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Lukáš Šperka králem majálesu
Od čtvrtečního odpoledne má
Prostějov nového krále majálesu. Majáles začal v 11 hodin
dopoledne průvodem od lázní
přes celé město a vyvrcholil na
nádvoří prostějovského zámku,
kde se konaly soutěže mezi družinami škol. Mezitím skrytá porota hodnotila provedení masek,
prezentaci a vystoupení. Vše
bylo doprovázeno kapelami.
Celým programem vtipně provázel Jakub Hynrich a Martin
Dědoch. Před vyhlášením krále
majálesu zahrála skupina Main
street ska band.
Cenu za nejlepší masku převzal
válečník William Wallis, v kategorii skupina to vyhráli studenti
namaskovaní jako kapela Kiss,
nejlepší vystoupení podle poroty
předvedlo Gymnázium Jiřího
Wolkera. Za krále majálesu byl
prohlášen osmnáctiletý Lukáš
Šperka v kostýmu medvěda a
jeho hejno včeliček. „Jako král,
kdybych měl opravdu takovou
moc, bych opravil zámek, protože je to významná památka a
také abych měl jako král kde
přebývat,“ svěřil se Lukáš. Cenu
a klíč od města předal novému
králi místostarosta Miroslav Pišťák. Potom nový král objel centrum města triumfální jízdou v
historickém voze a až do večera
se na pódiu vystřídala spousta
kapel. Více o majálesu čtěte na
Král už se jen spokojeně usmívá. Převzal věcné ceny,
straně 12.
-vevi- Foto Martin Snídal s kterými se následně rozdělí s ostatními členy družiny.

ODEŠLI do lesa, PŘIŠLI o chatu
Oheň řádil v Čuníně, neví se proč
Tak to je snad zlý sen! Tato věta
se zřejmě prohnala hlavami
obou manželů, kterým oheň
zničil celou chatu až do základů.
Červený kohout navštívil bez
pozvání v sobotu 2. května chatovou oblast v Čuníně, kterou
místní nazývají Spaliska. Jak
příznačný název...
Po dobrém obědě se v uvedený
den oba majitelé chaty vydali na
procházku do lesů, které obklopují malebné zákoutí Čunína. Asi
po hodině z dálky museli slyšet
vytí hasičských sirén. To ještě
zřejmě netušili, že záchranáři se
sjížděli z celého okolí právě k jejich chatě. Ta už ale byla celá v
plamenech. "V sobotu 2. května
okolo 14.00 hodin nám byl nahlášen požár dřevěné chaty v Čuníně.
Na místo se sjely profesionální
jednotky z Konice a Prostějova a
také dobrovolní hasiči z Jednova,
Konice, Suchdola a místního Čunína. Bohužel, ve chvíli našeho
příjezdu už nebylo vlastně co zachraňovat, chata hořela celá.
Naším prvořadým úkolem ale
bylo požár rychle uhasit, aby se
oheň nerozšířil do okolních lesů.
To by mohla být katastrofa,"
uvedl pro Večerník Josef Nedělník, vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru v Prostějově.

Zlý sen! Když se majitelé chaty vrátili z procházky v lese, nevěřili vlastním očím. Kolem jejich chatky samí
hasiči a majetek lehlý popelem...
Přenesení požáru do vyschlého
lesa se nakonec díky rychlému zásahu hasičů naštěstí nekonalo.
Přesto byly následky požáru zdrcující. "Shořela kompletně vybavená chata včetně vnitřního
zařízení, tedy nábytku a dalších
věcí. Majitelům, kteří vyčíslili
konečnou škodu na 150 tisíc

korun, shořely také osobní věci a
co je nejhorší, tak i veškeré
osobní doklady," dodal Josef Nedělník.
Hasiči si ale dopusud lámou
hlavy nad tím, co stojí za tak ničivým požárem. "K tomu vám
zatím nic moc neřeknu, příčina
požáru je stále v šetření," odtušil

vyšetřovatel hasičů.
Kromě toho, že oheň zcela zničil
dřevěný domek, má požár pro
oba majitele ještě jednu smutnou
tečku. Chata totiž podle vyjádření
hasičů nebyla pojištěna, takže jakákoliv náhrada není možná.
Chata byla postavena před šedesáti lety.
-mik-

Starosta Prostějova Jan Tesař Bouračky: Nepozornost a ALKOHOL
reaguje na články o městské policii Sednout za volant při třech promilích? To je magor!
K článkům týkajícím se prostějovské Městské policie se v minulém týdnu vyjádřil starosta města
Jan Tesař (na snímku).
Pane starosto, v prvním článku,
který se týkal činnosti Městské
policie, jsme informovali o páchání krádeží v obchodech v
centru města, ke kterým docházelo v delším časovém období.
Postupovali strážníci správně,
když k těmto případům ze strany jednoho pachatele docházelo dlouhodobě?
Víme o tom, jaké možnosti jsou u
nás dané legislativou. Je otázkou,
co je přestupek, co je trestný čin,
existuje pro ně hranice pěti tisíc
korun. To všechno s tím souvisí.
Souvisí s tím také otázka, jak jsou
lidé připraveni svědčit. Není-li ta
údajně ukradená věc nalezena, je
to vždycky na dlouhé lokty, a nakonec ten pachatel za to ani není
postižen, to je bohužel věc české
legislativy. Myslím si, že strážníci
konali v souladu se zákonem.

Druhým případem byla trestná
činnost strážníka Oldřicha
Hübnera…
Lidský faktor může bohužel selhat kdekoliv a kdykoliv. Trochu
mě šokovalo, že byl potom uveřejněn jeho dopis z vyšetřovací
vazby. Hübner si v něm stěžoval
na svého ředitele. Myslím si, že
člověk, který je podezřelý z vloupání, respektive loupežného přepadení, aby chválil svého ředitele,
tak to by byla chyba. Naopak, já
považuji za plus pro ředitele městské policie, že vyžadoval po strážnících, aby chodili upraveni, v
čistých botách a podobně. Vyslovenou lží v tom dopise je to, že by
za špinavé boty byl někdo postihován. Jakékoliv postihy, stejně
jako odměny činím já na základě
návrhu ředitele městské policie, a
k takovému postihu za ustrojovací kázeň nedošlo.
Z Hübnerova a dalších dopisů
vyplývá, že strážníci jsou údajně hodnoceni podle množství
blokových pokut a k jejich

Statistika 2008 (na jednoho strážníka a rok)
ČR Olomoucký kraj Prostějov
Blokové pokuty
51.310
33.306
30.441
Počet dopr. přestupků
184
126
154
Počet ost. přestupků
52
63
41

ukládání jsou ředitelem městské policie motivováni…
Není to pravda. Z pohledu do statistik vyplývá, že množství vybraných pokut klesá. Zatímco v roce
2007 strážníci uložili blokové pokuty ve výši 2,01 milionu, v roce
2008 to bylo 1,4 milionu korun.
Městská policie se v počtu udělených pokut dostala pod průměr
Olomouckého kraje (viz tabulka –
pozn. red.). Naopak narůstá procento přestupků řešených domluvou. Nakonec Zastupitelstvo
města na svém únorovém zasedání schválilo zprávu o činnosti
městské policie za uplynulý rok
2008 všemi 34 hlasy přítomných.
V široké diskuzi bylo kladně hodnoceno zvýšení počtu pochůzkářů.
(Dokončení na straně 3)
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Ani minulý týden se neobešel
bez dopravních nehod. Většinou řidiči bourali vinou vlastní
nepozornosti, ale pár karambolů se stalo taky poté, co šoféři
si před jízdou pořádně přihnuli! Zvláště ten ve Dvořákově
ulici, který policistům nadýchal skoro tři promile...
"Hned v pondělí 4. května v
16.40 hodin jel čtyřiatřicetiletý řidič osobního vozidla Renault Laguna po silnici z obce Budětsko
směrem na Pěnčín. Na rovném
úseku vozovky chtěl předjet auto
jedoucí před ním, vyjel do protisměru a čelně se střetl s projíždějícím vozidlem Mercedes Vito.
Při střetu vozidel došlo k lehkému zranění obou řidičů a k poškození vozidel. Dechová zkouška u obou řidičů byla negativní.
Hmotná škoda na vozidlech je
vyčíslena na 180 tisíc korun," informovala nás o první nehodě
Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Ke druhé bouračce se zraněním
došlo o dva dny později přímo v
Prostějově. "Ve středu 6. května
krátce po 16. hodině jel šestačtyřicetiletý řidič s osobním vozidlem Toyota v Prostějově po ulici
Sladkovského směrem k ulici
Olomoucká. Vlivem nepřiměřené rychlosti a nedodržení bezpečné vzdálenosti
narazil zezadu
do nákladního
vozidla Man,
jehož řidič zastavil před křižovatkou. Při
nárazu došlo k
lehkému zranění řidiče a
spolujezdkyně
v osobním vozidle. Oba byli
převezeni na
chirurgickou
ambulanci do
nemocnicevProstějově. Hmotná škoda na vozidlech je odhadována na
270 tisíc korun," sdělila

Riskantně předjíždět se
nevyplácí. Řidič tohoto
auta měl z pekla štěstí, že srážku s
protijedoucím Mercedesem vůbec
přežil.
najel na něj. Policisté provedli u
řidiče dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem, řidič nadýchal
2,80 promile alkoholu. Řidič odmítl lékařské vyšetření spojené s
odběrem krve na zjištění přesné
hladiny alkoholu v krvi. Policisté
mu na místě zakázali další jízdu.
Způsobená hmotná škoda na vozidlech činí 16 tisíc korun," uvedla Alena Nedělníková.
-mik-

Na co myslel tento řidič? Chvíle nepozornosti a ve Sladkovského ulici rázem zezadu "zahučel" pod náklaďák.

Ty už za volant nesedej! Totálně opilý řidič ve Dvořákově
ulici nacouval do nové motorky.

mluvčí policie.
Ještě v ten samý den došlo k další
závažné nehodě. Tentokrát bez
jakéhokoliv zranění, ovšem na
svědomí ji měl totálně opilý šofér
škodovky. Policisté mu po příjezdu zjistili bezmála tři promile alkoholu v dechu! "Ve středu v
18.20 hodin couval dvaapadesátiletý řidič s osobním motorovým
vozidlem Škoda Felicia v Prostějově na ulici Dvořákova. Při couvání z řady zaparkovaných vozidel z důvodu podnapilosti nezvládl řízení a narazil do zaparkovaného motocyklu Honda CB
600. Motocykl převrátil na zem a
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì

Ach, ta nepozornost!

O půl páté odpoledne oslovila
devětašedesátiletá žena hlídku v prostorách hlavního nádraží. Uvedla, že jí byla odcizena kabelka, kterou měla odloženou vedle sebe na lavičce.
Bohužel si poškozená ničeho
podezřelého nepovšimla a to
do okamžiku, kdy si chtěla
taštičku vzít. Ta již na místě
nebyla. Tímto paní přišla o
platební kartu, osobní doklady, klíče od bytu a hotovost ve
výši 500 korun.
Upozornění pro občany:
Dávejte si prosím větší pozor
na své věci. Nedávejte zlodějíčkům příležitost !

Zpitá do němoty

Několik málo minut před dvaadvacátou hodinou bylo na
linku 156 přijato oznámení o
ležící dívce před domem u
prostějovské palírny. Strážníci
na místě zjistili šestnáctiletou
slečnu v podnapilém stavu,
která nebyla schopna komunikace, natož tak chůze. Přivolaný lékař rozhodl o převozu do
nemocnice na vyšetření.
Vzhledem k jejímu věku byla
umístěna na dětskou JIP.
Strážníci v místě bydliště vyrozuměli o celé záležitosti
matku dotyčné. Věc byla postoupen sociálnímu odboru
péče o dítě.

Střežil pánečka

Na žádost Zdravotnické záchranné služby byla vyslána
hlídka do lokality, kde se nacházel muž se zdravotními
obtížemi a u něj německý ovčák.
Strážníci při příjezdu spatřili
psa, který seděl u nemocného
člověka. Ten měl viditelné potíže s dýcháním. Jakmile se
hlídka s lékařem přiblížila k
pacientovi , pes začal být agresivní. Jelikož bylo nutné zvíře
odvést, uchopil ho strážník za
vodítko a snažil se s ním dostat
dál od místa. V tomto okamžiku se mu pes zakousnul do látky rukávu bundy. Ke zranění
nedošlo a po odstrčení se vystrašený psík zklidnil. Následně byl předán manželce
ošetřeného pána, který byl
převezen do nemocnice.

Strážníci je vykázali

Nedbali pravidel a za každou
cenu se chtěli ubytovat. Po poledni bylo oznámeno na linku
156 podivné chování dvou
mužů u Azylového centra v
Prostějově. Dovnitř se snažily
dostat dvě podnapilé osoby.
Dvaatřicetiletý chlapík přelezl
plot, otevřel bránu a vpustil sedmapadesátiletého kamaráda
dovnitř. Strážníci oba z prostoru vykázali.

Píší nám strážníci

Jsme rozhořčeni a je nám
velmi smutno ze špíny, kterou
někteří kolegové hází na hlavu
ředitele Městské policie a
vůbec na celkové dění v této
instituci. Děsivé je na tom, jak
jednotlivci dokáží přes tisk zničit vše dobré, co se za léta podařilo vybudovat. K této
záležitosti se více nebudeme
vyjadřovat a doufáme, že jejich
lživé informace neovlivní další
vývoj Městské policie v Prostějově.
Rozhodně více
jak 5 procent strážníků
uvedených v anonymu.

Ve středu je Den
PROTI RAKOVINĚ

Ve středu 13.května se uskuteční
již třináctý ročník Českého dne
proti rakovině. Letos je zaměřen
na prevenci a léčbu rakoviny
tlustého střeva a konečníku. Na
našem okrese budou žluté květy
měsíčku lékařského s hnědou
stužkou nabízet za 20 Kč a více
studenti Střední zdravotnické
školy, Střední odborné školy podnikatelské, Gymnazia Cyrilometodějského a členky pořádajícího
klubu SPCCH Prostějov OnkoDiana. Ke každé kytičce obdržíte i
letáček k problematice, ke které je
letošní akce zaměřena.
-red-

O DOPRAVĚ s náměstkem
hejtmana Aloisem Mačákem

Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák
(na snímku), působí ve veřejném životě od roku 1989, kdy
se angažoval v Občanském fóru a v polistopadových odborech. Od roku 1994 je členem
Zastupitelstva města Prostějova. Přes deset roků vykonával
funkci místostarosty města
Prostějova. V roce 2004 byl
zvolen do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Byl členem
Komise pro dopravu a členem
Pracovní skupiny pro rozvoj
sociálních služeb v Olomouckém kraji. V listopadu 2008
byl zvolen náměstkem hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy. Požádali jsme jej
o zodpovězení několika otázek
týkajících se dopravy.

Pane náměstku, jak se po půl
roce cítíte v této funkci?
Již od začátku jako ryba ve vodě!
Tato práce mě velmi zaujala. Měl
jsem jasnou představu, co mohu
v této funkci očekávat. Současná
doba je nejen pro Olomoucký
kraj ekonomicky nepříznivá, o to
více se člověk musí snažit, aby
byl pro lidi přínosný a užitečný.
Doprava přináší každý den nové
reálné problémy, které je nezbytné řešit.
Jaké máte zkušenosti a kompetence pro řízení této náročné
oblasti?
Přes deset roků jsem měl jako
místostarosta města Prostějova
odpovědnost za Odbor dopravy.
V minulém volebním období
jsem byl členem Komise pro dopravu Rady Olomouckého kraje.
Důležitou zkušeností pro mě bylo také dlouholeté členství v dozorčí radě dopravní firmy FTL.
Postupně jsem získal i konexe,
které mají svůj význam a mohu
je vhodně v praxi uplatnit při různých jednáních. Zastupitelstvo
Olomouckého kraje mi delegovalo veškeré kompetence pro řízení této oblasti včetně podepisování příslušných smluv.
Jakou pozornost přikládá Rada Olomouckého kraje dopravě?
Je to jedna z priorit obsažená v jejím programovém prohlášení.
Tuto oblast oprávněně považujeme za jednu z nejdůležitějších.
Dobře víme, že bez kvalitně fungující dopravy a veřejné hromadné dopravy nezajistíme ekonomickou prosperitu kraje obzvlášť v dnešní době.
Můžete stručně uvést dopravní priority v Olomouckém
kraji v tomto volebním období?
Intenzivněji pokračovat v opravách silnic II. a III. třídy, které
jsou převážně ve špatném technickém stavu. Maximální pozornost věnovat veřejné hromadné
dopravě a dokončení integrovaného dopravního systému. Zajišťovat výstavbu obchvatů měst a

Èerná kronika
Přiznal se k lupu

Policisté Obvodního oddělení
v Konici zjistili dvaadvacetiletého muže podezřelého z
vloupání do pohostinství v obci Jesenec. Pachatel nejprve
podlezl oplocení pozemku,
poté vnikl oknem do skladu
pohostinství a zde měl již volný pohyb po objektu. Z prostoru výčepu odcizil tržbu ve
výši 16 300 korun. Poté z pohostinství odešel. Podezřelý
muž se policistům ke krádeži
přiznal.

Vykradené chaty

Na Policii ČR bylo nahlášeno
pět případů vloupání do rekreačních objektů. Neznámí pachatelé se vloupali do chat u
obce Hluchov, Prostějovičky a
do tří chat v katastru obce Budětsko. Z objektů byla odcizena elektronika, grilovací souprava, potraviny, alkohol a
další věci. Majitelům vznikla
škoda v celkové výši 25 500
korun.

Bral autorádio

Na ulici Barákova v Prostějově se neznámý pachatel vloupal do osobního motorového

Vidìno - Slyšeno
Příznaky

„Já jsem poslední dobou tak líná, že už mi to nepřipadá ani
divné, že se mi nic nechce dělat,“ přiznala se jedna paní. No
ono jak teď světem obchází ty
podivné nemoci, jestli to nakonec nebude taky nějaký příznak
dosud neznámého viru. Taková
pravděpodobnost je ale vcelku
mizivá, protože je i spousta takových, u nichž by nešlo o virózu, ale o vývojovou vadu. Takovým to divné nepřipadlo nikdy.
A jako handicap to rozhodně necítí.

Nejasnosti

„Měli jsme čekat před hospodou,“ popisoval svůj příběh řemeslník. Proč ne, na místo prvního setkání se zákazníkem to
není až tak neobvyklé. Jak se
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sluší a patří, dorazili včas a dokonce i na správné místo, stejně
jako zákazník. Však chyba lávky. Zákazník čekal před hospodou v dědině stejného názvu o
pár desítek kilásků vedle. To
jsou ale potíže, když se víc míst
jmenuje stejně. Ještě štěstí, že
když vás někdo pošle…k šípku,
je to adresa jednoznačná. V tom
není pochyb ani výběru!

Kácet, nekácet…

…toť otázka. Na otázku, jak naložit se stromořadím kolem silnice k Výšovicím, by nemusela
být odpověď až tak složitá. Stačí
se sem tam projet po úseku ohraničeném sedmdesátkou s upozorněním, že jde o místo častých
dopravních nehod s vážnými následky a předepsané rychlosti
počítat, kolik aut vás předjede a
jak rychle se vzdalují. Za to stromy rozhodně nemůžou. Ale
možná taky jo…!
-MiH-

Opilý řidič skončil v poli
Málem zabil sebe i spolujezdce

obcí, ale i podporu výstavbě cyklostezek. Úplný výčet všech priorit je uveden v „Programovém
prohlášení Rady Olomouckého
kraje“.
Co připravujete pro okres
Prostějov a naše město?
Je připravena realizace obchvatu
obce Ptení, kde celkové náklady
jsou plánovány ve výši 165 milionů korun. Je ale důležité,a by
místní firma, kde pracuje 376 zaměstnanců, pokračovala ve své
činnosti. Připravujeme obchvat
Ohrozimi a rekonstrukci silnice
v Bedihošti. V tomto roce budeme realizovat opravy silnic II. a
III. třídy, přestavbu mostu v Otaslavicích za 7 milionů korun a
průtah Žešovem za 16 milionů
korun. Angažoval jsem se i ve
věci poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 10,5 milionu korun od
Olomouckého kraje pro město
Kostelec na Hané na výstavbu
cyklostezky Prostějov – Kostelec, aby toto město nemuselo
vracet dotaci poskytnutou Státním fondem dopravní infrastruktury ve výši 13,5 milionu korun
zpět do tohoto fondu. V Prostějově je to zejména postupná realizace tzv. severního obchvatu, budování křižovatek na vnitřním
okruhu, zabezpečení železničního přejezdu v Olomoucké ulici
včetně rekonstrukce křižovatky
a další investiční akce. Pro zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu, především
chodců, jsme uvolnili zhruba 2
miliony korun. Dělám vše pro to,
abych naplnil svoje předsevzetí
„V Olomouci pro region Prostějovsko!“
Rada Olomouckého kraje v
dubnu tohoto roku zpracovala
„Plán na zmírnění dopadů hospodářské krize“. Můžete stručně sdělit, o čem pojednává?
Stručně řečeno, v rámci omeze-

ných možností realizovat některá opatření, jež alespoň částečně
zmírní dopady hospodářské krize. Pro tento účel jsme vyčlenili
částku 50 milionů korun. Tento
materiál, který projednalo i zastupitelstvo, je na webových
stránkách Olomouckého kraje.
Je zřejmé, že tento materiál bude
postupně měněn a doplňován o
aktuální návrhy. Pro informaci
ještě doplním, že na provozních
výdajích Krajského úřadu a příspěvkových organizací jsme ušetřili 120 milionů korun. Bohužel
máme určité problémy, jak s daňovou výtěžností tak i s Ministerstvem práce a sociálních věcí,
odkud jsme doposud neobdrželi
na sociální oblast 140 milionů
korun. Tato neobdržená částka
však byla původně podstatně
nižší, pokud bychom zůstali pasivní a intenzivně nejednali. Tento způsob jakéhosi politického
boje považuji za velmi nekorektní.
V dubnu tohoto roku jste předložil Radě Olomouckého kraje
materiál, který by nad rámec
schváleného rozpočtu zajistil
realizaci dalších investic do dopravní infrastruktury. Jak jste
s tímto návrhem uspěl?
Uspěl! Na červnovou Radu připravujeme seznam těchto akcí
včetně návrhu na jejich financování. Moje představa je, aby nad
rámec schváleného rozpočtu byla do dopravní infrastruktury
každý rok schválena ještě částka
ve výši 1 miliardy korun. Kdy
jindy investovat než nyní. Peníze
neprojídat, ale použít je především na investice, které přinesou
firmám zakázkovou náplň a lidem práci. Když jsme u zakázkové náplně, lobujeme i za Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje, kde Státní fond dopravní infrastruktury jim chce

odebrat zhruba 2 miliardy korun
na významné investiční akce v
Olomouckém kraji.
Jak pokračují jednání tzv. Tripartity, kterou tvoří zástupci
kraje, zaměstnavatelů a odborů?
Tripartita má bezesporu svůj význam, zvláště nyní, v období
hospodářské krize a narůstající
nezaměstnanosti. Jednání tohoto
orgánu má vliv i na sociální smír
v kraji. Hlavním tématem je samozřejmě hledání řešení negativních ekonomických vlivů,
které na nás dopadají. Další jednání se má uskutečnit koncem
května. Tripartita ustavila dvě
pracovní komise a to pro „stabilizaci ekonomické a hospodářské situace“ a „řízení lidských
zdrojů“.
Jste také členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, tedy orgánu, který společně se zástupci Zlínského kraje rozděluje
evropské peníze. Uspěly některé projekty z Prostějovska?
Jsem moc rád, že ve velké konkurenci uspěly. Například projekty mířící do Nezamyslic, Kralic na Hané, Olšan, Čelechovic
na Hané a v neposlední řadě i do
Prostějova. Konkrétní akce i
schválené částky jsou uvedeny
na webových stránkách Úřadu
Regionální rady v Olomouci.
Na závěr mi dovolte otázku, jaké jsou vaše osobní priority?
Tak jako doposud kvalitně pracovat ve prospěch občanů v Zastupitelstvu Olomouckého kraje
a v Zastupitelstvu města Prostějova. Dále se angažovat i v odborech. Chci také úspěšně dokončit
studium MBA v Praze. Určitě se
nenudím (úsměv). Dovolím si
závěrem popřát všem spoluobčanům jen pěkné dny a pohodu.
-bp-

vozidla Škoda Felicia a odcizil
autorádio s kazetovou mechanikou v hodnotě 1 000 korun.
Poškozením vozidla vznikla
majiteli škoda dalších 1 000
korun.

ny a při vyskládávání nákupu
z vozíku do zavazadlového
prostoru auta odcizil její kabelku s osobními doklady,
mobilním telefonem, platební
kartou a dalšími osobními
věcmi. Žena škodu vyčíslila
na 20 000 korun.

satelitní navigaci, pánskou peněženku a osobní doklady řidiče. Celková škoda vzniklá
krádeží věcí a poškozením vozidla je vyčíslena na 29 000
korun.

Paní, to snad ne!

Vrchol neopatrnosti! Doposud
neznámý pachatel v odpoledních hodinách odcizil na parkovišti před obchodním domem na ulici Konečná v Držovicích ze zadního sedadla odemknutého vozidla Škoda Fabia kabelku s věcmi. Ke krádeži došlo zřejmě v době, kdy
poškozená žena vyskládala
zboží do auta a šla vrátit nákupní vozík. V kabelce měla
žena uložené dva mobilní telefony, peněženku, osobní doklady, platební karty a další
osobní věci. Z platebních karet
neznámý pachatel tentýž den
vybral finanční hotovost přesahující 60 000 korun. Poškozená žena celkovou škodu vyčíslila na 120 000 korun.

Jako když hrách...

Ke krádeži kabelky z prostoru
vozidla Škoda Felicia došlo i
na parkovišti před obchodním
domem na ulici Okružní v
Prostějově. Zde neznámý pachatel využil nepozornosti že-

Vyrušil zloděje

V katastru obce Laškov –
Dvorek se neznámý pachatel
vloupal do rekreační chalupy,
přitom byl vyrušen majitelem
a z místa utekl směrem na
obec Pěnčín. V chatě měl pachatel připraveny potraviny a
další věci k odcizení. Na poškozeném zařízení chaty
vznikla majiteli škoda 1 000
korun.

Další autorádio

Na ulici Brandlova v Prostějově se neznámý pachatel vloupal do zaparkovaného vozidla
Opel Corsa a odcizil autorádio
s CD přehrávačem v hodnotě
1 500 korun. Poškozením vozidla vznikla majiteli škoda
dalších 1 000 korun.
Čmajznul navigaci
Na ulici Vrahovická v Prostějově se neznámý pachatel
vloupal do nákladního vozidla
Man. Z kabiny řidiče odcizil

Škodovka zmizela

V Prostějově na sídlišti E. Beneše se doposud nezjištěný pachatel zmocnil osobního motorového vozidla Škoda Fabia
a odjel s ním neznámo kam.
Ke krádeži došlo v nočních
hodinách. Majitel škodu vyčíslil na 300 000 korun.

Nedávala bacha

Neznámý pachatel využil nepozornosti ženy na parkovišti
před obchodním domem na
ulici Plumlovská v Prostějově
a z odemknutého vozidla Škoda Fabia odcizil její kabelku s
věcmi. Žena škodu vyčíslila
na 15 000 korun.

Straka v kanceláři

Neznámý pachatel se v odpoledních hodinách vloupal do
kanceláře soukromé firmy v
areálu bývalého zemědělského družstva v obci Krumsín.
Vnikl do kanceláře a odcizil
zde odložený notebook i s originálním kufříkem. Majitel
škodu vyčíslil na 7 400 korun.

První máj skončil neslavně pro
dva mladé lidi. Dvacetiletý řidič
usedl za volant auta v podnapilém stavu a zle havaroval mezi
Mořicemi a Vrchoslavicemi. Zatímco on po kotrmelcích s vozidlem vyvázl jen s lehčím zraněním,
jeho o rok starší spolujezdec
skončil v nemocnici s těžkým zraněním.
"Dne 1. května v 00.50 hodin jel
dvacetiletý řidič vozidlem Peugeot
106 po silnici mezi obcemi Mořice
a Vrchoslavice. Při jízdě nepřizpůsobil rychlost vozidla dopravnětechnickému stavu vozovky a svým
schopnostem. Při průjezdu levotočivé zatáčky dostal smyk, sjel mimo

komunikaci a několikrát se převrátil přes střechu. Vozidlo se zastavilo
až v poli. Při nehodě byl řidič lehce
zraněn, jednadvacetiletý spolujezdec utrpěl těžké zranění a byl převezen do Fakultní nemocnice v
Olomouci," uvedla Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově. Policisté při vyšetřování
karambolu dali samozřejmě řidiči
"dýchnout". Výsledek byl nad
slunce jasný. "U řidiče policisté provedli dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem, řidič nadýchal více
jak jedno promile alkoholu.
Hmotná škoda na vozidle je vyčíslena na 20 tisíc korun," dodala
mluvčí policie.
-mik-

Radarové značky
STÁLE NEJSOU
Město stále marně čeká na dodávku dopravních značek,
které podle nového zákona
mají ohraničit úseky pod dohledem radarů na měření
rychlosti.
Přestože v některých jiných městech už radary naplno snímají
rychle jedoucí řidiče, u nás jsou
tato zařízení stále hluchá a slepá.
"Bohužel, do této doby mají piráti silnic v Prostějově stále zelenou. Výrobce nám ještě značky
nedodal, ale věřím, že se tak stane
v následujících dnech," řekl ve

středu na tiskové konferenci
Rady města Vlastimil Uchytil,
místostarosta. Jak dodal, radnice
na výrobu značek označující začátek a konec měřeného úseku u
jedenácti stacionárních radarů vyčlenila 170 tisíc korun. "Máme už
ale souhlasné stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR
ohledně míst, kde značky umístíme. Teď zbývá jen vyčkat
chvíle, kdy nám výrobce značky
dodá. Jakmile se tak stane, radary
spustíme naplno," dodal Uchytil.
-mik-

Svolali mimořádné zastupitelstvo
Prostějovští radní svolali na úterý
12. května ráno mimořádné zasedání zastupitelů. A to kvůli
tomu, že radnice chce vyhovět
dalším zájemcům o koupi bytového domu. Zastupitelé se musejí
ale ke schválení sejít ihned, tlačí
je čas. "Toto mimořádné jednání
Zastupitelstva města bude mít na
programu jeden jediný bod, kterým bude prodej městského majetku, konkrétně bytového domu.
Došlo zde k určitému administrativnímu zádrhelu, kdy ti občané, kteří požádali o prodej
domu, splnili sice všechny pod-

mínky, ale až po termínu minulého pravidelného zasedání zastupitelstva. Starosta města Jan
Tesař však ve snaze vyhovět
těmto žadatelům vše projednal v
Radě města a nakonec jsme se
rozhodli svolat toto mimořádné
zastupitelstvo. Ten zájem o koupi
domu je jednoznačný a my
novým vlastníkům nechceme
tvořit žádné překážky jen kvůli
malé administrativní chybě," vysvětlil důvody mimořádného setkání zastupitelů Prostějova
Miroslav Pišťák, místostarosta.
-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...
Zdeňka Podhajská 1939
Prostějov
Marie Pullerová 1927 Vrahovice
Josef Dolák 1943 Prostějov
Rudolf Dub 1931 Prostějov
Vlastimil Kocourek 1955
Prostějov
Eliška Zedníková 1928
Dětkovice
Antonín Maška 1930 Čunín

Františka Růžičková 1927
Držovice
Růžena Neherová 1932
Bedihošť
Františka Balášová 1914 Hruška
Vlasta Bauerová 1923 Prostějov
Jiřina Frňková 1927
Kostelec na Hané
Marie Kučerová 1931 Prostějov
Josef Zatloukal 1939 Prostějov

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 11. května 2009
Štefan Konevič 1930 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Margita Pluskotová 1938 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 12. května 2009
Blanka Tvarůžková 1921 Otinoves 14.00 kostel Drahany
Helena Jurová 1932 Hrubčice 14.00 kostel Hrubčice
Středa 13. května 2009
Božena Coufalová 1924 Otaslavice 12.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 14. května 2009
Josef Koňárek 1927 Prostějov 11.00 Obřadní síň Demelova
Antonín Drábek 1944 Protivanov 15.00 kostel Protivanov
Pátek 15. května 2009
Vlasta Steigerová 1932 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Miroslav Páleník 1932 Brodek u PV 13.20 Obřadní síň Prostějov
Sobota 16. května 2009
Františka Neklová 1922 Soběsuky 10.00 Obřadní síň Rozstání

11. května 2009

3

Kočár putoval z Náměšti Rejskovu si "rozeberou" tři subjekty
do Vídně kvůli velkofilmu
K poslednímu červnu tohoto
roku přestane existovat Základní škola v Rejskově ulici.
Rozhodlo o tom i přes četné
protesty pedagogů a rodičů dětí z Rejskovy školy Zastupitelstvo města už v závěru loňského roku. V těchto dnech se už
ale rozhoduje o dalším využití
více než staleté budovy poblíž
centra Prostějova.
Rozsáhlý komplex nezůstane ani
jediný den prázdný. Hned na začátku prázdnin začne velké stěhování. Jak prozradili radní ve
středu, bývalou základní školu si
rozeberou hned tři subjekty. "Na
úterním jednání Rady města jsme
projednávali velmi složitý materiál, kdy se jednotlivé nemovitosti komplexu dosud fungující základní školy budou pronajímat

Popojet s historickým kočárem pár metrů, proč ne?
Ale jak kočár dopravit stovky kilometrů tam a zpět, s tím
si museli minulý týden poradit profesionálové z přepravní firmy Auto Ondruš. Ti měli jasný úkol. Kočár staletí
starý museli dopravit až do
Vídně a nazpět.
"Od majitelů výstavních prostor v Náměšti na Hané jsme
dostali úkol zajistit přepravu
historického kočáru do Vídně,
kde se natáčel historický velkofilm SISI. I přes veškeré překážky, které při přepravě
vznikly, se tento kočár tran-

Naložit historický kočár na
kamion nebylo nic jednoduchého

Ve Vídni kočár z Náměšti posloužil k natáčení historického filmu

sportoval do Vídně ve čtvrtek
7. května. Jako přepravce byl
náš cíl kočár naložit mimo výstavní prostory na zámku v
Náměšti na Hané. Po dvou hodinách jsme tento úkol mohli
začít realizovat," sdělil nám
Petr Šianský ze zmíněné přepravní firmy. Natáčení filmu,
při kterém byl využit právě kočár z Náměšti, trval pár dní. "Po
natáčení v sobotu dne 9. května
se kočár vrátil bez poškození
zpět do republiky, ale byl přemístěn do nově vznikajícího
muzea kočárů v Čechách pod
Kosířem," dodal Petr Šianský.
-mik-

Chlapec stále ještě není u rodičů
Policie ho i nadále hledá, pomůžete?
V minulém vydání jsme na žádost
Služby kriminální policie a vyšetřování zveřejnili pátrací relaci po
pohřešovaném šestnáctiletém
chlapci z Prostějova. I přes velkou
snahu policistů se ho nepodařilo
najít a tak stále zůstává pohřešovaným. Proto strážci zákona pokračují v pátrání a opakovaně
žádají veřejnost o poskytnutí jakýchkoliv informací o ztraceném
chlapci. Rodiče pohřešují svého
syna Viktora Šeluďka 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 tel. 974 781 326. -mik-

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po dvou mužích.
První je podezřelý z neplacení alimentů, druhý byl již odsouzen za
ohrožení pod vlivem návykových látek a vyhýbá se vězení.
Strážci zákona žádají veřejnost o
pomoc při pátrání po těchto osobách.
MARTIN CIHELKA se narodil
8. dubna 1968 a
trvalé bydliště
má hlášeno na
náměstí T. G.
Masaryka číslo
14 v Prostějově.
Na hledaného
vydal Okresní soud soud v Prostějově příkaz k zatčení pro pode-

zření ze spáchání trestného činu
zanedbání povinné výživy. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 37
do 40 let, měří 180 centimetrů,
má střední postavu, oválný tvar
hlavy zúžený k bradě, šedé oči a
hnědé vlasy česané na ježka. Na
levém lokti má vytetovánu pavučinu.
PAVEL LOUBAL se narodil 28.
září 1971 a trvalé bydliště má
hlášeno v obci
Vrchoslavice
číslo 100 v
okrese Prostějov. Na hledaného vydal Okresní soud v Prostějově příkaz k dodání do výkonu

trestu odnětí svobody do nejbližší
věznice pro trestný čin ohrožení
pod vlivem návykové látky a
trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 34 do 40 let,
má střední postavu, zmáčknutý
nos, oválný tvar hlavy zúžený k
bradě a hnědé rovné a středně
dlouhé vlasy.
Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv
oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo Službu kriminální
policie a vyšetřování v Prostějově
na tel. číslo 974 781 326. -mik-

třem subjektům," potvrdil nám
Pavel Drmola. Na naši otázku, o
jaké subjekty jde, odpověděl, že
s tím město v žádném případě
nebude dělat žádné tajnosti. "Jde
o Střední školu podnikání a obchodu, Střední zdravotnickou
školu a Základní uměleckou
školu v Prostějově. Zároveň
jsme rozhodli také o tom, který
subjekt a jaký prostor nemovitostí v Rejskově ulici a částečně i
na Vápenici bude využívat. Samozřejmě jsme museli řešit i
přechody školníků pod jednotlivé subjekty, ale také platby za
nájem, kdo se bude starat o venkovní prostory, topení a tak dále.
Jak jsem řekl, jde o dosti složitý
materiál. Trvalo půl roku, než
jsme ho vypracovali," uvedl Pa- Po zrušení základní školy nezůstane budova v Rejskově ulici
vel Drmola.
-mik- prázdná. Nastěhují se sem hned tři jiné školské subjekty.

Krize dopadla i na městskou kasu
Radnice vykazuje propad příjmů o pět milionů korun!
Světová finanční krize nyní plně doléhá i na Českou republiku a nevyhnula se ani Prostějovu. Přestože jsme nedávno
informovali o tom, jak skvěle
dopadlo loňské hospodaření
města a že radniční kasa přetéká miliony korun, optimismus
minulý týden trochu zpražil
místostarosta města Miroslav
Pišťák (na snímku). Už nyní po
čtyřech měsících nového roku
se zjišťuje, že se zásadním způsobem krátí příjmy města. A to
může mít vliv na plánované investice.
"Vykázaný propad příjmů městského rozpočtu zhruba o pět milionů korun mohu potvrdit. Není
ale třeba panikařit, do jisté míry
se s tím dalo s ohledem na pro-

bíhající finanční krizi v celém
světě počítat. Teď v tomto okamžiku neuvažujeme o žádných
organizačně - finančních opatřeních. Musím veřejnost uklidnit,
že výdaje města držíme pevně na

uzdě," řekl Miroslav Pišťák,
místostarosta města. Podle
svých slov má k optimismu stále
hodně důvodů. "Na posledním
jednání zastupitelstva byl konstatován velmi dobrý výsledek

hospodaření za loňský rok, kdy
rozpočet města skončil přebytkem zhruba 50 milionů korun.
Tímto přebytkem jsme výrazně
posílili rezervní fondy města.
Navíc jsme nad rámec již schválených investic schválili i investice další, o kterých jsme
přesvědčeni, že by měly být
uskutečněny co nejdříve. Takže
jako bychom tímto šli proti proudu současné situace. Současný
propad příjmů města nás zatím
nemůže nijak ohrozit, krátit rozhodně nebudeme ani dotace našim příspěvkovým organizacím.
Můžeme udělat snad jediné opatření, a to ke snížení výdajů provozu městského úřadu. Ale i na
toto je ještě čas," sdělil Miroslav
Pišťák.
-mik-

Energii pro veřejné osvětlení bude dodávat E.ON
Jak jsme informovali, už několik
měsíců dodává provizorně elektrickou energii pro veřejná osvětlení a semafory na křižovatkách v
Prostějově společnost E.ON. Stalo se tak poté, co společnost Moravia Energo ohlásila ekonomické potíže a přestala tuto energii dodávat. Radnice proto vyhlásila nové výběrové řízení na

dlouhodobou dodávku a z několika adeptů vybrala právě E.ON.
"Do veřejné soutěže si přihlásily
celkem čtyři firmy a zvítězila
právě společnost E.ON. A mohu
říci, že se tak stalo proto, že E.ON
nabídl absolutně nejnižší cenu za
dodávanou energii," informoval
Vlastimil Uchytil, místostarosta
města. Na základě tohoto roz-

hodnutí vyvstal ale před radními
nový úkol. Město totiž v těchto
okamžicích hledá nového dodavatele energie i pro svá zařízení,
jako jsou například úřady či školy. "I pro tyto budovy budeme
hledat nového dodavatele elektrické energie pomocí veřejné obchodní soutěže. Mohu říci, že na
neschopnosti společnosti Mora-

via Energo dodávat nám elektřinu vlastně město paradoxně vydělá. Ceny energie šly totiž v poslední době hodně dolů a kdyby
stále platila smlouva s Moravií
Energo s vyššími cenami, prodělali bychom. Nyní při hledání
nového dodavatele bude nabízená cena rozhodně nižší," dodal
Vlastimil Uchytil.
-mik-

Starosta Prostějova Jan Tesař
V pátrání je krkavčí otec a nebezpečný řidič reaguje na články o městské policii

Pohledem shora
Pohledem shora

ZAČ JE TOHO LOKET

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
dyž jsem zde minulý týden psal o tom, jak je mi občas docela stydno
za to, že sem tam něco do novin napíšu, vůbec jsem netušil, jak
rychlé to bude mít pokračování. Zcela bezelstným mailem jsem
oslovil jednoho úředníka ve věci z mého pohledu naprosto prozaické.
Odezva na sebe nenechala dlouho čekat. Během hodinky ožil můj mobil
a podle hlasu maličko podrážděný úředník, se kterým jsem se, podotýkám, nikdy nesetkal,
vznesl dotaz, o co že mi v té záležitosti jde. Pokusil jsem se specifikovat, co jsem zevrubně popsal v mailu, což sice přineslo stroze formulovanou odpověď, ovšem s jasným dodatkem, že
nic z telefonátu se v novinách neobjeví. Přiznám se, že způsob dialogu na mé tváři vyvolával
chvílemi úsměv, mezi tím jsem tápal, co si o tom myslet. Hlas na druhé straně mi několikrát
zopakoval, že je mu úplně jasné, proč se na to ptám a kdo mě navedl. Pokus to vyvrátit byl
víceméně symbolický, protože nepřipouštěl žádnou diskusi. Když jsem ho upozornil, že tón,
jakým se se mnou baví, se mi pranic nezamlouvá, tak všechno završil argumentem, že se mnou
jedná právě tak, jak je s novináři potřeba jednat. Rezignoval jsem, oznámil mu, že se asi nemáme o čem spolu bavit a hovor ukončil. Věc měla samozřejmě svoji dohru, ale co bylo dál,
už není tak podstatné. Šlo opravdu v globále o prkotinu a víc než samotný problém mě zarazil
způsob jednání. Říkat, že jako úředník, ať už státní správy nebo samosprávy, je potenciálně i
mým zaměstnancem, je docela klišé. Jde spíš o tom, že je mu svěřena nějaká problematika, kterou by měl zároveň také umět slušně prezentovat bez ohledu na to, za jakých okolností je dotázán, v tomto případě navíc nešlo vůbec o úkol dne a bylo tedy jenom na něm, za jakých okolností mi odpoví. Můžu chápat cokoliv, nabízel jsem schůzku na jeho domácím hřišti, místo toho se mi snažil dokázat, zač je toho loket. No budiž, aspoň vím.

K

(Dokončení ze strany 1)
Nezazněly výhrady proti práci
městské policie, nehledě k tomu,
že v rozpravě byly konstatovány
výsledky sociologického průzkumu na území města. Z nich vyplývá, že většina občanů hodnotí
práci strážníků kladně a většina
městské policii důvěřuje. O
dobrém řízení Městské policie v
Prostějově svědčí statistika financí, zatímco průměrné mzdové náklady na jednoho
strážníka v ČR včetně odvodů činí ročně 400 tisíc korun, u prostějovské Městské policie je to 476
tisíc korun. Přitom provozní
výdaje na jednoho strážníka v ČR
jsou 96 tisíc, u prostějovských
strážníků se jedná o částku 87 tisíc korun. Jde o čísla roku 2008.
V dopisech je také zmíněna
nespokojenost
řadových
strážníků, v jejímž důsledku
dochází k vysoké fluktuaci...
K tomu snad jediné - fluktuace
zaměstnanců u MP Prostějov činí sedm procent, přičemž v některých městech je i dvojciferná.
Osmdesát procent strážníků, odcházejících z prostějovské Městské policie, směřuje do státních služeb, buď k Policii ČR
nebo k armádě.
Z vašich slov vyplývá, že vedení města je s prací městské policie spokojeno a nevidí důvod
co řešit…
Nerozumím vašemu redakčnímu úvodu, který předcházel
v minulém čísle zveřejnění dopisů na adresu městské policie, v
němž se píše, že radnice nic nedělá a neřeší otázku ředitele městské policie. Z mého pohledu,
který vyplývá z diskuze s kolegy
z ostatních měst, je bezpečnostní situace v Prostějově na dobré
úrovni. Není důvod nějak zasahovat. Stejně tak z pohledu

oprávněných stížností na práci
strážníků, za celý rok je jich minimum a jejich počet neroste.
Zároveň však říkám, že vždycky
je co zlepšovat a k tomu slouží i

nepříliš časté finanční postihy na
platech strážníků. Chápu, že vždycky se mezi podřízenými, a na
městské policii se jedná o zhruba padesátku zaměstnanců, na-

jde několik, kteří nejsou spokojeni, nebo kterým nevyhovuje
ředitel. Šéf, který vyhovuje
všem, obvykle nebývá dobrým
šéfem…
-bp-

11. května 2009

Jarní úklid těla proti bacilům a nemocem

Tradiční dny zdraví v Národním domě ve znamení odborných přednášek
Od 11. do 15. května budou v
Národním domě v Prostějově
probíhat tradiční Jarní dny
zdraví. Každý den budou probíhat odborné přednášky zaměřené na zlepšení našeho života, ozdravění organismu a
nastartování správných stravovacích návyků. Sérii přednášek a besed zahajuje fytoterapeutka Jarmila Podhorná z
Brodku u Konice.
Její firma Naděje využívá bylin,
pupenů stromů, semen, klíčků a
dalších přírodních látek, které
jsou podpůrnou léčbou mnoha
neduhů lidského těla. „K jaru patří různé tradice, například i úklid
našich domovů. Jarní očistu si
zaslouží nejen naše domácnost,
ale i naše tělo, které je po zimních
měsících zaneseno toxiny a trpí
nedostatkem vitamínů. Tady
nejlépe pomůže jarní očistná
kúra sestavená z vybraných bylinných tinktur, které náš organismus vyčistí,“ tvrdí Jarmila Pod-

horná. Očistná jarní kúra pro povzbuzení organismu a prevenci
proti virům sestává z tinktury
pýru a břízy, které jsou čističi lidského těla. Další složkou kúry je
ostropestřec, který mimo jiné
zlepšuje látkovou výměnu a regeneruje játra a žlučník, a nakonec rozmarýn, který působí detoxikačně a odstraňuje únavu a depresi. Takto sestavená očistná
kúra je zaměřena na všechny orgány, které mají na starosti pročišťování těla od škodlivých látek.
Vyčistí tělo od usazenin, které
vznikaly během života a určitým
způsobem organismus omladí.
Čistý organismus pak nepodléhá
tak často nemocem, a proto je třeba očistné kúry pravidelně opakovat. Nejlépe na jaře a na podzim. Jarmila Podhorná se zabývá
i nejnovějším odvětvím fytoterapie – gemoterapií. Na toto téma
bude zaměřena také její přednáška v pondělí 11. května v 16
hodin v Národním domě. -jp-

Jarmila Podhorná uzdravuje pomocí alternativní medicíny.

Knihovna je obývákem města, říká
její nový ředitel Aleš Procházka

Od prvního dubna letošního
roku má prostějovská Městská
knihovna nového ředitele, jimž
se po výběrovém řízení, které
proběhlo minulý rok před
Vánocemi, stal Aleš Procházka
(na snímku).
Před deseti lety absolvoval pražskou DAMU. Aleš ale zjistil, že
ho spíše baví práce s lidmi, a tak
začal učit anglický jazyk a vést
dramatický kroužek nejdříve na
základní škole a poté na Gymnáziu Jiřího Wolkera. V roce
2005 založil divadlo Point, kde
se střídali studenti různého věku.
Ale většinou věkový průměr
amatérských herců nebyl ustálený z důvodů stěhování starších
studentů do větších měst a nástupu mladších studentů na střední
školu, kde si je Procházka „vy-

chovával“ už od jedenácti let.
Avšak po devíti letech se zdálo
být učení ve škole Alešovi stereotypní, tak když dostal šanci
zúčastnit se výběrového řízení a
nastoupit na místo ředitele knihovny tak to přijal s nadšením.
„Místo jsem přijal rád, protože
knihovna je kulturní zařízení,
které zastřešuje všechny obory
lidské činnosti. Říká se, že knihovna je takovým obývákem
města. Knihovna nemusí konkurovat koncertním síním nebo jiným kulturním zařízením. Je to
středisko setkávání. Máme zde
pro děti interaktivní oddělení,
kde se dětem pracovníci věnují,
ale jakmile děti vyrostou, tak už
jim to nepřijde tak atraktivní,
protože jsme zatím ještě nenašli
způsob, jak adolescentům za-

traktivnit návštěvu knihovny.
Ale pracujeme na tom za spolupráce se školami,“ svěřil Aleš Procházka.
Do budoucna chce Procházka
pořádat setkání literátů nebo pořádat semináře pod širým nebem,
kde by se četla třeba poezie nebo
divadelní hry. Tento způsob zavedl již bývalý ředitel knihovny
Miloš Kvapil. Další vizí je pořádání besed se zajímavými
osobnostmi, kde by došlo i na
diskuzi. „Je štěstí, že jsem obklopen lidmi, kteří nechtějí jen půjčovat knihy, ale mají zájem rozvíjet aktivity knihovny, a kteří mě
podporují a pomáhají mi vyplnit
mé vize nebo naopak mě v některých mých představách krotí,“
dodává s úsměvem na rtech Aleš.
-vevi-

* Nad dopisy čtenářů * Nad dopisy čtenářů * Nad dopisy čtenářů *
Vážená redakce,
V minulých dnech patřil prostor
první strany Večerníku dopisu
bývalého strážníka městské policie pana Hübnera.
Mohli jsme se v něm dozvědět o
jeho pohledu na činnost městské
policie a práci jejího ředitele. Tento dopis byl dosti výpravný, převládala zde ostrá kritika alibisticky
opuncovaná levnou nálepkou kolektivní shody ostatních strážníků, ale nechyběly i dva řádky
pokání.
Osobně cítím silnou potřebu se k
tomuto tématu vyjádřit a sdělit tak
svůj nestranný náhled na tuto věc
a to nejen z pohledu člena komise
rady města pro prevenci kriminality, ale také z pohledu osobního.

Práci pana policejního ředitele
Nagyho, jakožto i práci celé městské policie sleduji od doby jeho
nástupu do vedení MP. Zde podle mne nastal zřetelný obrat v
celkové koncepci práce a vedení
MP. Nutno upřesnit, že obrat k
lepšímu, v podobě nových projektů, postupů, technologií, přístupu a hlavně dříve tolik váznoucí komunikace s občany. Pokud jsem kdy mohl pozorovat
jednání pana policejního ředitele
Nagyho, bylo to vždy se vší slušností a odborností, rovněž se
snahou pomoci s řešením problému, a to vždy s plným nasazením. Ve vztahu ke svým
strážníkům jedná rovněž slušně
a věcně, ale také v duchu jisté vo-

jenské disciplinovanosti. A zde
se zřejmě nachází jeden z hlavních problémů. Očividně pan
Hübner (a doufám, že jen on) nepochopil, že byť je zaměstnancem města, tak není toliko úředníkem, ale hlavně ozbrojenou
složkou. Která jako taková, přinejmenším vyžaduje jistou výše
zmiňovanou vojenskou disciplinovanost, byť aplikovanou v
současnosti do velmi odlehčené
podoby.
Je s velikým podivem, že pan
Hübner potřeboval padnout až
na samé společenské dno, aby si
dodal dostatek odvahy a napsal
to, co napsal.
Rád bych pro pořádek uvedl, že
se tímto článkem snižuji k reakci

Toulky s Veèerníkem
Sarka Farka, Rumcajs, Babinský, Grassel, Nikola Šuhaj – jména jistě dostatečně
známá. Ač některá jen literární a jiná skutečná, jedno
mají společné. Ale co? Nechám vás hádat.
A teď si představte, že v okolí
Prostějova je lokalita s názvem,
který se výše jmenovaných
týká. Ne, ten úřad, co asi máte
na mysli, to opravdu není. I
když činnost oněch jmenovaných se dosti podobala onomu
úřadu. A navíc, ten úřad leží někde jinde, než ona mnou míně-

ná lokalita. Ta je celkem dostatečně známá, mnozí tam jistě
byli a leží poblíž několika jiných, atraktivnějších lokalit. A
ty zná určitě každý. Jenže které
to jsou? Název cílové lokality je
v každé turistické mapě okresu
Prostějov. Stačí jen do mapy nakouknout a pak 16.5.2009 v čase 10-14hod dojít s Tuláckým
průkazem pro potvrzení. Sherlock Holmes by pravil: „ Jak
prosté, milý Watsone!„. Já pravím: „Tož dondite!„.
Příjemné turistické pátrání
vám přeje Josef Klimeš

na dopis člověka, který se v současnosti nachází ve vazební věznici, kde je z důvodného podezření ze spáchání velmi závažného trestného činu, činu ozbrojené loupeže a to tím závažnějšího, že jej spáchal člověk uniformovaného sboru. Jako takový požíval důvěry celé naší společnosti a také svého velitele. Je
to tudíž člověk velmi nevěrohodný, nesolidní a nečestný, který je postrachem slušné společnosti a v případě prokázání viny
zasluhuje bezesporu to nejpřísnější potrestání.
Děkuji touto cestou všem spoluobčanům, kteří se k této věci vyjádřili ať už kladně či záporně,
ale hlavně se dovedli pod toto své

Soudní dražba
movitých věcí

Okresní soud v Prostějově nařídil
dražbu movitých věcí, která se
uskuteční dne 22. května 2009 v
9.00 hodin v budově exekučního
oddělení na Sídlišti svobody v
Prostějově. Dražba je nařízena
proti povinným Lence Entlové z
Kralic na Hané, Petru Kalejovi z
Prostějova a Petru Neumanovi z
Prostějova. Dražit se bude stojací
větřák s vyvol. cenou 100 korun,
mikrovlnná trouba Sharp s vyvol.
cenou 300 korun, chladnička Haler (50 l) s vyvol. cenou 500 ko-

Cenový prùzkum v prostìjovských supermarketech
Zelí bílé (1 kg)
Mrkev (1 kg)
Vepřová pečeně s kostí (1 kg)
Vepřové maso ve vl. šťávě (400 g)
Perla Tip (500 g)
Hranolky (1 kg)
Horalka (35 g)
Jíška Vitana (150 g)
Persil (1,5 l)
Radegast světlý (0,5 l)

Interspar
5,90
24,90
114,90
24,90
21,90
39,90
3,90
19,90
149,00
9,40

Billa
9,90
26,90
32,90
19,90
3,90
19,90
179,90
9,30

Kaufland
5,90
22,90
114,00
19,90
21,90
19,90
3,90
165,00
9,30

stanovisko podepsat. Domnívám
se totiž, že pokud se pod dosti odvážným a kriticky orientovaným
článkem objeví podpis anonymního strážníka nebo občana, tak
jen snad nesoudný člověk může
tomuto přikládat váhu.
Jen stěží si totiž dovedu představit, že městský strážník, který při
výkonu svého zaměstnání leckdy nasazuje svůj vlastní život,
by se zalekl podpisu pod svým
názorem a to zvláště v případě
tak závažném, že by tímto napadal společenskou autoritu, kterou
bezesporu jeho velitel je.
Očividně by tak tímto popíral dosavadní kvalitu své práce, jakož i
veškerou práci svých kolegů.
Michal J. L. Mejzlík, Prostějov

Tesco
6,90
89,90
19,90
21,90
19,90
2,90
34,90
178,90
9,30

Lidl
5,90
29,90
126,50
21,90
21,90
19,90
3,90
23,50
169,00
9,30

run, televizor Home Tech s dálkovým ovládáním s vyvol. cenou
400 korun, barevný televizor
Thomson s vyvol. cenou 200 korun, konf. stolek s vyvol. cenou
50 korun, barevný televizor Funai s vyvol. cenou 100 korun,
DVD Sencor s vyvol. cenou 100
korun a mobil. telefon Samsung s
vyvol. cenou 300 korun.
Prohlídka dražených věcí je možná pouze v den konání dražby na
exekučním oddělení po dobu registrace dražitelů.

prùzkum proveden ve dnech
8. 5. - 10. 5. 2009
TUTY
6,50
9,90
110,00
25,90
27,50
27,00
4,50
149,00
7,00

Albert
6,90
24,90
124,90
20,90
22,90
21,90
3,90
179,90
9,30
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 11. 5. DO 17. 5. 2009:
Ve čtvrtek v 18.00 hodin přednáška ASTRONOMIE TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA.
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 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.
VÝSTAVY OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátcích
výše uvedených pozorování. Prvně jmenovanou výstavu zapůjčujeme zdarma obcím, spolkům, klubům seniorů apod. Jedná se
o lehké umělohmotné panely rozměru 70 x 100 cm.

11. května 2009
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Koncert Karla Gotta se nezadržitelně blíží
Necelé tři týdny scházejí do začátku megakoncert české pěvecké modly v Prostějově. Karel Gott a jeho renomovaní
hosté Felix Slováček, Monika
Absolonová a Leona Machálková rozvinou své umění naplno v pátek 29. května od 19:00
hodin v útrobách prostějovské
Víceúčelové sportovní halyZS.
Jelikož je PROSTĚJOVSKÝ
VEČERNÍK jedním z hlavních
mediálních partnerů tohoto ojedinělého hudebního projektu, tak
ve spolupráci se spolupořádající
agenturou MAMUT AGENCY,
připravil pro své věrné čtenáře
soutěž o vstupenky. Kdo nevěří v

herní štěstí nebo náhodu, tak může využít předprodejních míst,
která jsou na Prostějovsku následující: Cestovní kancelář ČEDOK na Netušilově ulici, prodejna hudebnin v Kramářské ulici,
prodejna hokejové výstroje Roman Vysloužil přímo ve Víceúčelové hale nebo konická prodejna Elektro Brilant. Distribuci
také zajišťuje prodejní síť Ticket
Art.cz. V minulém vydání Prostějovského Večerníku jsme vám
položili v pořadí již 11. otázku a
opět vám nečinila nejmenší potíže. Správná odpověď zněla, že
Karel Gott obdržel titul zasloužilý umělec v roce 1977. Ve čtvrtečním losování se usmálo štěstí na

Pavla ZATLOUKALA z Prostějova, kterému samozřejmě gratulujeme. Pro vstupenku se může
zastavit v redakci PV Večerníku
od pondělí 11. května v pracovní
dny od 8:00 do 15:00 hodin!
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA Č. 12:
Ve kterém roce získal Karel Gott
diskutovaný titul Národní umělec?
Správné odpovědi telefonujte
nebo posílejte emailem do redakce PV Večerníku do pátku 15.
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-

Sakra, to uteklo.
Karel Gott i v neuvěřitelných takřka
sedmdesáti letech
má stále svým příznivcům co dát.

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!

S Fit klubem LINIE
za pohádkami

Pohádkové hry v lese, na hřišti, v bazénu i v tělocvičně si
mohou užívat rodiče či prarodiče s dětmi při prázdninových pobytech organizovaných Fit klubem LINIE.
Týdenní pobyt v přírodě s celodenním programem plným
tance a cvičení doplňují další
společné aktivity.
Letošní tábor pro rodiče s dětmi
se totiž odehraje v duchu Z pohádky do pohádky. Mohou se ho
zúčastnit samozřejmě také prarodiče nebo jen jeden z rodičů či
prarodičů. Kromě pohybu na
zdravém vzduchu, soutěží a výtvarných aktivit jako je tvoření s
keramickou hlínou, batikování
nebo malování, zažijí účastníci
prázdninového dobrodružství
pravé tábornické chvilky. U

táboráku při kotlíkovém guláši,
při písničkách s kytarou, večerním programu pro děti a nočníčku pro rodiče.
„Prázdninový pobyt se letos
uskuteční v termínu 19. až 25.
července v penzionu Pohoda v
Šubířově, v jehož vybavení nechybí bazén, sauna, hřiště, pingpong, restaurace s barem, biliár.
Součástí pobytu je ubytování,
celodenní stravování, program
pro děti i rodiče, výtvarný a keramický materiál a dobroty jako
odměna při soutěžích. A nebude
chybět ani pořádný karneval a
diskotéka,“ slibuje Jana Ftačníková.
Jak prázdninový pobyt, tak i pobyt v rámci programu STOB
obezitě jsou jakýmisi třešničkami na dortu v programech pro ty,
kteří s Fit klubem LINIE prožívají své volné chvíle při pohybu a ve zdravém životním stylu.
Ale programy nejsou zdaleka
zaměřeny jen na děti a jejich ro-

diče, na mládež nebo pohybově
zdatné jedince.
„Připravili jsme novou kategorii
50+ pro ty, kdo nejsou zvyklí
cvičit a přesto se chtějí v kolektivu věnovat tělesnému pohybu
nebo pro ty, kterým brání jakékoliv zdravotní omezení. Je to
cvičení v pomalejším tempu a

Výherci ze 3. kola
Věra Aberlová, Prostějov; Jana Kaděrová, Prostějov; Minika Zatloukalová, Prostějov; Ilona Žaláková, Zdětín; Marta Sklenářová,
Prostějov; Věra Kaděrová, Prostějov; Oldřich Lošťák, Prostějov;
Hana Novotná, Prostějov; Pavla Matoušková, Prostějov; p. Aujezdská, Bedihošť; Eva Kadlecová, Prostějov; Věra Kadlecová,
Prostějov; Jana Pírková, Prostějov; Alena Hořavová, Prostějov;
Ivana Čížková, Prostějov; Lenka Dřevínková, Klenovice na Hané;
Hana Stejskalová, Prostějov; p. Dohnalová, Prostějov; Jolana Frgálová, Prostějov; Lenka Vaculová, Prostějov; Marcela Zoubková;
Tereza Nadymáčková; Michaela Sontáková, Kostelec na Hané;
Valerie Nováková, Prostějov; Iveta Robová, Prostějov; Věra Matušů, Prostějov; Iva Monhartová, Prostějov; Lenka Vysloužilová,
Plumlov; Marta Vaculová, Prostějov; Markéta Kaštilová, Prostějov; Blanka Mansfeldová, Prostějov; Martina Slavíčková, Prostějov; Petr Hořava, Prostějov; Renata Švestková, Prostějov; Soňa
Reschová; Magda Nadymáčková, Prostějov; Anna Karhánková,
Prostějov; Ivana Vinklárková, Prostějov; Alena Kočí, Brodek u
Prostějova; Eva Kroupová, Prostějov; Vlastimila Stančíková, Prostějov; Leona Ondroušková, Vřesovice; Eva Hynštová, Prostějov;
Jana Čepelová, Prostějov; Petra Šustrová, Prostějov; Renata Smrčková, Prostějov; Anna Vybíralová, Prostějov; Lucie Dašková,
Prostějov; Pavel Zatloukal, Prostějov; Jarmila Čechová, Prostějov;
Pavel Hořava, Prostějov.
Správná odpověď ze 3. kola: Kolektivní kurzy hubnutí trvají dvanáct týdnů.
Dárkové poukazy pro dvě osoby na hodinu cvičení
ve Fit klubu Linie si vyzvedněte v redakci PV Večerníku!

volené tak, aby ho zvládl každý,“ uvedla majitelka Jana Ftačníková.
„Seriál krátkých zastavení ve Fit
klubu LINIE nastínil možnosti a
varianty volnočasových aktivit
pro všechny, kdo mají rádi pohyb. Programy se stále vyvíjejí,
přicházejí nové a nové tance a
formy cvičení a z nabídky si
určitě vyberou všichni, kteří
chtějí svoje svaly trošku potrápit
v příjemném prostředí a pod dohledem odborných lektorů a
udržovat a utužovat své mládí a
dobrou náladu,“ dodala.
-jp-

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

Soutěžní otázka č. 4
Kde letos prožijí rodiče s dětmi pohádkový prázdninový
týden?
Ten, kdo správnou odpověď doručí do pátku 15. 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!

POZOR, NEPŘEHLÉDNĚTE!
Vyplněné poukazy odevzdáte na cvičení
u cvičitelky, a tím jste zařazeni do slosování
o roční předplatné.
POZOR!!! PLATNOST POUKAZŮ JE POUZE
DO KONCE SOUTĚŽE, TJ. DNE 29. 5. 2009,
KDY PROBĚHNE SLOSOVÁNÍ!
HRAJTE A VYHRAJTE!
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Člověk v tísni, o.p.s. informuje:
Člověk v tísni, o.p.s. je organizace pomáhající lidem, kteří se
ocitli v nepříznivé sociální situaci. V rámci Programů sociální
integrace vznikla pobočka pro
Olomoucký kraj s kancelářemi
v Prostějově a Přerově, kde lze
kontaktovat naše pracovníky.
Naši sociální pracovníci za klienty docházejí domů nebo si s
nimi sjednávají schůzky v kanceláři a pomáhají jim řešit rozličné druhy problémů. V Olomouci máme kancelář, která
provoz celé pobočky řídí.
Pracovníci klientům radí s dluhy
či problémy s exekutory, v poslední době se často objevují obtíže s
hledáním zaměstnání. Jiní klienti
zase řeší ztrátu bydlení. Politika
přidělování obecních bytů se v
různých městech liší, takže hledání náhradního bydlení může být
v různých městech různě obtížné.
Problémy s bydlením se objevují i
v Prostějově a bohužel nenacházíme mnoho způsobů řešení,
když osoba o dosavadní bydlení

přijde, ať už kvůli
exekuci nebo ztrátě
zaměstnání.
Lidé s nízkými příjmy si nemohou dovolit koupit byt, komerční nájmy jsou
vysoké a pronajímatelé často vybíraví
ohledně nájemníků.
Jediným řešením je
bydlet v obecních bytech či na městské
ubytovně.
Počet
žádostí o přidělení
obecního bytu však
stoupá, zatímco počet
přidělených bytů klesá. Předpokládáme
obdobný trend i v
příštích letech, jelikož Domovní správa
Prostějova chystá prodej obecních
domů. K 31. 12. 2008 spravovala
Domovní správa celkem 1856 bytů s tím, že roce 2008 dostala 500
žádostí o byt a přiděleno jich bylo
pouze 78. Pro srovnání v roce

2004 žádalo o byt 299 žadatelů a
přidělili jej 167 žadatelům.
Setkali jsme se i s případem, kdy
klientka kvůli ztrátě bydlení v exekuci přišla o své děti, byly umístěny v Dětském domově. Náhradní

Problémy s bydlením I.

bydlení se nám bohužel nedaří najít, jelikož v Prostějově chybí azylový dům pro
matky s dětmi, popř.
pro rodiny s dětmi.
Azylové centrum
Prostějov do budoucna chystá rozšíření o
Azylový dům pro ženy, avšak v dnes se sedmadvaceti místy
ubytovává pouze muže, kteří přišli o bydlení, a zároveň provozuje noclehárnu pro muže s kapacitou patnáct
míst.
Domovní
správa
vlastní také dům hotelového typu na Kostelecké ulici. Osoby,
které zde bydlí, hradí ubytování
vždy na jeden měsíc dopředu, proto nedochází ke vzniku dluhu za
ubytování. Tři poschodí ubytovny
slouží k účelu sociálně právní
ochrany dětí a tři poschodí jsou

Kontakt:
Člověk v tísni, o.p.s.
Kancelář Prostějov
Kostelecká 17,
tel.: 582 334 729
777 787 947
určeny k bydlení dalších osob v
nouzi. Dům se stává z bytových
jednotek 1+0, kde často bydlí celé
rodiny. Počet osob bydlících v této ubytovně je variabilní, nicméně
kapacita je naplněná a nemůže již
řešit další případy ztráty bydlení.
„Teď se navíc ubytovna na Kostelecké stěhuje. Někteří lidé dostali
místo v bytech na Pražské, někteří
získali obecní byt a část zůstane
bydlet na Kostelecké. Ovšem někteří by měli být vystěhováni bez
náhrady, jde o osoby, které nemají
nezletilé děti“ uzavírá nedořešenou situaci terénní pracovnice
Pavlína Koláříková.
Člověk v tísni, o.p.s.
– pobočka Olomouc
Příště na téma: Roustoucí extremismus. (vyjde 25. května 2009)

Studenti prostějovské průmyslovky se úspěšně zapojili do „SOČKY“
„SOČKA“ (SOČ) - středoškolská odborná činnost – má
na Střední odborné škole průmyslové a SOU strojírenském
v Prostějově dlouholetou tradici. Její účastníci se pravidelně umísťují na předních
místech okresních, krajských
a celostátních kol. Také letošní
ročník si získal řadu příznivců.
Velmi dobrých výsledků v
okresním kole dosáhli Jan Nezval, student 4. ročníku oboru
strojírenství, s prací CNC frézka, Magdaléna Doleželová, studentka 4. ročníku oboru stavebnictví, s prací Zámek ve Výšovicích, Jan Altman a Marián Bonk,
studenti 1. ročníku oboru elektrotechnika s prací Recyklace odpadů a jejich využití a Jakub
Svoboda a Jaroslav Dalloš s pra-

cí Česká republika ( učební pomůcka).
Posledně jmenovaní například
připravili didaktickou pomůcku
pro výuku anglického jazyka. Jejím obsahem je prezentace
České republiky se změřením na
Prahu, severní Čechy, hory, města, lázně a jižní Moravu. Jarek
Dalloš zde využil svých zkušeností z pobytu ve Washingtonu,
kde studoval v prezidentské třídě. Jak oba autoři shodně konstatovali, tato pomůcka nabízí
bohaté možnosti využití i v jiných oblastech, například pro zahraniční studenty, cizince i cestovní kanceláře. Všichni úspěšní soutěžící budou své práce obhajovat v krajském kole SOČ,
které se bude konat 13. května na
Cyrilometodějském gymnáziu v
Prostějově.
Hana Bartková

Prostějovská KDU-ČSL podporuje kandidaturu
J. Chalánkové do funkce krajské předsedkyně
V sobotu 18. dubna proběhla
v Kulturním domě v Žarovicích okresní konference KDUČSL. Do čela sedmnáctičlenného okresního výboru byl opětovně zvolen Ladislav Otruba z
Plumlova.
Okresní konference se rozhodla
podporovat kandidaturu bývalé
náměstkyně hejtmana Jitky Cha-

lánkové do funkce předsedkyně
krajského výboru KDU-ČSL
Olomouckého kraje.
Delegátům se také přijeli představit kandidáti na předsedu strany
Jan Březina, Cyril Svoboda a Michaela Šojdrová. Sjezd se bude
konat 30.-31. května ve Vsetíně.
Okres Prostějov bude zastupovat
pět delegátů.
-red-

Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Určice
Dne: 25.5.2009 od 7:30 do15:00

hod. - vypnutá oblast: novostavba
č. 466
Obec: Prostějov
Dne: 26.5.2009 od 7:30 do15:00
hod. - vypnutá oblast: celá strana
ul. Mlýnská od č. 19. po č. 39.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Ředitel školy Ing. Petr Čížek se školním koordinátorem SOČ Ing. Jaroslavem Koutným předávají diplom Jaroslavu Dallošovi za vítězství ve školním kole.

Přijďte si zdarma vyšetřit
svá mateřská znaménka
Do celoevropské akce věnované prevenci kožních nádorů
Euro Melanoma Day - Evropského dne melanomu se i letos
zapojí Nemocnice Prostějov,
která je součástí skupiny
AGEL. Každý zájemce si může nechat v pondělí 11. května
od 7.00 do 12.00 a od 13.00 do
15.00 v prostějovském zdravotnickém zařízení vyšetřit
zdarma svá mateřská znaménka. Akce má za cíl poukázat na nebezpečí kožní rakoviny a podpořit prevenci vzniku těchto onemocnění.
"Euro Melanoma Day ovšem
nelze chápat jako den otevřených
dveří na našem oddělení. Týká se

výhradně melanomu, popřípadě
stavů, které mu mohou předcházet. Není proto určen pro pacienty s běžnými kožními nemocemi, ale pouze pro ty, kteří potřebují kvalifikovaně posoudit
svá pigmentová znaménka či névy," říká primářka kožního oddělení MUDr. Marcela Rozkošová.
"Základem léčby melanomu je
prevence. To znamená, že by se
mělo předcházet vzniku melanomu jako takového. Pak následuje
dobrá informovanost, protože
pacient by měl být vyšetřen odborníkem a léčen v časných
fázích vývoje onemocnění, které
ještě dávají šanci na úspěšnou
léčbu," uvádí primářka MUDr.

Marcela Rozkošová.
Podle informačního portálu
www.melanoma.cz za posledních 30 let stoupl v České republice počet nemocných s melanomem více než čtyřikrát. Toto číslo je velmi alarmující. Melanom
- nejzhoubnější a nejnebezpečnější kožní nádor postihne asi 6
až 7 lidí na 100.000 obyvatel. Pohlaví postiženého nehraje roli a
počty jsou téměř stejné jak u mužů, tak i u žen. I když podle některých odborníků se melanomy
více vyskytují u žen. O nebezpečí melanomu vypovídá i to, že 65
procent úmrtí na kožní choroby
má na svědomí právě melanom.
-red-

Termín dokončení:
srpen 2009
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O prohlídky kostela byl rekordní zájem
Studentky Střední odborné školy podnikání a obchodu provedly 350 lidí
V pátek 8. května se otevřely
brány farního kostela Povýšení sv. Kříže, kde bylo možno
prohlédnout si interiér za doprovodu výkladu studentek
Střední odborné školy podnikání a obchodu. Prohlídky se
konaly každou hodinu od 13
do 16 hodin. V letošním roce
na prohlídku přišlo rekordních tři sta padesát lidí, kdy na
každou přehlídku přišlo kolem osmdesáti zájemců.
Samotné průvodkyně byly z tak
velkého počtu zájemců překvapeny. Před čtyřmi lety, když studentky začínaly s prohlídkami
centra Prostějova, přišlo jen pár
zájemců. Rok od roku však jejich počet pomalu roste. „Jsem
rád, že si prostějovská veřejnost
pomalu zvyká na prohlídky,
které naše škola organizuje. Studentky je realizují ve svém
volném čase a berou to jako přípravu na své budoucí povolání.
Všechny totiž studují obor zaměřený na cestovní ruch,“ podotkl Marek Moudrý, zástupce
ředitele školy.
Prohlídky začaly u hlavního
vchodu kostela, kde byli zájem-

ci stručně seznámeni s katolickou církví a exteriérem kostela.
Upozorněni byli na skupinu přístavků, které kdysi zdobily sochy s výjevy posledních dnů ze
života Ježíše Krista. Prohlídka
poté vedla barokně přestavěným gotickým chrámem do zakristie a kaple Nejsvětější Trojice. A právě tato kaple byla kdysi
refektářem augustiniánského
kláštera, který byl zbořen během husitských válek. Součástí
prohlídek byl také rajský dvůr,
který byl kdysi křížovou chodbou zmiňovaného kláštera.
„Během asi čtyřicetiminutové
prohlídky jsme se snažily upozornit na základní data a události spojené s kostelem. Účastníkům jsme také ukázaly výtvarná díla významných českých umělců, jako jsou například František Bílek nebo Jan
Köhler. A doufáme, že byli
všichni spokojeni, přestože nás
některé potrápila tréma nebo
nervozita,“ sdělila nám Barbora, jedna z průvodkyň.
Prohlídky kostela organizuje
prostějovská Střední odborná
škola podnikání a obchodu díky
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I tmavomodrý svět má
své zázračné paprsky

Ukázka Braillova slepeckého
písma, kolortest na rozlišení barev či aplikace stolního tenisu a
mnohé další pomůcky a nástroje pro nevidomé si mohli vyzkoušet a osahat žáci prostějovských základních i středních
škol při dnu otevřených dveří
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS).
Prostějovská pobočka organizace
sdružuje kolem stovky členů. Základní činností je klasická klubová práce při společných aktivitách, při nichž nezištně pomáhají
dobrovolníci. Patří mezi ně i studentka pedagogiky Barbora Bibrlová.
„Dnes je součástí prezentace činnosti SONS také předvádění dovedností vodících psů. Ti jsou
dnes neodmyslitelnou součásti
mnohých našich členů, protože
jim pomáhají zvládat úskalí při
nákupech, při vyřizování záležitostí na úřadech, u lékaře i v domácnosti,“ uvedl Radek Halák z
prostějovské pobočky SONS. O
výcviku psů poutavě vyprávěl
cvičitel Milan Dvořák z Brna,
který takto vycvičí a připraví až
velké vstřícnosti místního du- do kostela a trénovat na prohlíd- vuje projekt pravidelných pro- patnáct vodících psů ročně. Podle
něj se pro tento účel nejlépe hodí
chovného správce Dana Žůrka. ky. A protože je zájem veřejnos- hlídek o letních prázdninách.
Studentky mohly kdykoliv přijít ti veliký, tak již nyní se připra-vevi- plemena retrívr, německý ovčák
nebo velký pudl.
Celodenní akci pro školáky i pro
dospělé spolupořádala regionální
pobočka TyfloCentra v Prostějově. Ta pomáhá nevidomým a

Boučkovou vyrazili z Wolkerova Prostějova

slabozrakým občanům získávat
zaměstnání a také je odborně připravit.
„Zrakově postiženým lidem poskytujeme bezplatnou pomoc při
získávání zaměstnání a jejich začlenění na trh práce. Vyhledáváme také vhodné zaměstnavatele, kde mohou občané s vadami zraku najít zaměstnání a seznamujeme je s výhodami, které
při zaměstnání takto postižených
osob mohou získat,“ objasnila
Zuzana Znojilová z prostějovské
pobočky TyfloCentra. Tento projekt na podporu zaměstnatelnosti
zrakově postižených využívá dotace Evropské unie. Z nich jsou
financovány například kurzy
práce na počítači, jazykové kurzy, příprava na výběrová řízení a
sestavení strukturovaného životopisu, nebo i placená praxe u zaměstnavatelů. Prostějovské TyfloCentrum zajišťuje také odborné asistenční služby na novém
pracovišti i při cestě do zaměstnání, pomoc při uzpůsobení
pracovního prostředí nebo
zabezpečení speciálních pracovních pomůcek. Vždyť ani lidé s
menším či větším postižením zraku nechtějí skládat ruce do klína,
ale mají zájem zapojit se do
běžného života. Motivací při hledání zaměstnání je často i navázání kontaktu s jinými lidmi,
nechtějí žít v izolaci tmavomodrého světa.
-jp-

Autorka románu Rok kohouta na návštěvě Švehlovy střední školy
Studenti Švehlovy střední školy v Prostějově si doslova osahali maturitní otázku z českého jazyka. Pozvání na besedu
totiž přijala Tereza Boučková
(na snímku) - spisovatelka, scénáristka a publicistka, jejíž
poslední autobiografický román Rok kohouta se okamžitě
stal hitem na pultech knihkupectví.
Studenty si získala ihned svým
upřímným doznáním, že chodila
za školu a ignorovala povinnou
školní četbu. Vadilo ji doslova
cokoliv povinného.
„Až později jsem zjistila, že to
byla velká chyba. Pak jsem
všechno doháněla, přelouskala
všechny klasiky,“ přiznávala Tereza Boučková. I další informace byla překvapivá a šokující. Jako vítězka recitační soutěže Pražský kalich se zúčastnila tehdejší
gymnazistka Wolkerova Prostějova. S fiaskem kvůli nevhodnému oblečení, jak se porotě zdálo.
Měla připravenou báseň Jiřího
Šlitra „Stará barová lavice.“ To
se psal rok 1975 nebo 76. Po maturitě podepsala Chartu 77 a tím
si podepsala i vlastní ortel. Roky

studia jediným črtem pera hodila do kytek, zbyl na ní jen hadr,
kbelík a mytí podlah.
Úryvek z její knihy Rok kohouta

poslouchali studenti bez hlesu.
Boučková se pomalu svlékala z
kůže a odhalovala své nitro překypující zklamáním a pocity

zmaru nad nezdařenou výchovou rómských adoptivních synů.
Přesně o tom její bestseler je - jak
udělat tlustou čáru za životem s

adoptovanými syny, které v pubertě přemohly geny a navzdory
slušné výchově jsou z nich teď
bezdomovci, prostituti, dealeři
drog, kriminálníci.
„Na výchově dětí záleží méně
než málo, protože geny všechno
snažení rodičů převálcují. Od
puberty jsme měli s adoptivními
syny s romskými předky jen
samé problémy. Tak jak se liší
Češi od Poláků, Slováků, Slovinců, tak se liší i Romové. Naše
životy jsou dané a nedá se s nimi
nic dělat. Dodnes mi vadí, že se
hodně věcí zamlčuje,“ tvrdí autorka.
Tereza Boučková se díky své
výrazné tvorbě stala jednou z
maturitních otázek. Je dcerou
spisovatele Pavla Kohouta, přesto tíhla vždy spíše k dramatickému umění – chtěla se stát herečkou. Teď alespoň pro jeviště
píše scénáře. Úspěšný byl její
scénář k filmu Smradi, který získal sedm nominací na Českého
lva. Letos na podzim přijde do
kin další film podle jejího scénáře.. . . . zemský ráj to napohled.
Bude mít premiéru 17. listopadu.
-jp-

Soutěž O nejoriginálnější
maturitní tablo má vítěze!

1. místo
Město Prostějov vyhlásilo v pořadí již třetí ročník soutěže O
nejoriginálnější maturitní tablo, do které se mohly zapojit
všechny střední školy se sídlem
v Prostějově.
„Přestože soutěž je relativně
mladá, zdá se, že mezi maturanty
si za dobu svého trvání získala jistý zájem. Musím říct, že ocenit
ta nejnápaditější maturitní tabla
není vůbec jednoduché. Abychom docílili co možná nejvyšší
objektivity hodnocení, přidělí
každý člen hodnotící komise
soutěžním tablům určitý počet
bodů, takže vítěz nakonec vzejde
z nejvyššího bodového zisku,“

2. místo

vysvětlil místostarosta Pavel Drmola.
Do soutěže se zapojilo dvacet
maturitních tříd. Porota ve složení místostarostka Alena Rašková, místostarosta Pavel Drmola,
vedoucí kanceláře starosty Jaroslava Tatarkovičková, vedoucí
informační služby MěÚ Soňa
Provazová a šéfredaktor PV Večerníku Bohumil Pácl ohodnotila všechna tabla individuální prohlídkou s obráceným známkováním 5 - 1.
A kdo se stal vítězem? První místo obsadila Oktáva B Gymnázia
Jiřího Wolkera (21 bodů, tablo ve
výloze domu na nám. T. G. Masaryka 21), druhá skončila matu-

ritní třída M4Z SOŠ průmyslové
a SOU strojírenského (16 bodů,
tablo ve výloze domu na Žižkově
nám. 12), třetí místo obsadila Oktáva Cyrilometodějského gymnázia (12 bodů, tablo ve výloze
domu na Žižkově nám. 2).
„Tři nejlépe hodnocení účastníci
dostanou peněžní poukázky v

hodnotě 1500, 1000 a 500 korun,“ připomněla místostarostka
Alena Rašková.
Zástupce tříd s vítěznými tably budou kontaktováni v pondělí 11. května a své ceny si
slavnostně převezmou v kanceláři starosty v tomto týdnu.
-red-

3. místo

Čarodějové v Čechovicích

Ve středu 29.dubna se před školu v Čechovicích, která patří k
ZŠ a MŠ Palackého v Prostějově, slétli malí čarodějové a čarodějnice. Pod vedením učitelek
R. Velešíkové a J. Pichlové a za
doprovodu rodičů se průvod dětí vydal na Záhoří. Cestou na ně
čekala první disciplína let na koštěti a zdolání překážkové dráhy.
Odměnou bylo razítko do čaro-

dějnického průkazu.
Cestou děti vymýšlely zaklínadla, která předvedly na Záhoří.
Okolo ohně následovala módní
přehlídka a tanec. Za splněné
úkoly čekala na všechny sladká
odměna. Na závěr si děti i rodiče
pochutnali na opečených buřtech. Všichni se vrátili domů sice unaveni, ale s novými zážitky.
B. Maulerová

Region
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REGION
ŠTARNOVSKÁ ŠKOLKA:
Rekonstrukce za plného provozu

PŘEMYSLOVICE, ŠTARNOV – Na nedostatek dětí ve
štarnovské mateřské škole si
rozhodně stěžovat nemusí. Budova bývalé malotřídky slouží
předškolákům nepřetržitě už
několik desetiletí a jednoduše
vyhlásit ‚celozávodní‘, to by se
asi capartům těžko vysvětlovalo. Rekonstrukce sociálního
vybavení probíhala za plného
provozu.
Jak řekla Večerníku učitelka
Lenka Riedingerová (řídícím
subjektem je ZŠ Přemyslovice),
důkladná rekonstrukce sociálního zařízení se nedala už příliš odkládat. „Umývárna i záchody pro
děti i dospělé jsou úplně nové,
včetně obkladů a obložení,“ ukazuje výsledek několikatýdenní
práce řemeslníků, která samozřejmě ve velké míře poznamenala dočasně chod školky, nic-

Konec zimy, kdy probíhala
rekonstrukce, zkomplikoval
zažitý řád ve školce. To už je ale minulost.
méně výsledek za to stojí.
„Všechno se dělalo za provozu.
Chod jsme museli přizpůsobit
postupu prací, nakonec se to ale
zvládlo,“ dodává. Nepochybně
pro samotné děti to byl ‚nevšední zážitek‘ a svým dětským pohledem postup prací bedlivě sledovaly. To ale už tak nějak patří k
věci…
O prázdninách čeká budovu také
rekonstrukce sanitární místnosti
a ve finále také malování. A co by
si přáli k úplné spokojenosti?
„Úpravu a dovybavení by potřebovala naše zahrada. Teď je ale
hlavně důležité dokončit naplánovanou rekonstrukci,“ dodává
Lenka Riedingerová.
-MiH-

Evropské peníze do obcí Prostějovska
Evropská unie podpoří rekonstrukci trojice sokoloven v Olomouckém kraji částkou takřka 90
milionů korun. Více než 20 milionů půjde na modernizaci kulturního domu a další podporu získají také stavební úpravy v obcích a investice do vzdělávacích zařízení.
Celkem osm smluv o podpoře z
Regionálního operačního programu Střední Morava v hodnotě
přes 150 milionů korun podepsal
v úterý 5. května ve Slatinicích
hejtman Olomouckého kraje
Martin Tesařík. Hejtman Tesařík
stojí v čele regionální rady, která
rozděluje část evropských dotací
na území Olomouckého a Zlínského kraje. „V regionálním operačním programu bylo dosud
schváleno 436 projektů,“ uvedl
Martin Tesařík.
Největším podpořeným projek-

tem bude rekonstrukce sokolovny
v Nezamyslicích a její propojení s
nově vybudovanou tělocvičnou
za 48,5 milionu korun. Sportovně
relaxační centrum bude sloužit také pro pořádání kulturních akcí.
Další rekonstruovanou sokolovnou bude budova v Čelechovicích na Hané s částkou 22,9 milionu korun. Bude sloužit žákům
základní školy a pro pořádání akcí v obci. „Díky dotací, bez níž bychom se do akce nemohli pustit,
vznikne v naší obci multifunkční
centrum sportu a zábavy,“ konstatovala starostka Jarmila Stawaritschová.
Centrum pohybových aktivit v
Olšanech může počítat s pěti miliony korun dotací. Kralice na Hané pak získaly dotaci na stavební
úpravy místních komunikací ve
výši 20,4 milionu korun. -red-

BLACK ROSE – Černá růže, kterou v květinářství nekoupíte
„Nic měnit nebudeme,“ ujišťují s úsměvem Víťa a Saša
Black Rose. Černá růže. Marně
byste tasili botanické atlasy či
trávili čas nad louskáním barevných katalogů. Černou růži byste tam stejně nenašli. Aspoň ne v
podobě, o jaké bude řeč teď.
Kapela Black Rose představila
a pokřtila na čarodějnickém sletu v Plumlově svoje první cédéčko. Jmenuje se, jak jinak, Černá
růže a jak se nám jeho protagonisté přiznali, zase tak úplně nové není…
„Nahrávat jsme začali už v srpnu
2005,“ usmívá se Víťa Křivánek,
v jehož němčickém studiu Deltaphon records nahrávky postupně
vznikaly. Nebylo tedy ani příliš od
věci, když jsme si, tak nějak na
místě činu, dali ‚scuka‘ na kus řeči nejen o novém CD, ale i o věcech kolem.
Kardinální nedostatek. Na otázku,
proč se jmenuje jejich prvotina
právě Černá růže, jsme nedošli.
Můžeme tedy jenom spekulovat,
jestli je to taková malá slovní hříčka s anglickým a českým zněním
téhož, nicméně Černá růže je také
titulní skladba desky, takže skutečné vysvětlení se nabízí i bez
ptaní. Ovšem: jaké vlastně písničky jsou? „Snažili jsme se, aby to
hlavně nebylo jednotvárné,“ naznačují Víťa Křivánek a Saša Zarivnij.
Abychom ale věci trochu uvedli
na pravou míru. Už málokdo si asi
vybaví první a do této chvíle také
poslední zmínku o této kapele ve
Večerníku z doby někdy bratru
před 8 roky. Tehdy se vyznavači
klasického hard-rocku přiznali, že
v okamžiku, kdy jako kluci objevili tričko s obrázkem Led Zeppelin, mysleli si nejdřív, že to jsou inženýři, co vymysleli bájnou vzducholoď. Nicméně i tento příběh
nejspíš ovlivnil jejich muzikantské dušičky a už coby Black Rose
předkládali velkou porci takové

Jarní výstava drobného zvířectva v Držovicích lámala rekordy Nádvoří dobromilického zámku
Malí obyvatelé dvorečků předvedli o víkendu své kožešinové a
pernaté kabátky na výstavě
drobného zvířectva v Držovicích.
Na jarní prodejní výstavě se v
patnácti voliérách naparovali holubi, v sedmnácti voliérách se popelila drůbež a králíků napočítali pořadatelé přes 200. Chovatelé
z Prostějovska, Vyškovska a Olomoucka přivezli na pětatřicet
různých plemen a barevných rázů, k vidění byla obří těžká plemena, ale i zdrobnělá či zakrslá.
„Tak takovou výstavu tady v Držovicích nepamatujeme,„ shodovali
se organizátoři z místní pobočky
Českého svazu chovatelů předseda
Vladimír Přikryl a jednatel Karel
Karkan. A skutečně se měli návštěvníci na co dívat. Plejádu králíků zastupovala plemena vídeňský,
ruský, novozélandský, burgund-

Posuzovatelé měli plné ruce práce.
ský, siamský, kalifornský, rhónský,
beran, kuní, hermelín, zakrslý, činčila. Specialitou Moravy je vyšlechtěný moravský bílý hnědooký,

který se těší u chovatelů velké oblibě. I slepice měly velké zastoupení
– bantamky, japonky, sebritky, jokohamky a další plemena. A holubí

krasavci hýlové, moravští voláči a
pštrosové, polští rysové a roleři čepýřili svá pírka a američtí kingové
lákali nafouknutými volátky malé i
velké milovníky zvířat. Zkrátka v
Držovicích se bylo na co dívat.
„Tolik vystavených kusů a druhů už
tady několik desetiletí nebylo. Naštěstí jsme pozvali dostatek posuzovatelů. I tak měli celé sobotní dopoledne plné ruce práce,„ kvitoval s
povděkem ředitel výstavy Zbyněk
Jančík.
Český svaz chovatelů má dnes kolem 16 a půl tisíce členů, z toho tvoří mládež zhruba jen desetinu. Svaz
je garantem plemen, chovatele podporuje stát prostřednictvím ministerstva zemědělství především při
organizaci národních či mezinárodních výstav. Letos budou pořádat
velkou mezinárodní výstavu drobného zvířectva Slováci v Nitře. -jp-

Magické hůlky nemají čas zahálet
Black Rose v celé své kráse. S Černou růží se chtějí představit na letních festivalech, snad se jim otevře cesta i do rádií.
muziky půjčené právě od ‚zepelínů‘, Deep Purple a podobně.
„Když se to vezme z toho úhlu pohledu, tak v tomto se náš názor nemění,“ dodávají.
Za ta léta, a vůbec za dobu, co cédéčko vznikalo, se změnila spousta věcí včetně hráčského obsazení,
co ale zůstalo, to jsou Saša a Evička, která je jakousi tváří kapely,
poznávacím znamením. Také
všem 12 nahrávkám na CD propůjčila svůj hlas. Nakonec i sestava, ve které se nahrávalo, je už
dnes zčásti minulostí. Bubeníka
Lukáše Pavlíka (ten samozřejmě
na plumlovském křtu nemohl chybět ani se svojí přítelkyní – herečkou a zpěvačkou Lucií Černíkovou), který aktuálně za bicími hájí
barvy Aleše Brichty v jeho ABBandu, nahradil Honza Lukáš,
před dokončením rozšířil řady

Black Rose klávesák Martin Píštěk. Také jméno Víti Křivánka si
spíš spousta fanoušků spojuje s
konickým Marasdem. Přesto ale,
jak Saša přiznává, právě jeho příchod do kapely přinesl potřebné
zkušenosti. „Původně jsem hrál
jenom jako záskok a nakonec
jsem zůstal,“ říká Víťa.
Už bylo naznačeno, Černá růže
byla docela během na dlouhou
trať, což, jak Víťa Křivánek přiznává, by tak trochu sneslo přirovnání k bájné kovářově kobyle.
Přesto mělo už od začátku všechno svoji koncepci. Všech 12 písniček bylo předem daných, nic nevznikalo takříkajíc za pochodu.
Autorsky se o ně podělili Saša s
Víťou a Pavlem ‚Krysim‘ Krychtálkem (jinak také člen kapely Alice´s Number) stojícím sice tak trochu v pozadí skupiny, přesto jeho

podíl nejen autorský, ale i na přípravě klávesových MIDI aranží,
je určitě nenahraditelný. Pod jednou skladbou je pak podepsaný také Lukáš Pavlík. „Jestli jsme se
hádali? Vůbec ne. Na to, jak by to
mělo vypadat, máme podobný názor,“ shodují se Víťa se Sašou.
Psát o tom, co od Černé růže má
neznalý posluchač očekávat, jde
jen stěží. Kdo má prostě v sobě
rockovou krev, tomu musí být od
první chvíle všechno jasné, kdo si
na řízný bigbít nějak nepotrpí,
nechť sáhne jinam. Slibovaná rozmanitost je nepřeslechnutelná, to
vše pak završeno akustickou
skladbou Na malou chvíli stůj…
Zajímavostí jsou bezesporu ‚zahraniční‘ flétnové party, které nahrál známý prostějovský muzikant Tomáš Somr ve svém domácím studiu v Dánsku… Nádech

mystična spojuje samotný název
CD s hudbou i celkovou image
bukletu. Za zmínku stojí i multimediální PC stopa s texty, fotkami, videodokumentem z nahrávání a karaoke verzemi všech písniček. Přesto se vtírá otázka: staří
muzikantští harcovníci vždycky
tvrdí, že ženská v kapele je začátek jejího konce. Týká se to i Black
Rose? „V tomto případě tomu tak
zřejmě není a na tváři kapely nechceme nic měnit. Kapela je od
začátku postavena na výrazném
hlase Evičky, tak to prostě je,“
shodují se Saša s Víťou a není za
tím třeba hledat nějakou diplomacii. Tak to totiž i vždycky bylo a je
možné spekulovat i o tom, zda tím
ojedinělým botanickým úkazem –
Černou růží – není právě Eva Zarivná. Na podobný hlas totiž také
jenom tak nenarazíte…! -MiH-
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Nezamyslické mažoretky si vykračují rázným pochodovým
krokem v plné parádě a každé
jejich vystoupení na přehlídách,
při defilé na různých slavnostech nebo na celostátních festivalech je zaslouženě středem pozornosti.
Pod záštitou Domu dětí a mládeže
Orion v Němčicích nad Hanou vystupují všechny skupiny od nejmenších baby mažoretek přes Mini Orionky, Orionky i Nezamyslické mažoretky. Původní osmičlenná formace Nezamyslických mažoretek vznikla před šesti lety.
Dnes tvoří základ celkem čtrnáct
dívek ve věku 11-17 let. Mají za
sebou mnoho úspěchů na přehlídkách a šampionátech mažoretkových souborů v celé České republice. Pokud vystupují v hudební
doprovodu živé kapely, spolupracují s Dechovou hudbou mladých
z Němčic nad Hanou nebo Věrovankou.
„Protože musíme myslet na budoucnost a plynule soubor doplňo-

vat, připravujeme i mladší děvčata. Proto vznikla před dvěma lety
skupina Nezamyslické Orionky,
kde trénují dívky ve věku od 6 do
10 let,“ uvedla vedoucí souboru
Jana Snášelová.
Orionky získávají pod vedením
své trenérky Martiny Weberové
ostruhy na různých vystoupeních
například u příležitosti dne matek,
sjezdech rodáků a na společenských akcích v okolních obcích a
městech. Pro velký zájem pak
vznikl i oddíl Mini Orionky, kde se
cvičí v dovednostech s hůlkou dívenky už od 4 let. Vloni získala
skupina dívek s hbitými prstíky
svůj první pohár za 3. místo na
přehlídce doma v Nezamyslicích.
Na nezájem si nemohou mažoretky ztěžovat, hlásí se stále dostatek
i těch nejmenších adeptek, které se
teprve v dlouhonohé krásky s magickými hůlkami vyloupnou. -jp-

rozezněly tóny starých mistrů
Sdružení pěstounských rodin
Olomouc, které spravuje objekt
zámku v Dobromilicích, uspořádalo na zámeckém nádvoří tradiční jarní koncert v rámci Hudebních slavností Dobromilice
2009.
Díla starých mistrů zazněla v podání souboru Campagnuollo Barok
Ancamble. Kromě známých skladatelů J. W. Mozarta, A. Vivaldiho,
T. Albíniniho a A. Corelliho představili hudebníci i málo známého
českého skladatele Josefa Antonína Planického. Hudební slavnosti a
koncerty se na nádvoří zámku konají pravidelně na jaře a na podzim.
Na zámku v Dobromilicích nacházejí útočiště mladí lidé, kteří jako
plnoletí opouštějí dětské domovy.
Skromné ubytování ve zrekonstruovaných prostorách zámku je pro

Zámecké nádvoří překvapí výbornou akustikou.
ně první přestupnou stanicí na cestě do běžného života.
„Nechceme v žádném případě, aby
bylo toto zařízení dalším domovem následujícím po dětském do-

mově, proto ani nebudeme rozšiřovat ubytovací kapacitu. Zámek postupně opravujeme, pokud nám
stačí peníze,“ uvedl správce Jiří
Bureš.
-jp-

V Drahanech zvelebují obec díky dotacím
Není žádným tajemstvím, že
obecní rozpočet na všechny zamýšlené plány zastupitelů nemůže stačit. Také ale není tajemství, že je možné žádat kraj,
ministerstvo nebo evropské
fondy o dotace. Zářným příkladem v získávání dotací je
městys Drahany. Ten v poslední době uspěl hned na několika
frontách.
V Drahanech je už několik let ve
špatném stavu Nebeský rybník.
Na počátku roku 2007 si vedení
obce řeklo dost. Během půl roku
připravilo projektovou dokumentaci a na konci roku 2007 reagovalo na výzvu ministerstva
životního prostředí, která měla
řešit obnovu nádrží a vodohospodářské infrastruktury. Ve výzvě

obec neuspěla, ovšem nesložila
zbraně. „Na konci roku 2008 byla vyhlášena druhá výzva a v té
jsme již byli úspěšní. Celkový
rozpočet na obnovu rybníka je 1
950 000 Kč, přičemž poskytnutá
dotace pokryje náklady ve výši
90%, zbytek doplatíme ze svého
rozpočtu,“ řekl Prostějovskému
Večerníku Milan Marek, starosta
městyse Drahany. Z poskytnutých financí bude opravena hráz,
jejíž oprava spolkne největší část
dotace. Většina prací se totiž bude provádět ručně, aby byl zachován původní ráz. Dále bude
opraven pořezák s dlužemi, dojde k odbahnění rybníka a vytvoření litorálního pásma. Mírnou
komplikací by mohl být výskyt
ropuchy obecné, která patří mezi

chráněné druhy a byla objevena
při biologickém průzkumu. Při
obnově tak budou muset být dodrženy příkazy odboru životního
prostředí. „Pokud vše dobře půjde, tak možná už v příštím roce
obnovíme tradici Drahanské lávky, závodu v přejezdu úzké plovoucí lávky přes rybník. Doufám, že opravený rybník v centru
obce přispěje ke zkvalitnění života v Drahanech,“ dodal skromně starosta obce. Dalším úspěchem drahanského městyse je
získání půlmilionu korun z Programu obnovy venkova na opravy střech nájemních domů z
Krajského úřadu Olomouckého
kraje. Nového zevnějšku se tak
dočká například zubní ordinace.
-top-

Nezamyslické mažoretky ve
slavnostním průvodu v Němčicích nad Hanou.

KONICE: Výběrové řízení na kanalizaci uzavřeno Divadelní máj v Němčicích nad
Starosta Mazur: „Levné nabídky byly nereálné!“ Hanou ovládly komedie a pohádky
Konická kanalizace je už opravdovým evergreenem. Plány na
její realizaci se už počítají na desetiletí. Vloni se konečně podařilo získat potřebné dotace, nicméně další byrokratické průtahy a následně neúspěšné výběrové řízení na dodavatele nakonec zapříčinily, že už nyní má
zahájení stavby roční zpoždění.
I tak je starosta Jaroslav Mazur
spokojený alespoň s tím, že se
uzavřením druhého kola výběrového řízení se postoupilo o
krůček vpřed.
Jenom pro připomenutí. V polovině loňského roku měla konická
radnice konečně v rukou dokument stvrzený podpisem ministra
životního prostředí Martina Bursí-

ka o poskytnutí dotace na výstavbu kanalizace v Konici. Skončila
tím série nespočtu neúspěšných
pokusů o zafinancování chybějící
infrastruktury. Ovšem jak starosta
Mazur podotýká, ani tak ještě nebylo vyhráno. Následně bylo různými úřady vyžadováno dokládání dalších dílčích dokumentací, více či méně opodstatněných, vše
nakonec zastavilo neúspěšné výběrové řízení na konci loňského
roku. Nabídky byly natolik diametrálně odlišné od projektového
rozpočtu, že bylo rozhodnuto o
vypsání nové soutěže. Ta proběhla
letos na jaře.
„Při posuzování nabídek byly v
první řadě vyřazeny subjekty nesplňující kritéria zadání, v dalším

SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S.
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ PROSTĚJOV

HLEDÁME SPONZORY
PRO NOVĚ VZNIKAJÍCÍ PROJEKT !!!
Obracíme se na Vás s nabídkou zapojit se do nově vznikajícího projektu Nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež, v roli sponzora, tedy podporovatele tohoto projektu prostřednictvím materiálního či finančního daru.
Projekt je určen dětem a mládeži od 11 - 26 let, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženi (záškoláctví, šikana, drogy, kriminalita) a nabízí jim bezplatně nejen volnočasové aktivity a možnost smysluplně trávit svůj volný čas v „bezpečném“ prostředí, ale především individuální poradenství, informační servis, preventivní aktivity a v neposlední řadě terénní služby. Tento projekt může ochránit řadu mladých lidí před vyloučením ze školy, nástupem do
výchovného ústavu, spadnutím do tvrdých drog, pácháním kriminality
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Materiálním vybavením myslíme prioritně:
nábytek do klubu (stoly, židle, křesla, skříně, knihovna, aj.)
vybavení počítačové místnosti (PC, hry, výukové programy aj.)
vybavení na indoorové i outdoorové volnočasové aktivity (stolní fotbálek, kulečník, pingpongový stůl, deskové a společenské hry, míče, jiné sportovní potřeby, apod.
hudební nástroje, reprobedny, mixážní pult, gramofon, hifi-věž, DJ pult, DJ sluchátka aj.
materiál na arteterapii ( výtvarné potřeby, papíry, štětce, barvy aj.)
vybavení na preventivní výchovné programy (dataprojektor a plátno, aj.)
Pokud Vás myšlenka spolupráce zaujala, rádi Vám poskytneme další informace o našich aktivitách.
Kontakt : 774 070 285

kole došlo na hodnocení cenových relací,“ popisuje standardní
postup starosta Mazur. Zde se ale
narazilo v některých nabídkách na
opačný extrém, než tomu bylo na
podzim. Zatímco tehdy se nejnižší nabízená cena pohybovala kolem 253 milionů, což téměř o 50
milionů korun přesahovalo předpoklad vycházející z projektu, nyní nejnižší nabídka mírně překračovala 170 milionů. To je naopak
o 30 milionů méně. „Takto nízké
nabídky jsme si chtěli prověřit,
proto jsme žádali zdůvodnění tak
nízké ceny, odpovědi firem však
nebyly pro nás uspokojivé,“ vysvětluje Mazur. Ne, že by radnice
neměla snahu ušetřit. Právě naopak. Nezávislé posudky, které si

nechali vypracovat, jednoznačně
poukazovaly na podhodnocenost
nabídek. „Ukázalo se jako zcela
nereálné za tyto peníze kanalizaci
postavit. Hrozilo, že by dokončení stavby nemohlo být dofinancováno, zvýšené náklady na vyrovnání odpovídající ceny by se
pravděpodobně mohly promítnout do nějakých víceprací a co je
jednoznačné, všechno by už připadlo na vrub Města,“ upozorňuje starosta.
Podle cenové nabídky zhotovitele
se totiž odvíjí také skutečná výše
státní dotace. Následné náklady
už nejsou nijak zohledňovány,
proto by cenové navýšení muselo
hradit v plném rozsahu Město.
„Výběrové řízení prováděla od-

borná firma, není v našich možnostech si takovou věc dělat sami
nějakým selským rozumem. Všemu byla také přítomna zástupkyně
Státního fondu životního prostředí. Rada včera (ve středu – pozn.
red.) rozhodla respektovat doporučení komise a schválila pořadí
firem, tak jak je podle nabídek výběrová komise vyhodnotila. Teď
přijde ještě období podávání námitek, ale našim postupem jsme
chtěli eliminovat nějaké kroky nás
jako zadavatele, napadnutelné neúspěšnými firmami. Jsem rád, že
je výběr uzavřen a nabízená cena
je optimální vzhledem k očekávání na základě projektového rozpočtu,“ uzavřel pro Večerník starosta
Konice Jaroslav Mazur. -MiH-

Odvanula vůně divadelních šminek, jeviště osiřelo, sál utichl a
naposled se zavřela opona. Skončil festival ochotnických divadelních souborů, který už tři desetiletí pořádají v Němčicích nad
Hanou pod názvem Hanácký divadelní máj. Skončil týden nepřetržitého maratonu inscenací,
které přivezla amatérská divadla z různých koutů Moravy i
Čech.
Celý týden žilo malé město uprostřed Hané divadlem. Celý týden
zněl němčickým kinem Oko smích
a potlesk. Celý týden bedlivě sledovala každé představení odborná i
divácká porota.
„Měli jsme zpočátku obavy, že ne-

Prostějovští mladí ochotníci také
zaujali porotu svou pohádkou Tři
sestry a prsten a mezi dalšími čtyřmi soubory získali nominaci na národní přehlídku Popelka Rakovník.
Do Vysokého nad Jizerou nominovala porota Ořechovské divadlo s
inscenací Babička v trenkách. Odborná porota sestávala z Aleše
Bergmana, Ladislava Vrchovského a Vladimíra Zajíce, pro něž je divadlo povoláním i posláním.

Vyšlo to! Jakoby se něco podobného honilo hlavou drahanskému starostovi Milanu Markovi, při pohledu na
hladinu Nebeského rybníka.
foto: Tomáš Polák

Divadlem žily celé
Němčice nad Hanou
Stalo se již tradicí, že také obecenstvo má své tipovací právo. Po každém představení mohou zhlédnuté
představení ohodnotit. Nejvíce

Lepší Kostelec usiluje o lepší Kostelec
Kdo by nechtěl, aby se stávaly
věci lepšími. Ať už jde o osobní
vyhlídky nebo třeba o místo,
kde žijeme. A právě úsilí o druhou z nabízených možností si
dali do vínku lidé z občanského
sdružení, jehož název snad nepotřebuje dalších vysvětlení:
Lepší Kostelec.
„Dalo se nás dohromady pět rodin
s malými dětmi. Měli jsme pocit,
že právě pro malé děti, tedy i pro
ty naše, tady v Kostelci není moc
příležitostí kam zajít. Chtěli jsme
hlavně změnit, co nám vadilo,“
vysvětlují Jitka Staneková a František Horák z občanského sdružení Lepší Kostelec. To funguje už
asi tři roky a na svém kontě má už
pěknou řádku akcí, které z jejich
pohledu zaplňují mezeru a nabízejí to, co v Kostelci dosud scházelo. „Hned na začátku ale bylo
jasné, že pokud chceme něco takového trvale organizovat, je daleko schůdnější cesta založit právě občanské sdružení, které má
jako organizace větší šanci při žádostech o podporu a dotace, než
jako soukromá osoba, i když záměr by zůstával stejný,“ vysvětlují podstatu zrodu Lepšího Kostelce.
To, co bylo prvotní myšlenkou a

co vadilo těm, kteří stáli na samém začátku, se ukázalo, že schází i dalším lidem v Kostelci. Alespoň podle toho, s jakým zájmem
se postupně začaly pořádané akce
setkávat. A nebylo v tom zase nic
tak výjimečného – Mikuláše, dětské dny, karnevaly, čarodějnice…
Aspoň ne nic výjimečného v tom
smyslu, že by se najednou zrodilo, co jinde nebylo. Ale není vždy
asi to nejdůležitější za každou přijít s něčím nejoriginálnějším, spíš
naopak třeba mít ‚doma‘ to, co
mají i jinde. „Pokud někdo chtěl s
dětmi někam zajít, musel někam
do sousední vesnice, teď naopak
se už stává, že chodí sem k nám,“
říkají ‚Kostelečáci‘.
Na jednu stranu je to jistým zadostiučiněním, na stranu druhou je
to náročnější organizačně zvládnout a také finančně pokrýt. Naštěstí mají zastání u místních firem, které jsou ochotny na pořádání akcí pro děti přispět, s návrhem dohody o finanční podpoře z
městského rozpočtu však zatím
neuspěli. Zamítnuta byla jednohlasně… Ovšem s dodatkem, že
Město spolupráci vítá. „Případné
schválení smlouvy s Městem by
nám dávalo takovou nějakou existenční jistotu. Pokud se má žádat

na každou akci zvlášť, tak nikde
není dáno, že uspějeme, s čímž už
také máme zkušenosti. Co nás ale
nejvíc mrzí, že se nikdo z Města
nepřijde ani podívat,“ přiznávají.
Naštěstí ale nezůstávají na všechno úplně sami. Na spolupráci s
dalšími kosteleckými organizacemi a spolky si v žádném případě
stěžovat nemůžou, spolupořádání
umožňuje využívání stávajícího
zázemí – hřišť, sokolovny, což
spoustu věcí zjednodušuje.
„Chtěli bychom, aby z toho, co se
už podařilo, vznikaly nové tradice
a mělo to svoje pokračovatele,“
dodává Jitka Staneková. Prostě a
jednoduše protagonisté a zakladatelé Lepšího Kostelce samozřejmě ‚odrůstají‘ se svými potomky
a přirozeně se je snaží provázet v
jejich aktivitách dál, odpovídajíce
jejich věku. Nemělo by ale vznikat jakési vakuum, zapojují se
další rodiče. Jak ale Jitka Staneková a František Horák říkají, nejde a priori jenom o děti. Ty je někdy také dobré nechat doma, když
třeba jde o diskotéku z let osmdesátých… Jestli je díky Lepšímu
Kostelci Kostelec už lepší, se
zdráhají hodnotit. Pořád je to ale
mnohem víc, než jenom nadávat,
že se nic neděje…!
-MiH-

Domácí divadelní soubor Na Štaci je už stálicí němčického festivalu
Vystoupení divadelního souboru z Rájce-Jestřebí.
bude o divadelní festival takový zájem jako v minulých letech. Nakonec jsme měli na stole patnáct představení, a protože jsme nechtěli nikoho z přihlášených vyřadit, odehrála se všechna. Dokonce se dvakrát hrála tři představení v jednom
dni,„ objasnila ředitelka divadelní
přehlídky Naďa Tesaříková.
Všechny zúčastněné divadelní
soubory směřují k jedinému cíli –
vysněné účasti na národních přehlídkách amatérských divadel, jakými jsou Krakonošův divadelní
podzim ve Vysokém nad Jizerou a
Popelka v Rakovníku.
Prostějovský region zastupoval domácí Divadelní spolek Na Štaci a z
Prostějova přijel Divadelní spolek
Bombičky při ZUŠ V. Ambrose.

hlasů získala pochopitelně inscenace domácího souboru. Hru
1+1=3 autora Raye Cooneye s komediální a takřka kriminální zápletkou nastudoval němčický soubor už na konci loňského roku,
premiéru divadelní nadšenci odehráli 20. prosince. Už potřetí za sebou se nastudování nové hry ujal
osvědčený režisér a také nakonec
představitel hlavní role Michal Sopuch.
„Domácí divadelní soubor Na Štaci je už stálicí němčického festiválku. Po loňské odmlce je to příjemné vidět v klání amatérských souborů také domácí divadelníky. Tady v Němčicích jim všichni fandí a
hlediště bylo při jejich představení
téměř zaplněné,„ kvitovala s po-

vděkem ředitelka přehlídky.
Hlediště němčického kina Oko,
kde přehlídka po celý týden probíhala, má 223 míst k sezení. Pořadatelé zaznamenali celkem 1.415
diváků na všech 15 představení.
Školáci měli vstup na každý divadelní kus zdarma.
Hanácký máj nejsou jen
divadelní představení
Spolu s přehlídkou inscenací probíhaly i odborné semináře : dramaturgicko režijní seminář a seminář pro osvětlovače. Tato novinka byla poprvé zařazena v loňském roce a měla veliký ohlas.
Proto semináře pokračovaly i v letošním roce.
Příležitost dostali také mladí adepti dramatické tvorby. Pořadatelé

vyhlásili literární soutěž pro školáky i studenty - Andersonova
hvězdička. Sešla se pěkná řádka
zajímavých prvotin i dílek už pokročilejších pisálků. Mezi vyhodnocenými literárními příspěvky
byl soubor prací prvňáčků, ocenění získalo básnické duo páťáků
Klvač-Šikling, Monika Zedníčková, Pavla Bartlíková a Petra Spíchalová.
Svou tradici ani letos neporušil
Klub dětského diváka. Ten se zaměřil výhradně na čtyři pohádková představení. Po každém představení děti s tvůrci společně besedovali a vznikly i zajímavé soubory obrázků a kresbiček ovlivněné
pocity z právě prožitého pohádkového příběhu. Obrázky pak byly
odměnou pro herce.
-jp-

Předškoláci ze Smržic uspěli s Koloběžkou
Vystoupení Princezna Koloběžka inspirované pohádkou
Jana Wericha v podání dětí z
Mateřské školy ve Smržicích
reprezentovalo o víkendu prostějovský region na 14. ročníku
celostátní přehlídky Mateřinka v Nymburce. Pořadatelé si
vystoupení předškoláků ze
Smržic vybrali z desítky účastníků prostějovského oblastního kola a zařadili je mezi sedmadvacet dalších mateřských
škol z celé republiky.
„Je to pro nás překvapení a velký
úspěch. Čím jsme upoutali pořadatele nevíme, každopádně nás
jejich volba potěšila,“ neskrývala
radost učitelka Bohumila Křivánková, která spolu s autorkou
Marií Dostálovou vystoupení

secvičila. Radost měli pochopitelně také rodiče dětí a nabídli
škole ihned pomoc při odvozu
celého ansámblu s koloběžkami
do místa celostátní přehlídky –
Nymburka.
Mateřská škola Smržice se zúčastnila oblastního kola Mateřinky v Prostějově spolu s dalšími
předškolními zařízeními z
Ohrozimi, Čechovic, Kostelce
na Hané, Čech pod Kosířem,
Kelčic a prostějovských mateřských škol v Mozartově, Fanderlíkově, Smetanově ulici a Speciální mateřskou školou.
„Prostějovsko mělo v celé historii Mateřinky ve finále již pět zástupců – MŠ sídliště Svobody,
MŠ Smetanova ulice, Křesťanská MŠ a Speciální MŠ. Ta byla

úspěšná dokonce dvakrát,“ uvedl
hlavní organizátor oblastního kola Tomáš Jachník
-jp-

Kultura & zábava
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
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.

jek 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).

přehlídku pohybových skladeb.
Propozice a přihlášky budou rozeslány. Informace ČASPV RC Prostějovsko, Sportovní 28 (Peštuková O.),
Sportcentrum DDM (Jan Zatloukal).

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

„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
Úterý 12. května od 13.00 hod.
návštěva Botanické zahrady v Prostějově sraz účastníků ve 12.50 před
vchodem na Lidické ul.
Středa 13. května od 13.00 hod. kurz
malování Mandal (obrázky v kruhu).
Forma terapie s paní Jiřinou Greplovou, nutné se telefonicky předem objednat
Čtvrtek 14. května od 10.00 hod.
Tvoření z keramické hlíny (každý
druhý čt.) v dílně ČSOP IRIS na Husově nám. č. 67 v Prostějově.

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.
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.
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.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
v PV, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky např.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby
jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Bližší informace v kanceláři č. 106,
tel.: 588 000 167.

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.

Výbor základní organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami Prostějov organizuje 14.5.2009
zájezd na prohlídku zámku v Častolovicích a návštěvu muzea kra-

Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Komenského 6, uvádí II. Májový
koncert Krumsíňanky /k tanci a poslechu/ čtvrtek 21. května 2009 v
18.00 hod. Předprodej vstupenek:
582 333 003, produkce.sdpv@cent
rum.cz www.sdpv.cz

KUPÓN č. 19
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

Pódiové skladby - Česká asociace
„Sport pro všechny“ a Sportcentrum
DDM v Prostějově, pořádají v neděli
14. června od 14.00 hod. otevřenou

Program MC Cipísek
Jarní show pro celou rodinu - sobota 16.5. - hřiště ZŠ dr. Horáka 15.00 17.00 odpoledne k Mezinárodnímu
dni rodiny s Lenou Freyovou. Zveme
rodiče i s předškolními dětmi.
Kurz Baby masáží – 20.5. a 27.5.,
středa 12.30 - 14.30 hod. v MC Dvořákova kurz pro nastávající a čerstvé
maminky s dětmi do 1 roku, na kurz je
potřeba přihlásit se předem v MC.
Zápisy na prázdninové programy pro
rodiče s dětmi probíhají! mcprostejov@centrum.cz, tel. 602 364 874,
602 364 868.
Taneční klub Jiiřího Šindlera – 14.
května – výuka tanců pro pokročilé
FOXTROTT, SAMBA 18.00 –
20.00 hod.

formace na tel.: 582 393 109 nebo 605
302 181.
Humanitární sbírka
- 22.5.2009 v Pivíně
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem
v Pivíně vyhlašuje HUMANITÁRNÍ
SBÍRKU letního a zimního oblečení
(dámské, pánské,dětské), lůžkovin,
prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
látek, látky minimálně 1 m2 (ne
odřezky a zbytky látek), peří, péřových přikrývek a polštářů, dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy).
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: oděvy z umělých vláken (silon,
nylon, dederon), znečištěný a vlhký
textil. Sbírka se uskuteční v pátek 22.
května 2009 od 16. 00 - 18. 00 hodin.
Místo: dům č. p. 42 (po paní Tesaříkové)
Věci prosíme zabalené do igelitových
pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily. Bližší informace podá OU
tel. 582 384 234. Vice na www. diakoniebroumov.org
Kulturní klub DUHA - v pondělí
25. května 2009 od 16.00 hod. se
uskuteční WORKSHOP s Michalem PRŮDKEM na téma „Učíme
se skládat ORIGAMI“. Více info
na tel.: 582 329 624 paní Anna Černá.
Materiál bude zajištěn.
Výstava ORIGAMI Michala
PRŮDKA bude otevřena do 27. května 2009. Po – čt: 9 – 12 a 13 – 16 hod.
pá: 9 – 12 hod.

LATINO PÁRTY PRO ŽENY
každý pátek od 18.30 do 19.30 hod. v
Tanečním klubu Jiřího Šindlera,
Dům služeb, Olomoucká ul., PV.

Střední škola oděvní Prostějov pořádá ve čtvrtek 14. května 2009 od
9.15 hod. ve Společenském domě,
Komenského 6, PV 8. Ročník republikové soutěže s mezinárodní účastí
“PROSTĚJOVSKÁ ZLATÁ JEHLA 2009“.

Výbor základní organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami Prostějov pořádá dne 28. června
zájezd na vyvrcholení a závěr Mezinárodního festivalu písní a tanců
ve Strážnici. Na zájezd zveme i nečleny organizace. Přihlášky každé
úterý od 9.00 do 11.00 hod. na Kostelecké 17, dveře č. 109. Podrobné in-

Český svaz ochránců přírody
– Ekocentrum Iris
Ornitologická exkurze na Chropyňský rybník - neděle 17. května
2009. Odjezd autobusem v 8:15 hod.
od Ekocentra Iris, Husovo nám. 67,
Prostějov. Na závěr exkurze na Ornitologickou stanici Muzea Komenského. Plánovaný návrat do Prostějova

Správná odpověď z č. 17: Na snímku budova na ulici Újezd 3, PV. Vylosovaným výhercem je František Jančík, Sídliště svobody 3/8, Pv. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 19. května 2009, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 25. května 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV,
WOLKEROVA 37.

bude mezi 15. a 16. hod. Doporučujeme vzít si s sebou dalekohled. Přihlášky na tel. 603 298 039 nebo na emailu iris@iris.cz
Společenský dům EDEN – Dům
služeb Vrahovická - sobota 16. května od 21.00 hod Oldies párty – 80. a
90. léta.
Muzeum Prostějovska v Prostějově Vás zve na Muzejní noc s Divadlem Point (při GJW) a Loutkovým divadlem Starost. Představení
se uskuteční ve středu 13. května v
19.30 hod. v atriu prostějovského
Špalíčku, Uprkova 18.
Kulturní komise Úřadu městyse
Tištína pořádá v sobotu 30.5. 2009
v 16.00 na dětském hřišti (pod školou) KLOBOUKOVOU PÁRTY
aneb „OSLAVÍME DEN DĚTÍ“
určenou všem dětem, mládeži i ostatním občanům. Připraveny jsou soutěže pro děti i dospělé. Vstupenkou na
párty - klobouk na hlavě – jakýchkoliv tvarů, velikostí, barev a zdobení
(nikoli kšiltovka !!). Bez klobouku 30 Kč. Na závěr vyhodnocení nejoriginálnějšího a nejkrásnějšího klobouku.
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Kino Metro 70
Pondělí 11. května:
17.30 Vévodkyně
Koprodukční historické drama
20.00 Normal
České filmové drama
Úterý 12. května:
17.30 Vévodkyně
20.00 Něco z Alenky
Středa 13. května:
17.30 Vévodkyně
20.00 Normal
Čtvrtek 14. května:
17.30 Hotel pro psy
Americká komedie
20.00 Znovu 17
Americká komedie
Pátek 15. května:
17.30 Hotel pro psy
20.00 Znovu 17
Sobota 16. května:
17.30 Hotel pro psy
20.00 Znovu 17
Neděle 17. května:
17.30 Hotel pro psy
20.00 Znovu 17
Kinokavárna
DUHA
Kinokavárna

DUHA

Pátek 15. května:
17.30 Valkýra
Americké drama
20.00 Valkýra
Sobota 16. května:
17.30 Valkýra
20.00 Valkýra
Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 15. května:
20.00 Sex drive
Americká komedie
Kulturní
klub DUHA
Kulturní
klub

DUHA

Pondělí 11. května:
9.00 – 13.00 Móda v období rokoka
Městské
divadlo divadlo
Městské
V BAŠTĚ U HRADEB,
ŠKOLNÍ 49,
PROSTĚJOV
VÁS ZVE NA VÝSTAVU

Z HLAVY
A CEST
BORIS JIRKŮ
OBRAZY

VÝSTAVA POTRVÁ DO POLOVINY ČERVNA.

Úterý 12. května:
19.00 LENKA FILIPOVÁ
Koncert v triu s kytaristou Yo Yo
Bandu Mirkem LINHARTEM
Pátek 15. května:
14.00 SVAZ DŮCHODCŮ
Oslava Dne matek s kulturním
programem
Divadlo
Point
Divadlo

Point

Pátek 15. května:
19.00 Komiks ve filmu a fotografii

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

Apollo
13
Apollo

13

Pátek 15. května:
19.00 KEKS & PLUS
The Legend Night
Sobota 16. května:
21.00 3-DIMENSIONS (SK)
Simetrix
Simetrix

Upozorňujeme všechny výherce poukázek do restaurace Oáza, že tyto
poukázky bude možno uplatnit ve stánku s občerstvením u rybníka v Čehovicích, kam se přestěhoval nájemce z Oázy. Tímto se omlouváme všem
výhercům poukázek, ale až v minulém týdnu jsme byli upozorněni, že se
již Oáza nebude tímto provozovatelem otvírat.
-red-

Pátek 15. května:
DJ Martin Čapka
Sobota 16. května:
DJ Iceman
ALFA
ALFA

- bývalý Kastrol

Pátek 15. května:
20.00 Slavnostní otevření disko klubu.
DJ Peťa
To nejlepší z hudební scény
80. a 90. let

Berani - 21.3.-20.4. Pokud něčemu nerozumíte, raději se třikrát zeptejte. Není radno si zahrávat s věcmi, o kterých nemáte ani potuchy
a přitom dělat chytrého. Podobné praktiky by se nemusely vyplatit.
Býci - 21.4.-21.5. S koncem tohoto týdne si trošku přilepšíte na financích, ale rozhodně to nebude nic velkého. Musíte více zabrat v zaměstnání a spoléhat na to, že váš geniální nápad ocení nadřízení.
Blíženci - 22.5.-21.6. Pomalu si zvykáte na fakt, že pro dobrou věc
musíte také občas hýbnout prstem. Doposud jste si mysleli, že spravedlnost přijde sama, ale tak naivní přece nemůžete být!
Raci - 22.6.-22.7. Nedá se vyloučit, že po delší době se vám budou
zapalovat lýtka a dokonce začnete myslet na vážný vztah nebo snad
i manželství. Proč ne, ale v žádném případě to ještě nedávejte najevo.
Lvi - 23.7.-23.8. Jste poměrně lidumilové, ale tento týden vás pořádně dopálí několik osob, které se neustále motají okolo vás. Zapomeňte na vlídnost, v tomto případě musíte zakročit rázně a jednou
provždy.
Panny - 24.8.-23.9. Vaše skleróza je opravdu obdivuhodná, každý
den v tomto týdnu někde něco necháte nebo zapomenete, co jste chtěli udělat. Chce to více klidu, v poslední době jste byli ve stresu.
Váhy - 24.9.-23.10. S nelibostí nesete, že u vašeho partnera už nejste
jedničky. Ten má totiž v poslední době několik dalších zájmů, což vede k mnoha hádkám mezi vámi. Zkuste léčbu šokem, naoko mu zahněte.
Štíři - 24.10.-22.11. Pozvěte svého obchodního partnera na pořádnou večeři, tato investice se určitě vyplatí. V poslední době vám přestaly kapat koruny, což může právě tento člověk výrazným způsobem ovlivnit.
Střelci - 23.11.-21.12. V poslední době vás nic nebaví a upadáte tak
trochu do letargie. Nemáte ani tolik možností si vyhodit z kopýtka,
což je ten hlavní problém. Zkuste najít člověka, který to může změnit.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Pokud řešíte nějaký problém, děláte to
špatně. Více křičíte než poukazujete na holá fakta. Navíc za chybou
vždycky vidíte toho druhého, nikoliv sebe. Chce to více sebekritiky.
Vodnáři - 21.1.-19.2.Létáte stále od ničeho k ničemu a ještě navíc bez
pořádného výsledku. Vždyť máte okolo sebe dostatek lidí, kteří by
vám mohli pomoci a hlavně vás mohou přivést na správnou cestu.
Ryby - 20.2.-20.3. Vyjděte si do přírody, do kina či na pěkné divadelní představení. Jednoduše řečeno, vykašlete se na práci a udělejte
něco pro svůj vnitřní klid a pohodu. Nebojte se, nic vám neuteče.

05:59
Snídaně s
Novou
08:35 Zorro: Meč a růže (57)
09:30 Asteroid (1/2)
11:15 Beze stopy II (18)
12:10 Komisař Rex II (13)
13:05 Lenssen & spol.
13:40 Ženatý se závazky (50)
14:10 Kobra 11 X (13)
15:10 Hvězdná brána VIII (5)
16:05 Las Vegas: Kasino III
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:40 Vražedná čísla (9)
18:30 Ulice (1321, 1322)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Kobra 11 XIII (10)
21:05 Víkend
21:40 Dr. House III (18)
22:40 Road Trip
Americká komedie
00:25 4400 II (4)
01:10 DO-RE-MI
02:00 Novashopping
02:20 Konec vysílání

05.00 - Bitva
o rozhlas
05.59 - Studio 6
08.30 - Svět Elmo (21,22/56)
09.00 - Zlá krev (3/7)
10.15 - Moje rodina III (6/13)
10.45 - Objevování planety
Oceán (11/13)
11.35 - Nejlepší advokát
ve městě
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Deník našeho dítěte
13.50 - Dotek anděla III
(17/30)
14.35 - Soudkyně Amy VI
(13/22)
15.20 - Simpsonovi XIX
(14/20)
15.45 - Příběhy staré Indie
Pohádka
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
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Strážce duší (4/9)
21.00 - Na cestě po východní
Srí Lance
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Tajné akce StB (18/40)
22.25 - Eso es
Francouzsko-německá
komedie
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Politické spektrum
00.40 - Sex ve městě IV (6/18)
01.10 - Dotek anděla III
(17/30)
01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
03.35 - Z metropole
04.05 - Týden v regionech
Brno
04.30 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí

05.00 - POKR
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Televizní klub
neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.20 - Kultura.cz
10.45 - Ta naše povaha česká
11.10 - Čétéčko
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Zkus mít vkus
12.25 - Černé ovce
12.40 - Jak zvládnout drogy
13.05 - ETV 2 (5/6)
13.15 - That´s me (5/6)
13.25 - Svobodné anglické
listy
13.55 - Ronja dcera loupežníka
16.00 - Dobrodružství vědy
a techniky
16.30 - Gambrinus liga
Fotbalový magazín
s přímým přenosem
19.20 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.30 - Sabotáž
20.00 - Göringův poslední boj
(1/2)
20.55 - Neznámí hrdinové Pohnuté osudy
21.25 - Krásný ztráty
21.55 - Šupiny z AniFestu
22.00 - V odborné péči (31/43)
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Q
23.40 - Film point
00.40 - Moloch
02.25 - Knižní svět
02.55 - Máte slovo
03.40 - Den D (6/13)
04.25 - Československý
filmový týdeník (728/2379)
04.35 - Křesťanské umění
na Moravě

07:00Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:30- Deník zasloužilé matky I
(9)
07:55- Přátelé VI (4)
08:25- M*A*S*H (67)
08:50- M*A*S*H (68)
09:20- Odpadlík V (5)
10:15- Právo a pořádek V (22)
11:10- To je vražda, napsala VI
(19)
12:05- Drzá Jordan I (6)
13:00- Deník zasloužilé matky I
(10)
13:30- Sabrina mladá čarodějnice IV (9)
14:00- Čarodějky III (16)
15:00- Zoufalé manželky II (19)
15:55- Kde začala láska
Německý film
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VI (5)
20:00- Souboj v těžké váze
21:20- Nic než pravda
22:25- Closer II (9)
23:20- Božská mrcha II (6)
00:15- Vraždy v Kitzbühelu IV
(8)
01:05- Volejte Věštce
02:50- Ve jménu zákona V (2)
03:40- Autosalon
04:20- Miláčci
05:05- Trní
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00:55
01:40
02:00
02:45
03:15
04:10
05:00

22:15
22:50

21:20

20:00

17:40
18:30
19:30

17:00

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

06:15Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:30- Deník zasloužilé matky I
07:55- Přátelé VI (5)
08:25- M*A*S*H (69)
08:50- M*A*S*H (70)
09:20- Odpadlík V (6)
10:15- Právo a pořádek V (23)
11:10- To je vražda, napsala VI
(20)
12:05- Drzá Jordan I (7)
13:00- Deník zasloužilé matky I
(11)
13:30- Sabrina mladá čarodějnice IV (10)
14:00- Čarodějky III (17)
15:00- Zoufalé manželky II (20)
15:55- Láska jejího života)
Německý film
17:40- Regionální zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VI (6)
20:00- Velmi křehké vztahy III
(73)
21:20- Nahá jsi krásná
22:15- Sběratelé kostí II (5)
23:15- Kauzy z Bostonu II (2)
00:10- Vraždy v Kitzbühelu IV
(9)
01:00- Volejte Věštce
02:45- Ve jménu zákona V (3)
03:35- Svět 2009
04:00- Receptář prima nápadů
04:50- Sauna
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05.00 - Objektiv
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Dolomitenmann 2008
09.35 - Skimánie aneb Zpráva
o Liberci 2009
10.35 - 168 hodin
11.00 - Mezi námi zvířaty
05:00
Novashopping 11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kluci v akci
Snídaně s Novou
12.25 - Černé ovce
Zorro: Meč a růže (58)
12.40 - Hřiště 7
Hledejte Anthonyho
14.55 - Exit 316
Beze stopy II (19)
15.15 - Braňme se!
Komisař Rex II (14)
15.30 - Vltava v obrazech
Lenssen & spol. (80)
Ženatý se závazky (51) 15.50 - Svět zázraků: Ushuaia
16.20 - Muzea umění (1/7)
Kobra 11 X (14)
Hvězdná brána VIII (6) 17.10 - Soukromá muzea
17.20 - Nekuř (2/4)
Las Vegas: Kasino III
17.25 - To jsou věci!
(13)
17.50 - Divnopis - Tři Sekery
Odpolední Televizní
18.00 - Klíč
noviny
18.30 - Babylon
Sportovní noviny
18.55 - Zprávy v českém
Odpolední Počasí
znakovém jazyce
Vražedná čísla (10)
19.05 - Angličtina - Extra (5/30)
Ulice (1323, 1324)
19.30 - Medúza
Televizní noviny
20.00 - 64. mezinárodní
Sportovní noviny
hudební festival
Počasí
22.00 - Památky věc národní
Ordinace v růžové
22.30 - Události, komentáře
zahradě 2 (110)
Kriminálka New York III 23.10 - Ženy Charty 77
23.25 - Musicblok
(11)
23.55 - Otevři oči
112
01.50 - Göringův poslední
Země policajtů
boj (1/2)
Americký film
Kriminálka Miami II (6) 02.45 - Náš venkov
03.00 - Mstislav Rostropovič
Novashopping
03.55 - Sváteční slovo
Rady ptáka Loskutáka
04.00 - Cesty víry
Občanské judo
Věštírna
04.20 - Křesťanský magazín
DO-RE-MI
04.35 - Exit 316 - Mise:
Novashopping
Někdo mě slyší

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Legendy taneční hudby
10.10 - Příliš mladí na lásku
11.50 - Big beat ve fraku
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Dotek anděla III (18/30)
14.35 - Soudkyně Amy VI
(14/22)
15.20 - Jak zvládnout drogy (2/3)
15.45 - Věda je zábava (26/26)
16.10 - Pomáhejme si
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.45 - 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 - Eurovision Song
Contest 2009
23.00 - Místo činu
00.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.35 - Chcete mě?
00.50 - Vltava v obrazech
(15/86)
01.10 - Dotek anděla III (18/30)
01.55 - Poklady světa
02.10 - Paláce 1. republiky
na nábřeží Vltavy
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
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:30- Deník zasloužilé matky
I (11)
07:55- Přátelé VI (6)
08:25- M*A*S*H (71)
08:50- M*A*S*H (72)
09:20- Odpadlík V (7)
10:15- Případ pro Sam I (1)
11:10- To je vražda, napsala VI
12:05- Drzá Jordan I (8)
13:00- Deník zasloužilé matky
I (12)
13:30- Sabrina
- mladá čarodějnice IV (11)
14:00- Čarodějky III (18)
15:00- Zoufalé manželky II
(21)
15:55- A najednou
to byla láska
Německý film
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VI (7)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Myšlenky zločince IV
(14)
23:20- Oklamaný
Americký film
01:25- Volejte Věštce
03:10- Ve jménu zákona V (4)
03:55- TOP STAR magazín
04:50- Trní
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05.00 - Auto Moto
Revue
05.30 - Správy
STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Babylon
09.35 - Fokus ČT24
10.00 - Muzea umění (1/7)
10.55 - Svět zázraků: Ushuaia
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Reportéři ČT
13.25 - Věříš si?
13.50 - Záhady Toma Wizarda
14.05 - Věda je zábava (26/26)
14.30 - Pomáhejme si
05:59
14.50 - Chcete mě?
Snídaně
15.05 - Letecké katastrofy
s Novou
08:35 Zorro: Meč a růže (59) 15.55 - Kde peníze pomáhají
16.05 - Sardinie aneb 13
09:30 Komisařka Diana
božských šlápot (2/13)
Carrová
16.25 - Báječný svět
11:20 Beze stopy II (20)
k nepřežití (5/10)
12:15 Komisař Rex II (15)
16.40 - Zoom
13:10 Lenssen & spol. (81)
13:40 Ženatý se závazky (52) 16.55 - Než přijede záchranka
17.10 - Silnější než rozum
14:10 Kobra 11 X (15)
15:10 Hvězdná brána VIII (7) 17.25 - PORT
16:05 Las Vegas: Kasino III 17.55 - Přidej se
17:00 Odpolední Televizní 18.10 - Nedej se
18.30 - Hledám práci
noviny
18.55 - Zprávy v českém
Sportovní noviny
znakovém jazyce
Odpolední Počasí
19.05 - Pique-nique III (6/9)
17:40 Vražedná čísla (11)
19.30 - Pětka v Pomeranči
18:30 Ulice (1325, 1326)
20.00 - Rodinné křižovatky
19:30 Televizní noviny
20.30 - Večírek
Sportovní noviny
22.10 - V čele Evropy
Počasí
22.30 - Události, komentáře
20:00 Comeback
23.10 - Mír s tuleni
20:40 Beze stopy VII (18)
00.45 - Podzimní příběh
21:35 Odložené případy VI
Francouzský film
22:30 Strach nad
02.35 - Divadlo žije!
Hongkongem
03.00 - Q
00:50 Novashopping
03.25 - POP ART
01:10 Go-Go šou
04.05 - Zoom
02:35 112
04.20 - Sardinie aneb
03:05 Věštírna
13 božských šlápot (2/13)
04:10 DO-RE-MI
04.35 - Ohněstrůjce
05:00 Novashopping

05.00 - Chalupa
je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 – Televarieté
10.20 - Veliká stavba
11.35 - Chodníčky
větrných krajánků
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Dotek anděla III
(19/30)
14.35 - Soudkyně Amy VI
15.20 - Krásy evropského
pobřeží
15.25 - Game Page
15.50 - Byla jednou jedna
planeta (19/26)
16.15 - Nejlepší holub
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
18.45 - 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 (3/8)
23.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.25 - Cesta do Vídně
a zpátky
00.55 - Dotek anděla III
01.40 - Hledání ztraceného
času
02.00 - Události v regionech
Brno
02.25 - Události v regionech
Ostrava
02.50 - Sabotáž
03.15 - Tajné akce StB (18/40)
03.30 - Regiony ČT24
03.55 - Kultura v regionech
04.20 - Evropský manuál
04.40 - Prezidenti, králové
a knížata

Støeda

05:59
Snídaně s
Novou
08:35 Zorro: Meč a růže (60)
09:30 Alchymie lásky
11:15 Beze stopy II (21)
12:10 Komisař Rex III (1)
13:05 Lenssen & spol. (82)
13:35 Ženatý se závazky (53)
14:05 Kobra 11 X (16)
15:10 Hvězdná brána VIII (8)
16:05 Las Vegas: Kasino III
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:40 Vražedná čísla (12)
18:30 Ulice (1327, 1328)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Ordinace v růžové
zahradě 2 (111)
21:15 Druhá šance (12)
22:10 Zákon a pořádek: Útvar
pro zvláštní oběti VII (18)
23:05 Cyborg
00:45 Kriminálka Miami II
01:30 Novashopping
01:50 Tyjátr
03:00 Věštírna
04:10 DO-RE-MI
05:00 Novashopping

05.00 - Pod
pokličkou
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Páni v cylindrech
10.45 - Písničky z Kabinetu
11.00 - Moravská zastavení
11.25 - Kavárnička dříve
narozených
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Na pomoc životu
- rakovina prsu II
13.50 - Dotek anděla III
(20/30)
14.35 - Soudkyně Amy VI
(16/22)
15.20 - Chcete je?
15.25 - Zašlapané projekty
15.45 - Šikulové
16.00 - Medúza
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 – Stop – Rady řidičům
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
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 (11/12)
00.00 - Blues ze Staré Pekárny
00.40 - Dotek anděla III
(20/30)
01.25 - Hotel Babylon III (3/8)
02.20 - Pětka v Pomeranči
02.45 - Události v regionech
03.10 - Události v regionech
Brno
03.35 - Události v regionech
Ostrava
04.00 - Regiony ČT24
04.30 - Otmar Oliva
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Sobota

06:15Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:30- Deník zasloužilé
matky I (12)
07:55- Přátelé VI (7)
08:25- M*A*S*H (73)
08:50- M*A*S*H (74)
09:20- Odpadlík V (8)
10:15- Případ pro Sam I (2)
11:10- To je vražda, napsala VI
12:10- Drzá Jordan I (9)
13:05- Deník zasloužilé matky
I (13)
13:35- Sabrina mladá čarodějnice IV (12)
14:05- Čarodějky III (19)
15:00- Zoufalé manželky II
(22)
15:55- Křídla naděje
Německý film
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VI (8)
20:00- Velmi křehké vztahy III
(74)
21:20- Ano, šéfe!
22:25- Chirurgové V (2)
23:20- Instinkt zabijáka (2)
00:15- Vraždy v Kitzbühelu
IV (10)
01:10- Volejte Věštce
02:55- Ve jménu zákona V (5)
03:45- Caruso show
04:35- Miláčci

05.00 - Bydlení je hra
05.20 - Tibet
v Nepálu: Sklizeň
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Píseň z jižních Čech
09.15 - Jiří Korn
09.35 - A něco navíc
10.20 - Příště u Vás
z Kloubouků u Brna
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Domácí lékař
aneb Nic není jen tak
13.40 - Dotek anděla III
14.25 - Kde peníze pomáhají
14.35 - Haf! (61/62)
15.00 - Benjamin Kvítko
15.25 - Záhada hradu
Černá růže (9/13)
15.50 - Svět Elmo (50/56)
16.05 - Daleká cesta
za domovem (11/39)
16.30 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Zkus mít vkus
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Bílé ovce
18.45 - 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
20.55 - 13. komnata
Marty Kubišové
21.30 - Uvolněte se, prosím
22.20 - Sex ve městě IV (7/18)
22.50 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.55 - Losování Euromiliony
23.00 - Město duchů
Americký film
00.55 - Dotek anděla III
01.40 - Činčin
02.20 - Události v regionech
02.45 - Události v regionech
Brno
03.10 - Události v regionech
Ostrava
03.35 - Regiony ČT24
04.00 - Krásný ztráty
04.30 - Ajťáci II (1/6)

06:35- Dexterova laboratoř II
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:30- Deník zasloužilé
matky I (13)
07:55- Přátelé VI (8)
08:25- M*A*S*H (75)
08:50- M*A*S*H (76)
09:20- Odpadlík V (9)
10:15- Případ pro Sam I (3)
11:10- To je vražda,
napsala VII (1)
12:05- Drzá Jordan I (10)
13:00- Deník zasloužilé
matky I (14)
13:30- Sabrina mladá čarodějnice IV (13)
14:00- Čarodějky III (20)
15:00- Zoufalé manželky II
15:55- Až na konec světa
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5 - Souboj týmů
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VI (9)
20:00- Nepodceňuj
blondýnky
21:20- Šakal
23:50- 28 dní poté
01:55- Volejte Věštce
03:40- Ve jménu zákona V (6)
04:30- To je fór!

05.00 - Zkus
mít vkus
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.55 - Krásy evropského
pobřeží
06.05 - Šikulové
06.20 - Trojčátka (20/26)
06.45 - Sezamová angličtina
07.15 - Kromaňonec (20/21)
07.35 - Záhada hradu
Černá růže (9/13)
07.55 - Doma chutná nejlépe
08.10 - Králové
08.20 - Pošli více cukroví
09.35 - Ovečka Shaun (9/40)
09.45 - Kuchařská
pohotovost
10.15 - Bílý tesák
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - David Vršecký: 10 let
k titulu
13.20 - Království divočiny:
13.50 - Chcete je?
13.55 - Dobrá rada nad zlato
14.25 - Partnerské vztahy
aneb Návod na
přežití
14.50 - Doktor Martin (19/23)
15.40 - Little Oberon
17.20 - Experiment
17.50 - Záhady Slavičího
domu (2/5)
18.40 - Evropské pexeso
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
05.00 - Báječný svět
a Šance milion
k nepřežití (5/10)
19.00 - Události
05.15 - Nekuř (2/4)
19.40 - Branky, body, vteřiny
05.20 - Příběhy staré
19.55 - Předpověď počasí
Indie
20.00 - Hodina pravdy
05.30 - Správy STV 21.00 - Eurovision Song
05.59 - Dobré ráno
Contest 2009
08.30 - Panorama
00.15 - Zprávy
09.10 - Na stopě
00.20 - Branky, body, vteřiny
05.00 - PORT
09.35 - Experiment
00.25 - Losování Šťastných
05.30 - Správy
10.05 - Neznámí hrdinové deset a Šance milion
STV
Pohnuté osudy
00.30 - Můj syn (2/2)
05.59 - Dobré ráno
10.35 - Rodinné křižovatky
Italský film
11.00 - Pod pokličkou
08.30 - Panorama
02.00 - 13. komnata
11.35
AZ-kvíz
09.10 - Přidej se
Marty Kubišové
12.00 - Bydlení je hra
02.30 - Pošta pro tebe
09.25 - Nedej se
12.25 - Černé ovce
03.20 - Blues ze Staré
09.45 - Letadlová loď
12.45 - Medúza
Pekárny
Enterprise
13.10 - Šikulové
04.00 - Folklorní magazín
10.40 - Neobyčejné životy
13.30 - Byla jednou jedna
04.20 - Bílá místa
11.35 - AZ-kvíz
planeta (19/26)
12.10 - Kuchařská pohotovost
14.00 - Velká trojka
05:59
12.40 - Černé ovce
14.25 - Sportovci světa
Snídaně s
15.25 - Evropa dnes
12.55 - Partnerské vztahy aneb
Novou
15.55 - Kus dřeva ze stromu
Návod na přežití
06:20
08:35 Zorro: Meč a růže (61)
16.10 - Vítejte v Tate galerii
Bolek a Lolek
13.20 - Prsten a řetěz
09:30 Julie Lescaut VI (8)
16.15 - Rodina a já
06:45 Baby Looney Tunes
14.35 - Bludiště
11:20 Beze stopy II (22)
16.35 - Bílá místa
07:10 Pirátova rodinka (30)
12:15 Komisař Rex III (2)
15.05 - Nejlepší holub
16.55 - Papá
07:35 Admirál Bublina útočí
13:10
Lenssen
&
spol.
(83)
15.20 - Toulavá kamera
13:40 Ženatý se závazky (54) 17.25 - Dvaasedmdesát jmen 08:05 Čarodějky VIII (5)
15.50 - Království divočiny:
české
historie
(36/72)
09:00 Eso
14:10 Kobra 11 XI (1)
16.20 - Prizma
10:15 Spy Kids: Špióni
15:10 Hvězdná brána VIII (9) 17.40 - Chcete mě?
16.45 - Tisíc let
v akci
16:05 Las Vegas: Kasino III 18.00 - City Folk - Split, 2007
české myslivosti
17:00 Odpolední Televizní 18.25 - Kosmopolis - Speciál 12:00 Volejte Novu
18.55 - Zprávy v českém
12:30 Hrdina jedné noci
17.10 - Velké dobrodružství
noviny
znakovém jazyce
Česká komedie
Sportovní noviny
18.55 - Zprávy v českém
19.05 - Magazín Ligy mistrů 14:15 Dva k sežrání
Odpolední Počasí
znakovém jazyce
19.30 - Haf! (61/62)
Německý akční film
17:40 Vražedná čísla (13)
19.05 - Game Page
20.00 - Zázračná planeta
16:10 Pátek není svátek
18:30
Ulice
(1329,
1330)
19.30 - Retro
21.00 - Svatojánské Navalis
Česká komedie
19:30 Televizní noviny
20.00 - Panna Marie,
22.00 - Elina Garanča
17:55 Babicovy dobroty
Sportovní noviny
Ivetka, atd.
22.30 - Události, komentáře
18:35 Koření
Počasí
21.00 - Historie.eu
23.10 - Golfmagazín
19:30 Televizní noviny
20:00 Forrest Gump
21.50 - Zašlapané projekty
Sportovní noviny
23.30 - Ajťáci II (1/6)
Americký film
22.05 - Rodinné stříbro
Počasí
23.55 - TV BONSAI...
23:05 Lovci dinosaurů
20:00 Účastníci zájezdu
00.15 - Gorodok (10/20)
Akční filma
22.30 - Události, komentáře
Český film
00:50 Sladká pomsta
00.40 - Ženy Charty 77
23.10 - Berlín, Alexandrovo
22:35 Nukleární cíl
02:30 Novashopping
00.55 - Pravda Fairaizlova
náměstí (8/14)
02:50 Tabu
00:20 Zjevení
01.50 - Panna Marie, Ivetka,
00.10 - Eurovision Song
04:30 DO-RE-MI
Americko - britský thriller
02.50 - Dobrodružství vědy
Contest 2009
05:20 Novashopping
01:50 Novashopping
a techniky
02.10 - Je to soda (1/3)
02:10 Volejte Novu
03.20 - Hledám práci
02.40 - Mír s tuleni
02:35 Babicovy dobroty
03.40 - Rodina a já
04.15 - Film point
03:05 Áčko
04.00 - Bílá místa
04.40 - Než přijede záchranka
04:30 DO-RE-MI
04.20 - Cimbál
06:15(11/13)
ve vážné hudbě
05:20 Novashopping
Teleshopping
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05.00 - Kus dřeva
ze stromu
05.15 - Vítejte
v Tate galerii (6/15)
05.20 - Soukromá muzea
05.30 - Tisíc let české
myslivosti
06.00 - Sicílie není jen mafie
06.30 - Správy STV
06.55 - Silnější než rozum
07.15 - To jsou věci! (10/10)
07.40 - Počesku
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Folklorní magazín
09.50 - Náš venkov
10.10 - ...a tuhle znáte?
10.40 - Hledání ztraceného
času
11.00 - Panna Marie, Ivetka,
atd.
12.00 - PORT
12.30 - Pětka v Pomeranči
12.55 - Game Page
13.20 - Sabotáž
13.50 - Nina Simone
v Montrealu 1992
14.50 - Kamera na cestách
15.45 - Měsíc
16.45 - Medúza
17.30 - Po stopách
17.45 - O češtině
18.00 - Divadlo žije!
18.30 - Kultura.cz
18.50 - Kde peníze pomáhají
19.00 - Evropské hudební
kořeny
20.00 - Zlatá šedesátá (17/26)
21.00 - Sousto
21.10 - Démanty noci
22.20 - Artmix
23.10 - Echo Pražského jara
23.20 - Noc s Andělem
00.50 - Blind Boys
of Alabama
01.50 - Sešli se ...
02.50 - Klobouček
03.25 - ČT Live
- Support Lesbiens
04.25 - Grotesky
04.35 - Ladí neladí

06:00- Párty s
kuchařem
06:30- Kočičí banda (26)
07:00- X-Men: Začátek II (8)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Tajemství Sylvestera
a Tweetyho
08:00- Fresh Prince III (22)
08:30- Přátelé VI (9)
09:00- Autosalon
09:50- M*A*S*H (77)
10:20- Knight Rider I
11:20- Wolffův revír IV
12:20- Policejní vyjednavači
13:20- Columbo
14:55- Stůj, nebo maminka
vystřelí!
Americká komedie
16:45- Letiště 1975
Americký thriller
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VI (10)
20:00- King Kong
Americký velkofilm
23:40- Temná hra
Britský film
01:25- Návrat do
netopýří jeskyně
Americká komedie
02:55- Volejte Věštce
04:40- Helicops III (6)
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06:15
Království
surikat (4)
06:45 Kamarádi z lesa (5, 6)
07:15 Bolek a Lolek (22, 23)
07:35 Baby Looney Tunes
08:00 Pirátova rodinka (31)
08:30 Poplach v oblacích
Česká komedie
09:55 Jane Doe: Dokud
nás smrt nerozdělí
Americký film
11:35 Případ mrtvého muže
Český kriminální film
13:30 Moto GP
15:30 Vítr v kapse
Český film
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:30 Dva a půl chlapa IV
17:55 Rady ptáka Loskutáka
18:50 Občanské judo
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Liška Bystrouška (1/7)
06.15 - Psí kusy (1/7)
06.25 - Ferda (3/26)
06.50 - Trojčátka (20/26)
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
(5/6)
11.50 - Postřehy odjinud
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Zkřížené meče
14.15 - Cesty víry
14.35 - Křesťanský magazín
14.50 - Sváteční slovo
15.00 - Zlá krev (4/7)
16.15 - Paláce 1. republiky
na nábřeží Vltavy
16.35 - Moje rodina III (7/13)
17.05 - Evropský manuál
(2/24)
17.25 - Čétéčko
17.40 - Retro
18.10 - Arabela se vrací
aneb Rumburak
králem Říše
pohádek (33/39)
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 (2/2)
21.15 - 168 hodin
21.45 - Zprávy
21.50 - Branky, body, vteřiny
21.55 - Losování Sportky
a Šance
22.00 - Franck Keller (2/5)
23.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.40 - Huff II (10/13)
00.35 - Svět umění
01.30 - Uvolněte se, prosím
02.10 - Na cestě po východní
Srí Lance
02.40 - Konec starých časů
03.00 - Otázky Václava
Moravce 1. část
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

05.30 - Banánové
rybičky
05.55 - Nedělní ráno
06.50 - Správy STV
07.15 - City Folk - Split, 2007
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník (729/2379)
08.45 - Artmix
09.40 - Knižní svět
10.10 - Film 2009
10.40 - Exit 316 - Mise
11.00 - Chcete je?
11.05 - Mýty a fakta historie
12.00 - František Kožík:
13.15 - Hudební setkání
14.05 - Notes
14.50 - Svět umění
15.45 - Zasvěcení - ST 16.15 - Přestřelka
u O.K.Corralu
18.15 - Poklady světa
18.30 - Kultura.cz
18.55 - Simpsonovi XIX
19.15 - W. A. Mozart:
19.45 - Chvilka hudby
20.00 - Slezský ráj to na pohled
20.55 - Sestry Boromejky
21.15 - Ta kobylka vychrtlá
21.30 - Po stopách
21.45 - Na slezské Loiře
22.05 - Na plovárně
s Evou Jiřičnou
22.30 - Dům bláznů
00.20 - Johnny Griffin!
01.20 - Hodina pravdy
02.10 - Čétéčko
02.30 - Medúza - smrtící krása
03.15 - Kamera na cestách
04.05 - Paláce 1. republiky
na nábřežíVltavy
04.25 - Krásný ztráty

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Kočičí banda (27)
07:00- X-Men: Začátek II (9)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Dobrodružství Toma
a Jerryho
08:00- Přátelé VI (10)
08:25- Svět ve válce (16)
09:30- Svět 2009 (S)
10:05- Jed
Americký thriller
11:55- Receptář prima nápadů
13:00- Partie
14:00- M*A*S*H (78)
14:30- Jackova ukolébavka
Americký film
16:30- Columbo
18:00- Jak se staví dům
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VI (11)
20:00- Vraždy v Midsomeru X
22:05- Zloděj životů
Americký thriller
00:15- Válka policajtů
Britská krimi komedie
01:55- Volejte Věštce
03:40- Partie (S)
04:40- Sinan Toprak II (6)

20:00 Natěrač
Český film
21:35 Střepiny
22:05 Mr.GS
22:40 Téměř dokonalý zločin
Americký film
00:50 Kriminálka Miami II
01:35 Novashopping
01:55 Střepiny
02:20 Volenka
04:10 DO-RE-MI
05:00 Novashopping

17. 5. 2009

TV program
11. května 2009
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11. května 2009
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Ve čtvrtek se v Prostějově konal pátý ročník studentského majálesu
Ve čtvrtek 7. května v jedenáct
hodin dopoledne začal pátý ročník majálesu, který pořádá
Gymnázium Jiřího Wolkera a
divadlo Point, jež zastřešuje
personální služby, připravuje
scénky a různé atrakce. Finančně majáles podporuje Gaudeamus o.p.s., město Prostějov
věcné ceny poskytla marketingová společnost TK plus.
Průvod vyrazil od lázní přes
Skálovo náměstí, Smetanovy sady, Vojáčkovo náměstí, Netušilovu ulici, Komenského ulici, Špalíček, Kostelní ulice, Náměstí
TGM a svoji trasu ukončil na nád-

voří prostějovského zámku. Tam
se utkali kandidáti na krále majálesu a jejich družiny v různých
soutěžích. Nejvíce hodnocená byla volná disciplína, která je týmová. S pomocí hudby se představili
družiny, kde představili svého
krále pomocí tance nebo jen slovním projevem. Délka vystoupení
byla deset minut, během té doby
musela porota zhodnotit výstup
všech účinkujících. Porotu tvořilo
samo obecenstvo, mezi kterým
pár vybraných osob chodilo a dělalo anketu, koho by zvolili za
krále majálesu, ale byla také odborná porota, která hodnotila kva-

litu kostýmů, prezentaci a provedení volné disciplíny. Týmů se
zúčastnilo tolik, jako je škol, ale
není to pravidlem. Všichni, kdo
přišli v masce tak dostali kofolu
zdarma. Celou akci moderoval
Martin Dědoch, hlavním pořadatelem a koordinátorem akce byl
Jakub Hyndrich.
Po kratší prodlevě druhou polovinu Majálesu zahájila skupina Main street ska band a v 16 hodin se
obecenstvo dočkalo vyhlášení nejen krále majálesu, ale také ostatních kategorií. Jako první byla vyhlášena nejlepší maska, kterou
získal válečník William Wallis.

Cenu za nejlepší skupinu vyhráli
studenti převlečení za skupin
Kiss. Za nejlepší vystoupení bylo
oceněno Gymnázium Jiřího Wolkera.
No a po tomhle vyhlášení přišla
chvíle napětí. Honza Nedbal se
snažil obhájit loňský titul krále
majálesu, ale bohužel se mu to nepodařilo, protože letošním vítězem majálesu se stalo Reálné
gymnázium a králem se stal Medvídek v podání Lukáše Šperky a
jeho včeličky. První cenu předal
místostarosta Miroslav Pišťák a
také svěřil novému králi klíč od
radnice se slovy, aby jej dobře

uchovával a dobře s ním zacházel.
„Naštěstí jsem nenašel klíč od
městské truhly, ten bych ti asi nesvěřil s takovou důvěrou,“ dodal s
humorem Pišťák. Po slavnostním
předání klíče začal Michael Lužný hrát písně a král se odebral i s
místostarostou k historickému
vozu, kde udělali pár fotografií a
král si vychutnal jízdu kolem
náměstí, která byla součástí výhry.
Osmnáctiletý Lukáš Šperka nebo
také Medvídek by jako král nejraději viděl opravený prostějovský
zámek, aby měl jako král kde sídlit. Medvěda a jeho skupinu včeli-

ček bylo po celou dobu majálesu
vidět a slyšet daleko více než
ostatní skupiny. Tento nápad vznikl z hlav celé třídy. Nejdříve měla
být nominována včelí královna,
ale poté se zrodil nápad medvěda
a právě z toho vyšel nápad na vystoupení, které družina předvedla
a to tragédie nenaplněné lásky
mezi medvědem a včelí královnou. „Já jsem byl vybrán za
medvěda, protože mám vřelý
vztah ke zvířatům a to se na škole
všeobecně ví. Sbírám filmy o
medvědech a doma mám i početnou sbírku plyšáků,“ směje se Lukáš.

Odpolední program zpestřila skupina Okap, což je zkratka pro oficiální kapelu Pointu. „Členové
téhle kapely jsou nestálí. Zůstává
jen název a členové se stále obměňují. Vždy se, ale nějakým zázrakem dokážou sejít a zahrát,“ směje se Aleš Procházka, který se podílel na organizaci. Program se
neodehrával jen na nádvoří zámku, v 18 hodin v Národním domě
vystoupil pěvecký sbor Gymnázia Jiřího Wolkera s názvem
Lery´s Cherries a slavnostně byla
zahájena přehlídka Zámek Pointu, která na majáles navazovala.
-vevi- Foto: Martin Snídal

Omamný dým "jointu." I ten dozajista patří k nezapomenutelné éře
zlatých šedesátých let.

Včelí bzučení se neslo celým městem. Roj včeliček z Reálného gymnázia neohrozil
svými žihadly nikoho z přihlížejících.

Hippies nesmí nechybět. Květinové děti se v silné konkurenci rozhodně neztratily.

Chvilka napětí. Atmosféra houstne, do vyhlášení krále Majálesu 2009 zbývá už jen
pár minut.

Průvod těsně před finišem. Po dlouhé cestě městem se účastníci těší na zasloužený odpočinek v chládku
nádvoří prostějovského zámku.

Nejlepší maska. Cenu získal student v masce válečníka Williama Wallise.

Okamžik radosti. Loňský král Honza Nedbal smutně přihlíží jak, jeho místo obsazuje nový král Lukáš
Šperka se svojí armádou včel.

Slavnostní korunovace. Místostarosta Miroslav Pišťák předal novému vládci vedle koruny symbolický klenot - klíče od radnice města.

A je to doma! Reálné gymnázium oslavuje vítězství v letošním ročníku soutěže.

Kroužková zbroj vítězí. Jedním z oceněných byl také Tomáš
Hámor ve svém vydařeném kostýmu.
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Prostějovský zámek patřil divadlu, hudbě, filmu a umění,
konala se zde přehlídka studentských talentů Zámek Pointu

Na nádvoří prostějovského
zámku proběhl v pátek 8. května a v sobotu 9. května druhý
ročník přehlídky studentských
talentů divadla, hudby, filmu a
umění. Jedná se o nesoutěžní
přehlídku, které se může
zúčastnit kdokoliv, kdo se přihlásí. Festival má přinést pohodu a hlavně zábavu.
Akce se uskutečnila díky Městu
Prostějovu, divadlu Point, Gymnáziu Jiřího Wolkera, Městské
knihovny, marketingové společnosti TK plus a obecně prospěšné
společnosti Gaudeamus.
V pátek v 10 hodin dopoledne odstartovala dílna „Komiks ve filmu a fotografii,“ což je tvorba založená na vytvoření drobného filmového tvaru podle komiksu pro
děti od dvanácti do patnácti let.
Poté následoval workshop „Site

Specific,“ který byl určen pro
účastníky ve věku čtrnáct až třicet
let. Úkolem umělců bylo vytvářet
vlastní mini příběhy, scénky, instalace, výtvarné objekty, divadlo
nebo hudbu. Jejich výsledky si
obecenstvo mohlo prohlédnout v
sobotu v deset hodin odpoledne
ve vnitřních prostorách zámku.
V 16 hodin odpoledne pobavil
publikum divadelní soubor Bombičky ZUŠ V. Ambrose hrou od
Jana Wericha Tři sestry a jeden
prsten, která poukazuje na to, co
se stane, když tři sestry chtějí napálit své muže. (Sestry najdou po
cestě z jarmarku prsten a rozhodnou se, že připadne té, která nejvíce zesměšní svého muže.
Všechny si vymyslí všelijaké
lumpárny… Ale hra je plná vedle humoru také moudrostí a pochopením.) Hodinu na to se pub-

likum mohlo kochat v divadle
Point hrou Monty Pythonův létající cirkus. Herci byli inspirováni
legendárním britským televizním seriálem plným vtipných
skečů. Tuhle skupinu tvoří jen
muži, kteří dokážou pojmout humor svým vlastním způsobem.
Po půl druhé hodině se na zámku
představili Via Crucis – Křižáci s
koncertní verzí prvního prostějovského muzikálu z roku 2003.
Hudbu napsal Arnold Prokop,
libreto a texty Miroslav Ondra,
Vojtěch Peštuka a Aleš Procházka. „ Před šesti lety to byl první
muzikál v takovém rozsahu. Hrál
se jeden a půl sezóny a návštěvnost byla pět tisíc lidí,“ vzpomínal Procházka.
V hlavním pořadovém čase ve 20
hodin odstartovala Improliga,
mezinárodní soutěž v improvizo-

vání skupin nebo jednotlivců.
Přihlásit se mohl přímo na místě
kdokoliv a jakéhokoliv věku. Improliga má tři základní pravidla.
Prvním z nich je, že účastníci si
losují téma na scénku nebo hudební ukázku z možností, které
napsali sami diváci. Na přípravu
jsou jen tři minuty a ten samý časový limit mají soutěžící na předvedení. Krátké nebo přetažené
představení se pokutuje trestnými body. A třetím pravidlem
je, že porota je tvořena jak diváky, tak odbornou porotou, která hodnotí provedení a postoj k
úkolu. No a po zábavném představení zahrála k pobavení publika kapela Laxemberk. „Tahle
skupina je zvláštní tím, že její
členové Jakub Hynrich a Ondřej
Krátký nemají rádi hudbu. Kolem sebe však mají opravdové

muzikanty, kterým se snaží komickým způsobem vystoupení
sabotovat,“ přiznává s úsměvem
Procházka. A završením pátečního programu přehlídky byla
prostějovská ska a reggae skupina Zion Squad, která je známá po
celé České republice.
V sobotu dopoledne se program
rozdělil do dvou míst. Na zámku
začal program stejně jako v předešlý den komiksem ve filmu následován site specific a v Městské knihovně, která se letos poprvé zařadila jako partner, byl
program Osobnosti čtou svoje
oblíbené knihy. Vystoupila tady
dramaturgyně České televize a
herečka Buranteatru v Brně Jitka
Šotkovská. Ke čtení si vybrala
knihu E = mc2, Lásko moje od
francouzského spisovatele Patricka Cauvina, který v knize zo-

brazuje dvě jedenáctileté nadprůměrně inteligentní děti, které
řeší své problémy přemoudřele a
svérázně a nejsou schopni pochopit, že svět kolem nich nemá
pochopení, když spolu odjedou
na dovolenou do Benátek. Kniha
je pojata velice humorným způsobem. I následný program se
odehrával v knihovně, a to den
otevřených dveří, která zahrnovala prohlídku s odborným výkladem, jež navazoval na pořad
Osobnosti.
Další akce se odehrávaly v divadle Point. Prvním představením
v divadle byla premiéra nejmladších divadelníků GJW, souboru
Pointík, v představení Detektivní
Karkulka. Po skončení představení vystoupili na podium další
malí členové Pointíku, kteří zahráli představení Strašidlo Can-

tervillské, inspirované povídkou
Oscara Wilda. (Někde v Anglii
leží strašidelný zámek, kde žije
nešťastné strašidlo spolu s americkou rodinkou. Patálie se nikomu z nich nevyhnou...) V 17 hodin předvedl svůj um divadelní
soubor Tragaču s představením
Ženské. V představení vystupují
jen samé ženy, které vtipným a
humorným způsobem poukazují
na feminismus. Téměř v závěru
večera zahráli herci z Buranteatr
Brno hru Craig Warner podle románu Patricie Highsmithové Cizinci ve vlaku. Celý festival zakončila noční prohlídka zámku s
výsledky workshopu Site Specific. Ještě v pátek 15. května v 19
hodin vyvrcholí dílna a workshop v divadle Point a určitě se
diváci mají na co těšit.
-vevi- Foto Martin Snídal

Narváno! Hlediště divadla Point zaplnilo obecenstvo, které se těšilo na přichystaná představení účastníků festivalu.

Sporák na jevišti? Nedílnou součástí divadelního projevu herců jsou rekvizity, které často mohou mít
velmi neobvyklou podobu a využití.

Umění v mnoha podobách. Skupina mladých aktérů předvedla na jevišti obdivuhodný výkon, jež byl oceněn hlasitým potleskem diváků.

V plné sestavě. Tuhle skupinu tvoří jen muži, kteří dokážou pojmout humor svým vlastním způsobem. Hru Monty Pythonův létající cirkus
zvládli bravurně.
Nejmladší divadelníci. Mladým umělcům
při přípravě na hru
Detektivní Karkulka pomáhali organizátoři festivalu Martin Dědoch a
Aleš Procházka.

Inzerce
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S PORT ORLI SI ZACHRÁNILI KRK
Sportovní tipy

Po Liberci čeká Nymburk

15

Událost týdne

Berďa to dokázal!

Spanilá minulotýdenní cesta tenisty TK Agrofert Prostějov turnajovým pavoukem v německém Mnichově skončila až finálovým triumfem. Ve finálovém utkání předvedl
český hráč opravdové zmrtvýchvstání, kdy dokázal
zvrátit tie break třetí sady
s Rusem Južným ze stavu
1:5 na 7:5! Celkově tedy vyhrál 6:4, 4:6, 7:6 a získal
tak tedy vysoce ceněný triumf na turnaji vysoké kategorie. Vydařený víkend
zástupců TK Agrofert
umocnily i dvě hráčky Lucie
Šafářová a Petra Kvitová,
které přešly shodně prvním kolem silně obsazeného turnaje v Madridu.
-zv- Foto: Zdeněk Pěnička

Foto týdne
Basketbalisté Prostějova dokázali ustát enormní tlak pátého čtvrtfinálového utkání s Libercem a po nervydrásajícím
duelu postoupili do semifinále.
Očekávaná výhra se však na
palubovce haly Sportcentra
DDM nerodila ve středu lehce.
Všemi předem odepsaný Liberec přijel na Hanou dokonce s
denním předstihem a také s
početnou enklávou svých příznivců.
Oproti svým dvěma předcházejícím vystoupením v Prostějově,
se tentokrát představilo v oranžových dresech úplně jiné mužstvo,
které prahlo po skalpu vysokého
favorita. Borci v domácích barvách však po dlouhé době udrželi nervy na uzdě a hlavně díky tomu nakonec dovedli střetnutí do
kýženého konce. Hlavním strůjcem konečného úspěchu byl opět
kapitán Beechum, který trefoval
své trojkové pokusy vždy v pravý čas. Velkou vzpruhou bylo
také činění Hanavana, jenž se vyvaroval typického oplácení a dotáhl své spoluhráče až k Nym-

To je úleva. Po závěrečném klaksonu středečního utkání s Libercem, byl
oddech domácích hráčů očividný
foto: Zdeněk Pěnička
burku. „Jasným králem celé série
byl Hurl Beechum. Ten dokázal
vždy v pro nás nejnevhodnější
chvíli skórovat z neuvěřitelných
pozic. K tomuto hráči chovám
velký respekt,“ neskrýval obdiv
k prostějovskému čarostřelci hostující kouč Jan Slowiak. Stejného mínění byl i domácí kouč Peter Bálint: „Hurl dokázal, že je to
basketbalista evropské úrovně.
Má za sebou angažmá v mnohem silnějších ligách a své zkušenosti dokázal prodat v náš prospěch. V posledním zápase hodnotím také vysoko Hanavana, jenž podal opět po delší době velmi
dobrý výkon,“ chválil své americké opory kouč Orlů. Důležitou
výhrou si s největší pravděpodobností zachránili Prostějovští s
trochou nadsázky krk. V kuloárech se totiž hodně nahlas šuškalo, že by případná porážka
mohla mít pro celý hanácký klub
nedozírné následky. V právě probíhající sérii s Nymburkem už

nemá BK Prostějov co ztratit a
může jen získat. „Fakta mluví
jasně. Nymburk je velký favorit,
my můžeme jedině překvapit,“
vyjádřil jasně šance svého celku
Bálint. Nymburští si v přípravě
na semifinále odskočili ke dvěma zápasům do Německa, kde
porazili Frankfurt 86:60 a podlehli euroligovému Efes Istanbul
jen o pět bodů. „Tyto výsledky
naznačují jasně, že Nymburk má
výtečnou formu. Přesto si nemyslím, že jdeme do boje předem poraženi. V sezóně jsme s
Nymburkem dokázali odehrát tři
vyrovnané zápasy. Pokud zopakujeme výkon v našem posledním zápase, tak nejsme bez šancí,“ nestahuje kalhoty dokud je
brod daleko Peter Bálint. V prvním zápase se to moc nezdařilo,
když si Orli odvezli z Polabí třicetibodovou prohru. Ve středu
však může být všechno jinak!
Další basketbal na str. 26 a 27
-zv-

ČEKÁ NÁS NABITÁ STŘEDA

Středa 13. května je dnem, který bude z pohledu regionálního sportovního fanouška opravdu nabitá.
Fotbaloví příznivci určitě naberou kurz sever,
přesněji Konice, kde se bude odehrávat velice pikantní souboj mezi domácím Sokolem a Protivanovem v rámci Moravskoslezské divize. O znatelný kousek blíž k Prostějovu se pak v Kostelci bude
odehrávat další štiplavý souboj dvou házenkářských regionálních bašt. Domácí Sokol přivítá na
své palubovce krizí zmítaný soubor Prostějova. A
do třetice přímo ve městě, přesněji v hale Sportcentra DDM je na programu druhé semifinálové
střetnutí Mattoni NBL, mezi BK Prostějov a divácky velmi atraktivním Nymburkem. Pověrčiví lidé
se bojí třináctky jako čert kříže, komu ale přinese
toto legendami opředené číslo štěstí a komu naopak smůlu? Všechny tři zápasy mají jasně rozdané
karty. V případě fotbalovém je tentokrát oproti minulosti vysokým favoritem na jaře velmi dobře hra-

Přijede Robo. Exprostějovský basketbalista Robert
Tomaszek se ve středu představí na Hané.
Foto Zdeněk Pěnička
jící Protivanov. Od porážky k porážce kráčející
Konice, se nečekaně zamotala do záchranářských
bojů a vzhledem k posledním výsledkům a hlavně
výkonům obou týmů, by bylo něco jiného než
tříbodový import Protivanova překvapením. Také
v prvoligovém házenkářském derby je vysokým
favoritem jeden z týmů a to domácí Kostelec. Prostějov je již dávno jistým sestupujícím, ba co víc
na jaře nezískal ještě ani jeden bod! Také statistika, kdy Kostelec pouští body v domácí hale jen
výjimečně určuje jasného favorita. Třetím v řadě
je pak basketbalový zápas. Domácí Prostějov nemá přílišné naděje na úspěch s tuzemským hegemonem Nymburkem a s největší pravděpodobností se tak bude jednat o poslední letošní domácí
zápas Orlů.
Papírové prognózy jsou však věc jedna a realita,
zvláště ta sportovní věc druhá. Nechme se tedy
překvapit, jak všechny zajímavé duely v „nešťastnou“ středu dopadnou. O všech utkáních vás samozřejmě budeme podrobně informovat v příštím
vydání Prostějovského Večerníku.
-zv-

Gól? A přece nebyl! Přímo zázračný zákrok vytáhl v nastaveném čase
prestižního fotbalového utkání mezi Kralicemi a Určicemi hostující gólman Miroslav Nejezchleb v nastaveném čase. Hlavičku svého kolegy z
protější svatyně Zdeňka Kofroně, vyškrábl hostující gólman opravdu neskutečným způsobem.
Foto: Zdeněk Pěnička

Na fotbale létaly facky

Nepěknou dohru mělo jinak
vcelku poklidné derby mezi
účastníky Přeboru Olomouckého KFS Kralicemi a Určicemi.
Po závěrečném hvizdu se na
hřišti rozpoutala neskutečná
mela, která se postupně přesunula do prostoru mezi kabinami. Rozlícení fanoušci, hráči a
funkcionáři obou táborů se do
sebe pustili hlava nehlava. Původcem všeho byl zřejmě domácí gólman Kofroň, který se
po neproměněné tutovce v nastaveném čase nechal strhnout
emocemi a frustrací a vrhl se na
svého úspěšnějšího konkurenta
Nejezchleba. Tento impuls samozřejmě rozpoutal lavinovou

reakci a už to jelo. Naštěstí se
však vše během několika minut
uklidnilo a také hlavní arbitr
měl tolik rozumu, že z toho
žádné exemplární soudy nevyvodil. Jistěže podobné věci na
fotbalové stánky nepatří, ale
kdyby zase nikoho tento krásný
sport nevzrušoval, tak by ho nemělo cenu provozovat. Ke cti
obou týmů patří hlavně fair
účinkování na hřišti, kdy se ani
jeden z týmů nesnížil k žádným
unfair zákrokům. Horké hlavy
vychladnou a alespoň bude o
čem povídat…
Podrobná reportáž na str. 25
-zvFoto Zdeněk Pěnička

Vybíráme nejlepší a nejhorší mužstvo víkendu

JEDNIČKA VÍKENDU
TJ SOKOL PROTIVANOV
Fotbalisté Sokola Protivanov za týden zcela změnili svou tvář. Zatímco v uplynulém týdnu neměl jejich trenér na jejich výkon s Otrokovicemi slov, tak tentokrát po přesvědčivé výhře ve Žďáru pěl na
své ovečky jen pochvalné ódy. Tříbranková výhra s určitostí vlila
obrovské sebevědomí do protivanovského tábora, které je určitě
před středečním derby v Konici potřeba. BRAVO, PROTIVANOV!

PROPADÁK VÍKENDU
SOKOL KONICE
Tentokrát nebylo co řešit. Na jaře hodně trápící se Konice své prachmizerné výkony korunovala v sobotu na hřišti Hulína. Sedmibranková nadílka, ale hlavně způsob hry, kterým se konický tým prezentoval neměl úroveň ani špičky Krajského přeboru. Navíc s největší pravděpodobností přišla Konice o svou největší oporu Kmecika, jenž obdržel červenou kartu a zápas musel dochytávat hráč! KONICE, 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

11. 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
Byt
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
Byt
OV

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

Marie Pujmanové, Prostějov 4 520,Resslova, Prostějov
5 000,Wolkerova, Prostějov
6 000,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,Wolkerova, Prostějov
10 000,Švýcarská, Prostějov
10 000,-

Tel.:604 665 206
Tel.:605 070 842
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.:605 070 842
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.
2+1 cihl., 72m2, vl.topení. Klidná čtvrť.
8700Kč/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 GARÁŽE u staré nemocnice.
Cena: 1000Kč/měs.

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

Moravská, Prostějov
Karlov, Prostějov
Vodní, Prostějov
J. Zrzavého, Prostějov
Dolní, Prostějov
Dolní, Prostějov
Krasická, Prostějov
Moravská, Prostějov
Dolní, Prostějov
Krasická, Prostějov
Rumunská, Prostějov
Dolní, Prostějov
Dolní, Prostějov
B. Šmerala, Prostějov
Dolní, Prostějov
Brněnská, Prostějov
J. Zrzavého, Prostějov
Tylova, Prostějov
Západní, Prostějov
V. Špály, Prostějov
Jezdecká, Prostějov
Moravská, Prostějov
Jezdecká, Prostějov
Západní, Prostějov
Jezdecká, Prostějov
B. Šmerala, Prostějov
Jezdecká, Prostějov
Šlikova, Prostějov
Šípková, Prostějov
Jezdecká, Prostějov
Vojáčkovo n., Prostějov
Jezdecká, Prostějov
Jezdecká, Prostějov

info v RK
790 000,1 000 000,1 000 000,1 030 000,1 040 000,1 074 000,1 080 000,1 120 000,1 140 000,1 150 000,1 150 000,1 200 000,1 250 000,1 290 000,1 390 000,1 410 000,1 440 000,1 450 000,1 525 000,1 547 670,1 600 000,1 615 680,1 630 000,1 644 200,1 649 000,1 700 250,1 750 000,1 970 000,2 092 110,2 100 000,2 353 410,2 363 410,-

Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:604 665 206
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:60 5070 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.:604 665 206
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 – pronájem,

5+1 Nová, Němčice nad Hanou 15 000,2+1 Myslejovice
710 000,2+1 Lešany u Prostějova
740 000,4+1 Rozstání pod Kojálem
870 000,1+1 Přemyslovice
950 000,2x3+1 Pavlovice u Kojetína
970 000,3+1 U lázní, Kralice na Hané 1 410 000,Brodek u Prostějova
1 575 000,2+1,1+1 Výšovice
1 640 000,3+1 Lutotín
1 800 000,2x2+1 Lidická, Prostějov
2 650 000,4+1 Prostějov
3 150 000,3+1 Šlikova, Prostějov
3 200 000,Winklerova, Prostějov 3 320 000,5+kk Prostějov
3 600 000,2x3+1 Krasická, Prostějov
3 995 000,-

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

Dr.byt 2+1, PV-E.Beneše,plast.okna,lodžie,zateplení.
Vybourané jádro!
Cena: 999 000,-Kč.
Nový cihlový byt 2+kk Západní ul., PV, 60m2, Osobní
vl. III. patro,jížní strana.Možnost garážového stání.Volný
ihned.
Cena: 1 750 000 Kč.

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

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

www.jhreality.cz
POPTÁVKA!
Prokonkrétníhoklientahledámebyt3+1
(předneboporekonstrukci)vProstějově
vdosahunovénemocnice–ul.Anglická,Švýcarská,
Italská,Holandská,Finská,BelgickáFrancouzskáa
sídl.Slavíčka,Zrzavého,Špály,apod.

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

NOVINKA

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

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

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.
Prodej posledních dvou pozemků PV-Vrahovice,Za
Pujmanovou ul.
Cena: 1200,-Kč / m2.

Prostějov, ul. Na hrázi
Prodej lukrativní stavební parcely o výměře 325 m2,
včetně projektové dokumentace a stavebního povolení na výstavbu RD 5+1 s dvojgaráží.
Cena: Kč 1.362.000,-

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

NOVINKA

Prostějov, Moravská ul.
Prodej cihlového bytu 4+1 po rekonstrukci v osobním vlastnictví. Zv. přízemí, podl. plocha 98 m2, lodžie. Možno i garáž za cenu Kč 200.000,-.
Cena: Kč 1.940.000,-

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

Výhodná investice !!
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!

Prodej pozemku 13 000m2 u cesty
Držovice - Smržice.
Cena: 220,-Kč / m2.
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

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,-

NOVINKA

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.

VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.
Ivaň okr. Prostějov, samostatně stojící vilka 6 + 1z roku 1990, celopodsklepená, vjezd, garáž, pěkná zahrada
900 m2, bezvadný stav.
Cena: 2 780 000,-- Kč
Prodej řadového RD 4+1 s dvorkem, Čechovice, po kompl. rekonstrukci, bezvadný stav.
Cena: 2.400.000,-- Kč
Prodej RD v Prostějově, Nerudova
ul., 4 + 1, zahrada 800 m2, vjezd, garážování, nutné investice.
cena : 3 500 000,-- Kč
Prodej RD Ivaň 5 + 1, dům z roku
1990, topení ÚT a TP, zahrada, velmi
pěkný.
cena: 2 780 000,-- Kč
Prodej řadového domu s obchodem Plumlovská ul., 75 m2, dvůr,
malá zahrádka. Celková výměra 260
m2
cena: 2 250 000,-Prodej bytu 3 + 1 v OV, cihla, sídl.
E. Beneše patro, samostatné topení,
nový kotel ÚT, lodžie, velmi pěkný
byt, nízké náklady na bydlení.
Cena: 1 750 000,-- Kč
Prodej bytu 2 + 1 v Brně, cihla,
osobní vlastnictví, poschodí, klidná
čtvrť nedaleko centra.
Cena : 1 700 000,-- Kč
Prodej zánovního rodinného domu
v Kladkách, 5 + 1, dvě nadzemní
podlaží, velmi dobrý stav, vjezd na
pozemek, malá zahrada.
cena: 1 350 000,-- Kč
Prodej výrobního a skladovacího
areálu v Plumlově, výrobní a skladové haly, admin. budova se sálem,
sauna, výměra 5 650 m2
Cena: 13 000 000,-- Kč
Klenovice na Hané, provozní areál dílny, sklady, kanceláře, manipulační
plochy, vše ve velmi dobrém stavu, 1
600 m
cena: 4 900 000,-- Kč
Pozemek na stavbu RD za tenis.
areálem, výměra 750 m2, veškeré
sítě,
cena: 1 750 000,-- Kč.

www.reality-prostejov.com

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

NOVINKA

Prostějov, Mozartova ul.
Byt3+1vosobnímvlastnictví,70m2,6.patro,plast.okna,
lodžie,orientacenazápad.
Cena:Kč1.050.000,-

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

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.Šárka–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 rekonstrukci
SLEVA! Kč 1.130.000,3+1, Mozartova ul. – OV, 70 m2, 6. p., výtah, lodžie,
plast. okna
Kč 1.050.000,3+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 1.427.670,4+1, Moravská ul. – OV, 98 m2, zv. přízemí, po rekonstrukci, lodžie
Kč 1.940.000,+ možno garáž (Kč 200.000,-)

BYTY – PRONÁJEM:

1+kk, Waitova ul. – jen pro 2-3 studentky
Kč 2.100,-/měsíc vč. inkasa/1 osoba
1+kk, Kostelecká ul. Kč 4.500,-/měsíc + inkaso
1+1, 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, 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. …

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

reals@volny.cz

prodej proSTĚJOVSKO
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

Vykoupíme Vaši nemovitost !!

Pronájem reklamní plochy 5m x 1,8m na ul.
Partyzánská, PV,
Cena: 500Kč/ měsíc

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

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

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

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
SLEVA– NOVÁ CENA: 830 000 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./ze7,výtah,
vrekonstr.domě–plast.okna,zateplenáfasáda.Vbytěšatnaavest.skříně.RSP89 Cena:1150000Kč
 2+1 – Tylova: cihl./os.vlast., 3.p./ze 3, vl. etážové topení, plast. okna, klimatizace, plovoucí
podlahy,zděnýsklep,velkýbalkon,ihnedvolný.
RSP189
Cena: 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 – Klenovice na Hané: os. vlast./cihl.,
1.patro, po rekonstrukci – nová kuch. linka, dlažby, plast. okna…; velká terasa. RSP199
NOVINKA: 1 500 000 Kč
 3+1 - Šmeralova: družst./panel., byt asi rok po
kompletrekonstrukcivč.zděnéhobyt.jádra–nová
kuch. linka, koupelna, podlahy, dveře…; v bytě
šatna, plast. okna se žaluziemi, nová lodžie, v revitalizovanémdomě.RSP129 Cena:1800000Kč

PRONÁJEM

1+kk–Raisova:nezařízenýcihl.bytslodžiíaplast.
okny,volnýihned
Cena:5700Kčvč.ink
1+1 – Karlov: nezařízený cihl. byt, plast. okna, vl.
topení,ihnedvolný
Cena:4000Kč+ink
1+1 – sídl. E. Beneše: nezařízený byt, s plast. okny,
ihnedvolný SLEVA–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
Cena: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:9000Kčvč.ink
3+1 – Partyzánská: nezařízený cihl. byt, 1.patro,
balkon
NOVINKA:5000Kč+ink

www.realspektrum.com
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„Se sezónou jsem maximálně spokojen,“ říká trenér Čada
Ohlédnutí kouče za veleúspěšným ročníkem v podání VK Prostějov
V pořadí již šestý mistrovský titul získal ve své kariéře trenér
VK Prostějov Miroslav Čada.
V obsáhlém exkluzivním rozhovoru pro Prostějovský Večerník však přiznává, že ten letošní
byl zdaleka nejnáročnější. Ač
by se na první pohled zdálo, že
získat tuzemský primát bylo s
takovým týmem hodně jednoduché, tak ostřílený kouč poukazuje na abnormální tlak,
kterému byl celý prostějovský
volejbalový tábor po celou sezónu vystaven. Že pro něj práce
ziskem titulu zdaleka nekončí,
potvrdil i v následujícím rozhovoru, jehož první část otiskujeme i se stručným hodnocením
jeho svěřenkyň níže. Druhou
část rozhovoru najdete v následujícím vydání Prostějovského
Večerníku.

mi. Jenže my tady budujeme ještě
mnohem silnější tým a tak s tím
hráčky musí počítat.“
¤ Máte toho hodně za sebou. Byl
ten letošní tlak na výsledky
největší ve vaší dosavadní kariéře?
„Určitě. Přece jenom jsme sem
všichni přišli, aby tady ty výsledky a úspěchy byly. I když
ze strany vedení nijak
viditelně tlak vytvářen nebyl, tak si
to každý z týmu
uvědomoval. Ať už
se jednalo o hráčky
nebo realizační tým,
tak to všichni věděli.
Musím říci, že ne
všichni se s tím vy-

rovnávali optimálně. Přece
jenom bylo
vidět, že někdo něco podobného zažívá
poprvé.“
¤ Až na exces
před zápa-

ru na její post adekvátní náhrada
nebyla. Muselo by se to řešit jedině nákupem nové hráčky!“
¤ Jak jste vnímal play off. Po
´rozcvičce´ s Přerovem, přišel
těžší test s Olympem a vyvrcholilo to bitvou z Brnem…
„Olymp se celou sezónu postupně
zlepšoval a s příchodem Háječkové jejich výkonnost kulminovala. Přiznávám, že
jsem ale
tak vyrovnané
zápasy

¤ Ten poslední čtvrtý zápas už
proběhl podle vašich představ?
„Tak jsme chtěli hrát už od toho
prvního duelu, ale byli jsme nervózní. Z toho pramenila ta vyrovnanost. Celkově však vládne
spokojenost.“
¤ Měli jste v průběhu finále třeba nějakou válečnou poradu?
„V tom stylu nějakého vyhrožování nebo vymývání hlav to ne,
to nebylo potřeba, protože si každý uvědomoval o co jde. Jenom
jsme se zaměřili na ty věci, které
nám nešly. Každý zápas jsme si
podrobně rozebrali a věděli jsme
v čem děláme chyby.“
¤ Které hráčky byly v té sérii
stěžejními oporami, tahou-

ciziny, protože upřímně vzhledem k našim ambicím tady už
není kde brát.“
¤ Vyhráli jste titul. Příští sezónu tedy předpokládám, že obhajoba je samozřejmostí a budete chtít výrazněji prorazit v
lize mistryň?
„Určitě počítáme s tím, že dostaneme opět tu kartu a jednoznačným cílem bude postup ze skupiny. Případná účast ve Final four
by pak byla bombou, navíc
máme zájem o jeho uspořádání!“
Zdeněk Vysloužil

MISTROVSKÝ KÁDR OČIMA TRENÉRA
Michaela JELÍNKOVÁ
„Patřila určitě k oporám. Poprvé v kariéře působila v roli první nahrávačky a zhostila se jí
dobře. Potřebuje získat další zkušenosti.“

¤ Jak byste zhodnotil uplynulou
sezónu?
„Myslím si, že můžeme být spokojení, protože jsme všechny
náročné cíle zvládli. Hodně těžké
to bylo zvláště v Champions league. Určitou dobu nám trvalo než
jsme si na sebe zvykli. Ten zásah
do družstva byl přece jenom dost
velký. Každopádně však vystoupení v lize mistryň, ale i v českých
soutěžích bylo dobré. Z tohoto pohledu jsem tedy maximálně spokojen. Možná, že kdybychom byli v LM kompletní v tom rozhodujícím zápase v Rijece, mohlo to
být ještě lepší.“
¤ Jak klapal tým? Některé
hráčky, které byly v minulosti
zvyklé na mnohem větší vytížení přece jen tolik šancí nedostávaly…

Lucia TÖRÖKOVÁ
„Přišla na pozici druhé nahrávačky. Kdykoliv
bylo potřeba, tak to zvládla. Jejím handicapem
je menší výška.“

Valerie PUŠNĚNKOVOVÁ
„Konec sezóny měla vynikající. Je to typ agresivní smečařky, která navíc výborně blokuje.“

Ivana BRAMBOROVÁ
„Maximální spokojenost s její výkonností. Je
to hráčka, která je zatím málo známá. Zdobí ji
výborný servis.“

„Milada bude!
A Tomanová také
podepsala!“
„Jedinou nespokojenou hráčkou
byla Gönciová a to se vyřešilo. Je
pravdou, že do Prostějova přišly
hráčky, které byly předtím ve
svých družstvech velkými opora-

¤ Co Spalová, bude i v příští sezóně?
(úsměv) „Milada bude! A Tomanová také podepsala!“
¤ Vrátím se ještě k Brnu. Vy ten
tým dobře znáte, překvapila
vás nějaká hráčka svým
výkonnostním vzestupem?
„Hlavně první dva zápasy byla
nejlepší hráčkou Mikysková,
pak už se jí tolik nedařilo.“
¤ Když jsme u těch posil, může
to být i někdo z Brňanek?
„Já k tomu v této chvíli nemám
co říct. Hlavně se však díváme do

Monika KUČEROVÁ
„Přišla v polovině sezóny o Vánocích. Je to
útočnice, na které byl trochu vidět herní výpadek.“
To už znám. Pózování s mistrovským pohárem ovládá Miroslav Čada dokonale…
foto: archív

sem v Olomouci, jste tu „sme- právě s Olympem nečekal. Ve fičku“ mladých žen ukočíroval. nále pak Brno hrálo na hranici
Musel jste často používat to po- svých možností, mohlo však vymyslné ´bu, bu, bu´?
hrát jeden zápas ne celou sérii.“
¤ Pomohlo Prostějovu, že nemohly hrát Tobiášová s Božkovou?
„Pravdou je, že to určitě trochu
ovlivnilo výkonnost Brna. Na
druhé straně na postu Tobiášové
hrála Mikysková, která byla nejlepší hráčkou soupeře. Nevím tedy, jestli by tak dobře hrála Tobiášová. Každopádně se však jedná
„Zápas v Olomouci a to co bylo o zkušené hráčky a z tohoto popřed ním bylo hodně závažné. hledu to pro nás byla výhoda.“
Byla to však jediná výstřednější ¤ Na vás nezvykle jste v průběvěc, kdy jsem musel vůči družst- hu finálové série sáhl razantně
vu tvrdě vystoupit. Řekli jsme si do sestavy zařazením Tomašejak dál a pak to bylo v pořádku.“ kové…
¤ Vzaly si to tedy holky k srdci? „My jsme dělali na síti hodně
„Ano, až do konce sezóny už ne- chyb a s příchodem Tomašekové
byl žádný problém.“
se to zklidnilo. Gabika není žádná
¤ Jednou z největších opor byla vynikající útočnice, ale pes obraTak na zdraví! Na závěrečném banketu nemohl chybět ani přípiMarkéta Tomanová. Jak byste nář. Z tohoto pohledu, že dělá mitek s šéfem nejvyšším Miroslavem Černoškem…
řešil její případné zranění?
nimum chyb byla hodně kolektifoto: Jiří Vojzola „To by byl velký problém. V kád- vu platná.“

„K družstvu jsem
musel jen jednou
tvrdě vystoupit.“

ny?
„Hlavně v tom závěru to byla Pušněnkovová, která v sezóně nebyla až tak výrazná. Tradičními
oporami byly Spalová s Tomanovou a výtečně hrála také Bramborová.“
¤ Finále dohrávaly některé
hráčky se zraněními. Bylo to
vážné nebo v rámci finiše sezóny?
„Tak byly tam dvě kolena. Míla
Spalová bude muset pravděpodobně na artroskopii a problémy
měla i Bramborová. Některé
hráčky braly antibiotika. Problémy měla Pušněnkovová a Thomasová prakticky kvůli problémům s přitahovačem nemohla
chodit. Vzhledem k tomu nahuštěnému programu a náročnosti

„Případná účast
ve Final four
Champions league
by byla bombou.“
celé sezóny to však bylo v
normě.“
¤ Je po sezóně, ale vy už určitě
spřádáte plány na příští rok.
Jakých změn dozná kádr?
„Nějaké změny určitě budou, ale
kostra zůstává zachována. V současnosti právě jednáme s vedením klubu o případném posilování.“
¤ Víte už kdo s určitostí družstvo opustí?
„Wittocková. Jedná se o velmi
talentovanou volejbalistku, ale
padl na ni určitý útlum a my nemáme čas čekat! Vzhledem ke
svému věku má nárok na výpadky, ale mi si opravdu nemůžeme
dovolit dlouhodobě někoho vychovávat.“
Dokázali jsme to! Kompletní
realizační tým VK Prostějov
bezprostředně po zisku titulu v Brně
foto: Jiří Vojzola

Jolien WITTOCKOVÁ
„Měla výtečnou první polovinu sezónu, ale v té
druhé byla nahrazena Soaresovou, která ji předčila především v útoku ze zadních pozic.“

Solange SOARESOVÁ
„Její největší devízou je útok ze zadních pozic
a také profesionální přístup ke svým povinnostem.“

Milada SPALOVÁ
„Lídr týmu! Milada je vyrovnaná jak v útoku,
tak v obraně. Zkrátka naše klíčová hráčka.“

Elisha THOMASOVÁ
„Výborná hráčka co se týká útoku. Má velké
fyzické předpoklady. Myslím si, ale že úplně
nevyužila svůj potenciál.“

Gabika TOMAŠEKOVÁ
„Hráčka, která přišla jako třetí blokařka. Je to
tréninkový typ, neustále maximálně dře a
vrátilo se jí to účastí v základní sestavě v posledních zápasech sezóny.“

Markéta TOMANOVÁ
„Jedno z nejlepších liber v celé Evropě! Vyrovnaná jak na přihrávce, tak i v obraně.“

Nikol SAJDOVÁ
„Mladá perspektivní, určitě svou příležitost
dostane.“

Daniela GÖNCIOVÁ
„Ctižádostivá hráčka, která chce hrát. Má dobrou tréninkovou morálku. Nedostala tolik šancí jak si představovala a tak šla jinam.“ -zvV minulé sezóně měla asi nejlepší životní sezónu a mě hodně mrzí, že to dopadlo nakonec
jak dopadlo.“
-zv-
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Reality Kocourek
znalecká a realitní
kancelář
Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
tel./fax: 582 330 169
mob.: 608 630 108
www.reality-kocourek.cz
E-mail: info@reality-kocourek.cz
Člen evropského klubu realitních kanceláří
· Zprostředkování prodeje a pronájmu
nemovitostí a bytů
· Znalecké posudky nemovitostí pro převody
a pozůstalosti
· Tržní ocenění pro poskytování všech druhů
úvěrů od bankovních domů
· Ocenění pro hypoteční úvěry a stavební spoření
· Ocenění majetku společností
· Likvidace společnosti
· Oceňování pro veřejné dražby
· Zprostředkování úvěrů

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

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

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

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

RD – PRODEJ

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

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

BYTY - PRODEJ

Plumlov
Byt 3+1 o vým.64 m2 s krásným výhledem v klidné
lokalitě, plastová okna, nízké náklady na bydlení,
garáž, parkování.
Cena:1.400.000,--Kč
Prostějov -V.Outraty
Družstevní byt 1+1, I. NP, podlahová plocha 32 m2.
Cena: 750.000,- Kč
Prostějov - Budovcova
Cihlový byt 2+1, OV, podlahová plocha 56m².
Cena: 1.150.000,-Kč

BYTY - PRONÁJEM

Plumlov - pronájem bytu 3+1, volný ihned .
6.000 Kč + ink.
Plumlov, ul. Lesnická - 2+1, volný od 1. 6. 2009.
5.500 Kč + ink.

CHATA – PRODEJ

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

NÁŠ TIP!
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

NOVINKA!

RD Tištín
Tel.: 777 231 606
Zast. plocha 115 m2, zahrada 450m2. Dům k
rekonstrukci. Obecní voda natažena do domku,
vytápění na tuhá paliva, přípojka plynu před domem, žumpa, obecní kanalizace před domem,
elektřina v domku..
Cena 300.000,- Kč

VýRAZNÁ SLEVA!

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

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: 890.000,-- Kč

NOVÉ CIHLOVÉ BYTY
JEZDECKÁ - PROSTĚJOV

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 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

640.000 Kč
840.000 Kč
890.000 Kč
1.190.000 Kč
865.000 Kč
1.090.000 Kč
1.110.000 Kč
1.140.000 Kč
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
1.580.000 Kč
1.640.000 Kč
1.690.000 Kč
1.740.000 Kč
1.880.000 Kč
1.950.000 Kč
2.200.000 Kč

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

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

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

www.asistent-reality.cz

Pokoj J. Kučery c, 12 m2
3.200,-Kč vč.ink.
Garsonka Olomoucká c, 22 m2 3.200,-Kč + ink.
1+1 Olomoucká c, 33 m2
5.500,-Kč vč.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 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, m2
5.500,-Kč + ink.
2+1 Žeranovská p, m2
6.500,-Kč + ink.
2+1 Brněnská c, 56 m2
7.500,-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.
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, m2
8.000,-Kč + ink.

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

DOMY – PRODEJ

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

Byt 3+1 (73m2) – ul. Zrzavého,
Prostějov
prodej bytu v os.vlast., panel, 3. patro,
výtah, lodžie, dům po kompletní rekonstrukci, plast.okna,byt v původním
stavu, udržovaný, ihned volný.
Cena: 1.430.000,-Kč

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

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

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

RD 3+1 Plumlov - okr. Prostějov
koncový řadový dům po rekonstrukci, dvorek, podkroví,
nová kuchyň, plast. okna.
Cena: 2.260.000,-Kč

NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM

Prostějov – Svatoplukova ul.
Nadstandardní prostory 140m2, výlohy s bezp. fólií,
alarm, venk. neon, vhodné jako salon, prodejna.
Vjezd pro zásobování a 1 parkovací místo.
Bližší informace v RK
Prostějov – Svatoplukova ul.
Přízemí, cca110 m2, vhodné pro kanceláře, lehkou
výrobu, velmi dobrý techn. stav, 3 parkovací místa.
Bližší informace v RK
Prostějov-Olomoucká
Prostory vhodné ke komerčním a prodejním účelům
(2x prodejna 51 m2, 57 m2) včetně příslušenství (
sklady, garáže, dvůr).
Bližší informace v RK

STAVEBNÍ POZEMKY
PRO RODINNÉ DOMY

Držovice
Prodej2pozemkůurčenýchprostavbuRD,inženýrské
sítě na hranici pozemku, výměra pozemku 1020 m2.
Cena: 1600,- Kč/m2
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného na
stavbu RD, inženýrské sítě na hranici.Celk.výměra
cca 1500 m2.
Cena: 900,- Kč/m2
Alojzov - Prodej pozemku na začátku obce Alojzov
určeného územním plánem k výstavbě RD. Celková
výměra 3.276m². Prodej možný po částech.
Cena: 650,-Kč/m²

POPTÁVÁME:
• RDvProstějověaokolí–Bedihošť,Hrubčice,Držovice,
Vrahovice, Mostkovice, Určice,…
• Provozní objekt s kancelářemi
• Pronájemnebytovýchprostorcca60-70m2–prodejna
zahrádkářských potřeb
• Restaurace v Prostějově
• Pronájem bytu 1+1 v Prostějově
• Pozemekprovýstavbugarážíaparkovánínákladních
automobilů (cca 3-5tis. m2)
• Koupě bytu 2,5+kk v Olomouci, vhodný
k rekonstrukci
Chcete prodat RD nebo byt? Díky naší široké
databázi klientů Vám nabízíme
rychlé zprostředkování prodeje.

Kompletní nabídku naleznete také na
www.reality-kocourek.cz, www.nemovitosti.cz.

Pronájem 1+1 Divišova, PV Tel. : 777 851 606
Cihla, II. patro, 43 m2, nezařízený, sprchový
kout, celý byt po kompletní rekonstrukci.
Cena : 7.000,- Kč/měs. vč. ink.

Pronájem 2+kk
Tel. : 777 231 606
centrum, PV
Pronájem exkluzivního bytu v centru PV,
novostavba, 2+kk, 65 m2, l. patro. Součástí
vybavení je dřevěná kuchyňská linka.
Eurookna, na podlahách dlažba. Ihned
volný.
Cena : 8.000,- Kč/měs.+ink.
BYTY PRONÁJEM:

1+1, n/c, centrum
5.000,- Kč/měs.+ink.
1+1, z/p, Tylova, PV
6.500,- Kč/měs.vč.ink.
2+1, n/c, Vodní, PV
6.000,- Kč/měs.+ink.
2+1, n/c, M.Majerové, PV 7.500,- Kč/měs.vč.ink.
2+1, n/c, centrum, PV
7.000,- Kč/měs.+.ink.
3+1, n/p, Sídl. Svobody
9.000,- Kč/měs.vč.ink.

POZEMKY:

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

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

NEBYTOVé PROSTORY:

Garáž Držovice
104.000,- Kč
Širokánabídkakanceláří, nebytovýchaobchodníchprostor

Prodáme váš byt, rodinný dům či chalupu

olomouc, Přerov, Prostějov

volejte ZdArmA 800 555 365

RD 4+1, 2+kk Mostkovice - okr. Prostějov
pozemek: 1.722 m2, garáže, zahrada, lodžie, krytý bazén,
plast. okna.
Cena: 3.420.000,-Kč

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

RD 3,5+2 Dětkovice - okr. Prostějov
pozemek: 5.000 m2, samostatně stojící, garáž, balkon,
terasy, klidné místo.
Cena: 3.500.000,-Kč

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

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
Určice - prodej dvoupodlaž.
celopodsklep. RD 5+1, (popř.
dvougenerační 2x 2+1 s
možností rozšíř. do podkroví)
s garáží a zahradou. Dům po část. rekonstr., zbývá
dokončit2.NP.Zastav.pl.343m2,zahrada357m2.
Cena:vRK
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
Pozemky - prodej:
PV-Vrahovice - prodej stavebního pozemku o výměře 600 m2 na ul. Marie Majerové.
Informace v RK.
Cena: 635.000,- Kč
Nebytové prostory
Prostějov-pronájemnebyt.prostornaul.Dolnívhodných k provozování obchodu, sídla firmy, skladování
apod.Celkovápodlah.plocha75m2,vytáp.nazemní
plyn,parkováníuobjektu.Objektvrekonstrukci,možnoststaveb.úpravdlenájemce.
Cena:vRK
Prostějov - pronájem nebyt. prostoru (kanceláře) v
podnikatel. objektu v centru města, naproti OD Prior.
Kancelář je vybavená, nachází se ve II. patře, 39 m2,
rozdělenána2místnosti(15+24m2),kuchyňka,WC,
vlast. elektroměr. Možnost pronájmu parkovacího
místavedvoře.
Cena:6.500,-Kč/měs.+inkaso

Reality
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REALITNÍ KANCELÁŘ

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
fax.: 582 351 422, www.ackoreality.cz
zelená linka: 800 107 01
BYTY:
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
BYTY PRONÁJEM:
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
Pronájem bytu 3+1 Šárka včetně zařízení, 4.patro, ihned volné.
Nízkýnájemvčetněinkasa
7500,Kč/měsíčně
Pronájem bytu 1+kk C Boudy, včetně zařízení, 36 m2,
4.patro. Ihned volné, byt je zařízený nábytkem, postelí,
sedačkou, lednicí a pračkou. Cena pronájmu včetně inkasa
Cena 6 100 Kč /měs.
Pronájem bytu 1+1 Tylova včetně zařízení, 6.patro, 36 m2, cena
pronájmuvčetně inkasa.
6000,-Kč/měs
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
Objektpřízemníhorodinnéhodomu4+1Drozdovice,zast.
pl. 285 m2, poz. 1428 m2, plyn, kanalizace, voda vl. i obecní.
Lokalitablízkocentraurybníka.Vhodnénarestauracisvenkovnímposezením,penzion,sídlofirmyatd.
3600000,-Kč
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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:1.650.000,-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, ihned volný.
Cena: 8.000,-Kč/měsíc + inkaso (cca 2.000,-Kč)

◘ Prodej RD 1+1 v Ondraticích po částečné
rekonstrukci. Koupelna, kuchyně, el, voda částečně
omítky.
Nová Cena 599 000Kč.

◘ Prodej RD 4+1 v Držovicích, po rekonstrkci,
omítky, podlahy, koupelna, kuchyň, střecha, zahrádka
150m2 s vjezdem.
Nová Cena 2.250.000,-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

◘ 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

Pozemky prodej:
Prostějov - lukrativní stavební pozemky (u ulice
Olomoucká) o výměře 900 m2 a 1.200 m2, inženýrské sítě a příjezdová komunikace v těsné
blízkosti pozemků.
Cena: 1.100,-Kč/m2

◘ Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví,
Zrzavého, lodžie, plastová okna,zateplení,úpravy,
Cena 1 250 000,-Kč

◘ Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví na
Dolní ulici, lodžie, plastová okna, zateplení.71m2.
Cena 1 495 000,-Kč

Ostatní:
Výměna řadové garáže Prostějov-Moravská
za garáž v lokalitě sídliště Hloučela.
ProdejřadovégarážeProstějov-Krasice,Moravská,
elektřina, zvýšená vrata.
Cena: 220.000,-Kč
◘ Prodej chaty 2+kk, Bělecký mlýn, pozemek
cca. 420m2. Krásné, klidné místo u potoka.
Cena 230 000Kč

POSKYTUJEME KRÁTKODOBé
PŮJČKY OPROTi ZÁSTAVě NEMOViTOSTi. PENíZE DO 3 - 5 PRAC. DNŮ

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 Dolní OV, balkon. Po celk. rekonstrukci vč.
zděného jádra. Cena 890.000Kč
T:739 322 895
1+1 Outratova OV 53m2. 900.000Kč
723 335 940
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 55m2, balkon, šatna, komora. Po rekonstrukci.Cena 1.140.000Kč
T:739 322 895
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 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
dohodou.
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 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 1.100.000Kč
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 1.590.000Kč
T:723 335 940
RD 3+1 Plumlov po rek., zahrada.Cena 1.760.000Kč
T:723 335 940
RD 5+1 Prostějovičky Zahrada, garáž, plyn.ústř.topení
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
Nový RD 5+1 Pv zahrada 1.000m2, garáž, 2x koupelna
a WC
T:723 335 940
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+kk Mičoly 36m2 Nájem vč. ink 4.500Kč
T:739 322 895
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
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 Žeranovská Nájem 6.500Kč + ink T:723 335 940
2+1 Brněnská Cihla. 2x balkon. Po celkové rekonstrukci. Nájem vč. ink 7.500Kč
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+1Anglická68m2,pokompletnírek.Nájem7.000Kč+ink.
T:723 335 940
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
RD 5+1 PV nový nadstandardní, garáž, zahrada. Nájem
20.000Kč + ink
T:723 335 940

www.realitypolzer.cz

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

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

Byty pronájem

2+1 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
2+1 OV, PV Palackého, cihla
3+1 OV, PV V. Ambrose 61m2, cihla
3+1 OV, PV Moravská, cihla
3+1 DV, PV Šmeralova
3+1 DV, PV A.Slavíčka,

790tis Kč
1.090tis Kč
1.690tis Kč
1.490tis Kč
1.550tis Kč
1.450tis Kč

RD Kostelec na Hané, novostavba 5+1, garáž,
dílna, bazén. 2.690tis Kč rychlé jednání – sleva!
RD Kostelec na Hané, 3+1, 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. 3.290tis 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, 1.400,- 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 OV, V. Opatovice-jevíčko.
820tis
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
RD Ondratice 5+1, zahrada
1.350tis 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,
608 
888 541,
www.a-zreality.cz
 mob.:



E-mail: prostějov@a-zreality.cz.

   

  
Byt
3+kk Prostějov,
Podjezd


1.870.000,-Kč



      
    

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

RD 1+1 Měrovice na Hané
440.000,-Kč

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

Tel.:606 922 838

    
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
RD
3+1
 
  
jsou 2 pokoje z toho jeden se vstupem na terasu,   
Vřesovice,
okr.
Kralice
n.H.
RD
5+1
s
garáží,
řadový,
poschoďový,
plynové ÚT. Dále je k prodeji zahrada 390m2 s       
 
   
 
Prostějov
765.000,-Kč
veškeré
IS,
dvojgaráž,
zahrada,
po
částečné
rekonnovou prostornou garáží a s podsklepenou kůl   Cena 1.575 tis. Kč.     
strukci.
nou.
Cena 1.670.000Kč. 
  
RD

  
 
* Rekreační chata mezi obcemi Čunín a Maleny
3+1Lipová,
okr. Prostějov
na samotě uprostřed lesa, v sousedství jsou jen      
        
850.000,-Kč
   
čtyři další chaty. Chata je přízemní, podsklepe        
ná. Vstupní nekrytá terasa, hala, kuchyň a ložni      
ce, WC suché. Zastavěná plocha chaty včetně      
2+1 Slavětín
Litovle
Plumlovská přehrada - Chata 2+1, voda, elektřina, RD

 u

terasy je 50m2. Celková plocha oplocené, udr




plyn, zahrada 400 m2.
Cena 640 tis. Kč     
890.000,-Kč
žované zahrady je 462m2. Cena 350.000 Kč.
    
* RD 5+1 v Dobrochově. V 1NP je vstup přes
RODINNé DOMY, CHATY

zádveří na chodbu, je zde schodiště do 2NP, gaRD Vranovice - Kelčice
ráž, bývalá uhelna, kotelna a sprcha. Ve 2NP je
chodba, spíž, WC, kuchyně s jídelnou a obývací
1.190.000,- Kč
pokoj. Ve 3NP je chodba, koupelna, WC a čtyři
obytné místnosti. Dům je napojen na veškeré
Otaslavice – RD 2+1, řadový, poschoďový, smíšené
RD 6+2 Drysice okr. Vyškov
inženýrské sítě, byl postaven v roce 1991 a je
zdivo, El., voda, plyn, kanalizace, malý dvorek.
velmi dobře udržován.
Cena 2.490.000Kč.
Cena 540 tis. Kč
1.350.000,-Kč
* RD 5+1 v Brodku u Konice, po kompletní rekonstrukci, cihlový, celk. výměra poz. 400m2,
Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice a Čechovice 
zast. plocha 126m2. V přízemí jsou 2 pokoje,
RD
2,5+1
Slatinice,
okr.
 



 
kuchyň, chodba s koupelnou a WC. V podkroví
Olomouc
2.549.000,





Kč
jsou 3 pokoje z toho jeden s lodžií. Dále garáž,



      
kotelna a sklad uhlí, na zahradě gril. Vzdálenost
     
20km od Prostějova. Čistý vzduch, klid a krásná
RD
5+1
Čehovice,
 


 okr.
 
    
příroda.
Cena k jednání je 1.890.000Kč.


Prostějov

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


Tel.:606 922 838

Cena 1.099 tis. Kč

BYTY



2.700.000,-Kč

Stavební pozemek Vranovice-

* NOVINKA * Prodej bytu 1+1, Prostějov, ul.
Byt 1+KK, OV, panel, v PV
Cena 635 tis. Kč
Kelčice
475,-Kč/m2
Tovačovského, OV, cihla, 1 NP, 35m2, plast.
Byt 1+1, OV, panel, v PV
Cena 799 tis. Kč
okna, sklep, byt po rekonstrukci bez dalších inByt 1+1, Dr., panel, v PV
Cena 848 tis. Kč
 

vestic. Parkování u domu. Cena 860.000Kč
Byt 1+KK,
OV.,
panel v PV  
Cena 899 tis. Kč
3 Stavební pozemky Kralice
Dr.,PV  
* Prodej bytu 3+1 v Plumlově, OV, cihla, 1
NP,  
Byt 2+1, panel,
Cena 999tis. Kč
na Hané
600,-Kč/m2
85m2, plastová okna, ÚT - vytápění plynové
(k  
Byt 2+1
s šatnou,
panel,
v PV Cena 1.000 tis. Kč


Dr.,


dispozici je i kotel na TP), plovoucí podlahy, balByt 2+1, OV, panel, pěkná lokalita, v PV Cena 1.100 tis. Kč
kon, 4x sklep, byt je po kompletní rekonstrukci
Byt 
2+1 s šatnou, OV,
panel, v PV
Cena 1.200
 
 
 
 tis. Kč      
– bez dalších investic. U domu kryté garážové
Byt 2+1, Dr., cihla, nízké náklady v PV Cena 1.210 tis. Kč







      
Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV Cena 1.155 tis. Kč
stání, zahrádka a dětské hřiště. Vyhledávaná
 Byt


2+1,
Dr., cihla,
po rekonstrukci, v PV
Cena 1.260 tis. Kč      
a klidná lokalita!! MOŽNOST VÝMĚNY
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV
Cena 1.365 tis. Kč     
TOHOTO BYTU ZA RODINNÝ DŮM V
Byt
 v

2+1, OV, cihla,
PV Cena
1.390 tis. Kč
PLUMLOVĚ S DOPLATKEM!!
Byt 3+KK, Dr,
panel, v PV
Cena 1.290


 
tis. Kč
Cena 1.590.000Kč – SLEVA
!! 
3+1, OVpanel,
v PV  Cena
1.365 tis. Kč
 Byt


Tel.: 606 922 838
Byt 3+KK, OV, cihla, v PV
Cena 1.390 tis. Kč
POZEMKY

   
Byt 3+1, Dr., panel,, po rekonstrukci v PV

Cena 1.450 tis. Kč

www.reality-domino.cz

NAVŠTíVíME A VŠE ZA VÁS ZAŘíDíME

   
   

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, Ohrozim, s vjezdem a zahradou, plocha pozemku
420 m2, po rekonstrukci, doporučujeme prohlídku.
Cena: 1.990.000,- Kč
Prodej RD
4+1, Bedihošť,s
vjezdem a zahradou,
plocha pozemku

 
1036 m2, částečně zrekonstruovaný, možnost okamžitého nastěhování. Cena k jednání.
Cena: 1.490.000,- 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
Byt 1+1, OV, 42 m2, panel, PV – sídl. Svobody Cena: 840.000,- 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 2+1, DR, 55 m2, lodžie, panel, PV – V. Špály
Cena: 890.000,- Kč
Byt 3+1,OV,74 m2, panel, PV – italská Cena: 1.125.000,- 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 bytu 3+1, 75 m2, PV – S. Manharda, cihlový, pěkný
Cena: 9.200,- Kč včetně inkasa

  
   

 

    
    

    
   
   
  
  
     

  
    
       

         
       
     

 
 


 
 


 


 


 
 
 


  
 
  
  

   

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

Zájemci
o plošnou
inzerci
volejte číslo
608 022 023

A další nemovitosti
najdete na
www.oknorealit.cz

  
Uzávěrka  


OKNO REALIT
IGIVEX s. r. o.

      
  
     
  
  
   
   
    
     
    
  
    
   

 
  
* Prodej oplocené zahrady v Plumlově, o výměře
Pěkný byt 3+1, v OV, panel, po rekonstrukci, v PV
    
tis. Kč
366m2. U pozemku je elektřina, další sítě nejsou.
Cena1.470
 

 
tis. Kč
Pozemek se nachází v klidné lokalitě s velmi
pěkByt 3+1, OV, panel,
po rek.,
v PV
Cena 1.699
ným výhledem na Plumlov. Cena 160.000Kč.
      
 Hanáckého pluku 1498/3
* Prodej stavebního pozemku v Plumlově o
DALŠí NABíDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz       
celkové výměře 1.438m2, která obsahuje i tře779 00 Olomouc
tinový podíl na příjezdové komunikaci. Sítě u
    
CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
pozemku. Poslední volná parcela v dané lokali  www.oknorealit.cz
   
BYT
Či DŮM?
tě.
Cena 700Kč za 1m2.
  


    
ZAVOLAT
A MY
VÁS RÁDi
  STAČí
JEN

 

           

tel. 606 742 419 p. Studený
tel. 844 111 141

  

inzerce je
vždy čtvrtek
ve 14.00
hodin

Reality

11.
května2009
2009
11.
května

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

reality

reality

reality

práce

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

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

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

Pronájem bytu 1 + 1 i ke komerč. uč.
Tel.: 722 912 715.

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

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

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

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

Koupím chatu v okrese Prostějov
Seriózní jednání. Platím hotově. 608
211 482.
Byt 4+1, nadstandardní, V. Špály, 90m2,
OV, panel, dům i byt po kompletní rekonstrukci, zateplení, lodžie, zděné jádro, nová
kuchyňská linka, vestavěné spotřebiče,
plovoucí podlahy. Možnost převzít výhodný
pronájem garáže.
Cena: 2 070 000,-

Koupím stavební pozemek s možností okamžité výstavby. Prostějov a okolí. 775 125 779.
Koupím rodinný dům v Prostějově s
menším pozemkem. Stav nerozhoduje. 777 231 606.

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,-

Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 773 925 779.
Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. Děkuji.
777 231 606.
Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoli na sídlišti v Prostějově. Cena
max. 10.000 Kč vč. inkasa. 775 125
779.

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

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

reality
Hledám RD k rekonstrukci se zahradou, nejméně 500m2, samostatně stojící nebo rohový. Za nabídku děkuji.
Tel.: 606 742 419
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. Tel. 774 101 818,
www.byty-gfb.cz
Prodej 4 + 1, V. Špály, OV/P, 90m2,
lodžie, po kompl. rekonstr. Tel. 774
101 818, www.byty-gfb.cz
Prodej 3 + 1, Na hrázi, OV/P, 74m2,
šatna, lodžie, po rekonstr., tel. 774 101
818, www.byty-gfb.cz
Prodám DB 1 + 1, cihla, možný odkup
do OV, 38 m2. Vše po rekonstrukce,
voda, plyn, el., nová okna, podlahy,
koupelna. Bez účasti RK. Tel.: 725
045 792.

gratulujeme

Sháním pozemek na stavbu RD, nejlépe v dostupných obcích poblíž dálnice Olomouc – Vyškov. 777 231
606.
Hledám udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic,
Nové Dědiny aj. Částečná rekonstrukce možná. 773 925 779.
Prodám byt 1 + 1 v 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: 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 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

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 1.150.000 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
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 nebytové prostory (obchod) cca 35 m2, na hlavní ul. v PV.
6.000 Kč. Tel.: 724 337 984.

Přijmeme strojníka kolového rypadla,
řp. sk. C, profesní průkaz řidiče a platný strojnický průkaz. Tel.: 603 53 28
01.

Pronajmu byt 2 + 1, 7.500 Kč vč. ink.
Sídl. svob., 604 940 360.

Hledám obchodního zástupce pro
olomoucký kraj. Tel.: 608 025 895.

Pronajmeme garáže v Držovicích za
1.050 Kč/měs. Tel.: 608 811 174.

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

Pronajmu nový cihl. byt 3 + 1, 90 m2,
u centra PV. Tel.: 602 775 607.

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

Pronajmu byt 1 + 1 v RD, 6.500 Kč
vč. ink. Tel.: 728 380 936.

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.

Koupím chatu nebo jen zahradu na
Plumlovské přehradě nebo v
Prostějovičkách. RK nevolat! Tel.:
720 204 000.
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 domek v Prostějově do 1,5
mil. Hotově. I k opravě. Ne přes RK !!
Tel: 605 247 968.
Pronajmu krásný byt 3 + 1, po rekonstrukci. Možnost ponechání internetu
a satelitu. Volný od července. Kč
7.000,- + inkaso. Tel.: 737 466 993.

Želeč, okr. Prostějov. RD 5 + 1 s mož.
rozšíření, celk. pl. 1189 m2, obytná pl.
160 m2, po celkové rekonstrukci,
dvojgaráž, průjezd, 15km od PV, 3 km
od Brodku u PV. Cena: 1.790.000,Tel.: 773 631 631
Pronájem bytu 3 + 1 na Šárce se zařízením včetně inkasa se zařízením. Tel:
777 95 20 27.

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

Prodám byt 4 + 1, 95 m2, OV, v PV, po
úpravách, 773 99 68 23.

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

Prodej RD Smržice 3 + 1 po rekonstrukci s garáží. Cena 1,89 mil. Tel.:
777 181 816.

Přenechám do nájmu byt 2 + 1 (80
m2), 1. P., po celkové rekonst. v centru
PV. T.: 582 34 50 50.

Prodám byt 2 + 1 v OV, panel, zvýšené přízemí, původní stav, žádaná lokalita. RK nevolat. Tel.: 723 563 169.

Pronajmeme byt 2 + 1, 150 m od centra, klidné prostředí. Tel.: 736 685 337.

Pronajmu byty 1 + kk v PV a v
Mostkovicích Tel.: 602 745 131.

Vyměním státní byt 4 + 1 Brno Líšeň
za státní byt 3 + 1 v PV. Tel.: 731 16 13
78.

Pronajmu byt 2 + 1 (lze zvětšit) v RD.
Krásné, slunné, klidné místo se zahradou – pes, kůň možný. PV – 8 km.
Výhledově i prodej. Tel.: 608 927 854.

Pronájem prodejny Svatoplukova ul.
35 m2. a skl. prostor nebo kanceláře 55
m2. Info tel.: 582 344 384.

Pronajmu 1 + 1, tel.: 608 752 315.
Prodám byt 2 + kk, 38 m2, v OV, lodžie, panel. Volný. Němčice nad
Hanou. Cena 420.000 Kč. Tel.: 732
639 015.
Prodám zahradu i s chatkou 400 m2.
Tel.: 605 04 32 23.
Pronájem kancelářských prostor v
blízkosti centra Prostějova. Tel.: 724
111 453.
Pronajmu 1 + 1 Sídl. svob., 6.200 Kč
vč. ink. Tel.: 728 447 880.

seznámení

50-ti letá žena hledá podnájem v PV u
hodné paní, jednoho pokoje v RD.
Tel.: 733 368 521.

31/175 - rád bych poznal slečnu z PV
a okolí nejen na projížďky na horském
kole, později i víc. Mob.: 604 723 620.

Prodej RD 2 + kk v Domamyslicích se
zahrádkou. Cena dohodou. Tel.: 725
015 064.

Pronajmu garáž v PV mezi ul.
Krokova – Žeranovská. Tel.: 777 341
381 po 18. hod.
Prodám byt 3 + 1 a garáž v P (OV, cihla). Cena 1.550.000 Kč + 250.000
Kč. Volejte zájemci nikoliv RK tel.:
605 577 282 od 18.00 hod.
Pronajmu větší 1-pokojový byt velikosti 2 + 1, 51 m2, v PV. Cena 4.500
Kč/měs. Tel.: 724 337 984.
Pronajmeme větší dvoupokojový byt
v centru PV. 1. patro, samostatné plynové topení, balkon, klep. Byt po opravě, plast. okna. Nájemné 4.950 Kč
plus zálohy na služby a inkaso. Volný
od 1.7.2009. Možnost trvalého bydliště. Volejte 603 546 705.
Chcete prodat byt nebo nemovitost?
Tel.: 605 59 29 79.
Prodám menší řadový rodinný domek
v Otaslavicích v klidné lokalitě. Nízká
cena. Tel: 777 95 20 27.
Prodej RD 5 + 1, Čelechovice n/H, ZP
564m2, zahrada 1321m2, garáž, hosp.
budovy, skleník. Tel: 774 101 818,
www.byty-gfb.cz

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.

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.

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

Pronajmu byt 3 + 1 na sídl. E.Beneše.
Tel.: 724 883 309.

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

Pronajmu byt 3 + 1, kompletně zařízen, blízko centra. Cena vč. ink. 9.000
Kč. Tel.: 604 613 374.

100let oslaví
paní Olga POŘÍZKOVÁ
z Prostějova
dne 16. května 2009.
Mnoho zdraví, životní pohody,
radosti se svými blízkými
a hodně sil do dalších let
přeje dcera s rodinou.
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Prodej RD Plumlov 3 + 1 po rekonstrukci se zahradou. Cena 1.950 tis.
Tel.: 777 181 816.
Prodej bytu OV 1 + 1, ul. Krasická, novostavba, výměra 39 m2, 3p, po rekonstrukci, nízké náklady. Cena 1 060
000 Kč. Tel: 603 598 193.
Prodej panelového bytu 3 + 1 DB s
převodem do OV, ul. Italská, po částečné rekonstrukci, výměra 62m2,
2NP. s výtahem. Neprůchozí pokoje,
prostorný byt s balkonem. Cena
1150000 Kč. Tel: 603 598 193.
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 1040000 Kč. Tel: 603
598 193.
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 RD 4 + 1, ČelechoviceStudenec, ZP 139m2, zahrada 143m2,
udržovaný. Volný ihned. Tel: 774 101
818, www.byty-gfb.cz
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
Prodám 3 + 1 v OV, v PV. Ne RK!
Tel.: 608 02 19 57 po 16.00 hod.

Hledáme lektora pro pracovní činnost
truhlářské práce s příslušnou kvalifikací a doklady v oboru s pedagogickým minimem. Kontakt: 606 788
354, 607 845 975.
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
Kosmetický salon Madona přijme
kosmetičku. Atrium, Prostějov. Tel.:
604 881 600.
Přijmeme obsluhu za bar se sázk.
Kanceláří. Nástup možný od
1.6.2009. Více Inko na tel.: 775 654
205.
CESTAP s.r.o. přijme instalatéra na
HPP, nutný ŘP, praxe 5 roků. Tel.: 777
94 20 21.
Přijmu servírku/číšníka do zavedené
pivnice v okolí PV. Po dohodě možnost ubytování. Tel.: 775 140 734.
Přijmeme prodavačku bižuterie do
prodejny ZUZY v OD PRIOR. Na
poloviční úvazek, nástup v červnu.
ŽIVOTOPIS S TEL. A FOTOGRAFIÍ zašlete do 3. června 2009 na e-mail: silver@silverworld.cz nebo na adresu: ZUZY CZ s.r.o., Masarykovo
nám. 2/3, 741 01 Nový Jičín. Bližší info na 604 428 381.
Přijmu pracovníka do pneuservisu.
Vyučen v oboru automechanik, autoelektrikář výhodou. Nástup možný ihned. Tel.: 608 824 136.
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práce

služby

služby

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

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

Kosmetický salon Madona
nabízí nové kvalitní služby:
-galvanická žehlička: omlazení
a zpevnění pleti pomocí
galvanického proudu
- body wrapping: účinná metoda
k léčbě celulitidy a odbourávání tuků
Atrium, 1. poschodí, Prostějov.
Tel.: 733 587 352, 604 881 600.

Vydělávej obchodováním na burze
min. 300 EURO denně. Možnost i pro
laiky a začátečníky. Tel. 603 342 281.
Česká obchodní společnost hledá dva
schopné lidi pro práci v organizační
sféře na pobočku v PV. Věk nerozhoduje. Kontakt: Mgr. Hana Kocourková tel.: 777 88 70 50.
Přijmeme řidiče na sklápěčku, ŘP
C + E + profesní průkaz. Práce po
celé ČR. Tel.: 607 816 893.

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-bazénovou sadu se slevou
30%, bazén 5,5x3,7, filtrace, ohřev a
příslušenství, koupená v kole štěstí
2009, stavba zdarma. e-mail: nemec.bce@seznam.cz
Prodám sekretář, skříň z 1. republiky
a starší kredenc. Spěchá! Tel.: 739
465 815.
Prodám pianino. Jen vážnému
zájemci. Tel.: 608 61 62 01.

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.

zvířata
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.
Daruji černá poloperská koťata. Tel.:
608 752 315.
Prodám levně 3 měs. štěňata kokršpanělky. Barva bílá a hnědé pálení.
Tel.: 582 345 305.

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

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

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.
www.hubnete.cz/rami
Tel.: 603 816 854
Provádíme strojní čištění podlah (haly, dílny, garáže, terasy atd.), autointeriérů, koberců a sedacích souprav. Milan Revay: 582 38 23 25, 604 43 93 02.
Pečení domácích dortů, zákusků,
drobného cukroví a perníčků pro různé
příležitosti. Příjem objednávek na tel.:
776 30 94 40.
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.
Individuální masáže. T.: 605 278 326.
Jarní úklid zahrady, průklest a zmlazování dřevin, růží, živých plotů, vyčištění záhonů a trávníků. Tel.: 737
867 950.
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.
Provádíme veškeré zednické práce,
zateplování fasád, pokládka zámkové
dlažby vč. subdodávek. Dodávky materiálů vč. dopravy. Tel.: 608 837 261.
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.
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 starožit. nábytku
Vyrábíme dřevěné PELETY - ekologické palivo budoucnosti, dále pelety
z biomasy a stelivové peletky. Tel.:
605 974 387.
Nabízím hlídání dětí, kdykoliv. Tel.
604 365 619.

STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ DŮM
Karel Sochor

KERAMIKA PLUS
STAVBY KRBŮ
Dne 12.5.2009 uplyne
10 roků, kdy navždy odešel
pan Rostislav BLAHA
z Plumlova.
Vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

Provádíme veškeré zednické práce, rekonstrukce bytových jader, zateplování
fasád, malířské práce atd. Sleva na materiál. Tel.: 774 206 621.
Úvěry, hypotéky vyřídíme rychle a bez
poplatku předem. Vyplácíme exekuce a
zástavy na nemovitosti. Půjčka 30.000
Kč od soukromého investora – měsíční
splátka, registry nevadí. Tel.: 604 463
460, 776 107 690, 773 546 206.
Stavební sdružení provádí: výstavbu
RD, rekonstrukce RD, bytů, zateplování a jiné stavební práce. Tel.: 731 566
255, 608 46 38 84.

V Ě Š T Í R NA
BA STET

A TRIUM 1.patro

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

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

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

Tel.: 731 767 136

auto-moto
Vyřazení vozidel z evidence
Tel.: 606 645 732.

MOTOBAZAR
DOVOZ MOTOCYKLŮ
AŽ 50 MOTO NA SKLADĚ,
WWW.FREE-MOTO.CZ
TEL. 604460722
PRODEJ I NA SPLÁTKY.

Půjčky na směnku do 200 tis., hypotéky na 30 let! Tel.: 731 960 773.
Novinka roku 2009! Půjčky hotovostní
i hypoteční, bank. i nebank., i soukromé
zdroje. Nejsme linka 900... Tel.: 731
930 714.
Půjčíme každému!!! Superhypotéka až
na 30 let. Ručíte tím, co teprve nabydete. Řešíme exekuce do 48 hodin. Konsolidace půjček. Volejte 604 350 741.

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

Dne 6.5.2009 uplynulo
11 let od úmrtí
pana Františka PÍRKA
z Krumsína.
Za vzpomínku děkuje rodina.

Půjčky pro všechny. Registr nás nezajímá, nejsme linka 900. Půjčka na ÚP,
MD, pro podnikatele. Leasing, exekuce, hypotéky do 48 hod. 605 251 319.

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

Hodinový
manžel
Potøebujete

775 562 356

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

Žádali jste o hypotéku a banka Vás zamítla? Jediná nebankovní hypotéka na
trhu. Bez registru, bez potvr. příjmu,
bez popl. za ved. účtu apod. Tel:776
129 119.

PRODEJ KOL
NÁHRADNÍCH
DÍLŮ
A
DOPLŇKŮ

VOLEJTE:

NEJSCHVALOVANĚJŠÍ
PŮJČKY V ČR
Bez poplatků a ručitele
Neuspěli jste v bance?
Pomůžeme Vám!
Tel.: 776 494 459.

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

14. ROČNÍK FESTIVALU
V PLUMLOVĚ JE TADY!

V dnech 18. a 19. června 2009 proběhne v autokempu Žralok v Plumlově již 14. ročník Mezinárodního
hudebního festivalu pro děti a
mládež se zdravotním postižením.
Přihlášeno je doposud více než 600
osob z 35 školských nebo specializovaných zařízení, jenž pečují o handicapované. Letos se bude poprvé
akce konat ve čtvrtek a v pátek na
novém místě, jímž se stal známý autokemp Žralok, jenž nabízí kvalitní
zázemí pro všechny účinkující i
návštěvníky.
Ve čtvrtek 18. června 2009 v podve-

černích hodinách jako hosté na festivalu vystoupí HEIDI, MICHAEL FORET a PETRA ČERNOCKÁ. Páteční
večer 19. června 2009 bude pojat v
rockovém stylu a účinkovat budou kapely ALICES NUMBER, FOREST
JUMP, FBL, STRACÉNÉ RÁJ A
KLEMENTŮV LAZARET. Oba dva
dny bude moderovat Pavel Svoboda z
TV NOVA. Občerstvení a zábavný
program pro děti a mládež zajištěn.
Vstupné je lidové: 50,-Kč a na vaši
návštěvu se těší organizátoři z OS Písničkou ke slunci, ZŠ a DD Prostějov a
VÚ 8280 Prostějov.
-zv-

Suzuki VZ800 MARAUDER,
r.v.2001, cena 98t.,-

RYCHLÁ PŮJČKA PRO VŠECHNY.
Půjčíme všem! Nevoláte 900... Tel.:
773 119 077.
Půjčka od 5.000 do 1.000 000, Hypo
neomezeně. 724 99 589.
Údržba a práce na zahradě, pletí květinových i zeleninových záhonů, osazování, hnojení, zástřih keřů. Tel.: 737
867 950.

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

Vyčistíme Vaši exekuci na nemovitost.
Nevybíráme poplatky předem. Tel.:
606 582 217.

Yamaha YZF R1, r.v.05, cena155t.,

Honda CB600 Hornet,
r.v.04, 89.t,-

Voda, topení, plyn.
Tel.: 777 722 093.
NESLIBUJI, ALE JEDNÁM !!!
Peníze z nebankovního
zdroje
Jen 3 doklady a máte peníze.
Tel.: 774 42 46 71.

různé

Dokončovací stavební práce, zapravování oken, kachliček… Tel.: 604
681 639.

www.hubnete.cz/gv

VŠICHNI SLIBUJÍ,
MY PŮJČUJEME !!!!
Rychlé jednání, hotovost
na účtu do 48 hodin.
Měsíční splátky.
Schůzky na 774 744 459.

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

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

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

Zemní a výkopové práce bagrem
(660 Kč/hod.). Tel.: 777 94 20 21.

vzpomínáme
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Nálada je vždy výborná. Na hudebním festivalu pro děti a mládež se zdravotním
postižením není o úsměvy nikdy nouze

11. května 2009

ŠIPKAŘSKÉ SOUTĚŽE ČMŠS
1. LIGA
O 1.-4. MÍSTO

Jiřina sahá po titulu
Hodně zajímavým způsobem se vyvíjí finálová skupina nejvyšší regionální šipkařské soutěže družstev. Jedno kolo před koncem mají ještě
reálnou šanci na zisk prvenství tři celky. Nejblíže je zatím Jiřina Black
Bears, která předstihla v předposledním dějství doposud vedoucí All
Stars. Ti měli takřka mečbol, který však v zápase s obhájci titulu Pitbulls
nevyužili. Jejich porážka 9:10 v prodloužení však znamená prakticky
vítězství, protože All Stars odehráli prestižní duel jen ve třech a za stavu 9:8 dokonce sahali po vítězství!!! Před závěrečným dějstvím tak má
trojice týmů šanci na mistrovský titul a při vyrovnanosti celého finálového kvarteta se může z prvenství radovat opravdu každý tým.
Výsledkový servis: 1. kolo: ČDS Pitbulls Prostějov - Tygři Čelčice
11:7, Jiřina Black Bears Prostějov - All Stars Prostějov 7:11. 2. kolo:
ČDS Pitbulls Prostějov - All Stars Prostějov 10:8, Tygři Čelčice - Jiřina
Black Bears Prostějov 8:10. 3. kolo:All Stars Prostějov - Tygři Čelčice
14:4, Jiřina Black Bears Prostějov - ČDS Pitbulls Prostějov 11:7. 4. kolo: Tygři Čelčice - ČDS Pitbulls Prostějov 11:7, All Stars Prostějov - Jiřina Black Bears Prostějov 10:9. 5. kolo: All Stars Prostějov - ČDS Pitbulls Prostějov 9:10, Jiřina Black Bears Prostějov - Tygři Čelčice 13:5.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Jiřina Black Bears Pv
5 3 0 1 1 50:41 10
2. All Stars Prostějov
5 2 1 1 1 52:40 9
3. ČDS Pitbulls Prostějov
5 2 1 0 2 45:46 8
4. Tygři Čelčice
5 1 0 0 4 35:55 3
Příští program, sobota 16. května 2009: Tygři Čelčice All Stars Prostějov, ČDS Pitbulls Prostějov - Jiřina Black Bears Prostějov.
O 5.-8. MÍSTO
Výsledkový servis: 1. kolo: Trávníci Soběsuky - Sharks Prostějov
12:6, Raptors Hamry - U Jiřiny KOKI Prostějov 12:6. 2. kolo: Trávníci
Soběsuky - Raptors Hamry 10:9, Sharks Prostějov - U Jiřiny KOKI
Prostějov 10:8. 3. kolo: Raptors Hamry - Sharks Prostějov 12:6, U Jiřiny KOKI Prostějov -Trávníci Soběsuky 10:8. 4. kolo: Sharks Prostějov
- Trávníci Soběsuky 7:11, U Jiřiny KOKI Prostějov - Raptors Hamry
13:5. 5. kolo: Raptors Hamry -Trávníci Soběsuky 10:8, U Jiřiny KOKI
Prostějov - Sharks Prostějov 10:8.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Raptors Hamry
5 3 0 1 1 48:43 10
2. U Jiřiny KOKI Prostějov
5 3 0 0 2 47:43 9
3. Trávníci Soběsuky
5 2 1 0 2 49:42 8
4. Sharks Prostějov
5 1 0 0 4 37:53 3
Příští program, sobota 16. května 2009: Sharks Prostějov - Raptors
Hamry, Trávníci Soběsuky - U Jiřiny KOKI Prostějov.
BARÁŽ O 1. LIGU
Krtci z Bohuslavic potvrdili svou prvoligovou příslušnost i pro nadcházející ročník. Stalo se tak v baráži s kralickým Krlešem, když svého
protivníka Bohuslavičtí přetlačili v sérii hrané na tři vítězná utkání
poměrem 3:1.
Krleš Kralice na Hané - Krtek Bohuslavice 3:10, 10:3, 8:10 a 7:10.
Konečný stav série: 1:3.
2. LIGA

Vzducholoď vládla s přehledem
Druholigové soutěži vládl stylem start cíl, tým který ještě v loňském ročníku působil o patro výše. Prakticky od prvního kola však šel exligista tvrdě za svým cílem a vyhrál soutěž vcelku bez větších problémů.
Největším konkurentem Vzducholodě byl překvapivě celek Berinů z
Ivanovic na Hané, který druhým místem získal svůj historický úspěch.
Třetí příčka patří každý rok se lepšícímu celku Flash z Prostějova.
22. kolo: Seniors Hamry - Flash Team Prostějov 8:10, Rafani Čelčice Asi Prostějov 4:14, Zavadilka Prostějov - Berini Ivanovice na Hané
7:11, Darts Bernard Prostějov - Vzducholoď II. Prostějov 6:12, Pumy
Prostějov - Š.O.K. U Pavelků Prostějov 8:10, Námořníci Prostějov Rangers Dobromilice odloženo.
KONEČNÁ TABULKA
1. Vzducholoď II. Pv
22 19 1 0
2. Berini Ivanovice
22 17 0 1
3. Flash Team Pv
22 17 0 1
4. Rangers Dobromil.
21 11 1 1
5. Pumy Prostějov
22 10 2 0
6. Zavadilka Pv
22 10 0 3
7. Š.O.K. U Pavelků
22 9 0 2
8. Asi Prostějov
22 7 3 2
9. Rafani Čelčice
22 8 1 0
10. Darts Bernard Pv
22 7 0 0
11. Námořníci Pv
21 5 2 0
12. Seniors Hamry
22 1 0 0

2
4
4
8
10
9
11
10
13
15
14
21

255:142
260:137
249:148
195:185
207:191
201:198
183:215
203:198
175:222
159:237
154:226
127:269

59
52
52
36
34
33
29
29
26
21
19
3

3. LIGA

O vítězi nebylo pochyb
V nejnižší soutěži vládl pevnou rukou jediný tým - O tečku Prostějov.
Nově poskládané družstvo nenašlo ve třetí lize rovnocenného soka a
právem se posunulo o patro výše. Z druhého postupového postu se radoval výběr Mexičani Čelčice, který také svou pozici uhájil bez větších
komplikací. Z pomyslného bronzu pak měli dobrý pocit v záložním
týmu All Stars Prostějov.
22. kolo: U Žida Ivanovice na Hané - Outsider team Dobromilice 15:3,
Soběsuky 49 - Skalní Na Nové Doloplazy 8:10, Mexičani Čelčice Sport bar-Zelené peklo Prostějov 13:5, O tečku Prostějov - Bingo Jiřina Prostějov 12:6.
-zvKONEČNÁ TABULKA
1. O tečku Prostějov
18 16 1 1 0 211:115
2. Mexičani Čelčice
18 15 0 0 3 213:111
3. All Stars II. Pv
18 12 0 1 5 200:125
4. Bingo Jiřina Pv
18 10 0 1 7 178:147
5. Sport bar-Zel. peklo
18 8 2 0 8 166:160
6. Skalní Doloplazy
18 6 4 1 7 154:175
7. Chválkovičtí Pav.
18 7 1 1 9 171:155
8. U Žida Ivan. n.H.
18 4 1 1 12 133:193
9. Soběsuky 49
18 3 0 2 13 128:198
10. Outsider Dobrom.
18 0 0 1 17 75:250

51
45
37
31
28
27
24
15
11
0

Karambolový mistr republiky je z Prostějova Horská kola vládla o víkendu v Drahanech
Kulečníkář Martin Dostál získal svůj druhý titul

Prostějovský klub Presskan Prostějov se dočkal dalšího titulu
Mistra ČR v soutěži jednotlivců.
Jeho nejlepší hráč Martin Dostál
získal na Kladně svůj druhý republikový titul v soutěži jednotlivců, tentokrát v nejtěžší karambolové disciplíně kvartách. Velmi
dobře si vedl i Zdeněk Galíček,
který skončil na čtvrté příčce.
O prvním květnovém víkendu se
sjelo do středočeského Kladna
devětatřicet nejlepších republiko-

vých hráčů kulečníku, aby zde poměřili své síly ve finálovém turnaji o
mistra ČR. Mezi smetánkou tohoto
sportu nemohli samozřejmě chybět
ani reprezentanti prostějovského
Presskanu, kteří potvrdili své vysoké ambice už v základních skupinách. Z nich se podařilo prošťouchat mezi elitní šestnáctku Zdeňku
Galíčkovi a Martinu Dostálovi.
Svými suverénními výkony si také
dvojice z Hané zajistila nejvýhodnější nasazení do osmifinálo-

Obchodními partnery Presskanu Prostějov jsou:

vých vyřazovacích bojů. Jako jednička nastupoval Zdeněk Galíček a
z pozice dvojky Martin Dostál. Své
postavení medailových favoritů
také oba prostějovští borci potvrdili
a bez větších problémů postoupili
mezi semifinálovou čtyřku. Galíček
postupně nechal na štítě dva kladenské hráče Kafku a Vášu. Dostál se
dobře popasoval s Brňákem Valou a
havířovským Starečkem. Nedělní
semifinále pak zastihlo ve výtečné
formě především Martina Dostála.
Ten nejprve odstavil z cesty obhájce
titulu Štěpána Kohouta z Havířova,
aby následně ve finálovém boji nedal šanci ani ostravskému Lukáši
Popeňažníkovi! Jeho finálový
výkon byl přímo excelentní, když
zahrál 50 kvart na 23 náběhů a hned
v prvním náběhu nejdelší sérii celého turnaje - 12 kvart! Zdeňku Galíčkovi v neděli odešla fazóna a po
dvou porážkách se musel smířit s
nepopulárním čtvrtým místem. -zv-

Takhle hraje mistr. Prostějovský hráč Martin Dostál získal v
Kladně svůj v pořadí druhý mistrovský titul v nejprestižnější disciplíně
kvartách.

* SOUTĚŽE PŘÍPRAVEK OFS * SOUTĚŽE PŘÍPRAVEK OFS * SOUTĚŽE PŘÍPRAVEK OFS
SKUPINA „A“
Výsledky 5. kola: TJ Smržice - TJ
Otinoves 8:2, TJ Oresvo Sokol
Plumlov - FC Kostelec na Hané 0:9,
TJ Otinoves - TJ Oresvo Sokol
Plumlov 3:2, FC Kostelec na Hané TJ Smržice 3:0, FC Kostelec na
Hané -TJ Otinoves 21:2, TJ Smržice - TJ Oresvo Sokol Plumlov 4:1.
Průběžné pořadí: 1. FC Kostelec
na Hané 15 (zápasy) 89:19 (skóre)
39 (body),- 2. TJ Smržice 15 84:20
36,- 3. TJ Oresvo Sokol Plumlov 15
24:58 12,- 4. TJ Otinoves 15 13:113
3.
Příští program, 6. kolo, neděle 17.
května 2009, 9:00 hodin: TJ Otinoves - TJ Oresvo Sokol Plumlov,
FC Kostelec na Hané - TJ Smržice,
TJ Oresvo Sokol Plumlov - FC Kostelec na Hané, TJ Smržice -TJ Otinoves, TJ Smržice -TJ Oresvo Sokol Plumlov, TJ Otinoves - FC Kostelec na Hané.
7. kolo: sobota 30. května 2009,
9:00 hodin: TJ Oresvo Sokol Plumlov - TJ Smržice, FC Kostelec na
Hané - TJ Otinoves, TJ Smržice FC Kostelec na Hané, TJ Otinoves TJ Oresvo Sokol Plumlov, TJ Otinoves -TJ Smržice, TJ Oresvo Sokol Plumlov - FC Kostelec na Hané.
8. kolo: neděle 14. června 2009,
9:00 hodin: TJ Smržice - FC Kostelec na Hané, TJ Otinoves TJ Oresvo Sokol Plumlov, FC Kostelec na Hané -TJ Otinoves, TJ Oresvo Sokol Plumlov - TJ Smržice, TJ
Oresvo Sokol Plumlov - FC Kostelec na Hané, TJ Smržice TJ Otinoves.
SKUPINA „B“
Výsledky 3. kola: Sokol Otaslavice
-TJ Sokol Určice 2:2, Sokol Vrahovice - TJ Haná Nezamyslice 3:0, TJ
Sokol Určice -TJ Haná Nezamyslice 3:0, Sokol Otaslavice - Sokol
Vrahovice 5:3, TJ Haná Nezamyslice - Sokol Otaslavice 0:3, Sokol
Vrahovice - TJ Sokol Určice 1:0. 4.
kolo: Sokol Vrahovice - Sokol Otaslavice 0:0, TJ Sokol Určice TJ Haná Nezamyslice 1:0, Sokol
Otaslavice - TJ Sokol Určice 0:0, TJ
Haná Nezamyslice - Sokol Vrahovice 2:4, TJ Haná Nezamyslice - Sokol Otaslavice 3:1, Sokol Vrahovice
- TJ Sokol Určice 1:4.
Průběžné pořadí: 1. Sokol Otaslavice 12 28:14 25,- 2. TJ Sokol Určice 12 23:19 18,- 3. Sokol Vrahovice
12 31:24 17,- 4. TJ Haná Nezamyslice 12 14:39 7.
6. kolo, sobota 23. května 2009,
9:00 hodin: Sokol Otaslavice - TJ
Sokol Určice, TJ Haná Nezamysli-

ce - Sokol Vrahovice, Sokol Vrahovice - Sokol Otaslavice, TJ Sokol
Určice - TJ Haná Nezamyslice, TJ
Sokol Určice - Sokol Vrahovice, TJ
Haná Nezamyslice - Sokol Otaslavice.
7. kolo, sobota 30. května 2009,
9:00 hodin:TJ Haná Nezamyslice Sokol Vrahovice, Sokol Otaslavice
-TJ Sokol Určice, Sokol Vrahovice Sokol Otaslavice, TJ Sokol Určice TJ Haná Nezamyslice, TJ Sokol
Určice - Sokol Vrahovice, TJ Haná
Nezamyslice - Sokol Otaslavice.
8. kolo, sobota 6. června 2009,
9:00 hodin:TJ Haná Nezamyslice Sokol Vrahovice, Sokol Otaslavice
-TJ Sokol Určice, Sokol Vrahovice Sokol Otaslavice, TJ Sokol Určice TJ Haná Nezamyslice, TJ Sokol
Určice - Sokol Vrahovice, TJ Haná
Nezamyslice - Sokol Otaslavice.
9. kolo, sobota 13. června 2009,
9:00 hodin: Sokol Vrahovice - Sokol Otaslavice, TJ Sokol Určice - TJ
Haná Nezamyslice, Sokol Otaslavice -TJ Sokol Určice, TJ Haná Nezamyslice - Sokol Vrahovice, TJ Haná
Nezamyslice - Sokol Otaslavice,
Sokol Vrahovice - TJ Sokol Určice.
SKUPINA „C“
Výsledky 5. kola: FKM Konice TJ Sokol Protivanov 0:5, FKM Konice „B“ - Sokol Přemyslovice 1:3,
TJ Sokol Protivanov - FKM Konice
„B“ 6:2, Sokol Přemyslovice FKM Konice 2:3, Sokol Přemyslovice - TJ Sokol Protivanov 1:7,
FKM Konice - FKM Konice „B“
2:2.
Průběžné pořadí: 1. TJ Sokol Protivanov 15 112:6 45,- 2. FKM Konice 15 55:34 28,- 3. Sokol Přemyslovice 15 15:94 9,- 4. FKM Konice
„B“ 15 28:76 7.
Příští program, 6. kolo, sobota 23.
května 2009, 9:00 hodin: TJ Sokol
Protivanov - FKM Konice „B“, Sokol Přemyslovice - FKM Konice,
FKM Konice „B“ - Sokol Přemyslovice, FKM Konice - TJ Sokol
Protivanov, FKM Konice - FKM
Konice „B“, TJ Sokol Protivanov Sokol Přemyslovice.
7. kolo: FKM Konice „B“ - FKM
Konice, Sokol Přemyslovice - TJ
Sokol Protivanov, FKM Konice Sokol Přemyslovice, TJ Sokol Protivanov - FKM Konice „B“, TJ Sokol Protivanov - FKM Konice,
FKM Konice „B“ - Sokol Přemyslovice.
8. kolo: FKM Konice - Sokol Přemyslovice, TJ Sokol Protivanov FKM Konice „B“, Sokol Přemyslovice - TJ Sokol Protivanov, FKM

Konice „B“ - FKM Konice, FKM
Konice „B“ - Sokol Přemyslovice,
FKM Konice - TJ Sokol Protivanov.
SKUPINA „D“
Výsledky 5. kola: TJ Sokol Mostkovice - 1. SK Prostějov 0:6, TJ Sokol Držovice - FC Kralice na Hané
2:2, 1. SK Prostějov - TJ Sokol
Držovice 7:0, FC Kralice na Hané TJ Sokol Mostkovice 1:3, FC Kralice na Hané - 1. SK Prostějov 0:10,
TJ Sokol Mostkovice - TJ Sokol
Držovice 6:0.
Průběžné pořadí: 1. 1. SK Prostějov 15 86:2 45,- 2. TJ Sokol Mostkovice 15 26:33 23,- 3. TJ Sokol Držovice 15 12:45 14,- 4. FC Kralice na
Hané 15 12:56 5.
7. kolo, neděle 31. května 2009,
9:00 hodin: TJ Sokol Držovice - TJ
Sokol Mostkovice, FC Kralice na
Hané - 1. SK Prostějov, TJ Sokol
Mostkovice - FC Kralice, 1. SK Prostějov -TJ Sokol Držovice, 1. SK
Prostějov -TJ Sokol Mostkovice, TJ
Sokol Držovice - FC Kralice.
8. kolo, sobota 6. června 2009,
9:00 hodin: TJ Sokol Mostkovice FC Kralice na Hané, 1. SK Prostějov -TJ Sokol Držovice, FC Kralice
na Hané - 1. SK Prostějov, TJ Sokol

Držovice - TJ Sokol Mostkovice,
TJ Sokol Držovice - FC Kralice na
Hané, TJ Sokol Mostkovice - 1. SK
Prostějov.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKY
Výsledky 7. kola: FKM Konice
„B“ - TJ Haná Prostějov 7:0, 1. SK
Prostějov „A“ - 1. SK Prostějov „B“
13:0, TJ Sokol Čechovice - FKM
Konice 1:3, TJ Haná Prostějov - 1.
SK Prostějov „A“ 0:5, FKM Konice „B“ - FKM Konice 0:2, 1. SK
Prostějov „B“ -TJ Sokol Čechovice
0:4, FKM Konice „B“ - 1. SK Prostějov „A“ 5:0, TJ Sokol Čechovice
- TJ Haná Prostějov 5:4, FKM Konice - 1. SK Prostějov „B“ 7:0, 1. SK
Prostějov „A“ - TJ Sokol Čechovice
2:2, FKM Konice „B“ - 1. SK Prostějov „B“ 9:0, TJ Haná Prostějov -

Fotbal baví v každém věku. I v soutěžích nejmenších elévů není
nouze o zajímavé okamžiky.
FKM Konice 1:6, FKM Konice „B“
- TJ Sokol Čechovice 3:1, FKM Konice - 1. SK Prostějov „A“ 4:1, 1. SK
Prostějov „B“ - TJ Haná Prostějov
2:5. 8. kolo: TJ Haná Prostějov - 1.
SK Prostějov „A“ 1:0, 1. SK Prostějov „B“ - TJ Sokol Čechovice 1:4,
FKM Konice - FKM Konice „B“
2:2, 1. SK Prostějov „A“ - 2. SK
Prostějov „B“ 13:2, TJ Haná Prostějov - FKM Konice „B“ 1:0, TJ Sokol Čechovice - FKM Konice 2:5,
TJ Haná Prostějov - 1. SK Prostějov
„B“ 4:0, FKM Konice - 1. SK Prostějov „A“ 3:1, FKM Konice „B“ TJ Sokol Čechovice 2:1, 1. SK Pro-

stějov „B“ - FKM Konice 0:4, TJ
Haná Prostějov -TJ Sokol Čechovice 0:4, 1. SK Prostějov „A“ - FKM
Konice „B“ 1:5, TJ Haná Prostějov
- FKM Konice 1:4, FKM Konice
„B“ - 1. SK Prostějov „B“ 2:0, TJ
Sokol Čechovice - 1. SK Prostějov
„A“ 1:4.
Průběžné pořadí: 1. 1. SK Prostějov „A“ 40 267:40 97,- 2. FKM Konice 40 132:61 93,- 3. FKM Konice
„B“ 40 129:40 87,- 4. TJ Sokol Čechovice 40 55:141 37,- 5. TJ Haná
Prostějov 40 36:190 22,- 6. 1. SK
Prostějov „B“ 40 33:180 16.
10. kolo, neděle 31. května 2009,
9:00 hodin: TJ Sokol Čechovice 1. SK Prostějov „A“, FKM Konice
- TJ Haná Prostějov, 1. SK Prostějov
„B“ - FKM Konice „B“, 1. SK Prostějov „A“ - FKM Konice, TJ Sokol

Čechovice - FKM Konice „B“, TJ
Haná Prostějov - 1. SK Prostějov
„B“, TJ Sokol Čechovice - FKM
Konice, 1. SK Prostějov „B“ - 1. SK
Prostějov „A“, FKM Konice „B“ TJ Haná Prostějov, FKM Konice 1. SK Prostějov „B“, TJ Sokol Čechovice -TJ Haná Prostějov, 1. SK
Prostějov „A“ - FKM Konice „B“,
TJ Sokol Čechovice - 1. SK Prostějov „B“, FKM Konice „B“ - FKM
Konice, TJ Haná Prostějov - 1. SK
Prostějov „A“.
11. kolo, neděle 7. června 2009,
9:00 hodin: 1. SK Prostějov „B“ TJ Haná Prostějov, 1. SK Prostějov
„A“ - FKM Konice, FKM Konice
„B“ - TJ Sokol Čechovice, TJ Haná
Prostějov - 1. SK Prostějov „A“, 1.
SK Prostějov „B“ -TJ Sokol Čechovice, FKM Konice - FKM Konice
„B“, 1. SK Prostějov „B“ - 1. SK
Prostějov „A“, FKM Konice „B“ TJ Haná Prostějov, TJ Sokol Čechovice - FKM Konice, 1. SK Prostějov
„A“ - FKM Konice „B“, 1. SK Prostějov „B“ - FKM Konice, TJ Haná
Prostějov - TJ Sokol Čechovice, 1.
SK Prostějov „B“ - FKM Konice
„B“, TJ Sokol Čechovice - 1. SK
Prostějov „A“, FKM Konice - TJ
Haná Prostějov.
12. kolo, neděle 14. června 2009,
9:00 hodin: FKM Konice - 1. SK
Prostějov „B“, TJ Sokol Čechovice
- FKM Konice „B“, 1. SK Prostějov
„A“ -TJ Haná Prostějov, 1. SK Prostějov „B“ -TJ Sokol Čechovice,
FKM Konice -TJ Haná Prostějov,
FKM Konice „B“ - 1. SK Prostějov
„A“, FKM Konice -TJ Sokol Čechovice, 1. SK Prostějov „A“ - 1.
SK Prostějov „B“, TJ Haná Prostějov - FKM Konice „B“, TJ Sokol
Čechovice - 1. SK Prostějov „A“,
FKM Konice - FKM Konice „B“, 1.
SK Prostějov „B“ -TJ Haná Prostějov, FKM Konice - 1. SK Prostějov
„A“, TJ Haná Prostějov - TJ Sokol
Čechovice, FKM Konice „B“ - 1.
SK Prostějov „B“.
-zv-

Benjamínci 1. SK Prostějov získali stříbro
Poslední přípravu před nadcházejícím startem jara absolvovala fotbalová přípravka 1. SK
Prostějov ročník 2001 na halovém turnaji v Třebíči. Díky
řádícím nemocem a zraněním se
na Vysočinu vypravilo jen sedm
statečných, kteří se však silných
soupeřů nezalekli a dokráčeli až
do finále!
„Naštěstí byli zdraví obránci a tak
se nám podařilo udržet neprůstřelnost až do semifinále. Díky naší nucené improvizaci v útoku nebylo
proměňování šancí naší silnou
stránkou, ale fotbal jsme předváděli kvalitní,“ hodnotil herní projev
svého celku trenér Vlastimil Pazdera. Prostějovští benjamínci po-

stupně v základní skupině porazili
Velké Meziříčí, Třebíč I a Sokol
Předín, což znamenalo postup z
prvního místa. V následném semifinálovém boji pak přípravka 1. SK
porazila druhý tým skupiny „B“ FC
Jihlavu „B“ v penaltovém rozstřelu
po remíze 1:1. „Jednalo se o těžký
zápas, ve kterém jsme zvládli ošidný rozstřel. S jistotou své pokusy
proměnili Adam Jurtík a Petr Pazdera, ale potěšil nás i brankář Ondra Pospíšil, který zlikvidoval dvě ze
tří penalt a po zásluze byl vyhlášen
nejlepším gólmanem turnaje,“ uvedl dále trenér Pazdera. Ve finálovém zápase s druhým týmem
pořádající Třebíče, pak slavila
úspěch neuvěřitelná střelecká pro-

duktivita domácího týmu. „Finále
začalo smolně vlastním gólem z
ojedinělého útoku soupeře. O to víc
jsme se tlačili dopředu, ale branky
padly ze dvou protiútoků a bylo
rozhodnuto. Efektivita Třebíče v
tomto zápase byla obdivuhodná,“
přiblížil průběh posledního zápasu
Vlastimil Pazdera, který vzápětí dodal: „Měli jsme samozřejmě radost
ze stříbra, ale i smutek z toho, že nás
Třebíč, při vší úctě, rozhodně nepřehrála. Zvláštní pocity jsme měli
i po rozhovorech se soupeři, kdy
jsme porovnávali zázemí a podmínky pro fotbal. Krásný stříbrný
pohár, který jsme vyhráli, nemáme
v šatně totiž kam postavit. Žádnou
kabinu prostě nemáme...!“
-zv-

Druhé místo bereme! Stříbrný úspěch přípravky ročníku 2001 v Třebíči, vykouzlil úsměvy na tvářích sedmičky hráčů i jejich trenéra.

Již sedmým rokem se jezdí závody horských kol s názvem Pohár
Drahanské vrchoviny. Poprvé až
letos však závod zavítal do Drahan. Velkou zásluhu na tom má
starosta městyse Drahany Milan
Marek, který k pořádání závodu
řekl: „ Jezdit závod s názvem Drahanské vrchoviny bez Drahan, to
se mi opravdu nelíbilo. Oslovil
jsem proto pana Břetislava Usnula a dohodli jsme se na organizaci
a uspořádání závodu.“ Pohár Drahanské vrchoviny čítá deset závodů, přičemž ten drahanský byl
druhou kapitolou poháru. Organizátoři zvládli svou pořadatelskou
práci na jedničku a dokázali na
drahanskou premiéru přilákat rekordní počet 223 závodníků. Od
samého rána až do odpoledne se v
sobotu Drahany staly centrem
cyklistiky horských kol. Dopoledne patřilo dětem, které si mohly zkusit svůj um řízení kola na
polních cestách. O první životní
vavříny bojovali také žáci a
žákyně. Odpoledne se již na okruhu vedoucím okolo větrné elektrárny a okrajem vojenského prostoru a měřícím 4200 metrů proháněli junioři s dospělými. Pro
kategorii juniorů byly vyměřeny
čtyři okruhy. Nejrychleji je zvládl
projet Milan Svoboda, druhé místo obsadil Jan Svorada, kterého
přijel podpořit i jeho o mnoho
slavnější otec Ján. Na třetím místě
se umístil Rostislav Krejčí. Na ženy čekaly tři okruhy, nejlépe si ze
záludnostmi trasy poradila Šárka
Chmurová. Vrcholem celého
klání se stal závod kategorie ELITE, který odstartoval před druhou
hodinou odpolední. Na borce čekalo šest náročných okruhů, ve
kterých nebyla nouze o příkré
sjezdy a náročná stoupání. S nástrahami trati se nejlépe vypořádal
a všem svým soupeřům ukázal
záda Tomáš Satinský ze Scott
Scania Team Kolín, který zvládl
projet trasu pod 56 minut. Spokojený vítěz prozradil Prostějovskému Večerníku: „Jelo se mi dobře,
čekal jsem větší skupinu, ale potom se pole roztrhalo. Byl jsem
docela dobře rozjetý, dalo se rozjet přímo na trati. Trať se mi líbila, ale mám raději techničtější.“
Na druhém místě dojel Milan
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS POHÁR DRAHANSKÉ VRCHOVINY
MTB MERIDA-DELIKOMAT-GRENA CUP 2009
Kategorie ELITE (muži 19-39 let)
1. Tomáš Satinský (Scott Scania Team Kolín), čas: 55:35, body: 50
2. Milan Šustek (Volvo Auto Hase), čas: 56:22, body: 44
3. Michal Rodryč (TJ Baník), čas: 57:08, body: 39
Průběžné pořadí kategorie ELITE (muži 19-39 let) po dvou závodech
1. Milan Šustek
79 bodů
2. Zdeněk Chmel
67 bodů
3. Tomáš Satinský 50 bodů
3. Zdeněk Mlynář 50 bodů
5. Jan Jobánek
44 bodů
Kategorie Ženy (od 19 let)
1. Šárka Chmurová (Max Cursor), čas: 30:14, body: 50
2. Martina Němcová (Pell's Hard Bikers), čas: 30:54, body: 44
3. Katarina Uhlariková (Merida Biking Team), čas: 31:54, body: 39
Průběžné pořadí kategorie Ženy (od 19 let) po dvou závodech
1. Lucia Čuříková 74 bodů
2. Soňa Jurková
64 bodů
3. Šárka Chmurová 50 bodů
3. Lucie Veselá
50 bodů
5. Martina Němcová 44 bodů
Kategorie Junioři (16-18 let)
1. Milan Svoboda (Scott Scania Team Kolín), čas: 36:32, body: 50
2. Jan Svorada (Česká spořitelna), čas: 37:01, body: 44
3. Rostislav Krejčí (TJ Favorit Brno), čas: 37:09, body: 39
Průběžné pořadí kategorie Junioři (16-18 let) po dvou závodech
1. Rostislav Krejčí 89 bodů
2. Robin Job
74 bodů
3. Jiří Ošťádal
58 bodů
4. Milan Svoboda 50 bodů
5. Jan Svorada Jan 44 bodů
6. Jaromír Svačina 44 bodů

To se jezdilo. V nádherném
prostředí Drahanské vrchoviny se bikerům líbilo.
foto: Tomáš Polák

Pohár Drahanské vrchoviny
navštívil JÁN SVORADA

Šustek, který za vítězem zaostal o
téměř 50 vteřin. Třetí místo vybojoval Michal Rodryč. Pořadatelé
městys Drahany a Cyklistický
klub VEUS Vyškov mohli být po
skončení závodu spokojeni.
Hlavní pořadatel a současně
trenér Lady Kozlíkové, Břetislav
Usnul, zhodnotil sobotní závod a
nastínil plány do budoucna: „Byla to dobrá myšlenka dostat závod
do Drahan, před půl rokem jsme
začali s organizací. Pochvaluji si
spolupráci místních hasičů a vyškovského týmu. Vyšlo počasí,
nedošlo k vážnému zranění. Lada
Kozlíková pojede v červnu Haná
Tour, momentálně je v lázních v
Jáchymově. Připravujeme se také
na mistrovství Evropy na dráze
15. července v Minsku.“ Pohár
pokračuje třetím závodem již 23.
května v Okrouhlé. Celý pohár
vyvrcholí 29. srpna finálovým
závodem v Protivanově.
-top-

Sobotní druhý podnik Poháru
Drahanské vrchoviny si nenechal ujít Ján Svorada. Vítěz několika etap na nejslavnějších
světových cyklistických etapových závodech přijel podpořit
svého syna, který závodil v kategorii juniorů a obsadil v ní
druhé místo. Úspěšný cyklista
nedávné doby odpověděl na několik otázek PV Večerníku.

¤ Co vás přivedlo do Drahan?
„Jezdím na závody poháru už dva
roky. Myslím, že je to dobrá možnost, jak se naučit dobře technicky na kole. Myslím, že prostředí

Drahanské vrchoviny je předurčeno pro závody cross-country .“
¤ Láká vás možnost zkusit si ještě závody?
„Pokud si najdu čas, tak se rád na
kole projedu. Závody v nižších
kategoriích nejsou pro mě zajímavé. Na druhou stranu pro lidi
je to lepší, než sedět v hospodě.“
¤ Čemu se věnujete po skončení
kariéry?
„Mám několik aktivit. S partnery
mám cyklistický obchod v Brně,
věnuji se manažerské činnosti pro
Merida Biking Team. Také pracuji pro italskou firmu Lampre, dělám jí zastoupení pro ČR.“ -top-

Trio nejlepších. Tato trojice se nejlépe vypořádala s náročnou tratí v
okolí Drahan v mužské kategorii Elite.
foto: Tomáš Polák

Florbalový nábor nováčků!
Playmakers Prostějov pořádá
každé úterý v 18 hodin nábor
nových hráčů a hráček. Že je
florbal v poslední době jeden z
nejrozvinutějších sportů vůbec
asi není pochyb. V Prostějově
však možnost od letošního roku
má skutečně každý!
Děti od 8 do 14 let
Novinkou v našem městě je také
rozvoj sloučený s tímto sportem.
Kluci, ale i dívky mezi věkem 8 až
14 let mohou přijít na nábor v úterý v 18 hodin na ZŠ a RG města
Prostějov ve Studentské ulici. V

příštím roce by florbalový gigant
Hané FbC Playmakers Prostějov
rád přivítal do řad i nejmenší členy. „Máme v plánu připravit další
dvě kategorie, kde se budeme
věnovat výchově pro budoucí generaci. Nejmenší by měla být od 8
do 10 let. Určitě se budeme snažit
hráče doplňovat i v dalších fungujících kategoriích, případně je rozšíříme. Letos máme zájem i o
florbal pro dívky, které se mohou
hlásit rovněž každé úterý v šest.
Seznámíme je s plánem roku a samozřejmě se sportem jako takovým,“ prozradil informativně

šéftrenér Milan Fojt.

Hlad po atraktivním sportu roste
rok od roku. Letos se Playmakeři
snažili stabilizovat tři mužské oddíly. „Zpočátku byly problémy,
avšak časem zájem převyšoval.
Letos jsme byly ohromně úspěšní
i ze strany výsledků, což je vždy
povzbudivé,“ popisuje situaci v
mužské kategorii Milan Fojt.

Mládež 15-19let!
U starší části mládeže začíná sezóna od června. Hráči se však mohou hlásit i v úterý jako ostatní, nebo se domluvit s trenéry individuálně. Příští rok klub otevírá kategorii dorostů nebo juniorů, podle
počtu hráčů pro danou kategorii.
Loňský juniorský úspěch potvrdi- Nejstarší kategorie novinkou?
li Playmakeři i letos, a budou chtít Zájem o florbal není jen u vyvíjevýsledek zopakovat i letos.
jící generace, ale také u těch nejstarších. „Hlásí se mi i starší hráči,
Muži znovu v trojčlenném po- který zkrátka tento sport baví. Počtu družstev!
kud se nám podaří kádr složit, bu-

deme usilovat o zařazení do soutěže i zde,“ prozradil Fojt.

Nábory:
Každé úterý v 18 hodin na ZŠ a
RG města Prostějov pro všechny
zájemce! Starší kategorie, tedy 15
až 99 let mohou přijít i v sobotu v
10 hodin do areálu ZŠ a RG města
Prostějov.
Kontakty:
šéftrenér Milan Fojt,777 887 913,
fbcpv@seznam.cz, ICQ: 25 43 89
632. Volat můžete kdykoliv!
-red-

Pořadatelský i sportovní úspěch prostějovských biatlonistů
Jediný oddíl věnující se letnímu
biatlonu v Olomouckém kraji Biatlon klub Prostějov uspořádal
již 15. ročník Českého poháru
žactva, dorostu, juniorů, mužů a
žen. Místem konání byl krásný
střelecký areál mezi Zdětínem a
Běleckým Mlýnem. Běžecká část
se odehrávala v přilehlých lesích
a účastníci z celé republiky si pochvalovali nejen její náročnost,
ale i jako na drátkách klapající
organizaci.
„Závody měly opravdu výbornou
úroveň, jak po sportovní, tak i po
pořadatelské stránce. Jsme rádi, že
se pořadatelství zhostil s takovým
zápalem Biatlon klub Prostějov,
který prokazuje dlouhodobě, že patří k nejlépe fungujícím oddílům v
rámci celé republiky,“ chválil pořadatele hlavní rozhodčí Antonín Bůžek, jenž se tomuto sportu věnuje
více než čtyřicet let. Od organizačního zajištění tedy můžeme přejít i
k samotným výsledkům, které byly
z pohledu Prostějova neméně úspěšné. V kategorii přípravek zvítězila mezi dívkami Klárka Neubauerová z pořádajícího klubu a v chlapcích uzmul první místo Matěj Hau-

mer z Vyškova. Žákovské kategorie
ovládli „přespolní“ závodníci: kategorie „A“: Tomáš Gabko (Bobrky)
a Petra Zaděláková (Říčany), kategorie „B“ Roman Zadělák (Říčany), Kateřina Králová (Halenkovice), kategorie „C“ Jan Burián (Vyškov). Nejlepší dorostenkou byla
Nela Jandeková z Hostěradic a juniorem Jakub Buršík z Říčan. V
mužské kategorii „A“ zvítězil Leoš
Svoboda (Blansko), druhý byl Milan Wurst z Břidličné a bronz zůstal
doma zásluhou Romana Večeři. V
elitní desítce se z prostějovských ještě umístili: 7. Jan Ratiborský, 8.
Pavel Dvořák, 9. Marek Ratiborský. V ženské kategorii „A“ se za
vítěznou Pavlou Kondyskovou z
Blanska umístily na dalších medailových postech dvě Prostějovačky
Radka Coufalová a Zdenka Staňová. Další výsledky: muži „B“ - 1.
Tomáš Latka (Břidličná), muži „C“
- 1. Ján Gabko (Bobrky), ženy „B“
- 1. Lenka Slabáková (Brno). Dobrou formu potvrdili závodníci prostějovského Biatlon klubu i na dalších pohárových závodech v Těrlicku u Ostravy, kde získal Roman
Večeřa 2. místo a Jan Ratiborský se-

dmý post. Stříbro si přivezla Radka
Coufalová, třetí byl Zdeněk Staňo.
Vítězství v ženách „B“ uzmula J.
Neubauerová a v žákyních byla
pátá Klára Neubauerová. V rychlostním závodě se skupinovým
startem skončil Roman Večeřa čtvrtý, Radka Coufalová první a třetí
místo brala Zdenka Staňová. Klárka Neubauerová se musela smířit se
čtvrtým místem v žákovské kategorii.
Pořadatelé Českého poháru z Biatlon klubu Prostějov děkují
sponzorům: Město Prostějov,
Olomoucký kraj, Gala Prostějov,
M+M pekařství Prostějov, ZD
Lešany, ZD Určice, Interspar,
ČEZ, Alika, KOOS Prostějov,
Batami, Pro volný čas J. Křupka
Prostějov, Mechanika, VD Cíl,
Peršan, Starorežná, Cukrárna
Kocourek, Sportex, Pivovar Litovel, Hanácká kyselka NAMI,
Poháry Bauer, Elcentrum, Stavarič - výměna autoskel, Zempra,
Z+Z Hrubčice, soukromá rolnická společnost Kralice na Hané,
Pokrývačství a klempířství Hrubčice, I.P. Prostějov, Pekařství
Svoboda a Březík.
-zv,ad-

Úspěšní biatlonisté. Členové družstva Biatlon klub Prostějov:
Zdenka Staňová, Radka Coufalová, Roman Večeřa, Klárka Neubauerová a nahoře trenér Radek Večeřa

To byla návštěva! Jeden z nejlepších světových spurtérů nedávné
minulosti Ján Svorada na kolo nezanevřel ani po skončení kariéry.
V Drahanech byl podpořit syna a u této příležitosti ho také využili pořadatelé při předávání cen
foto: Tomáš Polák

11. května 2009

MLÁDEŽ 1. SK
MS DIVIZE - starší dorost
Dosta Bystrc - 1. SK Prostějov 1:1 (0:0)
Branka 1. SK: 75. Pořízka. Sestava 1. SK: Hon - Šmíd, R. Kocourek, Peka, Ján (77. Kucharčuk) - Pořízka, Homola, Fabiánek, Matula - Gryglák (20. Lisický), M. Kocourek. Trenér:
František Jura
Dalším brněnským soupeřem 1. SK byl velmi nevyzpytatelný
soupeř z Bystrce. Tento tým dokázal v jednom utkání porazit vedoucí mužstvo Líšně a následně prohrát s posledními Kunovicemi. Od prvních minut bylo zřejmé, že v sobotu 8. května čekal na
dorost 1. SK těžký soupeř a že bude platit ta lepší výkonnost mužstva z Bystrce. Utkání mělo výbornou úroveň, hrálo se v tempu
a k vidění bylo hodně dobrých kombinačních akcí. Domácí si vypracovali v první půli několik standardních situací, které hrozily
gólem. Hostující obrana však byla pozorná. Ve 21. minutě pronikl po pravé straně hráč domácích až do pokutového území Prostějova a jeho ideální přihrávku před bránu nedokázal forvard
Bystrce usměrnit do v podstatě odkryté brány Prostějova. Od 35.
minuty začali přebírat iniciativu hráči z Prostějova a začali si vytvářet brankové příležitosti. Tu největší promarnili Michal Kocourek a Marek Pořízka, kteří nedokázali po velkém závaru v pokutovém území domácích dostat míč do brány. Pořízkovu dorážku vykopával domácí obránce, již za překonaného brankáře z
brankové čáry. Poločas skončil smírně bez branek. Druhá polovina utkání začala znovu mírnou převahou domácích, ale hostující borci 1. SK Prostějov se brzy dostali do tempa a měli od 55.
minuty zápasu již více ze hry. Velkou šanci neproměnil Jiří Homola, který nedokázal prostřelit brankáře domácích z hranice pokutového kopu. Hra se přelévala nahoru dolů a bylo zřejmé, že
kdo vstřelí první branku bude již velmi blízko konečnému úspěchu. Podařilo se to hráčům Prostějova, když Tomáš Matula poslal výborný centr z levé strany do pokutového území, kam časovaně nabíhal Marek Pořízka a ten se nádherně trefil přímo do
šibenice. Domácí vrhli v poslední čtvrthodině všechny síly do
útoku a podařilo se jim dostat svého soupeře pod tlak. Přesto byl
stav 0:1 až do 89. minuty. Minutu do konce řádné hrací doby šli
tři hráči 1. SK sami na dva hráče domácích, bohužel špatně řešenou finální přihrávkou ztratili výhodu a z následného protiútoku
inkasovali na konečných 1:1. „Všichni jsme teď po zápase velmi
zklamaní. Kluci to odmakali, nechali tam všechno, ale bohužel
to nestačilo. Udělali jsme v poslední minutě velkou chybu a domácí nás za ni potrestali. Utkání ovlivnili dvě nevynucená
střídání, kdy pro zranění museli odstoupit David Gryglák a Michal Ján. Do konce soutěže zbývá ještě pět kol a my uděláme vše
pro to, abychom do posledního kola byli ve hře o postup. Z tohoto velmi smolného zápasu se musíme vzpamatovat a poučit a připravit se na domácí utkání z celkem Havlíčkova Brodu,“ neskrýval velké zklamání ze ztráty dvou bodů trenér František Jura.
MSŽD - starší žáci
Slavia Kroměříž - 1. SK Prostějov 2:1 (2:1)
Branka 1. SK: Fládr. Sestava 1. SK: Martínek - Drešr, Šmíd, Móri, Klváček - Rus, Pekař, Fládr, Dostál - Preisler, Hausknecht.
Střídali: Kvapil, Lexa.
„Starší žáci 1. SK doplatili na dvě hrubé individuální chyby po
kterých prohrávali v 15. minutě 2:0. Do poločasu se 1. SK ještě
podařilo snížit na 2:1 brankou Fládra. Ve druhé půli byli hráči 1.
SK lepším týmem, ale vyrovnat se jim nepodařilo,“ popsal
Zdeněk Fládr, vedoucí mužstva.
KP starší žáci: 1. SK Prostějov „B“ - SK Uničov „B“ 1:1 (1:0)
Branky: Ondrýsek - Andrlík.
KP mladší žáci: 1. SK Prostějov „B“ - SK Uničov „B“ 2:2
(1:0)
Branky: T. Pospíšil, Josif - Tomšů, Kipritidis.
-zv,fj-

Fotbalový kemp BUDOUCNOST
Sedláček - Kučerňák 2009
V měsíci červenci budou mít mladí adepti fotbalového řemesla zajímavou
šanci ke zlepšení svých dovedností a navíc i možnost získání nezapomenutelných zážitků. Známé fotbalopvé persony Ladislav Kučerňák a Roman Sedláček, se totiž rozhodli ve spolupráci s ambiciózním fotbalovým
klubem TJ Sokol Olšany uspořádat týdenní tréninkové kempy. „Posledním impulsem pro uspořádání fotbalového kempu bylo utkání českých a
slovenských fotbalistů. Zdá se, že mladá generace má velké technické problémy, které se bohužel nedají naučit jinak, než ukázkou přímo na hřišti.
Právě na technické a herní činnosti bude kemp zaměřen. Ke spolupráci
jsme vyzvali známé fotbalisty Pavla Hapala, Tomáše Ujfalušiho, Davida
Rozehnala a další, kteří nám svou osobní účast přislíbili,“ zmínil důvody
pořádání přípravných kempů pro chlapce od 7-15 let jeho hlavní vedoucí,
sám bývalý reprezentant Roman Sedláček, který dále dodává: „Zkušebně
jsme si vybrali formu denních tréninkových jednotek po dobu jednoho
týdne.“ Celkově se mohou těšit malí fotbalisté na 5 tréninkových týdnů,
pod vedením bývalých ligových fotbalistů, vyšperkovaných besedami se
současnými nebo bývalými reprezentanty. O tom, že o fotbal je mezi
mládeží velký zájem svědčí fakta. „Musím oznámit, že první turnus, který začíná 29. června je již kapacitně zaplněn. Také ve druhém už zbývají
poslední volná místa. Jestli však bude zájem, tak jsme schopni uspořádat
ještě jeden v termínu od 3. srpna. Stačí se jen telefonicky domluvit,“ přidal nejčerstvější informaci Sedláček. V plánu jsou také přípravné zápasy
a další překvapení. Uzávěrka přihlášek je 31. května 2009!

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

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

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

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

Turecký pohár 2009
MALÝ FOTBAL V PIVÍNĚ! Fotbalový oddíl TJ Sokol Pivín pořádá turnaj v malé kopané „Turecký pohár 2009“. Tento turnaj se bude konat ve dnech 27.-28. června 2009 v Pivíně, v areálu TJ SOKOL
PIVÍN. Pro ty, což jsou z větší dálky se hodí říci, že Pivín se nachází
asi 13 km jihovýchodně od Prostějova. Startovné na jeden tým činí
800 Kč, uzávěrky přihlášek jsou do 14. června 2009. Kontakt: TF: 776
346 989, nebo na email: sokol.pivin@seznam.cz
V případě hlášení přes email, prosím uveďte do předmětu zprávy: Turecký pohár 2009 a dále v textu emailu uveďte: Název týmu a telefonní číslo na kontaktní osobu.
Seznam přihlášených týmů se bude postupně doplňovat na webových
stránkách www.sokolpivin.blog.cz.
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Dorost 1. SK deklasoval v Olšanech Humpolec
1. SK Prostějov - FK Humpolec
6:2 (2:1)
Branky 1. SK: 12. a 57. Pořízka,
16. M. Kocourek, 54. Homola, 61.
Matula, 67. Fabiánek. Rozhodčí:
Vl. Boček - Němec, Milar. ŽK 1.
SK: Gryglák, Homola. Rohy:
10:4. Diváků: 50. Sestava 1. SK:
Hon - Peka (60. Hemerka), Šmíd,
R. Kocourek, Ján - Pořízka, Homola (67. Šrot), Fabiánek, Matula
- Gryglák (50. Lisický), M. Kocourek (75. Petrásek). Trenér: František Jura.
OLŠANY - Postupový sen dorostenců 1. SK Prostějov stále žije. Svěřenci trenéra Františka
Jury absolvovali v
týdnu dohrávané utkání 14. kola
třetí nejvyšší soutěže, ve které rozstříleli podle očekávání o záchranu
bojující Humpolec. Stalo se tak po
výkonu, který měl místy druholigový nádech, aby zase přišly i
chvíle něčeho co by nestačilo ani
čelo Krajského přeboru. „To je u
mládežníků úplně normální. Do
hlav jim člověk nevidí, místo aby
si s chutí zahráli a zastříleli, tak dokáží z každého utkání udělat drama,“ kroutil hlavou nad hubeným
poločasovým vedením o přestávce
přihlížející šéf prostějovského klubu Jiří Kocourek. Domácí tým
(olšanské hřiště je domovským
stánkem dorosteneckých výběrů
1. SK pozn. red.) zahájil s velkou
chutí a po sérii pohledných kombi-

nací se dostávali prostějovští hráči
do ložených situací. Nejprve rozvlnil Michal Kocourek z pravé
strany boční síť, aby následně vyrážel hostující gólman konečky
prstů pumelici Fabiánka. Když už
ani gólman Humpolce byl krátký,
tak střelu M. Kocourka vykopl obránce z brankové čáry! Ve 12. minutě to však už přišlo. Po volném
kopu exekutorů Homoly s Fabiánkem se dostal k míči v šestnáctce
Pořízka a chladnokrevně zavěsil 1:0. Přímo pekelný nápor Prostějova však neustával a o čtyři minu-

NAVŠTÍVILI JSME
ty později se ze sólového úniku nemýlil M. Kocourek 2:0. Místo pokračování exhibice však přišla
chyba stoperů dohromady se zastupujícím gólmanem Honem a
bylo sníženo na 2:1. Po této kontaktní brance nepochopitelně vyklidili Prostějovští pozice a až do
poločasového hvizdu předváděli
hlavně ve středu pole naprostý
chaos. „Úplně jsme vpadli z role. Z
té kontaktní branky jsme byli takový zmražení a přestali jsme běhat,“
krčil rameny nad nepochopitelným výpadkem trenér František
Jura. Po změně stran však opět 1.
SK začal předvádět hru, na kterou
jsou jeho fanoušci zvyklí. Tedy
kombinace na jeden dotek, v plném pohybu a častou koncovkou.

Stále u nich. Prostějovští dorostenci se většinu utkání vyskytovali v pokutovém území Humpolce, stejně jako
na snímku střídající Petrásek (vpravo)
foto: Zdeněk Vysloužil
Nasazenému tempu Humpolec
očividně nestačil a v rozmezí dvanácti minut čtyřikrát inkasoval!
Nejprve vybojoval běhavý Matula
v rohu šestnáctky skoro ztracený
míč a po jeho naražení trefil z první
Homola - 3:1. V 57. minutě posadil
Matula centr přímo na čelo Pořízky
a ten se z penaltové vzdálenosti nemýlil - 4:1. Za další čtyři minuty se
konečně dočkal i nejlepší hráč na
hřišti Matula, kterému předložil ideální nahrávku z pravé strany ke
vzdálenější tyči M. Kocourek - 5:1.
Smrtící dvanáctiminutovku ze strany Prostějova ukončila střela Fabiánka z hloubi šestnáctky - 6:1. Po této brance se Prostějovští viditelně
uspokojili a zbytek utkání se do-

hrával stejně jako první poločas.
Humpoleckým se pak podařilo ještě
z penalty zkorigovat na 6:2, ale to
pranic spokojenému domácímu celku nevadilo. „Vyšly nám nástupy do
poločasů. Je vidět, že to mužstvo má
sílu, ale musí se na hru koncentrovat
celých devadesát minut. Na těch
výpadcích musíme zapracovat. S
výsledkem jsem však určitě spokojen,“ hodnotil vydařenou střelnici
domácí kouč František Jura.

Šín, Lisický (41. Klimeš), Kucharčuk (53. Jano) - Pokruta (41. Kadlec), Hon. Trenér: Vladimír Krč.
Také mladší dorostenci nadělili
svému protivníkovi z Humpolce
pěknou nadílku na dalekou cestu.
Zejména v první půli předváděli
skvělý fotbal a jen díky prostřídání
sestavy nenasázeli odevzdanému
soupeři větší nášup. „Od první minuty jsme se prezentovali nátlakovou hrou a naše rychlé branky
určily ráz celému utkání. Ve druhé
1. SK Prostějov - FK Humpolec půli se už soupeř soustředil jen na
5:0 (4:0)
obranu a udržení jednociferného
Branky: 8. z pen. a 10. Pokruta, 15. výsledku,“ spokojeně okomentoa 30. Hon, 45. Lakomý. Sestava 1. val jednoduchý zápas trenér mlaSK: Polák - Studený, Lakomý, Šlé- dších dorostenců Vladimír Krč.
zar (41. Kopečný), Ovčáček - Krč,
-zv-

Protivanovští vybrakovali Žďár a hodili rivalovi rukavici
FC Žďas Žďár n./Sáz. - TJ Sokol Protivanov 0:3 (0:2)
Branky: 16. Vala, 28. Valášek, 73.
Machálek. Rozhodčí: Hanák Kneisl, Mrázek. ŽK Protivanova:
Pászto, M. Dostál, Rojka. Diváků: 200. Sestava Protivanova:
Vítek - Pászto, Vala, Koláček,
Kulíšek - Poláček, Látal, Valášek
(80. Niessner), Valenta - M. Dostál (60. Machálek), Rojka.
Trenér: Roman Sedláček.
Při pohledu na výsledky 24. divizního kola musí běhat mráz po
zádech především Konickým.

Zatímco jejich výběr utrpěl krutý
debakl 7:0 v Hulíně, tak největší
rival Protivanov zvítězil ve
Žďáru nad Sázavou tříbrankovým rozdílem. Proč? Protože se
vše událo v předvečer prestižního
duelu, který je na programu ve
středu v Konici!
Po minulotýdenní porážce a
prachmizerném výkonu v domácím zápase s Otrokovicemi,
by leckoho napadlo, že v protivanovském táboře nastalo mytí
hlav, které přineslo kýžené účinky. „Žádné mytí hlav se nekona-

DIVIZE „D“
lo. Změnili jsme jen skladbu tréninků a s hráči jsme si v klidu vyříkali co je třeba změnit,“ uvedl
věci na pravou míru protivanovský lodivod Roman Sedláček.
Hráči si asi vzali trenérovi rady k
srdci a po desetiminutové oťukávané převzali otěže utkání na
Vysočině na své kopačky. Vyústěním jejich převahy byla krásná hlavička Valy, který usměrnil

do sítě centrovaný míč. Také druhá branka na sebe nedala dlouho
čekat. Po povedené kombinační
akci našel v pokutovém území
Valenta centrem Valáška a tomu
zbývalo jen míč doklepnout do
sítě - 0:2. Ani po změně stran se
hostující tým neuchýlil k pasivitě
a prakticky do ničeho hráče
Žďáru nepustil. Konečnou podobu výsledku pak dal střídající
Machálek a posunul tak své spoluhráče zase o něco blíže kýžené
záchraně. „Ve Žďáru jsme podali
jeden z nejlepších výkonů jara.

Kluci hráli přesně to co jsme si
řekli a za celé utkání se nevyskytlo jediné hluché místo. Do Konice pojedeme ve středu s jasným
cílem vyhrát, to ovšem není dáno
jménem soupeře. My jdeme do
každého střetnutí s cílem naplno
bodovat. Umělá tráva? Je to terén
pro oba týmy stejný, my chceme
hodně rychle utéct hrozbě sestupu a tak budeme hrát na vítězství,“ nijak nehrotil vášně před
blížícím se derby protivanovský
kormidelník Roman Sedláček.
-zv-

Naprostá devastace s degradací postihla Konici v Hulíně
SK Spartak Hulín - Sokol Konice 7:0 (3:0)
Branky: 13. Třasoň, 34. z pen. a 42.
Paciorek, 62. Mršťák, 66. Dvořáček, 73. Volek, 75. Zlámal. Rozhodčí: Mir. Trávníček - Langhammer,
Svoboda. ŽK: P. Křeček (K). ČK:
33. Kmecik (K). Diváků: 250. Sestava Konice: Kmecik - P. Křeček, Rus,
Penc, Šimek - T. Křeček, Michalčák
(84. Hlouš), Coufal (46. Jurník),
Schön - Kobylík, Přikryl. Trenér:
Karel Procházka.
Fotbalová Konice opět propadla a
dostala se v divizní tabulce do míst,
kde se hraje o záchranu. Zní to až
neuvěřitelně. Konice, která po osmi
odehraných kolech letošního soutěžního ročníku vedla divizi sk. „D“
hraje dnes o záchranu. Ano takový
je stav lazaretu, který v současnosti
nastupuje do divizních bojů a co víc,
výkony jsou doslova tragické. V sobotním duelu trenéru Procházkovi
scházelo hned šest hráčů základního
kádru (Řehák, Špunda, Macháček,
Voral, Kornel a Režný, kteří jsou
všichni dlouhodobě zranění) a tak
vše museli vzít do rukou hráči druhé
garnitury, kteří však ve srovnání s
domácími hvězdami zcela zkolabovali. O postup bojující a hlavně na
jaře výtečně hrající Hulín si proti

rozklíženému soupeři s chutí zastřílel. Navíc mu to hodně usnadnilo i vyloučení brankáře Kmecika, za
kterého musel dochytat zápas Pavel
Křeček, Koničtí totiž náhradním
gólmanem nedisponují…
Už ve třetí minutě velice aktivní Laciga předkládal míč k zakončení Paciorkovi, ten ale branku přestřelil.
Poté v 7. minutě centroval Václavíček na Lacigu, který hlavičkoval
vedle branky. Drtivý úvod umocnil
prakticky hned vzápětí Laciga, který přihrával Dvořáčkovi, jeho střela
ale přišla ze záklonu a skončila v rukavicích brankáře Kmecika. Blonďatý záložník Spartaku v 10. minutě také táhl další protiútok, předložil míč na malé vápno před prázdnou klec, kde hrozící branku zahasil
odkopem do zámezí Křeček. Smršť
vyložených brankových příležitostí
domácí diváky dohnala k úžasu a
zároveň i k pochybám nad dalším
vývojem zápasu. Ve 13. minutě přišel ale uklidňující moment, když po
Lacigově zkroceném zakončení
míč Třasoň uklidil do branky 1:0.
Vedoucí branka ulevila tempu zápasu na obou stranách. Ve 21. minutě
zahrozili hosté, když se ke Kupkovi
řítil Kobylík, stopku mu ale skluzem vystavil Ditrich. Na druhé

branky faulován naivně mladým který nadvakrát před Křečkem
Jurníkem v pokutovém území. Na- proměnil 6:0. O další dvě minuty
řízenou penaltu proměnil Dvořáček nešťastného Křečka v bráně Konice
a skóre se vyšplhalo do podoby 5:0. překonal Zlámal z malého vápna
straně vyzkoušel obratnost Kmeci- Další brankový zásah přinesla 73. 7:0 a trápení Konice byl naštěstí pro
ka Třasoň, brankář Konice se ale minuta a samostatná akce Volka, dnešek konec.
-zvvyznamenal a střelu srazil na roh. Ve
30. minutě pak ideálně našel v pokutovém území Dvořáček Třasoně,
který měl dostatek času na zpracování a na následnou střelu, která
Petr ZAPLETAL (Spartak Hulín): „Dnes jsme podali výborný
však skončila těsně vedle tyče. Ve
výkon a zcela zaslouženě vyhráli. Po celý zápas jsme byli aktivní, po
33. minutě pak přišel klíčový okapěkných akcích jsme se dostávali do šancí a ty se nám dařilo proměňomžik celého zápasu. Po vysunutí
vat. Jsem spokojený a za dnešní výsledek a herní projev zaslouží kluci
uháněl Ševela na branku Konice. V
poděkování. Vůbec si nemůžu kádr Konice nějak vybavit. Tohle mupokutovém území jej Kmecik stáhl
žstvo dnes nebylo divizním soupeřem. Z podzimu tam znám jen dva
a rozhodčí Vacula neměl jinou mohráče. Naopak si dobře pamatuji, jak jsme loni v létě museli hrát svá
žnost, než brankáře vyloučit a namistrovská utkání na umělce a půlka týmu byla zraněná. To je prostě
řídit pokutový kop. Situace přinesla
daň a hazardování se zdravím hráčů, kterou umělé trávě musí zaplatit
prodlevu v utkání, protože hosté
každý mančaft.“
druhého brankáře neměli, a tak se
Karel PROCHÁZKA (Sokol Konice): „Byl jsem se před třemi týdmezi tyče postavil Pavel Křeček a
ny na soupeře podívat v utkání s Napajedly, ale dnes hráli ještě o třídu
hned musel čelit pokutovému kopu
lépe. Zahráli jsme neskutečně špatně. Kluci se vůbec nedrželi takticv podání Paciorka - šibenice! 42.
kých pokynů. Ve všech činnostech jsme propadli a nic jiného než prominuta poté přinesla spolupráci Lahru si nezasloužili. Výsledek je hodně krutý. Hráli jsme v deseti a do
ciga - Paciorek a druhý jmenovaný
branky musel jít hráč z pole, protože druhého zkrátka nemáme. Poučné
pojistil vedení na 3:0. Druhá půle
utkání je to především pro samotné hráče, kdy si mohli srovnat, kde
přinesla volnější pojetí hry. V úvodu
jsou jejich individuální kvality ve srovnání se soupeřem. Paciorek, Třastřílel po Ševelově přihrávce, Volek
soň, Ševela, Dvořáček si na hřišti dělali, co chtěli. Před zápasem s Provedle branky. V 63. minutě později
tivanovem není naše situace optimální. Kmecik dostane pravděpose ale skóre měnilo znovu, když po
dobně stopku a do brány bude muset nastoupit Kýr. Také zdravotní stav
Václavíčkově centru zakončoval
je setrvalý - tedy lazaret!“
-zvMršťák 4:0. V 66. minutě byl střelec

DIVIZE „D“
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Haná rozvrátila děravou obranu Němčic
FK Němčice nad Hanou - TJ
Haná Prostějov 3:6 (1:3)
Branky: 20. Liška, 70. Kaňa, 84.
Merda - 1. Sedláček, 8. Zachar, 25.
J. Zbožínek, 64. Chum, 68. a 78. P.
Trnavský. Rozhodčí: Svozil - Marek, Petržela. ŽK: Kroupa, Kučírek, Liška - Vyskočil. Diváků: 50.
Sestavy mužstev - Němčice: Kučera (46. Matoušek) - Bartošek (71.
Navrátil), Tesařík (46.Vodák),
Merda, Hamala - Dopita, Kroupa,
Šubík, Kučírek - Liška, Kaňa.
Trenér: Radovan Novotný. Haná
Prostějov: Hlávka - Jančiar, Kolář, Chum, Vyskočil - Bartoš, J.
Zbožínek (66. Knoll), Zachar, P.
Trnavský - Sedláček (80. Hupšil),
Mašík. Hrající trenér: Daniel Kolář.
Slunečné počasí přivítalo aktéry
regionálního derby v Němčicích
kde se představila prostějovská
Haná. Domácí zmítající se v sestupové propasti pomýšleli na tříbodový zisk, ale to bezstarostně hrající hosté také. Prostějovský tým
nastoupil bez nervozity, která oči-

vidně provázela hru
Němčic.
To bylo
také poznat hned od začátku, kdy
běhavý Bartoš nacentroval fantastickým způsobem do malého čtverce a dávání si přednosti gólmana Kučery se stopery využil hlavou „střelec“ Sedláček - 0:1. Zcela
rozvrácená domácí obrana chybovala vzápětí podruhé. Rohový kop
Mašíka napálil Trnavský a obráncem odražený míč efektně z otočky umístil do brány Zachar - 0:2.
Bezstarostný fotbal pokračoval i
nadále a ve 20. minutě se dočkali i
domácí, když Šubíkovu přihrávku
utěšeně zakončil podél Hlávky
nejlepší domácí hráč Liška - 1:2. Z
naděje se však netěšili Němčičtí
dlouho. Hned pět minut nato využil Chumovu časovanou přihrávku
se stoickým klidem kanonýr Zbožínek střelou k tyči - 1:3.
Za tohoto stavu se šlo do kabin.
Domácí kormidelník promlouval
svým ovečkám do duše tak nahlas,

ten podél Hlávky snížil na 2:5. či zvýšil na 2:6! V závěru ještě
Zato o čtyři minuty později se kosmeticky upravili skóre i dovyznamenal hostující gólman mácí. V 84. minutě zahrával doHlávka, když vyrazil na roh mácí Merda trestný kop a technicže se chvěla i sousední stěna šatny střelu Dopity z úctyhodných třice- kou střelou nedal chybně postaHanáků. Začátek druhého poloča- ti metrů. V 78.minutě prošel mezi venému Hlávkovi šanci a stanovil
su patřil Němčickým, ale jejich domácími beky neúnavný Trnav- tento spíše hokejový výsledek na
šance končily u obránců Hané. V ský a i když byl faulován k levé ty- 3:6.
-zv,ol55. minutě dostal dlouhou přihrávku po autovém vhazování volný
Zachar, ale jeho střela skončila v
náručí střídajícího brankáře Matouška. O minutu později zahroziRadovan NOVOTNÝ (FK Němčice): „Jako trenérovi se mi hodně
li domácí, ale střela méně slavnětěžko o takovém zápase mluví. Když prohráváte po deseti minutách
jšího Vodáka šla nad Hlávkovu
díky dvěma hrubým chybám 0:2, tak vážně nevím co bych říkal. Jsme
branku. Zato hosté byli opět při
psychicky hodně dole, něco podobného jsem ještě nezažil. Pořád si to
chuti. V 64. minutě se blýskl
říkáme dokola, ale ty chyby jsou pořád stejné. Vázne komunikace, naefektní hlavičkou Chum, který po
prosto chybí tréninková morálka. Cítím se zvláštně před vlastními dicentru Mašíka zvýšil na 1:4. O
váky. My si vždy určíme taktiku, plán a stejně je to pak na hřišti úplně
čtyři minuty později se zapsal do
jinak. Mužstvu chybí jasný lídr, vůdčí typ. Absence zraněného Kleisla
střelecké listiny i Trnavský. Doje citelná.“
stal super přihrávku od Vyskočila
Daniel KOLÁŘ (TJ Haná Prostějov): „Naprosto bezproblémový
za domácí beky a volně pravou
zápas z naší strany. S chutí jsme si zahráli fotbal a odměnou nám bylo
šajtlí k tyči zase měnil skóre na
šest nastřílených branek a tři body. Ve srovnání se stejně ohroženými
1:5. Poté si hosté vybrali oddechoDomaželicemi, jsou Němčice kvalitou úplně někde jinde - mnohem
vý čas a domácí toho využili. V
níže.“
-zv70. minutě unikl po křídle aktivní
Liška, přihrál volnému Kaňovi a

I. B TŘÍDA, SKUPINA „A“
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11. května 2009

Kralice hrály, Určice se smály

FC Kralice na Hané - TJ Sokol
Určice 1:2 (1:1)
Branky: 1. Z. Petržela - 32.
Vaněk, 47. Blaha. Rozhodčí:
Dömisch - Klíma, D. Kopecký.
ŽK: Kofroň - Nejezchleb, Laník.
Rohy: 9:4. Diváků: 405. Sestavy
mužstev - Kralice: Kofroň - O.
Petržela, Ohlídal, Dočkal, Liška Valtr, Halenka, Růžička, Hatle
(90. M. Kolář) - Z. Petržela, M.
Trnavský (80. Kaštil). Trenér:
Zdeněk Chytka. Určice: Nejezchleb - Černý, Ullmann, Mlčoch,
Mikeš (77. Kroutil) - Havlena,
Vaněk, Macourek, Javořík - Laník
(82. Burget), Blaha (90. Fréhar).
Trenér: Svatopluk Kovář.
KRALICE NA HANÉ - Dlouho
očekávané derby dvou regionálních zástupců v nejvyšší krajské
fotbalové soutěži přivítalo nádherné slunečné počasí, které přilákalo do kralického areálu re-

kordní návštěvu. Oba
dva týmy hrají v letošní sezóně v soutěži
nadstandardně vysoko
a před vzájemným střetem trůnily v tabulce těsně vedle sebe na 4.
a 5. místě se stejným počinem v
hodnotě čtyřiceti bodů. Mírným
favoritem byli bezesporu na jaře
výtečně šturmující Kralice, ale
Určičtí rozhodně nepřijeli předem poraženi. Předzápasová šeptanda provázející podobné duely
však hlásala, že Kraličtí neponechají nic náhodě a svému rivalovi oplatí podzimní vysokou porážku 1:4. Také to tak od začátku
vypadalo, když hned v 1. minutě
vymetl nádhernou střelou z rohu
šestnáctky domácí kanonýr Z.
Petržela horní růžek určické
brány. První půlhodinu pak měly
Kralice jasně navrch, ale rozdílový gól nevytěžily. Trest při-

NAVŠTÍVILI JSME

HLASY TRENÉRŮ

šel z první vážnější akce hostů z
kopačky Vaňka. Po změně stran
pak prakticky ze šatny dal ránu
pod pás domácímu sebevědomí
Blaha a až do konce zápasu přes
přímo drtivý tlak v závěru už
Kraličtí nedokázali odpovědět.
Kdyby se jednalo o krasobruslení, tak by asi zůstaly body doma,
ale fotbal se hraje na góly a těch
dal víc mančaft Určic! Nepěknou tečkou za jinak fair utkáním
udělala rvačka po závěrečném
hvizdu, která se z hřiště přenesla
do prostoru před kabinami a zapojili se do ní domácí zhrzení
příznivci, ale i hráči obou týmů!
Kraličtí zahájili hodně ofenzivně
a chuť jim ještě zvýšila nádherná
střela Z. Petržely - 1:0. Děj se

Zdeněk CHYTKA (FC Kralice na Hané): „Zápas jsme si prohráli
v prvním poločase neproměněním šancí. Tam se to všechno obrátilo, měli jsme určitě pět až šest loženek, ale gól jsme nedali. My teď
poslední dobou potřebujeme hodně šancí na gól. Chybí nám Vybíhal
a to je cítit. Také Lehký s Bukovcem scházejí a tak nemáme k Petrželovi koho postavit. Hrají tam beci a to je důvod. Ten druhý gól nás
dostal dost do kolen. Navíc naše obrana byla dnes celý zápas rozklepaná, nehrála optimálně. Věřil jsem ve vyrovnání až do poslední
chvíle, chyběl nám v tom závěru důraz. Věřím, že Určice by to tam
dotlačily. Na hřišti zápas proběhl v normě. Tomu co se stalo po konci nerozumím, připadalo mi to jako v hokeji. Tohle mi dost vadí. Prohráli jsme a ještě taková lapálie.“
Svatopluk KOVÁŘ (TJ Sokol Určice): „Věděli jsme, že má soupeř kvalitu a nachází se v lepší pohodě než my. Od toho se odvíjela
i naše taktika, nechtěli jsme hrát otevřenou partii. Vsadili jsme na
obranu, aby nám chodili do připravené defenzívy. Zčásti se nám to
dařilo, ale bylo tam to zaváhání na začátku. Hodně nás zlobili také
krajní záložníci Hatle s Valtrem. Dostávali jsme se do šancí sporadicky, ale ta produktivita byla dobrá. Oba naši útočníci odvedli dobrou práci. V závěru se nám podařilo i se štěstím náš náskok udržet.
Ten závěr byl zbytečně vyhecovaný od Kofroně. Porážka se musí
umět přijmout stejně jako výhra. Podle mého názoru to bylo hodně
špatně, jak se to nakonec semlelo. My jsme takové povzbuzení v podobě výhry potřebovali.“
-zv-

odehrával prakticky pořád na
polovině Určic, ale střely Halenky ani Růžičky cestu do sítě nenašly. Také rtuťovitý útočník Trnavský se při svém úniku střelecky ukvapil a Nejezchleb s jeho žabkou neměl potíže. Když
Hatleho pěkný individuální únik
zpacifikoval Mikeš na roh, přišla
chvíle Určic. Černý nacentroval
z pravé strany do šestnáctky, Havlenovu hlavičku ještě zblokoval Ohlídal, ale na dorážku Vaňka už byla domácí obrana krátká - 1:1. O dvě minuty později
hlavičkoval po dalekonosném
autu Ullmanna opět Vaněk, ale
Kofroň chytil. Po nepřesných
dvou hlavičkách Z. Petržely z
velmi dobrých pozic přišla 42.
minuta. Obrovskou a možná i
klíčovou šanci celého zápasu
trestuhodně spálil po akci Hatleho s Valtrem útočník Trnavský,
jenž zakončil z hloubi malého čtverce až k rohovému praporku.
Mohla se při troše dobré vůle
Kam to chceš? Tak se mohl zeptat domácí útočník Trnavský ležícího Nejezchleba. Místo branky však atakovala pískat i penalta, to ale sportovně
jeho střela rohový praporek…
foto: Zdeněk Pěnička domácí forvard vyvrátil. „Přema

Mlčoch mě do nohy neťukl.
Místo abych to uklidil pod břevno, tak jsem to kopl placírkou
ven z brány. Jasný gól, moje chyba,“ popsal ošemetnou akci v
bezprostřední blízkosti brány Trnavský. Šok z pohledu domácích přišel v úvodu druhé půle. Po standardce Ullmanna se k
míči prodral důrazný Blaha a
svou trefou rozpoutal euforii v
hostujícím táboře. Další šanci
Kralic spálil o pět minut později
opět Z. Petržela, aby další volné
kopy Halenky a znovu Z. Petržely skončily ve zdi. Když nezapršelo ani po hlavičce Dočkala
(Nejezchleb), se pomalu začaly
nad kralickými akciemi stahovat
černé mraky. Zoufalý závěrečný
nápor nabuzených domácích
hráčů sice přinesl sérii rohových
kopů a také tutové šance, ale ty
vždy skončily na famózním Nejezchlebovi. Zvláště poslední
zákrok určického gólmana po
hlavičce jeho protějšku vyběhnuvšího z brány Kofroně zaslouží obdiv a uznání!
-zv-

Kostelecké holky řádily ve Vracově
FC Vracov - FC Kostelec na
Hané 0:5 (0:2)
Branky: 30. a 84. Matoušková,
38. Páleníková, 50. Tomešová z.
pen., 88. Oravcová. Rozhodčí:
Gasnárek. Kostelec bez ŽK. Diváků: 80. Sestava Kostelce: Křupková - Burgetová (68. Schönová),
Všetičková, Pitáková, Otáhalová
- Křížková (82. Píchalová), Oravcová, Tomešová, Knápková (58.
Karásková) - Matoušková, Pále-

MS DIVIZE ŽENY
níková. Trenér: Petr Merta.
Pro další jarní bodový příděl si jela děvčata Kostelce na jih Moravy přesněji do Vracova. Domácí
tým potácející se na chvostu tabulky neměl být dobře hrajícím
Hanačkám konkurencí a to se
také potvrdilo. Hostující družstvo

sehrálo ve Vracově přímo exhibiční partii, při které si mohla vzít
gólmanka Křupková do brankoviště s nadsázkou židli. Za celý
zápas na ni šla jen jedna propagační střela, kterou zvládla zkrotit
jednou rukou. Skóre otevřela kanonýrka Matoušková, která zu-

žitkovala cizelerní přihrávku
Oravcové. Také druhá branka
snesla parametry mužského fotbalu, když roh Tomešová uklidila
volejem do sítě Páleníková. Třetí
hřebíček do domácí rakve přidala
po faulu na svou maličkost z penalty Tomešová, aby v závěru
ukázala všem podruhé v zápase
Matoušková a po kličce gólmance zvýšila na 0:4. Luxusní výsledek pak stanovila krásná střela

Oravcové z hranice šestnáctky.
„Nemám k holkám nejmenších
výhrad. Od začátku až do konce
byly jednoznačně lepší a jen díky
výborné brankářce, mohlo domácí družstvo odcházet jen s pětibrankovým přídělem. V neděli
nás čeká mnohem silnější protivník. Bukovany ještě na jaře neprohrály,“ nenašel kaňku na
výkonu svých svěřenkyň trenér
Petr Merta.
-zv-
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ZÁPASOVÁ NABÍDKA
DIVIZE, SKUPINA „D“
Předehrávka 30. kola: Sokol Konice - TJ Sokol Protivanov (středa
13.5., 16:30, Stloukal - Seidl, Drápal).
25. kolo: TJ Sokol Protivanov - SK Rostex Vyškov (neděle 17.5., 16:30,
Juřička - Picmaus, Krasula), Sokol Konice - MKZ Rájec-Jestřebí (neděle 17.5., 16:30, Reich - Hitzger, Komárek).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
26. kolo: TJ Zlaté Hory - FC Kralice na Hané (sobota 16.5., 16:30, Kouřil - Tomeček, Zdřálek), TJ Sokol Určice - FK Šternberk (neděle 17.5.,
16:30, Molík - Pěček, Vedral).
I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“
22. kolo: SK Jesenec - TJ Sokol Čechovice (neděle 17.5., 16:30, Hetmánek - Kubíček, Šmíd ml.), TJ Sokol Klenovice n.H. - TJ ORESVO
Sokol Plumlov (sobota 16.5., 16:30, Kučera - Januš, Machala), SK Lipová - Brodek u Přerova (neděle 17.5., 16:30, Majer -Vlk, Motal), TJ Sokol Mostkovice - TJ Sokol Kožušany (neděle 17.5., 16:30, Hampl - Válek,
Řepa).
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“
22. kolo: FC Kostelec na Hané - TJ Sokol Horní Moštěnice (neděle
17.5., 16:30, Vrážel - Kouřil, Anýž), TJ Sokol Vrchoslavice - FK Býškovice/H. Újezd (neděle 17.5., 16:30, Valouch Ženožička, K. Krutovský),
TJ Sokol Radslavice - TJ Sokol Pivín (neděle 17.5., 16:30, Dokoupil Pumprla, Požár), TJ Haná Nezamyslice - Sokol Domaželice (sobota 16.5.,
16:30, K. Krutovský - Majer, Vlk), TJ Sokol Tovačov - FK Němčice nad
Hanou (neděle 17.5., 14:00, Januš -Vyroubal, Tomášek), TJ Haná Prostějov - TJ Sokol Hustopeče n./B. (sobota 16.5., 16:30, Tomášek - Petr,
Lasovský).
II. TŘÍDA - PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
22. kolo: TJ Sokol Brodek u Prostějova - TJ Sokol Držovice (NE 17.5.,
16:30), Sokol Přemyslovice - FC Hvozd (NE 17.5., 16:30), FC Dobromilice - TJ Sokol Protivanov „B“ (NE 17.5., 16:30), Sokol Otaslavice Sokol Bedihošť (NE 17.5., 16:30), TJ Sokol Zdětín - Sokol Konice „B“
(NE 17.5., 16:30), Sokol Vrahovice - FC Výšovice (SO 16.5., 16:30), TJ
Sokol Určice „B“ - TJ Sokol Čechovice „B“ (SO 16.5., 16:30).
III. TŘÍDA
22. kolo: TJ Jiskra Brodek u Konice - TJ Otinoves (NE 17.5., 16:30),TJ
Pavlovice u Kojetína - Sokol Vícov (NE 17.5., 16:30), TJ Horní Štěpánov
- Sokol Olšany (NE 17.5., 16:30), TJ Smržice - Sokol Čechy pod Kosířem
(NE 17.5., 16:30), FC Kralice na Hané „B“ - SK Jesenec „B“ (NE 17.5.,
16:30), FC Ptení -TJ Vitčice (NE 17.5., 16:30), TJ Sokol Tištín - FC Kostelec na Hané „B“ (NE 17.5., 16:30).
IV. TŘÍDA, SKUPINA „A“
14. kolo: TJ Sokol Drahany - Sokol Rozstání (NE 17.5., 16:30), TJ Haná PV „B“ - TJ Krumsín (NE 17.5., 16:30), TJ Sokol Zdětín „B“ - FC
Hrubčice (SO 16.5., 16:30), Sokol Přemyslovice „C“ - Sokol Otaslavice
„B“ (SO 16.5., 16:30).
IV. TŘÍDA, SKUPINA „B“
14. kolo: FK Němčice nad Hanou „B“ - TJ Sokol Ivaň (NE 17.5., 16:30),
TJ Biskupice - TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“ (NE 17.5., 16:30), TJ
Haná Nezamyslice „B“ - TJ Sokol Tvorovice (NE 17.5., 10:00), Sokol
Přemyslovice „B“ - TJ Želeč (NE 17.5., 13:30).
Moravskoslezská divize žen, skupina „B“
15. kolo: FC Kostelec na Hané - Družba Bukovany (neděle 17.5., 13:30,
Anýž - Kouřil, Vrážel).
Moravskoslezská divize dorostu, skupina „D“
23. kolo: 1. SK Prostějov - FC Havlíčkův Brod (sobota 16.5. 10:15 starší, 12:30 mladší, rozhodčí: Vykopal - Liška, Svozil, hřiště Olšany).
Krajský přebor, starší dorost
22. kolo: FC Kralice na Hané - FC Kostelec na Hané (sobota 16.5.,
10:00, Václavík - Lizna, R. Motal), TJ Haná Nezamyslice - MohelniceMoravičany (neděle 17.5., 13:00, Liška - Milar, OFS), FKM Konice - TJ
Tatran Litovel (sobota 16.5., 10:00, Majer -Vlk, OFS), TJ Sokol Čechovice - Černovír (sobota 16.5., 10:00, Svozil - Lasovský, OFS).
Krajský přebor, mladší dorost
22. kolo: FC Kralice na Hané - FC Kostelec na Hané (sobota 16.5.,
12:15, Lizna - Václavík, R. Motal), TJ Haná Nezamyslice - MohelniceMoravičany (neděle 17.5., 15:15, Milar - Liška, OFS), FKM Konice - TJ
Tatran Litovel (sobota 16.5., 12:15, Vlk - Majer, OFS), TJ Sokol Čechovice - Černovír (sobota 16.5., 12:15, Lasovský - Svozil, OFS).
Krajská soutěž, skupina „B“, starší dorost
22. kolo: TJ Sokol Určice - FC Želatovice (sobota 16.5., 14:15, OFS), TJ
Sokol Vrahovice - FK Hlubočky (neděle 17.5., 10:30, Vedral).
Přebor OFS Prostějov - dorost
26. kolo: FC Dobromilice - TJ Sokol Držovice (SO 16.5., 9:30), Sokol
Otaslavice - FC Výšovice (SO 16.5., 10:00), TJ Sokol Mostkovice TJ Jiskra Brodek u Konice (SO 16.5., 10:00), TJ Sokol Brodek u Prostějova - Sokol Přemyslovice (SO 16.5., 16:30), SK Lipová - TJ Sokol Pivín
(NE 17.5., 10:15), FKM Konice „B“ - TJ Sokol Klenovice na Hané (NE
17.5., 13:30, hřiště Kladky).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!

-zv-

* FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY *
DIVIZE, SKUPINA „D“
24. kolo: Horácký FK Třebíč-SK Líšeň 1:1,
FC Viktoria Otrokovice-Framoz Rousínov
2:1, FK Mohelnice-Moravičany-FK Šardice
3:1, FS Napajedla-FC Velké Meziříčí 4:1, SK
Spartak Hulín-Sokol Konice 7:0, FC Žďas
Žďár nad Sázavou-Sokol Protivanov 0:3, SK
Rostex Vyškov-FC Forman Boskovice 0:1,
SK Dekora Ždírec nad Doubravou-MKZ
Rájec-Jestřebí 1:1
1. SK Líšeň
24 16 4 4 46:19 52
2. FK Šardice 24 16 4 4 45:18 52
3. Hulín
24 14 7 3 50:14 49
4. Třebíč
24 12 7 5 30:16 43
5. Vyškov
24 11 5 8 37:28 38
6. Otrokovice 24 9 6 9 37:30 33
7. Protivanov 24 9 4 11 26:23 31
8. Žďár
24 8 7 9 39:42 31
9. Sokol Konice 24 9 3 12 32:53 30
10. Boskovice
24 8 5 11 24:41 29
11. Rousínov
24 8 4 12 25:31 28
12. V.Meziříčí 24 8 4 12 29:42 28
13. FS Napajedla 24 6 7 11 28:42 25
14. Rájec-Jestřebí 24 6 6 12 23:37 24
15. Ždírec
24 6 5 13 23:37 23
16. Mohelnice 24 5 4 15 24:45 19
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
Dohrávka 18. kola: TJ Zlaté Hory TJ Tatran Litovel 1:0.
25. kolo: FK Kozlovice-Sokol Leština 5:1,
FK Šternberk-1.HFK Olomouc "B" 1:2, FC
Kralice na Hané-Sokol Určice 1:2, SK Loštice-TJ Zlaté Hory 4:1, FK Mikulovice-TJ Jeseník 4:1, FC Hněvotín-TJ Tatran Litovel 1:1,
FC Dolany-1.FC Přerov 1:3, TJ Sokol Ústí u
Hranic-FC Želatovice 4:3
1. Mikulovice 25 19 2 4 60:23 59
2. Litovel
25 15 1 9 52:28 46
3. 1.HFK "B" 25 14 4 7 41:29 46
4. Sokol Určice 25 12 7 6 43:36 43
5. Kralice
25 12 4 9 35:31 40
6. FC Hněvotín 25 11 5 9 44:34 38
7. FC Dolany 25 10 5 10 47:42 35
8. FC Želatovice 25 10 5 10 55:54 35
9. Ústí u Hranic 25 9 4 12 36:46 31
10. 1.FC Přerov 25 9 3 13 35:33 30

11.
12.
13.
14.
15.
16.

TJ Zlaté Hory 25
TJ Jeseník
25
FK Kozlovice 25
FK Šternberk 25
Sokol Leština 25
SK Loštice 25

8
8
8
8
5
5

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

25:35
30:44
41:52
35:48
24:53
31:46

30
29
28
28
23
22

I.A TŘÍDA, SKUPINA "B"
21. kolo: TJ Sokol Kožušany-SK Jesenec 1:5,
SK Náměšť na Hané-TJ Sokol Mostkovice
6:1, FK Brodek u Přerova-FKM OpatoviceVšechovice 1:1, Spartak VTJ Lipník nad Bečvou-SK Lipová 3:0, TJ ORESVO Sokol
Plumlov-TJ Sokol Troubky 2:1, FK Nové Sady-TJ Sokol Klenovice na Hané 3:0, TJ Sokol
Čechovice-TJ Sokol Bělotín 0:1
1. Bělotín
21 14 2 5 42:21 44
2. SK Jesenec 21 13 3 5 54:27 42
3. Troubky
21 11 5 5 41:22 38
4. Brodek u Př. 21 10 4 7 52:41 34
5. Kožušany
21 11 1 9 39:40 34
6. Náměšť 21 10 2 945:3732
7. Opatovice
21 8 8 5 29:28 32
8. Nové Sady 21 7 10 4 28:20 31
9. Plumlov
21 8 3 10 38:41 27
10. Čechovice 21 8 1 12 26:35 25
11. Lipník
21 7 2 12 28:37 23
12. Klenovice
21 6 5 10 30:43 23
13. Mostkovice 21 4 7 10 19:41 19
14. SK Lipová 21 2 3 16 11:49 9
I.B TŘÍDA, SKUPINA "A"
21. kolo: TJ Sokol Hustopeče nad BečvouFC Kostelec na Hané 3:2, FK Němčice nad
Hanou-TJ Haná Prostějov 3:6, Sokol Domaželice-TJ Sokol Tovačov 1:3, Tatran Všechovice-TJ Haná Nezamyslice 5:1, TJ Sokol Pivín-TJ Slavoj Kojetín 1:5, FK Býškovice/Horní Újezd-TJ Sokol Radslavice 0:1, TJ
Sokol Horní Moštěnice-TJ Sokol Vrchoslavice 3:0
1. Všechovice 21 15 4 2 60:19 49
2. Kojetín
21 14 5 2 52:28 47
3. Býškovice
21 12 3 6 35:24 39
4. TJ Haná PV 21 11 4 6 48:32 37
5. Kostelec n.H. 21 11 4 6 40:25 37
6. Moštěnice
21 10 4 7 32:20 34

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

Hustopeče
Vrchoslavice
Pivín
Tovačov
Nezamyslice
Radslavice
Domaželice
Němčice n/H

21
21
21
21
21
21
21
21

8
6
7
5
5
3
2
2

6 7
8 7
4 10
5 11
5 11
8 10
7 12
5 14

36:31
28:37
31:50
27:34
21:32
20:39
23:46
19:55

30
26
25
20
20
17
13
11

PŘEBOR OFS Prostějov
21. kolo: TJ Sokol Držovice-TJ Sokol Určice
"B" 5:0 (Zabloudil 2, Dokoupil, Šatný, Zahradníček), FC Hvozd-TJ Sokol Brodek u Pv
4:1 (D. Grulich, Vánský, Bílý, Švec - Dobeš),
TJ Sokol Protivanov "B"-Sokol Přemyslovice 0:4 (Tyl 2, Vévoda 2), Sokol Bedihošť-FC
Dobromilice 3:0 (Bross, Zemánek, Štefek),
FC Výšovice-TJ Sokol Otaslavice 2:3 (K.
Koukal, J. Škop - Kaláb, Vlachynský, Kaplánek), Sokol Konice "B"-Sokol Vrahovice
1:3 (Mohelník - Dvořák, Procházka, Můdrý),
TJ Sokol Čechovice "B"-TJ Sokol Zdětín 2:0
(J. Kováček, Prášil).
1. Vrahovice
21 13 6 2 46:25 45
2. Určice "B" 21 13 5 3 38:26 44
3. Bedihošť
21 12 3 6 42:32 39
4. Držovice
21 11 5 5 43:30 38
5. Konice "B" 21 9 4 8 32:29 31
6. FC Hvozd
21 7 7 7 31:27 28
7. Zdětín
21 7 5 9 26:26 26
8. Otaslavice
21 7 5 9 38:46 26
9. Přemyslovice 21 6 7 8 38:30 25
10. Protivanov B 21 6 7 8 30:34 25
11. Brodek u Pv 21 7 4 10 37:44 25
12. Čechovice B 21 6 3 12 28:50 21
13. Dobromilice 21 5 3 13 35:49 18
14. FC Výšovice 21 5 2 14 26:42 17
III. třída, OFS
21. kolo: TJ Otinoves-TJ Tištín 1:2, Sokol
Vícov-Jiskra Brodek u Konice 1:3, Sokol
Olšany-TJ Pavlovice u Kojetína 10:0, Sokol
Čechy p. K.-TJ Horní Štěpánov 6:1, SK Jesenec "B"-TJ Smržice 4:3, TJ Vitčice-FC Kralice na Hané "B" 2:7, FC Kostelec na Hané
"B"-FC Ptení 2:1
1. Brodek u K. 21 15 5 1 63:22 50

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

21 14
21 13
21 11
21 11
21 10
21 8
21 7
21 7
21 6
21 6
21 6
21 6
21 5

4 3
2 6
5 5
2 8
3 8
3 10
3 11
2 12
5 10
2 13
2 13
2 13
4 12

59:20
50:31
48:30
51:59
48:38
34:48
32:47
43:42
22:38
34:44
37:51
42:73
26:46

46
41
38
35
33
27
24
23
23
20
20
20
19

IV. třída, OFS skupina „A“
13. kolo: Sokol Rozstání-TJ Haná Prostějov
"B" 1:3, FC Hrubčice-Sokol Drahany 0:1, Sokol Kladky-TJ Sokol Zdětín "B" 3:0, TJ
Krumsín-Sokol Přemyslovice "C" 0:1
1. Přemyslovice C 11 9 1 1 36:9 28
2. Sokol Kladky 12 8 3 1 27:8 27
3. TJ Krumsín 11 8 0 3 28:12 24
4. Haná PV "B" 11 7 2 2 31:15 23
5. FC Hrubčice 12 3 4 5 18:24 13
6. Drahany
12 4 1 7 16:25 13
7. Rozstání
12 3 2 7 14:27 11
8. Otaslavice B 11 2 0 9 8:34 6
9. Zdětín "B" 12 1 1 10 10:34 4
IV. třída, OFS skupina „B“
13. kolo: TJ Sokol Brodek u Pv "B"-FK Němčice nad Hanou "B" 2:7, Sokol TvoroviceTJ Biskupice 3:1, TJ Želeč-TJ Haná Nezamyslice "B" 1:2, FC Morávia Doloplazy-Sokol Přemyslovice "B" 1:3
1. Nezamyslice B 11 9 1 1 32:11 28
2. Přemyslovice B11 7 3 1 26:21 24
3. Sokol Ivaň 11 7 1 3 29:22 22
4. Němčice B 12 5 2 5 27:24 17
5. Tvorovice
12 5 1 6 46:34 16
6. TJ Biskupice 12 4 2 6 35:27 14
7. TJ Želeč
12 2 8 2 17:15 14
8. Brodek u Pv B11 2 1 8 14:36 7
9. Doloplazy
12 1 1 10 16:52 4
MSDD - starší dorost
22. kolo: FC Velké

Meziříčí

-

Tatran Brno Bohunice 2:2, FC Slovan Havlíčkův Brod - FK Humpolec 4:1, FC Dosta
Bystrc-Kníničky - 1. SK Prostějov 1:1, HFK
Třebíč - Městský SK Břeclav 6:0, SK Líšeň FC Viktoria Otrokovice 1:0, SFK Vrchovina FK Kunovice 0:1, ČAFC Židenice Brno ČSK Uherský Brod 0:5.
1. SK Líšeň
21 14 4 3 52:14 46
2. HFK Třebíč 21 14 2 5 53:22 44
3. 1.SK PV
21 13 4 4 45:24 43
4. Otrokovice
21 9 6 6 36:30 33
5. MSK Břeclav 21 10 2 9 34:32 32
6. Bohunice
21 8 5 8 40:43 29
7. V. Meziříčí
21 7 7 7 36:32 28
8. Uh. Brod
21 9 1 11 28:48 28
9. Vrchovina
21 8 3 10 32:32 27
10. Bystrc
21 7 6 8 30:34 27
11. H. Brod
21 6 4 11 36:46 22
12. Židenice
21 6 2 13 26:48 20
13. Humpolec 21 6 1 14 34:50 19
14. Kunovice
21 5 3 13 21:48 18
KRAJSKÝ PŘEBOR,
STARŠÍ DOROST
21. kolo:TJ Slovan Černovír-Viktoria Přerov
6:1, TJ Tatran Litovel-TJ Sokol Čechovice
2:1, FK Mohelnice/Moravičany-FKM Konice 2:0, Spartak VTJ Lipník n.B.-TJ Haná Nezamyslice 0:0, FC Kostelec na Hané-FK
SAN JV Šumperk 1:7, TJ Sokol Tovačov-FC
Kralice na Hané 3:2, 1. HFK Olomouc "B"FK Šternberk 2:1
1. Litovel
21 17 2 2 57:19 53
2. Šumperk
21 17 1 3 86:18 52
3. 1. HFK "B" 21 15 6 0 80:16 51
4. Mohelnice 21 15 4 2 61:22 49
5. Černovír
21 10 2 9 47:46 32
6. Lipník n.B. 21 9 3 9 34:52 30
7. Čechovice 21 8 4 9 31:33 28
8. FKM Konice 21 7 3 11 31:54 24
9. FK Šternberk 21 6 2 13 31:42 20
10. Přerov
21 6 2 13 31:50 20
11. Nezamyslice 21 6 2 13 23:43 20
12. Tovačov
21 6 2 13 24:63 20
13. Kralice
21 4 4 13 26:49 16
14. Kostelec n.H. 21 2 1 18 20:75 7

KRAJSKÝ PŘEBOR,
MLADŠÍ DOROST
21. kolo:TJ Slovan Černovír-Viktoria Přerov
0:2, TJ Tatran Litovel-TJ Sokol Čechovice
2:0, FK Mohelnice/Moravičany-FKM Konice 10:0, Spartak VTJ Lipník n.B.-TJ Haná
Nezamyslice 3:1, FC Kostelec na Hané-FK
SAN JV Šumperk 1:6, TJ Sokol Tovačov-FC
Kralice na Hané 3:3, 1.HFK Olomouc "B"FK Šternberk 2:0
1. 1.HFK "B" 21 16 4 1 69:17 52
2. Šumperk
21 14 5 2 66:18 47
3. Mohelnice21 15 1 573:1846
4. FK Šternberk 21 14 3 4 49:25 45
5. Přerov
21 12 3 6 46:34 39
6. Litovel
21 10 2 9 46:43 32
7. Černovír
21 10 1 10 69:31 31
8. Tovačov
21 9 3 9 46:49 30
9. Kostelec n.H. 21 8 2 11 47:46 26
10. Čechovice 21 6 3 12 34:54 21
11. Lipník n.B. 21 6 2 13 21:54 20
12. Kralice
21 3 4 14 22:56 13
13. FKM Konice 21 3 3 15 19:94 12
14. Nezamyslice 21 2 2 17 15:83 8
PŘEBOR OFS, DOROST
25. kolo: Sokol Přemyslovice-FK Němčice
nad Hanou 1:1, FC Výšovice-TJ Sokol Brodek u Pv 6:1, TJ Sokol Držovice-Sokol Otaslavice 0:3, TJ Jiskra Brodek u Konice-TJ Sokol Protivanov 1:1, TJ Sokol Pivín-TJ Sokol
Mostkovice 6:1, TJ Sokol Klenovice na
Hané-SK Lipová 0:5
1. SK Lipová 22 19 2 1 126:8 59
2. Pivín
22 17 2 3 81:22 53
3. Dobromilice 21 16 3 2 90:24 51
4. Klenovice
22 17 0 5 92:46 51
5. Protivanov 22 12 2 8 95:41 38
6. Otaslavice
21 11 1 9 67:48 34
7. Němčice n/H 22 10 3 9 58:49 33
8. Držovice
21 7 4 10 49:47 25
9. FC Výšovice 21 8 0 13 41:96 24
10. Mostkovice 22 6 2 14 56:71 20
11. Brodek u K. 22 6 2 14 34:78 20
12. Konice "B" 22 6 1 15 43:89 19
13. Brodek u Pv 21 3 3 15 25:10412
14. Přemyslovice 21 0 1 20 10:144 1
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V Čechovicích se červenalo, Házenkáři Prostějova promarnili i poslední šanci v domácím prostředí
NAVŠTÍVILI JSME
Mostkovice dostaly nářez
I. A TŘÍDA, SKUPINA „B“
Dvě vítězství, čtyři prohry. To je
výsledek víkendového účinkování našich prostějovských zástupců v této soutěži. Nejvíce
splakaly nad výdělkem Mostkovice, které dostaly nařezáno v
Náměšti. Nechvalnou "trojku"
nafasovaly od soupeřů Klenovice i Lipová. Nešťastně doma
prohrály Čechovice, kdy rozhodující branku obdržely od Bělotína po jediné střele soupeře na
branku v celém utkání. Stínem
tohoto mače bylo vyloučení Šteigla, který po druhém hrubém
faulu a žlutých kartách viděl od
rozhodčího červenou a musel
předčasně odejít do sprch a domů na večeři. Naopak fanoušky
může těšit výkon Plumlovských
a zejména Jesence, který venku
rozstřílel Kožušany a stále si tak
přihřívá postupovou polívčičku.

inkasovali. Druhá půle byla už
mnohem vyrovnanější. Soupeř
polevil, měl už nahráno a tak jsme
v některých momentech byli i lepším týmem. Ovšem šance, které
jsme si vypracovali, jsme nevyužili."

TJ ORESVO Sokol Plumlov TJ Sokol Troubky 2:1 (1:0)
Branky Plumlova: 32. Ježek, 70. P.
Kiška. Rozhodčí: Majer - I. Antoníček, K. Krutovský. Diváků: 150.
Sestava Plumlova: Krejčí - J. Kiška, Frýbort ml., Grmela, R. Bureš
- Ježek, Parák (82. Kutný), P. Kiška (75. Daněček), Ševcůj, Křupka
- Frýbort st.. Trenér: Pavel Musil.
Očima trenéra Pavla Musila:
"Hráli jsme proti výbornému soupeři a vynikající byl i náš výkon.
Museli jsme hrát na sto procent.
Vycházela nám taktika, spoléhali
jsme na zabezpečenou obranu,
TJ Sokol Kožušany - SK Jese- podržení míče a rychlý přechod do
nec 1:5 (0:3)
útoku. Věděli jsme předem o velké
Branky Jesence: 25. + 35. D. síle soupeře a proto jsem dvojČížek, 40. B. Burián, 53. + 70. Jiří násob rád, že se nám podařily urvat
Tichý. ŽK Jesence: Ullmann. Roz- všechny tři body. Mohli jsme dnes
hodčí: Navrátil - Oulehla, Po- přidat i třetí branku, ale na druhou
spíšil. Diváků: 150. Sestava Jesen- stranu musím přiznat, že v 90. mice: Hradil - Burián, M. Klicpera, nutě mohl soupeř vyrovnat. Jde o
Tichý st., Horák - Konečný, L. Tyl druhé vítězství za sebou, takže ono
(70. Abrahám), Čížek (70. Os- pověstné štěstíčko se k nám konetřížek), Ullmann - Tichý J., Tichý čně otočilo čelem. Ale není to jen
ml. (60. P. Klicpera). Trenér: Jaro- ve štěstí. I v zápasech, ve kterých
slav Ullmann.
jsme nebodovali, jsme nehráli
Očima trenéra Jaroslava Ull- špatně. Za výkon v tomto zápase
manna: "Na utkání jsme se pe- chválím celé mužstvo a těším se na
člivě připravili. Naši hru jsme mu- příští zápas do Klenovic.
seli podřídit malému hřišti a neustálému nakopávání dlouhých
FK Nové Sady - TJ Sokol
míčů za naši obranu na domácího
Klenovice n.H. 3:0 (0:0)
nejlepšího hráče Psotku. Toho ale Rozhodčí: Žufan - Běhal, Tomeček.
naše obrana pokryla a navíc jsme ŽK Klenovic: Kaděra, P. Škantár.
se vyvarovali hloupých faulů a ná- Diváků: 200. Sestava Klenovic:
sledných standardních situací, Jozek - Kaděra, P. Škantár, T. Cetkteré soupeř dokonale ovládá a kovský, Šubrt (80. Suchánek) - R.
mohl z nich trestat. Naopak naši Cetkovský (72. D. Novák), Všianhráči dokázali podnikat rychlé ský, Zbožínek, Rozehnal - Přikryl,
brejky a trestat každou byť i sebe- Fialka. Trenér: Zdeněk Cetkovský.
menší chybičku soupeře. Klukům Očima trenéra Zdeňka Cetkovchci poděkovat za velmi zod- ského: "Po celý první poločas jsme
povědný a kvalitní výkon a před- viděli oboustranně otevřený zápas.
vedenou hru. Jsme stále ve hře o Pěkné utkání se muselo líbit i popostup, ale budeme to mít velice četnému obecenstvu, jedna útočná
těžké. Čekají nás "prostějovská" akce střídala druhou. O poločase
derby a v nich se nám tradičně ne- jsme si v šatně řekli, že na soupeře
daří."
máme a zkusíme zde uhrát dobrý
výsledek. V 50. minutě ale přišla
SK Náměšť na Hané - TJ Sokol osudová chyba. Všianský byl sám
Mostkovice 6:1 (1:0)
před bránou a trestuhodně zahodil
Branka Mostkovic: 80. O. Milar. obrovskou tutovku. A pět minut
Rozhodčí: Šmíd ml. - Krobot, Petr. nato nás soupeř potrestal krásnou
Diváků: 50. Sestava Mostkovic: střelou k tyči, kdy domácí hráč vyM. Lukáš - L. Vojtíšek, M. Vojtíšek, užil chyby naší obrany a velmi
Milar, Komrzí - Cigr, R. Karafiát, špatného odkopu. V následujících
O. Zapletal, Šubert (60. Skřepský) okamžicích jsme otevřeli hru ještě
- J. Karafiát, Kroupa (82. Dadák). více ve snaze vyrovnat a domácí
Trenér: František Piňos.
toho bohužel využili. Dvěma průOčima trenéra Františka Piňo- niky do otevřené obrany rozhodli. I
se: "Výsledek je pro nás velmi tak bych chtěl ale kluky pochválit,
krutý. V utkání jsme měli první zejména pak brankáře Tomáše Jozdvě šance, ale Kroupa s Šubertem ka, který několik dalších jasných
je trestuhodně zahodili. Úsloví ne- šancí soupeře zlikvidoval. Je ale vidáš - dostaneš se pak projevilo, po dět, že nám strašně moc chybí vynašich dvou hrubých chybách kartovaný kanonýr Kubíček. Nyní
jsme inkasovali, kluci se psychic- nás čeká derby s Plumlovem a souky složili a na hřišti byli poloviční. časná situace v tabulce nám jasně
Po třetí brance v naší síti už neby- velí zvítězit. S ničím jiným do
lo co řešit. Znovu ale opakuji, že zápasu nepůjdeme!"
výsledek neodpovídá průběhu hry.
Závěr soutěže bude pro nás velmi TJ Sokol Čechovice - TJ Sokol
těžký, musíme holt začít vyhrávat
Bělotín 0:1 (0:1)
v domácím prostředí. Poslední do- Rozhodčí: Lizna - Milar, Motal.
bou se nám ale lepí smůla na paty ŽK: Gréza. ČK: Šteigl (po 2.
vinou zranění a nemocí klíčových ŽK). Diváků: 250. Sestava Čeopor. Zbraně ale rozhodně ne- chovic: Švéda - Gréza, Mráček,
skládáme, o záchranu se popere- Dvořák, Chmelík (85. Hruda) - J.
me."
Antoníček (60. M. Bilík), Šteigl,
Bílý, Mach (70. Prášil), VinkSpartak VTJ Lipník n./B. - SK lárek - P. Haluza. Trenér Jan PeLipová 3:0 (3:0)
šek.
Rozhodčí: Kreif - Šmíd ml., Ku- Očima trenéra Jana Peška:
bíček. ŽK Lipové: Vlček, Vacula. "Myslím, že jsme odehráli až do
Diváků: 60. Sestava Lipové: Abra- vyloučení Šteigla vyrovnaný
hám - Šmída, Barták, Müller, Žilka zápas. Bohužel, z jediné střely ze
- Žampach, Vacula, Ovad, Kolář - standardní situace jsme inkasoVlček, Havlen. Trenér František vali. Naši hru citelně poznameMüller.
naly absence Kovaříka se ZačaOčima trenéra Františka Mülle- lem a neschopnost prosadit se v
ra: "Zápas se rozhodl v náš nepro- útočné fázi. Čekají nás teď dva
spěch už v prvním poločase, kdy těžké zápasy venku, kde musíme
jsme po vlastních chybách třikrát domácí výpadek odčinit." -mik-

TJ Sokol II Prostějov - HK
Královo Pole 31:39 (15:16)
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Rášo - M. Jurik, Mičola 4,
Pišťák 2, Kosina 9, Čech 4, Ordelt,
Chytil 1, Nevrlý 4, Malina 1, Třeštík 6. Trenér: Antonín Krist. Rozhodčí: Novotný, Petruška. Sedmičky: 3/0 - 3/3. ŽK: 2/2. Vyloučení:
3/6. Vývoj skóre po pětiminutovkách: 5:0, 8:2, 10:6, 11:10, 14:13,
15:16, 18:21, 22:24, 26:26,
28:31, 31:35, 31:39.
V neděli dopoledne sehráli prostějovští házenkáři poslední domácí
utkání. HK Královo Pole byl papírově hratelný soupeř, a tak mohli domácí pomýšlet na výhru, alespoň jednu jedinou a poslední v nešťastné smolné šňůře proher. V
prvním utkání si Prostějov odvezl
z Brna body za těsný výsledek
21:22 (9:12), teď se soupeři poštěstil rovněž husarský kousek - se-

bral domácím body a
navíc je psychicky
rozdrtil osmibodovým rozdílem.
Utkání se pro torzo prostějovského týmu začalo velice nadějně.
Než se hosté rozkoukali, nasázeli
jim domácí do branky pět gólů
aniž by sami inkasovali. V další
pětiminutovce se soupeř lehce rozehřál a zatížil konto domácích
dvěma brankami. To byl ale konec
domácí exhibice, který v tu chvíli
nikdo nečekal a netušil, že hráči na
domácím hřišti v posledním zápase sezóny opět sklouznou do vyjetých kolejí. Technické chyby, absence střelby a velmi nízká úspěšnost střelců. Bezprostřední
podnět k tomu, že se dobře vyvíjející utkání pro domácí obrátilo, dalo zranění Pišťáka v 10 minutě
první půle. A protože už předtím
odstoupil pro nedoléčené zranění

ze zápasu Jurík, neměl najednou
trenér v záloze žádnou spojku. Z
deseti hráčů na soupisce zbylo najednou osm schopných hry, a to je
na rychlý a kontaktní sport, jakým
právě házená je, žalostně málo.
Trenér neměl takřka žádnou možnost střídání a navíc musel operativně měnit posty hráčů přímo ve
hře. „Začali jsme dobře, měli jsme
hru pod kontrolou až do chvíle,
kdy jsem musel stáhnout zraněného Pišťáka. Koncepce hry se dokonale rozpadla, na Mičolu nasadili osobku a uštvali nás,“ vrtěl nevěřícně hlavou trenér Krist. Dobře
rozehrané utkání se dokonale otočilo. Hosté začali pomalu dotahovat a těsně před polovinou zápasu
se ujali vedení. Po přestávce rych-

le strhli vedení na svou stranu a pětibrankový náskok je uklidnil Domácí však nechtěli dát svou kůži
zadarmo a vzepjali se ohromujícímu výkonu, který je odměnil
vyrovnáním. Dočasná remíza v
polovině druhého poločasu však
byla vše, na co jim síly stačily. Vyčerpali se do posledního zbytku a
konec utkání už odehráli zdrceni
fyzicky i psychicky. Soupeř lehce
skóroval a v posledních pěti minutách to byl už výhradně on, kdo
střílel branky. Zraněními a psychikou zdeptaní hráči budou jen
těžko hledat motivaci v utkání s
Kostelcem na Hané, které sehrají
ve středu 13. května od 18,30 hodin jako předehrávku posledního
kola prvoligové házenkářské soutěže.
„V utkání jsme měli fantastický
začátek. Dobrá obrana i gólman –
Rášo chytal velmi dobře. Utkání

se v podstatě rozhodlo v 10 minutě, kdy se zranil Pišťták. Musím
pochválit hráče za bojovnost, ale
bohužel to dnes na soupeře nestačilo. Zklamala křídla – z 16 střel
jen 5 úspěšných (Ordelt 4/0, Chytil 4/1, Čech 8/4). Prostě si nevěříme a hlavní slabinou jsou
právě křídla. Technických chyb
nebylo v tomto utkání až tak příliš,
nejvíc dnes chyboval Mičola – 8
technických chyb. Brno mělo
dnes víc úderné síly na spojkách,
právě tam nám naše síla chyběla –
se dvěma spojkami se utkání hrát
nedá. Nebyli hráči na střídání.
Škoda, měli jsme rozhodně na lepší výsledek, posledních 5 minut
jsme už odevzdali. Zraněných
hráčů je tolik, že teď budeme řešit,
kdo vůbec pojede na poslední utkání do Kostelce,“ zhodnotil
průběh opět nešťastného zápasu
trenér Antonín Krist.
-jp-

Kostelec v derby neuspěl

TJ Tatran Litovel - TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK 23:20
(11:8)
Sestava a branky Kostelce: Kaláb, P. Navrátil - Vasiliev 3, Zajíček 7, T. Grulich 3, M. Grulich
2, Rikan, Paták, Ševčík 1, R. Navrátil, Grepl, Švec, Varhalík 4.
Rozhodčí: Bauer, Tvrdoň. Sedmičky: 2/1:5/4. ČK: Paták a po
3 ŽK M. Grulich. Vývoj skóre po

pětiminutovkách: 2:2, 5:5, 8:5,
9:7, 10:7, 11:8, 13:11, 16:12,
17:15, 18:17, 20:17, 23:20.
Předposlední kolo druhé nejvyšší házenkářské soutěže proti
sobě svedlo dva regionální rivaly. O záchranu bojující domácí
Litovel hostila standardně hrající Kostelec a rozdílné rozpoložení obou celků bylo poznat.
„Domácí hráči byli hodně ner-

1. LIGA HÁZENÉ
vózní a jejich agresivita byla
hodně na hraně. Bylo zkrátka
derby se vším všudy,“ komentoval atmosféru hostující kouč
Alois Jurík. Přestože se hrál
hodně vyrovnaný zápas, tak Litovelští si stále udržovali mírný
náskok. Velkou ranou bylo pro

hostující tým také vyloučení
Patáka s Martinem Grulichem.
„To se na nás podepsalo. Museli jsme hrát jen na dvě spojky a
ti kluci to nemohli utáhnout.
Navíc ta vyloučení byla hodně
přísná,“ kroutil hlavou nad přísným metrem rozhodčích Jurík.
Postupem doby také z placu odkulhal Ševčík a při absencích
dalších stabilních hráčů už hos-

tující tým síly na zvrat nenašel.
„Klukům i přes porážku opravdu nemám co vytknout. Bojovali, rvali se, ale na body to nestačilo i když jsme je chtěli získat. Doufám, že se ve středu v
derby s Prostějovem rozloučíme se sezónou pěkným výkonem,“ hodnotil těsně prohrané
derby kostelecký trenér Alois
Jurík.
-zv-

Bodová jízda nohejbalistů pokračovala i v Modřicích
V sobotu 9. května čekal na druholigového nováčka z Prostějova vskutku prubířský kámen v
podobě cesty na kurty tabulkového lídra Sokol Modřice. Po
přímo excelentním výkonu se
podařilo výběru Sokol I Prostějov zvítězit v poměru 6:4 a tím
pádem i docela šokovat odbornou nohejbalovou veřejnost.

NOHEJBAL
Základ překvapivé výhře daly výhry trojic, které zapříčinily vedení
1:3. Tento náskok se vyrovnanou
výkonností podařilo Hanákům
udržet až do konečného stavu 4:6! Dobrou formu potvrdil i rezervní celek v krajském přeboru,
jenž dokázal udolat Zábřeh 6:4 a
drží se na průběžném druhém
místě.
2. liga muži:
Sokol Modřice - Sokol I
Prostějov 4:6
Dramatické utkání dvou doposud
nadstandardních druholigových
celků zahájily utkání dvojic. Nejprve domácí duo Gryc - Dočekal
porazilo prostějovské hráče Husaříka s Klaudym jen nejtěsnějším rozdílem jediného míče 2:1,
aby následně osvědčená dvojka
Sokola I Pluháček - Procházka
přehrála 2:0 modřické Janebu s
Hodinkou. Trojky vyšly Prostějovu nad očekávání dobře. Jak trojka vedená Klaudym s Husaříkem
a P. Novým, tak i trojice Procházka, Pluháček, Omelka svá utkání
po výborných výkonech vyhrála a
Sokol I Prostějov se dostal do nadějného vedení 3:1 na utkání! „V
prostřední části zápasu jsme v sezóně pravidelně prohrávali vloženou třetí dvojici a Klaudy vy-

hrával singl. Tentokráte bylo
ovšem vše jinak. Vloženou dvojici prostějovská sestava P. Nový Valenta vyhrála, ale Klaudy po
velmi dobrém výkonu tentokrát
prohrál s dřívějším mistrem republiky a několikanásobným medailistou ze singlů ve dvou setech
nejtěsnějším rozdílem vždy jediného míče,“ popsal další průběh
šéf prostějovských nohejbalistů
Richard Beneš. Stav zápasu byl
po těchto utkáních tedy 2:4 ve
prospěch Sokola I Prostějov. V
závěru celého zápasu se již výhry
a porážky střídaly v pravidelném
rytmu (3:4 - 3:5 - 4:5), až nakonec
v závěrečném rozhodujícím utkání dvojic se podařilo konečně

Překvapení! Záložní tým Sokol I atakuje překvapivě pod vedením Boba Kroupy čelo tabulky KP!
prostějovské dvojce Husařík Klaudy zlomit prokletí nešťastných utkání a po velkém boji zvítězili nad Janebou s Hodinkou 2:1.
Tím pádem rozhodli o tom, že oba
body si po celkovém vítězství 4:6
odvezou prostějovští hráči Sokola
I a budou tak opět atakovat vedoucí příčky druholigové tabulky.
„V těžkém zápase prostějovští
Sokoli překvapili a plným právem
si odváží druholigové body. Je to
cenné vítězství, které dodává
celému týmu hodně elánu a víry
do dalších těžkých bojů. Všichni
hráči si sáhli na dno a podali své
nadprůměrné výkony. Další sobo-

tu hrajeme od 10.00 hodin v domácím prostředí s vedoucím celkem soutěže Bedřichovem a toto
dnešní vítězství je tou nejlepší pozvánkou příznivců nohejbalu do
hlediště nohejbalového kotle u sokolovny,“ pozval závěrem fanoušky Richard Beneš.
Krajský přebor muži:
Sokol I Prostějov - NK Zábřeh
na Moravě 6:4
Prostějovská rezerva hostila v dalším utkání KP soupeře ze Zábřehu na Moravě a potvrdila vítězstvím svou výtečnou jarní formu.
Domácí tým se dostal rychle do

náskoku 4:1, ze kterého však udělali nečekané drama a byli rádi za
nejtěsnější výhru 6:4. Skutečností
je však hodně nečekané průběžné
druhé místo v tabulce nejvyšší
krajské soutěže!
-zvPOZVÁNKA
NA NOHEJBAL:
2. LIGA MUŽŮ
SOKOL I PROSTĚJOV
TJ SOKOL BEDŘICHOV
SOBOTA 16. 5. 2009
10:00 HODIN
Kurty za prostějovskou
sokolovnou

Favorit zavřel vrátka a Prostějov klíč nenašel
Semifinálová premiéra dopadla přesně podle očekávání. Vysoko favorizovaný obhájce titulu Nymburk nedal hostujícímu
týmu prostějovských Orlů sebemenší šanci a zvítězil třicetibodovým rozdílem. Markantní
rozdíl mezi oběma týmy byl
hlavně v pojetí obrany.
Domácí soubor nepustil výběr z
Hané prakticky k ničemu a bez
větších nervů si připsal první korálek na plánované cestě za dalším mistrovským titulem.
„Nymburk na nás byl velice dobře
připraven a pokrytím Beechuma
nám nedal žádnou šanci,“ stručně
vystihl dění na palubovce trenér
BK Prostějov Peter Bálint. Soustavný a trpělivý tlak Nymburka
současně se zdravotními potížemi
největšího tahouna Orlů Hanavana nakonec přinesl konečné skóre

NB 90:60 PV

90:60 ve prospěch favorita a očekávané vedení v sérii 1:0.
Domácí tým se od úvodních minut nacházel očividně v lepší psychické i fyzické pohodě a bez
větších zádrhelů získával koš od
koše náskok. Hlavně pod vlastním košem kralovali Nymburští a
tak se skóre první desetiminutovky zastavilo na číslech: 21:12.
Chvilkové vzepětí Prostějova přišlo v průběhu druhé části zápasu,
kdy se opakovaně trefil zpoza
tříbodové čáry Falls (27:22). V
době křesání naděje však odkulhal po jednom z tvrdých střetů s
domácí obranou Hanavan a to
značilo chvilkové váhání hostů.
Toho okamžitě domácí stroj vyu-

žil a znovu začal bodově snaživým Orlům unikat (41:25). Konečné skóre první půle se nakonec díky návratu Hanavana a nasazení Vrubla ustálilo na jedenáctibodovém odstupu - 41:30. Už
tak skomírající plamínek naděje
na nějaký zvrat, či komplikaci
závěru střetnutí sfoukli Nymburští pod taktovkou exprostějovského „terminátora“ Tomaszeka,
jenž začal řádit pod oběma koši.
Navíc svěřencům Petera Bálinta
úplně odešla střelba a o osudu
střetnutí tak bylo po třetí čtvrtině
rozhodnuto - 65:47. Závěrečná
desetiminutovka se tak hrála už
jen spíše z povinnosti a na palubovku se dostala i střídačka Pro-

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Muli KATZURIN (ČEZ Basket Nymburk): „V průběhu většiny
zápasu jsme hráli dobrou obranu, čímž se nám výrazně podařilo
omezit počet vstřelených bodů Prostějova. Obecně si myslím, že
naši hráči byli na zápas velmi dobře připraveni jak mentálně, tak
fyzicky. Za důležité považuji, jak velkou produkci jsme dostali z
naší lavičky. Nacházíme se v sérii, která se hraje na tři vítězná utkání, takže v tuto chvíli se soustředíme na nadcházející zápas.“
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Nymburk se předvedl ve výtečném světle především v obraně. Soupeř byl na nás velice dobře
připraven, což dokladovalo i krytí Beechuma. My jsme se naopak
hodně trápili především v útoku. O výsledku nebylo nejmenších
pochyb, Nymburk byl jednoznačně lepším týmem.“
-zv-

stějova. S chutí hrající Nymburk
stále navyšoval svůj bezpečný
náskok, který se zastavil až na
propastné třicítce - 90:60. V hostujícím družstvu chyběl s naštíplou chrupavkou v rameni laborující Staněk a nejlepším hráčem

byl jednoznačně Ian Hanavan.
Vůbec se naopak nedařilo Millerovi a také těžkopádnost Villepigua kolikrát budila v konfrontaci
s domácími atlety spíše úsměvy
na tvářích přihlížejících fanoušků…
-zv-

11. května 2009

Na Nymburk se bude platit!
Výtěžek však půjde na dobrou věc
Druhé semifinálové střetnutí
Mattoni NBL mezi BK Prostějov a ČEZ Basket Nymburk, které se uskuteční ve
středu 13. května bude mít
charitativní podtext. Celý
výtěžek ze vstupného bude
totiž o poločasové přestávce

předán zástupci Dětského
domova Plumlov.
„Jelikož s plumlovským domovem dlouhodobě spolupracujeme, rozhodli jsme se u
příležitosti prestižního střetnutí s Nymburkem pro tento
krok. Celý výtěžek ze vstupné-

ho na středeční utkání bude
předán řediteli plumlovského
domova. To znamená, že na
tento duel nebudou platit pernametky ani žádné jiné volné
vstupy. Jednotná cena lístku
bude 30 korun s tím, že mládež
do 15 let bude mít vstup zdar-

ma,“ informoval generální manažer BK Prostějov Petr Fridrich. I ve středu však bude pokračovat losovací soutěž pro
fanoušky. Stejně jako při rozhodujícím střetnutí s Libercem
budou losovány vstupenky o
zajímavé ceny. „První cenou
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BASKETBAL EXTRA
ČTVRTFINÁLE PLAY OFF, 5. ZÁPAS
BK Prostějov - BK Kondoři Liberec

bude opět víkendový pobyt na
luxusní chatě na Malé Morávce, druhou bude zapůjčení vozidla na víkend od firmy Brnocar a třetí cenou bude dárkový
koš,“ pochlubil se zajímavou
možností výher závěrem Petr
Fridrich.
-zv-

97:86

Čtvrtiny: 30:25, 16:13, 24:28, 27:20
Trestné hody: 25/19:19/12
Střelba za 2b: 39/24:48/25
Trojky: 21/10:22/8
Doskoky: 29:34
Osobní chyby: 23:26
TCH: 27. lavička (L)
Diváků: 1482
Rozhodčí: Lukeš, Vrážel, Vondráček

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 7
Prášil 6
Novák 4
Falls 14

OBCHODNÍ PARTNEØI BK PROSTÌJOV

Beechum 23
Hanavan 23
Villepigue 2
Dokoupil
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

Miller 18
Staněk
Vrubl
Krakovič

SEMIFINÁLE PLAY OFF, 1. ZÁPAS
ČEZ Basket Nymburk - BK Prostějov

90:60

Nelítostná řež rozhodla o postupu Orlů
Bojovný Liberec padl se ctí
Středa večer, prostějovská hala
Sportcentra DDM. Na tomto
místě se rozhodovalo o úspěchu
či neúspěchu BK Prostějov v letošním ročníku Mattoni NBL.
Pátý zápas nevídaně dramatické čtvrtfinálové série mezi
domácími Orly a libereckými
Kondory, byl jejím pravým vyvrcholením. Emoce, napětí,
krásné střely, nepochopitelné
chyby - to vše v posledním utkání bylo. Po mírném váhání v
úvodu se podařilo domácímu
favoritovi získat malý náskok,
který s místy menšími, místy
většími problémy a hapry
udržel až do konce. Jedenáctibodová výhra Prostějova značí, že semifinálové kvarteto je
úplné a z hlediska Prostějova
také očekávané. V následující
sérii s Nymburkem už nemají
svěřenci trenéra Bálinta co
ztratit.
Začátek pátého utkání potvrdil
značnou nervozitu domácích
borců, kteří tahali za kratší konec.
V závěru první čtvrtiny však získali pětibodový náskok, který s
určitými výkyvy dokázali udržet
až do konce. Nervové soustavy
všech přítomných aktérů, fanoušků a funkcionářů si však s určitostí přišly na své. Skóre stále balancovalo v rozmezí náskoku
Prostějova od pěti až po nejvíce
dvanáct bodů. Vždy když se liberečtí bojovníci začali přibližovat,
přišly nečekané trojkové údery
Beechuma nebo Fallse. „Celou
sérii rozhodl jediný hráč - Bee-

PV 97:86 LIB

Podkošový král. Jason Miller sázel z pod koše důležité body a
nakonec se jeho příspěvek v rozhodující bitvě zastavil na osmnácti.
Foto: Zdeněk Pěnička
chum. Při té vyrovnanosti to byl
právě on, který vždycky ve zlomových okamžicích dokázal trefit z neuvěřitelných pozic. Prostějovský kapitán má mou hlubokou úctu,“ rozkryl aspekt, který rozhodl celou sérii liberecký
kouč Jan Slowiak. Prostějovský
snajper musí Kondory budit ze

sna i po středeční bitvě. Ve čtvrté
čtvrtině to byl právě on kdo definitivně odstřelil jejich naděje.
Nejprve při stavu 78:74 a poté
krátce před koncem opět trojkou
z hodně těžké pozice zasadil poslední hřebíky do pomyslné rakve Liberce.
Rozhodující duel se nevyvíjel

„Výkon pana Vrážela, to bylo
silné kafe,“ říká liberecký kouč

Ve svém posledním utkání na
lavičce Liberce prožíval hostující kouč Jan Slowiak euforické chvíle. Vedl svou partu
bojovníků do podle jeho
názoru předem ztraceného
boje, ale ani na chvíli nepropadal malomyslnosti nebo
poraženectví.
Jeho emotivní gesta po každém
sporném zákroku, či verdiktu
rozhodčích jen dokreslovaly
obrovskou dramatičnost celé
série, která vyvrcholila středečním nervydrásajícím představením. Ve třetí čtvrtině na protest proti výrokům arbitrů dokonce odhodil pod střídačku i
své sako! „To tam snad leží ještě teď,“ s hořkým výrazem
kroutil hlavou půl hodiny po
zápase liberecký kormidelník.
Krátce po prohraném pátém duelu poskytl charismatický
trenér i pár vět Prostějovskému
Večerníku.
¤ Neměl jste v sérii pocit, že
jsou na váš tým vyvíjeny i jiné
tlaky než jen ze strany soupeře na palubovce?
(smutný povzdech) „To asi na
mně bylo snad vidět. Třeba
dnes výkon pana Vrážela (rozhodčí), to sorry, ale to bylo silné
kafe. Dokonce řekl v průběhu

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Snažil jsem se hráče přesvědčit o
tom, že dnešní zápas se dá vyhrát jedině zlepšenou obranou. Částečně se to naplnilo, 25. až 30. minut jsme hráli v defenzívě opravdu dobře. Přišly sice normální výpadky, ale dopadlo to dobře. Věděli jsme,
že nás mohou porazit dva hráči, pokud se jim podaří současně skórovat přes dvacet bodů. Byli to Meno a Hampton. Druhého jmenovaného jsme udrželi na sedmi bodech a to bylo rozhodující. Musím
pochválit hráče za koncentrovaný výkon celých čtyřicet minut.“
Jan SLOWIAK (BK Kondoři Liberec): „Myslím si, že Prostějov v
dnešním utkání předvedl velmi koncentrovaný výkon. Počáteční
nervozitu soupeře uklidnily vydařené střely a my jsme byli prakticky celý zápas o krok pozadu. Utkání jsme nezabalili, odehráli jsme z
celé série v Prostějově určitě nejlepší zápas, ale to domácí prostředí
se ukázalo jako rozhodující. Přes naši nezměrnou bojovnost si to
Prostějov zkušeně pohlídal. Již několikrát jsem zmiňoval jméno Beechum. Jedno utkání u nás se mu nepovedlo, ale jinak to byl on tím
pomyslným jazýčkem na vahách. Ten hráč má můj respekt, protože
tu sérii rozhodl.“
-zv-

pro hanácký výběr dobře. Pětice
Skibniewski, Miller, Beechum,
Hanavan a Prášil se nemohla
proti bratrům Tóthovým, Hamptonovi, Menovi a Gajdošíkovi
prosadit. První koš trefil až po
dvou a půl minutě Miller, který
snižoval na 2:5. poprvé do vedení se dostal Prostějov až po více
než pěti minutách (10:8) a po menším trháku (21:14) se stav první
desetiminutovky zastavil na
30:25. Pět bodů náskoku vypadalo dobře, ale mohlo být lépe,
kdyby sehráli Prostějovští lépe
koncovku. Do druhé desetiminutovky vstoupil mnohem lépe Liberec, jehož lavička očividně žila pro vítězství. Dlouhá střelecká
pauza Orlů a bojovnost hostů začala vnášet do domácí sestavy
nervozitu. Hanavan s Millerem
opět potvrdili, že jejich psychika
není nejsilnější a rychle nafasovali třetí osobní chyby. Naštěstí
pro Prostějov jejich šťavnaté komentáře nebyly oceněny technickými chybami. „Tam to mohlo vybuchnout, ale oni to nakonec ustáli…,“ zamyslel se nad
rozhodujícími momenty Slowiak. Trápení Orlů ukončil opět Beechum, jemuž se podařila těžká
trojka na 44:38 a zvláště výtečná
obrana pomohla Prostějovu k poločasovému stavu - 46:38. Střetnutí gradovalo po změně stran.

Orli nasadili k menšímu bodovému trháku a reakcí Liberce byla
zvýšená agresivita. Ta však byla
odměněna postupně čtvrtými
chybami T. Tótha, Černoška a
Hamptona! Hostující kouč mrštil
vzteky svým sakem, ale to bylo
tak všechno co zmohl…Náskok
Prostějova se vyšplhal až na
59:47 a zdálo se být rozhodnuto.
Nezlomní Kondoři ovšem zbraně
nesložili a i díky zbytečným chybám soupeře stanovili stav před
poslední desetiminutovkou na
70:66! Předpokládaná nervydrásající koncovka musela uspokojit většinu přítomných. Skóre
stále balancovalo mezi pěti až sedmi bodu náskoku pro Prostějov,
až se chopil necelé tři minuty před
koncem míče Beechum a těžko
vídanou střelou dal na 92:84. V
závěru si pak už ve frenetické atmosféře bouřící haly nenechali
svěřenci trenéra Bálinta vydřenou výhru utéct a po závěrečném
klaksonu tak bylo slyšitelné
úlevné vydechnutí a dopad pomyslného balvanu…
Hlavními oporami vítězného celku byli Američané: Hanavan, Beechum a Miller. Hostující tým
táhli Meno s bratry Tóthovými,
ale k postupu chyběly zejména
body Hamptona, který opět neuspěl v minisouboji s Beechumem.
-zv-

Tóth: „V zápase musíte
udržet chladnou hlavu.“
Tady se nedá vyhrát. Takové poznání klíčilo celý pátý zápas
v nitru šéfa Kondorů Jana Slowiaka
foto: Zdeněk Pěnička
zápasu Markovi ať vypadne…,
když se ho zeptal proč mu odpískal tři vteřiny, když míč nebyl v bedně. Upřímně vám řeknu, že ta komunikace mezi hráči
a rozhodčími by měla být úplně
na jiné úrovni.“
¤ Nepřekvapilo vás, že prostějovští Američani dnešní zápas
ustáli?
„Tam stačilo málo! Když měli
Hanavan s Millerem po třech
faulech, tak stačilo odpískat nějakou clonu v pohybu, kterých
tam bylo docela dost a myslím,

že by došlo k nějaké explozi, ale
zvládli to, tečka!“
¤ Nehrálo roli i rozdílené postavení obou klubů?
„Bohužel to tak asi je. Jeden
klub má velký zájem postoupit
a strašně na tom záleží jeho další budoucnost. Druhý naopak
vlastně ani neexistuje. Nechci
brečet, ale mám pocit, že tady se
dalo vyhrát strašně těžko…“
¤ Přesto jste byli hodně blízko…
(pousmání) „Ale ne dost!“
Zdeněk Vysloužil

Jedním z velkých tahounů libereckého celku byl Ladislav Tóth,
který zvláště v posledním utkání
dřel do úmoru, ale nakonec svůj
tým k obrovskému překvapení
nedotáhl. „Určitě to byla nejvíce
vyrovnaná série celého letošního
play off. Dvakrát jsme využili domácího prostředí, ale nakonec
rozhodl ta výhoda posledního utkání. Nám nepadly nějaké střely a
Prostějov si je naopak dokázal
doskočit. Pořád si tak drželi náskok a tím pádem byli i v lepší
psychické pohodě,“ popsal
průběh série i posledního utkání
Ladislav Tóth. Na rozdíl od svého
trenéra však žádné vnější vlivy
nebo tlaky necítil. „Jestli můžu
hovořit i za kluky, tak jsme nic takového myslím nepozorovali.
Když mluvím za sebe tak říkám
určitě ne,“ vyvrací spekulace liberecký tahoun. Přesto se ani on

nevyvaroval určitému rozladění s
verdikty arbitrů ve třetí čtvrtině,
kdy se společně se svými spoluhráči hodně rozčiloval. „To k tomu
prostě patří. Musíme však v zápase udržet chladnou hlavu a vyrovnat se s tím, když se něco nepovede,“ okomentoval vzkypění svého týmu L. Tóth. Všechny zasvěcené také hodně překvapilo jakým stylem se vypořádali liberečtí hráči s faktem, že jejich klub
mezi elitou končí. „My jsme si to
vůbec nebrali. To, že byl liberecký klub prodán, to je politika peněz. My jsme hráči a chtěli jsme
hrát a dostat se nahoru, do medailových bojů. Byli jsme od toho jeden zápas a tím více to mrzí. Dělali jsme však pro to hodně, maximum a z tohoto pohledu můžeme
být s naším výkonem spokojení,“
uzavřel téma letošní sezóny Ladislav Tóth.
-zv-
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Čtvrtiny: 21:12, 20:18, 24:17, 25:13
Trestné hody: 29/23:24/18
Střelba za 2b: 56/29:40/12
Trojky: 10/3:20/6
Doskoky: 47:24
Osobní chyby: 25:23
5. chyb: 36. Miller (PV)
Diváků: 800
Rozhodčí: Macela, Galajda, Vondráček

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 3
Prášil 5
Villepigue 2
Dokoupil

Beechum 7
Hanavan 16
Vrubl 10
Krakovič
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

Miller 6
Falls 11
Novák
Mikulec

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL
ČTVRTFINÁLE MATTONI NBL
5. ZÁPAS: BK Prostějov - BK Kondoři Liberec 97:86 (30:25, 46:38,
70:66). Konečný stav série: 3:2, postupuje Prostějov. Nejlepší hráči:
Beechum 23 bodů (5 trojek) a 7 doskoků, Hanavan 23 bodů a 7 doskoků, Miller 18 bodů, Falls 14, Skibniewski 7 bodů a 7 asistencí - Meno 23
bodů a 7 doskoků, L. Tóth 16 bodů, T. Tóth 12 bodů, Černošek 8 bodů.
Střelba: 39/24:48/25. Trojky: 21/10:22/8. Trestné hody: 25/19:19/12.
Doskoky: 29:34. Osobní chyby: 23:26. TCH: 27. lavička hostů. Diváků:
1482. Nejlepší hráč: Hanavan (PV).
SEMIFINÁLE MATTONI NBL
1. ZÁPASY: Geofin Nový Jičín - BK Děčín 94:87 (28:23, 54:44,
70:62). Stav série: 1:0. Nejlepší hráči: Šarović 20 bodů, Muirhead 19
bodů, Walker 16 bodů a 10 doskoků, Pospíšil 14 bodů, Ubilla 6 bodů a
7 asistencí - Hatcher 26 bodů a 8 asistencí, J. Houška 20 bodů a 11 doskoků, Williams 18 bodů a 11 doskoků, Miloš 11 bodů. Střelba:
45/25:46/26. Trojky: 22/9:19/8. Trestné hody: 26/17:18/11. Doskoky:
34:40. Osobní chyby: 19:23. Diváků: 1000. Nejlepší hráč: Muirhead
(NJ) • ČEZ Basketball Nymburk - BK Prostějov 90:60 (21:12, 41:30,
65:47). Stav série: 1:0. Nejlepší hráči: Schilb 16 bodů, Lee 14 bodů, Sokolovský 12 bodů, Benda 11 bodů a 10 doskoků - Hanavan 16 bodů a 7
doskoků, Falls 11 bodů, Vrubl 10 bodů. Střelba: 56/29:40/12. Trojky:
10/3:20/6. Trestné hody: 29/23:24/18. Doskoky: 47:24. Osobní chyby:
25:23. Pět chyb: 36. Miller (PV). Diváků: 800. Nejlepší hráč: Tomaszek
(NB).
-zv-

PØÍŠTÍ PROGRAM
SEMIFINÁLE MATTONI NBL:
2. zápasy, úterý, středa 12. a 13. května 2009: BK Děčín - Geofin
Nový Jičín (12.5., 18:00), BK Prostějov - ČEZ Basket Nymburk (středa 13.5., 18:00 ČT 4, záznam 20:15).
3. zápasy, pátek, sobota 15. a 16. května 2009: Geofin Nový Jičín BK Děčín (15.5., 18:00), ČEZ Basket Nymburk - BK Prostějov (sobota 16.5., 17:00 hodin).
-zv-

HVÌZDA TÝDNE
IAN HANAVAN
Americký raubíř táhl Prostějov v obou minulotýdenních utkáních. Ve středu byl jednoznačně nejlepším hráčem na palubovce, při postupovém nerváku s Libercem. Také v sobotním duelu v Nymburku, to byl právě Hanavan, kdo se jako jediný dokázal vyrovnat s
vyšší herní úrovní úřadujícího mistra. Iane, udrž formu a ostatní se
snad doma přidají.

SMOLAØ TÝDNE
RÓBERT SKIBNIEWSKI
Polský rozehrávač v uplynulém týdnu poněkud polevil ze svých předešlých standardů. Ve středeční
bitvě s Libercem si připsal sice 7 asistencí, ale zároveň ztratil 6 míčů. Také jeho zdlouhavá rozehrávka
v koncovkách čtvrtin nepřinesla bodový užitek. V
Nymburku ho pak zastínil střídající Vrubl, když Skibniewski na pohyblivou zeď soupeře absolutně nenašel recept. Róberte, Nymburk
je jiná kategorie, musíš zrychlit!

HLASUJTE PRO ORLY
Česká basketbalová federace vyhlašuje anketu Basketbalista roku
2008. V anketě mohou příznivci
basketbalu hlasovat jak pro nejlepší české hráče a hráčky hrající
nejvyšší domácí soutěže Mattoni
NBL a ŽBL, tak pro ty, kteří hrají
v zahraničních klubech. Z prostějovských hráčů jsou na jmenném
seznamu Jaroslav Prášil a Pavel
Staněk. Hlasovat je možné do
konce měsíce června 2009 na
www.cbf.cz
-zvJak dopadne? Jedním z
nominovaných Orlů je i
Pavel Staněk
foto: Zdeněk Pěnička

Sport
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Na přehradě se pádlovalo „O pohár plumlovského draka“
Rekord trhli diváci i účastníci
V sobotu přivítala Plumlovská
přehrada závody v pádlování
na dračích lodích. Z celkového
počtu dvaceti sedmi přihlášených týmů tvořili posádku šesti lodí účastníci z Prostějova. V
druhém ročníku této soutěže,
která opět přitáhla pozornost
snad celého města, bojovaly
týmy Sportovní třída, Reálka,
Freedance, Draci po draku,
Hanácké drak a Arazimovci.
Posledně jmenovaní byli v cíli z
místních nejrychleji a celkově
se umístili na 7. místě, které
znamená pro prostějovské policisty v silné konkurenci obrovský úspěch.
„Loni v červnu byla premiéra,
která byla tak úspěšná, že jsme se
rozhodli založit tradici a v pořádání akce na Plumlovské přehradě pokračovat. Letos se nám
závod dokonce podařilo zařadit
do Grand Prix, což je speciální
série závodů pro amatéry, kteří se
pádlováním na dračí lodi baví,“
pochlubil se Zdeněk Janeček, zakladatel a organizátor závodu. Že
byla akce opravdu pro každého,
dokazuje úžasné 12. místo týmu
Veteráni Brno, kde věkový
průměr závodníků byl 67 let!
Skvělého výsledku dosáhlo také
družstvo s názvem Sportovní
třída tvořené ze studentů sportovních tříd Gymnázia Jiřího
Wolkera. Ti dokázali pod vedením kapitána Bronislava Klíče i s
osmi dívkami na palubě porazit
osmnáct týmů a vybojovat konečnou 9. pozici. „Je to tady skvělé.
Organizátoři zaslouží pochvalu.
I to počasí dneska vyšlo. Já jsem
tady podruhé a určitě se s týmem
chystáme závodit i příště,“ nešetřil chválou Tomáš Netopil z posádky Draci v draku. Podpořit

Napětí. Chvíle před startem byly velkým náporem na nervy všech účastníků

foto: Lucie Nedbalová

Hlava na hlavě! Nejen na vodě bylo plno, i na břehu nebylo moc
k hnutí
své favority nebo se jen tak podívat a užít si krásný den u vody
přišlo okolo tří tisíc diváků.
Kromě závodů samotných byla
na programu i ukázka záchrany
tonoucího a pro děti zábavné
atrakce. „My jsme velmi rádi, že
se tady akce ujala. Loni se soutěže účastnilo čtrnáct týmů, dnes

jich tu máme téměř dvakrát tolik.
Přijel dokonce tým až z Mladé
Boleslavi, takže je vidět, že
závod je populární a lidé o něm
vědí,“ dodal Janeček. Podle jeho
slov se na hladině Plumlovské
přehrady sešly skvělé týmy, které
předvedly odpovídající sportovní výsledky.
-ned-

Věk nerozhoduje. Veteráni Brno, kteří měli věkový průměr neuvěřitelných 67 let dopádlovali na 12. místě!
Foto: Lucie Nedbalová

Všichni jeli naplno. Vodní tříšť z pádel provázela všechny jízdy

Bikerka Horáková vytěžila v Belgii stříbro
V průběhu uplynulých dvou
týdnů si musí cyklistka Jana
Horáková připadat jako na
horské dráze. Absolvovala hned
dva světové poháry a mnohem
více se jí dařilo v MTB než následující týden v BMX. V závodě horských kol v belgickém
Houfallize totiž Jana dokázala
vyjet druhou příčku, když ji
předjela jen Američanka Kintnerová. O tomto víkendu pak
Horáková zápolila v Dánsku a
při premiérovém SP v BMX si
vybrala „olympijskou“ smůlu a
obsadila devátou příčku.
V Belgii se závodnici SKC Prostějov dařilo od prvních jízd na
výbornou. „Jana celým závodem
procházela suverénně, až ve finále
našla přemožitelku Jill Kintner s
USA. Tu sice v předešlé semifinálové jízdě porazila, ale jak již to
ní bývá zvykem, ve finále pokazila start a musela dohánět ztrátu. Ve
třetí zatáčce zkusila zaútočit na
první místo, ale Američanka si
první místo zkušeně pohlídala,“
popsal vyčerpávajícím způsobem
finálovou jízdu bratr české reprezentantky Vít Horák. Zatím je
hodně předčasné hovořit o celkovém pořadí, ale krystalizuje se
po dvou závodech silná čtyřka:
Aneke Berten (1. a 3. místo), Jill
Kintner (5. a 1.), Jana Horáková
(4. a 2.) a Romana Labounková (3.

Stříbro z Belgie. Jana Horáková (v modrém) se těší ze zisku druhého místa v Belgii
a 4.). Do konce seriálu chybí ještě
6. závodů, přičemž třetí je již o
tomto víkendu v Andoře, kam se
Jana chystá odjet již v úterý.
Za to o právě skončeném víkendu
se 1. závod SP v BMX (Supercross) Janě moc nevydařil.
„Sice deváté místo je ´pěkný výsledek´, ale určitě jsme chtěli být
výš,“ neskrýval zklamání Vít Horák. Z páteční kvalifikace na čas

Jana jako jediná z českých závodnic postoupila mezi šestnáctku
nejlepších. Sobotní průběh semifinále byl tak trochu napodobeninou OH, kdy Horáková v první
jízdě dojela na 3. místě. Zato ve
druhé jízdě dostala hned po startu
kleště tak, že nemohla přeskočit
první skok, čímž vznikla hned
dvacetimetrová ztráta na zbytek
startovního pole. „Naštěstí Jana

předvedla špičkový průjezd zbytku tratě a dotáhla to z 8. místa až na
páté,“ popsal fantastickou stíhací
jízdu bratr závodnice. To znamenalo, že před třetí semifinálovou
jízdou byla na čtvrtém postupovém místě se stejným bodovým
součtem jako třetí závodnice a
před pátou Australankou měla náskok jediného bodu. To znamenalo, že v poslední jízdě stačilo před-

jet jednu z těchto závodnic. „Plán
se bohužel nezdařil, protože při
průjezdu první zatáčkou se to trochu semlelo a Jana ztratila rychlost
a nemohla naskákat druhou rovinku. Tím pádem už ztrátu nemohla
dohnat a dojela na pátém nepostupovém
místě,“ uzavřel svůj komentář Vít
Horák. Další v pořadí druhý SP (ze
4) se uskuteční v JAR a bude se
jednat už o kvalifikaci pro OH v
Londýně. „Třetí jízda mi moc nevyšla, nepovedl se mi moc první
skok, kdy jsem ho nedoskočila
moc čistě, což mě zpomalilo a propadla jsem
se do středu pole. To zapříčinilo
drobné strkanice v první zatáčce a
tím pádem ztrátu rychlosti na druhou rovinku, kterou šlo naskákat
jen v plné rychlosti. Skoky v Dánsku byly pro nás holky postavené
docela na hraně, hlavně první a
druhá rovinka. Vždyť první skok
měl 11 metrů! Docela mně bušilo
srdce, když jsem ho v tréninku poprvé skákala. Další závod SP už
bude kvalifikační na OH, tak to už
bude muset vyjít lépe. Na podzim
omezím horské kolo, protože to
přesedávání jeden týden na horském a další na bikrosovém není
úplně ideální,“ poskytla svůj pohled na nepovedený dánský závod
a také nastínila své priority Jana To byly skoky. Jana Horáková s úžasem hleděla na těžkou trať,
kterou ženám přichystali dánští pořadatelé
Horáková. -zv-

