vstupu
chrastěte klíči.
Poměrně nebezpečným škůdcem jádrovin (jabloní) je malá
vosička pilatka jablečná, která v
období dokvétání stromů klade
vajíčka do květů. Vylíhlé housenky následně vyžírají plůdky,

které opadnou. Jedna housenka
může zničit až 4 plody. Zimu přežívají housenice v kokonu, kde
mohou být parazitovány lumkem. Práh škodlivosti se určuje
na základě počtu dospělců zachycených na bílé lepové desce
za dva dny pozorování (při více
jak 10 ks je nutná chem. ochrana). Chemickou ochranu doporučuji provést v době dokvétání
např. přípravky Calypso 480 SC
(0,025%), Reldan 40 EC (0,15
%), aj. V ekologickém ovocnářství se používají preparáty na
bázi Quassi amara (extrakt pilin z
exotického dřeva – např. distributor Biocont Laboratory, aj.).
Kdo pěstuje česnek nebo cibuli
ze sazečky, může se v tomto období setkat s dospělcem vlnatky
pórové. Jedná se o matně černožlutou mušku, která přezimuje
jako kukla. Samice počátkem
května kladou vajíčka do pletiv

nepokusit… Máme ale právo
provést to na úkor někoho jiného?! Dramatizace románu s detektivní zápletkou autorky „jiných detektivek„ Patricie Highsmithové, který zfilmoval i mistr
napětí Alfred Hitchcock. – zdroj
BT)
Zakončení přehlídky korunují
noční instalace Site specific na
prostějovském zámku (z workshopu M.Jansové a M.Ondry) od
22 hodin. Výsledky workshopu
Komiks ve filmu a fotografii
(A.Procházka) můžete shlédnout
15.5.v 19 hodin v Divadle Point.
Přehlídka se koná ve spolupráci a
za podpory Gymnázia J.Wolkera
Prostějov, Gaudeamus, o.p.s.,
města Prostějova, Městské knihovny Prostějov a Divadla Point.
Vstup je volný. V případě akcí v
Divadle Point, MěK Prostějov a
nočních prohlídek je divácká kapacita omezena. Na nádvoří
zámku je k dispozici občerstvení.
-red-

listů, kde vylíhlé larvy minují a
posléze postupují do podzemní
části. Škůdce může mít za příznivých podmínek dvě generace za
rok. Po napadení lze na listech
objevit řady bílých skvrn po vpichu vajíček samičkou, později
rozsáhlé miny s larvou (bílá 5-8
mm). Při napadení cibule se příznaky projeví silnou deformací
listů, nejčastěji napadený bývá
ovšem pór (druhou generací).
Obecně lze vrtalky zařadit mezi
polyfágy, jejichž některé druhy
mohou napadat jak většinu běžně
pěstovaných zelenin, tak i okrasných rostlin.Ve skleníkových
kulturách lze provádět biologickou ochranu ihned po zjištění začátku napadení porostu (sledování umístěných žlutý lepových
desek), a to aplikacemi bioagens
– Dacnusa sibirica a Diglyphus
isae (drobné vosičky používané
v biologické ochraně již od 80. let
20. století). Chemická ochrana
proti první generaci vrtalky pórové se provádí od rojení dospělců po počátek líhnutí larev škůd-

Cenový prùzkum v prostìjovských supermarketech
Ananas (1 ks)
Salát (1 ks)
Kachna mražená (1 kg)
Vepřová plec (1 kg)
Ceres soft (450 g)
Pudink dezert (200 g)
Kinder čokoláda (100 g)
Vanilínový cukr (20 g)
Ocet kvasný (1 l)
Vodka 37,5% (0,5 l)

Interspar
34,90
96,30
94,90
34,90
5,90
21,90
0,90
12,90
79,90

Billa
40,00
19,90
89,90
79,90
34,90
4,90
19,90
1,50
12,90
99,90

Kaufland
39,90
4,90
82,70
99,90
34,90
4,50
19,90
0,90
12,90
76,90

Tesco
39,90
14,90
89,80
99,90
27,90
3,90
19,90
0,90
11,90
76,90

Lidl
39,90
19,90
94,90
4,90
0,90
11,90
84,90

prùzkum proveden ve dnech
30. 4. - 2. 5. 2009
TUTY
34,00
11,50
89,00
78,00
36,90
7,00
24,50
1,50
14,00
99,00

Albert
39,90
13,90
89,90
79,90
34,90
5,90
21,90
0,90
12,90
89,00
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 4. 5. DO 10. 5. 2009:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 15. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 21. 30 hodin.
Ve středu v 15. 30 hodin pohádka pro děti – NEMÁTE CHUŤ
NA MĚSÍC?
Astronomický KLUB HVĚZDÁRNÍČEK určený dětem do 10
let přivítá svoje členy ve středu v 16. 30 hodin.
Astronomický KLUB GEMINI určený dětem a mládeži ve věku
10 – 20 roků přivítá svoje i nové členy ve čtvrtek v 16.30 hodin.
VÝSTAVY OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátcích
výše uvedených pozorování. Prvně jmenovanou výstavu nabízíme zdarma k zapůjčení školám, obcím, spolkům, klubům seniorů apod. Jedná se o lehké umělohmotné panely velikosti 100
x 70 cm.
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Lupeny na Gotta mizí jako housky z krámu
Již na sklonku tohoto měsíce vyOslavenec to stále
pukne v prostějovské Víceúčeumí. Karel Gott i ve
lové sportovní hale-ZS očekávasvých bezmála sedmný megakoncert Karlka Gotta a
desáti letech stále mejeho význačných hostů. V šizi tuzemskými zpěváky
rokém táboře jeho příznivců
nemá konkurenci.
však už začíná horečka očekávání stoupat. Karel Gott slavící
sedmdesátiny vystoupí na Hané
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 agen- pravil pro své věrné čtenáře sou- herní štěstí nebo náhodu, tak můturou MAMUT AGENCY, při- těž o vstupenky. Kdo nevěří v že 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 v pořadí již 10. otázku a
opět vám nečinila nejmenší potíže. Správná odpověď zněla,
že Karel Gott založil divadlo
Apollo s bratry Štaidlovými v
roce 1965. V pátečním losování
se usmálo štěstí na Evu SMIČKOVOU z Prostějova, které

samozřejmě gratulujeme. Pro
vstupenku se může zastavit v redakci PV Večerníku od pondělí
4. května v pracovní dny od 8:00
do 15:00 hodin!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA Č. 11:
Ve kterém roce získal Karel Gott
diskutovaný titul Zasloužilý umělec?
Správné odpovědi telefonujte nebo posílejte emailem do redakce
PV Večerníku do čtvrtka 7. května 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-

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
– STOB obezitě

Nastartování správné životosprávy, účinná cvičení pod dohledem zkušených a odborných
lektorů – to je výhoda kolektivního hubnutí s Fit klubem LINIE. Dvanáctitýdenní kurzy
snižování nadváhy pro ženy i
muže se staly již stálicí v programové nabídce.
Problémy s nadváhou mají muži
i ženy. Pro jedince je to často
velký problém, třeba z důvodu
chybějící vůle. Mnohem snáze
se hubne v kolektivu stejně naladěných lidí.
„V kolektivu lze účinněji snížit
nadváhu, je to pro každého jedince velká motivace a v neposlední řadě zde hraje velkou roli
i pocit, že na problémy není nikdo sám. Tříměsíční kurzy jsou
založené na pečlivém sledování

příjmu a výdeje energie. Máme
připravené i rodinné kurzy nebo
dopolední kurzy pro maminky
po porodu. S námi může být každý fit,„ vyjmenovala Jana Ftačníková.
Program STOB obezitě zahrnuje každý týden hodinu poradenství, kde se mění myšlení klientů a učí se správné stravovací
návyky. Dvakrát v týdnu probíhá cvičení podle vlastního
výběru, někdo dá přednost třeba
aerobiku, jiný upřednostní například jógu. Vše za odborného
dohledu lektorů.
„Důležité je pak samovzdělávání. Každý dostane domácí
úkol, jehož plnění pak společně
rozebereme. Je to skutečně o kolektivním hubnutí. Každý si
uvědomí, kde dělal dosud chyby
a naučí se správně nastartovat
svůj denní režim bez pomoci jakýchkoliv chemických či medicínských přípravků. Správné
stravovací návyky pak nevyvolají jo-jo efekt a snížení hmotnosti bude trvalé,„ vysvětlila
majitelka Fit klubu LINIE.
Velkou motivací pro všechny

Výherci z 2. kola
Alena Kočí, Sněhotice; Veronika Škrobáková; Magda Nadymáčková, Prostějov; Věra Kaděrová, Prostějov; Petra Pohanková,
Bedihošť; Jana Čepelová, Prostějov; Renata Smrčková, Prostějov;
Riegerovi, Prostějov; Dagmar Valentová, Prostějov; Zuzana Vítková, Zdětín; Leona Ondroušková, Vřesovice; Jaromír Přecechtěl,
Bedihošť; Tereza Nadymáčková; Klára Hebelková, Prostějov;
Marie Kaštilová, Prostějov; F. Vybíral, Prostějov; I. Monhartová,
Prostějov; Michaela Sontáková, Kostelec na Hané; Věra Abelová,
Prostějov; Jitka Šmídová, Prostějov; Oldřich Lošťák, Prostějov;
Marcela Páleníková, Prostějov; Leopold Nedomanský, Konice;
Lukáš Zahradníček, Prostějov; Lucie Schönfeldová, Kostelec na
Hané; Veronika Šebelová, Šošůvka; Michaela Zbořilová, Prostějov; Lenka Nedomanská, Konice; Marta Vaculová, Prostějov; Iveta Robová, Prostějov; Ludmila Kopečná, Konice; Božena Danišová, Prostějov; Jiří Schönfeld, Kostelec na Hané; Jolana Frgalová,
Prostějov; Hana Stejskalová, Prostějov; M. Procházková, Prostějov; Olga Svobodová, Prostějov; Blanka Mansfeldová; Ilona Žaláková, Zdětín; Vladimíra Baláková, Prostějov; Božena Staňková,
Ptení; Eva Kroupová, Prostějov; Soňa Reschová.
Správná odpověď z 2. kola: Fit klub Linie nabízí programy od 3
měsíců (s rodiči) a od 3 let (samostatně).
Dárkové poukazy pro dvě osoby na hodinu cvičení
ve fit klubu Linie si vyzvedněte v redakci PV Večerníku!

účastníky kurzu STOB obezitě
je závěrečný týdenní společný
pobyt. Ten je nejen za odměnu,
ale je i příjemným završením
společně prožitého času. -jpVe 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

Břišní tance zeštíhlují pas i boky.
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. 3
Kolik času mají ženy a kolik muži na snížení nadváhy
při kolektivním hubnutí?
Ten, kdo správnou odpověď doručí do čtvrtku 7. 5. 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!
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Tajemník městského úřadu finalistou soutěže Manažer roku
Prestižní ocenění získal tajemník Městského úřadu v
Prostějově Ing. Lubomír Baláš (na snímku). Stal se finalistou soutěže Manažer roku
2008 a 16. dubna si převzal v
Praze ocenění.
„Moje pozice je ve sféře veřejné
správy, nicméně produktem
činnosti veřejné správy, byť se
nejedná z principu o podnikání,
je poskytnutá služba veřejnosti,
tedy našim klientům. Umístění
ve finále soutěže si proto velmi
vážím,“ uvedl Baláš.
Soutěž Manažer roku si díky
své strukturovanosti a zapojení
řady odborníků do vyhodnocovacího procesu dlouhodobě zachovává vysokou prestiž.
„Průběh letošního 16. ročníku
byl specifický v tom, že nejlepší
manažeři byli vybírání v době,
kdy většina z nich čelí obtížným
ekonomickým podmínkám doma i na evropských a světových
trzích,“ uvedl PhDr. Bohuslav

Holub, ředitel Manažerského
svazového fondu, který soutěž
organizačně zajišťuje.
V rámci soutěže Manažer roku
jsou voleny osobnosti, které
svým osobním přínosem výrazně pomohly k úspěchu své
firmy a přispěly k rozvoji odvětví, v němž působí. Uchazeči
mohou působit ve státních i soukromých společnostech.
Konkrétně Městský úřad v Prostějově byl v uplynulých letech
několikrát oceněn na nejrůznějších úrovních, z nichž lze připomenout resortní ceny ministerstva vnitra za roky 2005 – 2008
a opakované výborné hodnocení úrovně veřejné správy ve městě v rámci celostátní soutěže
Město pro byznys.
O obecné spokojenosti s prací
úřadu dále svědčí i výsledky anket spokojenosti občanů. V letech 2006 – 2009 bylo osloveno
přes šest tisíc klientů, kteří hodnotili úřad průměrnou známkou

1,68 z pětistupňové škály hodnocení (kdy 1 = nejlepší).
Soutěž Manažer roku pravidelně vyhlašují Česká mana-

žerská asociace, Svaz průmyslu hodnocení a vyhlašování souta dopravy ČR a Konfederace ěže organizačně zajišťuje Mazaměstnavatelských a podnika- nažerský svazový fond (MSF).
telských svazů ČR. Průběh
-red-

Studenti budou soupeřit v Prostějově na Krajském kole SOČ
Studentská odborná činnost
má již své stálé místo v životě
středních odborných škol
a gymnázií. Okresní kolo již
zná své vítěze a vítězné práce
postupují do kola krajského.
O vysoké úrovni zúčastně-

ných prací svědčí i to, že postupují i některé práce umístěné na stříbrné a bronzové
pozici.
Krajské kolo SOČ je připraveno
na 13.květen do Prostějova.
Studenti, kteří postoupili z okres-

ních kol celého Olomouckého
kraje se sejdou na Cyrilometodějském gymnáziu. Soutěží se
v 18 oborech a studenti předstoupí s obhajobou svých prací před
porotu složenou z pedagogů a
odborníků z praxe.

Koordinátorem krajského kola
je RNDr. Jan Lázna ze Střední
zdravotnické školy.
Vítězové jednotlivých kategorií
a oborů pak postupují jako reprezentanti Olomouckého kraje
do kola celostátního, které se le-

tos uskuteční ve Dvoře Králové
nad Labem ve dnech 12.14.června.
Všem reprezentantům Prostějova držíme a palce a o výsledcích
budeme čtenáře informovat.
-red-

Skupina prevence při městské policii byla vyznamenána
Jak jsme informovali v minulém
čísle, v pátek 24. dubna 2009 se v
areálu Hasičského záchranného
sboru na Wolkerově ulici uskutečnil další ročník Dne se složkami IZS. Děti, žáci, studenti i široká prostějovská veřejnost se
mohli na vlastní oči přesvědčit, s
jakou technikou pracují jednotlivé složky včetně městské a republikové policie.
V rámci Dne se složkami IZS byli oceněni také členové skupiny
prevence - strážníci Jana Adám-

ková a František Horák, kteří
obdrželi Čestný odznak Městské
policie Prostějov za preventivně
výchovnou činnost.
"Bylo to pro nás velké překvapení, které jsme opravdu neočekávali. Je to pro nás závazek i
motivace do další práce. Chtěli
bychom při této příležitosti poděkovat jak představitelům města,
tak i vedení městské policie mimo jiné za podmínky, které nám
vytváří pro naši práci,“ uvedla
oceněná Jana Adámková. -red-

Strážníci Jana Adámková a František Horák obdrželi ocenění z rukou
starosty Jana Tesaře.

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: Ivaň
Dne: 18.5.2009 od 7:30 do10:00
hod. Vypnutá oblast: od č.137 po
č. 125dále ulice s č. 188 - 192,
dále č. 109 -č. 171, od č. 171 po
č.198.
Obec: Vrchoslavice
Dne: 18.5.2009 od 7:30 do15:00
hod. Vypnutá oblast: od č.5 a 10
po č. 124 a 120 s ulicí od č.75 po

lesnickou chatu (mimo motorest).
Obec: Prostějov
Dne: 18.5.2009 od 7:30 do15:30
hod. Vypnutá oblast: ul. Jezdecká
od č.7 po č.27, č.4, ,ul. Ječmínkova celá oboustranně, ul. Dvořákova č.2 a č.4.
Obec: Bousín
Dne: 18.5.2009 od 7:30 do 10:00
hod. Vypnutá oblast: celá obec
Bousín včetně podnikatelských
subjektů.
Obec: Budětsko
Dne: 18.5.2009 od 8:00 do 14:30
hod. Vypnutá oblast: RD č. 93 -96

Obec: Kelčice
Dne: 18.5.2009 od 11:00 do
13:30 hod. Vypnutá oblast: farma
ZD
Obec: Drahany
Dne: 18.5.2009 od 11:00 do
13:30 hod. Vypnutá oblast: celá
ulice od OP po konec ulice oboustranně, od č. 205 a 208 po č.213
a 220, od č. 66 po č.147 včetně
kostela, budovy OÚ.
Obec: Vřesovice
Dne: 19.5.2009 od 7:30 do 15:00
hod. Vypnutá oblast: celá ul. Kelčická až po obchod a č.177.
Obec: Prostějov

Dne: 19.5.2009 od 7:30 do15:00
hod. Vypnutá oblast: Šárka č. 13
- 19.
Obec: Mostkovice
Dne: 20.5.2009 od 7:30 do14:30
hod. Vypnutá oblast: chatová oblast Mostkovice s chatami
č.1115, 1118, 1117, 1116, 1160,
1032, 634, 633, 635, 636, 637,
638, 639, 640, 641, 632, 631,
642, 614, 613, 611.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 20.5.2009 od 7:30 do10:00
hod. Vypnutá oblast: ul. Bezručova, Partyzánská, Přemyslovka,
Dvorek, celé ulice.

Obec: Vrbátky
Dne: 20.5.2009 od 7:30 do 16:00
hod. Vypnutá oblast: celé obce
Dubany, Hablov, včetně podnikatelských subjektů, farma ZD
Vrbátky.
Obec: Nezamyslice a Mořice
Dne: 22.5.2009 od 7:30 do 15:00
hod. Vypnutá oblast: celá obec
Nezamyslice vč. podnikatelských subjektů vč.TS ČD, mimo
farmu ZD, Mořice celá ulice
oboustranně řadovky od č.178 po
ul. Vyškovská včetně celá s postranními ulicemi až po hřbitov.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Termín dokončení:
srpen 2009

www.
byty-k
rasice
.cz
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PROHLÍDKY KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
V pátek 8. května 2009 se
všichni zájemci o historii a památky Prostějova mohou těšit
na zajímavou akci, kterou připravují studentky Střední odborné školy podnikání a obchodu. Tento den proběhnou prohlídky farního kostela Povýšení
sv. Kříže a kaple Nejsvětější Trojice. Dle počasí bude také součástí prohlídky rajský dvůr s pozůstatky původní křížové chodby bývalého augustiniánského

kláštera, který byl založen Petrem z Kravař roku 1391. Barokně přestavěný gotický chrám
ukrývá plno uměleckých
skvostů – mimo barokní výzdoby oltářů a renesanční křtitelnice
zdobí kostel např. výtvarná díla
Františka Bílka, Jana Köhlera,
Pantaleona Jaroslava Majora a
Zdenky Vorlové Vlčkové.
Sraz zájemců o prohlídku je u
vchodu do kostela ve 13.00,
14.00, 15.00 a 16.00 hod. -red-

Módní přehlídka jako psychologická poradna
Šaty, sukně, blůzky, topy i kalhoty a nezbytné doplňky trojcípé šátky hrály hlavní roli na
módní přehlídce Ivety Nedomové, která pobavila prostějovské dámy v Kulturním klubu DUHA o posledním dubnovém dnu - svátku všech čarodějnic. Známá brněnská
výtvarnice a návrhářka přivezla 150 modelů jarní a letní
kolekce pro fešné dívky i zralé
ženy oblých tvarů.
Příjemnou, takřka rodinnou atmosféru navodila jak sama Iveta Nedomová svým humorným
moderováním a dotvářením jednotlivých modelů, tak i samotné
modelky, veskrze amatérské a
přirozené z řad prostějovských
známých osobností, jako jsou
například Jarmila Hlaváčová či
Alice Gregušová. Přítomné
dámy si mohly všechny modely
pěkně osahat, protože z výšin
pódia sestoupily modelky přímo
na parket sálu a promenádovaly
se mezi návštěvnicemi.
„Jsem trošku cáklá, proto je moje móda nesmrtelná a nedá se
zničit. Miluji středověk – některým modelům chybí už jen palcát a mohou se nastěhovat do
Tábora. Mám ráda baroko a
věže kostelů a hradů. Miluji také
pohádky a kočky a přírodu a to
vše se odráží na oděvech, které

nabízí malý obchůdek s ateliérem v Brně, kde mám teď svůj
domov,“ tvrdí rodačka z Krkonoš a vystudovaná stavařka.
Pletené módě z přírodních materiálů propadla před devatenácti lety, kdy pečovala o své tři ratolesti. Z nutnosti obléknout své
potomstvo se postupně stal koníček, pak profese. Už patnáctý
rok chrlí na trh paní Iveta originální pletené oblečení z přírodních materiálů, aniž by podléhalo módním trendům. Většinu
svých modelů dotváří ručně
háčkováním nebo malováním
přímo na hotové oděvy či oděvní doplňky.
„Mé zákaznice ke mně do obchodu přijdou často jako do psychologické poradny. Oblékám
ne postavu, ale duši. Pak zákaznice odchází se vztyčenou hlavou a vyrovnanými zády. Vyznávám totiž zásadu, že k ženě
patří sukně. Pak ji muž nevnímá
jako partnera, ale jako stvoření
hodné obdivu,“ vyznává se ze
své životní filozofie.
Základem tvorby Ivety Nedomové je kombinovatelnost jednotlivých kusů, které jsou výhradně z přírodních materiálů –
lněné pleteniny, thajské či tibetské bavlny ručně barvené
přírodními barvami získávanými z bylinek i broučků, čisté

hedvábí, francouzská mačkaná
bavlna i poslední zbytky českých kvalitních látek. Ty v kombinaci s šikovnýma českýma
ručičkama vytváří modely s
precizní řemeslnou vypracovaností, bez zbytečných švů a s
ohledem na tvary a anatomii
ženského těla. Jejich předností
je snadná údržba i cenová dostupnost.
Mezi pravidelné zákaznice a
dnes už i kamarádky Ivety Nedomové patří herečky Květa
Fialová a Naďa Konvalinková,
které samy vrstvené oděvy na
módních přehlídkách rády a
často předvádějí.
„Budu šťastná, když si z přehlídky odnesete kromě módy taky něco v srdci. Životní styl, návrat k přírodě a spokojenému životu je pro mne nesmírně důležitý a přeji i vám, abyste ho v
sobě našly,“ konstatovala na
závěr návrhářka.
Výlet do světa módy připravil
Okrašlovací spolek města Prostějova. Po sérii promenádních
koncertů uskutečněných v loňském roce to byla příjemná
změna. Vždyť prostějovské
dámy se vždy rády ukázaly na
promenádě v novém šatu, v
novém klobouku. A k aktivitám
Okrašlovacího spolku vždy patřila nejen péče o městskou ze-

Iveta Nedomová dotvářela své modely přímo na pódiu.
leň, ale také o bohatý společen- koncertů ve Smetanových saský život. Než tedy odstartuje dech, byla tato módní přehlídka
nová sezóna promenádních pro dámy malou inspirací. -jp-

Městská knihovna nabízí
Dárek pro ženy – nové mamografické centrum čtenářské
průkazy zdarma
Prostějovská nemocnice otevřela nové mammární centrum,
které vzniklo v prostorách bývalé radioterapie mimo běžný
provoz radiodiagnostického oddělení. Poskytuje nadstandardní vyšetření mamografem a ultrazvukem, jeho nespornou výhodou je možnost další návazné
komplexní lékařské péče.
Ke zřízení samostatného oddělení
přistoupila Nemocnice Prostějov
– člen skupiny AGEL – z důvodu
zajištění zlepšené péče o klientky,
které přicházejí na preventivní vyšetření prsou.
„Na dosavadním místě bylo málo
prostoru ve společné čekárně na
radiodiagnostickém oddělení.
Klientkám poskytuje nové místo
soukromí, klid a kultivované prostředí,“ uvedla vedoucí lékařka
screeningového mamografického
centra Lucie Krpcová. Komfortně
vybavené čekárny s televizí
zpříjemní dobu pobytu při vyšetření.
Mamografie je speciální rentge-

nová metoda, které se používá k
určení diagnózy u žen s příznaky
onemocnění prsu. Pro svou šetrnost a velmi nízké dávky tzv.
měkké záření ji lze využívat i preventivně u zdravých žen, mamografické vyšetření bezpečně odhalí počínající nádor. Preventivní
vyšetření hradí zdravotní pojišťovny ženám ve věku od 45 do
69 let jedenkrát za dva roky. Vyšetření mohou však podstoupit i
zdravé ženy mimo tuto věkovou
hranici za úhradu v případě genetického předpokladu onemocnění.
„Mamografické vyšetření prsu by
se mělo stát pro každou ženu
běžnou a každoroční pravidelnou
preventivní prohlídkou stejně tak,
jak je tomu například u zubaře či
gynekologa. Ročně zachytíme kolem šedesáti případů počínajícího
karcinomu. Je vždy výhodou, pokud je léčba zahájena včas. Jsme
jediné prostějovské centrum s
akreditací osvědčené kvality, další
nadstandardní metody léčby u nás

Čtenáři, kteří ještě nejsou členy
Městské knihovny Prostějov
(Skálovo náměstí 6, Prostějov),
mají teď jedinečnou příležitost vyzkoušet si půjčování zdarma.
Když se přijdou zaregistrovat do
konce května, získají čtenářský
průkaz platný až do konce letních
prázdnin zdarma.
Co je k tomu potřeba?

Lucie Krpcová s asistentkou při
obsluze mamografu.
navazují,“ uvedla další z lékařek
mamografického centra Eva Langerová. Kromě dvou lékařek pečují o klientky mammárního centra čtyři asistentky.

Rakovina prsu je ve statistikách
úmrtnosti žen na prvním místě.
Nedá se jí předejít, ale záleží velice na tom, jak rychle je diagnostikována a léčena. Prevenci by proto měla každá žena věnovat maximální pozornost. Odhaduje se totiž, že přibližně čtvrtině úmrtí by

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

přičemž volná disciplína je týmová a nejvíce hodnocená. Jedná se
o představení kandidáta na
krále/královnu s pomocí hudby,
tance nebo jen slovně v trvání
maximálně 10 minut. V 16 hodin
se fanoušci dočkají vyhlášení
krále/královny MAJÁLESU
2009 a korunovace starostou mě-

sta Prostějova, který předá klíče
od města. Čekání na korunovaci
zpříjemní kapely (např.Main
Street Ska Band, Unna, Michael
Lužný a doprovod, 3F, Převážně
nevážně, Okap a další). Kapely
budou hrát samozřejmě i po vyhlášení.
Každý účastník v masce bude

Archivní snímek z loňského
roku - korunovační jízda krále
majálesu se starostou města
odměněn kofolou ZDARMA.
Vítězný královský tým získá
sladkou odměnu a jednotlivé
soutěže budou odměněny drobnými dárky.
-js-

bylo možné předejít, kdyby ženy
pravidelně využívaly mamografického screeningu.
„Přitom karcinom prsu není pouze
hrozbou pro ženy, diagnostikovali
jsme už onemocnění i dvěma mužům,“ zdůraznila doktorka Krpcová.
-jp-

Pro čtenáře starších 15 let občanský průkaz a pro děti do 15 let písemný souhlas rodičů. Jednoduché?
Naprosto jednoduché a nic to nestojí.
Zaměstnanci Městské knihovny
se na vás těší a ochotně vám poradí při výběru hledané knížky, cédéčka, časopisu a nebo orientaci v
dalších službách.
-ap-

Jakub a jeho pán
přeložen na 18. 5.
Městské divadlo v Prostějově již
zná náhradní termín pro představení Jakub a jeho pán pražského
Divadla Bez zábradlí. Inscenaci
Milana Kundery s Karlem Heřmánkem a Jiřím Bartoškou v

hlavních rolích uvidí publikum v
pondělí 18. května v 19 hodin.
„Jsme rádi, že se nám tak rychle
podařilo vyjednat náhradní termín
za zrušené dubnové představení,„
informovala ředitelka Městského
divadla v Prostějově Alena Spurná. Požádala současně diváky, kterým náhradní termín nevyhovuje,
aby vstupenky co nejdříve vrátili v
divadelní pokladně. „O toto představení je opravdu mimořádný
zájem a všechny vrácené vstupenky se okamžitě znovu prodají,„
uvedla Spurná. Dodala současně,
že případů, kdy lidé přinesli lístky
nazpět, je minimum a lze je doslova spočítat na prstech jedné ruky.
-eze-
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Hasiči vyjížděli na stejné místo podruhé
v týdnu. Na ‚Sušce‘ znovu hořelo!

OCHOZ - Signál oznamující
požární poplach a následný výjezd hasičských jednotek. Podruhé během několika dní vyjížděli profesionální a přivolaní
dobrovolní hasiči na stejné místo a ze stejného důvodu. Hořelo
na ‚Sušce‘ – farmě někdejšího
JZD.
Sirény se rozhoukaly v úterý kolem půl jedenácté dopoledne. „Na
místo jsme dorazili ve standardním dojezdovém čase,“ řekl Večerníku velitel hasičské stanice v
Konici Vladimír Kubíček. Během
několika minut se k požáru sjeli také profesionálové z prostějovského útvaru, spolu s dobrovolnými
hasiči ze Hvozdu a Přemyslovic,
chvíli na to přijela také jednotka
SDH z Brodku u Konice.
„Začal hořet materiál, který firma
používá jako pojivo při výrobě
dřevěných briket. Oheň se pak
rozšířil do sousední plechové haly,
kde byly zbytky slámy a nějaká
technika, naštěstí nikde nebyla
nafta,“ popisuje situaci V. Kubíček. Jak dodává, stejný důvod, tedy zahoření zmiňovaného pojiva,
které se sem vozí z olomouckého

Od doutnajících hromad pojiva pro výrobu dřevěných
briket se oheň rozšířil do blízké plechové haly ‚odnesl‘ to i kombajn. Po
příjezdu hasiči požár lokalizovali a
zamezili jeho dalšímu šíření.
Mila, sem přivedl hasiče i o týden
dřív, ve středu v brzkých ranních
hodinách. „Původně byl materiál
uskladněný v igelitových pytlích,
které začaly hořet. Teď je už vysypaný na hromadách. V tento okamžik bych to označil za samovznícení. Neznám přesné složení,
ale už podle samotné povahy suroviny se to dá předpokládat,“ odpovídá na naši otázku velitel konických hasičů. Dost možná ke
vzniku a šíření napomohl i silný
vítr.
Požár zcela zničil kombajn stojící
v těsné blízkosti, jeho torzo i rozpálená plechy haly včetně doutnající slámy uvnitř museli i po uhašení požáru ochlazovat, aby nedošlo ke znovuvznícení. Ještě před
ukončením zásahu dorazili na
místo i vyšetřovatelé, jejichž úkolem je nyní určit přesnou příčinu
požáru.
-MiH-

Známý ‚pachatel neznámý‘ už nadělal škody za desetitisíce Pěnčínští přivezli na hasičskou pouť nový prapor Obce získaly přes 170 milionů korun
Starosta Crha: „TŘEBA SI HO NĚKDO VŠIMNE!“
SLATINKY – Už delší čas se
snaží čelit ve Slatinkách zákeřnému vandalismu ‚neznámého
pachatele‘. A nutno podotknout,
že bezvýsledně. S prosbou o pomoc se obrátil starosta Jaromír
Crha na veřejnost. Nejen na
místní, ale i třeba na náhodné
návštěvníky Slatinek a okolí,
kteří se právě odsud vydávají do
krásné přírody masivu Kosíře.
„Víme, o koho jde, ale zatím se ještě nikomu nepodařilo ho přistihnout. I přesto, že je věc pokaždé
předána policii, zůstává i nadále
‚pachatel neznámý‘,“ naznačuje
starosta Slatinek Jaromír Crha, s
čím se tato víska na úpatí Velkého
Kosíře potýká. Důkazy po jeho počínání jsou patrné podél silnice z
‚Větřáku‘ – křižovatky na trase
Slatinice – Prostějov s odbočkou
do Třebčína a právě do Slatinek.
Na travnaté ploše je zde vysazeno
několik už vzrostlejších borovic.

Část z nich s nařezanými kmínky
leží na zemi. „Jenom na tomto místě jsme napočítali 20 takto poškozených stromků. Neušetřil ani
ovocné stromky vysazené v jiné
lokalitě, také v blízkosti obce. Celkem jde asi o 45 stromků, pokud
bych měl odhadnout škodu, tak ta
by se už u takto vzrostlého porostu
mohla dostat někam k padesáti tisícům,“ řekl Večerníku starosta.
Jak ale dál poznamenává, nejde jenom o tato poškození. Setkávají se
se záměrně ucpanými propustmi k
odvádění přívalové vody z Kosíře a
jiné těžko pochopitelné ‚kousky‘.
„Stalo se nám, že bylo opravdu
ucpané potrubí, kterým se odvádí
velká voda mimo zástavbu. Ta si
nakonec samozřejmě našla svoji
cestu a vylila se do dědiny. Teď,
když to vypadá na nějakou bouřku
nebo se očekávají větší deště, tak
pro jistotu všechna tato nebezpečná místa jezdíme kontrolovat. Mu-

vána i naše základní škola a mateřské školy regionu. Jsou pro ně
vyhlašovány literární a výtvarné
soutěže, jejichž vítězové jsou
slavnostně vyhlášeni právě na
přehlídce.
V sobotu 9. května proběhne
slavnostní vyhlášení výsledků,
jemuž bude předcházet nesoutěžní představení hostujícího souboru Loutkového divadla Starost
z Prostějova. Celý letošní ročník
Hanáckého divadelního máje bude jako každý rok provoněn šeříkem.
Informace o jednotlivých souborech i divadelních představeních
mohou zájemci předběžně čerpat
v naší šeptandě (festivalový bulletin), ve vitrínách na budově kina Oko, na www stránkách města i na panelech v předsálí. Během přehlídky vydáváme divadelní kukátko, ve kterém je zachycen průběh celého festivalu.
Pořádání této akce se neobejde

síme si prostě dědinu hlídat,“ poznamenává s trpkým úsměvem.
Jak už bylo naznačeno, ví se, kdo
má toto všechno na svědomí, navíc
občasnými verbálními výpady na
adresu vedení obce svoji averzi ani
nijak neskrývá, nicméně prozatím
neexistuje žádný důkaz, na základě
něhož by se dala prokázat jeho vina
v případě zmiňovaných škod. „Pokud by to byl někdo místní, tak bychom si to s ním samozřejmě hned
vyřídili sami. Ten člověk ale nepáchá škody jenom u nás, ale údajně
třeba i v sousedních Lípách. Tam
už ho prý dokonce někdo i přistihl,
ale lidé mají strach, aby se nezačal
podobným způsobem mstít i jim.
Proto bychom chtěli poprosit každého, kdo třeba sem přijede jenom
náhodně a něčeho takového by si
všiml, aby si to nenechával pro sebe a řekl nám to,“ žádá o pomoc
starosta Crha, který přiznává, že v
tento okamžik jsou už bezradní a v

Podle místních sám sebe označuje ‚neznámý pachatel‘ za šlechtitele a
člověka oddaného přírodě. Na poničených stromcích to zrovna moc znát
není…!
obrácení se prostřednictvím tisku
na veřejnost vidí novou možnost,
jak získat i zpětně jakýkoliv důkaz.
Podle starostových slov jde opravdu o dlouhodobější problém, který
se zintenzivnil během posledního
půlroku, kdy dotyčný ‚neznámý
pachatel‘ obdržel soudní rozhodnutí o vyklizení původně pronajatého pozemku a uvedení ho do pů-

vodního stavu. Což dosud neudělal, naopak své útoky vyostřil. Co
se stane jeho cílem příště, lze jen
stěží odhadnout. Proto by ve Slatinkách uvítali jakoukoli pomoc,
která by vedla k usvědčení pachatele, aby už nedocházelo k dalším
zbytečným škodám, které třeba v
poškození zmiňovaných stromků
jsou už nevratné.
-MiH-

PĚNČÍN, SV. HOSTÝN – Minulou sobotu proběhla na známém
poutním místě sv. Hostýn Hasičská pouť. Desítky hasičských
praporů symbolizující účast sborů dobrovolných hasičů z celé
Moravy obepnuly celou chrámovou loď zdejší baziliky. Kromě
nich sem přijeli také hosté z
Chorvatska, Polska a Německa.
Na osm desítek hasičských praporů. Podle jejich počtu by se dalo odhadovat také množství dobrovolných hasičských sborů, které se vydali minulou sobotu ráno na Hasičskou pouť na sv. Hostýně. Mezi nimi poprvé také hasiči z Pěnčína. Ti
sem s sebou přivezli k vysvěcení
svůj nový prapor ozdobený stuhou
připomínající datum a místo žehnání.
Krátce před půl jedenáctou se vydal
průvod hasičů po schodech k bazilice, kde je čekal moravský metropolita, olomoucký arcibiskup Jan
Graubner. S trochou nadsázky poznamenal, že stejně jako bývají všude hasiči první, první bývají i na sv.
Hostýně. A to už 16. rokem, kdy se

K žehnání přinesl nový pěnčínský prapor starosta sboru Ing. Lubomír
Novák (s praporem v popředí), který se o realizaci této myšlenky také
nejvíc zasloužil. Úctu k novým hasičským symbolům kromě vysvěcení vzdal arcibiskup Graubner také políbením každého z nich.
Hasičské pouti na tomto místě konají. Před slavnostní bohoslužbou
všechny krátce pozdravil také ministr vnitra v demisi Ivan Langer, do
jehož rezortu hasiči všeobecně, nejen ti dobrovolní, patří. „Na začátku
vaší historie byl někdo, kdo dal slib

a splnil ho. A splněné slovo dělá
chlapa chlapem, člověka člověkem
i hasiče hasičem,“ vzdal úctu důležitému poslání hasičů.
Jak už bylo zmiňováno, svůj ručně
vyšívaný prapor přivezli na Hostýn
také hasiči z Pěnčína. Z jedné stra-

ny v tmavomodrém poli se znakem
Pěnčína a připomenutím roku založení sboru, z druhé strany ve vínově
červeném poli zobrazení sv. Floriána a heslo ‚Bohu ke cti, bližnímu ku
pomoci‘. V jednom z rohů místo
zlaté lipové ratolesti je vyobrazena
historická kombinovaná stříkačka z
roku 1924, která je dodnes jakýmsi
‚rodinným stříbrem‘. Byl jedním ze
čtyř, který na závěr slavnostní mše
arcibiskup požehnal. S ručně vyšívanou zástavou předstoupil k oltáři
přímo starosta SDH Pěnčín Ing.
Lubomír Novák.
Od minulé soboty je tak symbolem,
který zajisté nebude chybět při žádné slavnostnější příležitosti, kterou
byla hned tuto neděli oslava sv. Floriána. Patron hasičů je v Pěnčíně v
novodobé historii připomínán od
roku 1994 průvodem k malé kapličce nedaleko vesnice. Navíc v příštím roce si SDH Pěnčín připomene
120 let od svého založení (založen
přesně 4. května 1890). Důstojný
symbol v takové podobě si pěnčíští
hasiči tedy dozajista zaslouží.
-MiH-

Hasiči z Němčic nad Hanou slavili jubileum založení sboru Benefiční akce v Polomí podpoří ARCUS-ONKO CENTRUM
Dnes a denně nasazují své zdraví a často i vlastní životy v boji s
červeným kohoutem či při živelných katastrofách dobrovolní hasiči. Ti z Němčic nad Hanou už plných 130 let. Kulatiny
oslavili na Prvního máje a začali pěkně zgruntu hned po ránu
díkůvzdáním při mši svaté a položením kytice u pomníku svého
patrona sv. Floriána.
Odpoledne pokračovala hasičská
slavnost pestrým programem za
spoluúčasti dobrovolných hasičů
z okolních sborů. Slavnostní průvod prošel celým městem za doprovodu místního Dechového orchestru mladých, který hrál do pochodu Nezamyslickým mažoretkám a Orionkám. Hasičské téma
se prolínalo celým odpolednem.
Přispěla k tomu nejen přehlídka
historické hasičské techniky, ale i
živé ukázky ze života hasičů. Jak
se hasilo na počátku minulého sto-

letí předvedl sbor krotitelů plamenů s ruční stříkačkou z Křenovic.
Při simulovaném požáru němčického náměstí se pěkně zapotili a
museli proto pořádně zalévat svá
rozpálená hrdla pěnivým mokem.
„Hlásím – požár je uhašen, náměstí je zachráněno. I když se říká
– co shoří, to neshnije. Úkol jsme
splnili, teď budeme hasit požár v
naší hospůdce,“ zahlásil velitel
historické čety Jiří Vrba. Novou
techniku včetně řady ukázek pak
představila lezecká skupina Hasičského záchranného sboru z
Prostějova. Kulturní vložku si připravil Divadelní spolek Smotaná
hadice Křenovice, který oslnil
představením „Hoří má panenko“, zahrála němčická country kapela Náhoda.
„Sbor dobrovolných hasičů patří v
Němčicích k nejaktivnějším neziskovým organizacím. Jednotka
požární ochrany JPO II. slouží ne-

Hanácký divadelní máj 2009

Regionální přehlídky mají v
Němčicích nad Hanou v Olomouckém kraji více jak třicetiletou tradici, jedná se o jednu z
největších přehlídek amatérského divadla na Moravě.
Je to v podstatě souběh dvou postupových přehlídek na Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou a na Popelku Rakovník. O nominaci na tyto přehlídky usiluje v letošním roce během dnů od soboty 2. do soboty
9. května 16 divadelních souborů
z celé Moravy. Kromě odborné
poroty soutěžní představení hodnotí i diváci a Klub dětského diváka.
Již druhým rokem pořádáme doprovodnou akci dramaturgickorežijní seminář pro členy ochotnických divadelních souborů a
přátel divadla. Cílem je zvýšit
znalosti, zvláště začínajících souborů v oblasti teorie divadla.
Do průběhu přehlídky je zapojo-

8-9

rá měla vyrobit cisternu přímo
podle přání hasičů s ohledem na
požadavky a nároky na moderní a
kvalitní vybavení.
„Když už si můžeme vybrat, chceme aby byla nová cisterna přizpůsobená našim hanáckým podmínkám. Musíme se dostat s hasičským autem do pole, do lesa i k
požáru objektu přímo v zástavbě,“
zdůvodnil záměr němčických hasičů velitel Vladimír Kyselák. Nákup nové cisterny musel být nakonec odložen, výrobce ji nestihl ve
stanoveném termínu dodat. Ale

Slavnostní průvod městem v
plné parádě.
Požár uhašen, tak teď na požár
v hrdle!
jen městu, ale celé jihovýchodní
části regionu. Zastupitelé si jsou
plně vědomi potřebnosti dobrého
technického vybavení, proto přispíváme pravidelně k jeho modernizaci,“ uvedla starostka města
Ivana Dvořáková.
Už vloni zamýšlelo vedení města
zakoupit dobrovolným hasičům
novou cisternu přímo na míru. Na
nákup hasičského auta 21. století
přislíbil kraj dotaci 2 miliony korun, další 3 miliony by přidalo
město s požehnáním zastupitelů z

Před časem jsme se ve Večerníku
zmiňovali o sdružení ARCUSONKO CENTRUM, které usiluje v našem regionu o vybudování
zařízení pro pořádání léčebných
pobytů po ukončení aktivní léčby
rakoviny. Centrum má své sídlo v
Ješově na Litovelsku a na podporu jeho činnosti proběhne tento
pátek benefiční akce v Polomí.
Občanské sdružení ARCUS-ONKO CENTRUM chce poskytnout
pomoc nejen nemocným, ale i jejich
rodinám dostatek informací souvi-

Již zítra. Plumlovská ZUŠ se představí na němčických prknech v úterý
od 14:00 hodin s představením Žena v trysku století.
bez přispění sponzorů, kterým za
dlouholetou spolupráci děkujeme. Letošní ročník je pořádán
pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka

a projekt je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje a
Ministerstva kultury ČR. Hlavní
pořadatel přehlídky je město
Němčice nad Hanou.
-ik-

„Dokázat se vypořádat s touto skutečností je pro každého nepředstavitelně obtížné, zvláště tehdy, zůstane-li v této situaci osamocen,“ pokračuje V. Vařeka. Dodává, že bez
potřebné finanční podpory by v
žádném případě nemohli poskytovat svoji pomoc, zvláště v situaci,
kdy se také diametrálně změnil přístup zdravotních pojišťoven k úhradám těchto programů. Velká část
prostředků je potřeba zajistit z dalších zdrojů. Tím je také zmiňovaná
benefiční akce v Polomí, při níž se

Ve čtvrtek odpoledne si na plumlovském zámku daly dostaveníčko čarodějnice. Důvod byl zcela
prozaický, konal se zde již jedenáctý ročník jejich sletu, který
pro čarodějnice připravil Spolek
Plumlovských nadšenců. Tuto
akci neohrozila ani vichřice a
bouře, která se přehnala Plumlovem krátce před začátkem. Nadšencům měsíce připravovaná
akce s bohatým doprovodným
programem vyšla a pro příští
ročník nasadila pomyslnou laťvlastního rozpočtu. Veřejnou za- němčičtí hasiči dovedou být trpě- ku hodně vysoko.
kázku ve výběrovém řízení získa- liví. „Cisternu mít budeme, my si „Nemám sice žádný měřič spokola německá firma Ziegler HT, kte- na ni počkáme,“ ujistil velitel. -jp- jenosti lidí, ale myslím, že se program musel líbit. Odhaduji, že se
na slet přišly podívat tři tisícovky
lidí. Divácky se jednalo o naši jednu z nejúspěšnějších akcí,“ řekl na
úvod Prostějovskému Večerníku
Marek Otruba. S menším zpožděním se na pódiu nejprve objevily
děti z mateřské školky, které pod
vedením Gabriely Jančíkové ukázaly své herecké snažení. To od
mikrofonů krásným zpěvem doplňovaly žákyně ZUŠ Plumlov. Po
nejmenších ztvárnili dospělí Budulínka po padesáti letech. Zejména
Petr Trunečka si rolí Budulínka získal potlesk malých i velkých diváků. Soubor Veselých kraviček přispěchal s pohádkovým příběhem
O rozverné ježibabě. Krátké představení o pyšné ježibabě, která

spadne do bláta dotvářely známé
melodie šedesátých až devadesátých let. Na závěr svého vystoupení vystřihly kravičky nefalšovanou
čarodějnickou sestavu s hůlkami.
Děti mohly navštívit strašidelné
sklepení, nebo si zkusit své dovednosti a štěstí v některé z mnoha soutěží. Koho nebavilo ani metení pavouka, určitě ho zaujalo vystoupení skupiny historického šermu Armet, nebo soutěž o nejkrásnější
plumlovskou čarodějnici. Jakmile
se setmělo, došlo na ohňovou show
v podání vyškovské skupiny Prometheus. Zcela zaplněné zámecké
nádvoří sledovalo hru s ohněm,
která vyvrcholila zapálením hranice s čarodějnicí. Program ovšem
nekončil upálením čarodějnice, ale
směle směřoval dál. Plumlovský
Slet čarodějnic byl totiž svým programem nabitý od samotného začátku až do konce. Po jednadvacáté hodině se na pódiu ukázala nadšenému davu rocková kapela
Black Rose, která si vybrala pálení
čarodějnic pro křest svého prvního
CD. Kapela se na tento pro ni významný den připravovala hodně
dlouho dopředu a z celého vystoupení dokonce pořizovala zvukový
a obrazový záznam na připravované živé DVD. Black Rose nažhavili posluchače převzatými peckami
a pak již začali hrát skladby ze svého alba Černá růže. Když členové

dalších tradičních odrůd ovocných
stromů. Současně vyhlásil obecní
úřad soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno, v rámci níž mohli majitelé domů získat zdarma dva truhlíky osázené muškáty i další sazenice za výhodnou cenu.
„Největší trumf však je teprve v
plenkách. Námět jsme získali před
třemi lety na studijní cestě po Rakousku. Teď chceme něco podobného realizovat i tady u nás,„ odtajnil Jaroslav Knap projekt Zahrady pěti smyslů. „Je to takové
dětské hřiště trošku jinak. Obligátní herní prvky nahradíme zajímavějšími atrakcemi spojenými s poznáváním přírody, zvláště dřevin a
nerostů tradičních pro Moravu a
Hanou. Nebudou chybět záhony
bylinek našich babiček, pitko, pergoly pro zastínění laviček nebo
třeba i vesnický dvoreček s drůbeží a čuníkem,“ doplnil starosta.

Vše vznikne pouze z místního
materiálu – použije se lámaný kámen vybagrovaný při opravách
silnic v obci, staré cihly se značkou bývalé mořické cihelny – a
vlastními silami. S přípravou budou pomáhat i pracovníci přijati
na veřejně prospěšné práce. Letos
jich bude díky dobré spolupráci
obce s prostějovským Úřadem
práce desítka. Finančními prostředky přispěje dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje.
„Myslím si, že máme co ukázat a
nabídnout. Prvenství v krajské i
celostátní soutěži jsme cítili jako
uznání společného úsilí a pokud
budeme dobře reprezentovat Hanou, Moravu i celou republiku
mezi vybranými evropskými vesnicemi, to bude pro nás obrovská
pocta a hnací síla do další práce,“
tvrdí starosta.
-jp-

Předminulý týden žáci 1. stupně Základní školy Klenovice
na Hané vyrazili na školu v
přírodě do Bílé v Beskydech.
První zastávka byla na Pustevnách s výstupem na Radhošť.
Kilometry, převýšení, místy i
brodění sněhem všichni zvládli
na výbornou.
Žáci byli rozděleni do pěti smíšených skupin. Během veškerých

dalších činností zúročili všichni
nejen to, co už umí, ale naučili se
i spoustu nového. Vše se neslo v
duchu netradičních metod a forem výuky, kde hlavní úlohu hrála hra a zdravá soutěživost. Dětem se nejvíce líbila honba za Bílou paní a jejím pokladem.
Nakonec se o poklad i ostatní
drobné ceny, na které přispěli z
řad rodičů manželé Kubíkovi (za

opraví chodníky a silnice a zmodernizují školy. „Realizace projektů bude v době krize o to důležitější, že udrží zaměstnanost v
regionu,“ uvedl Martin Tesařík.
Hejtman zároveň symbolicky zahájil projekt Oživení zámeckého
areálu ve Velké Bystřici. Tato akce za bezmála 29 miliónů korun
by měla přispět ke zvýšení turistického ruchu v regionu. „Do Regionálního operačního programu

jsme podali čtyři žádosti, ve třech
případech jsme uspěli,“ konstatoval starosta Velké Bystřice Marek
Pazdera.
Mezi projekty podpořenými z
Regionálního operačního programu Střední Morava jsou tři projekty Přáslavic a tři projekty Velké Bystřice, po jednom projektu
budou realizovat obce Horka nad
Moravou, Velký Týnec a Grygov.
-red-

V Kostelci byl čarodějnický rej s předstihem

Poslední duben je už odedávna
dnem čarodějnických rejů.
Možná i proto, aby kostelecké
čarodějnice a čarodějové stihli
ještě i další společný ‚flám‘ jinde, neřku-li přímo ten opravdový na Petrových kamenech pod
Pradědem, místem údajných
odedávných čarodějnických sabatů, vydali doma do ulic o den
dřív, už ve středu.
„Důvod, proč jsme posunuli čarodějnický průvod o den napřed, je
docela obyčejný. Hodně lidí chce
prodloužený víkend strávit někde
mimo, takže by už nestihli naše
čarodějnice,“ vyvrací možné spekulace František Horák z občanského sdružení Lepší Kostelec. To
se nakonec ukázala jako správné
rozhodnutí, protože do průvodu
městem se vydalo cestou necestou
víc jak stovka čarodějek a čarodějů. Jejich cesta vedla na fotbalové
hřiště, které se pro ten případ proměnilo v území, kam obyčejnému
smrtelníku byl vstup dovolen jen
na vlastní nebezpečí…. Samozřejmě míněno s nadsázkou.
Každý z účastníků byl vybaven leteckým průkazem, do něhož získával potvrzení o dílčích pilotních

Čarodějnický sabat v Kostelci přilákal asi každého, co v této branži
něco znamená. Bez ohledu na řády a kategorie…
zkouškách zvládnutím připravených soutěží. František Horák dál
Večerníku prozradil, že každý z
účastníků jako doklad získal pamětní medaili a nezbytný špekáček. Jak se k připravenému ohni
samozřejmě sluší a patří.
„Podle počtu čarodějnic a čarodějů, kteří se sešli, můžeme říct, že
se slet určitě vydařil. Hodně nám
pomohli deváťáci z naší školy,
kteří měli na starosti jednotlivá

stanoviště se soutěžemi. Kostelečtí hasiči zajišťovali mimo jiné
bezpečnost při pálení čarodějnice,
na organizaci se podíleli také TJ
Sokol a FC Kostelec, základní a
mateřská škola a samozřejmě naše sdružení Lepší Kostelec,“ dodává František Horák. Čarodějnický průvod procházel Kostelcem už potřetí, spoustu dalších akcí pro děti připravuje sdružení i
během roku.
-MiH-

OBRAZEM

Babizny vládly Plumlovu. Ve čtvrtek se už po jedenácté stal
plumlovský zámek rejdištěm čarodějnic při jejich tradičním sabatu
foto: Tomáš Polák
skupiny pozvali na pódium zpěvačku a herečku Lucii Černíkovou
a jejího přítele Lukáše Pavlíka, bývalého bubeníka Black Rose a v
současné době bubeníka v AB
Bandu Aleše Brichty, bylo to pro
všechny neklamné znamení, že se
blíží chvíle, na kterou všichni netrpělivě čekali. Pár Pavlík Černíková
společně pokřtil album Černá růže
a popřál mu úspěch. Kytarista
Black Rose Saša Zarivnij k novému albu stručně a skromně podotkl: „Pokud CD udělá někomu radost, budu rád.“ Poté se již chopila
mikrofonu Lucie Černíková a zazpívala několik písní, měla dokon-

Beskyde, Beskyde..., zpívali
školáci z Klenovic na Hané
250 truhlíků osázených pelargoniemi zkrášlí okna a balkony mořických
domů.

na pódiu vystřídají kapely Predathor, Marasd a Sax Rock. Vladimír
Vařeka ale zároveň připomíná, že
kromě úmyslu získat tímto prostřednictvím příspěvek na činnost
centra, je také dalším důležitým záměrem vnést tuto problematiku do
podvědomí mladé generace.
Benefiční akce na podporu ARCUS-ONKO CENTRA proběhne
tento pátek 8. května a odstartuje ve
20 hodin. První stovka účastníků
navíc dostane od pořadatelů malý
dárek.
-MiH-

Slet čarodějnic v Plumlově přilákal rekordní návštěvu

Zelené Mořice rozkvetou tisíci květů
Patnáct set sazenic muškátů a tisíce barevných květů popínavých letniček hrachoru, fazolí,
lichořeřišnice a povíjníku vyšperkují okna, balkony, zídky a
ploty v Mořicích, které jako český zástupce budou účastníky
evropské soutěže Entente Florale EUROPE 2009. Vstupenkou
do Evropy bylo pro Mořice loňské prvenství v celostátní soutěži Vesnice roku.
V rámci Programu obnovy venkova získaly Mořice Zelenou stuhu
za příkladný přístup k ekologii, k
ochraně krajiny a zeleně a zvláště
za vybudování mokřadu pro obojživelníky a vodní ptactvo. Mořice
vložily do prezentace v soutěži
všechna aktiva - připravenou průmyslovou zónu u dálnice, opravený hřbitov s obnovenou nikou s
plastikou svatého Floriána, Boží
muku, opravenou kapli svatého
Martina zdobenou balustrádou s
barokními sochami i rekonstrukci
budovy obecního úřadu, uličku řemesel a hospodářský statek, kde je
umístěno muzeum řemesel a zemědělství. Především však mokroš s naučnou stezkou i další mokřadu Obora. "Je to výsledek práce
všech lidí tady v obci. A nejen dospělých, zapojuje se i mládež,
zvláště kroužek mladých ochránců
přírody nebo kroužek Šikovné ručičky. Chceme v prestižní evropské soutěži co nejlépe obstát, proto
jsme zahájili přípravy na soutěž,
jejíž prezentace bude začátkem
srpna, už teď,“ vysvětlil starosta
Jaroslav Knap. Pro tucet evropských komisařů připraví v Mořicích přivítání jak se patří pěkně pomoravsku. Vítězství v rámci republiky přineslo Mořicím finanční
injekci ve výši 600 tisíc korun. Celou částku teď obec vloží do dalšího zkrášlení – přibudou záhony
keřů a letniček i výsadba stromů,
typických pro krajinu Hané. V duchu návratu k historickým kořenům vznikne sad jabloní, hrušní i

sejících s touto chorobou, zároveň
také se snaží pomáhat pacientům i
následně po ukončení léčby. To je
důvod, proč vůbec toto sdružení
vzniklo. Jak řekl Večerníku Vladimír Vařeka, občanské sdružení směruje svou činnost jednak k přímé pomoci onkologickým pacientům i jejich rodinným příslušníkům a jednak do oblasti zdravotní prevence.
„Známé jsou naše ozdravné pobyty
a tradiční Mezinárodní onkologické
kongresy v Louckém klášteře ve
Znojmě,“ připomíná.

Smlouvy podporující projekty
menších měst a obcí v Olomouckém kraji za celkem 172,2
miliónu ve středu odpoledne
slavnostně podepsal hejtman
Martin Tesařík. Starostové díky nim získají dotace z Evropské unie rozdělované prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava.
Obce za ně postaví cyklostezky,

což jim touto cestou ještě jednou
děkujeme), všichni spravedlivě
rozdělili.
Největší radost pak děti měly z
barevných triček s logem naší
školy a nápisem Bílá 2009. Paní
učitelky zase nejvíce potěšilo, že
mohly spokojené a rozzářené děti předat jejich rodičům zdravé a
bez úrazu.
Mgr. Vlastimil Vyskočil

ce takový úspěch, že se musela na
pódium vrátit a jednu píseň přidat.
Lukáš Pavlík se na pódiu objevil
nejen jako kmotr nového alba, ale
také si pár skladeb s Black Rose zahrál. Skvěle sehraná partička pak
již původním složení hrála návštěvníkům sletu až do pozdních
nočních hodin. Marek Otruba, prezident Spolku Plumlovských nadšenců, zhodnotil 11. ročník Sletu
čarodějnic: „Rád bych poděkoval
všem pořadatelům, příznivcům a
dobrovolníkům za veškerou pomoc. Vážím si také přízně návštěvníků a doufám, že nám zůstanou i
nadále věrni.“
-top-

Malé i velké čarodějnice, čarodějové a černokněžníci se slétali poslední dubnový večer ke svým pověstným rejům.
Filipojakubská nebo také Valpuržina noc a s ní spojené pálení čarodějnic se stala v posledním desetiletí doslova
mánií ve všech městech a obcích. Pozadu nezůstává ani jih prostějovského regionu, a tak se 30. dubna slétaly čarodějnice do Otaslavic, Mořic, Nezamyslic, Tištína a na další a další místa.
V Pivíně odložili kvůli bouřce čarodějnický rej až na první májový večer. Nikomu však tato malá změna nevadila. Hlavně
že vatra se pořádně rozhořela a všechny adeptky magie si pěkně v suchu vychutnaly opékané buřtíkové hnátky máčené
ve speciálním lektvaru z bylinek, hadích ocásků, pavoučích nožiček, myších chloupků a trusu netopýrů, který je zaručeným receptem na věčné mládí.
-jp-

Kultura & zábava

4. května 2009

* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Základní umělecká škola Konice Vás
srdečně zve na KONCERT KE DNI
MATEK v neděli 10. května 2009 v
15.00 hodin v koncertním sále konického zámku. Účinkují žáci hudebního a tanečního oboru, vokální seskupení O.K.TET a dechový soubor
Holóbkova mozeka.
Muzeum Prostějovska v Prostějově a
město Prostějov spolu s Historickou
skupinou Osvětim a Památníkem Terezín dovolují si Vás pozvat na výstavu
MÍSTA UTRPENÍ, SMRTI A HRDINSTVÍ, VĚZNI Z ČESKÝCH ZEMÍ V NACISTICKÝCH KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH v
budově Špalíčku, Uprkova 18, Prostějov. Výstava je otevřena 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
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

KUPÓN č. 18
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

a slabozrakých Prostějov a TyfloCentrum Olomouc, regionální pracoviště Prostějov vás srdečně zvou na:
Den otevřených dveří pro školy na téma: „Braillovo slepecké písmo –
symbol naší gramotnosti“. Místo
konání: v prostorách SONS, Svatoplukova 15, Prostějov dne 6. 5. 2009
od 9.00 hod. – 14.00 hod. Z důvodu
malé kapacity našich prostor, je nutné
si předem telefonicky dojednat konkrétní čas Vaší návštěvy na tel: 582 331
254.

18.00 hod. Předprodej vstupenek:
582 333 003, produkce.sdpv@cent
rum.cz www.sdpv.cz

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.

Srdečně Vás zveme ve čtvrtek
7.5.2009 od 9 – 15.00 hod. na Den
otevřených dveří, spojený s výstavou výrobků našich klientů. Těšíme
se na Vás klienti a zaměstnanci
Denního stacionáře, Pod Kosířem
27, Prostějov.

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

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 vás dne 4. 5. 2009 od 17:00
hodin do baru U 12 opic, kde škola
ZŠ a MŠ Palackého pořádá Autorské čtení. Vystupovat budou žáci ZŠ
a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 nejen se svými literárními výtvory.

Jaroslav Petříková – SRDCE NA
DLANI – výstava fotografií, doplněná poezií a oživlými kameny v prostorách zámku Náměšť na Hané.
Otevírací doba denně mimo pondělí 9
- 17 hodin. Výstava potrvá do 31.
května 2009.

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.

Ekocentrum Iris - tvořivá dílna.
Keramika: Hrajeme si s hlínou - pondělí 4. května 2009 od 16:00 hod. do
18:00 hod. Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov. Pracovní
oblečení s sebou.

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.

KAVÁRNA
GALERIE
NÁRODNÍ DŮM Prostějov. NAŠE
KRAJINA – obrazy krajiny Střední Moravy.Autoři: Lubomír Bartoš,
Jan Jaroš, Vilém Kraus, Augustin
Mervart, František Šnajdr, Vilém Topinka, František Tříska. Výstava potrvá do 3.6.2009.

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.

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

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

Pódiové skladby - Česká asociace
„Sport pro všechny“ a Sportcentrum
DDM v Prostějově, pořádají v neděli
14. června od 14.00 hod. otevřenou
přehlídku pohybových skladeb.
Propozice a přihlášky budou rozeslány. Informace ČASPV RC Prostějovsko, Sportovní 28 (Peštuková O.),
Sportcentrum DDM (Jan Zatloukal).

Program MC Cipísek
Mimi-klub - kurzy pro nastávající a
čerstvé maminky s dětmi do 1 roku
(na kurzy je potřeba přihlásit se předem v MC)
Kurz Baby masáží – 20.5. a 27.5. středa 12.30-14.30 v MC Dvořákova
Kurz Znakové řeči pro batolata - šesti týdenní kurz pro maminky s dětmi
Způsob, jak se dorozumět s dětmi ještě před tím, než začnou mluvit! Od
6..5. vždy ve středu 8.30 - 9.15 v MC
Dvořákova
Jarní show pro celou rodinu - Jarní
probuzení - odpoledne k Mezinárodnímu dni rodiny s Lenou Freyovou.
Show plná her, soutěží, květin ale i
zvířátek.
Zveme rodiče i s předškolními dětmi
na hřiště ZŠ dr. Horáka 15.00 - 17.00,
v případě deště v tělocvičně ZŠ (pře-

Správná odpověď z č. 16: Na snímku Floriánské náměstí č.17, PV. Vylosovaným výhercem je Jiří Kala, Karafiátova 18, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi
posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 12. května 2009, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou
v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 18. 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.

zůvky s sebou)
Zápisy na prázdninové programy pro
rodiče s dětmi probíhají! mcprostejov@centrum.cz, tel. 602 364 874,
602 364 868.
„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
Pondělí 4. května od 14.30 hod. cvičíme TAJČI (pravidelně každé druhé
po.)
Středa 6. května od 9.00 hod. SONS
a TyfloCentrum Prostějov pořádají
Den otevřených dveří pro školy na téma „Braillovo slepecké písmo – symbol naší gramotnosti“.
Čtvrtek 7. května od 14.00 hod. prezentace optických pomůcek firmy
Sagitta Brno panem Jaroslavem Kavanem.
Taneční klub Jiřího Šindlera – 7.
května výuka tanců pro pokročilé WALTZ, MARENGA 18.00 – 20.00
hod.
LATINO PÁRTY PRO ŽENY každý pátek od 18.30 do 19.30 hod. v
Tanečním klubu Jiřího Šindlera,
Dům služeb, Olomoucká ul., PV.
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Kino Metro 70
Pondělí 4. května:
14.00 Artuš, Merlin a Prchlíci
17.30 Až tak moc tě nežere
Americká komedie
20.00 Sex Drive
Americká komedie
Úterý 5. května:
17.30 Až tak moc tě nežere
20.00 Sex Drive
Středa 6. května:
17.30 Až tak moc tě nežere
20.00 Sex Drive
Čtvrtek 7. května:
17.30 Rychlí a zběsilí
Americký akční film
20.00 Sedm životů
Americké drama
Pátek 8. května:
15.30 Pohádky na dobrou noc
Americká rodinná komedie
17.30 Rychlí a zběsilí
20.00 Sedm životů
Sobota 9. května:
15.00 Pohádky na dobrou noc
17.30 Rychlí a zběsilí
20.00 Sedm životů
Neděle 10. května:
15.00 Pohádky na dobrou noc
17.30 Rychlí a zběsilí
20.00 Sedm životů
Kinokavárna
DUHA
Kinokavárna

DUHA

Středa 6. května:
15.00 Hlídač č. 47
České filmové drama
Pátek 8. května:
17.30 Madagaskar 2
Americký animovaný
rodinný film
20.00 Hlídač č. 47
Sobota 9. května:
17.30 Madagaskar 2
20.00 Hlídač č.47
Kino
Konice
Kino
Konice
Středa 6. května:
18.00 Peklo s princeznou
Česká pohádka
V BAŠTĚ U HRADEB,
ŠKOLNÍ 49,
PROSTĚJOV
VÁS ZVE NA VÝSTAVU

Z HLAVY
A CEST
BORIS JIRKŮ
OBRAZY

VERNISÁŽ SE KONÁ
VE ČTVRTEK 7. KVĚTNA
V 17.00 HODIN
VÝSTAVA POTRVÁ DO POLOVINY ČERVNA.

OTEVŘENO ÚT-PÁ 12-17, SO 9-12
TEL.: 582 365 112, MOB.: 732 405 761

Kulturní
klub DUHA
Kulturní
klub

DUHA

Pondělí 4. května:
17.00 Michal Průdek - Origami
Výstava potrvá do 27.5.2009
Městské
divadlo divadlo
Městské
Úterý 5. května:
10.00 Prostějovské dny hudby
DĚTI DĚTEM
Středa 6. května:
9.00 TAJEMNÝ HRAD
V KARPATECH
Divadlo Lampion Kladno
11.00 TAJEMNÝ HRAD
V KARPATECH
Čtvrtek 7. května:
19.00 Prostějovské dny hudby
PETIT QUATUOR
Klarinetový kvartet Praha
Pátek 8. května:
KVĚTINKOVÝ BÁL
Pořádá Taneční škola
PIROUETTE Prostějov
Apollo
13
Apollo
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Čtvrtek 7. května:
20.00 TARABASS CLUB NIGHT
Pátek 8. května:
21.00 INNOCENT SPECIAL
Sobota 9. května:
19.00 PUNKROCK PARTY
Simetrix
Simetrix
Čtvrtek 7. května:
DJ Aleš Drapač - Doktor

Berani - 21.3.-20.4. Budete se muset dostat znovu do obrazu, protože
vám naprosto uniká realita a před ostatními vypadáte jako totální hlupáci. Zjistěte si veškeré informace o tom, co se okolo vás děje.
Býci - 21.4.-21.5. Vyplatila by se vám větší opatrnost v tom, jak se vyjadřujete. Vaše slova škodí kariéře, kterou jste nedávno slibně nastartovali. Zůstaňte i nadále upřímní, ale nemusíte nikoho hned pomlouvat.
Blíženci - 22.5.-21.6. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Budete
se muset spokojit s menším ziskem než jste čekali. Sice by jste mohli
dosáhnout víc, ale jen za cenu zbytečného riskování. To nezkoušejte.
Raci - 22.6.-22.7. Máte ve svém životě pro strach uděláno a z rovnováhy vás tento týden nevykolejí ani menší hádka s obchodními partnery. Svého plánu stejně docílíte, takže ve sporu můžete být razantnější.
Lvi - 23.7.-23.8. V zaměstnání nemáte zrovna na růžích ustláno, protože mezi vašimi kolegy vládne závist. U nadřízených jste dobře zapsaní a to je trnem v oku všem, kteří vám nepřejí úspěch. Buďte ve střehu!
Panny - 24.8.-23.9. Zamilujete se až po uši. Problém bude v tom, že
jak vy tak váš nový objev jste zadaní. Pokud jde jen o letmé vyhození
si z kopýtka, tak prosím. Vážnější láska by se měla probrat s partnerem.
Váhy - 24.9.-23.10.Více dbejte na svůj zevnějšek. V nejbližších dnech
se hodně dostanete do společnosti a nebylo by pro vás dobré, kdyby jste
se stali terčem nejapných poznámek. Navštivte kosmetický salon.
Štíři - 24.10.-22.11. Máte docela výbušnou povahu, což může být problémem pro vaše další setrvání v pracovním kolektivu. Přitom se dokážete zbytečně pohádat kvůli každé prkotině. Zklidněte hormon, prospěje vám to.
Střelci - 23.11.-21.12. Stále se díváte moc do minulosti a současnost i
budoucnost je vám víceméně lhostejná. To je všechno špatně, musíte
od základu změnit své životní postoje. Dejte na rady kamarádů.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Utápíte se v myšlenkách na bývalého partnera, ale okolo vás je hodně jiných lidí, kteří by dali všechno za kousek
vaší lásky. Stačí jen otevřít oči a všímat si věcí, které se dějí okolo vás.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Máte sice hodně plánů, ale nemusíte se kvůli tomu přetrhnout. Žijte v klidu a nepouštějte se zbytečně do velkých akcí.
Spoustu věcí zařídí za vás partner, na kterého se můžete vždy spolehnout.
Ryby - 20.2.-20.3. V nejbližších dnech se nemáte čeho bát, žádné nebezpečí vám nehrozí. Naopak, prožijete přímo slastné chvíle v rodinném kruhu. Na druhé straně byste ale měli zbystřit pozornost v
práci. Bacha na šéfa.

06:15Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II
(18)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Tom a Jerry
07:30- Deník zasloužilé
matky I (5)
07:55- Přátelé V (21)
08:25- M*A*S*H (58)
08:50- M*A*S*H (59)
09:20- Odpadlík V (1)
10:15- Právo a pořádek V (18)
11:10- To je vražda, napsala VI
(15)
12:10- Drzá Jordan I (2)
13:05- Deník zasloužilé
matky I (6)
13:35- Sabrina
mladá čarodějnice IV (5)
14:05- Čarodějky III (12)
15:00- Zoufalé manželky II (15)
15:55- Rodný statek
Německo-rakouský
romantický 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 (22)
20:00- Souboj v těžké váze
21:15- Nic než pravda
22:20- Božská mrcha II (5)
23:15- Žralok I (18)
00:10- Vraždy v Kitzbühelu IV
(5)
01:05- Volejte Věštce
02:45- Ve jménu zákona IV (14)

4. 5. 2009

05.00 - POKR
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Kultura.cz
10.50 - Ta naše povaha česká
11.15 - Čétéčko
11.45 - AZ-kvíz
12.10 - Fürstenberská zahrada
05:59
Znovuzrození
Snídaně
12.30 - Černé ovce
s Novou
12.45 - Drogy od A do Z (3/3)
08:35 Zorro: Meč a růže (53)
13.10 - ETV 2 (4/6)
09:35 Na dně oceánu
13.20 - That´s me (4/6)
11:25 Beze stopy II (14)
13.35 - Hledání přátel
12:15 Komisař Rex II (9)
15.00 - Medúza
13:10 Lenssen & spol.
15.30 - Toulavá kamera
13:40 Ženatý se závazky (46)
16.00 - Dobrodružství
14:10 Kobra 11 X (9)
vědy a techniky
15:10 Hvězdná brána VIII (1)
16:05 Las Vegas: Kasino III (8) 16.30 - AC Sparta Praha
- FC Baník Ostrava
17:00 Odpolední Televizní
19.20 - Zprávy v českém
noviny
znakovém jazyce
Sportovní noviny
19.30 - Musicblok
Odpolední Počasí
20.00 - MS v hokeji 2009
17:35 Vražedná čísla (5)
Přímý přenos
18:30 Ulice (1311, 1312)
osmifinálového utkání
19:30 Televizní noviny
22.40 - Šupiny z AniFestu
Sportovní noviny
22.45 - V odborné péči (30/43)
Počasí
23.10 - Q
20:00 Kobra 11 XIII (9)
23.40 - Film point
21:05 Víkend
00.40 - Otec a syn
21:40 Dr. House III (17)
02.05 - Knižní svět
22:40 Zoolander
02.30 - Máte slovo
Německo-australsko
03.15 - Den D (5/13)
-americká komedie
04.00 - Československý
00:15 4400 II (3)
filmový týdeník
01:00 DO-RE-MI
(727/2379)
01:45 Novashopping
04.10 - Mezi proudy
02:10 Konec vysílání

05.00 - Babičky
ve víru lásky
05.59 - Studio 6
08.30 - Svět Elmo (19,20/56)
09.00 - Zlá krev (2/7)
10.15 - Moje rodina III (5/13)
10.50 - Objevování planety
Oceán (10/13)
11.40 - Film o filmu
Musíme si pomáhat
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Krajem Chiang Mai
13.50 - Dotek anděla III
14.40 - Soudkyně Amy VI
15.25 - Simpsonovi XIX
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:
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 (3/9)
21.00 - Na cestě po Madeiře
21.35 - Reportéři ČT
22.15 - Tajné akce StB (17/40)
22.30 - Bezva finta
Francouzská komedie
00.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.25 - Politické spektrum
00.50 - Sex ve městě IV (5/18)
01.20 - Dotek anděla III
02.05 - Poklady světa
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
03.35 - Z metropole
04.00 - Týden v regionech
Brno
04.30 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí

06:15Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II
(19)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Tom a Jerry
07:30- Deník zasloužilé matky I
(6)
07:55- Přátelé V (22)
08:25- M*A*S*H (60)
08:50- M*A*S*H (61)
09:20- Odpadlík V (2)
10:15- Právo a pořádek V (19)
11:10- To je vražda, napsala VI
(16)
12:10- Drzá Jordan I (3)
13:05- Deník zasloužilé matky I
13:35- Sabrina
mladá čarodějnice IV (6)
14:00- Čarodějky III (13)
14:55- Zoufalé manželky II (16)
15:50- Cornwallská romance
Německý romantický 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 (23)
20:00- Velmi křehké vztahy III
21:15- Nahá jsi krásná
22:15- Sběratelé kostí II (4)
23:10- Kauzy z Bostonu II (1)
00:05- Vraždy v Kitzbühelu IV
01:00- Volejte Věštce
02:40- Ve jménu zákona IV (15)
03:30- Svět 2009
04:00- Autosalon
04:40- Receptář prima nápadů

5. 5. 2009

05.00 - Objektiv
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Kosmopolis - Speciál
09.40 - Mýty a fakta historie
10.35 - 168 hodin
11.00 - Dobrá rada nad zlato
11.35 - AZ-kvíz
05:00
12.00 - Kluci v akci
Novashopping
12.25 - Černé ovce
05:59 Snídaně s Novou
12.40 - Hřiště 7
08:35 Zorro: Meč a růže (54)
14.50 - Exit 316 - Mise
09:35 Tančírna Podzimní
15.10 - Vltava v obrazech
úplněk
15.30 - Svět zázraků: Ushuaia
11:20 Beze stopy II (15)
16.00 - Soutine
12:15 Komisař Rex II (10)
16.55 - Benno a Irena
13:10 Lenssen & spol.
13:40 Ženatý se závazky (47) 17.20 - Nekuř (1/4)
17.25 - To jsou věci! (9/10)
14:10 Kobra 11 X (10)
15:10 Hvězdná brána VIII (2) 17.50 - Divnopis - Ublo
16:05 Las Vegas: Kasino III (9) 18.00 - Televizní klub
neslyšících
17:00 Odpolední Televizní
18.30 - Babylon
noviny
18.55 - Zprávy v českém
Sportovní noviny
znakovém jazyce
Odpolední Počasí
19.05 - Angličtina - Extra (4/30)
17:35 Vražedná čísla (6)
19.30 - Medúza
18:30 Ulice (1313, 1314)
20.00 - Ta naše povaha česká
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
20.25 - FC Arsenal
Počasí
- Manchester United
Stereo
23.05 - Šupiny z AniFestu
20:00 Ordinace v růžové
23.10 - Krok za krokem
zahradě 2 (108)
k Eurovizi (3/3)
21:25 Kriminálka New York III 23.40 - Hudební studio M
22:15 112
00.15 - Tankisté
22:55 Phoenix
01.15 - Náš venkov
Americký krimi film
01.30 - Sváteční slovo
00:55 Kriminálka Miami II (3) 01.35 - Cesty víry
01:40 Novashopping
01.55 - Křesťanský magazín
02:00 Rady ptáka Loskutáka
02.10 - Exit 316
02:45 Občanské judo
02.30 - Hudba pro Prahu 1968
03:15 Věštírna
03.10 - Evropské hudební
04:10 DO-RE-MI
kořeny
05:00 Novashopping
04.10 - Izrael tančí

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Legendy taneční hudby
10.15 - Milí Bakaláři
11.15 - Před líšeňskó kovárnó
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Dotek anděla III (14/30)
14.35 - Soudkyně Amy VI
(10/22)
15.20 - Jak zvládnout drogy (1/3)
15.45 - Věda je zábava (25/26)
16.10 - Tykadlo
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
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
21.00 - Všechnopárty
21.45 - Den D
22.35 - Byl to můj bratr (2/2)
00.15 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.20 - Vltava v obrazech
(14/86)
00.40 - Dotek anděla III (14/30)
01.25 - Chcete mě?
01.40 - Vzhůru dolů! (7/7)
02.00 - Události v regionech
02.25 - Události v regionech
Brno
02.50 - Události v regionech
Ostrava
03.15 - Regiony ČT24
03.40 - Zajímavosti z regionů
04.05 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.30 - Zajímavosti z regionů
Ostrava

Úterý
06:15Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II
(20)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Tom a Jerry
07:30- Deník zasloužilé matky
I (7)
07:55- Přátelé V (23)
08:25- M*A*S*H (62)
08:50- M*A*S*H (63)
09:20- Odpadlík V (3)
10:15- Právo a pořádek V (20)
11:10- To je vražda, napsala VI
(17)
12:10- Drzá Jordan I (4)
13:05- Deník zasloužilé matky
I (8)
13:35- Sabrina
mladá čarodějnice IV (7)
14:05- Čarodějky III (14)
15:00- Zoufalé manželky II
(17)
15:55- Nad oblaky
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 (24)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:15- TOP STAR magazín
22:20- Myšlenky zločince IV
(13)
23:20- Šéf je mrtvý
01:35- Volejte Věštce
03:15- Ve jménu zákona IV
(16)
04:05- TOP STAR magazín
05:00- Sauna

6. 5. 2009

05.00 - Auto Moto
Styl
05.30 - Správy
STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Babylon
09.35 - Fokus ČT24
10.00 - Soutine
10.55 - Svět zázraků: Ushuaia
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
14.00 - Věda je zábava (25/26)
14.25 - Tykadlo
14.45 - Chcete mě?
05:59
15.05 - Ztraceni
Snídaně
16.00 - MS v hokeji 2009
s Novou
Přímý přenos
08:35 Zorro: Meč a růže (55)
čtvrtfinálového utkání
09:35 Komisařka Diana
18.55 - Zprávy v českém
Carrová
znakovém jazyce
Francouzský film
19.05 - Pique-nique III (5/9)
11:40 Beze stopy II (16)
19.30 - Pětka v Pomeranči
12:40 Komisař Rex II (11)
13:40 Ženatý se závazky (48) 20.00 - Elfilm
20.25 - FC Chelsea
14:10 Kobra 11 X (11)
- FC Barcelona
15:10 Hvězdná brána VIII (3)
Přímý přenos
16:05 Las Vegas: Kasino III
semifinálového
17:00 Odpolední Televizní
utkání nejprestižnější
noviny
evropské
Sportovní noviny
klubové soutěže
Odpolední Počasí
23.00 - Davidův příběh
17:35 Vražedná čísla (7)
Britsko-americký
18:30 Ulice (1315, 1316)
dokument
19:30 Televizní noviny
o nevšedním osudu
Sportovní noviny
00.40 - Letní příběh
Počasí
Francouzský
20:00 Comeback
milostný příběh
20:40 Beze stopy VII (17)
02.30 - Divadlo žije!
21:35 Odložené případy VI
02.55 - Q
22:30 Jako pavouk
03.20 - Terra musica
00:20 Zakázané radovánky
04.05 - Městské divadlo,
01:50 Novashopping
které tančí,
02:10 112
02:40 Áčko
mluví a zpívá
04:10 DO-RE-MI
04.35 - Křesťanské umění
05:00 Novashopping
na Moravě

05.00 - Chalupa
je hra
05.20 - Krásy
evropského pobřeží
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Televarieté
10.30 - Okénko od
pí Olgy Scheinpflugové
11.45 - Chvíle pro písničku
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Dotek anděla III
(15/30)
14.35 - Soudkyně Amy VI
(11/22)
15.15 - Kde peníze pomáhají
15.25 - Game Page
15.50 - Byla jednou jedna
planeta (18/26)
16.15 - Kevin
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Pod pokličkou
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
19.58 - Sportka a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
21.00 - Neobyčejné životy
21.55 - Na stopě
22.20 - Losování Sportky
a Šance
22.25 - Hotel Babylon III (2/8)
23.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.25 - Kobova garáž (2/2)
00.40 - Dotek anděla III
(15/30)
01.25 - Hledání ztraceného
času
01.45 - Události v regionech
02.10 - Události v regionech
Brno
02.35 - Události v regionech
Ostrava
03.00 – Sabotáž
03.25 - Tajné akce StB (17/40)
03.40 - Regiony ČT24
04.05 - Kultura v regionech
04.35 - Nehasit! Hořím!

Støeda

05:59
Snídaně
s Novou
08:35 Zorro: Meč a růže (56)
09:35 Srdcová sedma
Americko-britská komedie
11:40 Beze stopy II (17)
12:35 Komisař Rex II (12)
13:35 Ženatý se závazky (49)
14:10 Kobra 11 X (12)
15:10 Hvězdná brána VIII (4)
16:05 Las Vegas: Kasino III
(11)
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:35 Vražedná čísla (8)
18:30 Ulice (1317, 1318)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Ordinace v růžové
zahradě 2 (109)
21:15 Druhá šance (11)
22:10 Zákon a pořádek: Útvar
pro zvláštní oběti VII (17)
23:05 Žralok útočí
Americký thriller
00:50 Kriminálka Miami II
01:35 Novashopping
01:55 Tyjátr
03:45 Monarcha:
Motýl cestovatel

05.00 - Pod
pokličkou
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Veselý rozvod
Americký muzikál
10.45 - Praha jak ji mám rád
11.35 - Merci monsieur
Marceau
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Diagnóza
13.45 - Dotek anděla III
(16/30)
14.35 - Soudkyně Amy VI
(12/22)
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
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 (10/12)
00.00 - Na moll
00.45 - Dotek anděla III
(16/30)
01.30 - Hotel Babylon III (2/8)
02.25 - Pětka v Pomeranči
02.50 - Události v regionech
03.15 - Události v regionech
Brno
03.40 - Události v regionech
Ostrava
04.05 - Regiony ČT24
04.30 - Jazzová party
Viklického a Barty

Ètvrtek

05.00 - PORT
05.30 - Správy
STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Partnerské vztahy aneb
Návod na přežití
09.35 - Letadlová loď
Enterprise
10.30 - Neobyčejné životy
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kuchařská pohotovost
12.25 - Černé ovce
12.45 - Čerte, drž se svého
kopyta!
13.55 - Bludiště
14.30 - Interpelace poslanců
na předsedu vlády
16.00 - MS v hokeji 2009
Přímý přenos
čtvrtfinálového utkání
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Game Page
19.30 - Klíč
20.00 - MS v hokeji 2009
Přímý přenos
čtvrtfinálového utkání
22.45 - Zašlapané projekty
23.05 - Berlín, Alexandrovo
náměstí (7/14)
00.05 - Olověná bublina (6/6)
00.35 - Davidův příběh
02.10 - V. Trojan: Zlatá brána
03.45 - Film point
04.45 - Setkávání

06:15Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Tom a Jerry
07:30- Deník zasloužilé matky
I (8)
07:55- Přátelé V (24)
08:25- M*A*S*H (64)
08:50- M*A*S*H (65)
09:20- Odpadlík V (4)
10:15- Právo a pořádek V (21)
11:10- To je vražda, napsala VI
(18)
12:10- Drzá Jordan I (5)
13:05- Deník zasloužilé matky
I (9)
13:35- Sabrina
mladá čarodějnice IV (8)
14:05- Čarodějky III (15)
15:00- Zoufalé manželky II
(18)
15:55- Kouzelné léto
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 VI (1)
20:00- Velmi křehké vztahy III
(72)
21:15- Ano, šéfe!
22:25- Chirurgové V (1)
23:20- Instinkt zabijáka (1)
00:15- Vraždy v Kitzbühelu
IV (7)
01:05- Volejte Věštce
02:50- Ve jménu zákona IV
(17)
03:40- Trní

04:35 DO-RE-MI
05:20 Novashopping

7. 5. 2009

06:20
Skřítek
v Central Parku
Americký film
07:40 ...a zase ta Lucie!
Česko-německý film
09:15 Pták Ohnivák
Česká pohádka
11:10 Pekařův císař
Český film
12:20 Hlava rodiny 2:
Tatínek nebo dědeček?
Americká komedie
14:25 Návrat mušketýrů
Britsko-francouzsko
-španělská historická
komedie
16:25 Z pekla štěstí 2
Česká pohádka
18:30 Ulice (1319, 1320)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Taková normální holka
Americká romantická
komedie
22:00 Nevyřízené účty
Akční film
23:40 Enigma
Film
Německo/Nizozemí
/USA/Velká Británie
01:50 Novashopping
02:10 Tabu
03:40 Včela jménem June
04:25 DO-RE-MI
05:15 Novashopping

05.00 - Bydlení je hra
05.30 - Události
v regionech
06.00 - Kde se valí kameny
06.55 - Písnička pro mámu
07.30 - Kouzelná školka
07.55 - Šikulové
08.15 - O vodě, lásce a štěstí
09.05 - O malíři Adamovi
Pohádka
10.05 - Vojtík a duchové
10.50 - Dějiny kontra Spejbl
11.50 - Krásy evropského
pobřeží
12.00 - Zprávy
12.05 - Život ve vypůjčeném
čase
12.25 - Kalamity Jane
13.00 - O třech ospalých
princeznách
Pohádka
14.05 - Bludiště
14.35 - Návrat domů
15.55 - J. Nohavica:
Divné století
16.25 - Anna Franková (1/2)
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - O Rozárce
a zakletém králi
Pohádka
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
(18/21)
20.55 - Musíme si pomáhat
23.00 - Uvolněte se, prosím
23.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.50 - Sex ve městě IV (6/18)
00.20 - Losování Euromiliony
00.25 - Ohnisko požáru
Americký thriller
01.50 - Všechnopárty
02.30 - Pokušení doktora
Burdy
02.50 - Vyprávění v pokoji
03.20 - Benefice orchestru
Karla Vlacha
04.30 - I BBC se utne

Pátek

05.00Dobrodružství
vědy a techniky
05.30 - Správy STV
05.55 - Na stopě
06.15 - Experiment
06.45 - Elfilm
07.05 - Pod pokličkou
07.30 - Bydlení je hra
07.50 - Ta naše povaha česká
08.20 - Počesku
08.30 - Panorama
09.10 - Kde peníze pomáhají
09.15 - Norbert Frýd
11.00 - Habermannův mlýn
12.00 - Romeo, Julie a tma
13.15 - Bitva o rozhlas
14.15 - Příběh tanku č. 23
14.30 - Evropa dnes
14.50 - Krásy evropského
pobřeží
15.00 - Skimánie aneb
Zpráva o Liberci 2009
16.00 - MS v hokeji 2009
Přímý přenos
semifinálového utkání
18.40 - Cesta za duhou
19.10 - Film o filmu
Musíme si pomáhat
19.30 - Magazín Ligy mistrů
20.00 - MS v hokeji 2009
Švýcarsko
Přímý přenos
semifinálového utkání
22.45 - Komediograf
23.15 - I BBC se utne
23.35 - TV BONSAI...
se Zuzanou
Bydžovskou
23.55 - Gorodok (9/20)
00.20 - Na moll
01.05 - Ploština
krvavá paseka
02.05 - Kurt Elling
02.50 - Brno Open 2009
03.35 - Návrat domů

06:45Teleshopping
06:55- Dexterova laboratoř II
(22)
07:20- Alvin a Chipmunkové
Setkání s vlkodlakem
08:40- Pidilidi
Americko-britský
rodinný film
10:10- Sůl nad zlato
Slovensko-německá
pohádka
11:55- Ať žije nebožtík
Česká bláznivá
komedie
13:25- Policajt ze školky
Americká akční
komedie
15:40- Cesta do hlubin
študákovy duše
Oblíbená česká
komedie
17:15- Eva tropí hlouposti
Oblíbená česká
komedie
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VI (2)
20:00- Nepodceňuj
blondýnky
21:15- Zelená míle
Americký film
00:55- Smrt in-line
Německý akční film
02:40- Volejte Věštce
04:20- Ve jménu zákona V (1)

8. 5. 2009

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Kočičí banda (24)
07:00- X-Men: Začátek II (6)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Fresh Prince III (21)
08:00- Přátelé VI (2)
08:30- možnost regionálního
vysílání
08:30- Autosalon
09:30- Knight Rider I (2)
10:30- Wolffův revír IV
11:30- Policejní vyjednavači
(2)
12:25- Columbo
14:20- Zápas
Britská komedie
16:15- Letiště
Americký thriller
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VI (3)
20:00- Já, robot
Americké sci-fi
22:20- Muž s cejchem smrti
Americký akční thriller
00:10- Bouřlivý příliv (2/2)
01:50- Volejte Věštce
03:35- Helicops III (4)
04:25- Helicops III (5)

04:35 DO-RE-MI
05:20 Novashopping

9. 5. 2009

05.00
Habermannův
mlýn
05.55 - Nekuř (1/4)
06.00 - Benno a Irena
06.30 - Správy STV
06.55 - To jsou věci! (9/10)
07.20 - Ta naše povaha česká
07.50 - Panorama
08.30 - Osudové okamžiky
08.45 - Za lidmi z ráje
09.15 - Folklorika
09.40 - Náš venkov
10.00 - Putování za písničkou
10.30 - Hledání
06:15
ztraceného času
Bolek
a Lolek (16, 17) 10.50 - Den E
11.50 - PORT
06:35 Baby Looney Tunes
(8)
12.20 - Pětka v Pomeranči
07:00 Pirátova rodinka (28) 12.45 - Game Page
07:25 Admirál Bublina útočí 13.10 - Sabotáž
(6)
13.40 - Ladí neladí
07:55 Čarodějky VIII (4)
14.35 - Kamera na cestách:
08:50 Eso
Pod pískem
10:05 Mlhy Avalonu (2/2)
modré zlato
12:00 Volejte Novu
12:30 Dovolená s Andělem 15.35 - Gambrinus liga
Česká filmová komedie 17.45 - O češtině
18.00 - Divadlo žije!
14:00 Valentino
18.30 - Kultura.cz
Americká
romantická komedie 18.55 - Kde peníze pomáhají
16:10 Smrt krásných srnců 19.00 - Mezi proudy
19.45 - A. Dvořák: Karneval
Český film
17:50 Babicovy dobroty
20.00 - Zlatá šedesátá (16/26)
18:30 Koření
21.00 - Den sedmý
19:30 Televizní noviny
- osmá noc
Sportovní noviny
22.40 - Šupiny z AniFestu
Počasí
22.45 - Třistatřicettři
20:00 Fenomén Gott
23.40 - Noc s Andělem
21:25 Mr. Johnson
01.10 - Pointer Sisters:
Česká komedie
Live (2/2)
23:05 Pokoj 1408
01.50 - Sešli se ...
01:00 Novashopping
02.50 - Klobouček
01:20 Volejte Novu
03.30 - ČT Live
01:45 Babicovy dobroty
- bratři Ebenové
02:15 Věštírna
04.25 - Grotesky
02:55 Áčko
04.30 - Ladí neladí
03:40 Ptákoviny

05.00 - Ozvěny
chrámových kůrů
05.25 - Kevin
05.40 - Byla jednou jedna
planeta (18/26)
06.05 - Šikulové
06.20 - Trojčátka (19/26)
06.45 - Sezamová angličtina
07.15 - Kromaňonec (19/21)
07.35 - Doma chutná nejlépe:
Šejk ze Senegalu
07.50 - Ronja
dcera loupežníka
Švédsko-norský film
09.50 - Ovečka Shaun (8/40)
10.00 - Kuchařská
pohotovost
10.25 - Lassie
Americký film
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha)
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Karlštejn
13.35 - Chcete je?
13.40 - Mezi námi zvířaty
14.05 - Partnerské vztahy
aneb Návod na
přežití (19/26)
14.30 -Velkofilm
film o filmu
14.50 - Doktor Martin (18/23)
15.40 - Experiment
16.10 - Anna Franková (2/2)
17.50 - Záhady Slavičího
domu (1/5)
18.40 - Evropské pexeso
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Kniha mého srdce
21.20 - Iluzionista
Americký film
23.05 - Zprávy
23.10 - Branky, body, vteřiny
23.15 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.20 - Spawn
Americký thriller
00.55 - Můj syn (1/2)
02.25 - Pošta pro tebe
03.20 - Na moll
04.00 - Folklorika
04.25 - Na cestě po Madeiře

Sobota

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Kočičí banda (25)
07:00- X-Men: Začátek II (7)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Tajemství Sylvestera
a Tweetyho
08:00- Přátelé VI (3)
08:25- Svět ve válce (15)
09:30- Svět 2009
10:05- Žena v moři
Americká kriminální
komedie
11:55- Receptář prima nápadů
13:00- Partie
13:40- M*A*S*H (66)
14:15- Zátah
Americká kriminální
komedie
16:20- Columbo
18:00- Jak se staví dům
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VI (4)
20:00- Vraždy v Midsomeru X
22:00- Hranice smrti
Americký film podle
skutečných událostí
00:10- Rudá planeta
02:00- Volejte Věštce
03:40- Partie
04:25- Sinan Toprak II (5)

22:00 Střepiny
22:30 Mr.GS
23:05 Ráže .45
Americký krimi film
00:50 Kriminálka Miami II
01:35 Novashopping
02:00 Střepiny
02:20 Volenka
03:15 Věštírna
04:10 DO-RE-MI
05:00 Novashopping
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05.25 - Banánové
rybičky
05.55 - Nedělní ráno
s Jaroslavou
Panýrkovou
06.50 - Správy STV
07.15 - Cesta za duhou
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník (728/2379)
08.40 - Postřehy odjinud
08.50 - Chcete je?
08.55 - Pražský mezinárodní
maraton
11.35 - Knižní svět
06:20
12.00 - Exit 316
Království
12.20 - Antonín Dvořák:
surikat
Rusalka
06:45 Kamarádi z lesa (3, 4)
07:15 Bolek a Lolek (18, 19) 14.20 - POP ART
07:35 Baby Looney Tunes (9) 14.55 - Svět umění:
15.50 - MS v hokeji 2009
08:05 Pirátova rodinka (29)
08:35 Výbuch bude v pět
Přímý přenos utkání
10:00 Jane Doe: Jiná tvář
o třetí místo
Americký film
18.45 - Poklady světa
11:45 Případ mrtvých
19.00 - Simpsonovi XIX
spolužáků
19.25 - Hudební vizitka
13:30 VC Španělska
19.55 - Tajemství Strážce duší
16:25 Mr. Bean
17:00 Odpolední Televizní 20.15 - MS v hokeji 2009
Přímý přenos
noviny
finálového utkání
Sportovní noviny
23.20 - Šupiny z AniFestu
Odpolední Počasí
23.25 - Okno naproti
17:25 Dva a půl chlapa IV
(23)
01.05 - Chick Corea & Origin
17:55 Rady ptáka Loskutáka 02.10 - Kniha mého srdce
18:50 Občanské judo
03.20 - Čétéčko
19:30 Televizní noviny
03.40 - Kamera na cestách
Sportovní noviny
04.30 - Krásy evropského
Počasí
pobřeží:
20:00 Krokodýl Dundee
V srdci Baltu
v Los Angeles
04.40 - Paláce 1. republiky
Americko-australská
na nábřeží Vltavy
akční komedie

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Unesli nám Leonarda
06.25 - Ferda (2/26)
06.50 - Trojčátka (19/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Když se slunci nedaří
11.50 - Kde peníze pomáhají
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Prsten a řetěz
Romantická pohádka
14.25 - Cesty víry
14.45 - Křesťanský magazín
15.00 - Sváteční slovo
15.05 - Zlá krev (3/7)
16.15 - Paláce 1. republiky
na nábřeží Vltavy
16.35 - Moje rodina III (6/13)
17.05 - Evropský manuál
17.25 - Čétéčko
17.40 – Retr
18.10 - Arabela se vrací
aneb Rumburak
králem Říše pohádek
(32/39)
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 - Velkofilm (1/2)
21.10 - 168 hodin
21.45 - Zprávy
21.50 - Branky, body, vteřiny
21.55 - Losování Sportky
a Šance
22.00 - Franck Keller (1/5)
23.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.40 - Huff II (9/13)
00.35 - Svět umění:
Hollywoodští rivalové (4/15)
01.25 - Uvolněte se, prosím
02.05 - Třistatřicettři
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle
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Jak Prostějované oslavili první májový den Čarodějnice navštívily i Cipíska

První máj – lásky čas a také
Svátek práce. Dva protipóly
prvního květnového dne.
Svátek lásky se slaví od nepaměti, dávno dávno před
Máchou. Svátek práce se slaví v
Českých zemích už od konce 19.
století. Zvláště v éře socialismu
se jeho oslavy staly megalomanskými a povinně masovými za
zpěvu dělnické hymny Internacionály.
I dnes se drží komunisté své tradice a každoročně oslavují tento
den. V posledních letech v domamyslickém areálu Na splávku.
Letos se slavilo už dopoledne, to
patřilo programu pro děti. Připraveny byly soutěže o hodnotné ceny. A protože hlavním hostem byl

zpěvák Martin Maxa, nabízela se
především pěvecká soutěž. Hlavní cena – barevný televizor, zůstala na domácí půdě v Domamyslicích. Vyzpívala si ji svým slavičím hláskem Katka Dominiková.
„Jasně že jsem strašně ráda.
Zpívala jsem písničku „Ó řebříčku zahradnický.„Televizi si
nenechám jen pro sebe, budeme se
na ni dívat celá rodina,“ tvrdila
šťastná osmiletá slavice.
Odpolední program byl sice více
orientován na dospělé včetně nezbytných proslovů, přesto byl
stále doménou dětí. Ty si užívaly
skákacího hradu a dalších atrakcí a
původ oslav jim byl docela fuk.
Na splávku byla hlava na hlavě.
Toto místo je vyhlášené specialita-

Skupina historického šermu a vojenství Roma Victor – římská legie
na území tehdejší Bohemie. Korupce, neplacení daní a zlodějina byly
už tehdy na denním pořádku.

Vystoupení tanečního studia Free dance.

mi z udírny a grilu a je cílem vycházek turistů i vyhledávanou čerpací stanicí vyznavačů bicyklového sportu. V příjemném slunném
dni, jakým letošní 1. máj byl, zde
bylo zcela zákonitě narváno.
Stovky Prostějovanů se o prvním
májovém odpoledni vydaly do
Kolářových sadů. Oranžové květy
růží v rukou žen a oranžové lehounké balonky na nitce poskakující nad hlavami dětí byly neklamnou známkou toho, že zde májovou veselici uspořádali sociální
demokraté. Ozdobila ji krátká
účast předsedy Parlamentu ČR
Miloslava Vlčka. Stánky, pouťové atrakce a soutěže pro děti,
kulturní program na pódiu u hvězdárny byl nabitý - hudební skupi-

ny Kornet a Spectrum 2, mažoretky Hvězdičky, vystoupení tanečního studia Free dance, kroužku
gymnastek a skupiny historického šermu a vojenství Roma Victor.
„Od každého něco, pro děti i pro
rodiče, pro zábavu všech,“ objasnil cíl prvomájového programu
hlavní organizátor a prostějovský
radní Pavel Smetana.
A co láska? I na tu zbylo dost času, zvlášť když letošním jarem
rozkvetly už všechny stromy (nebo odkvetly?) a svou vůní k prvomájové líbačce přímo lákaly. Vždyť i povinná pusinka proti
uschnutí může být slaďounká a
pohled na svět ve dvou daleko
příjemnější.
-jp-

Lásky čas? Svátek práce? To je přece úplně jedno, hlavně že se s námi
točí kolotoč. Mamí, tatí – my chceme jet ještě jednou!

Růži růžičku pro každou dívčičku. A když není v dohledu rozkvetlý
strom, políbení pod květem růže taky není k zahození.

Již druhý ročník Čarodějnického víceboje hostila ve
středu 29. dubna zahrada prostějovského MC Cipísek.
„Přestože ráno to vypadalo, že
kvůli dešti se akce konat nebude,
na zahradě se sešlo přes 50 malých čarodějek a čarodějů se
svými rodiči a společně jsme si
vykouzlili příjemné počasí, místy
i sluníčko,“ zmínila hrozbu nepřízně počasí pracovnice centra
Markéta Skládalová. Pro děti i rodiče byly připraveny čarodějnické disciplíny jako metení koštětem, prolézání pavučinou,
věšení netopýrů, vaření lektvaru,
chůze na kuřích nohách či házení
lopatou do pece. Všichni účastníci si také odnesli domů vlastnoručně vyrobenou čarodějnici a
při společném tanci a zpěvu spořádali na závěr čarodějnické lektvary vlastní výroby. Další akcí,
kterou MC Cipísek pro své nejmenší připravuje je Jarní rodinná
show, která bude oslavou Mezinárodního dne rodiny a konat se
bude v sobotu 16. května. Program her a soutěží proběhne na
hřišti ZŠ dr. Horáka od 15 hodin.

To se šlape. Malé čarodějnice a čarodějové se ve středu dosytosti vyřádili při různých soutěžích. foto: Markéta Skládalová
V případě deště se akce uskuteční
v tělocvičně této školy. „Program
pro rodiče s dětmi povede Lena
Freyová se svým teamem, která
se specializuje na pořady pro děti. Zveme také děti, které k nám
už do centra nechodí a navštěvu-

jí už mateřskou školu. Program
bude připraven pro děti do šesti
let. Už nyní je možné zakoupit na
obou pracovištích rodinnou vstupenku,“ pozvala závěrem rodiče
s dětmi na další zajímavé setkání
Markéta Skládalová.
-zv-

Šikovné ručičky vykouzlí
KVĚTY ZE ZELENINY

Carving – dekorativní vyřezávání z ovoce a zeleniny je
především doménou specialistů kuchařů, kteří toto čarování s plody na ozdobu lahůdkářských výrobků určených
pro rauty povýšili na umění.
Alena Vaverková je naprostý
laik, její vyřezávaná aranžmá
si však se školenými odborníky
v ničem nezadají.
„Jsem samouk. Před dvěma lety
jsem uviděla v knihkupectví
knížku o vyřezávání ovoce a zeleniny a když jsem si v ní listovala, moc mě zaujala a věděla jsem
hned, že to vyzkouším. Pak jsem
knížku našla pod vánočním stromečkem a netrvalo dlouho, držela jsem v ruce mrkev a zkoušela
obyčejným kuchyňským nožem
vyřezávat tvary podle postupů a
obrázků v knížce popsaných,„
svěřila se Alena Vaverková.
Nejdříve vyřezávala ty nejjednodušší květy, pak přišly na řadu
složitější vyřezávané tvary a také
další druhy zeleniny – brambory,
celer, petržel. Co neskončilo v
bramborovém salátu, hodilo se
do polévky. Když byly květy a
další tvary zdařilejší, objednala
dcera speciální „nářadíčko.„ Je to
sada dlátek a thajský nůž. To už

Aranžmá kytice je skutečně ze zeleniny. Červené květy anturií
z kapie, bílé z ředkve.
přišlo na řadu i ovoce. Nejdříve
jablka s vyřezanými obloučky a
špičkami. Ozdoby vydrží v chladu v lednici nebo na balkoně i několik dní, protože se dají ošetřit
antioxidačním přípravkem používaným v gastronomii na zachování barvy. Vyřezávanými ozdobami zásobuje také své přátele a
známé, kteří šikovnost jejích
prstů obdivují.
„Vyřezávané ovoce a zeleninu
předvádím čas od času na nějaké
předváděcí nebo ukázkové akci

zaměřené na ruční tvořivou práci.
Jednotlivé kusy si připravím den
předem a pak v den ukázky jen
dokončím dekoraci a přizdobím
ji například listy salátu, plátky
okurky, cukety nebo bylinkami,„
vysvětlila paní Vaverková.
Co nestíhá sama, dohání její dcera, ta se carvingu věnuje také. A
jak obě shodně říkají, chce to trpělivost a čas. Láká je stále nové
a nové ovoce, které ještě nevyzkoušely. Teď se zaměří na melouny, jen co přijde jejich čas. -jp-

Letošní Pohár Zdravého města
se kvůli dešti stěhoval pod střechu
Třešničky v negativu. Inovace je nezbytná, zvlášť když se stranické
špičky hlásí k demokratickým změnám a pokroku.

Televizor z rukou Martina Maxy a velká gratulace za vítězství v pěvecké soutěží slavíčka v růžovém. Osmiletá Katka se vyrovnala s trémou a hlas se jí tudíž netřásl.

Ve středu proběhla v dopoledních hodinách na hale SportCentra soutěž pod záštitou
místostarosty Prostějova Vlastimila Uchytila O pohár
Zdravého města. Ta měla
proběhnout tradičně v Kolářových sadech, pro nepřízeň počasí však byla přeložena "pod
střechu".
Akce je tradičně věnována
žákům ze šestých tříd prostějovských základních škol. Městská
policie ve spolupráci s koordinátorkou Zdravého města a ostatními partnery připravila již VII.
ročník. "Žáčci za doprovodu
svých učitelů si v prostorách haly
vyzvedli startovní čísla, soutěžní
lístky a poukázku na občerstvení.
O půl deváté proběhl slavnostní
nástup družstev. Všechny účastníky přivítal místostarosta Vlastimil Uchytil a následně byla soutěž odstartována," informovala
nás přímo z haly Jana Adámková
z Městské policie v Prostějově.
Sedmnáct čtyřčlenných družstev
plnilo úkoly na sedmi stanovi-

Děti si při soutěži často lámaly hlavu nad zrádnými úkoly.
štích. "Cílem dětí bylo co nejlépe
zvládnout čtrnáct úkolů. Jednalo
se například o střelbu ze vzduchovky na cíl, poskytnutí první
pomoci, jízdu zručnosti na bicyklu, stříkání hadicí na cíl a nechyběly vědomostní testíky, například ze zdravovědy, doprav-

ních předpisů, drog a podobně,"
dodal místostarosta Uchytil.
Nejméně znalostí měly děti na
stanovišti ochránců přírody, naopak nejlépe si poradily s úkoly Kcentra Želva. Oproti minulým ročníkům se zlepšily ve vědomostech první pomoci.
-mik-

Stupně vítězů:
1. místo
Komunisty přišli zkontrolovat příslušníci Veřejné bezpečnosti, kteří
přijeli originálním služebním žigulíkem z dob před rokem 1989. Pořadatelé na ně briskně zavolali strážníky městské policie. Na dotaz, co tady
dělají, jeden z předlistopadových policajtů odpověděl: „Dbáme tady na to,
aby se nikdo nesmál, nikdo se nebavil a aby si hlavně nikdo nic nemyslel.“

2. místo
Pokojný protest proti komunistům byl recesisty v policajtských uniformách završen otevřením a snězením třešňového kompotu z roku
1989. Prý jim chutnal, třešně nabízeli i účastníkům oslav, ale ti nechtěli...

3. místo

ZŠ Melantrichova třída 6.A 677 bodů
(Michaela Nógová, Jana Šebestíková, Václav Stávek, Petr Budzák)
ZŠ E. Valenty třída 6.A 675 bodů
(Anna Kovaříková, Aneta Vychodilová, David Mader, Patrik Doseděl)
ZŠ Majakovského třída 6.A 649 bodů
(Karolína Vejvodová, Karolína Šípková, Dominik Vejvoda, Patrik Vejvoda)
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Strážníci píší o praktikách velitele: vyhrožování, nátlak, postihy, vydírání
Bez jakéhokoliv dalšího komentáře otiskujeme na této straně
dopisy našich čtenářů. Redakci se ozvali také současní i bývalí
strážníci Městské policie v Prostějově. Ti všichni vesměs popisují praktiky svého velitele Jana Nagyho, ale také další skutečnosti uvnitř městské policie, které zatím bohužel zůstávají bez
povšimnutí vedení prostějovské radnice.

Proč radnice mlčí a nic neřeší?
Po vytisknutí článků na stránkách Prostějovského Večerníku vyjadřujících se k práci
Městské policie v Prostějově,
kauze Hübner a následné rubrice "Nad dopisy čtenářů",
jsem se rozhodl také zareagovat a pokusit se vyjádřit svůj
názor k těmto tématům a článkům. Jsem strážníkem Městské policie v Prostějově již řadu
let a zažil jsem i minulého velitele. Nechci a není účelem tohoto dopisu hodnotit práci ostatních složek, jejichž práce se dotýká těchto témat.
Po přečtení článku "Fantom z
náměstí byl konečně zatčen", který vyšel 23. března 2009, jsem
byl já i většina mých kolegů docela v rozpacích a čekal jsem, zda
bude na tento článek někdo z
kompetentních reagovat. Stalo se
tak v dalším čísle Prostějovského
Večerníku, kde bylo otištěno
"Stanovisko Městské policie", ve
kterém na tento článek reagoval
velitel Jan Nagy. Ale po jeho přečtení jsem byl nejen já ještě více
rozhořčen. Jak se může ředitel
Městské policie "...při uvádění
věcí na pravou míru...", jak je napsáno v části jeho článku, omezit
jen na výčet počtu přestupků řešených Městskou policií v Prostějově s pachatelem krádeží a
počtu předání tohoto zloděje Policii ČR a následně nedokázat
jasně a srozumitelně veřejnosti
vysvětlit zákonem dané kompetence, podle kterých musejí
strážníci postupovat a tím jednoduše obhájit jejich práci? Jak pan
ředitel uvedl - "To mne velice mrzí, neboť článek neprávem hodnotí městskou policii jako neprofesionální, nekompetentní atd. a
strážníci jsou obsahem rozhořčeni." Ano, strážníci jsou rozhořčeni, ale více nad způsobem obhajoby jejich práce od člověka, který místo toho, aby se snažil vysvětlit a obhájit práci svých po-

dřízených a tím předejít podobným článkům, se více stará o to,
aby neutrpěla jeho pozice a image na radnici!
Přitom na druhé straně v posledním odstavci stejného vydání Večerníku v článku "Jak se bránit
nájezdům zlodějů?" odpovídá na
otázku redaktora pan Jiří Špringer, který profesně nemá s bezpečnostní problematikou na první
pohled nic společného. Kromě
praktických zkušeností se zloději
coby majitel drogerie. Tento
člověk dokázal na mnohem méně
řádcích lépe a srozumitelněji vysvětlit problém drobných krádeží
a to se určitě nepovažuje za takového odborníka jako pan ředitel Jan Nagy s více než desetiletou
praxí u Policie ČR.
Pokud budou občané města
přesně a pravdivě informováni o
pravomocích strážníků, určitě nebude docházet k nedorozuměním
a mylnému očekávání veřejnosti.
Strážník musí při řešení problémů postupovat v mezích zákonů,
které upravují jeho povinnosti a
oprávnění. Nejenom mne, ale i
ostatní strážníky mrzí, když čtou
negativní názory občanů na naši
práci, ne všichni jsme dokonalí a
rozhodně nechci tvrdit, že všechny stížnosti občanů jsou neoprávněné. Na druhé straně nemůžeme očekávat jen kladné ohlasy.
Většinou se setkáváme s lidmi,
kteří něco provedli a rozhodně
nás nebudou mít rádi za to, že dostali pokutu. Většina negativních
ohlasů, které jsem četl, pramení z
toho, že postižení od strážníka
očekávají okamžité vyřešení
problému, ale to se jim nedostalo.
Věřte, že je těžké vědět, že nemůžete postiženému na místě pomoci, i kdyby jste stokrát chtěli, protože vaší povinností je třeba jen
zjistit totožnost a sepsat záznam.
Ale tohle není účelem ani záměrem toho, proč píši. To by měl dě-

lat někdo jiný.
K článku "Obviněný Hübner píše
z vazby". Nechci v žádném případě obhajovat činy svého bývalého kolegy. Za to, co provedl, bude po právu potrestán. Chci se jen
vyjádřit k obsahu tohoto článku,
protože pan ředitel Nagy prezentuje tento článek jako mstu, nepravdu a dopis ze záhrobí. Snaží
se vysvětlovat dopis Hübnera jako kritiku všech strážníků. Nevím, jestli náhodou nečetl jiný
článek. Já v tomto článku vidím
pochybení jednoho člověka a
určitě nejsem sám. Musím rozhodně protestovat proti takto pokřivenému výkladu. Vše, co je v
tomto dopise od Bedřicha Hübnera uvedeno, je pravda a rozhodně nejde o nějakou mstu. Jen
bych upřesnil odhad bývalého
kolegy s počtem strážníků, kteří
by souhlasili s obsahem jeho dopisu. Ne 80 %, ale dovolím si tvrdit, že 95 % strážníků souhlasí s
popisem vztahů na Městské policii v Prostějově a určením viníka
tohoto stavu. V článku "Stanovisko Městské policie" k článku ze
dne 23. března, které vyšlo v Prostějovském Večerníku o týden
později, uvádí pan ředitel Jan Nagy, že "chceme přece ctít
právo,...". Je zarážející, jak tento
člověk chce ctít právo, když dělá
ukvapené závěry a jedná zbrkle,
zneužívá situace a dává protiprávní výpověď Hübnerovi jen
proto, aby ochránil své křeslo. A
co presumpce neviny, pane řediteli? Ta presumpce, která je zaručena všem, bez rozdílů, tedy i panu Hübnerovi, v Základní listině
práv a svobod? Ta je pro vás jen
cárem papíru? Tímto svým jednáním pan ředitel Nagy vystavuje Město Prostějov potencionálním a zbytečným soudním přím.
A nebylo by to poprvé, co něco takového pan ředitel udělal. Dá se s
tímto činem obecně souhlasit a je
to i pochopitelné, že člověk, který
je obviněný z loupežných přepadení, ke kterým se přiznal, nemá v
našich řadách co pohledávat. Na
druhé straně pan ředitel zastává
funkci, ve které by měl dohlížet
nad dodržováním práva všech, tedy i sebe samého a ne jenom v
případech, kdy mu to vyhovuje.
Znovu chci uvést, že nesouhlasím
s činem, kterého se dopustil pan
Hübner a v žádném případě ho ne-

chci obhajovat. Jde mi jen o princip. Uvedu ještě případ bývalého
zástupce ředitele Městské policie
v Prostějově. Pan Nagy poté, co v
rámci jeho takzvané reorganizace
tomuto dlouholetému pracovníkovi, který pracoval u městské
policie skoro od jejího založení,
zrušil místo. Zřejmě nesouhlasil s
jeho "loajálním" postupem a přístupem. Koneckonců toto rozhodnutí má dopad na všechny
strážníky ještě dnes, i když si to
pan ředitel nechce přiznat. A to nejsou zdaleka všechny případy,
kdy se pan ředitel snažil vědomě
porušit nějaký předpis nebo
zákon, ze kterého hrozily městu
například vysoké pokuty. Kdy se
už konečně na radnici začne někdo ptát a bude chtít vyvodit nějaké závěry? Co se ještě musí stát,
aby se na radnici v čele s panem
starostou začali konečně zajímat o
to, co se v téhle organizaci opravdu, ale opravdu děje a přestali poslouchat jen jednoho rádoby odborníka? Pokud budou mít odpovědní činitelé na radnici skutečný zájem zjistit poměry na městské policii, určitě najdou nějaký
způsob, jak se dopracovat skutečného stavu věcí, bez přítomnosti,
přípravy nebo následné kontroly
pana ředitele. Ještě se vrátím ke
kauze Hübner. Pan ředitel uvádí
nepravdy do novin, když tvrdí, že
neměl žádné informace o situaci
bývalého strážníka Hübnera. O
tom, že Hübner má problémy s
hraním automatů, že dělá vyhazovače v nočních podnicích, věděl
pan Nagy více jak půl roku dopředu. Říkalo mu to více strážníků,
dokonce jeden můj bývalý kolega
při odchodu ze zaměstnání výslovně upozorňoval pana ředitele
na možné problémy se
strážníkem Hübnerem. A pokud si
to bude chtít někdo ověřit, tak
všechny příklady, které jsem uvedl, jsou lehce ověřitelné. V současné době jde o veřejné tajemství. I když budou tyto příklady
vehementně popírány, zlehčovány a překrucovány.
Pan ředitel Nagy dokázal za dobu
svého působení totálně rozložit
vztahy uvnitř této organizace.
Vládne zde beznaděj, rozčarování
a snaha o přežití tohoto černého
období. Musím uvést, že světlou
stránkou bylo zřízení Skupiny
prevence. Tohle je snad jediné

rozhodnutí, které jde správným
směrem. A předpokládám, že nikdo nemá za zlé pracovníkům této skupiny jejich dobré vztahy s
panem ředitelem, vycházející z jejich postavení a poměrné nezávislosti. Spousta dobrých strážníků
odešla, protože nesnesla způsob
jednání, chování a zacházení ze
strany ředitele, se kterým se setkali. A je hodně dalších, kteří se chystají ze stejného důvodu odejít.
Vyškolení a vybavení nového
strážníka stojí několik desítek tisíc
korun. A doba trvání zapracování
nového strážníka může být i delší
než jeden rok. Bylo by zajímavé
porovnat odchody zaměstnanců
před a po nástupu ředitele Nagyho. Na výroční poradě, kterou
řídil pan ředitel, se tato otázka
smetla ze stolu prohlášením, že se
jedná o přirozenou fluktuaci srovnatelnou s jinými městy. Pravda je
ale trochu někde jinde. Zeptal se
někdo na radnici těchto lidí, když
odcházeli, proč? A jaké okolnosti
je vedou ke změně zaměstnání?
Zajímá vůbec někoho na radnici,
že odešla taková spousta zaměstnanců? Vědí na radnici, kolik
peněz stojí nový zaměstnanec?
Kdyby se tyto částky sečetly, asi
bychom se dostali k zajímavému
číslu.
Je těžké pracovat pod člověkem,
který je arogantní a bezcharakterní. Člověk, který nejenom podřízeným, novinářům, ale určitě i
radním prezentuje polopravdy a
nepravdy. Dokáže sice obratně
hovořit nebo psát, prezentovat své
vize, které jsou sice dobře zpracované, ale jsou pouze na papíru a
jejich plnění z jeho strany značně
pokulhává. Často se stane, že na
opakovaně položenou jednoduchou otázku nedostanete odpověď. Za každou cenu se snaží zbavit své zodpovědnosti, schovává
se za podpisy pana starosty a já
věřím, že pan starosta Tesař ani
kolikrát neví, co podepisuje a je
mylně přesvědčen, že pan ředitel
je správný muž na správném
místě. Pan ředitel rozhoduje až
podle toho, jak celá věc dopadla a
zda si například někdo z radnice
nestěžoval. Vydává rozporuplná
rozhodnutí a odmítá za ně převzít
odpovědnost. Staly se i případy,
kdy se snažil vědomě nařizovat
protizákonné postupy a při
zdráhání k jejich plnění se neštítil

použít různé formy od vyhrožování, nátlaků a postihů až po vydírání. Pokud nesouhlasíte s názorem pana ředitele a radostně neplníte jeho příkazy, tak podle jeho
názoru nejste loajální ke svému
zaměstnavateli. Pan ředitel si loajalitu ovšem vykládá po svém jako ostatně všechno. Pokud neplníte statisticé požadavky v počtu
řešených přestupků, dostane se
vám důrazného upozornění přes
velitele směn, že poklesla v minulém týdnu statistika. A je třeba
zabrat, protože si pan ředitel porovnal stejné období s minulým
rokem a týdenní pokles se mu nelíbí! Pokud se to nespraví, tak také
nemusí navrhnout odměny, které
by měly být příští měsíc. Statistika je u nás na městské policii velice důležitým faktorem oblíbenosti a výše osobního ohodnocení.
Pan ředitel to ale určitě popře.
Nás, kterých se to týká, je to
ovšem jasné, ta ostatní kriteria,
která jsou uváděna pro hodnocení
strážníků, se používají pouze ke
strhávání peněz. Statistika se pro
jeho potřeby zpracovává týdně,
měsíčně, čtvrtletně, pololetně a
ročně. Každý ať si udělá názor
sám na to, jak moc důležité je
týdenní porovnávání výslednosti
vybraných pokut. Proto musím
souhlasit s tím, že jsou z nás děláni
"LOVCI POKUT". Oblíbená
fráze, kterou ředitel Nagy používá, zní: "TO BYLO ŠPATNĚ
POCHOPENO, JÁ TO SAMOZŘEJMĚ MYSLEL JINAK".
Tomuto výrazu se tady už jen trpce usmíváme, je zajímavé, že
většinou tyhle rozporuplné příkazy všichni špatně pochopíme,
kromě jejich autora. Pan ředitel se
samozřejmě bude hájit tím, že to
není pravda a že je to falešné osočování pomstychtivého jedince.
Nejsem pomstychtivý, za vším,
co jsem napsal, si stojím. Bylo by
mnohem více událostí a témat, o
kterých by se dalo psát. Nechci je
však v tisku konkretizovat, na
spoustu z nich jsou i písemné doklady. I když se pan ředitel snaží
neposkytovat důkazy svých rozporuplných rozhodnutí. Nemyslím si, že je nutné vše prezentovat
v tisku. Nerad se tímto způsobem
vyjadřuji, ale nemám jinou možnost. Znám několik svých kolegů, kteří se dříve snažili a občas ještě i dnes se snaží s touto situací

něco udělat. A potom se jim jejich
drzost mít svůj názor, nebo po
upozornění na nesprávný postup
nebo protizákonné jednání, které
se zrovna panu řediteli nehodí do
jeho vize, vrací formou různých
kontrol a strhávání peněz za malichernosti. Jsem si vědom toho, že
i část mých kolegů odsoudí způsob a formu, kterou jsem použil.
Špinavé prádlo se má prát doma.
Souhlasím s nimi, ale zkušenosti
kolegů, kteří se chtěli domoci
spravedlnosti u pana starosty a nebyli vyslyšeni, jsou mi ponaučením. Jak tito kolegové uvedli, pochopili z jednání, že pana starostu
nezajímají problémy, se kterými
přišli a ani je nehodlá řešit, od toho tady máme pana ředitele! Nevím, proč pan starosta nechce řešit tyto problémy. Proč si hraje na
mrtvého brouka, vždyť tímto přístupem podporuje a je spoluzodpovědný za tyto nepravedlnosti.
Nikdo z nás nečeká, že dojde k
okamžitému potrestání ředitele.
Nebylo by ovšem od věci vyslechnout si připomínky a v případě uznání oprávněnosti toto řešit.
Když vás nikdo nevyslyší a ani
neprošetří vaši žádost nebo
stížnost na nespravedlivé jednání
vašeho nadřízeného a přitom i
anonymní stížnost na vás se prošetřuje a hledá se, jak naplnit kolonku - oprávněné stížnosti. Tak
potom vás ovládne beznaděj, bezmoc a vztek. A tato atmosféra se
zákonitě projevuje v jednání nás
všech. Městská policie je nemalá
organizace, která denně zasahuje
do práv občanů města a starostovi
ani radním by nemělo být lhostejné, co se uvnitř této organizace
děje. Sám nevím, jak řešit tuhle situaci jinak, proto píši tento dopis a
doufám, že se tímto problémem
začne někdo konečně zabývat.
Omlouvám se všem svým kolegům za následné vyšetřování a
perzekuce ze strany pana ředitele
Nagyho ve snaze zjistit jméno pisatele.
Z výše uvedených důvodů se do
novin nepodepíši. Ale chci ještě
uvést, že prosákly informace o
tom, že pan starosta Tesař ujistil
pana ředitele Nagyho, že se nehodlá zabývat jedním článkem.
Následně sebevědomě pan ředitel prohlašuje, že již žádný podobný článek nevyjde. Má snad
koupený tisk nebo jiné páky?

cházet po silnici, anebo doprostřed
záhonu s květinami přímo pod vašimi okny. A proto jsem rád, že tu
policie je (státní i ta městská) a takovéto chování postihuje a svými
pokutami tyto občany vychovává.
A to už vůbec nemluvím o zásazích proti různým zlodějíčkům či
násilníkům. Je mezi námi mnoho
těch, kteří si myslí, že demokracie
znamená, že si každý může dělat
co chce. Tak tomu však samozřejmě není. Vyspělá společnost se
přece vyznačuje tím, že si občané
svobodně stanoví jistá pravidla,
kterými se řídí zákony, a ty pak
jednotlivci dodržují. A to i v případě, že třeba s některými vnitřně nesouhlasí. Skutečnost je však bohužel jiná, o čemž se přesvědčujeme
každým dnem.
V této souvislosti mne, a nejenom
mne, zarazila jedna věc, která souvisí s incidentem jednoho ze

strážníků. To, čeho se dopustil pan
Hübner, je jistě zcela neomluvitelné. O tom již bylo řečeno a napsáno dost a zřejmě všichni se
shodneme na tom, že někdo takový opravdu nemá v řadách policie
co dělat. Ovšem první reakce ředitele Městské policie v Prostějově v
tisku byla rovněž překvapivá. Po
jejím prvním přečtení si jistě mnozí řekli, jak rázně se dokázal k situaci postavit, když tohoto strážníka
okamžitě propustil. Avšak pokud
se zamyslíme blíž, naskýtá se
hned několik otázek. Třeba ta, jestli se touto razancí nesnažil pan Nagy zakrýt třeba to, že sám neudělal nic, aby takovému jednání
strážníka zabránil. Vždyť i z ohlasů v této rubrice se postupně dozvídáme, že indicií k problémům
pana Hübnera bylo hned několik.
Za ještě závažnější však považuji
prohlášení pana ředitele Nagyho,
který veřejnosti sdělil, že v tomto
případě neuznává presumpci ne-

viny a strážníka Hübnera okamžitě propustil. Osobně se přiznám,
že jsem až doposud žil s přesvědčením, že presumpce neviny
platí pro každého občana, dokud
není soudem uznán vinným, ať
už si sami myslíme cokoliv. Pak
mne však napadlo, že u policistů
je tato věc možná upravena jinak.
Bavil jsem se o tom se synem a
ten mi na internetu našel zákon o
obecní policii. A tam jsme zjistili,
že je otázka takovéhoto selhání
tímto zákonem přímo řešena a to
v podstatě tak, jak jsem se domníval. Presumpce neviny platí i
pro strážníka, ovšem v případě
podezření z porušení zákona má
být postaven mimo službu až do
rozhodnutí soudu. A teprve pokud je uznán vinným, bude propuštěn. Nechci se teď rozhodně
zastávat pana Hübnera, to určitě
ne. Ale je v pořádku to, že zákon
nedodržuje nejvyšší představitel
naší městské policie? Že si vy-

tváří své vlastní zákony a postupy? Vždyť v jeho osobě bychom
očekávali tu nejvyšší úctu k zákonům a právu. S tím si však pan
Nagy zřejmě hlavu příliš neláme.
V tom nás utvrdil i zveřejněný
dopis od pana Hübnera. Pokud by
v něm popsané skutečnosti byly
jen z poloviny pravdou, jsou podmínky u městské policie nastolené panem Nagym dosti šokující.
Celý život jsem pracoval v kolektivu a byl zvyklý na týmovou
práci. A měl jsem zřejmě štěstí na
své nadřízené. I když byli přísní,
jednali s námi vždy čestně a byl
na ně spoleh. Prostě byli také členy týmu. A jsem přesvědčen o
tom, že u organizace, jakou je policie, takovýto požadavek platí
dvojnásob. Ovšem, jak nám bylo
jasně naznačeno, v Prostějově tomu tak u městské policie není.
Znovu opakuji, že nechci obhajovat pana Hübnera, ale ten alespoň

za své jednání dokázal přijmout
odpovědnost, omluvit se a nést
také důsledky. Vy jste byl pane řediteli Nagy za svoji odpovědnost
spojenou s funkcí řadu let jistě dobře placen. Teď byste se podle toho měl zachovat. V soukromé sféře, kde platí trošku nesmlouvavější pravidla, byste s takovýmto jednáním daleko nedošel. Pokud byste snad nepochopil, co tím mám na
mysli, řeknu to přímo: Ve své
funkci jste veřejnost - občany našeho města - zklamal, je třeba přijmout odpovědnost. Postavte se k
věci jako chlap a rezignujte!
Přítomnost policistů a strážníků v
našich ulicích je podle mého zcela
nezbytná a jejich práce, která není
zrovna záviděníhodná a lehká, si
vážím. Obávám se však, že dobrému jménu městské policie jednání
jejího ředitele, jak se s ním v posledních týdnech postupně seznamujeme, příliš nepřidá.
Pavel Navrátil, Prostějov

jména na nočních směnách sedí s
nohama na stole a sledují televizi,
nebo serfují na internetu. Ať si
radnice nechá udělat průzkum,
jak velitelé směn používají počítače v pracovní době. Přes den
využívají kamerový systém bravůrně k odhalování přestupků,
ale večer můžete klidně vykrást
obchod pod kamerou a nikdo si
toho nevšimne. Mnohokrát jsem
psal na vedení města a snažil se
upozornit na situaci, která
vzniká uvnitř městské policie, ale
ani pana starostu Tesaře, ani místostarostu Pišťáka to nezajímalo.
Jediný, kdo byl ochoten s tím něco dělat, byl pan Uchytil, ale ten
se po několika meilech také odmlčel. A výsledkem této snahy
bylo jen vyšetřování strážníků a
následné výhrůžky
ředitele Nagyho. Nagy dokonce
mnohdy chtěl, aby strážníci porušovali zákony a to konkrétně
při odtazích v době, kdy ještě nebyly ulice, kde se prováděly odta-

hy, značeny zónami, ale zákazy
stání. Když strážníci odmítli odtáhnout vozidla, která stála v
místě, které nebylo označeno v
souladu se zákony, tak byli pozváni k řediteli a museli sáhodlouze zdůvodňovat, proč tak
učinili.
Také strážníkům zakazoval pitný
režim v letních měsících s tím, že
na pití mají přestávku, nebo dojít
si na služebnu na WC, a podobně.
Ale to bychom mohli mluvit do
nekonečna.
Na závěr bych chtěl říct, že Bedřicha Hübnera znám a v žádném
případě neschvaluji to, co udělal a
policistům, kteří spáchají trestný
čin bych ukládal dvakrát tak
přísné tresty. Ale to, co píše o
poměrech v městské policii a diktatuře velitele Nagyho, je do písmene čistá pravda.
Omlouvám se, že zůstanu v anonymitě, ale jsem momentálně v
situaci, kdy by se mi mohl Nagy
mstít.

Stačilo by jen chtít...

řekli. Co se týká přístupu městské
policie, kterou ke krádežím voláme, už jsme si zvykli. Zkrátka,
když si pachatele chytneme, voláme a přijedou. Dají mu pokutu a
konec. Když toho někdo ukradne
víc, zavolají státní policii a zloděje
jim předají. Je to zaběhlá praxe.
Když je problém a zadržíme zloděje až venku, stalo se nám i to, že už
u sebe nic neměl. Od městské policie jsme se pak dozvěděli, že nejsou
důkazy, takže ho vlastně musíme

pustit. Přitom byli i svědci, kteří viděli, komu kradené zboží předal.
Abych to zkrátil, gratuluji kriminalistům, kteří jasně dokázali, že takové případy jdou řešit. Na druhé
straně dávám prostor k zamyšlení
veliteli městské policie, nebo spíše
městu, které tuto složku zřizuje, zda
by neměli na své práci něco změnit.
A reakce o pravomocech atd. ani
nemusí vedení MP publikovat, to
všichni známe. Stačilo by jediné chtít…
Roman K., Prostějov

pana Hübnera. Podle jejího názoru tedy jasně vyplývá, že je zcela
normální, že pohodový a bezproblémový člověk při nějakých potížích sáhne po zbrani a jde vyloupit s komplici několik barů. A
kolik by jich ještě bylo, kdyby
kriminálka na ně tak včasně nepřišla! Sice není správné co udělal, jak píše, ale zkrátka někdo si
dovolil napsat svůj názor na celou
věc, a to je špatné? Navíc to byl
přece strážník, lidé v takovém po-

volání by měli dbát na veřejný
pořádek a pomáhat lidem. A on si
mimo toho, že páchal a organizoval loupeže se zbraní, ještě navíc
u kolegů ověřoval, jaké mají
případné informace k jeho trestné
činnosti, co mohou vědět u státní
policie atd. Opravdu pohodový a
bezproblémový člověk. Navíc
agresivní, ozbrojený a nebezpečný. A vy paní Spurná? Jste taky
pohodová...
A. Procházková, Prostějov

Je v pořádku, že ředitel městské policie nedodržuje zákon?
Jsem pravidelným čtenářem Prostějovského Večerníku a v několika posledních vydáních jsem si četl i rubriku s dopisy čtenářů, které
se věnují problematice městské
policie. Nepatřím právě k těm, kteří by měli potřebu prezentovat své
názory v tisku, ale tentokrát jsem
se rozhodl udělat výjimku a o svůj
názor se s ostatními čtenáři podělit.
Bydlím na jednom z prostějovských sídlišť a pohybovat se zde
hlídky strážníků vidím téměř každý den. A musím říct, že má zkušenost s nimi je veskrze kladná.
Pokaždé, když jsme se na takovou
hlídku já nebo někdo z mého okolí obrátili, setkali jsme se se slušným jednáním, s ochotou pomoci či poradit. Vím však, že je i
spousta těch, kterým je práce policie trnem v oku a to zejména proto, že policisté přece dávají poku-

ty. Ovšem vadí toto slušným občanům? Nikdo nejsme neomylní, i já
jsem v minulosti pokutu obdržel.
Ale bylo to proto, že jsem pochybil. Svoji chybu uznávám a nebudu se proto zlobit na někoho jiného. Když se pohybuji po ulicích
našeho města, ať už za volantem
svého auta nebo jako chodec, vidím mnohdy tu aroganci či agresivitu některých našich spoluobčanů, zejména řidičů. Mnozí za volantem telefonují, a to i ve velmi
hustém provozu či dokonce při jízdě křižovatkou, mnozí dosti
výrazně překračují rychlost a tím
ohrožují všechny ostatní. Jsem již
starší člověk a když přecházím silnici, mám obavu, aby se právě v té
chvíli takový pirát silnic nepřiřítil.
Nikomu se jistě nelíbí ani to, když
si řidič zaparkuje svého plechového miláčka na chodník tak, že jej
maminky s kočárky musejí ob-

Hübner má pravdu!
Četl jsem článek, který napsal
Bedřich Hűbner a chtěl bych k
němu říct pár slov. Pracoval jsem
u městské policie několik let a
musím říct, že to, co Bedřich psal,
je pravda do posledního puntíku.
Nejenže ředitel Nagy preferuje
takzvaný čárkový systém, kdy
jsou strážníci hodnoceni dle vybraných pokut, ale on také absolutně nedbá na
bezpečnost strážníků. Mnohokrát
se na schůzích s panem starostou
probírala situace na hokejích a
strážníci požadovali výcvik,
ochranné pomůcky, jako alespoň
základní přilby a podobně, aby
bylo možno efektivně zajistit
klidný průběh utkání, ale toto bylo dle Nagyho nepotřebné a byla
by to prý zbytečná investice. Ale
do vysílaček s GPS to zbytečná
investice nebyla, byť se s nimi
strážníci ani nemůžou dovolat.

Ovšem funkci dohledu nad
strážníky plní skvěle.
Za působení Jana Nagyho odešla
ze služby spousta dobrých
strážníků, ale ani nad tím se vedení města nepozastavilo. To, že jste
hodnoceni jen za to, na kterém
políčku jste se umístili ve statistice přestupků, která neustále visí
na nástěnce pro strážníky, vám
vezme chuť do práce.
Je pravda, že policie, ať už městská nebo státní, je represivní složka a jako taková nebude nikdy
oblíbená. Málokdo si připustí, že
to, když dostane pokutu, je důsledek jeho jednání a to bude hrát vždy roli při náhledu na policii. Ale
přesto si myslím, že aspektů na
hodnocení práce strážníka je více.
Ale to ředitele nezajímá a velitelům směn je to jedno. Ti jsou rádi,
že mají teplé místo a mnohdy to
ani nemůžou sledovat, když ze-

Vážená redakce, já se většinou takových diskusí neúčastním, ale
tentokrát ni to nedá a děkuji vám za
možnost podělit se o mé zkušenosti. Jako pracovník ostrahy jednoho
z prostějovských obchodních domů jsem toho zloděje, který deset
let okrádal obchodníky z prostějovského náměstí, taky osobně znal.
Nejde jen o něj, kradou i jiní, často
lidé, do kterých byste to nikdy ne-

Opravdu pohoda...
Aféra strážníka Hübnera zasáhla
více či méně řadu lidí. Podivuji se
ale nad vyjádřením pisatelky
Spurné, která v předminulém čísle novin projevila svůj názor. Doslova uvedla, že pana Hübnera
osobně a dobře zná a že to byl až
do února tohoto roku pohodový a
bezproblémový člověk. Nevím,
jak ona sama zná okolnosti celého případu nebo jak dalece zná

Inzerce

4. května 2009

Najdete nás na:

www.vecer nikpv.cz

14

4. května 2009

S PORT BOXEŘI TITUL NEDOVEZLI
Sportovní tipy

15

Foto týdne

Okleštěná sestava však boj nevzdala

Dokázaly to! Nejmladší basketbalové minižačky TJ OP Prostějov
ovládly víkendové finále Národního poháru konané v Prostějově na ZŠ Dr.
Horáka. Malé Prostějovanky tak dokázaly získat pro své město první historický titul v basketbalu vůbec! Děvčatům samozřejmě gratuluje i sportovní redakce Prostějovského Večerníku. Podrobná reportáž na str. 25.
Foto Lucie Nedbalová

Holky porazily Ivančice
Obhájce mistrovského titulu
prostějovský boxerský klub
BC DTJ ukončil své roční panování na příznačném místě.
Stalo se tak v Ústí nad Labem,
kde se před rokem radovali hanáčtí rohovníci ze zisku zlatých
medailí. Příčinou porážky 12:6
byla kalvárie nečekaných
omluvenek stěžejních lídrů
týmu, kteří se ze zdravotních
důvodů nemohli prestižního
utkání zúčastnit.
„Do rozhodujícího boje jsme byli nuceni jít ve značně kombinované sestavě. Byla tam nějaká
marodka a chybou také byla sázka na mladé. Extraliga není o
dávání šancí mladým, ale o výhrách. Tam jsem to možná prokaučoval trochu i já. Kdybych se pokusil udržet staré ostřílené harcovníky, tak jsem přesvědčen, že
bychom titul obhájili,“ sypal si

Umřeli vstoje! Přestože nastupovali prostějovští rohovníci v Ústí z pozice velkých outsiderů, tak neprodali svou kůži lacino a k vítězství měli překvapivě blízko.
foto: Zdeněk Pěnička
popel na hlavu prostějovský
kouč Radek Křížek.
Před startem sezóny však klubové vedení hlásalo, že jakákoliv
medaile bude úspěchem, ale přece jenom s jídlem roste chuť…
„Samozřejmě, že je stříbro
úspěch, ale když jste tak blízko,
tak chcete přece být první, ne?“
položil řečnickou otázku očividně zklamaný Křížek. Pověstné zákulisní tahy ústeckého
klubu nebyly tentokrát cítit, protože si domácí výběr šel pro vítězství od samého začátku. „Na
rozhodčí si stěžovat nemůžeme.
Až na poslední zápas Benczeho s
Průšou to bylo všechno v pořádku,“ potvrdil korektní rozhodování Radek Křížek. Po roční pau-

ze tedy ovládl tuzemské dění mezi dvanácti provazy opět severočeský gigant. „Stříbro bude s odstupem bráno určitě jako velmi
dobrý výsledek. My se nemůžeme s naším soupeřem co se týká
zázemí vůbec srovnávat. Je jako
parta fotbalových amatérů proti
Barceloně, tedy co se týká rozpočtů,“ uznal neporovnatelné výchozí pozice obou klubů prostějovský lodivod. Na otázku, jestli
by se mohl těšit ze zlata nebýt nečekaných absencí Reitemana,
Krále a Besaljana odpověděl
Křížek zajímavě: „Řeknu to jinak. Kdybychom měli Dunku,
Baloga a Besaljana tak bychom
to jistě vyhráli!“
Podrobné
zpravodajství na str. 28
-zv-

Pomozte Orlům k postupu
a odjeďte z basketu autem!
Již delší dobu si mohli návštěvníci basketbalových utkání v
prostějovské hale Sportcentra
DDM všimnout, že probíhá v
poločasových přestávkách losování vstupenek o víkendový
pobyt v horské chatě. Ta pokračuje i nadále, ale klubové
vedení BK Prostějov ji ještě vyšperkovalo.
„Na rozhodující čtvrtfinálové
střetnutí s Libercem jsme stávající soutěž ještě vylepšili o možnost výhry v podobě zápůjčky
automobilu od firmy Brnocar,“
uvedl technický vedoucí týmu
BK Prostějov Michal Pekárek. V
kostce to tedy znamená, že šťastný majitel vylosované vstupenky
bude moci strávit pobyt v

krásném horském prostředí aniž
by utratil jedinou korunu za dopravu! Zbrusu novým vozem, samozřejmě s plnou nádrží, se totiž
může případný výherce na místo
své rekreace dopravit zcela zdarma! Proto by si měli fanoušci své

vstupenky pečlivě uschovat a
věřit jak v postup Orlů, tak i ve
vlastní štěstěnu. Veledůležité
střetnutí se uskuteční ve středu 6.
května od 18:00 hodin a přítomny budou i televizní kamery ČT
4!
-zv-

Ve středu se
hraje o přežití

Basketbalisté Prostějova stojí na hraně propasti.
Po neukázněném pátečním výkonu se nechali
zaskočit bojovným Libercem a musí se vyrovnávat s nečekanou situací v podobě pátého rozhodujícího zápasu. Takovou režii čtvrtfinálové
série si s jistotou nikdo z klubového vedení nepředstavoval. Paradoxem na celé situaci je, že se
jedná o souboj dobře placených profesionálů s
hráči hledajícími si angažmá! „Soupeř hraje absolutně bez zábran a naopak my se s tím těžko
vyrovnáváme. Páté střetnutí už nerozhoduje domácí prostředí, ale momentální pohoda. Já chci
věřit, že se nakonec budeme smát my,“ burcuje
fanouška, ale i své hráče trenér Peter Bálint.
Více na straně 24
-zv-

FC Kostelec na Hané - DFC
Rena Ivančice 4:2 (2:0)
Branky: 14. Oravcová, 17.
Páleníková, 70. a 85. Matoušková - 76. Holchanková, 87. z
pen. Hanzlová. Rozhodčí: Machálek - Částečka, Polus. Diváků: 120. Sestava Kostelce:
Křupková - Burgetová, Všetičková, Pitáková, Karásková Křížková (55. Poučová), Oravcová, Božková, Knápková (34.
Krůpová) - Matoušková (89.
Pavlíčková), Páleníková (80.
Otáhalová). Trenér: Petr Merta.
Ve 13. kole Moravskoslezské
divize žen ve fotbale, hostil jediný regionální ženský tým FC
Kostelec na Hané výběr z Ivančic. V krásném počasí si našlo
cestu do kosteleckého areálu
okolo dvou stovek diváků, kteří
museli být s předvedenou hrou
obou celků spokojeni. Domácí
tým od začátku vrhnul všechny
síly do útoku a po šancích Páleníkové, Matouškové a Oravcové se poslední jmenovaná povedeným lobem prosadila - 1:0.
Mezitím si ale několikrát chytla
na míč i gólmanka Křupková,
která musela čelit střelám fotbalovějších soupeřek. Tři minuty

MS DIVIZE ŽENY
po první brance nasadila k úprku s míčem na noze Páleníková
a po povedeném sóle zvýšila na
2:0. Po změně stran se snažily
soupeřky z Ivančic o srovnání
stavu, ale bojovnost a nadšení
kosteleckých děvčat jejich kvality eliminovalo. Když dvacet
minut před koncem konečně
proměnila své sólo i Matoušková, vypadalo to na pohodu. Přišla však chvilka nepozornosti a
bylo 3:1. Zodpovědnost vzala
na svá bedra znovu nepolapitelná Matoušková a Ivančickým
nezbylo než sledovat její vzdalující se záda - 4:1. Po ruce Všetičkové už pak stihl deprimovaný soupeř jen snížit z penaltového puntíku. „Musím holky
opravdu pochválit za nezměrnou bojovnost. Také Křupková
nás s kvalitním soupeřem držela ve hře. Soupeř byl fotbalovější, ale my produktivnější. Když
jsme přežili i dvacetiminutový
nápor ve druhé půli, věřil jsem v
dobrý konec. Do Vracova jedeme v neděli pro body,“ vyhlašuje bojovně před dalším zápasem
trenér Petr Merta.
-zv-

Kostelecké holky jedou! Stále větší počet fanoušků si nachází na
kostelecký stadion v době zápasů ženského týmu. Včera děvčata dobře
navnadila i první mužstvo, které rozstřílelo 6:0 Vrchoslavice.
foto: Zdeněk Pěnička

Vybíráme nejlepší a nejhorší mužstvo víkendu

JEDNIČKA VÍKENDU
SK JESENEC
Jesenečtí fotbalisté postupové zbraně zdaleka neskládají. Ve včerejším duelu s vedoucím Bělotínem si otevřeli svěřenci trenéra Jaroslava Ullmanna na svém pažitu doslova střelnici a po výsledku 6:2
pohladili duše svých příznivců. Neskutečná kanonáda v prestižním
střetnutí s jistotou nahnala strach soupeřům a naopak vlila krev do
žil domácích hráčů v jejich dalším jarním tažení. BRAVO, JESENEC!

PROPADÁK VÍKENDU
TJ SOKOL PROTIVANOV
Po výtečném jarním vstupu, se protivanovský záchranářský stroj zasekl v tu nejnevhodnější chvíli. V důležitém zápase s Otrokovicemi
nepředvedli svěřenci trenéra Romana Sedláčka zhola nic z toho co
je zdobilo v předcházejících zápasech. Navíc svým „mistrovským“
přístupem svého impulzivního kouče jeho podřízení řádně namíchli. PROTIVANOV, TAK TAKHLE TEDY NE!
-zv-

NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA PRO VŠECHNY SPORTOVNÍ PŘÍZNIVCE:

sport@vecernikpv.cz
Těšíme se na vaše názory týkající se sportovního dění v našem regionu. Sportovní redakce Prostějovského Večerníku

4. května 2009

Realitní kancelář

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

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

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

NOVINKA!
realityarea@volny.cz

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

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

Marie Pujmanové, Prostějov 4 520,Resslova, Prostějov
5 000,sídl. Svobody, Prostějov
6 000,Waitova, Prostějov
6 500,Dolní, Prostějov
7 500,Palackého, Prostějov
7 900,Slovenská, Prostějov
8 000,Švýcarská, Prostějov
8 700,Marie Pujmanové, Prostějov 8 900,Švýcarská, Prostějov
10 000,-

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

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

Moravská, Prostějov
info v RK
Karlov, Prostějov
790 000,Jana Zrzavého, Prostějov 1 000 000,Dolní, Prostějov
1 030 000,A. Slavíčka, Prostějov 1 040 000,Krasická, Prostějov
1 074 000,Moravská, Prostějov
1 080 000,Dolní, Prostějov
1 120 000,Krasická, Prostějov
1 140 000,Dolní, Prostějov
1 150 000,Dolní, Prostějov
1 200 000,B. Šmerala, Prostějov 1 250 000,Rumunská, Prostějov
1 250 000,Dolní, Prostějov
1 290 000,Brněnská, Prostějov
1 390 000,Jana Zrzavého, Prostějov 1 410 000,Tylova, Prostějov
1 440 000,Západní, Prostějov
1 450 000,Václava Špály, Prostějov 1 525 000,Jezdecká, Prostějov
1 547 670,Jezdecká, Prostějov
1 615 680,Západní, Prostějov
1 630 000,Jezdecká, Prostějov
1 644 200,B. Šmerala, Prostějov 1 649 000,Jezdecká, Prostějov
1 700 250,Šlikova, Prostějov
1 750 000,Šípková, Prostějov
1 970 000,Jezdecká, Prostějov
2 092 110,Vojáčkovo nám., Prostějov 2 100 000,Jezdecká, Prostějov
2 353 410,Jezdecká, Prostějov
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.: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.: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

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

5+1 Němčice nad Hanou
1+1 Ptení
2+1 Lešany u Prostějova
4+1 Rozstání pod Kojálem
1+1 Přemyslovice
2 x 3+1 Pavlovice u Kojetína
3+1 Kralice na Hané
Koberská, Brodek u PV
2+1,1+1 Výšovice
2*2+1 Lidická, Prostějov
4+1 Prostějov
3+1 Šlikova, Prostějov
Winklerova, Prostějov
2*3+1 Krasická, Prostějov

15 000,400 000,740 000,870 000,950 000,970 000,1 410 000,1 575 000,1 640 000,2 650 000,3 150 000,3 200 000,3 320 000,3 995 000,-

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

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

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: 1 800 000Kč
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
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

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

Vykoupíme Vaši nemovitost !!

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

www.jhreality.cz
NOVINKA

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.

Kralice n/H, okr. Prostějov
Prodej objektu ke komerčnímu využití i bydlení.
Vhodné využití jako lázně, penzion, apod. Nyní v
přízemí funkční restaurace a byt, v patře ubytovna,
rozsáhlý dvůr. Zast. plocha 1213 m2, zahrada 1348
m2.
Cena: Kč 2.500.000,-

Byt2+1,PV-Dolníul.,vosobnímvl.,plast.okna,lodžie,zateplení .Větší byt se šatnou.VI. patře, 58 m2. Cena: 1 180 000,-Kč

NOVINKA

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

Otaslavice, okr. Prostějov
Prodej dřevěné podsklepené chaty uprostřed zahrady u lesa. Zahrada 1071 m2, zast. plocha 43 m2.
Cena: Kč 235.000,-

NOVINKA
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

Pronájem pozemku PV- Plumlovská - Domamyslická.
Vhodné pro autobazar a podobné. Cena: 18 000,-Kč / měsíc.
Zvýhodněná cena části pozemku Držovice, vhodné na
stavbu RD.
Cena: 800,-Kč/ m2.

Výhodná investice !!
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

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!

Prodeje zajišťujeme kvalitním
právním zastoupením, pojištěním
a depozitní úschovou .

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

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

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.

www.reality-prostejov.com

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

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

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

Prostějov, ul. Pod Kosířem
Cihlovýbyt2+1vsecesnímdomě.Podlahováplocha
70 m2, 1. patro, před rekonstrukcí, sklep, zahrada.
Cena: Kč 960.000,-

NOVINKA

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

Brodek u Konice, okr. Prostějov
ZděnývolněstojícíRD3+1(100m2)předrekonstrukcí, možnost využití půdy, garáž. Veškeré inž. sítě. Zast.
plocha118m2,zahrada360m2. Cena:Kč490.000,-

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,
zahrada 140 m2.
Cena: Kč 590.000,-

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.

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

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

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.
plocha124m2,zahrada1134m2. Cena:Kč1.700.000,BYTY – PRODEJ:
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, sídl. Svobody
Kč 5.500,-/měsíc vč. inkasa
1+1, Krasická ul.
Kč 5.500,-/měsíc vč. inkasa
1+1, Okružní 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
4+1, nám. Spojenců Kč 8.000,-/měsíc + inkaso
GARÁŽ – PRODEJ:
Brněnská ul.
Kč 135.000,-

 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 - 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,
ihnedvolnýSLEVA!Novácena:5900Kčvč.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 – 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
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Volejbalová světoběžnice poprvé s mistrovským pohárem

„Vyhrát titul to je něco úžasného,“ říká americká blokařka Elisha Thomas
Jednou z velkých opor mistrovského týmu VK Prostějov byla
v uplynulé sezóně i americká
světoběžnice Elisha Thomas volejbalistka z Kalifornie, která
vyrostla v Sacramentu, momentálně má zázemí na Long
Beach. Během exkluzivního
rozhovoru pro Prostějovský
Večerník prozradila i to, že nejradši má belgické pivo Hoegaarden a při volejbalu se z ní
stává jiný člověk, který zuří a
nadává.
„Přesto, že jsem povoláním sportovec, jsem velmi líná. Opravdu.
Kdyby mi trenér neřekl, že musím
být v určitou hodinu například na
tréninku, jen tak bych se poflakovala klidně celý den,“ práskla na
sebe dále téměř dvoumetrová blokařka.
¤ Jak jste se dostala k volejbalu?
„Volejbal jsem začala hrát ve 14
letech. Takže vlastně docela pozdě. Předtím jsem se věnovala socceru (americký název pro fotbal
pozn. red.). Pak jsem najednou
hodně vyrostla. Když jsem byla
jednou v pizzerii, někdo se mě zeptal, jestli bych nechtěla zkusit
hrát volejbal. Tak jsem řekla, že
ano, proč ne. A tím začala moje
volejbalová kariéra. Jsem první a
jediný profesionální sportovec z
rodiny.“
¤ Proč jste se pak rozhodla pro
tu profesionální dráhu?
„Nevím, to se tak nějak stalo, jako
ostatně všechno ve volejbale.
Nejdříve jsem hrála pro zábavu,
taky protože moje maminka si to
přála. Pak jsem šla na univerzitu,
dostala jsem se do národního
týmu a tak to šlo dál a dál.“
¤ A univerzitu jste při tom všem
zvládla dokončit?

„Volejbal je něco,
co mě strašně
naplňuje.“

se mi líbilo strašně moc. Museli
jsme hodně cestovat na velké
vzdálenosti a k tomu jsme využívali jejich rychlovlak, který jezdí rychlostí 200 km v hodině, prostě bláznivé, opravdu rychlé. Já
jsem tam byla jediná zahraniční

¤ Jsou nějaké rozdíly mezi
americkým a evropským volejbalem?
„Ano to určitě jsou. Americký
způsob hry je rychlejší, používá
se více kombinací a triků.“
¤ Co říkáte na vítězství v Československém poháru?
„Tak to bylo naprosto úžasné.
Spousta legrace, řekla bych. Bylo to hodně emotivní, hrát poslední zápas v Olomouci. Věděli

„Nejlepší pro
život i co se týče
volejbalu bylo
právě Japonsko.“

mi, národní titul nezískala. Je to
úžasné.“
¤ Jak odpočíváte?
„Pro mě je největší relax, když
můžu vyrazit do společnosti.
Žádné masáže, žádné plavání,
nic takového. Nemusím jít zrovna na párty. Ráda chodím do hezkých restaurací, posedět s přáteli,
dobře se najíst, odpočinout si.“
¤ Co máte v plánu na léto?
„Po sezóně se sbalím, pojedu do-

„Předtím jsem nikdy, v žádné
zemi, národní titul nezískala.
Je to úžasné.“

hráčka. Kupodivu i v Japonsku
mají hodně vysoké ženy, nebyla
jsem nejvyšší. Zajímavé bylo taky
to, že nikdo z týmu neuměl anglicky. Takže jsem měla osobního
tlumočníka, který mě všude doprovázel, i na trénink. Na konci
sezóny jsem docela rozuměla
japonsky.“
¤ Ve které z těch zemí jste
byla nejspokojenější a
ve které naopak nejméně ráda?
„Nejlepší pro život i co
se týče volejbalu bylo
právě Japonsko, tam
jsem to opravdu milovala. Jídlo, kultura,
hodní a milí lidé. To
všechno tam najdete.
No a nejhůř se mi žilo
v Rusku. Je to studená
země, s minimem sluníčka a krátkými dny.
Já jsem z Kalifornie,
takže to na mě působilo
poněkud depresivně. Po
herní stránce však hodnotím
ruskou ligu jako nejlepší a nejsilnější, ve které jsem kdy
hrála.“
¤ Jak se vám tady líbí?
„Tady u vás se mi líbí
moc. Opravdu, jsem
tu ráda. Jsem sice
zvyklá na velkoměsto, ale ani v
Prostějově mi

Pořád mluví. Nespoutaný živel předvádí i na palubovce. Trenér
Čada s údivem sleduje jak mu fušuje do řemesla…
foto: Jiří Vojzola
nic nechybí. Máte i to pěkné počasí, takže jsem spokojená.“
¤ Uvedla jste, že největším koníčkem je pro vás rodina a
pláž. Ani jedno tady bohužel
není…
„Ano, ale mám obrovské štěstí na kolektiv, který tady
máme. V podstatě si rodinu
nahrazuji přáteli. Mám skvělé
vztahy s hráčkami z týmu, s
trenérem, kamarádíme s basketbalisty. Chodíme spolu ven,
na oběd, zahrát si třeba nějaké
hry.“
¤ Co vás vedlo k tomu, že jste
opustila Spojené státy?
„Neexistuje tam profesionální volejbalová
liga. A volejbal je
něco, co mě strašně naplňuje, tak
jsem se rozhodla
ho následovat.
Proto.“
¤ Vzpomenete
si na nejlepší a
nejhorší moment kariéry?
„Tak to vím úplně přesně. Nejhorší a nejlepší
moment v mé
kariéře je jedno a
to samé. Hrála
jsem finále Mistrovství univerzit
celých Spoje-

„Ještě ne, ale určitě se na to chystám. Odešla jsem jeden semestr,
tedy půl roku před ukončením
studia. Ale nebojím se, že bych to
nezvládla. Jde jen o to napsat a obhájit závěrečnou práci, všechno
ostatní jsem úspěšně absolvovala.“
¤ Které země jste při cestování
za angažmá vystřídala?
„Z Ameriky jsem odjela rovnou
do Japonska, následovala Itálie,
dva roky v Rusku a teď jsem tady.“
¤ Jak se vám líbilo v Japonsku,
to je úplně něco jiného
ne?
„Ano to je, v Japonsku

ných států. Náš tým byl tehdy absolutní jednička, turnajem jsme
prošli bez jediné porážky. Šestatřicet vítězství za sebou, perfektní sezóna. Zápas o první místo a
tím i o titul jsme ale před očima
deseti tisíc diváků prohráli. Po
tom všem. To bylo strašné a
krásné zároveň.“

jsme, že musíme vyhrát. Motivace byla obrovská, strašně moc
jsme chtěli vyhrát. Nakonec jsme
je porazily hladce a rychle, bylo
to bláznivé. To vítězství pro nás
znamenalo hrozně moc, výhra v
poháru byla opravdu důležitá.
Viděli jsme, jak opravdu dobře
jsme schopné hrát, což sebevědomí týmu celkově vždycky prospěje.“
¤ A vítězství v České lize?
„To považuji za svou novou nejlepší zkušenost, největší úspěch.
Předtím jsem nikdy, v žádné ze-

mů a tam budu každý den jenom
ležet na pláži. Už se na to moc
těším.“ (smích)
¤ A co až přestanete hrát volejbal?
„Pak si vezmu bohatého muže.
(smích) Ale vážně, možná budu
prodávat reality. Mám moc ráda
domy a všechno kolem nich.
A když ne, tak si pořídím děti a
stanu se ženou v domácnosti,
opravdu. Je jedno, kde to bude.
Chci se vdát a usadit. Jestli v
Americe nebo kdekoli jinde, na
tom nezáleží.“ Lucie Nedbalová

Rozjet to umí pořádně! Na závěrečném titulovém
banketu byla Elisha v hlavní roli. Duet si střihla i s basketbalistou Villepiguem…
foto: Jiří Vojzola

Úsměv je jí
vlastní.
Požádat o rozhovor? Žádný problém, Elisha je naprostou profesionálkou.
foto: Z. Pěnička

Prostějovští motorkáři úspěšní v Maďarsku
Úspěšný vstup do nové sezony zaznamenal prostějovský
FREE-MOTO-TEAM ve složení David Píchal a Richard
Sedlák na maďarském okruhu Hungaroring, který v době od 24. do 26. dubna hostil
Mistrovství Motocyklů Čes-

ké republiky. David Píchal
obsadil osmou a Richard
Sedlák dokonce čtvrtou příčku, když o místo na bedně
přišel až v posledním kole.
Další dvě místa v desítce přinesl i nedělní závod třídy Supersport.

Prvně jmenovaný si vybral trochu smůly už v tréninku, kdy zaznamenal pád ve velké rychlosti po cílové rovince, vše se obešlo naštěstí bez zranění a po
opravě motocyklu se dalo pokračovat. Nejvíce poškozená
byla už tak dost pády zkoušená

Prostějované bodovali. FREE-MOTO-TEAM zahájil letošní závodní sezónu na maďarském Hungaroringu

kombinéza a bohužel i přilba,
která byla pořadateli soutěže v
souladu s pravidly po čas podniku zabavena a musela být nahrazená novou, tím se trochu prodražil již tak finančně náročný
víkend. Kvalifikační časy slibovaly dobré postavení na startovním roštu, nicméně tento závod
se v Maďarsku jede zároveň s
třídou nad 600ccm, což jsou
všechno silnější „litrové“ motorky, které jedou rychleji na rovinkách a naopak v zatáčkách
jsou pomalejší. Protože obě skupiny mají na technicky náročné
trati přibližně stejné časy na kolo, postavení na roštu je značně
promíchané a situace po startu
bývá velmi nebezpečná, neboť i
vzadu postavené „litry“ se na
dlouhé rovince derou vpřed a po
zbytek závodu rychlejším „šestkám“ hodně překáží. Na to doplatil hned v prvním kole jeden
z favoritů, který upadl v zatáčce
po střetu s pomalejším jezdcem.
Stejně tak i David Píchal měl celý závod problém s proplétáním
se přes pomalejší „litrové“ soupeře, nepodařilo se mu zajet ani
lepší čas než 2:02 z kvalifikace a
skončil na 8. místě v kategorii z
15 zúčastněných. Zato Richard
Sedlák po dobrém startu jel celou dobu na skvělém třetím

místě, o které bohužel přišel až
v posledním kole a cílovou čáru
tak protnul jako čtvrtý. Nedělním vyvrcholením byla třída
Supersport, kde jede nejen absolutní špička z MMČR, ale i
zahraničí jezdci a start v této kategorii byl spíše zkouškou. Do
tohoto závodu jezdci FREEMOTO-TEAMU nastupují s

možností pouze překvapit, nikoliv zklamat. Výborně opět
zabojoval Richard Sedlák a dojel z českých jezdců na 6. místě
s osobním rekordem na kolo
2:00. David Píchal následně na
10. místě.
Reportáž z každého podniku
MMČR bude pravidelně ve
svém nedělním studiu MotoGP

k vidění i na TV Nova. Také bychom chtěli tímto všechny pozvat na Memoriál J. Huleše, který se jede od čtvrtku 21 do neděle 24. května, na téměř domácím
Masarykově okruhu v Brně. Přijďte podpořit naše jezdce na jistě
divácky atraktivním okruhu a
využijte tak možnost bezplatného vstupu do hlediště.
-red-
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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

Připravovaná novostavba RD 3+kk
DOBROCHOV
NOVINKAROKU 2009

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

dispozice 3+kk
zast.pl. 90 m2
už.pl. 72 m2
Cena na klíč včetně pozemku 1000 m2
2.600.000 Kč
Financování zajistíme !
RODINNÉ DOMY

Prodej RD 3+1 Ondratice, okrajová část
obce,sam. vjezd, zahrada, k bydlení i k rekreaci.
Cena: 550.000 Kč
Prodej cihlového RD 2+1 Určice, koupelna s WC, voda obecní, 220/380 V, plyn
na pozemku, topení el + krbová kamna,
podlahy dlažba, plovoucí, dřevotříska a
koberce, okna plastová, střecha valbová,
krytina tašky. Možnost zbudovat podkroví.
Cena 910.000 Kč

BYTOVÝ DŮM - PRODEJ

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

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

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

Michael Vejmola

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

tel.:
mobil:

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

NABÍZÍME:

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

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!!

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

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

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

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

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

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.

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.

640.000 Kč
840.000 Kč
890.000 Kč
1.190.000 Kč
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1.245.000 Kč
1.245.000 Kč
1.290.000 Kč
1.290.000 Kč
1.320.000 Kč
1.400.000 Kč
1.240.000 Kč
1.435.000 Kč
1.440.000 Kč
1.445.000 Kč
1.540.000 Kč
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1.580.000 Kč
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1.880.000 Kč
1.950.000 Kč
2.200.000 Kč

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 Slezská, c, 33 m2
7.000,-Kč vč.ink.
1+1 Vápenice, c, 48 m2
7.300,-Kč vč.ink.
2+1 Belgická p, 44 m2
5.500,-Kč + ink.
2+1 Žeranovská p, 58 m2
6.500,-Kč + ink.
2+1 Olomoucká c, 73 m2
7.400,-Kč vč. 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
6.800,-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+2 Rejskova c, 120 m2
8.000,-Kč + ink.

DOMY – PRODEJ

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

RD 3+1 Pěnčín - okr. Prostějov
pozemek: 201 m2, řadová zástavba, dvorek, nové plas.
okna, zateplení, fasáda, kompl. IS. Cena: 1.290.000,-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

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 Dolní p/ov, 58 m2
2+1 Dolní p/ov, 59 m2
2+1 Šmeralova p/dr, 67 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
2+1 Brněnská c/ov, 65 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

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:

Byt 1+1, DV, 39m2, Praha 7-Holešovice cihla, 1patro, výtah, plast.okna, nová
koupelna, ostatní původní stav, převod
do OV v roce 2010, okna do klidné
dvorní části, sklep, pěkné bydlení v udržovaném domě, výborná dostupnost do
centra, ihned volný.
Cena v RK

BYTY – PRONÁJEM

RD Nezamyslice
Tel.: 777 851 606
Dispozičně 2+1, zastavěná plocha 43m2,
zahrada 840 m2. Veškeré inženýrské sítě.
Sleva !!! Nová cena 590.000,- Kč
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

www.asistent-reality.cz

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

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

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 Plumlov - okr. Prostějov
koncový řadový dům po rekonstrukci, dvorek, podkroví,
nová kuchyň, plast. okna.
Cena: 2.260.000,-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 4+1, 2+kk Mostkovice - okr. Prostějov
pozemek: 1.722 m2, garáže, zahrada, lodžie, krytý bazén,
plast. okna.
Cena: 3.420.000,-Kč

RD 2x3+1 Mostkovice - okr. Prostějov
pozemek: 780 m2, koncový řadový dům, zahrada, garáž,
nová střecha, kompl. IS.
Cena: 3.660.000,-Kč

BYTY PRONÁJEM:

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.

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 3,5+2 Dětkovice - okr. Prostějov
pozemek: 5.000 m2, samostatně stojící, garáž, balkon,
terasy, klidné místo.
Cena: 3.500.000,-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-pronájemprostorného bytu 2,5 + 1 v rodin. doměopodlah.ploše113m2,1.
patro, klidná část města, nám.
Spojenců, ústřed. plyn. vytáp., vlastní měřiče plynu
aelektriky.
Cena:6.500,-Kč/měs.+inkaso
Nebytové prostory
Prostějov - pronájem nebyt.
prostornaul.Dolnívhodných
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

4. května 2009
REALITNÍ KANCELÁŘ

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
fax.: 582 351 422, www.ackoreality.cz
zelená linka: 800 107 01
BYTY:
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
PŮJČKY OPROTi ZÁSTAVě NEMOViTOSTi. PENíZE DO 3 - 5 PRAC. DNŮ
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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 Krapkova OV cihla 839.000Kč Výrazná sleva!!!
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 Šmerala 1.040.000Kč
T:739 322 895 5
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, pl. okna,
žaluzie, parkety, šatna. 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 Dolní 55m2, balkon, šatna, komora, po rekonstrukci.Cena k jednání 1.240.000Kč
T:739 322 895
2+1 Česká Cihla.Po rekonstrukci. 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 rek. Za domem uzavřený dvůr. Stání pro vozidlo 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,
lodžie.Cena 1.640.000Kč Možno 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 1.389.000 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 domů 4 až 6+kk Prostějov-Vrahovice.
Možnost výběru všech stav. 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 u hotelu Teniskomerc 1214m2,
š 22m, d 55m, sítě u pozemku
T:732 285 189
pronájmY
1+kk Olomoucká 22m2 Nájem 3.300Kč+800Kč en.
T:739 322 895
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 Ambrose Cihla. Možnost trv. pobytu. Nájem vč.
ink. 6.400Kč
T:739 322 895
Nadstandardní 1+1 Slezská. Po kompletní rekonstrukci. 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
1+1 sidl. Svobody 6000Kč vč. ink.
T:739 322 895
2+1 Olomoucká Cihla. Byt je zařízený, možné vyklidit.
Nově vymalováno.Za domem zahrada. Nájem vč. ink
6.900Kč
T:739 322 895
2+1 sidl. Svobody. Nová lodžie. Nájem 7.500Kč vč.
ink.
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. Částečně zařízený.
Nájem 7.400Kč+elektřina
T:739 322 895
3+1 E. Beneše. 80m2. Lodžie, šatna. Zařízený, možno i
nezařízený. Velmi dobrý stav. Nájem 8.000Kč +800en.
T:739 322 895
3+1 M. Pujmanové Cihla.Velmi pěkný prostorný byt.
2 balkony. Neprůch. pokoje. Klidný dům. Nájem vč.
ink. 8.600Kč
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, 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
790tis 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, 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, před dokončením. 3.390tis Kč
RD Němčice nad Hanou 3+1, dvůr, zahrada,
plast. okna.
949tis Kč
RD Brodek u PV – Sněhotice 3+1, velký
pozemek.
1.090tis Kč
Zděná chata Maleny.
Zděná chata Seč

1.200tis Kč
790tis Kč

Pozemek Domamyslice, veškeré IS, 1426m2.
1450 Kč/m2
Pozemky Mostkovice – výměry cca 700 m2
Pronájem garáže, PV Žeranovská, 1.500,- Kč/m
Pronájem prodejny PV Svatoplukova 140m2.
22tis Kč/m
Pronájem kanceláří v centru PV, 40m2.
4tis 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, zahrada
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 PV, Trávnická 2+1, přístavky, zahrada
2.090tis Kč
Chata 5+1, Stražisko – Maleny.
470tis Kč
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

     
      
    

    
    
   

Byt 3+kk
Prostějov, Podjezd
  
1.870.000,-Kč
  

RD
1+1 Měrovice na Hané


Němčice n.H. - RD 4+2, samostatně stojící, veškeré
IS, malý dvorek, dokončení rekonstrukce před prodejem.
Cena 999 tis. Kč      

440.000,-Kč

RD
 nebo



chalupa
Raková,
okr.

    
* NOVINKA * RD 3+1 v Krumsíně, cihlový,
Prostějov
515.000,-Kč
zastavěná plocha 90m2. V přízemí domu je
      
obývací pokoj, kuchyň, koupelna a WC. V patře
    
jsou 2 pokoje z toho jeden se vstupem na terasu,
RD 3+1 Vřesovice, okr.
plynové ÚT. Dále je k prodeji zahrada 390m2 s
Kralice n.H. - RD 5+1 s garáží, řadový, poschoďový,     
novou prostornou garáží a s podsklepenou kůl- 


veškeré IS, dvojgaráž, zahrada, po částečné rekon-Prostějov
     765.000,-Kč
 
nou.
Cena 1.670.000Kč.
     
strukci.
Cena 1.575 tis. Kč.       
* Rekreační chata mezi obcemi Čunín a Maleny 
  
na samotě uprostřed lesa, v sousedství jsou jen

  

RD
3+1 Lipová,
okr. Prostějov
čtyři další chaty. Chata je přízemní, podsklepe-    
     
 
850.000,-Kč
ná. Vstupní nekrytá terasa, hala, kuchyň a ložnice, WC suché. Zastavěná plocha chaty včetně      
        
terasy je 50m2. Celková plocha oplocené, udr   
 RD
 2+1

 
 
Slavětín
u Litovle
žované zahrady je 462m2. Cena 350.000 Kč.
Plumlovská přehrada - Chata 2+1, voda, elektřina,







* RD 5+1 v Dobrochově. V 1NP je vstup přes
plyn, zahrada 400 m2.
Cena 640 tis. Kč
890.000,-Kč
zádveří na chodbu, je zde schodiště do 2NP, ga-      
     
ráž, bývalá uhelna, kotelna a sprcha. Ve 2NP je    
     
chodba, spíž, WC, kuchyně s jídelnou a obývací
    
RD Vranovice - Kelčice
pokoj. Ve 3NP je chodba, koupelna, WC a čtyři
obytné místnosti. Dům je napojen na veškeré
1.190.000,- Kč
inženýrské sítě, byl postaven v roce 1991 a je
velmi dobře udržován.
Cena 2.490.000Kč.
Otaslavice – RD 2+1, řadový, poschoďový, smíšené
* RD 5+1 v Brodku u Konice, po kompletní reRD 6+2 Drysice okr. Vyškov
zdivo, El., voda, plyn, kanalizace, malý dvorek.
konstrukci, cihlový, celk. výměra poz. 400m2,
Cena 540 tis. Kč
1.350.000,-Kč
zast. plocha 126m2. V přízemí jsou 2 pokoje,
kuchyň, chodba s koupelnou a WC. V podkroví
Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice a Čechovice
jsou 3 pokoje z toho jeden s lodžií. Dále garáž,
RD 2,5+1 Slatinice, okr.
kotelna a sklad uhlí, na zahradě gril. Vzdálenost
Olomouc
20km od Prostějova. Čistý vzduch, klid a krásná
2.549.000,- Kč
      
příroda.
Cena k jednání je 1.890.000Kč.
      
  
RD
5+1 Čehovice,
okr. 
 
  
     
Prostějov
* NOVINKA * Prodej bytu 1+1, Prostějov, ul.
 
   2.700.000,-Kč
  
Byt 3+1, Dr., panel,, po rekonstrukci, Němčice
   

Tovačovského, OV, cihla, 1 NP, 35m2, plast.
Cena 1.099 tis. Kč
okna, sklep, byt po rekonstrukci bez dalších in      
Stavební pozemek VranoviceTel.:606 922 838
BYTY

vestic. Parkování u domu. Cena 860.000Kč
Byt 1+KK, OV, panel, v PV
Cena 635 tis. Kč
Kelčice
475,-Kč/m2
* Prodej bytu 3+1 v Plumlově, OV, cihla, 1 NP,
Byt 1+1, OV, panel, v PV
Cena 799 tis. Kč
85m2, plastová okna, ÚT - vytápění plynové (k
Byt 1+1, Dr., panel, v PV
Cena 848 tis. Kč
dispozici je i kotel na TP), plovoucí podlahy, balByt 1+KK, OV., panel v PV
Cena 899 tis. Kč
3 Stavební pozemky Kralice
kon, 4x sklep, byt je po kompletní rekonstrukci
Byt 2+1, panel, Dr., PV
Cena 999 tis. Kč
– bez dalších investic. U domu kryté garážové
 
   
na Hané
600,-Kč/m2
Byt
2+1
s
šatnou,
Dr.,
panel,
v
PV
Cena
1.000
tis.
Kč
stání, zahrádka a dětské hřiště. Vyhledávaná
  
     
Byt 2+1, OV, panel, pěkná lokalita, v PV Cena 1.100 tis. Kč
a klidná lokalita!! MOŽNOST VÝMĚNY
  

OV,


Byt 2+1
s šatnou,
panel,
v PV Cena 1.200 tis. Kč
TOHOTO BYTU ZA RODINNÝ DŮM V
Byt 2+1, Dr., cihla, nízké náklady v PV Cena 1.210 tis. Kč
PLUMLOVĚ S DOPLATKEM!!
Byt 
2+1 s šatnou, Dr.,
panel, v PV
Cena 1.155

 
 
 tis. Kč      
Cena 1.590.000Kč – SLEVA
!! 
Byt
2+1, Dr., cihla,
rekonstrukci,
v PV 
Cena 1.260
 
po 

tis. Kč     
Tel.: 606 922 838



POZEMKY

2+1
s šatnou,
OV, panel, v PV
 Byt


Byt 2+1, OV, cihla, v PV

A další nemovitosti
najdete na
Cena 1.365 tis. Kč




  
Cena 1.390 tis. Kč
www.oknorealit.cz
Cena 1.290 tis. Kč     

* Prodej stavebního pozemku v Plumlově o celByt 3+KK, Dr, panel, v PV
kové výměře 1.520m2. Parcela leží v lokalitě
s

v

Byt
3+1, OVpanel,
PV Cena
1.365 tis. Kč
unikátním výhledem na Plumlovskou přehradu.
 

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



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

 
možné ihned!
Cena 1.550Kč za 1m2.
1.470 tis. Kč
   Cena

* Prodej oplocené zahrady v Plumlově, o výměře
Byt
3+1,
OV,
panel,
po
rek.,
v
PV
Cena
1.699
366m2. U pozemku je elektřina, další sítě nejsou.
      tis. Kč
Pozemek se nachází v klidné lokalitě s velmi
pěk      
Hanáckého pluku 1498/3
ným výhledem na Plumlov. Cena 160.000Kč.

www.a-zreality.cz
 
DALŠí
NABíDKA V
RK NEBO
* Prodej stavebního pozemku v Plumlově
o 

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

STAČí JEN ZAVOLAT A MY VÁS RÁDi

OKNO REALIT
IGIVEX s. r. o.

  AVŠE


  tel.

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


ho nastěhování. Cena k jednání.
Cena: 1.490.000,- Kč
Prodej RD 4+1, Ohrozim, s vjezdem a zahradou, plocha pozemku
420 m2, téměř dokončená kompletní rekonstrukce, finální podoba
podle přání
klienta, doporučujeme
prohlídku. Cena:
1.990.000,- Kč

 
 
Prodej RD 2,5+1, Slatinice, po kompletní rekonstrukci, ihned k
bydlení, atraktivní lokalita lázeňské obce.
Cena: 2.360.000,- 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

      
  
     
  
  
   
   
    
     
    
  
    

Reality

4. května
2009
4. května
2009

Hlaváčkovo nám. 3,
Prostějov, Tel.: 775 780 986
Prostějov – Jezdecká
Stavba dokončena - poslední volné byty

reality

reality

Prodej garáže v Močidýlkách, výměra 20m2, zabezpečení, dobrý přístup.
Cena 85 000,-Kč. Tel: 603 598 193

reality

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

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

Prodej RD 5+1, Čelechovice n/H, ZP
564m2, zahrada 1321m2, garáž, hosp.
budovy, skleník. Tel: 774 101 818,
www.byty-gfb.cz
Prodej bytu OV 1+1, ul. Krasická, novostavba, výměra 39m2, 3p, po rekonstrukci, nízké náklady. Cena 1 060
000,-Kč. Tel: 603 598 193

Byty
Výměra
Cena
____________________________________________

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

2+kk
52m2
1.351.220,- Kč
2+kk
63m2
1.514.200,- Kč
2+kk
65m2
1.427.670,- Kč
2+kk
69m2
1.645.680,- Kč
2+kk
69m2
1.580.250,- Kč
2+kk
85m2
2.122.110,- Kč
3+kk
89m2
2.233.410,- Kč
____________________________________________

Prodej panelového bytu 3+1 DB s
převodem do OV, ul.Italská, po částečné rekonstrukci, výměra 62m2,
2NP s výtahem. Neprůchozí pokoje,
prostorný byt s balkonem. Cena
1125000,-Kč. Tel: 603 598 193

DOMY - prodej

Želeč
2+1, 560m2, 1.450.000,- Kč
Konice
3+1, 100m2, 1.800.000,- Kč
Kostelec na Hané 4+1, 280m2, 1.249.000,- Kč

POZEMKY – prodej

Mostkovice zahrada, 940m2, 439.000,- Kč
Stražisko
louka, 4.120m2, 240.000,- Kč
PV – Dr. Horáka
bytová výstavba, 400m2, 800.000,- Kč

BYTY – prodej

Prostějov
3+1, 55m2, 1.299.000,- Kč
PV – Kap. O. Jaroše
3+1, 78m2, 1.700.000,- Kč
PV – Tylova
3+1, 76m2, 1.750.000,- Kč
PV – Pujmannova 1+kk, 35m2, 749.000,- Kč

BYTY – pronájem

PV – Plumlovská 2+kk, 68m2, 6.500,- Kč/měs.
PV – Šárka
2+1, 60m2, 6.500,- Kč/měs.
PV – Na Příhoně 2+kk, 52m2, 6.000,- Kč/měs.
Kostelec na Hané 3+kk, 76m2, 8.500,- Kč/měs.

POPTÁVKY
Hledáme pozemky k výstavbě RD
ve Vrahovicích
Hledáme pro naše klienty rodinné
domy a byty v Prostějově a okolí.
Hledáme pronájmy za rozumnou cenu
v Prostějově a okolí

Kompletní nabídku více než
200 realit naleznete na našich
web stránkách www.pvireality.cz

EFEKT PLUS
spol. s.r.o.

Kapucínská 9,
Olomouc 772 00
nemovitosti@efekt-plus.cz
Tel. 585 242 171
Mobil: 602 190 196
www.efekt-plus.cz

Prodej RD 4+1, Čelechovice Studenec, ZP 139m2, zahrada
143m2,udržovaný.Volný ihned. Tel:
774 101 818, www.byty-gfb.cz
Prodej zemědělské usedlosti v
Hradčanech, dispozice 3+1 s možností vybudování podkroví. Nemovitost
vhodná k bydlení i podnikání. IS na
pozemku. Výměra cca 2000m2. Cena
1180 000,-Kč. Tel: 603 598 193
Prodej RD 2+1, Klužínek - Hvozd, ZP
667m2, 2 zahrady 838 + 362 m2, hospod. budovy. Plyn, kanalizace. Ihned
volný. Tel:774 101 818, www.bytygfb.cz
Prodej RD v Prostějově - Krasicích,
dispozice 3+1 se zahradou, garáží,
sklep. Ihned k bydlení.Cena 1550
000,- Kč. Bližší info tel: 603 598 193
Prodej 2+1, A. Slavíčka, DB/P, 50m2,
lodžie, šatna. Ihned volný. Cena
840.000. Tel: 774 101 818, www.byty-gfb.cz
Prodej pěkného RD 3+kk se zimní zahr., Malé Hradisko, po kompl. rekonstr. ZP 130m2, zahrada 380m2. Volný
ihned. Cena 1.750.000. Tel.774 858
723, www.byty-gfb.cz
Prodám byt 1 + 1 v OV, plastová okna, nová koupelna, dlažba. Tel.: 777
765 130.
Prodám novou garáž ul. Palečkova, v
uzavřeném dvoře, 20 m2. Sekvenční
vrata na dálkové ovládání. Tel.: 606
808 915.
Pronajmu menší obchod vhodný na
kancelář v centru města. Tel.: 602 776
941-2.
Pronajmu 2 + 1, 723 565 897.
Prodám chatu na přehradě 2 + 1, voda,
plyn, el., Tel.: 582 334 828.

Brodek u Konice RD 2+1, samostatně
stojící, přízemní s možností rozšíření do
podkroví, částečně podsklepený, CP 118
m2, plyn v domě, smíšené zdivo, započata
rekonstrukce
CENA 490 000,-

Ludmírov RD 2+1, ideální jako chalupa, krásná klidná lokalita, velká stodola,
smíšené zdivo, koupelna, suché WC
CENA 350 000,-

Prodám byt 4 + 1, 95 m2, OV. Tel.:
773 99 68 23.
Pronajmu: nadstandardní byt 3 + 1,
90 m2, v centru PV. Měsíční nájem
7.000 Kč + ink. Volný ihned. Byt 3 +
1, 100 m2, nájem 7.800 Kč + ink.
Volný od 1.7.2009. Nadstandardní
byt 4 + 2, 120 m2, v centru PV. Nájem
8.000 Kč. + ink. Volný ihned. Tel.: 603
873 449.
Pronajmu garsoniéru. Nezařízenou.
Volná ihned. Tel.: 777 08 39 32.
Pronajmu 1+1 na Sídl. svobody. Tel.
603 320 881.
Pronajmu cihlový byt 2+1 56m2 po
celkové rekonstrukci. Plastová okna,
plovoucí podlaha, kuchyň, topení
(vlastní) blízko centra. Cena 7500Kč
včetně energií. Tel.: 724 088 953

Tištín RD 2+KK + pokoj v podkroví,
řadový, zahrada 129 m2, nový plyn. kotel
a radiátory, po částečné rekonstrukci, ihned
volný
CENA 290 000,-

Němčice nad Hanou RD 4+kk, samostatně
stojící, patrový,cihlový, po částečné rekonstrukci, dvorek, v centru obce, ihned volný
CENA 850 000,1+1 Mlýnská c. 48,62 m2 1.173.288,-Kč
2+kk Mlýnská c. 47,7m2 1.144.780,-Kč
3+1 Mlýnská c. 78,85m2 2.003.365,-Kč
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Prodám RD ve Vrahovicích, má 2 byty
+ garáž. RK ne! Lusrt15@seznam.cz
Hledám halu ke koupi/pronájmu se soc.
zařízením. Tel.: 723 335 940.
Pronájem bytu 1 + 1 i ke komerč. uč.
Tel.: 722 912 715.
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.
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 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 ihned garsoniéru na
Olomoucké ul., 22 m2. Tel.: 777 572
247.
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
Prodám byt 3 + 1 v OV, 74 m2, cihla,
Prostějov – Krasice. Info pvpara@seznam.cz
Schola servis, ubytovací zařízení
M.Pujmanové 754, pronajme dlouhodobě malometrážní byty. Tel. rec.: 582
360 260, ved. 606 760 022.
Koupím chatu na Pohodlí, osada
Palisandrového údolí (okolí Holubic).
Tel.: 777 618 587.
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.

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.
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.
Koupím chatu nebo jen zahradu na
Plumlovské přehradě nebo v
Prostějovičkách. RK nevolat! Tel.:
720 204 000.
Pronajmu garáž za Lidickou ul., cena
800 Kč/měs. Tel.: 739 105 328.
Koupím pole – 1ha v Kostelci na
Hané. Tel.: 606 808 915.
Prodám stavební pozemek v obci
Mostkovice o CP 1.812 m2, pozemek
možno rozdělit na dva samostatné
menší pozemky, IS u hranice pozemku, cena 1.000 Kč/m2. Dohoda možná. Více info na tel.: 777 251 007.

Koupím stavební pozemek. Tel.: 602
590 696.
Pronajmu nebytové prostory 70 m2,
po rekonstr., 6.000 Kč + ink.
Čelechovice. Tel.: 777 124 888.
Koupím rodinný dům v Prostějově s
menším pozemkem. Stav nerozhoduje. 777 851 606.

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

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

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

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

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

Pronajmu 1 + 1, 35 m2, po rekonstr.,
zahrada, 4.200 Kč + ink. Čelechovice.
Tel.: 777 124 888

NA ČERPACÍ STANICI OMV
Plumlovská ul., Prostějov
OPĚT ZAHÁJEN PRODEJ LPG.

Pronajmu 1 + 1 na Kostelecké ul., PV.
Tel.: 607 919 040.

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 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.
Koupím chatu v okrese Prostějov.
Seriózní jednání. Platím hotově. 777
231 606

Dokončení řádkové
inzerce
na straně 21.
Uzávěrka řádkové
inzerce je
ve čtvrtek 7.5.
v 10.00 hod.

4. května 2009

práce

práce

služby

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

služby

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

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

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

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).

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

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

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.

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

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.
Přijmeme stolaře na výrobu nábytku. Nástup možný ihned. Tel.: 605
710 365.
Hledám schopného člověka, který se
nebojí práce a vyšších příjmů. Tel.:
608 025 895.
43 letá strojní zámečnice s praxí na
klasických obráb. strojích hledá zaměstnání. Tel.: 607 619 234.
Přijmeme strojníka kolového rypadla,
řp. sk. C, profesní průkaz řidiče a platný strojnický průkaz. Tel.: 603 53 28
01.
Hledám obchodního zástupce pro
olomoucký kraj. Tel.: 608 025 895.
Přijme kadeřnici/-ka do salonu. Tel.:
582 400 318.
Centrum zdraví v Prostějově. Ihned zapracujeme do nových pozic.
Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
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.
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.
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.

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.
Vydělávej obchodováním na burze,
min. 300 euro denně. Možnost i pro laiky a začátečníky. Tel.: 603 342 281.
Prostějovská realitní kancelář přijme
spolupracovníky na HPP i VPP. Požadujeme samostatnost, komunikativnost, nabízíme pěkné výdělky. E-mail: stastny@a-zreality.cz, tel. 608 888
541

prodám
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
prodej jablek již od 7 Kč
(pro maloodběratele
i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Totální výprodej dětských kalhot
PARROT - dva a cenu jedné. Nám.
Spojenců 1 PV - každé út + čt od
14.00 - 17.00 hod. 603 503 366.
Prodám kombinovanou chladničku s mrazákem se třemi šuplíky
zn. INDESIT, model BAN 14 (2
kompresory). Cena dohodou, nutno vidět. Tel. 604 833 203.
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.
Prodám používanou stříšku z polykarbonátu – čirý, 1cm, 3,40 x 1,35m,
konstrukce nerez. Cena 1.800 Kč.
Tel.: 775 365 153.

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.

daruji
Daruji starší a starobylý nábytek za jeho
odvoz. Prostějov. Tel.: 736 132 933.

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

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.
Hledáme spolehlivou obsluhu do herny a baru. Požadujeme samostatnost,
spolehlivost a bezúhonnost, s praxí v
oboru. Nástup možný dle dohody. Info tel.: 608 714 751 Kořínek.
Přijmeme kuchaře/-ku do restaurace a
pizzerie Fontána. Tel.: 773 654 213.
www.cinnostdoma.cz/gv
Zavedený podnik v Prostějově hledá
barmany – barmanky do náročného
provozu. Praxe nutná. Tel.: 603 482
553.
www.pracedomu.info
www.primabyznys.com

STĚHOVÁNÍ RYBAŘÍK
Vyklízecí a demoliční práce.
Tel.: 604 389 367, Prostějov.
www.hubnete.cz/rami
Tel.: 603 816 854

SLEVY
NA STARŠÍ
MODELY
KOL
* servis
* doplňky
* součástky * prodej

vzpomínáme

Dne 10.5.2009
by se dožila 84 roků
paní Roberta LISKOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají dcery
Edita. Jana, Adéla s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

Provádíme strojní čištění podlah (haly, dílny, garáže, terasy atd.), autointeriérů, koberců a sedacích souprav. Milan
Revay: 582 38 23 25, 604 43 93 02.

Dne 8. května 2009
vzpomeneme 1.
smutné výročí úmrtí
paní Anny FROHNOVÉ
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Erika a syn Dušan
s rodinami.

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.
Provádíme veškeré tesařské, klempířské a pokrývačské práce. Tel.: 608
746 000.
Vodo – topo – plyn. T. 608 747 788.
Máte finanční potíže a nevíte, jak z toho ven? Zavolejte mi na tel. číslo: 733
359 382 a já Vám pomůžu.

Karel Sochor

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

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

Individuální masáže. T.: 605 278 326.

OBKLADAČSKÉ PRÁCE

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

koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

PRIMA – MASÁŽ Radek Kuchař,
Určická 37, Prostějov nabízí nově
masáž lávovými kameny. Dále pak
sportovní, klasickou a medovou.
www.prima-masaz.cz, tel.: 732 619
661, 736 633 791.
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.
Doučím český jazyk v rozsahu zákl. a
stř. školy v Kostelci na Hané. Tel.: 776
332 257.
Opravy oděvů, Trávnická 63. Út 9 –
11, st 14 – 16, čt 9 – 11 hod.

-obklady, dlažby
sanita

Provádíme veškeré zednické práce,
rekonstrukce bytových jader, obklady,
dlažby včetně zámkových. Dále nabízíme pokládku plovoucích podlah a
po dohodě i jiné práce. Kvalita a rozumná cena. Tel.: 604 524 666 , p. Rosička Jiří.
www.zhubni.info
Stolařství FILOUŠ
Tel.: 605 90 50 87
Vyrábíme:
-Kuchyně
- Vestavěné= skříně
- Schody
- Posuvné dveře
- Opravy starost nábytku

Nabízím hlídání dětí, kdykoliv. Tel.
604 365 619.
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.
Provádím elektro revize NN, VN, renovace trafostanic a nářadí. Opravy a
montáže elektroinstalace. abielektro@seznam.cz, 774 989 007.
Voda, topení, plyn.
Tel.: 777 722 093.

V Ě Š T Í R NA
BA STET

A TRIUM 1.patro

Hodinový
manžel
Potøebujete

Hlaváčkovo nám 1,PV

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

VOLEJTE:

775 562 356

Uvítejte léto novým tělem
www.hubnete.cz/casnazmenu
Provádíme kompletní stavební
práce, rekonstrukce, opravy RD,
zateplení fasád atd. Se slevou 10%.
T.: 723 056 229, 739 515 610.

Dne 6.5.2009 si s bolestí v srdci
připomeneme 2. výročí úmrtí
našeho milovaného syna,
vnuka, synovce a bratrance
MICHALA BECKA.
Za vzpomínku děkuje rodina.

Mob.: 604 259 957

Provádíme veškeré zednické práce,
zateplování fasád, pokládka zámkové
dlažby vč. subdodávek. Dodávky materiálů vč. dopravy. Tel.: 608 837 261.

Vyrábíme dřevěné PELETY - ekologické palivo budoucnosti, dále pelety z
biomasy a stelivové peletky. Tel.: 605
974 387.

SPLÁTKOVÝ
PRODEJ
KOL
A ROTOPEDŮ

PŮJČKY VŠEM i rizikovým klientům. Půjčíme Vám kolik potřebujete.
Půjčka s nejvyšším procentem
schválení. Volejte 776 611 054.
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VYMĚŇTE STARÉ
ZA NOVÉ
ŠROTOVNÉ
VYPLÁCÍME
OKAMŽITĚ NA RUKU

Otevírací doba:
PO - PÁ 900 - 1600
objednávky po celý
den přes sms

Tel.: 731 767 136

4. května 2009

Stolní tenisté bojují o postup!
Stolní tenisté TJ OP Prostějov Celkově tedy vládne s dosaženými
mají za sebou další soutěžní ro- výsledky v klubu spokojenost,
čník. Čtyři týmy dospělých protože cílem byla vždy záchrana.
startující v soutěžích od 3. ligy Místo záchranářských bojů, se
až po regionální přebor patřily však všechny týmy pohybovaly
vždy k těm nejlepším. Zvláště od začátku v horních patrech tabupak první třetiligový výběr sahá lek. Krásnou tečkou za vydařenou
bezesporu po velkém úspěchu. sezónou, by tak mohl případný poV neděli 10. května se střetne se stup přes zálohu Mokrých Lazců.
záložním celkem Mokrých Laz- Stolnětenisový oddíl TJ OP se také
ců ve finálovém boji celé soutěže stará o širokou mládežnickou záo postup do druhé nejvyšší sou- kladnu pod vedením trenéra Stutěže!
žky, která se účastní regionálních a
Soupeř zdolal v semifinále vítěze krajských turnajů. Pro případné
dlouhodobé části Šumperk a brou- zájemce jsou tréninky každé úterý
sí si zuby i na hanácký tým. V sérii a čtvrtek od 17:30 do 19:00 hodin!
hrané na dvě vítězná střetnutí by První finálový duel TJ OP Proměli v případném třetím duelu stějov „A“ - Robot Mokré Lazvýhodu domácího prostředí opět ce „B“, se koná v herně Za Kosborci TJ OP a zápas by se konal v teleckou ulicí v neděli 10. května
neděli 17. května.
od 10:00 hodin.
-zv3. LIGA, SKUPINA „D“
TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI
1. Pramet Šumperk „A“
22 17
2
3 204:123 58
2. OP Prostějov „A“
22 13
5
4 198:150 53
3. TJ Rožnov p.R. „A“
22 13
3
6 187:153 51
4. Robot M. Lazce „B“
22 13
1
8 176:139 49
5. KST Zlín „B“
22 12
2
8 186:157 48
6. TTC Ostrava Poruba „A“ 22 11
2
9 162:161 46
7. Omya Jeseník „B“
22 9
4
9 174:167 44
8. KST Holešov „A“
22 10
2 10 172:161 44
9. KST Dolní Němčí „A“
22 6
5 11 167:186 39
10. Jiskra Strážnice „A“
22 6
4 12 159:196 38
11. MG O.GAS Vratimov „A“ 22 6
1 15 144:200 35
12. Sokol Neředín „A“
22 0
1 21
83:219 23
DIVIZE
TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI
1. Čechovice „A“
22 21 0 1 0
2. Přerov „A“
22 20 0 2 0
3. Šumperk „B“
22 12 4 6 0
4. Čechovice „B“
22 10 5 7 0
5. Neředín „B“
22 8 8 6 0
6. Prostějov „B“
22 9 5 8 0
7. Šternberk „A“
22 6 9 6 1
8. Zábřeh „A“
22 5 6 11 0
9. Jeseník „C“
22 4 7 11 0
10. Buk „A“
22 6 3 13 0
11. Přerov „B“
22 5 1 16 0
12. Bruntál „A“
22 2 0 16 4

211:53
211:87
194:157
169:147
162:172
164:175
158:163
161:192
137:200
143:200
120:188
99:195

KRAJSKÁ SOUTĚŽ, SKUPINA „A“
TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI
1. Nový Svět „A“
22 21
0
1 276:120
2. Prostějov „C“
22 18
2
2 260:136
3. Neředín „C“
22 10
5
7 201:195
4. Ondratice „A“
22 12
0 10 201:195
5. Tovačov „A“
22 10
2 10 205:191
6. Přerov „D“
22 10
1 11 188:208
7. Čechovice „D“
22 9
3 10 185:211
8. Kojetín „A“
22 8
4 10 183:213
9. Lutín „A“
22 9
2 11 198:198
10. Šternberk „C“
22 8
1 13 185:211
11. Kolšov „B“
22 5
2 15 155:241
12. Dřevohostice „A“
22 1
0 21 139:257
REGIONÁLNÍ PŘEBOR
TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI
1. Suchdol „A“
16 14
1
1
2. Dětkovice „A“
16 12
1
3
3. Prostějov „D“
16 10
3
3
4. Otaslavice „A“
16 8
2
6
5. Němčice „A“
16 6
5
5
6. Čechovice „E“
16 6
0 10
7. Plumlov „A“
16 4
2 10
8. Ondratice „B“
16 3
3 10
9. Ondratice „C“
16 0
1 15

208:80
190:98
173:115
154:134
141:147
125:163
110:178
111:177
84:204

64
62
50
47
46
45
42
38
37
37
33
22

Jana Horáková drží v EP druhé místo Mladí cyklisté Prostějova se blýskli v Praze
Česká cyklistická reprezentantka Jana Horáková jezdící v klubových barvách SKC Prostějov,
potvrdila svou výtečnou formu i
na dalších závodech seriálu ME
v BMX.
Ty se tentokrát konaly v západočeských Klatovech. Lepší dojem
měla tištínská rodačka ze sobotního prvního závodu, ve kterém
obsadila bronzovou příčku. V neděli se ocitla ve finálové jízdě nedobrovolně na zemi a obsadila až
osmou příčku. Celkově se tak Jana
drží na průběžné druhé příčce celkového pořadí, ale tam se pravdě-

podobně neudrží, protože další
závody ME BMX kolidují se Světovým pohárem horských kol,
kterému dává Horáková v letošní
sezóně přednost.
„Jana se v sobotních jízdách prezentovala výtečnou formou hned
od kvalifikace. Postupně se umístila jednou na druhém a dvakrát na
prvním místě. V semifinálové jízdě
se pak už po kolizi zdálo vše ztraceno, ale Jana zabojovala a ze šesté
pozice se dotáhla na postupovou
třetí příčku,“ okomentoval sobotní
martýrium bratr reprezentantky Vít
Horák. Bronzová pozice nakonec

Janu Horákovou
podporují

Po olympiádě je na řadě SP. Po loňské účasti v Pekingu, chce
Jana Horáková výrazně uspět v celkovém hodnocení Světového poháru horských kol
patřila Horákové i ve finálové jízdě. Neděle už tak jasná z pohledu
klanu Horákových nebyla. Stejně
jako den předtím, se Jana střetla s
malou holandskou závodnicí a šla
k zemi. Tentokrát se tak však stalo
ve finálové jízdě… ,,Škoda, v ne-

dělním finále se mi podařil hodně
start, kdy jsem na druhém skoku
byla 3, ale málo jsem to zavřela do
první zatáčky a tam se na mě
vmáčkly dvě závodnice, kterým
jsem to vrátila ve druhé zatáčce,
ale při výjezdu z ní mě jedna z nich

podebrala řidítka a už sem ležela,“
popsala smolný okamžik Jana Horáková. Po 4. závodech EP je Jana
Horáková zatím na 2. příčce se ziskem 68 bodů s dvaatřicetibodovým odstupem za vedoucí Francouzskou Evou Ailloud. Na záda
Janě dýchá s tříbodovým odstupem další Francouzska Mano Valentino. Dalších závodů v Itálii se
Horáková nezúčastní, protože zamíří na 2. závod světového poháru
horských kol v Belgii. „V letošním
roce jsem dala přednost SP v horských kolech před seriálem ME v
bikrosu. Nikdy jsem nemohla odjet celý seriál světového poháru v
MTB, protože vždy byly tak tři termíny, které se kryly se závody ME
v BMX. V ME se totiž v letošní roce nevyjíždí žádné body pro OH a
navíc jsem už v elitní kategorii v
celkovém pořadí ME BMX získala jednou 1. místo, dvakrát 2. místo a jednou bronz. Proto bych chtěla letos zkusit vylepšit svou bilanci
v SP MTB, kdy jsem zatím dosáhla v celkovém pořadí 3. místo,“
prozradila letošní priority Jana Horáková.
-zv-

Pátý ročník závodu na kolečkových bruslích se vydařil
V pátek 1. května se v Prostějově konala již tradiční akce s
názvem „Sportovní den na kolečkách“. Závod organizovaný
pod záštitou starosty města

Prostějov Jana Tesaře se dostává do povědomí veřejnosti i
mimo náš region, což dokazuje
účast několika českých reprezentantů!

Od pátku 24. do pondělka 27.
dubna proběhl na cyklistické
kryté dráze v pražském Motole
Český pohár v dráhových disciplínách mládeže, kde se poprvé ukázala forma zájemců o
reprezentační dresy na MEJ a
MSJ po dlouhé zimní sezoně.
Nejlépe si vedl odchovanec a
objev prostějovského SCM Jan
Kadúch, který hájí barvy Dukly Brno, jemuž se v závodě na 3
km podařilo překonat český rekord časem 3:26,1 min. Jeho
výkony vzbudily obdiv ve všech
disciplínách, ve kterých startoval.
Ani naši juniorští závodníci se v
Praze neztratili. V závodech na
200 metrů i na 1 kilometr obsadil
Tomáš Goláň za vítězným Matějkou z Plzně výborná 4. místa. „V
závodě sprintu družstev jsme obsadili sice až 4. místo, ale toto relativně horší umístění bylo částečně způsobeno přetržením řetězu
na startu, při nimž došlo k drobnému poranění Tomáše Goláně a
start byl opakován. Ve stíhacím
závodě družstev na 4 km, kde byla upřena naše nejvyšší pozornost
jsme obsadili skvělé 2. místo,“
uvedl předseda SKC Prostějov
Petr Šrámek. Prostějovské juniorské družstvo jelo ve složení Goláň, Filip, Vendolský a Matějka,

kterého si Hanáci zapůjčili z plzeňského centra. Na prostějovské
reprezentanty vyzrálo pouze družstvo složené z nejlepších závodníků Dukly Praha a Dukly Brno,
kde hnacím motorem byli loňští
závodníci SKC Jan Kadůch a Michal Mráček, což svědčí o vynikající úrovni práce v prostějovském
sportovním centru. V závodě juniorských dvojic skončili Jakub
Filip a Tomáš Goláň na pěkném 3.
místě. Ve stíhačce jednotlivců na
3 km obsadil O. Vendolský ještě
4. a J. Filip 7. místo, čímž si po
prvním závodě vytvořili slušné
naděje na další reprezentační starty. V kategorii kadetů byl nejúspěšnějším závodníkem našeho
SCM Jakub Vývoda, který ve sprintu a v závodě na 500m obsadil
vždy 5. příčku a stejně tak společně s O. Ponikelským skončili v
závodě dvojic. V závodě družstev
na 3 km skončilo naše družstvo ve
složení J. Vývoda, O. Ponikelský,
J. Urbášek a K. Machulka při
svém prvním startu v této disciplíně na pěkném 3. místě, když v
boji o třetí příčku dojeli favority z
Brněnského favoritu o půl okruhu. „Výkon této čtveřice nás opět
opravňuje přemýšlet o nejvyšších
stupních a navázat na loňské mimořádně vynikající družstvo Filip, Mráček, Kadůch, Cetkovský,

Žlutá jede. Výběr SKC Prostějov na prvních pohárových závodech v Praze nezklamal.
kteří byli v ČR neporazitelní a
záviděli nám je všechny renomované i armádní kluby ve střední
Evropě,“ neskrývá velké naděje
Šrámek. Mezi žáky prostějovským závodníkům patřila vždy
přední místa, když v omniu zvítězil T. Heřmanovský, který vybojoval ještě 2. místo ve sprintu a
5. místo v závodě na 2 km. Zde

VZP, ve snaze podpořit sport a
zdravý vývoj dětí a mládeže a
záštitu nad sportovními hrami převzal i Mgr. Michal Müller, předseda komise pro mládež a tělovýchovu Rady města Prostějova.
Hned tím prvním otazníkem bylo,
kde sportovní klání v atletice, kopané a volejbale uskutečnit, protože ani jedno zařízení bohužel nedisponuje žádným sportovním
areálem. Požádali jsme tedy o pomoc vedení RG a ZŠ Prostějov a
pan ředitel i pan Kremla nám
ochotně vyšli vstříc se zapůjčením
areálu.“ Od března se v obou domovech rozběhly práce na přípravách pozvánek, zajištění občerstvení, sestavení startovních listin,
ale také k vlastním tréninkům a
nácviku atletických disciplín.
Hodně velkou pomocí byla spolupráce s prostějovskými atlety
panem Čečmanem a především
Daliborem Ovečkou, který byl
nápomocen při trénincích, ale i zapůjčení všeho potřebného atletického nářadí. Koncem dubna již
začaly přicházet přihlášky jednotlivých dětských domovů s nominacemi závodníků. „Oslovena byla dvacítka zařízení olomouckého
a zlínského kraje, tak jak přináleží
k Diagnostickému ústavu Olomouc, podobně je to i jinde, některé diagnostické ústavy zasahují
až do tří krajů, proto nelze hovořit
o krajském kole, ale regionálním,“
vysvětlil nám Petr Antoníček. Na-

české cyklistiky a to je počet
závodníků našeho SCM, se kterými se závodů účastníme. Na
pražském velodromu bylo ze 120
závodníků 23 závodníků SCM
SKC Prostějov a to nemohlo 5
závodníků startovat pro nemoc,“
pochlubil se závěrem početnou
členskou základnou klubový
předseda.
-zv-

Dračí lodě opět ovládnou Plumlovskou přehradu

Už to jede. Opravdu rekordní účast hlásili pořadatelé při startu hlavního závodu.
foto: Lucie Nedbalová

Na své si přišel skutečně každý. Za
krásného počasí si mohli děti i dospělí „jen tak zabruslit“, k vidění
byly ovšem i dva náročnější závody na 10 km a 21 km.
„S průběhem dnešního závodu
jsem spokojený. Ze začátku situace
nevypadala moc příznivě, bylo registrovaných docela málo lidí. Nakonec jsem byl ale velmi mile překvapen, protože v závěru bylo v
závodě na deset a dvacet kilometrů
více než padesát bruslařů, což je takový náš rekord. Zároveň mě potěšilo, že k nám přijela špička České
republiky, což je vzhledem k tomu
pátému výročí pěkný dárek,“ zhodnotil pořadatel akce Jaroslav Koribský.
V prostějovském závodě se české
elity nezalekli ani domácí bruslaři.
V „desítce“ se představil Jiří
Kluch, který skončil na 14. místě,
závod na 21 km si zajel Dalibor
Ovečka, jehož výkon stačil na 15.

Už to jede. Opravdu rekordní účast hlásili pořadatelé při startu hlavního závodu
foto: Lucie Nedbalová
příčku. „Jezdí se tu hrozně
příjemně. Úroveň závodu je rok od
roku lepší, organizátoři postupují
po kousíčkách dopředu a vyvíjí se
správným směrem,“ zapěl chválu
Petr Lochman, špičkový in-line
bruslař a profesionál, kterému po
nejdelším závodě patřila bronzová
medaile. Protože je kolečkové
bruslení poslední dobou velmi oblíbené a stále se rozmáhá, rozhodli
se organizátoři pořádat závod
dvoukolově, jeden v květnu a druhý v září. Sama soutěž je také čím
dál populárnější, hlavně u dětí.
Nejméně obsazená je kategorie teenagerů, kteří podle Jaroslava Koribského preferují jiný druh zábavy nebo se stydí, což je velká škoda. „Do budoucna bychom v Prostějově rádi založili inlajnový
klub, jezdili po závodech a posu-

nuli tak prostějovské bruslení na
vrcholovou úroveň,“ dodává. Pro
vítěze všech kategorií byly připraveny krásné ceny, včetně nablýskaných pohárů. Ani diváci nepřišli
zkrátka. Kromě možnosti občerstvení si mohli vyzkoušet takzvané sedmimílové boty, které se
jim přijely ukázat až z Ostravy.
„Vzhledem k celkové ekonomické situaci bylo samozřejmě
složitější sehnat peníze. Nakonec
se nám to povedlo a závod jsme
mohli realizovat. O to víc mě potěšilo, když dnes dva lidé projevili
zájem sponzorovat další akci.
Chtěl bych poděkovat městu Prostějov za podporu a lidem, kterým
vadí tady ta uzavřená silnice se
omluvit. Příště vezměte brusle a
přijďte si zajezdit s námi,“ vyzval
všechny na závěr Koribský. -ned-

Po loňské nadmíru úspěšné premiéře, se dračí lodě vracejí zpátky na místo činu. Při loňském
historicky prvním závodu se po
hladině Plumlovské přehrady
prohánělo celkově osmnáct posádek, jejichž snažení sledovalo
z břehů více než dva tisíce diváků! Už jen tato strohá statistická čísla dala pořadatelům
jasné znamení, že se určitě vrátí.
Když se k tomu připočítá výtečná atmosféra, která provázela
tento vodácký svátek na Hané,
byli organizátoři rozhodnuti již
večer po loňských závodech.
„U příležitosti loňských závodů
také vzniklo několik regionálních
týmů z Prostějova a okolí, které
tenhle sport natolik zaujal, že pak
startovaly i v dalších závodech

dračích lodí pořádaných v jiných
lokalitách. Tyto pozitivní zprávy
nás pořadatele těší a povzbuzují a
proto jsme potvrdili rozhodnutí,
že uspořádáme II. ročník Poháru
plumlovského draka,“ uvedl hlavní šéf organizačního výboru
Zdeněk Janeček.
Super zprávou je také zařazení tohoto závodu do série GRAND
PRIX DRAČÍCH LODÍ, což je
série závodů určená pro amatérské
posádky neregistrovaných závodníků. Grand Prix je rozdělena na
Západní a Východní divizi (jinými slovy Čechy a Morava), v
každé divizi je naplánováno 5
závodů. Pořadí týmů v jednotlivých závodech se boduje a vyvrcholením bude souboj dvaceti nejlepších v celostátním finále v Jin-

Trhnou rekord? Loňskou premiéru závodů dračích lodí sledovaly více než dvě tisícovky diváků. Bude letos
návštěva stejná nebo ještě větší?
Foto: Zdeněk Vysloužil
dřichově Hradci. Zařazení plumlovského závodu do série GP zaručuje účast dalších posádek z
celé Moravy, první přihlášky
týmů již přicházejí, lze očekávat
že se na startu představí okolo třiceti týmů. „Pevně věříme, že se
bude na co dívat, doufáme, že loňské týmy pilně trénují a jsou připraveny na přicházející sezónu

konec na prostějovský stadion přijelo 7 výprav, kromě pořadatelů z
Plumlova a Prostějova také Dětský domov Konice, Litovel, Přerov, Valašské Meziříčí a Zašová.
Uvítalo je nejen krásné počasí, ale
také pořadatelé a rozhodčí s připraveným programem dne. Po
slavnostním úvodu a zahájení, slibu závodníků a rozhodčích přivítali sportovce, jejich doprovod a
všechny zúčastněné spolu s Petrem Antoníčkem Mgr. Vladimír
Brablec, ředitel DD Prostějov a
Mgr. Vejvoda za VZP.
Pak už se rozběhly atletické sou-

těže dívek a chlapců na dráze i hřišti - běh na 60 metrů dívek a chlapců, skok daleký a skok vysoký
dívek a chlapců, hod kriketovým
míčkem dívek, vrh koulí chlapců,
běh na 800 metrů dívek, 1500
metrů chlapců a štafety 4 x 60 metrů dívek a chlapců. Velmi vítaným
zpříjemněním v horkém dopoledni byla návštěva zástupců firmy
Family Frost, kteří za dětmi přijeli s nabídkou svého zboží a zcela
zdarma je nabídli k osvěžení všem
závodníkům i dospělým. Stejně
tak nezištně svou pomoc nabídla
firma Makovec, a.s. a firma Bala

věnováním občerstvení pro
všechny zúčastněné. Po poledni a
krátké přestávce se většina aktérů
sportovních her pustila do turnaje
chlapců v kopané, ve dvou skupinách bojovalo o vítězství 6 mužstev. Bohužel se neuskutečnil turnaj dívek ve volejbale, přihlásila
se pouze děvčata ze Zašové. Jak
nám řekl Petr Antoníček, nebylo
tomu letos poprvé, již asi dva tři
roky nazpět se v regionálním kole
volejbal neuskutečnil, děvčata asi
na školách ani v domovech volejbal moc nehrají, spíše vítězí vybíjená. O to více se hráči i fanoušci

věnovali fotbalu, do finále nakonec postoupila mužstva Litovle a
Prostějova a po velkém boji si vítězství i právo postupu vybojovali
domácí hráči. V atletice závodili
mladší i starší, zkrátka všichni, ale
právo postupu do celostátního kola, které se koná jako každým rokem začátkem června v Příbrami,
mají (podle propozic FICE) letos
pouze dívky a chlapci, narození po
1. lednu 1995. Vítězství v některé
z kategorií si nakonec vybojovaly
prakticky všechny domovy a tak
snad všichni odjížděli spokojeni.
Nejúspěšnější výpravou se nakonec stal Dětský domov Zašová a
jejich borci Kateřina Mentlíková a
Miroslav Fusek, vítězové hned
několika disciplín, neztratili se ani
pořadatelé, vítězství ve štafetě
chlapců patřilo Plumlovu ve složení Čech, Jiří Luňáček, Jan Luňáček a Šmíd, na druhých místech
skončila i Suchá z Plumlova a
Ščuková z Prostějova. A protože v
každé kategorii mají právo postupu a zároveň i povinnost reprezentovat region Olomouc a Zlín v
Příbrami dva závodníci, znamená
to další práci, ale i radost pro prostějovské a plumlovské vedení domova a jejich pracovníky. Zapomenout bychom neměli na suverénně nejmladší účastníky sportovních her, byli oba z Konice a
přestože jim bylo pouhých 7 let,
vedli si výborně a získali dokonce
medailová umístění. „Teď už jen

zbývá výsledky rozeslat jak
zúčastněným domovům, tak pořadatelům v Příbrami, vyúčtovat finanční podporu, věnovanou Olomouckým krajem a městem Prostějov na pořádání těchto her a vyhodnotit vše třeba pro pořádání
příštího ročníku. O tom, kdo bude
sportovními hrami v našem regionu pověřen, opět rozhodne výbor
FICE, ale získali jsme hodně zkušeností, a tak bychom se asi nebránili opakování,“ neskrýval
spokojenost Petr Antoníček, který
závěrem ještě uvedl: „Na závěr
bych velmi rád poděkoval všem,
kteří přispěli ke spokojenosti a
zdařilému průběhu celého dne,
kanceláři starosty města Prostějov
za zajištění upomínkových
předmětů pro jednotlivé výpravy,
VZP za odměny a věcné ceny
všem soutěžícím, firmám Bala,
Makovec, a.s., a Family Frost za
občerstvení, atletům za pomoc a
spolupráci, vedení RG a ZŠ za poskytnutí areálu a hlavně všem kolegům a spolupracovníkům v
obou našich domovech, kteří odvedli velký kus práce ve svém volnu. Mám za to, že všichni budou
na sportovní hry 2009 v Prostějově vzpomínat, však jsme si objednali i počasí…“. Při pohledu do
spokojených tváří více než sedmdesátky dětí, jejich doprovodu a
patnáctky rozhodčích a pořadatelů
nám nezbývá než dát hlavnímu organizátorovi za pravdu. -pa,zv-

2009. Současně vyzýváme nové
týmy, pracovní kolektivy a party
přátel - přijďte si zkusit zapádlovat
na dračí lodi, během 1-2 tréninků
Vás připravíme na závod, tak
abyste si užili báječný závodní
den na Plumlovské přehradě,“
vzkazuje všem zájemcům a příznivcům vodních sportů Zdeněk
Janeček.
-zv-

POHÁR PLUMLOVSKÉHO DRAKA

Pořadatelský i sportovní úspěch dětských domovů Prostějov a Plumlov
Sváteční páteční den byl dlouho
dopředu vyznačen v kalendáři
mnoha dětí, ale i pracovníků dětských domovů. Na prvního máje
byl totiž určen termín pořádání regionálního kola sportovních her,
kterým byly pro rok 2009 společně pověřeny naše dva regionální
dětské domovy Prostějov a Plumlov. O přípravách, průběhu i hodnocení jsme hovořili s Mgr. Petrem Antoníčkem, zástupcem ředitele plumlovského domova a
hlavním organizátorem celého
setkání: „Této cti, ale zároveň
velké výzvy se nám dostalo na základě našich předchozích účastí
na sportovních hrách, kdy jsme s
naší dívkou Žanetou Strouhalovou postupně vítězili v regionálním kole v Lipníku, poté v celostátním finále v Příbrami a nakonec i v mezinárodním trojutkání
ČR, Slovenska a Maďarska. To
bylo v roce 2007, kdy Žaneta jako
jediná z Moravy byla členkou naší reprezentace ve slovenském
Svitu a stala se mezinárodní vítězkou v hodu kriketovým míčkem
výkonem 54,18 cm. Špatně si tehdy nevedla ani v dálce a běhu na
60 metrů. Asi proto tedy mezinárodní federace dětských domovů (FICE) pověřila pořádáním
jednoho z regionálních kol Plumlov. Na spolupráci jsme se ihned
dohodli s Dětským domovem
Prostějov a začaly přípravy. Hlavním partnerem celé akce se stala

byl ještě třetí L. Lichnovský, který obsadil navíc 4. místo v závodě
na 500m sp.s. Neztratili se ani naši nejmenší, když Jan Čech obsadil ve sprintu 10. místo a nejmladší závodník soutěže M. Šmída byl
v omniu jedenáctý. „Ještě bych
rád zmínil jednu skutečnost, která
vzbuzuje velice kladné hodnocení práce SKC Prostějov ve vedení

„Počítáme s třicítkou lodí,“ hlásí pořadatelé
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Vodní monstra jsou krásná. Dlouhé lodě s dračími hlavami na přídi potřebují početnou posádku.
Foto: Zdeněk Vysloužil

Školáci budou závodit na kolech

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

účasti je jakékoliv fungující kolo
(silniční, horské, po tátovi nebo
mámě), bezpečnostní přilba, vyplněné prohlášení a chuť závodit. V
každé kategorii bude také finančně
oceněno prvních pět závodníků v
každé jednotlivé etapě, přičemž se
startovné neplatí! Doporučením
pořadatelů je postavit do závodu
co možná nejvíce družstev i jednotlivců, minimálně dva v každé kategorii, neomezený počet jednotlivců s tím, že se může sestava družstev obměňovat. Bližší informace
vám podají ředitel závodu Dalibor
Ovečka TF: 604821175, vedoucí
činovníci Vladimír Vačkář TF:
777033462, Petr Šrámek TF:
777337368, traťmistr Petr Ejem
TF: 608111622, možnost emailu:
skcpv@seznam. cz nebo stránky
www.skcprostejov.cz
-zv-

Nezahálí u vás doma druhý
ŽELEZNÝ NEBO ŠEBRLE?

Základní škola Jana
Výběrové závody dětí
Železného Prostějov,
5. tříd proběhnou ve
Sídliště
svobody
dvou dnech a to ve
24/79, hledá nové
čtvrtky 14. května
žáky do svých spor2009 nebo 28. května
tovních tříd se za2009 vždy od 14.30
měřením na královnu
hodin na školním stasportů ATLETIKU.
dionu ZŠ Jana ŽeŠkola nabízí studium
lezného, Sídliště svove sportovních třídách
body Prostějov. Souzaměřených na atletiku s 30-letou časně zveme žáky 6. tříd, zájemtradicí na Základní škole, která je ce o atletiku, kteří mají možnost
nyní podporovaná trojnásobným nastoupit do 7. ročníku sportovOlympijským vítězem a držitelem ní třídy. Co škola nabízí?: rozšířesvětového rekordu v hodu oště- nou výuku TV (5 hodin týdně), atpem Janem ŽELEZNÝM a nese letické tréninky vedené kvalifikojeho jméno, která má výborné stu- vanými trenéry 1. třídy AC Prostědijní a sportovní výsledky. Škola jov, 2x ročně sportovní soustředěje zařazena do projektu MŠMT a ní, 2 tělocvičny, atletickou tréninČeského atletického svazu - Inten- kovou dráhu, posilovnu, saunu,
zifikace činnosti Sportovních tříd tenisové kurty, zapojení do mistse zaměřením na atletiku. Spor- rovských atletických soutěží za
tovní středisko se Sportovní třídou Atletický klub Prostějov, kvalitní
jsou základním článkem péče o výuku a možnost perspektivního
sportovně talentovanou mládež v výkonnostního růstu, možnost poProstějově, které mají úzkou kračování ve studiu na sportovnávaznost na Sportovní centrum ních gymnáziích, nyní i v Prostěmládeže Olomouckého kraje a At- jově!!! možnost zařazení do Sporletický klub Prostějov. Ve školním tovního centra mládeže Oloroce 2009/2010 otevíráme spor- mouckého kraje v Prostějově.
věku se rozhodně neztratili. Dvě tovně atletickou třídu v 6.ročníku.
-zvmedaile jsou toho jasným důkazem. „Přestože naši kluci jsou
věkem ještě kadeti (junioři jsou do
20 let pozn. red.), tak se s tímto handicapem dokázali velmi dobře po- ZŠ Sídliště svobody:
582 302 411,
pasovat. Jirka Kalabis dokázal ve
zssvo@pvskoly.cz
http://zsjz.cz
váze do 120 kg vybojovat druhé
Vedoucí
trenér:
Mgr.
Dalibor
Ovečka,
604821175,
místo a Jaroslav Neuschel ve váze
D.Ovecka@seznam.cz
do 96 kg se mohl radovat ze třetího
postu,“ pochvaloval si dobrou AC Prostějov: 606 144 824, atletika.pv@volny.cz
výkonnost svých svěřenců závěPřijďte mezi nás, rádi rozvineme talent Vašich dětí.
rem Vojtěch Szilva.
-zv-

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

Další medailové úspěchy mladých čechovických zápasníků
Jedenáct umístění na bedně za poslední měsíc!
Zápasnický klub TJ Sokol Čechovice věnující se mládežnickým kategoriím o sobě dává
vědět hodně výrazným způsobem nejen na tuzemských žíněnkách, ale i v zahraničí. Asi největším úspěchem poslední doby se
stala na sklonku března účast
oddílového odchovance Mária
Beni na Mistrovství České republiky v Ostravě, kde získal
bronzovou medaili ve váze do 69
kg.

„Další naši závodníci obsadili 6. a
7. místo. Škoda jen, že se nemohli
zúčastnit Jaroslav Neuschel (85
kg) a Jirka Kalabis (100 kg), kteří
byli na turnaji Fila v polském Kotrynu. Oba shodně podlehli v 1. kole 1:2 a stejným rozdílem odešli poraženi i v repasáži,“ popsal vystoupení kadetů trenér Vojtěch Szilva.
Jejich mladší kolegové zápasili ve
stejném termínu v Olomouci. Na
Memoriál Musila jich odjelo deset
a přivezli celkem 7 cenných kovů.

V přípravce byli první Jan Brichta
(26 kg) a Ladislav Fieber (40 kg),
stříbro vybojoval v padesátce Šimon Kumstát. V mladších žácích
se zlatilo Tomáši Raisovi (34 kg)
Janu Hrdému (37 kg) a stříbrný byl
Petr Hrdý (39 kg). Ve starším žactvu zvítězil v padesátce Pavel Večeřa. V polovině dubna pak Čechovičtí vyrazili za slávou i za hranice,
přesněji do nizozemského Utrechtu. Nejvíce o sobě dal vědět Michal
Bukva, jenž ve váze do 63 kilogra-

mů v kategorii mladších žáků skončil na druhém místě. „Velmi dobře se uvedli také čtvrtým místem
Tomáš Rais a pátým v kategorii kadetů Josef Svoboda,“ uvedl Szilva.
Zatím posledním vystoupením
zápasníků TJ Sokol Čechovice bylo Mistrovství ČR juniorů ve
volném stylu, které se konalo v
Hradci Králové v sobotu 18. dubna. Z Čechovic se do východních
Čech vydal čtyřlístek reprezentantů a vzhledem ke svému nižšímu

KONTAKTY, INFORMACE

4. května 2009

Ve středu se rozhodne o výsledku celé sezóny
To co nikdo z tábora prostějovského basketbalového klubu nechtěl, se stalo skutečností. Čtvrtfinálová série Mattoni NBL mezi
prostějovskými Orly a libereckými Kondory dospěla do
ošidného pátého pokračování!
Svěřenci Petera Bálinta si hodně
zahrávají se svým osudem a
hlavně nervovou soustavou
svých nejvěrnějších fanoušků a
neméně s nitry nejvyšších klubových šéfů. S podceňovaným Libercem to dopracoval mezinárodní dobře placený soubor až
do pátého střetnutí, které rozhodne s definitivou o úspěšnosti nebo neúspěšnosti celé letošní sezóny. Když se na celou věc podíváme z pohledu nestranného
pozorovatele, tak to zase takové
překvapení není. Hanácký výběr

prožívá nejhorší sezónu ve své
krátké historii, ve které se prezentoval výsledkovými a výkonnostními kotrmelci jako na
běžícím pásu. Po ostudných ligových porážkách s těmi největšími outsidery dokázali například Orli prorazit přes Nový Jičín
do pohárového finále. Týden nato však zase rozlítili celou prostějovskou basketbalovou veřejnost
nečekanou ztrátou kýženého třetího místa domácími trýznivou
porážkou s Opavou. Sečteno a
podtrženo to vše znamená, že se
v rozhodující části sezóny postavil do cesty prostějovskému
týmu výběr Liberce. Klub ze severu Čech naopak prožil nejlepší
sezónu v ještě své kratší historii.
Do vyřazovacích bojů tak šli
svěřenci trenéra Jana Slowiaka s

čistými hlavami a bez nejmenšího respektu. Zatímco tedy Orli
musí, tak Liberečtí pouze mohou! Nutno přiznat, že na palubovce je to poznat. Zatímco Prostějov vypadá ve většině času
hodně nervózně a na hráčích je
viditelné, že postup je pro ně rozhodující metou mezi úspěchem a
neúspěchem, tak soupeř hraje
zcela bez respektu a zápasy si vyloženě užívá. Obě utkání na
Hané si byla podobná jako vejce
vejci. Domácí tým si záhy vytvořil nedostižný náskok a v naprosté psychické pohodě hrající Liberec na jejich vývoj rezignoval
a připravoval se na domácí odvety, ve kterých přímo exceloval a
nervozitou oplývající Prostějov
místo soustředěného výkonu připomínal spíše partu trucovitých
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BASKETBAL EXTRA
ČTVRTFINÁLE PLAY OFF, 3. ZÁPAS
BK Prostějov - BK Kondoři Liberec

99:82

Čtvrtiny: 31:12, 18:23, 31:24, 19:23
Trestné hody: 8/7:22/16
Střelba za 2b: 37/25:44/21
Trojky: 27/14:24/8
Doskoky: 26:34
Osobní chyby: 19:18
TCH: 7. Slowiak (trenér L)
Diváků: 1162
Rozhodčí: Macela, Vrážel, Hruša

Sestava a body Prostìjova
Hlavy dohromady a na ně! Co jiného už zbývá prostějovské
eskadře před rozhodujícím duelem?
Foto: Zdeněk Pěnička
dětí. Zatím si tedy oba celky drží
nedobytnost svých palubovek,
ale výhoda domácího prostředí
se v rozhodujících duelech smazává. Ve středu se tedy mají basketbalový příznivci určitě na co

těšit, každopádně to nebude z pohledu favorita procházka růžovým sadem. Končící liberecký
tým, si bude určitě chtít na svůj
historicky poslední zápas ponechat pěkné vzpomínky… -zv-

Skibniewski 11
Prášil 18
Villepigue 4
Falls 3

Beechum 26
Staněk 12
Dokoupil 7
Krakovič
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

Miller 18
Novák
Vrubl
Mikulec

ČTVRTFINÁLE PLAY OFF, 4. ZÁPAS
BK Kondoři Liberec - BK Prostějov

92:78

OBCHODNÍ PARTNEØI BK PROSTÌJOV

Čtvrtiny: 22:13, 12:16, 33:23, 25:26
Trestné hody: 25/16:22/18
Střelba za 2b: 49/26:40/21
Trojky: 25/8:22/6
Doskoky: 40:30
Osobní chyby: 22:21
5. chyb: 34. Miller (PV)
TCH: 32. Beechum, 34. Miller
Diváků: 450
Rozhodčí: Macela, Galajda, Vondráček

Sestava a body Prostìjova

Ostropalba přinesla Orlům druhý bod
Liberečtí zaspali začátek a už se nevzpamatovali
V pořadí třetí vzájemný čtvrtfinálový duel mezi BK Prostějov a
BK Liberec se nesl ve stejném
duchu jako dva předešlé. Tedy
prakticky bez obran a se spoustou
střeleckých pokusů na obou stranách. Domácí výběr ač bez Hanavana předčil Liberecké především v agresivitě a rychlosti. Po
drtivém začátku (11:0!!!), si Orli
drželi až na menší zaváhání celé
utkání minimálně desetibodový
náskok a o jejich výhře nebylo
nejmenších pochyb. Na střeleckou formu domácích borců kolikrát výmluvně reagoval i hostující kouč Jan Slowiak jen úsměvným kroucením hlavy. Prostějovu obdobně jako v zahajovacím
sériovém utkání padalo do koše
doslova vše a tak se Liberci přes
veškerou snahu a všemožné používané prostředky skóre zvrátit
nepodařilo. Konečný stav 99:82
značil zápasové vedení 2:1 a tím
pádem i možnost dvou mečbolů.
Proměnili svěřenci Bálinta hned
ten první páteční?
Prostějovští nastoupili v sestavě
Beechum, Skibniewski, Prášil,
Miller, Staněk a na lavičce náhradníků byl připraven už i střevními potížemi vyšťavený Falls.
Elitní orlí komando roztáhlo nad
svým košem svá křídla a na druhé
straně nemilosrdně bodově klovalo. Přímo bodové smršti velel
přesnou rukou Staněk a velmi dobře si vedli z tohoto pohledu i
Prášil s Beechumem. Skóre tak

PV 99:82 LIB

Prcek řádil. Postavou nevysoký, ale výkonem čnící. Tak by se
dal charakterizovat úterní výkon Róberta Skibniewskiho.
foto: Zdeněk Pěnička
utěšeně narůstalo až se zastavilo
po prvním klaksonu na rekordní
cifře 31:12!!! „Ten náš vstup byl
opravdu špatný. Snažil jsem se
hráče vyburcovat, z toho mám i
technickou chybu, ale nic to nebylo platné. Jestli se sem ještě
vrátíme, tak se budeme muset
příště o hodinu dříve rozcvičovat,“ s hořkým pousmáním okomentoval zlomovou část utkání
liberecký kouč Jan Slowiak. Do
druhé části hry vstoupili hosté
mnohem aktivněji a začali pomalu ukrajovat z na první pohled ne-

dostižného náskoku. Z devatenácti bylo najednou jen devět
(38:29). Nejlepší hráč na hřišti
Skibniewski však zavelel k dalšímu a pro snaživé hosty definitivnímu trháku a po poločase
svítila tabule stavem 49:35. „K
výkonu Skibniewskiho nemám
co dodat, utkání se mu opravdu
povedlo,“ hodnotil kladně svého
ústředního rozehrávače domácí
kouč Peter Bálint. Zatímco
hráčům s orlem na dresech se dařilo, tak na druhé straně musel být
pro všechny nestranné diváky ob-

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Na začátku jsme skutečně hráli dobře, to co jsme si řekli jsme dodrželi. Pak však jako obvykle přišla
chvilková ztráta koncentrace pod dojmem vysokého vedení. Naštěstí se nám podařilo brzy vrátit zpátky do hry. Rozhodovaly těžké
střely Beechuma, kdy vždy když Liberec stahoval, tak se Hurl trefil.
Dnes jsme předvedli výborný kolektivní výkon, který se musel líbit i
divákům a já jim za vytvoření výtečné atmosféry děkuji. Já jen doufám, že podobný výkon zopakujeme i v pátek na půdě soupeře.“
Jan SLOWIAK (BK Kondoři Liberec): „Podle mého názoru vyhrál
Prostějov naprosto zaslouženě. O osudu střetnutí se rozhodlo v 1
čtvrtině, kdy nám na rozdíl od soupeře úplně odešla střelba. Přestože jsme měli několikrát snahu se do toho utkání vrátit, tak ve 3 čtvrtině přišel další nástup domácích. Hodně ten zápas připomínal první duel série.“
-zv-

rovským zklamáním ´výkon´
nejlepšího střelce Mattoni NBL
Hamptona. Liberecký snajper se
totiž za tři čtvrtiny dokázal do koše trefit jen v jediném případě a
svou bilanci si vylepšil až v poslední desetiminutovce, kdy už
ho Prostějovští pod dojmem vysokého náskoku přestali střežit.
Po změně stran už skóre utěšeně
narůstalo ku prospěchu domácích a mottem bylo: když nevíš co s míčem, dej ho Beechumovi a on ho hodí do koše! Jednadvacetibodový náskok (80:59)
před poslední desetiminutovkou
umožnil vstup na palubovku i
věčným náhradníkům a závěrečná část utkání tak značně ubrala
na kvalitě. Jediným nábojem byl
interní minisouboj Millera s Menem, který vyvrcholil úderem domácího hráče v nepřerušené hře
do obličeje soupeře. Naštěstí si
toho rozhodčí nevšimli a odpís-

kali Millerovi jen osobní chybu.
Případné vyloučení by asi neudělalo radost Peteru Bálintovi. „Taky jsem ho hned stáhnul. Bylo na
nich vidět, že po sobě jdou,“ byl si
vědom nevraživosti dvou podkošových hráčů domácí lodivod.
Bez větších emocí tak zakončil
krásnou trojkou zápas Prášil a nasměroval tak své spoluhráče k semifinálovým branám. V domácí
sestavě byl tentokrát ústřední postavou Róbert Skibniewski, který
k 11 bodům přidal 12 asistencí a
celkově 24 bodů užitečnosti. Tradičně zahrál skvěle Beechum (26
bodů, 6 trojek) a také Prášil (18
bodů, 4 trojky). Pod košem bojoval udatně Miller (18 bodů), ale
svůj interní souboj s Menem (17
bodů, 13 doskoků, 2 bloky) prohrál. Naštěstí byl obr s tmavou
pletí v hostujícím týmu osamocen a tak mohli Orli slavit důležitý skalp.
-zv-

Neukáznění Orli opět na severu Čech neuspěli
Bojovný Liberec vrací sérii na Hanou
LIB 92:78 PV
Místo v Liberci se v pořadí
čtvrtý zápas čtvrtfinálové série hrál v z důvodu obsazené
Tipsport Arény v Děčíně, ale
pro Prostějov bohužel se stejnou režií, jako první utkání
hrané v Liberci. Tedy od začátku tahali za delší konec
soustředěnější domácí a Prostějovští se přes opakované
dotáhnutí vždy sami vlastními
chybami připravili o šanci na
zvrat.
„U hráčů mi chyběla větší vůle
po vítězství. V úvodu druhé půle, kdy jsme měli šanci na zvrat,
jsme se o ni vlastní nekázní připravili,“ krčil rameny nad pátečním výkonem svých svěřenců
prostějovský trenér Peter Bálint.
Naopak na domácích hráčích,
kteří měli být spíše bez motivace bylo odhodlání přímo hmatatelné. Ven totiž prosákly informace o tíživé ekonomické situaci libereckých Kondorů a tím
pádem i jejich posezónní konec
v Mattoni NBL! „Tohle byl asi
náš nejlepší zápas. Hráli jsme
jen sami za sebe, nepociťujeme
od vedení ani od sponzorů žádný tlak. Není proč, peníze prostě
nejsou,“ komentoval současnou

tíživou vnitroklubovou situaci
autor deseti bodů Robert Landa.
Po zpackaném začátku zápasu,
se Prostějovu podařilo do utkání
ještě před poločasem vrátit, ale
místo očekávaného obratu nasadili Liberečtí k rozhodujícímu
trháku. Zvláště Meno s Hamptonem zcela zastínili zahraniční
akvizice Orlů, které podaly naprosto katastrofální výkon, nehodný play off. „Kdyby naši
hráči podávali takové výkony
jako ti věrní fanoušci v hledišti,
tak bychom museli být mistry,“
nebral si servítky generální manažer klubu Petr Fridrich. Liberec tak zvítězil nad nesourodým
a kompletním! celkem Prostějova i bez zraněného kapitána
Černoška a vrátil tak sérii zpátky na Hanou!
Hostující výprava jela na sever
Čech s vírou v ukončení série. V
té ji posilovalo vědomí, že Liberec zápolí s vnitřními problémy
a navíc není kompletní. V sestavě orlů se už po dvouzápasovém trestu objevil Hanavan,
ale místo v základní pětce nedo-

stal. Utkání začala sestava Skibniewski, Beechum, Staněk, Miller a Prášil. Liberečtí však pod
střeleckou taktovkou Hamptona
začali soupeři rychle ujíždět, až
se skóre první desetiminutovky
zastavilo na devítibodovém rozdílu - 22:13. Po tomto těžkém
úvodním direktu vstoupili do
druhé části hry Orli s dvěma
změnami (Staněk - Hanavan,
Prášil - Falls) a začalo to vypadat nadějně. Naděje však trvaly
jen zhruba pět minut (25:23),
pak trefil Hampton těžkou trojku a vrátil uvadající sebevědomí
Kondorů na předcházející úroveň. Poločasová ztráta jen pěti
bodů (34:29) však nevypadala
nijak neřešitelně. „Přesně jsem
hráčům o přestávce vysvětlil co
po nich chci, ale všechno marné.
Jakoby mě neposlouchali,“ neměl vysvětlení pro naprostou
nedisciplinovanost Peter Bálint.
Liberečtí se na lehkovážně hrajícího soupeře vrhli s velkou
chutí a s přehledem navyšovali
svůj náskok až na patnáctibodový rozdíl před závěrečnou dese-

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Jan SLOWIAK (BK Kondoči Liberec): „Já musím především poděkovat svému týmu, který dnes podal výborný výkon navzdory tomu
v jaké situaci se nachází. Pro své hráče mám opravdu velké uznání.
Hodně se nám dařilo v útoku a díky útočnému doskakování jsme si
postupně bod po bodu budovali náskok. Po poločase se nám podařilo odskočit a bez nervů dovést střetnutí do vítězného konce.“
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Těžko se mi takové utkání hodnotí.
Po našem špatném začátku se díky jednoduchým košům dostal Liberec do vedení. Náskok domácích se nám podařilo stáhnout na dva
body, ale víc už to nešlo. Ne, že by zahrál Liberec tak výborně, ale
spíše my jsme podali špatný výkon. Beechum? To se stane. Tři utkání
odtáhl prakticky sám a slabší chvilka přijde na každého. Celkově to
však nebylo dobré a na výhru jsme prostě neměli.“
-zv-

timinutovkou (67:52). Tento
rozdíl při psychickém rozpoložení obou týmů značil jediné:
ROZHODNUTO! To se přesně
potvrdilo hned v úvodu čtvrté
části hry, kdy se hostující hráči
netrefili více než tři minuty do
koše - 78:52. Na palubovce se
postupně objevili všichni hráči z
dvanáctičlenné soupisky Orlů a
kupodivu předvedli lepší výkon
než jejich předchůdci. „Naši
klíčoví hráči dnes vybuchli.
Mladí v závěru předvedli kupodivu lepší výkon a alespoň za to
jsem rád,“ smutným hlasem komentoval nevydařený zápas
Bálint.
V prostějovském týmu se podle
očekávání nejvíce bodově pro-

sadil navrátilec Hanavan, ale jeho střelecká potence byla mnohdy na úkor lépe postavených
spoluhráčů. Vůbec se oproti
předcházejícím duelům neprosadil Beechum, který s postupujícím časem chtěl všechno strhnout sám a střílel z nepřipravených pozic. Pět chyb opět nachytal „kecálek“ Miller, který
svou averzi vůči soupeřům a
rozhodčím dává najevo hodně
nešťastným způsobem. Domácí
celek táhl nezadržitelně k výhře
opět Meno, kterému vydatně
pomáhal Hampton a také bratři
Tóthové. Sečteno a podtrženo,
Liberec se nevzdává a ve středu
určitě neprodá svou kůži vůbec
lacino!
-zv-

Skibniewski 1
Prášil 2
Falls 7
Novák 4

Beechum 8
Staněk 3
Villepigue
Dokoupil 8
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

Miller 12
Hanavan 24
Vrubl 2
Krakovič 7

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL
ČTVRTFINÁLE MATTONI NBL
3. ZÁPASY: BK Děčín - NH Ostrava 105:83 (28:20, 60:40, 79:55).
Stav série: 2:1. Nejlepší hráči: P. Houška 24 bodů a 7 doskoků, Williams 18 bodů, Hatcher 18 bodů (4 trojky) a 12 asistencí Arnold 17 bodů a 11 doskoků, Robinson 17 bodů, Mielczarek 14 bodů.
Střelba: 35/24:33/13. Trojky: 25/14:29/13. Trestné hody: 20/15:23/18.
Doskoky: 28:25. Osobní chyby: 24:24. Pět chyb: 35. Robinson (O). Diváků: 1090. Nejlepší hráč: P. Houška (D) • BK Prostějov - BK Kondoři Liberec 99:82 (31:12, 49:35, 80:59). Stav série: 2:1. Nejlepší hráči:
Beechum 26 bodů (6 trojek), Prášil 18 bodů (4 trojky), Miller 18 bodů,
Staněk 12 bodů, Skibniewski 11 bodů a 12 asistencí - Meno 17 bodů a
13 doskoků, T. Tóth 15 bodů, Hampton 14 bodů, Landa 11 bodů. Střelba: 37/25:44/21. Trojky: 27/14:24/8. Trestné hody: 8/7:22/16. Doskoky:
26:34. Osobní chyby: 19:18. TCH: 7. Slowiak (L). Diváků: 1162. Nejlepší hráč: Skibniewski (P) • ČEZ Basketball Nymburk - USK Praha
87:67 (22:21, 51:38, 64:50). Konečný stav série: 3:0, postupuje Nymburk. Nejlepší hráči: Lee 22 bodů, Gray 15 bodů (5 trojek), Schilb 13
bodů, Nečas 11 bodů - Platt 24 bodů, Vocetka 15 bodů. Střelba:
41/23:37/16. Trojky: 19/10:23/6. Trestné hody: 15/11:22/17. Doskoky:
38:25. Osobní chyby: 18:16. Pět chyb: 37. Venta - 27. Hamm. Diváků:
600. Nejlepší hráč: Lee (NB) • Geofin Nový Jičín - BK Breda & Weinstein Opava 83:78 (28:10, 42:37, 68:63). Konečný stav série: 3:0,
postupuje Nový Jičín. Nejlepší hráči: Šarović 22 bodů a 12 doskoků,
Walker 21 bodů a 11 doskoků, Ubilla 12 bodů (4 trojky) a 5 asistencí Dygrýn 21 bodů (6 trojek) a 8 doskoků, Štec 17 bodů, Kratochvíl 11 bodů. Střelba: 30/20:40/20. Trojky: 26/9:26/9. Trestné hody: 24/16:16/11.
Doskoky: 45:22. Osobní chyby: 15:26. Pět chyb: 37. Hájek - 40. Pumprla. Diváků: 1050. Nejlepší hráč: Šarović (NJ).
4. ZÁPASY: BK Kondoři Liberec - BK Prostějov 92:78 (22:13,
34:29, 67:52). Stav série: 2:2. Nejlepší hráči: Meno 22 bodů a 12 doskoků, Hampton 19 bodů (4 trojky), Marek 15 bodů, L. Tóth 12 bodů Hanavan 24 bodů, Miller 12 bodů, Dokoupil a Beechum po 8 bodech.
Střelba: 49/26:40/21. Trojky: 25/8:22/6. Trestné hody: 25/16:22/18. Doskoky: 40:30. Osobní chyby: 22:21. Pět chyb: 34. Miller (PV). TCH: 32.
Beechum, 34. Miller. Diváků: 450. Nejlepší hráč: Meno (L) • NH Ostrava - BK Děčín 76:86 (19:22, 31:37, 54:59). Konečný stav série:
1:3, postupuje Děčín. Nejlepší hráči: Arnold 21 bodů, Stuchlý 15 bodů,
Robinson 12 bodů, Mitchell 8 bodů a 7 asistencí - Hatcher 22 bodů a 7
asistencí, Miloš 13 bodů, P. Houška 12 bodů a 10 doskoků. Střelba:
45/23:36/21. Trojky: 17/5:21/8. Trestné hody: 19/15:25/20. Doskoky:
25:34. Osobní chyby: 24:24. Pět chyb: 36. Mielczarek (O). Diváků:
1056. Nejlepší hráč: Hatcher (D).
-zv-

PØÍŠTÍ PROGRAM
ČTVRTFINÁLE MATTONI NBL:
5. zápas, středa 6. května: BK Prostějov - BK Kondoři Liberec (18:00 hodin, ČT4).
-zv-

HVÌZDA TÝDNE
RÓBERT SKIBNIEWSKI
Rozehrávač prostějovského týmu táhne prakticky již
druhý měsíc ze své pozice Orly sám. Se zraněním laborující Vrubl se sice již zařadil do tréninku a v zápasech je připraven, ale na palubovku ho pouští rtuťovitý Polák jen ve výjimečných případech. Zvláště v domácích zápasech Skibniewski přímo září a zásobuje své spoluhráče delikatesními přihrávkami. Robo, zítra tě čeká pořádná šichta!

SMOLAØ TÝDNE
JASON MILLER
Série s Libercem americkému srdcaři příliš nesvědčí. Jason působí až moc nervózním dojmem a v podkošových
soubojích s Menem tahá z drtivé většiny za kratší konec.
Také jeho bilance faulů není bůhvíjaká a pravidelně pro něj
utkání končí předčasně. Přitom právě Millera potřebuje už
tak pod košem slabší Prostějov jako sůl. Jasone, zklidni se a zítra se soustřeď
jen na sebe a svůj výkon!

4. května 2009

Holky mají historické zlato!
O prodlouženém víkendu, od pátku do soboty, se v tělocvičně ZŠ
dr. Horáka konalo národní finále v
minibasketbalu. Na začátku se
proti sobě postavilo dvanáct týmů
nejmladší kategorie děvčat. Zástupkyně Prostějova patřily po loňském stříbru k horkým favoritkám turnaje. Holkám se však podařilo předčit všechna očekávání
a v realitu uvedly dosud nesplněný sen. V nedělním finále převálcovaly pražské Slovanky a vybojovaly první zlatou medaili v historii prostějovského basketbalu!
„Podařilo se nám sehnat nejlepší
týmy České republiky. Snažili
jsme se, aby této úrovni odpovídal
turnaj i organizačně. Akci jsme
připravovali od začátku roku.
Ohlasy, které se ke mně zatím dostaly, jsou pozitivní, což mě samozřejmě velmi těší,“ řekl hlavní pořadatel turnaje Luděk Svoboda.
Družstva byla rozdělena do čtyř

skupin po třech. Děvčatům z Prostějova los k prvnímu utkání určil
hráčky z Ostravy. Jasné vítězství
75:37 potvrdilo kvality domácích
a do zápasu s BK Brandýs nad Labem šla děvčata sebevědomě. Ani
v tomto případě nedaly holky soupeřkám sebemenší šanci a rozstříleli je hladce 94:23. V sobotu
navázaly svěřenkyně trenérů Švécara a Buriánka na své vítězné tažení plynule, a to výhrou 80:31
nad hráčkami z Litoměřic. Po utkání s Frýdkem-Místkem ukazovala výsledková tabule skóre
94:40, což znamenalo jistý boj o
zlato! Na nedělní finálové utkání
se prostějovské basketbalistky
vyspaly do růžova a pokořily tým
Slovanka Praha výsledkem
58:40! „Holky odvedly famózní
výkon. Velký dík patří trenérům,
všem spoluorganizátorům a samozřejmě rodičům, kteří své děti
ve sportu podporují. Speciálně

Titul je náš. Přešťastný výběr mladých baskeťaček TJ OP Prostějov bezprostředně po zisku titulu.
foto: Lucie Nedbalová
bych chtěl ještě poděkovat městu
Prostějov, které nad turnajem převzalo záštitu a stalo se hlavním finančním sponzorem. Dále nám
významně pomohl a přispěl krajský výbor ČSTV v Olomouci a
pojišťovna Kooperativa,“ děkoval po skončení veleúspěšné akce
hlavní pořadatel za podporu.
Úžasné umístění korunovaly sólovým úspěchem hráčky Hana Tilšarová s Michaelou Krátkou,
když byly nominovány do All
Star týmu mezi pět nejlepších
hráček turnaje. Nej hráčkou celého turnaje pak byla s velkou
slávou vyhlášena prostějovská
Adéla Neubauerová. Během
třídenního turnaje se tu a tam vy-

TJ Sokol Kostelec na HanéHK - TJ Fatra-Slavia
Napajedla 26:24 (11:12)
Sestava a branky Kostelce: Kaláb, Varha - Ševčík 5, Vasiliev 5,
T. Grulich 5, Vymětal 3, Paták 3,
Varhalík 2, M. Grulich 2, Rikan
1, Zajíček, I. Chalupecký, Švec,
Grepl. Trenér: Alois Jurík. Rozhodčí: Kramoliš, Paululik. Sedmičky: 4/4:1/1. Vyloučení: 4:4.
Diváků: 100. Vývoj skóre po pětiminutovkách: 1:1, 3:2, 4:4,
6:6, 9:8, 11:12, 15:13, 17:16,
19:17, 21:20, 23:22, 26:24.
První květnovou neděli se kostelečtí házenkáři utkali na domácí
půdě se Slávisty z Napajedel.
Úvodní polovina utkání se domácímu týmu úplně nepovedla a
to i přesto, že soupeř dorazil na
palubovku Kostelce bez svých
největších opor. V druhém dějství se domácí borci dali dohromady, spojili síly a začali hrát
kolektivněji, což se promítlo do
výsledku utkání. Přes pár hrubých technických chyb se kosteleckým nakonec podařilo Napajedla zdolat a mohli se tak radovat z vítězství. „ Když jsem
dneska viděl, v jaké sestavě sou-

chytrostí se pokoušeli
zastavit rozjetý Kostelec hereckými etudami. Více než v poklusu se v různých intervalech káceli k zemi, což diváci patřičně
ocenili. Ve 25. minutě se k míči
dostal ostřílený Paták a hodem o
zem mazaně vykouzlil devátý
bod. Stav utkání byl v tu chvíli
9:10 a k vyrovnání pár minut
před poločasem chyběl malý
krůček. Domácí obrana ale pochybila, což soupeř okamžitě
potrestal zvýšením svého náskoku. Dotlačit míč za brankářova
záda a upravit skóre na 11:11 se
pár vteřin před odchodem do šaten podařilo Varhalíkovi, jehož
radost stihl soupeř vzápětí zkazit. Stav v poločase tedy 11:12.
Nutno dodat, že v klíčových momentech první půle byl svému
týmu velkou oporou gólman Kaláb. Po přestávce chytili domácí
druhý dech. Ke zbytku zápasu
nastoupili s jinou taktikou, rozhodnutí zvítězit. Do brány se postavil Tomáš Varha. Kolektiv na
palubovce se jakoby semkl a
probudil v sobě týmového ducha. Těsné vedení si hráči Ko-

NAVŠTÍVILI JSME
peř dorazil, tak jsem hráče upozorňoval, aby je nepodceňovali.
Mladíci, kteří za Napajedla hráli,
šedesát minut bojovali a chtěli
přesvědčit trenéra, že na to mají.
My jsme se s tím nevypořádali,“
káral své svěřence po zápase
trenér Jurík. Do nedělního mače
vstoupili rychleji hráči Kostelce,
když se jim podařilo skórovat v
první minutě. Po vyrovnávací
brance soupeře se nedařilo projít
přes důmyslnou obranu ani jednomu z týmů téměř pět minut.
Šanci hostí zhatil výborně
bránící Tomáš Grulich a Kostelec rozehrál před bránou soupeře
představení v podobě rychlých
přihrávek a kliček korunované
jednobodovým úspěchem. Výstavní akcí se zanedlouho blýskl
Ševčík, jednobodovou ztrátu v
zápětí vyrovnal dělovkou z
pravého rohu Vymětal a dorovnal na 4:4. Nálada v hale byla po
celou dobu utkání napjatá. Zejména hráči hostů se pokoušeli o
nečistou hru a více než vlastní

HLASY TRENÉRŮ

Nohejbalisté Sokola I opět bodovali
V sobotu 2.května hráli nohejbalisté Sokola I Prostějov svůj
další druholigový zápas na domácí půdě proti nepříjemnému
soupeři Climax Vsetín „B“,
který navíc přijel značně posílen o dva fluktuanty ze svého
prvoligového áčka. Již tento
fakt naznačoval, že nepůjde o
jednoduchý zápas. Nakonec
skončil dělbou bodů po výsledku 5:5.
Od začátku zápasu bylo jasné, že
pouze nadstandardní výkony
celého týmu mohou přinést do tabulky očekávané 2 body. Po prvních dvojicích byl stav na utkání
1:1, když opět bodovala naše první dvojice Procházka - Pluháček,
naopak dvojka Husařík - Klaudy
své utkání prohrála a stav byl 1:1.
Ani trojice nenapověděly, kdo si
připíše nakonec dva body protože
po trojicích byl stav stále nerozhodný 2:2. Ve 3.vložené dvojici
opakovaně dostali příležitost P.
Nový s Pacejkou, kteří opakovaně prohráli a již několik utkání
po sobě se ukazuje, že P. Nový
není typem hráče, který v těžkých

NOHEJBAL
utkáních dokáže podržet teprve
15-ti letého nadějného hráče Prostějova. V singlu zvítězil opět
zkušený Jakub Klaudy a udržel
naše naděje na bodový zisk v
tomto zápase. Jakub je v singlu
skutečnou oporou, o čemž svědčí
jeho dosavadní bilance: 5 utkání 5 vítězství. Hned následující trojice ovšem rozhodly o tom, že Sokol I Prostějov bude bojovat pouze o jednobodový zisk, neboť jak
trojice Klaudy - Husařík - Nový,
tak i trojice Procházka - Pluháček
- Omelka svá utkání shodně prohráli. Prostějovští sokoli se
ovšem vzepjali k nevídanému
závěru a závěrečné dvojice rozhodly ve svůj prospěch a konečný
zisk 1 bodu do druholigové tabulky po nerozhodném výsledku
5:5. „V tomto těžkém utkání nás
příliš nepodrželi oba dva nahrávači, což je ve trojicích vždy
klíč k úspěchu. Své vynikající
výkony opakovaně předvedli

Procházka s Pluháčkem, jejichž
bilance ve dvojicích je na tuto
soutěž skvělá. Rovněž Klaudy na
singlu je v této disciplíně lepší
zápas od zápasu a lze se na jeho
bod téměř vždy spolehnout. Škoda, že není v zápasech využit ve
větší míře i další kádr jinak kvalitních hráčů,“ uvedl oddílový
předseda Richard Beneš.
O den později v neděli 3. května
bylo ve Ždáru nad Sázavou na
pořadu další veledůležité kolo
dorostenecké extraligy družstev
dvou dosud neporažených celků domácího Žďáru a Sokola I Prostějov. Vzhledem k tomu, že oba
celky již měly před zápasem zajištěn postup do finálové šestice
nejlepších, šlo o důležité body,
protože výsledek zápasu se započítává do finálové skupiny. Nakonec si dokráčeli dorostenci pro
suverénní vítězství 6:2! Náš celek
nechytil úvod zápasu a po úvodních dvojicích prohrával již 0:2.
Prostějovské trojice ovšem opět
potvrdily svou velkou sílu a i
když po bojích, přesto se podařilo
srovnat stav zápasu na 2:2. Pro-

Prostějovští házenkáři sice vzdorovali
Přerovu, body ale nakonec nedovezli

Sokol HC Přerov - TJ Sokol II
Prostějov 32:27 (17:13)
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Rášo - M. Jurik 2, Mičola 5, Pišťák 1, Kosina 4, Čech 1,
Ordelt 1, Chytil, Mičkal 8, Třeštík 5, Šestořád. Trenér: Antonín
Krist. Rozhodčí: Kosmák, Hanák. Sedmičky: 2. ŽK 3. Vyloučení: 3. Vývoj skóre po pětiminutovkách: 4:0, 8:3, 10:5, 12:9,
14:12, 17:13, 21:16, 23:19,
26:22, 27:25, 29:27, 32:27.
O víkendu sehráli prostějovští
házenkáři utkání 20. kola v Přerově, který patří ke špičce prvoligové soutěže. Vzhledem k současným výkonům družstva a
také k výsledku prvního utkání,
které Prostějovští prohráli doma
35:39, se nedal očekávat zázrak v
podobě úspěchu na půdě Přerova. Průběh utkání však napovídá
tomu, že Prostějov byl domácímu Přerovu zvláště na konci utkání vyrovnaným partnerem a sedm minut před koncem
byl výsledek dokonce vyrovnaný 27:27. Pak však strhl na sebe
tíhu zodpovědnosti nejlepší prvoligový střelec Tomáš Bechný
a čtyřmi brankami utkání rozhodl ve prospěch domácích. „Nehráli jsme špatně. Nevyšel nám
však začátek utkání - po pěti
odehraných minutách jsme prohrávali 4:0 a nedokázali jsme se
střelecky prosadit. Postupně
jsme se dostávali do střeleckých
šancí a do 25 minuty první půle
jsme stáhli náskok Přerova na
rozdíl pouhých dvou branek,“
hodnotil trenér Prostějova Anto-

skytly i občasné potíže, které se
však podařilo na místě vyřešit. Jeden zádrhel byl z kategorie
zásadnějších, i když vzhledem k
okolnostem se tak nedá ani nazývat. „V průběhu turnaje jsme
přišli o hlavního rozhodčího, který odjel do porodnice přivítat na
svět nový přírůstek do rodiny, k
čemuž mu velmi gratuluji,“ uvedl
na pravou míru se smíchem Svoboda. O předání cen se postarali
prostějovský místostarosta Vlastimil Uchytil, předseda komise
pro mládež a tělovýchovu Rady
města Prostějova Michal Müller a
radní města Jiří Pospíšil, kteří podobné akce často a rádi podporují. Volejbal v Prostějově a zvláště
-ned- dívčí zažívá velmi úspěšné období. Mládežnický oddíl PVK Prostějov je vůbec z regionálního
hlediska tím nejúspěšnějším.
Prostějovské družstvo startující
souběžně hned v několika mistrovských soutěžích, patří vždy k
absolutní špičce a svou roli favorita také povětšinou dokáže splnit. První místo obsadil výběr
mladších žaček v KP Olomouckého kraje, kde za sebou neAlois JURÍK (Kostelec na Hané): „Vyhráli jsme o dvě branky. chal dalších devět účastníků. O
Měl bych být spokojený s body a to jsem. Určitě ale nejsem spoko- jednu příčku níže figuruje stejné
jený s předvedenou hrou. Kromě patnácti minut druhého poločasu, družstvo i v krajském přeboru sekteré byly výborné, jsme se se soupeřem nevypořádali. Kluci si mys- verní Moravy, kde zápolí s dvaleli, že jim vítězství spadne samo do klína. Celý první poločas jsme cítkou konkurentů. Výtečnou
tahali za kratší konec. Podařilo se nám sice vyhrát, ale utkání neby- čtvrtou pozici si drží mladší
lo vůbec hezké.“
žákyně i ve starší kategorii KP
Štefan BORŠICKÝ (Napajedla): „ Naši hráči odvedli bojovný Olomouckého kraje. „S vítězvýkon, na remízu jsme měli. Prohru jsme si zapříčinili sami z důvo- stvím v mladších žaček v KP OK
du individuálních hrubých chyb jak v obraně, tak v útoku. Dostáva- panuje velká spokojenost. Na seli jsme laciné góly a přihrávky taky nebyly z nejlepších. Chyběly verní Moravě nás reprezentoval
nám sice střelecké spojky, ale mužstvo se musí naučit hrát i bez nich. takzvaný „B“ tým a ve starších
V klíčových momentech nám chyběla troška štěstí.“
-ned- žákyních jsme se utkávaly s až o
tři roky staršími děvčaty,“ popsastelce udržují a snaží se konto dobré,“ popsal v krátkosti drsný la trenérka PVK Prostějov Lenka
zvyšovat, jak se dá. Ve 41. mi- střet zraněný hráč. Kosteleckým Koblerová. Velmi dobře si vedou
nutě zápasu předvedl útok se za- házenkářům se nakonec podaři- prostějovská děvčata i takzvakončením v letu plavmo Martin lo vyhrát i bez jeho pomoci a za ných trojkách, kdy už má sestava
Grulicha a připsal na konto Ko- stavu 26:24 se mohli radovat z Eva Lakomá, Markéta Hubrová a
stelce 18 gól. O tři minutky po- dalších cenných bodů na kontě. Klára Kadlecová jistou medaili.
zději se na zemi svíjel Vymětal. „Dneska se nám hrálo špatně. „Poslední turnaj nás čeká v pátek
Po ošklivém střetu se soupeřem Mančafty jako je tento musíme 8. května, ale náš první tým už má
pro něj zápas skončil. „Nevím porážet s daleko větším rozpřesně, co se stalo. Srazili jsme dílem a nestrachovat se o výslese koleny a to moje to odneslo. Já dek až do poslední minuty,“ nejsem měl s koleny problémy už šetřil kritikou do vlastních řad po
vícekrát, tak snad to bude zase zápase Tomáš Grulich. -ned- Perfektní reklamu svému sportu
vytvořily v nedávných dnech
hráčky VK Prostějov, které dobyly historický mistrovský titul. Při
této příležitosti se také uskutečnil
nábor nových uchazeček do
mládežnických týmů VK a TJ OP
střední část zápasu byla jako již V sobotu 2. května bylo ještě na Prostějov. Stalo se tak ve středu
mnohdy pro celkový výsledek pořadu III. kolo krajského přebo- 29. dubna v tělocvičně ZŠ Parozhodující. Naše třetí dvojka ru družstev mezi domácím cel- lackého, která provozuje i sporPírek - Štěpánek po velkém boji kem NK Šumperk a Sokolem I tovní třídy se zaměřením právě na
zvítězila ve 3 setech a v doslova Prostějov „B“. Prostějovská re- volejbal. Náboru se osobně
lahůdkovém singlové souboji ne- zerva v tomto utkání remizovala
nechal prostějovský Klaudy 5:5 a v tabulce se dělí o 1. místo s
stříbrného medailistu z MS junio- týmem Hranic na Moravě. Bližší
rů 2008 K. Hrona ani na chvíli vy- podrobnosti ze zápasu nejsou k
Na 1. máje se jel v Pardubicích dadechnout, zasypal jej nechytatel- dispozici.
nými míči a po zásluze zvítězil Žáci Sokola I Prostějov měli na lší díl Českého poháru a to kritéri10:3 - 10:6 a Sokol I Prostějov šel programu v pátek 1. května na um Josefa Křivky -VC Kooperatido vedení 4:2. V těchto okamži- kurtech u sokolovny II. kolo Mo- vy v Pardubicích. Sešla se zde nejcích se již soupeř doslova sesypal ravské žákovské ligy hrané pod lepší česká konkurence, včetně
a prostějovští hráči mohli slavit názvem „Pohár žáků 2009“. V všech velkých českých profesiosvé další vítězství v poměru 6:2 konkurenci 7 velmi kvalitních nálních stájí. Závod měl opravdu
na utkání. „V zápase jsem po- žákovských trojic (Modřice A, a vynikající úroveň. V kategorii mustrádal tradiční opory celku, kapi- B Spartak Přerov, SKP Žďár nad žů startovalo více jak sto cyklistů.
tána družstva Valentu a mladého Sázavou, NK Climax Vsetín a Jelo se 50 okruhů v centru ParduPacejku a jsem rád, že ostatní Bajda Kroměříž) se celek Sokola bic. Výborně si vedl při své premihráči - Anděl, Pírek, Drobil, I Prostějov ve složení: Matkulčík, éře v kategorii mužů cyklista SKC
Klaudy, Lokoč, Dočekal a Ště- Ftačnik, Šlajs a Roba dokázal PV Josef Tomek, odchovanec napánek odvedli velmi kvalitní prosadit a nakonec obsadil s jedi- šeho SCM, který se i přes vysoké
výkony vedoucí ke konečnému nou porážkou od mnohem star- tempo pohyboval po celý závod v
vítězství. Toto naše vítězství ne- ších hráčů Sokola Modřic „A“ první polovině startovního pole a
přeceňuji, do tuhého půjde až ny- celkové 2. místo a připsal si do na této pozici dojel i do cíle. „Toto
ní v dalších kolech, ale soutěž dlouhodobé tabulky další cenné jeho první vystoupení v kategorii
máme opět rozehránu výtečně,“ body. V tomto kole zvítězil stejně elite je třeba hodnotit velice kladně
brzdil přehnaný optimismus jako v úvodním ve Žďáru celek a je příslibem do dalších závodů. Je
trenér Richard Beneš.
Sokola Modřic „A“.
-rb- škoda, že v této kategorii nemohl

Házenkáři Kostelce slavili těsné vítězství
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1. LIGA HÁZENÉ
nín Krist. Před přestávkou se
však podařilo domácím vstřelit
ještě další dvě branky a čtyřbodový náskok před druhou třicetiminutovkou jim poskytl klid a
pohodu v druhé části utkání. Na
začátku druhého poločasu se
Prostějovu opět nedařilo, neproměňovali šance a soupeř se
jim bodově vzdaloval. Pětibrankový náskok však otupil jejich
údernost v útoku a obrana hostujícího Prostějova naopak zlepšeným výkonem dokázala přerovské střelce eliminovat. V 53. minutě utkání byl stav srovnaný na
27:27. V závěru se však přece
jen domácím podařilo dohrát
zápas do vítězného konce. „Přerov dokázal v posledních minutách rozhodnout ve svůj prospěch. Čtyři branky vstřelil se
štěstím Bechný,“ podotkl prostějovský kouč. „Udělali jsme
opět hodně technických chyb.
Chybí nám útočná síla ve spojkách. Kosina opět nastoupil se
zraněním, jeho rameno není
stále ještě v pořádku. Přes vysoké
přerovské hráče se jen těžko prosazoval. Střelecky se nedařilo ani
Pišťákovi,“ dokončil Krist.
Za týden v neděli 10. května odehrají prostějovští házenkáři poslední domácí utkání s brněnským celkem Královo Pole, který je v tabulce průběžného pořadí před Prostějovem na předposledním 11. místě.
-jp-

Volejbalový klub PVK finišuje

jistou stříbrnou nebo bronzovou
medaili. Také „B“ výběr si vede
dobře a z 24 účastníků obsadí
buď 5. nebo 6. příčku,“ zmiňuje
další nadstandardní výsledky
Koblerová. Prostějovské PVK se
také přihlásilo do Českého poháru starších žaček, kde absolvovalo kvalifikaci a další dvě kola.
„To byla pro nás cenná zkušenost
a velmi kvalitní příprava pro
příští sezóny,“ hodnotí účast v poháru trenérka. Vedle oficiálních
mistrovských soutěží šířila děvčata PVK slávu prostějovského
volejbalu také na různých turnajích. Na Vánočním klání v Přerově podlehly holky až nešťastně
ve finále, aby na dalším turnaji v
Lanškrouně v konkurenci patnácti družstev zvítězily! O nesporných kvalitách mladých nadějí svědčí i nominace čtyř
hráček do KCM Olomouckého
kraje (Eliška Koblerová, Viktorie
Gogová, Bára Šimková a Michaela Matysková). Všechny členky
klubu také reprezentují své mateřské školy na všemožných školních turnajích. Mládežnický klub
PVK Prostějov děkuje za podporu hráčkám, rodičům a v neposlední řadě i sponzorům: Město
Prostějov, DT Hanácké železárny, KOOS s.r.o.
-zv-

Zájem o voliš je velký

zúčastnil sportovní ředitel VK
Prostějov Peter Goga, ředitel ZŠ a
MŠ Palackého Jiří Pospíšil a také
šéftrenér mládežnických prostějovských týmů Jaroslav Matěj. V
doprovodu rodičů pak našlo odvahu dvaadvacet malých adeptek
volejbalového řemesla, které se
ihned podrobily s úsměvem
vstupním tělocvičným testům.
Najde se mezi nimi nová Soli?
-zv-

Junior Filip byl čtvrtý

startovat náš druhý závodník Tomáš Salaj, který v přípravě prokazoval výbornou výkonnost a svou
úspěšnou premiéru v kategorii elite
si odbyl již v Lednu na světovém
poháru dráhařů ve Vídni. V měsíci
únoru si poranil loket a po dvou měsíčním neúspěšném léčení se podrobil operaci a dnes již naplno trénuje, i když ruka není ještě 100% v
pořádku ale vše nasvědčuje tomu,
že se již brzy vrátí do závodního pelotonu. Na květnové závody 500+1
kolo na Brněnském velodromu
věříme, že již bude připraven,“ uvedl předseda prostějovského klubu
Petr Šrámek. V závodě juniorů si
výborně vedl závodník SKC Prostějov Jakub Filip, který obsadil 4.
místo a pouze 1 bod ho dělil od třetí příčky.
-zv,pš-

4. května 2009

MLÁDEŽ 1. SK
MSDD - starší dorost
1. SK Prostějov - SFK Vrchovina 5:0 (2:0)
Branky: Homola, Fabiánek, Pořízka, Matula, Petrásek. Sestava 1.
SK: Vybíhal (80. Polák) - Hemerka, Peka, R. Kocourek, Ján (57. Lisický) - Pořízka, Homola, Fabiánek, Matula - Gryglák(75. Petrásek), M. Kocourek. Trenér: František Jura.
Soupeř z Vysočiny měl za sebou tři vyhraná utkání a vzhledem k
tomu, že na podzim starší dorost zápas v Novém Městě na Moravě
prohrál, čekal se v Olšanech těžký duel MSDD. Dorostenci 1. SK
ovšem nepřipustili žádné pochyby o tom, kdo bude pánem na hřišti. Od začátku spustili ofenzivní smršť a pouze dobrý brankář
hostů a jeho dobře postavené tyče zabránily minimálně třem vstřeleným brankám v prvních patnácti minutách zápasu. První gól
vsítil Jirka Homola perfektní křížnou střelou z velmi těžkého úhlu.
Poté přišla řada již zmiňovaných neproměněných příležitostí a druhou branka vstřelil Prostějov až v samém závěru prvního poločasu.
Dal ji Michal Fabiánek, když dorážel střelu Marka Pořízky. V úvodu druhé půle starší dorostenci trochu zaspali a hosté se dostali ke
dvěma brejkům, které byly nebezpečné. Když vstřelil v 55. minutě
Marek Pořízka třetí branku po centru Michala Jána bylo rozhodnuto. Dorostenci 1. SK poté pokračovali ve výborném výkonu až do
konce. Čtvrtou branku vstřelil Tomáš Matula, když hlavou usměrnil volný přímý kop, který zahrával Jirka Homola. Poslední hřebíček zasadil hostům střídající Petr Petrásek. „Kluci ví, že já s
chválou hodně šetřím. Snažím se je držet při zemi a myslím, že se
nám to vyplácí. Ovšem za dnešní výkon jim musím vyseknout velkou poklonu. Dnes předvedli velmi kvalitní podívanou, bylo to
hodně dobré. Hodně věcí na kterých pracujeme od zimy jsem tam
dnes viděl a mám z toho velkou radost. Teď se ovšem ukáže jak na
tom opravdu jsme a jestli tuto kvalitu dokážeme hned tuto středu
zopakovat proti Humpolci,“ nešetřil chválou jinak přísný kouč
František Jura.
MSŽD - starší žáci
1. SK Prostějov - FC Slovácko „B“ 2:0 (1:0)
Branky 1. SK: Hausknecht, Preisler. Sestava 1. SK: Martínek - Lexa, Šmíd, Móri, Klváček - Rus, Pekař, Fládr, Dostál - Preisler,
Hausknecht. Střídali: Vysloužil, Suchánek, Kvapil.
MSŽD - mladší žáci
1. SK Prostějov - FC Slovácko „B“ 1:2 (0:2)
Branky: Sečkář -Vactěrva , Faral. Sestava 1. SK: Hanák - M. Kovář, Křivinka, Grulich, Klimeš - Čech, Hubáček, Petík, J. Kovář Cigan, Sečkář. Střídali: Přidálek, Zapletal.
„K dnešnímu zápasu jsme nastupovali s tím, že navážeme na minulý zápas v Holici, jak herně tak především výsledkově. Bohužel
nestalo se tak . I když jsme předpokládali jak bude soupeř hrát a
hráči byli na to upozorněni, taktické pokyny neplnili. Šlo především o dostupování hráčů a jejich přebírání. Za tuto nedůslednost
nás soupeř potrestal dvěma góly. Po přestávkové bouřce se naše hra
zlepšila alespoň v ukazatelích, ve kterých jsme zaostávali. Vytvořili jsme si územní převahu, ze které jsme snížili. Poté náš tlak sílil,
ale scházela přesnější přihrávka a klid v koncovce.“

Klenovice s Čechovicemi bodovaly - se štěstím
TJ Sokol Klenovice na Hané TJ Sokol Čechovice 2:1 (0:1)
Branky: 42. Fialka, 71. R. Cetkovský - 14. Haluza. Rozhodčí: Petr Lízna, Křepský. ŽK: Cibulka. Diváků: 70. Sestavy mužstev - Klenovice: Jozek - Šubrt, Škantár, T.
Cetkovský, Kaděra - Novák, Všianský, Rozehnal, R. Cetkovský
(87. Hejda) - Přikryl (83. Cibulka), Fialka. Trenér: Zdeněk Cetkovský. Čechovice: Švéda - Gréza, Mráček, Vinklárek, Mach Haluza, Chmelík, Bílý, Dvořák Šteigl, Jiří Antoníček (45. Bilík).
Trenér: Jan Pešek.
Na fotbalovém hřišti
v Klenovicích na
Hané hostovali v sobotním utkání 20. kola I.A třídy
skupiny „B“ fotbalisté z Čechovic. Domácím Klenovicím hoří
půda pod nohama, jejich bodový
zisk není zatím jistotou a hrozba
pádu ze skupiny stále nad klubem
visí jako Damoklův meč. V posledním utkání s vedoucím Bělotínem prohráli 3:0 a sebevědomí
kleslo na bod mrazu. Pokud chtějí
pomýšlet na záchranu v soutěži,
museli v tomto utkání nutně zvítězit. Hostující Čechovičtí si taky
nemohou zrovna vyskakovat radostí nad dosavadními výsledky, i
oni přijeli s úmyslem bodovat.
Věřili si zvláště po posledním domácím utkání, kdy porazili v
průběžné tabulce druhé Troubky
3:0. A byli to právě hráči Čechovic, kdo vstoupil do zápasu odhodlaněji, důrazněji a sebevědoměji. Klenovičtí opatrně oťukávali terén a jako by si na soupeře v domácím prostředí nevěřili.
Začátek prvního poločasu se proto převážně odehrával na jejich
půli a hostující hráči se poměrně

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.

1. HFK Olomouc „B“ FC Kralice na Hané 0:0
Rozhodčí: Běhal - Kouřil, Zdřálek.
ŽK Kralic: Dočkal, Liška, Halenka. Diváků: 160. Sestava Kralic:
Kofroň - O. Petržela, Ohlídal, Do-

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!

příjemně zaměstnávat hostujícího
gólmana. Jejich snaha byla završena úspěšně ve 42. minutě, kdy
skóroval Fialka - 1:1 a do šaten tedy odcházela družstva za nerozhodného stavu. I druhý poločas
měli hosté víc ze hry, ta se opět
odehrávala převážně na polovině
domácích. Útoky však nebyly nebezpečné a domácího gólmana
příliš neohrožovaly. Domácí nakonec se štěstím rozhodli utkání
ve svůj prospěch, když po
rychlém breaku hlavičkoval do
brány Radek Cetkovský a stanovil
výsledek na konečných 2:1. Celý
zápas ovlivnil silný vítr, který
srážel míče a díky častým autům
bylo utkání rozkouskované a
mnoho souvislých útoků k vidění
nebylo. Častější byly naopak
vzájemné šarvátky hráčů, kteří si
zvláště v druhé půli neustále vyrovnávali své účty. Rozhodčí připustil poměrně volnou hru, která
se s přibývajícím časem přitvrzovala. Hlavní sudí vytáhl žlutou
kartu pouze jedinkrát za celý

Častý obrázek. Drtivá většina derby mezi Klenovicemi a Čechovicemi se odehrávala v těsných osobních soubojích
Foto: Jarmila Pospíšilová
zápas a ukázal ji domácímu Cibulkovi. Nezáživné a neplodné utkání se zdálo být nekonečné, a
přestože se hlediště dožadovalo
konce, rozhodčí nastavil čas o 2
minuty za časté ošetřování hráčů
na hřišti. V Klenovicích si tentokrát fotbalový fanda moc neužil.
Navíc nefungovala časomíra a
místní rozhlas také ohluchl ihned
po odhlášení sestav v úvodu utkání. Zápas poznamenala hokejová bitva Čechů a Slováků na MS
ve Švýcarsku, fanoušci si užívali
větší vzrušení u televizní obrazovky v hospůdce klenovického
sportovního areálu.
-jp-

HLASY TRENÉRÙ
Zdeněk CETKOVSKÝ (TJ Sokol Klenovice na Hané): „Byl to oboustranně bojovný zápas, štěstí se ve druhém poločase přiklonilo k nám a podařilo se nám vstřelit vítěznou branku. To zvedlo náš výkon. S výsledkem jsem
samozřejmě, spokojen. Oceňuji především disciplinovanost hráčů v utkání,
kdy arbitr povolil poměrně tvrdou hru. Hráli jsme bez našeho nejlepšího střelce Kubíčka, který má distanc na 3 zápasy. Citelně chyběl. Právě on je osobnost
týmu, dokáže správně vyhecovat spoluhráče.“
Jan PEŠEK (TJ Sokol Čechovice): „Musím říct, že štěstí se dnes přiklonilo
k domácím. Myslím, že jsme si porážku nezasloužili. Nedokázali jsme se ale
prosadit v útoku, zlepšení nepřinesla ani změna hry na dva útočníky v druhém
poločase. Rozhodl rychlý break domácích, přestože jsme to byli my, kdo měl
celý zápas více ze hry. Máme teď doma vedoucí celek Bělotína, bude to těžké
utkání.“
-jp-

Bezbrankové remízy Kralic s Určicemi

KOPEJTE ZA 1. SK!

Fotbalový kemp BUDOUCNOST
Sedláček - Kučerňák 2009

snadno dostávali až k vápnu. Tam
však naštěstí pro domácí jejich
útoky končily, chyběl důraz útočníků k úspěšnému zakončení.
Domácí síť se zavlnila už ve 14.
minutě utkání. Mach se po pravé
straně šikovně prokličkoval mezi
obranou domácích a pěkně vyšachoval gólmana Jozka z brány.
Přesnou přihrávkou se míč dostal
na kopačku Haluzy a ten nemohl
netrefit prázdnou bránu - 0:1. Klenovické jakoby inkasovaná branka probrala. Vidina další prohry je
častěji hnala do útoku a začali ne-

NAVŠTÍVILI JSME

Dva regionální zástupci v nejvyšší krajské soutěži uhráli o víkendu v předvečer očekávaného derby bezbrankové výsledky. Zatímco v Kralicích jsou s dosaženým určitě spokojeni, tak v Určicích stoprocentně ne. Před sobotním vzájemným duelem jsou tak
oba rivalové na stejné bodové
úrovni a o pomyslném panovníkovi regionu se rozhodne ve
vzájemném zápase.

KP - mladší žáci
FK Šternberk - 1. SK Prostějov „B“ 0:15 (0:5)
Branky: T. Pospíšil 4, Mlčoch 2, Abrahám 2, Surma 2, Vincourek,
Zapletal, Sobotka,K. Pospíšil, Petržela.
-zv-
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čkal, Liška - Valtr, Růžička, Halenka, Hatle - Z. Petržela (55. Kaštil),
Trnavský (80. M. Kolář). Trenér:
Zdeněk Chytka.
V utkání dvou špičkových celků tabulky byl k vidění rušný fotbal, i
když se četní diváci branky nedočkali. Kraličtí hráli disciplinovaně
zejména v obraně, ale na rozdíl od
upracovanějších Holických si vytvořili i několik šancí. Zejména Valtr s Růžičkou se mohli v prvním poločase chytat za hlavu. Obdobný
průběh měla i druhá půle, ve které
se kombinacemi dostávali Kraličtí
za obranu 1. HFK. Spalovačem
zápasu však byl sváteční střelec Pavel Růžička, který nedokázal dopravit míč do sítě ani z bezprostřed-

PŘEBOR OKFS
ní blízkosti. Když na svého kolegu
nevyzrál ani v poli operující Michal
Kaštil skončilo utkání nerozhodným poměrem. Od smolné porážky
zachránil navíc hosty v 70. minutě
Kofroň, jenž lapil penaltu. „V Holici jsme předvedli velmi dobrý
výkon jak po kombinační stránce,
tak i zodpovědností. Chyběly tomu
jen góly. Už se těšíme na Určice, i
když jsme to několika zraněními
soupeři ulehčili. Doma chceme
vždycky bodovat naplno a je jedno
jestli to bude s Určicemi nebo s
kýmkoliv jiným,“ nejitří zbytečně

vášně zkušený lodivod Kralic bod, protože Loštice měly každoZdeněk Chytka.
pádně k vítězství blíže. Hostující
hráči mohli jen žehrat na bídnou
TJ Sokol Určice - SK Loštice 0:0 koncovku a reflexy domácího gólRozhodčí: Rýpar - Dubravský, Li- mana Nejezchleba. Výkon Určic
ška. ŽK Určic: ?. Diváků: 200. Se- před nadcházejícím derby určitě
stava Určic: Nejezchleb - Černý, četné kralické zvědy nijak nevyděUllmann, Mlčoch, Kroutil (82. Mi- sil… „Od první do poslední minuty
keš) - Havlena, Vaněk, Macourek, se hráči prezentovali velmi špatJavořík - Burget, Laník (75. Blaha). ným přístupem. Na celém zápase
Trenér: Svatopluk Kovář.
bylo nejhezčí asi počasí… Za devaOčekávaná ostrostřelba proti po- desát minut jsme vystřelili jen jeslednímu celku tabulky se v neděli dinkrát přímo na bránu. Pokud byv Určicích nekonala. Domácí tým chom zahráli tak jako dnes i v Kratotiž absolutně svého topícího se licích, tak bychom to soupeři hodně
soka podcenil a místo pohodového usnadnili,“ kroutil hlavou nad
fotbalu předváděl svým fanouškům prachbídným vystoupením svého
spíše fotbalový odvar. Nakonec mužstva domácí lodivod Svatopluk
mohli být domácí fotbalisté rádi za Kovář.
-zv-

Zkušenost Hané zvítězila nad mládím Domaželic

TJ Haná Prostějov
- Sokol Domaželice 3:1 (2:1)
Branky: 15. Vyskočil, 28. J. Zbožínek, 63.Cibulec - 3.Talla. Rozhodčí: Lasovský - Václavík, Němec.
ŽK: P. Trnavský - Kratochvíl, Suchánek. Diváků: 50. Sestavy mužstev - Haná: Pastyřík - Jančiar, Kolář, Lošťák, P. Trnavský - Bartoš,
Zachar (87. Hupšil), J. Zbožínek,
Vyskočil - Sedláček (74. Novák),
Cibulec (84. Křížek). Hrající
trenér: Daniel Kolář. Sokol Domaželice: Skýpala - Vaculík, J. Zela, Doležal, Svoboda (65.Tala) Suchánek, Samohýl (31. Kuba),
Kratochvíl, Talla - Juránek, P. Zela
(55. Talla). Trenér: Ferdinand
Kadlčík.
Haná konečně zabrala naplno!
Podle očekávání se tak stalo s papírově slabšími Domaželicemi, ale
průběh střetnutí tak jasný vůbec
nebyl. Mladí dravci z Domaželic se
s technicky vyzrálejšími, ale o to

pomalejšími
hráči
Hané herně popasovali
na výbornou. Bohužel
zbrklost v koncovce je
připravila o možnost bodového
zisku a tak se stále krčí na sestupových příčkách. Haná zažila brzký
šok v podobě inkasované branky,
ale do půlhodiny hry dokázala otočit skóre, které po poločase upravil
do konečné podoby navrátivší se
kanonýr Cibulec. Hrstka nejvěrnějších fanoušků, která oželela přímý
hokejový přenos z MS, tak byla
odměněna dvoubrankovou výhrou…
První čtvrthodina se odehrávala
překvapivě v režii hostí, kteří
udávali tempo hry a domácí nepustili za půlící čáru. Už ve 2. minutě
chybovala obrana Hané, ale Jurásek z ložené šance překopl branku Pastyříka. O minutu později
však hosté opět zaútočili po křídle
a centr Kratochvíla poslal Talla

láček ve 28. minutě
přihrál z levé strany
Cibulcovi a jeho
střelu před brankovou čarou dorážel Zbožínek 2:1.
Zkušení plejeři Hané, tak dali snaživým mladíkům krutou lekci z
produktivity… Navíc se neúnavný
domácí útočník Cibulec v 38. minutě dostal do brejku, ale míč po jeho střele skončil ve Skýpalově
náručí. Tři minuty před odchodem
do šaten prodloužil Vyskočilův roh
Lošťák, ale na svém místě číhající
Jančiar hlavou míč do brány neusměrnil. Jako přes kopírák začal i
druhý poločas, kdy rychlonozí
hosté těžce zatápěli
domácí jedenáctce. Hostující Juránek se ve 49. minutě uvolnil ve
vápně, ale opět duněla Pastyříkova
tyč. O deset minut později domácí
Cibulec po přihrávce Sedláčka
opětovně pouze vyzkoušel Skýpalovu pozornost. V 63. minutě však

I. B TŘÍDA, SKUPINA „A“
vedle překvapeného Pastyříka 0:1. To byla pro domácí velmi
rychlá a studená sprcha. V 7. minutě po sérii přihrávek a narážeček
šla střela hostujícího Suchánka mimo domácí branku. O dvě minuty
později se opět vyznamenal gólman Hané, když vyrazil prudkou
střelu agilního Tally na roh. V dalším čase prošel domácí obranou
rychlonohý Juránek, ale zblízka
trestuhodně přestřelil. Domácí se
poprvé nadechli v 15. minutě, když
Zbožínek vyslal klasickou českou
uličkou do šance Vyskočila a ten
podél padajícího Skýpaly vyrovnal
na 1:1. Hosté neustále bušili na
obranu Hané a ve 20. minutě po
střele Doležala nepříjemně dunělo
břevno Pastyříkovy branky. Z ojedinělého útoku však domácí Sed-

domácí dotáhli svou snahu po vítězství do konce. Po levé straně zasprintoval Zbožínek, přihrál unikajícímu Cibulcovi a ten podél gólmana uzavřel gólový účet na 3:1.
Šest minut před koncem utekl domácí Trnavský, ale minul branku
Skýpaly. Efektní zakončení měl
útok dvojice Trnavský - Zbožínek,
jejichž nahrávku napálil do břevna
Jančiar, které se snad kývalo ještě
po zápase... „Střetli jsme se s překvapivě herně velice dobrým soupeřem, jehož tabulkové postavení
je pro mě záhadou. Domaželice
nás předčily v mezihře a určitě byly opticky lepším týmem. My jsme
však získali body za bojovnost a
nasazení a také pevnější nervy v
koncovce. Ještě jednou bych chtěl
vyzdvihnout kvalitní výkon soupeře,“ neskrýval po zápase údiv nad
chudou bodovou bilancí herně velice vyspělého protivníka domácí
hrající kouč Daniel Kolář. -ol,zv-

V divizi fotbalisté Protivanova i Konice doma padli
láček, Kulíšek - Valenta, Pászto,
Látal, M. Dostál (46. Poláček) Rojka, Machálek (70. Valášek).
Trenér: Roman Sedláček.
Místo očekávané ofenzivní smršti,
na kterou jsou diváci v Protivanově zvyklí, se domácí výběr po
trávníku spíše ploužil a předváděl
hodně profesorský výkon. První
poločas tak stál doslova za starou
belu a domácí byli za svůj laxní
přístup potrestáni brankou do šatny, když nepohlídali po standardní
situaci odražený míč. Ve druhé půli sice Protivanov po důrazné doTJ Sokol Protivanov
mluvě v kabině zvýšil obrátky, ale
- FC Viktoria Otrokovice 0:1
vyrovnání se nedočkal ani z těch
Rozhodčí: Langhammer - Mir. nejvyloženějších šancí. Nakonec
Trávníček, Molík. Protivanov bez se tedy museli svěřenci rozlícenéŽK. Diváků: 200. Sestava Protiva- ho trenéra Sedláčka klidit z placu
nova: Vítek - Niessner, Vala, Ko- se svěšenými hlavami. „Tak tohle
Shodným výsledkovým vystoupením se předvedli svým fanouškům oba zástupci Prostějovska
ve čtvrté nejvyšší soutěži. Na jaře výborně hrající Protivanov
předvedl s Otrokovicemi asi nejhorší dosavadní výkon a podlehl
nejtěsnějším rozdílem 0:1. Také
Konice opět na své „oblíbené“
umělce body neuzmula. Paradoxně však předvedla jeden z
nejlepších výkonů jara. Branka
v nastaveném čase však odvála
body do nenávratna…

DIVIZE „D“
dlouho nerozdýchám. Takový fotbal jsme snad ještě pod mým vedením nehráli. Asi jim stoupla sláva
do hlavy a budou muset honem
rychle z hrušky dolů. V týdnu se
hráči mají na co těšit,“ nenacházel
ještě dlouho po zápase pojmenování na adresu svých svěřenců domácí lodivod Roman Sedláček.
Sokol Konice - FS Napajedla
2:3 (1:1)
Branky: 41. Přikryl, 84. Schön 22., 63. a 90+1. Melichárek. Rozhodčí: Fridrichovský - Reich, Kůrka. ŽK Konice: Šimek, Přikryl, T.
Křeček. Diváků: 200. Sestava Ko-

nice: Kmecik - Šimek, Penc, Rus,
P. Křeček - Kornel (78. Kornel),
Coufal (78. Jurník), Michalčák
(75. Hlouš), Schön - Přikryl, Kobylík. Trenér: Karel Procházka.
Ani další utkání na svém oblíbeném jarním povrchu Koničtí
doma nezvládli. I když tentokrát
mohli být diváci spokojeni, protože domácí tým konečně zahrál obstojně a konkurenceschopně - jen
ty díry v obraně…Domácí zahájili útočným fotbalem, ale Rus ani
Přikryl bránu netrefili. To se podařilo hostujícímu rychlíkovi
Melichárkovi, jenž unikl po křídle a nedal Kmecikovi šanci - 0:1.
Obdržená branka Konici nedeprimovala a dál dobývala bránu Napajedel. Největším spalovačem
byl Přikryl, ale také Kobylík a

Coufal neměli k brance daleko.
Smolař Přikryl nakonec povedenou střelou srovnal. Po změně
stran se opět cpali Koničtí dopředu, ale po špatné hlavičce Šimka,
jenž trkl dlouhý nákop do P. Křečka se míče zmocnil Melichárek a
sám prostřelil Kmecika podruhé.
Vyrovnání zařídil před koncem
individuální akcí Schön, ale v nastaveném čase prohrál běžecký
souboj s Melichárkem pro změnu
Rus - 2:3. „Určitě nemohu říci, že
bychom zahráli dobře, když jsme
nevyhráli. Byl to zápas o proměňování šancí. Hosté nám pak v
závěru vrátili naše podzimní vítězství v poslední minutě,“ nijak
zvlášť netruchlil po další porážce
konický lodivod Karel Procházka.
-zv-
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Držovice se udržely na vítězné jarní vlně i s Hvozdem
TJ Sokol Držovice - FC Hvozd
1:0 (1:0)
Branka: 28. Šatný. Rozhodčí:
Řezníček - Krátký, P. Motal. ŽK:
Zelina, Zahradníček - Kubica.
Rohy: 12:8. Diváků: 80. Sestavy
mužstev - Držovice: Jetel - M. Pella, Valenta, Zelina, Šťastný - Kolkop, Zabloudil, Šatný, Knápek
(83. R. Pela) - Zahradníček, Nedělník (88. Štěpánek). Trenér: Jiří
Kamenov. Hvozd: Koutný - Švec,
J. Poles, Kubica, Vyroubal - Procházka, Mráček, Vánský, Bílý - L.
Poles, Grulich (46. Szekulicsz).
Trenér: Rudolf Švehla.
DRŽOVICE - Střetnutí Davida s
Goliášem, tak by se na první pohled jevil duel na jaře spíše paběrkujícího Hvozdu s přímo excelujícími Držovicemi. Zatímco domácí tým v prvních pěti střetnutích neztratil ani jediný bod, tak
hráči z Konicka zatím získali jen
dva za hubené domácí remízy.
„Nepřijeli jsme v optimální sestavě a navíc Držovice hrají velmi
dobře,“ nehýřil před utkáním
přílišným optimismem hostující
kouč Rudolf Švehla. Papírové
prognózy jsou však věc jedna a realita na hřišti věc druhá. Přestože
se domácí ujali rychle vedení po
perfektně zahraném signálu z rohového kopu, tak si už ve zbývajícím čase nevytvořili ani jednu
brankovou situaci. Zvláště ve
druhém poločase, pak byli Držovičtí rádi, že se jim hubený náskok
podařilo udržet až do závěrečného hvizdu.
Po vyrovnané desetiminutovce a
za silné podpory větru se domácí
favorit dostával do herní převahy
hodně ztěžka. První střelu zápasu

měl na svědomí v 10.
minutě Knápek (nad).
O minutu později pak
po Švecově hrubici v
rozehrávce orazítkoval z pětadvaceti metrů držovický Zabloudil
tyč. Po čtvrthodině hry se poprvé
připomenul domácí kapitán Šatný, jehož volný kop vytáhl z pod
břevna perfektním zákrokem gólman Hvozdu Koutný. Poprvé
hosté vážněji zahrozili až ve 20.
minutě, kdy utekl po levé straně
Bílý, ale jeho přihrávku před kanonýrem L. Polesem zpacifikovala vrátivší se obrana. Chvilkový
tlak Hvozdu ukončila hodně nepřesná střela Vánského z hloubi
šestnáctky. Jediný gólový moment střetnutí datovala 28. minuta. Šatný kopl rohový kop prudce
přímo na bránu a míč se zastavil
až v síti - 1:0. „Jedná se o nacvičený signál, kdy kluci na první tyči
stíní. Podobný gól jsme dali už
minule,“ popsal rozhodující moment zápasu domácí špílmachr
Šatný. Z vedení se nemuseli
Držovičtí radovat dlouho, ale benevolence rozhodčího jim úsměvy na rtech udržela. Hned z výkopu se s míčem na noze vřítil do
šestnáctky Grulich, kterého srazil
k zemi další hráč s číslem sedm na
zádech Valenta. Přes žhavé protesty hostujících hráčů se však pokračovalo ve hře…I ve zbývajícím poločasovém čase měli
opticky více ze hry překvapivě
Hvozdečtí, ale vyjma volňásku
Bílého vysoko nad a střely L. Polese doprostřed brány (Jetel) si
žádnou kloudnější šanci nevytvořili. Druhý poločas začali domácí
sérií rohových kopů, ze kterých

NAVŠTÍVILI JSME

HLASY TRENÉRŮ

však brankově nezapršelo. Postupně však elán Držovic zcela
vyprchal a iniciativu převzal až do
konce střetnutí Hvozd. Po několika rohových kopech to zavánělo v
brankovišti domácích vyrovnáním, ale vždy dokázal Jetel nebo obrana včas uklidit míč do
zámezí. Neplodný tlak hostů vyvrcholil dvacet minut před koncem, kdy Mráčkovu střelu vytáhl
Jetel na roh. V závěru nezáživného střetnutí ještě pálil Mráček
vedle a herní trápení Držovic ukončila píšťalka hlavního arbitra.
Všechny body tedy zůstaly doma,

Jiří KAMENOV (TJ Sokol Držovice): „Dnes jsme nepředvedli
hru, kterou se prezentujeme. Trochu to dřelo. Bylo to zapříčiněno i
tím, že jsme nebyli kompletní a některé hráče limitovala i zranění.
Tři body jsou, ale nesplnilo to mé představy. Mužstvo zdaleko nepředvedlo své herní schopnosti. Postup? Myslím, že bychom se nebránili, ale uvidíme. Zatím si připadám jako Vladimír Šmicer, nosím
štístko. Doufám, že to vydrží až do konce sezóny!“ (Trenér přišel k
týmu v zimní pauze a ještě s ním neztratil bod, pozn. red.)
Rudolf ŠVEHLA (FC Hvozd): „Chtěli jsme hrát zezadu na brejky,
což nám vycházelo. Je velká škoda toho nešťatstného gólu přímo z
rohu, ale to je prostě fotbal. Ve druhé půli jsme se osmělili a začali
jsme s cílem vyrovnat hrát fotbal. Podařilo se nám soupeře zatlačit,
ale gól jsme nedali i když jsme několik možností měli. Musím tak
pogratulovat Držovicím, protože je to zatím nejkvalitnější tým, se
kterým jsme se na jaře střetli.“
-zv-

ale střetnutí by se dalo krátce cha- Hlavou zeď neprorazíš. Přestože měli Držovičtí nespočet standardrakterizovat: uspokojí, ale nena- ních situací, tak povětšinou slavila úspěch pevná defenzíva Hvozdu
foto: Zdeněk Vysloužil
dchne.
-zv-

Jesenec exceloval, Mostkovické rozčílila penalta
Ve druhé nejvyšší krajské soutěži velmi mile překvapili své
fanoušky fotbalisté Jesence,
kteří na svém hřišti drtivě
přehráli vedoucí tým tabulky z
Bělotína. Výborným výkonem
se tak vrátili do postupových
vod. Půltucet branek viděli diváci v Lipové, kde však v okresním derby domácí tým podlehl
Plumlovu. Hosté tak zaznamenali první jarní výhru, přesto
trenér Pavel Musil označil vítězství za povinné tři body.
Zklamaly jen Mostkovice,
které na domácím pažitu v utkání o přežití podlehly Brodku
u Přerova. Domácí doplatili na
zahazování šancí a přestože ve
druhé půli smazali dvoubrankové manko, do kolen je podle
slov trenéra Piňose poslal rozhodčí. Ten deset minut před
závěrem fouknul penaltu, kterou prý viděl pouze on! Hosté ji
proměnili a Mostkovickým tak
přibyly na čele další sestupové
vrásky.

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“
SK Jesenec - TJ Sokol Bělotín
6:2 (3:1)
Branky Jesence: 8. + 64. Jiří Tichý, 10. Tyl, 38. Petr Tichý ml., 70.
Martin Klicpera a 83. Petr Tichý
st.. Rozhodčí: Petržela - Němec,
Kopecký. Diváků: 200. Sestava
Jesence: Hradil - Horák, Petr Tichý st., Martin Klicpera, Burián Ullmann (70. Ostřížek), Tyl, Čížek,
Konečný (73. Abrahám) - Jiří Tichý, Petr Tichý ml. (65. Petr Klicpera). Trenér Jaroslav Ullmann.
Očima trenéra Jaroslava Ullmanna: "Utkání jsme zahájili s
obrovským nasazením a dnes
jsme podle mého názoru sehráli
jedno z nejlepších utkání sezony.
Navíc nám vycházely standardní
situace a využili jsme i šance, které
jsme dříve zahazovali. Každopádně bych chtěl kluky za dnešní
výkon pochválit, soupeři nedali
sebemenší šanci."

SK Lipová - TJ ORESVO
Sokol Plumlov 2:4 (0:2)
Branky: 60. + 65. Pukl - 20.
Frýbort ml., 35. Pavel Kiška, 60.
Parák, 70. Křupka. Rozhodčí: Oulehla - Navrátil, Vlk. Diváků: 80.
Sestava Lipové: Abrahám Šmída, Barták, Müller, Žilka Vlček (75. Havelka), Polák, Vacula, Kolář - Pukl, Havlen (86. Žampach). Trenér František Müller.
Sestava Plumlova: Krejčí - Jiří
Kiška, Grmela, Frýbort ml., Kutný - Ježek, Ševcůj, Frýbort st., Parák (85. Daněček) - Pavel Kiška,
Křupka (80. Lizna). Trenér Pavel
Musil.
Očima trenéra Františka Müllera: "Zápas to byl vyrovnaný,
hosté však využili našich hrubých
individuálních chyb. Ve druhém
poločase jsme však přidali na důrazu i nasazení, což se projevilo na
snížení čtyřbrankového manka.

Bohužel se nám nepodařil vsítit
kontaktní gól, zápas mohl mít ještě dramatický závěr. Našim
hráčům ale nemohu nic vytknout,
hráli na hranicích svých možností."
Očima trenéra Pavla Musila:
"Sice jsme hráli proti poslednímu
mužstvu tabulky, ale hráčům jsem
před zápasem jasně zdůraznil, že
každý mač začíná od stavu nula
nula. Hráči si tato slova vzali k
srdci a soupeře k ničemu vážnějšímu nepustili. Až za stavu 4:0 v
náš prospěch jsme polevili a soupeři jsme vlastně sami na dva góly nahráli. Z mého pohledu jsem
ale s výkonem mužstva spokojen,
pro nás jsou důležité tři povinné
body.
TJ Sokol Mostkovice - FK Brodek u Přerova 2:3 (0:2)
Branky Mostkovic: 55. + 65. Jaroslav Karafiát. Rozhodčí: Žufan
- Kubíček, K. Krutovský. Diváků:
150. Sestava Mostkovic: Lukáš Ladislav Vojtíšek, Martin Voj-

tíšek, Komrzí (87. Skřebský), Milar - Zapletal, Radim Karafiát,
Hanák - Jaroslav Karafiát, Šubrt
(85. Dadák). Trenér František Piňos.
Očima trenéra Františka Piňose: "Prohráli jsme nezaslouženě.
Kluci si vytvořili do 25. minuty
prvního poločasu tři nebo čtyři
stoprocentní šance, které trestuhodně zahodili. Potom jsme dostali dva nešťastné góly. Naše
hráče ale ani tento nepříznivý
vývoj nepoložil a po přestávce
jsme měli obrovský nástup. Vypracovali jsme si několik dalších
tutovek, přičemž koncovka už byla výrazně lepší. Vyrovnali jsme a
jednoznačně jsme sahali po vítězství. Jenomže deset minut před
závěrem nás výrazně poškodil
rozhodčí, který písknul penaltu.
Stojím si za názorem, že šlo o pokutový kop naprosto vymyšlený,
faul viděl snad jenom pan rozhodčí! Naši kluci si minimálně bod
zasloužili, chtěl bych je i přes porážku pochválit."
-mik-

27

ZÁPASOVÁ NABÍDKA
DIVIZE, SKUPINA „D“
24. kolo: SK Spartak Hulín - Sokol Konice (sobota 9.5., 16:30 hodin, Mir.
Trávníček - Langhammer, Svoboda), FC Žďas Žďár n./Sáz. - TJ Sokol
Protivanov (neděle 10.5., 10:15, Hanák - Kneisl, Zl KFS T).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
25. kolo: FC Kralice na Hané - TJ Sokol Určice (sobota 9.5., 16:30,
Dömisch - Klíma, D. Kopecký).
I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“
21. kolo: TJ Sokol Kožušany - SK Jesenec (neděle 10.5., 16:30, Navrátil
- Oulehla, Pospíšil), SK Náměšť na Hané - TJ Sokol Mostkovice (sobota
9.5., 16:30, Šmíd ml. - Krobot, Petr), Spartak VTJ Lipník n./B. - SK Lipová (neděle 10.5., 15:30, Kreif - Šmíd ml., Kubíček), TJ ORESVO Sokol Plumlov - TJ Sokol Troubky (sobota 9.5., 16:30, Majer - I. Antoníček, K. Krutovský), FK Nové Sady - TJ Sokol Klenovice n.H. (sobota
9.5., 16:30, Žufan - Běhal, Tomeček), TJ Sokol Čechovice - TJ Sokol Bělotín (neděle 10.5., 16:30, Lizna - Milar, Motal).
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“
21. kolo: TJ Sokol Hustopeče n./B. - FC Kostelec na Hané (neděle 10.5.,
16:30, Ženožička - Strubl, Polus), FK Němčice nad Hanou - TJ Haná
Prostějov (sobota 9.5., 16:30, Svozil - Marek, Petržela), Tatran Všechovice -TJ Haná Nezamyslice (neděle 10.5., 16:30, Valouch Vrážel, Baďura), TJ Sokol Pivín - TJ Slavoj Kojetín (neděle 10.5., 16:30,
Tomášek - Petr, I. Antoníček), TJ Sokol Horní Moštěnice TJ Sokol Vrchoslavice (sobota 9.5., 16:30, Pumprla - Navrátil, Kičin).
II. TŘÍDA - PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
21. kolo:FC Výšovice - Sokol Otaslavice (NE 10.5., 16:30), TJ Sokol Čechovice „B“ - TJ Sokol Zdětín (SO 9.5., 16:30), TJ Sokol Protivanov „B“
- Sokol Přemyslovice (SO 9.5., 16:30), FC Hvozd - TJ Sokol Brodek u Pv
(SO 9.5., 16:30), TJ Sokol Držovice - TJ Sokol Určice „B“ (SO 9.5.,
16:30), Sokol Bedihošť - FC Dobromilice (NE 10.5., 10:00, hřiště Hrubčice), Sokol Konice „B“ - Sokol Vrahovice (NE 10.5., 16:30, UMT).
III. TŘÍDA
21. kolo: SK Jesenec „B“ - TJ Smržice (NE 10.5., 16:30), Sokol Čechy
pod Kosířem -TJ Horní Štěpánov (NE 10.5., 16:30), Sokol Vícov TJ Jiskra Brodek u Konice (NE 10.5., 16:30), TJ Otinoves TJ Sokol Tištín (NE 10.5., 16:30), FC Kostelec na Hané „B“ - FC Ptení
(SO 9.5., 16:30), TJ Vitčice - FC Kralice na Hané „B“ (SO 9.5., 16:30),
Sokol Olšany - TJ Pavlovice u Kojetína (SO 9.5., 16:30).
IV. TŘÍDA, SKUPINA „A“
13. kolo:TJ Krumsín - Sokol Přemyslovice „C“ (NE 10.5., 16:30), TJ Sokol Kladky - TJ Sokol Zdětín „B“ (NE 10.5., 16:30), FC Hrubčice - TJ
Sokol Drahany (NE 10.5., 16:30), Sokol Rozstání - TJ Haná Prostějov
„B“ (NE 10.5., 16:30).
IV. TŘÍDA, SKUPINA „B“
13. kolo: FC Morávia Doloplazy - Sokol Přemyslovice „B“ (NE 10.5.,
16:30), TJ Želeč - TJ Haná Nezamyslice „B“ (NE 10.5., 16:30), TJ Sokol
Brodek u Prostějova „B“ - FK Němčice nad Hanou „B“ (NE 10.5., 16:30),
TJ Sokol Tvorovice - TJ Biskupice (SO 9.5., 16:30).
Moravskoslezská divize žen, skupina „B“
14. kolo: FC Vracov - FC Kostelec na Hané (NE 10.5., 14:00, Gasnárek).
Moravskoslezská divize dorostu, skupina „D“
14. kolo: 1. SK Prostějov - FK Humpolec (ST 6.5., 14:15 starší, 16:30
mladší, Vl. Boček - Němec, Milar, hřiště Olšany)
22. kolo: DOSTA Bystrc - 1. SK Prostějov (SO 9.5., 10:15 starší, 12:30
mladší, Chabiča).
Krajský přebor, starší dorost
21. kolo: TJ Tatran Litovel -TJ Sokol Čechovice (sobota 9.5., 10:00, Kučera - OFS, OFS), FK Mohelnice-Moravičany - FKM Konice (sobota
9.5., 10:00, Válek - Hampl, OFS, hřiště Moravičany), Spartak VTJ Lipník n./B. - TJ Haná Nezamyslice (neděle 10.5., 10:00, Odstrčil - Baďura,
OFS), FC Kostelec na Hané - FK SAN-JV Šumperk (neděle 10.5., 9:00,
Liška - Petržela, OFS), TJ Sokol Tovačov - FC Kralice na Hané (neděle
10.5., 10:00, Klíma - OFS, OFS).
Krajský přebor, mladší dorost
21. kolo: TJ Tatran Litovel -TJ Sokol Čechovice (sobota 9.5., 12:15, Kučera - OFS, OFS), FK Mohelnice-Moravičany - FKM Konice (sobota
9.5., 12:15, Hampl -Válek, OFS, hřiště Moravičany), Spartak VTJ Lipník
n./B. - TJ Haná Nezamyslice (neděle 10.5., 12:15, Baďura - Odstrčil,
OFS), FC Kostelec na Hané - FK SAN-JV Šumperk (neděle 10.5.,
11:15, Petržela - Liška, OFS), TJ Sokol Tovačov - FC Kralice na Hané
(neděle 10.5., 12:15, Klíma - OFS, OFS).
Krajská soutěž, skupina „B“, starší dorost
21. kolo: Chválkovice - TJ Sokol Určice (sobota 9.5., 12:30, Tomášek),
FK Nové Sady - TJ Sokol Vrahovice (sobota 9.5., 14:15, Tomeček ).
Přebor OFS Prostějov - dorost
25. kolo: FC Výšovice - TJ Sokol Brodek u Prostějova (SO 9.5., 10:45),
Sokol Přemyslovice - FK Němčice nad Hanou (SO 9.5., 14:00), TJ Sokol
Pivín - TJ Sokol Mostkovice (SO 9.5., 16:30), TJ Jiskra Brodek u Konice
- TJ Sokol Protivanov (SO 9.5., 16:30), TJ Sokol Držovice - Sokol Otaslavice (NE 10.5., 10:45), TJ Sokol Klenovice na Hané - SK Lipová (NE
10.5., 16:30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-zv-

* FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY *
DIVIZE, SKUPINA „D“
23.kolo: SK Líšeň-SK Dekora Ždírec nad
Doubravou 2:1, FK Šardice-SK Rostex Vyškov 2:1, FC Forman Boskovice-FC Žďas
Žďár nad Sázavou 1:1, Framoz RousínovHorácký FK Třebíč 1:2, FC Velké MeziříčíFK Mohelnice-Moravičany 1:0, MKZ RájecJestřebí-SK Spartak Hulín 0:5, Sokol KoniceFS Napajedla 2:3, Sokol Protivanov-FC Viktoria Otrokovice 0:1
1. FK Šardice 23 16 4 3 44:15 52
2. SK Líšeň
23 16 3 4 45:18 51
3. Hulín
23 13 7 3 43:14 46
4. Třebíč
23 12 6 5 29:15 42
5. Vyškov
23 11 5 7 37:27 38
6. Žďár
23 8 7 8 39:39 31
7. Otrokovice 23 8 6 9 35:29 30
8. Sokol Konice 23 9 3 11 32:46 30
9. Protivanov 23 8 4 11 23:23 28
10. Rousínov
23 8 4 11 24:29 28
11. V. Meziříčí 23 8 4 11 28:38 28
12. Boskovice
23 7 5 11 23:41 26
13. Rájec-Jestřebí 23 6 5 12 22:36 23
14. Ždírec
23 6 4 13 22:36 22
15. Napajedla
23 5 7 11 24:41 22
16. Mohelnice 23 4 4 15 21:44 16
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
24.kolo: Sokol Leština-FC Želatovice 2:2,
1.FC Přerov-TJ Sokol Ústí u Hranic 5:0, TJ
Tatran Litovel-FC Dolany 4:2, TJ Jeseník-FC
Hněvotín 2:1, TJ Zlaté Hory-FK Mikulovice
0:1, Sokol Určice-SK Loštice 0:0, 1.HFK
Olomouc "B"-FC Kralice na Hané 0:0, FK
Kozlovice-FK Šternberk 6:1
1. Mikulovice 24 18 2 4 56:22 56
2. Litovel
23 15 0 8 51:26 45
3. 1.HFK Ol. "B"24 13 4 7 39:28 43
4. Sokol Určice 24 11 7 6 41:35 40
5. FC Kralice 24 12 4 8 34:29 40
6. FC Hněvotín 24 11 4 9 43:33 37
7. FC Dolany 24 10 5 9 46:39 35
8. FC Želatovice 24 10 5 9 52:50 35
9. TJ Jeseník
24 8 5 11 29:40 29
10. Ústí u Hranic 24 8 4 12 32:43 28
11. FK Šternberk 24 8 4 12 34:46 28
12. 1.FC Přerov 24 8 3 13 32:32 27

13.
14.
15.
16.

TJ Zlaté Hory 23
FK Kozlovice 24
Sokol Leština 24
SK Loštice 24

7
7
5
4

6 10
4 13
8 11
7 13

23:31
36:51
23:48
27:45

27
25
23
19

I.A TŘÍDA, SKUPINA "B"
20.kolo: SK Jesenec-TJ Sokol Bělotín 6:2, TJ
Sokol Klenovice na Hané-TJ Sokol Čechovice 2:1, TJ Sokol Troubky-FK Nové Sady 2:3,
SK Lipová-TJ ORESVO Sokol Plumlov 2:4,
FKM Opatovice-Všechovice-Spartak VTJ
Lipník nad Bečvou 2:2, TJ Sokol Mostkovice-FK Brodek u Přerova 2:3, TJ Sokol Kožušany-SK Náměšť na Hané 3:1
1. Bělotín
20 13 2 5 41:21 41
2. SK Jesenec 20 12 3 5 49:26 39
3. Troubky
20 11 5 4 40:20 38
4. Kožušany
20 11 1 8 38:35 34
5. Brodek u Př. 20 10 3 7 51:40 33
6. Opatovice
20 8 7 5 28:27 31
7. Náměšť na H. 20 9 2 9 39:36 29
8. Nové Sady 20 6 10 4 25:20 28
9. Čechovice 20 8 1 11 26:34 25
10. Plumlov
20 7 3 10 36:40 24
11. Klenovice
20 6 5 9 30:40 23
12. Lipník
20 6 2 12 25:37 20
13. Mostkovice 20 4 7 9 18:35 19
14. SK Lipová 20 2 3 15 11:46 9
I.B TŘÍDA, SKUPINA "A"
20.kolo: FC Kostelec na Hané-TJ Sokol Vrchoslavice 6:0, TJ Sokol Radslavice-TJ Sokol
Horní Moštěnice 3:1, TJ Slavoj Kojetín-FK
Býškovice/Horní Újezd 1:1, TJ Haná Nezamyslice-TJ Sokol Pivín 2:0, TJ Sokol Tovačov-Tatran Všechovice 2:1, TJ Haná Prostějov-Sokol Domaželice 3:1, TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou-FK Němčice nad Hanou
3:2
1. Všechovice 20 14 4 2 55:18 46
2. Kojetín
20 13 5 2 47:27 44
3. Býškovice
20 12 3 5 35:23 39
4. Kostelec
20 11 4 5 38:22 37
5. TJ Haná PV 20 10 4 6 42:29 34
6. H. Moštěnice 20 9 4 7 29:20 31
7. Hustopeče 20 7 6 7 33:29 27
8. Vrchoslavice 20 6 8 6 28:34 26

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pivín
Nezamyslice
Tovačov
Radslavice
Domaželice
Němčice

20
20
20
20
20
20

7
5
4
2
2
2

4 9
5 10
5 11
8 10
7 11
5 13

30:45
20:27
24:33
19:39
22:43
16:49

25
20
17
14
13
11

PŘEBOR OFS Prostějov
20.kolo: TJ Sokol Určice "B"-TJ Sokol Zdětín 1:0 (Rolný), Sokol Vrahovice-TJ Sokol
Čechovice "B" 4:1 (Smékal 2, Vojáček, Smička - Drešr), TJ Sokol Otaslavice-Sokol Konice "B" 1:1 (Langer - Kaprál), FC Dobromilice-FC Výšovice 2:1 (Macko 2 - M. Škop),
Sokol Přemyslovice-Sokol Bedihošť 2:5
(Strouhal 2 - Štefek, Novák, Přecechtěl, Zemánek, Pochyl), TJ Sokol Brodek u Pv-TJ
Sokol Protivanov "B" 2:1 (Valný, Hodulák vlastní), TJ Sokol Držovice-FC Hvozd 1:0
(Šatný).
1. Určice "B" 20 13 5 2 38:21 44
2. Vrahovice
20 12 6 2 43:24 42
3. Bedihošť
20 11 3 6 39:32 36
4. Držovice
20 10 5 5 38:30 35
5. Konice "B" 20 9 4 7 31:26 31
6. Zdětín
20 7 5 8 26:24 26
7. FC Hvozd
20 6 7 7 27:26 25
8. Protivanov "B" 20 6 7 7 30:30 25
9. Brodek u Pv 20 7 4 9 36:40 25
10. Otaslavice
20 6 5 9 35:44 23
11. Přemyslovice 20 5 7 8 34:30 22
12. Dobromilice 20 5 3 12 35:46 18
13. Čechovice "B"20 5 3 12 26:50 18
14. FC Výšovice 20 5 2 13 24:39 17
III. třída, OFS
20.kolo: TJ Tištín-FC Ptení 2:1, FC Kralice
na Hané "B"-FC Kostelec na Hané "B" 7:1,
TJ Smržice-TJ Vitčice 5:0, TJ Horní Štěpánov-SK Jesenec "B" 0:0, TJ Pavlovice u
Kojetína-Sokol Čechy p. K. 2:0, Jiskra Brodek u Konice-Sokol Olšany 0:1, TJ OtinovesSokol Vícov 3:0
1. Brodek u K. 20 14 5 1 60:21 47
2. Sokol Olšany 20 13 4 3 49:20 43
3. TJ Otinoves 20 13 2 5 49:29 41
4. Kralice "B" 20 10 5 5 41:28 35

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pavlovice
TJ Smržice
H. Štěpánov
Kostelec "B"
FC Ptení
Čechy p. K.
Sokol Vícov
TJ Vitčice
Jesenec "B"
TJ Tištín

20 11
20 10
20 7
20 7
20 6
20 6
20 6
20 6
20 5
20 4

2 7
3 7
3 10
3 10
5 9
2 12
2 12
2 12
2 13
4 12

51:49
45:34
31:41
32:47
21:36
37:41
33:41
40:66
33:48
24:45

35
33
24
24
23
20
20
20
17
16

IV. třída, OFS skupina „A“
12.kolo: TJ Haná Prostějov "B"-Sokol Přemyslovice "C" 3:1, TJ Sokol Zdětín "B"-Sokol Otaslavice "B" 1:3, Sokol Drahany-Sokol
Kladky 0:1, Sokol Rozstání-FC Hrubčice 0:2
1. Přemyslovice C 10 8 1 1 35:9 25
2. TJ Krumsín 10 8 0 2 28:11 24
3. Sokol Kladky 11 7 3 1 24:8 24
4. Haná PV "B" 10 6 2 2 28:14 20
5. FC Hrubčice 11 3 4 4 18:23 13
6. Rozstání
11 3 2 6 13:24 11
7. Drahany
11 3 1 7 15:25 10
8. Otaslavice "B"11 2 0 9 8:34 6
9. Zdětín "B" 11 1 1 9 10:31 4
IV. třída, OFS skupina „B“
12.kolo: TJ Haná Nezamyslice "B"-FC Morávia Doloplazy 4:0, TJ Biskupice-TJ Želeč
1:3, FK Němčice nad Hanou "B"-Sokol Tvorovice 4:3, Sokol Ivaň-TJ Sokol Brodek u Pv
"B" 1:2
1. Nezamyslice B 10 8 1 1 30:10 25
2. Sokol Ivaň 11 7 1 3 29:22 22
3. Přemyslovice B 10 6 3 1 23:20 21
4. TJ Biskupice 11 4 2 5 34:24 14
5. TJ Želeč
11 2 8 1 16:13 14
6. Němčice "B" 11 4 2 5 20:22 14
7. Tvorovice
11 4 1 6 43:33 13
8. Brodek u Pv B10 2 1 7 12:29 7
9. Doloplazy
11 1 1 9 15:49 4
MSDD - starší dorost
21. kolo: FK Kunovice - ČAFC Židenice Brno 3:1, 1. SK Prostějov - SFK Vrchovina 5:0
(2:0), ČSK Uherský Brod - HFK Třebíč 1:0,
FC Viktoria Otrokovice - FC Slovan Hav-

líčkův Brod 1:1, Městský SK Břeclav - FC
Velké Meziříčí 3:0, FK Humpolec - FC Dosta
Bystrc-Kníničky 2:2, Tatran Brno Bohunice SK Líšeň 0:0.
1. SK Líšeň
19 12 4 3 48:12 40
2. 1.SK Prostějov 19 12 3 4 38:21 39
3. HFK Třebíč
19 12 2 5 43:19 38
4. MSK Břeclav 19 10 2 7 32:23 32
5. Otrokovice
19 9 5 5 35:28 32
6. Bohunice
19 8 4 7 37:39 28
7. Vrchovina
19 8 3 8 32:30 27
8. Bystrc
19 7 4 8 28:32 25
9. Vel. Meziříčí 19 6 6 7 33:30 24
10. Uh. Brod
19 7 1 11 21:47 22
11. Humpolec
19 6 1 12 31:40 19
12. H. Brod
19 5 4 10 29:41 19
13. Židenice
19 6 1 12 25:42 19
14. Kunovice
19 4 2 13 19:47 14
KRAJSKÝ PŘEBOR, STARŠÍ DOROST
20.kolo: Viktoria Přerov-FK Šternberk 5:2,
FC Kralice na Hané-1. HFK Olomouc "B"
2:2, FK SAN JV Šumperk-TJ Sokol Tovačov
4:0, TJ Haná Nezamyslice-FC Kostelec na
Hané 5:0, FKM Konice-Spartak VTJ Lipník
n.B. 0:2, TJ Sokol Čechovice-FK Mohelnice/Moravičany 0:4, TJ Slovan Černovír-TJ
Tatran Litovel 0:3
1. Litovel
20 16 2 2 55:18 50
2. Šumperk
20 16 1 3 79:17 49
3. 1. HFK Ol. B 20 14 6 0 78:15 48
4. Mohelnice 20 14 4 2 59:22 46
5. Černovír
20 9 2 9 41:45 29
6. Lipník n.B. 20 9 2 9 34:52 29
7. Čechovice 20 8 4 8 30:31 28
8. FKM Konice 20 7 3 10 31:52 24
9. FK Šternberk 20 6 2 12 30:40 20
10. Viktoria Přerov20 6 2 12 30:44 20
11. Nezamyslice 20 6 1 13 23:43 19
12. Tovačov
20 5 2 13 21:61 17
13. Kralice
20 4 4 12 24:46 16
14. Kostelec
20 2 1 17 19:68 7
KRAJSKÝ PŘEBOR, MLADŠÍ DOROST
20.kolo: Viktoria Přerov-FK Šternberk 1:5,
FC Kralice na Hané-1.HFK Olomouc "B"
1:4, FK SAN JV Šumperk-TJ Sokol Tovačov

9:0, TJ Haná Nezamyslice-FC Kostelec na
Hané 2:0, FKM Konice-Spartak VTJ Lipník
n.B. 2:2, TJ Sokol Čechovice-FK Mohelnice/Moravičany 0:5, TJ Slovan Černovír-TJ
Tatran Litovel 2:4
1. 1.HFK "B" 20 15 4 1 67:17 49
2. Šternberk
20 14 3 3 49:23 45
3. Šumperk
20 13 5 2 60:17 44
4. Mohelnice 20 14 1 5 63:18 43
5. Přerov
20 11 3 6 44:34 36
6. Černovír
20 10 1 9 69:29 31
7. Litovel
20 9 2 9 44:43 29
8. Tovačov
20 9 2 9 43:46 29
9. Kostelec
20 8 2 10 46:40 26
10. Čechovice 20 6 3 11 34:52 21
11. Lipník n.B. 20 5 2 13 18:53 17
12. Kralice
20 3 3 14 19:53 12
13. FKM Konice 20 3 3 14 19:84 12
14. Nezamyslice 20 2 2 16 14:80 8
PŘEBOR OFS, DOROST
24.kolo: FK Němčice nad Hanou-FKM Konice "B" 4:2, TJ Sokol Mostkovice-TJ Sokol
Klenovice na Hané 0:1, FC Dobromilice-TJ
Jiskra Brodek u Konice 4:3, TJ Sokol Brodek
u Pv-TJ Sokol Držovice 0:1, Sokol Přemyslovice-FC Výšovice 1:4
Dohrávka 17.kola: TJ Sokol MostkoviceSokol Otaslavice 1:4
Dohrávka 19.kola: SK Lipová-FC Dobromilice 0:0
1. SK Lipová 21 18 2 1 121:8 56
2. Dobromilice 21 16 3 2 90:24 51
3. Klenovice
21 17 0 4 92:41 51
4. Pivín
20 15 2 3 73:20 47
5. Protivanov 20 12 1 7 93:38 37
6. Němčice
21 10 2 9 57:48 32
7. Otaslavice
20 10 1 9 64:48 31
8. Držovice
20 7 4 9 49:44 25
9. FC Výšovice 20 7 0 13 35:95 21
10. Mostkovice 21 6 2 13 55:65 20
11. Brodek u K. 21 6 1 14 33:77 19
12. Konice "B" 22 6 1 15 43:89 19
13. Brodek u Pv 20 3 3 14 24:98 12
14. Přemyslovice 20 0 0 20 9:143 0

Sport

4. května 2009

V Ústí to boxerům nevyšlo

Stříbro je ale také úspěchem

SKP Sever Ústí nad Labem
- BC DTJ Prostějov 12:6
do 54 kg:
do 57 kg:
do 60 kg:
do 64 kg:

Erik Huliev - Martin Parlagi
Rudolf Dydi - Mário Baláž
Petr Baláž - Miroslav Šerban
Zdeněk Chládek -

do 69 kg:
do 75 kg:
do 81 kg:
do 91 kg:

Martin Svoboda - Marek Bosý
Oskar Lakomý - Pavel Duda
Stanislav Stárek - Petr Novotný
Lukáš Viktora - Marek Chmela

nad 91 kg: Vladimír Průša - Burget Bencze

0:2 na body
2:0 na body
0:2 na body
2:0 bez boje,
hosté váhu neobsadili
2:0 r.s.c. ve 3. kole
2:0 na body
0:2 na body
2:0 vzdáním
v 1. kole
2:0 k.o. ve 2. kole

28

EXTRALIGA ČR MUŽŮ
KONEČNÁ TABULKA EXTRALIGY:
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

8
8
8
8
8

6
5
4
2
2

0
0
0
0
0

2
3
4
5
6

98:46 12
86:58 10
66:78 8
62:82 6
48:96 4

Výsledky 10. kola: SKP Sever Ústí nad Labem - BC DTJ Prostějov
12:6, Samson BC České Budějovice - BC Ostrava 10:8.
-zv-

OBRAZEM

NEJ... dne
Určitě střetnutí Šerbana s Petrem Balážem. Čerstvý juniorský
mistr republiky, přestože už boxoval snad šesté utkání v měsíci
znovu potvrdil, že má výtečnou formu. Také přes svůj nízký věk už
má dostatek zkušeností a přes viditelnou únavu zápas zvládl s noblesou.

Rozhodlo
Sestava Prostějova! V posledním týdnu před rozhodujícím zápasem roku se trenérovi Křížkovi rozpadl celý taktický plán na obhájení titulu. Nečekané omluvenky přišly od Reitemana s Králem a
viróza sklátila Besaljana. S touto trojicí by byly šance více než reálné!
První květnová sobota byla zatržena v kalendáři všech příznivců rohovnického sportu v
České republice červeným písmem. Na programu totiž bylo
závěrečné kolo letošního ročníku extraligy družstev. Nejprestižnější domácí týmová
soutěž nemohla mít lepší vyvrcholení, než souboj dvou nejlepších republikových týmů posledních let. Domácí SKP Sever
Ústí nad Labem hostil obhájce
titulu BC DTJ Prostějov. Karty
byly rozdány více než jasně vítěz bere vše, tedy mistrovský
titul!

Dlouhodobé prognózy odborníků a boxerských expertů se více
přikláněly na stranu Prostějova,
ale v týdnu před datem posledního rozhodujícího duelu začaly
akcie hanácké ekipy povážlivě
klesat. Kalvárie zranění a nemocí, která zasáhla mistrovský tým
byla tak značná, že dokonce prostějovský kouč Radek Křížek
jednu váhu neobsadil! Do role
vysokého favorita se tak pasoval
domácí plně profesionální tým a
v ringu ji také potvrdil. Po zaslouženém vítězství 12:6, se tak museli borci BC DTJ smířit se stříbrnými medailemi, které jsou však
také velkým úspěchem. V koutku
duše však stále hlodá červíček
zklamání, že nebýt nepřízně osu-

Většinou to dopadlo takhle. Obhajoba titulu se Prostějovu
v Ústí nezdařila. Po šesti utkáních zvedali ruku stejně jako v tomto
případě Svobodovi po utkání s Bosým domácím rohovníkům.
foto: Zdeněk Pěnička
du mohlo to dopadnout mnohem
SAZENO! 2:0 bez boje
lépe…
Hodnocení trenéra Radka
Křížka: „Na poslední chvíli oneVáhová kategorie do 54 kg:
mocněl Vít Král a tak jsme posuErik HULIEV - Martin PAR- nuli o váhu výše Marka Bosého,
LAGI 0:2 na body
který měl čtyřiašedesátku boxoHodnocení trenéra Radka vat.“ Ústí zadarmo srovnalo Křížka: „Parlagi, na to že boxoval 4:4.
po operaci a delší pauze podal excelentní výkon a předčil soupeře
Váhová kategorie do 69 kg:
rozdílem třídy. V jednoznačně Martin SVOBODA - Marek
vedeném utkání, připomínající
BOSÝ 2:0 r.s.c. ve 3. kole
hru kočky s myší nebylo vůbec co Hodnocení trenéra Radka
řešit.“ Prostějov vedl 0:2.
Křížka: „Marek nastoupil ve vyšší váze a bylo vidět, že je to na
Váhová kategorie do 57 kg:
něj velký skok. Přestože bojoval a
Rudolf DYDI - Mário BALÁŽ boxoval solidně, tak to na něj by2:0 na body
lo prostě příliš.“ Severočeši poHodnocení trenéra Radka prvé ve vedení: 6:4.
Křížka: „Jednalo se o souboj snaživého mládí s chytrostí zkušenéVáhová kategorie do 75 kg:
ho borce. Vyhrála chytrost, ale Oskar LAKOMÝ - Pavel DUBaláž na svůj věk teprve sedmDA 2:0 na body
nácti let má velkou perspektivu. Hodnocení trenéra Radka
Má dobré vedení v Olomouci a Křížka: „Pavel svedl s Lakomým
ukázal tím, že ten zápas ustál pro- hodně vyrovnaný souboj, ve
kázal oprávněnost nominace.“ kterém nebylo rozhodnuto až do
Srovnáno 2:2.
poslední vteřiny. Duda si poradil
se zkušenějším soupeřem přeVáhová kategorie do 60 kg:
kvapivě dobře a o výsledku rozPetr BALÁŽ - Mirek ŠERhodlo domácí prostředí. Myslím,
BAN 0:2 na body
že kdyby se to boxovalo v ProstěHodnocení trenéra Radka jově, tak by vyhrál Pavel.“ Ústí
Křížka: „Hodně vyrovnaný a po- nasazuje k trháku - 8:4.
hledný zápas. Mirek už byl po
tom enormním zápřahu posledVáhová kategorie do 81 kg:
ních týdnů hodně utahaný. Vyhrál Stanislav STÁREK - Petr NOspíše silou vůle, ale určitě zcela
VOTNÝ 0:2 na body
zaslouženě.“ Hosté ve vedení 2:4! Hodnocení trenéra Radka
Křížka: „Peťa potvrdil, že je takoVáhová kategorie do 64 kg:
vou naší stálicí, která vyhrává
Zdeněk CHLÁDEK - NEOB- všechno co se dá. Předvedl opět

Pøekvapil
MÁRIO BALÁŽ
Mladičký borec bez zkušeností dokázal s ostříleným harcovníkem typu Dydiho kvalitně vzdorovat celá tři kola! Nakonec prohrál jen díky
menším zkušenostem, ale s fyzičkou a odvahou problém nemá. Velký
příslib do budoucna!

Zklamal
NIKDO
V dané sestavě a vzhledem k velké kvalitě protivníka se tentokrát nedá
říci o žádném z prostějovských rohovníků, že by vyloženě zklamal. Ti,
kteří měli vyhrát vyhráli a ti co byli outsidery prohráli. Všichni však
příkladně bojovali a svou kůži neprodali lacino.

OČIMA TRENÉRA
Radek KŘÍŽEK (DTJ Prostějov): „Celkově se ten výsledek vzhledem k naší sestavě asi dal očekávat. Stříbro bych před sezónou bral,
ale takhle jsme byli od obhajoby hodně blízko. Troufám si říci, že kdybychom měli k dispozici Besaljana, Dunku a Baloga, tak by jsme ten
titul obhájili. Rozhodčí byli tentokrát až na ten poslední zápas objektivní a žádné větší výhrady k nim nemám. V celém zápase mě ani jeden z našich borců nezklamal. Nejlépe zaboxoval Míra Šerban a už
tradičně Petr Novotný.“
-zv-

vysoce kvalitní výkon a od prv- Ústí mistrem - 10:6.
ního kola měl režii pevně ve
Váhová kategorie nad 91
svých rukou.“ Prostějovský kapi- kg: Vladimír PRŮŠA - Burtán vykřesal poslední jiskérku naget BENCZE 2:0
děje - 8:6.
k.o. ve 2. kole
Hodnocení trenéra Radka
Váhová kategorie do 91 kg: Lu- Křížka: „Jasně vyhraný zápas pro
káš VIKTORA - Marek
Benczeho. Tam bylo trochu chyCHMELA 2:0 vzdáním v 1. kole bou rozhodčích, že nenapomínali
Hodnocení trenéra Radka Průšu za neustálé držení. Domácí
Křížka: „Zkusili jsme mladého borec boxoval hodně nečistě. NaMarka postavit jasnému favorito- konec rozhodl jeden náhodný
vi, aby se otrkal. Bohužel dostal úder. Byla to ukázka toho, že box
spodní úder po žebrech, byl po- je až do poslední chvíle nerozčítán a tak jsem to raději ukončil. hodnutý. Každopádně to však neNechtěl jsme riskovat jeho zraně- zvládl rozhodčí. Konečný výslení. Určitě mu to však něco dalo.“ dek 12:6 pro Ústí!
-zv- Nemohl chybět. Věrný fanát „Piňa“ se svým bubnem hnal prostějovské borce neúnavně na zteč i na dalekém severu…

„Ústí bylo velice dobře připraveno,“ říká kapitán Novotný

To je tutovka! Když boxuje Petr Novotný (vpravo), mohou rozhodčí rovnou psát výsledek! Prostějovský kapitán potvrdil i v sobotu se
Stárkem, že má excelentní fazónu.
foto: Zdeněk Pěnička

Po loňském kapitánovi Ludvovi
Plachetkovi převzal štafetu nejzkušenější borec boxující v polotěžké váze Petr Novotný. Před sezónou měl nelehký úkol - dotáhnout notně omlazený výběr k medaili. Nakonec se všechno semlelo takovým způsobem, že ještě
před posledním zápasem měl BC
DTJ Prostějov zcela reálnou šanci
na obhajobu titulu. Nakonec se
tak vinou smůly nestalo, ale podle
kapitánových slov není třeba
věšet hlavy. „Ústí bylo velice dobře připraveno a navíc boxovalo v
domácím prostředí. Myslím si
však, že měli i hodně štěstí. My
jsme byli opravdu ve slabší sestavě, ale přesto jsme tam měli
velmi reálnou šanci vyhrát. Stačilo trochu štěstí,“ míní bezprostředně po zápase Petr Novotný.
To, že měli hanáčtí boxeři obrovské překvapení na dosah je zřetelné i z výsledkového protokolu.
Zvláště Marek Bosý a Burget
Bencze byli hodně blízko vítězství. „Marek boxoval výtečně
první dvě kola a vedl jednoznačně

Nevypadalo to tak. Burget Bencze byl jasně lepší než bojácný
Průša, ale jedna rána všechno změnila…

na body. Bohužel asi přepálil tempo a ve třetím kole už nemohl. Je
to škoda, protože už má něco za
sebou a měl by si umět rozvrhnout
síly,“ lamentoval nad špatnou taktikou svého parťáka prostějovský
kapitán. Úplně jiný pohled pak
měl na další porážku a to hodně
překvapivou v podobě k.o. Benczeho. „Burget byl jednoznačně lepší a Průša se vůbec nechytal. Pak
však přišel záhadný úder předloktím na Burgetovu bradu a bylo hotovo. To však byla nehorázná
náhoda a smůla, k.o. to však bylo,“ popsal překvapivou porážku
a ztrátu takzvaných jistých bodů
Novotný. Ke svému vítězství nad
Stárkem pak vzápětí dodal: „Byl
jsem si plně vědom toho, že mě po
lehčích zápasech čeká po delší
době kvalitní soupeř. On má těžký
úder a také dost zkušeností. Nechal jsem ho vymlátit okolo sebe
a díky lepší fyzičce jsem to strhl
pro sebe v posledním kole. Musím však říci, že jsem sám od sebe
čekal lepší výkon,“ překvapivě
kriticky se vyjádřil ke svému

jasnému vítězství Petr Novotný.
V minulém vydání Prostějovského Večerníku burcoval také kapitán věrné fanoušky, aby si nezapomněli vzít buben. „Ti byli v pohodě, hodně nám pomohli, ale jak
říkám, nestálo při nás štěstí. Na
rozhodčí nemůžu tentokrát říct
křivého slova, všechny zápasy
byly ok, ale stejně by si Ústí zasloužilo porazit. Není přece náhoda, že už třetí rok v řadě boxují
úplně ten poslední zápas vždy doma. To je přitom v boxu strašlivá
výhoda,“ zamyslel se nad neotřesitelným postavením ústeckého
klubu v tuzemském boxu kapitán
BC DTJ. Sám chce prodat svou
vynikající formu právě na severu
Čech, kam se chystá už za necelých čtrnáct dní na tamní vyhlášenou Velkou cenu. „Sám se na ten
turnaj hodně těším a věřím v dobrý výsledek,“ uzavřel s tím, že
touží znovu ústeckým vyrvat titul.
„Příští rok jim to musíme určitě
vrátit. Naši mladíci budou přece
jen zkušenější a mohlo by se to Mirek má lauf! Míra Šerban potvrdil i s ústeckým Balážem, že
4x foto: Zdeněk Pěnička
povést.“
-zv- má fazónu jako hrom!

