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JÁGR & KURNIKOVOVÁ Odsouzený chce zahájit HLADOVKU

Společně v Prostějově
Myslíte, že ti dva nemají nic společného? Omyl! Vábení
úrodné Hané neodolala tenisová ani hokejová superstar
a představí se v Prostějově při exhibiční čtyřhře v pátek
5. června.
-zvVíce na str. 15 dnešního vydání

To je mazec! Vedle takový
inspirace se nedá hrát!

Koukej radši na míč, hraješ
to jak ponocnej!

Bábinka hlásí: mám 100!
V sobotu 16. května oslavila
své sté narozeniny paní Olga
Pořízková z Prostějova. K tomuto významnému jubileu jí
už v pátek poblahopřáli i zástupci města – místostarostka
Alena Rašková a místostarosta
Pavel Drmola. "Každá doba
má své kouzlo, nemůžu říct,
kdy se mi žilo nejlépe, jsem
šťastná, že jsem se dožila ve
zdraví tohoto věku," uvedla
při příležitosti svého jubilea
oslavenkyně. K neuvěřitelné
stovce srdečně blahopřeje i
Prostějovský Večerník. -mik-

Milan Dehner: "Mám malé dítě, jde o existenci!
Se svým pohnutým příběhem se nám svěřil třiačtyřicetiletý muž z Prostějova. Milan Dehner není
svatoušek, dopustil se dvou výrazných chyb, za
které musí jednoznačně pykat. To uznává i on
sám. Jádro jeho stížnosti je v tom, že soudce ho
poslal natvrdo do vězení kvůli jedné jediné minutě
zpoždění, se kterým se dostavil k soudu. A na protest proti tomuto rozhodnutí hodlá zahájit hladovku!
Do pořádného průšvihu Milan Dehner sklouznul před
dvěma lety. "V roce 2007 jsem se rozešel s přítelkyní
a začal jsem pít. A jednou jsem pod vlivem alkoholu
sedl za volant. Zastavila mě hlídka policie a sebrala mi
řidičák. Jenomže já jsem v tu dobu byl šofér z povolání, jezdil jsem s kamionem v mezinárodní dopravě.
Takže už toto byl pro mě dostatečný trest, protože
jsem nemohl vykonávat svoje povolání. Ale udělal
jsem další blbost. Znovu jsem sedl za volant a znovu
mě přistihla policie. Bez řidičáku. Za maření výkonu
úředního rozhodnutí jsme dostal 300 hodin veřejně
prospěšných prací. Navíc i pokutu 20 tisíc korun, kterou už toto pondělí zaplatím. Půjčil jsem si od rodiny,"
popsal nám své úlety Milan Dehner.
Zprvu tento muž pracoval poctivě na svém trestu. Ale
všechny určené hodiny neodpracoval. "V tu dobu
jsem už pracoval v Železárnách jako frézař, dělal jsem
dvanáctky i šestnáctky, vracel jsem se domů úplně
vyčerpaný. Přiznám se, že jsem neměl ani pomyšlení
odpracovat zbylých asi 160 hodin určených soudem.
Navíc jsem začal mít vážné zdravotní problémy, mám
vředy na žaludku, jícnu i na dvanácterníku," svěřil se
nám dále Milan Dehner. A v tom mu začaly další problémy. Přestože doložil Probační a mediační službě
všechny možné dokumenty o svém neutěšeném zdravotním stavu a soud mu prodloužil lhůtu k odpracování zbylých 160 hodin, Milan Dehner už nezvládl
ani hodinu. A došlo k dalšímu soudu, kdy hrozilo, že
mu trest bude "proměněn" na nepodmíněný trest vězení. Začátkem března tohoto roku ho soudce Okresního soudu v Prostějově poslal na 82 dní do vězení. Co bude dál? Milan Dehner s osmiměsíční dcerkou Adélkou v náručí má problém. Pokud
Bez výslechu obviněného.
(Dokončení na str. 3) bude muset nastoupit do vězení, čekají ho obrovské existenční potíže.

Strážníci vyzývají starostu: Zjistěte PRAVDU!
Otiskujeme další dopisy rozhořčených městských policistů

Paní Olze Pařízkové přišli k
hodně kulatému jubileu poblahopřát její nejbližší a také místostarostka Alena Rašková

SMRT cyklisty
Na riskantní jízdu z kopce doplatil předminulou neděli cyklista, který u Konice
vjel do protisměru přímo pod kola projíždějícího motorkáře. Cyklista neměl
podle záchranářů naději přežít.
"V neděli 10. května ve 14.40 hodin jel
pětačtyřicetiletý muž na svém jízdním
kole po silnici od obce Runářov směrem
na Konici. Asi 200 metrů před Konicí jel
v táhlém klesání a v levotočivé zatáčce
najel do protisměru. Zde se střetl s řidičem
motocyklu Yamaha, který jel od Konice
na Runářov. Cyklista utrpěl zranění neslučitelná se životem, na místě zemřel.
Řidič motocyklu zraněn nebyl, na místě
se podrobil dechové zkoušce na alkohol s
negativním výsledkem," informovala nás
Alena Nedělníková, mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
-mik-

Humbuk okolo problémů
uvnitř městské policie po
vyjádření starosty Prostějova
Jana Tesaře, které jsme
otiskli minulý týden, neutichl.
Právě naopak.
Naše strážníky podle jejich názoru alibistické a nicneříkající
argumenty prvního muže radnice pořádně rozlítily. A znovu
nám napsali. Mimo jiného žádají

starostu i ostatní představitele
města, aby si sami zjistili pravdivé informace o současné
dusné atmosféře uvnitř městské
policie. "Pan starosta Tesař nemá
pravdivé informace o městské
policii. Tento stav je způsoben
nezájmem pana starosty zjistit
pravdu o vztazích a chování
pana ředitele Nagyho. Co může
pan starosta Tesař čekat, že se

dozví, když komunikuje pouze s
ředitelem?", vyjímáme z dopisu,
který nám poslal další z nespokojených mužů v černých
uniformách. Dopisy zveřejňujeme v plném znění na straně
13.
Prostějovský Večerník výrazně
vstoupí do celé kauzy od příštího
týdne. Jak jsme se totiž
dozvěděli, velitel MP Jan Nagy

podal už dvě trestní oznámení na
své vlastní strážníky, kteří v
poslední době měli porušit své
povinnosti při výkonu služby.
Případy nyní šetří Policie ČR. To
ale není všechno. Na povrch vyplouvají další skutečnosti, které
jasně svědčí o tom, že uvnitř
městské policie není všechno v
pořádku. Zajistěte si proto příští
vydání našeho týdeníku! -mik-

Dobrý ředitel – špatná legislativa
F. Mouka: "Chlapsky by měl říct - jdu od toho!
Prostějovský Večerník zveřejnil
dne 11. května 2009 rozhovor se
starostou města Janem Tesařem.
Ve zmíněném rozhovoru vyjádřil
pan starosta své stanovisko k
posledním událostem v Městské
policii, přičemž se jednoznačně
postavil za jejího současného
ředitele. Myslím si, že celý

rozhovor by si zasloužil podrobnou analýzu, jejíž obsah by
čtenáře asi značně unavil.
Nicméně považuji za nutné se
ohradit proti tvrzení pana
starosty, z nichž vyplývá, že
pachatel není někdy postižen z
důvodu špatné legislativy.
Pan starosta takto reagoval na

otázku, zda strážníci Městské
policie v Prostějově postupovali
správně, když nedokázali
zabránit řádění pachatele, který
téměř 10 let vykrádal prodejny na
náměstí T. G. Masaryka v
Prostějově. V souvislosti s výše
uvedeným si dovolím připomenout svoji osobní zkušenost z

roku 2003. Spolu s vedoucím
jedné prodejny v centru Olomouce jsem se podílel na
zadržení pachatele krádeže zboží
v hodnotě asi 900 korun.
Přivolaná hlídka Policie ČR
převezla zadrženého muže na
policejní služebnu.
(Dokončení na str. 3)

POHŘEŠOVANÝ
Prostějovská policie pátrá po dalším pohřešovaném chlapci. Šestnáctiletý Jan Toman z Prostějova
zřejmě utekl z domova a strážci
zákona i jeho rodiče žádají veřejnost o pomoc.
JAN TOMAN se narodil v roce
1993 a trvalé bydliště má hlášeno v
Prostějově. "Pohřešovaný mladistvý odešel ve středu 13. května z
domova, kdy rodičům do dnešního
dne nepodal zprávu o místě pobytu," uvedla Alena Nedělníková,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Jan Toman měří 197 centimetrů a jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 15 do 16 let. Má hube-

nou postavu, hnědé oči a hnědé
krátké vlasy. "V době odchodu měl
na sobě oblečeny tmavě modré
rifle, černou mikinu s kapucí na zip,
černé triko, bíločerné kotníkové
boty na šňůrky a tmavé ponožky,"
upřesnila popis pohřešovaného
chlapce mluvčí policie.
Prostějovská policie žádá občany,
pokud znají současné místo pobytu
výše uvedeného mládence, aby neprodleně kontaktovali kterékoliv
oddělení Policie ČR na linku 158
nebo zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování v Prostějově na tel. číslo 974 781 326.
-mik-

18. května 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì

Kradou čokolády
V průběhu týdne strážníci
vyjížděli desetkrát k drobným krádežím do prostějovských obchodů. Přistižení
odcizili zboží v hodnotě od
34 do 1500 korun. V pěti případech se jednalo o čokolády. Největší „chuť na sladké„ dostala čtyřiatřicetiletá
žena, která pronesla bez zaplacení pochutiny v hodnotě
1137 korun.

Kopala zlostí
Poněkud jiný případ krádeže
řešila hlídka v prodejně s
drogistickým zbožím. Zde
byla zadržena pětadvacetiletá žena personálem, jak
vkládala různé výrobky do
svých igelitových tašek a
pytle, který měla hozený
přes rameno. S takto ukrytým tovarem v hodnotě téměř 3 000 korun se pokusila
prodejnu opustit, což se ji
nepovedlo. Do příjezdu hlídky zlostně kopala do nákupních košíků. U několika věcí
se nepodařilo na místě prokázat, že byly zcizeny, ale
ani že patří dotyčné. Strážníci je dle zákona odebrali a
celou událost postoupili
správnímu orgánu k dořešení.

Sebrali vozík
Poměrně kuriózní krádež
byla zaznamenána na chirurgické ambulanci. Před třetí
hodinou ranní bylo přijato
oznámení, že po ošetření nemocného chybí přepravní
vozík pro pacienty. Strážníci
prohledali okolí, ale dle daného popisu nezjistili žádné
odpovídající osoby. Při zpětném kontaktu hlídky s oznamovatelkou bylo dohodnuto
přivolání Policie ČR z důvodu neznámého pachatele.

Odmítla "dýchnout"
V odpoledních hodinách zastavila hlídka dvaačtyřicetiletou ženu jedoucí po chodníku na jízdním kole, vedle
ní po trávě běžel pes. Při výzvě předložení dokladů ke
zjištění totožnosti bylo zřejmé, že dotyčná je pod vlivem alkoholu. Podrobit se
dechové zkoušce na alkohol
odmítla. Sdělila, že vypila
přibližně litr vína. Jelikož
nebylo možné na místě hodnověrným způsobem zjistit
její totožnost, byla předvedena na služebnu Policie
ČR. Pro podezření z několika přestupků byla událost
předána správnímu orgánu,
kde za požití alkoholu a odmítnutí dechové zkoušky jí
hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun.

Rychlý zákrok
Několik minut po sedmnácté
hodině byla přijata žádost od
operačního důstojníka Policie ČR o vyslání strážníků
do Smetanových sadů, kde
se pohybuje hledaná osoba.
Hlídka okamžitě vyjela na
dané místo, kde již z místní
znalosti poznala ve skupince
mládeže osobu v pátrání. Po
předložení občanského průkazu se podezření potvrdilo
a šestnáctiletý hoch byl předán na místě Policii ČR.

Zpitému nenalili
Ve večerních hodinách zamítla obsluha v baru podat
alkohol podnapilé osobě. Té
se zmíněný postup nelíbil.
Muž se začal rozčilovat a nevhodně chovat. Strážníci osmadvacetiletého chlapíka
vyzvali k opuštění provozovny a vysvětlili mu, že postup zaměstnanců byl správný. Ten to pochopil a odešel.
Věc byla řešena domluvou.

Už zase měříme!
V dopoledních hodinách
strážníci poprve měřili rychlost v úseku označeném dopravními značkami dle daného zákona. Tentokrát na
ulici Vrahovická. Nebyl zjištěn žádný řidič, který by
rychlost překročil. Akce měla spíše preventivní charakter, neboť v tomto místě jela
vozidla předpisově a bylo vidět jejich okamžité zpomalení.

Prostějov zaplavily žluté kvítky

Lidé často odmítali pomoc, prý kvůli krizi
Minulou středu se do prostě- středních škol a též členky vaného „Květinového dne„, Letos bylo cílem tohoto dne
jovských ulic rozeběhly dvo- klubu Diana - Onko, aby který se oficiálně nazývá bojovat prodejem žlutých
jice žáků prostějovských podpořily další ročník takz- Český den proti rakovině. kvítků v ceně dvaceti korun
proti rakovině tlustého střeva.
Prodejci žlutých kvítků přidávali i letáčky zaměřené na informace o nebezpečí rakoviny
a o možnosti prevence, dále o
kontaktních místech, webových adresách a telefonech,
které mohou již při prvním podezření na rakovinu pomoci.
Osobně jsme sledovali prodávající dvojice z prostějovské
zdravotnické školy, které dostaly na starost prodej celkem
dvou tisíc kvítků. Následně
jsme se dozvěděli i něco více.
"Naše žákyně se do akce zapojují každý rok, ale letos zaznamenávaly větší zdrženlivost
ze strany kupujících a zaslechli i slova o ekonomické krizi a
tím pádem i časté odmítnutí.
Celkově si ale odnesly pozitivní dojem, kladné reakce ze
strany většiny spoluobčanů a
byly rády, že se kvítky podařilo prodat všechny a pomoci
tak dobré věci," komentovala
akci Ivana Hemerková, ředitelka Střední zdravotnické
I přes častá odmítnutí se podařilo studentkám Střední zdravotnické školy v Prostějově prodat všech dva tisíce kvítků
školy v Prostějově.
-mik-

Řidič těžce zranil sebe i spolujezdkyni

Policie ho podezřívá z trestného činu ublížení na zdraví
K hrůzostrašnému karambolu došlo předminulý
pátek na dálnici kousek od
Prostějova. Cizinec, zatím se
neví proč, vyjel ze silnice a
po několika kotrmelcích v
příkopě a na silnici zůstal i
se spolujezdkyní zaklíněn ve
zdemolovaném vozidle. Vytahovat je museli hasiči a
záchranka je posléze oba s
těžkými zraněními převezla
do nemocnice.
"V pátek 8. května ve 12.40
hodin jel jedenačtyřicetiletý
cizí státní příslušník s vozidlem Renault Scenic po
rychlostní komunikaci ve
směru od Vyškova na Olomouc. V blízkosti kilometrovníku 17,5 sjel z doposud
nezjištěných příčin do travnaté příkopy, převrátil se přes
střechu a poté vozidlo zůstalo

Èerná kronika
Vykradené chaty
Doposud neznámý pachatel se
vloupal do rekreační chaty v
katastru obce Stražisko - Růžov. Chatu prohledal a odcizil
elektrickou pilu, křovinořez a
vibrační brusku. Krádeží věcí
způsobil majiteli škodu 5 000
korun a poškozením zařízení
škodu ve výši 1 000 korun.
Neznámý pachatel se vloupal i
do rekreační chaty u obce Ptení, kde prohledal všechny
vnitřní prostory a odcizil benzínovou travní sekačku, elektrickou strunovou sekačku,
vibrační brusku, televizor a
další věci. Majiteli v tomto případě vznikla škoda 18 500 korun.

Sebral i listiny
Na ulici Konečná v Držovicích se neznámý pachatel
vloupal do kabiny kamionu
Man a odcizil notebook, digitální fotoaparát, diplomatku s
osobními doklady a listinami a
další věci. Škodu oznamovatel
vyčíslil na 32 500 korun.

Rozbil okno
Neznámý pachatel v Prostějově na ulici Moravská rozbil
skleněnou výplň okénka předních dveří vozidla Volkswagen Transporter a odcizil z něj
autorádio. Majiteli tak vznikla
škoda 5 000 korun.

Lapka v učebně
Neznámý pachatel se vloupal
do učebny výpočetní techniky
v objektu základní školy v
Prostějově a odcizil počítačo-

v konečném postavení opět na
komunikaci. Řidič i spolujezdkyně byli při havárii těžce
zraněni a převezeni vrtulníkem a sanitkou do nemocnice v Olomouci. Hmotná
škoda na vozidle se odhaduje
na 151 tisíc korun," informovala nás o závažné autohavárii Alena Nedělníková,
tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově. Jakmile se řidič
Renaultu zotaví ze svých
těžkých zranění, čekají ho zřejmě pořádné patálie. "Nehodu
si na místě převzali kriminalisté pro podezření z trestného
činu ublížení na zdraví,"
vysvětlila Alena Nedělníková.
-mik-

Loupil z košíku
Neznámý pachatel využil nepozornosti ženy a na křižovatce ulic Západní a J. V. Myslbeka v Prostějově odcizil z košíku jízdního kola plátěnou tašku s mobilním telefonem, peněženkou a dalšími osobními
věcmi. Poškozené vznikla
škoda 3 600 korun.

Nebylo zamknuto
Neznámý pachatel odcizil v
nestřeženém okamžiku z neuzamčeného osobního motorového vozidla Škoda Fabia kabelku, ve které se nacházela
peněženka s finanční hotovostí a osobními doklady, mobilní
telefon a další osobní věci. Poškozené ženě vznikla škoda 9
600 korun. Ke krádeži došlo
na Petrském náměstí v Prostějově na silnici za benzínovou
čerpací stanicí.

Vybral 50 tisíc
Na ulici Vítězslava Nezvala v
Prostějově se neznámý pachatel vloupal do zaparkovaného
vozidla Chevrolet Captiva a ze
zadního sedadla odcizil tašku s
peněženkou, osobními doklady a platební kartou. Z platební karty za použití nalezeného
PIN kódu vybral pachatel finanční hotovost necelých 50
000 korun.

Další neopatrnost
Neznámý pachatel využil nepozornosti poškozeného mu-

Spor
„Kdyby za ty peníze radši koupili prase a dohromady ho sežrali,“ komentoval nezávislý účastník jeden rodinný spor, v němž
šlo o nalezení a vyměření ideálního podílu nemovitosti. No,
věc to není vůbec snadná, ovšem
za ty peníze, co bude úřední určení ‚ideálu‘ stát, by se fakt dala
sfouknout slušná zabíjačka a věru při takových společenských
událostech se toho dá vyřešit
mnohem víc, než u soudního
dvora. To je vždycky dobré mít
na paměti.

Globalizace
„Přišla za mnou žena, tak přes
šedesát,“ popisovala krátký
úvod do děje učitelka angličtiny.
Samozřejmě to bylo v souvislosti s jejím rezortem. Ovšem údiv
nad tím, že se chce žena pouštět
coby začátečník do studia cizího
jazyka, nebyl ještě celým rozuzlením. Ta totiž sháněla angličti-

nářku pro svoji víc jak osmdesátiletou maminku. Doba si to prostě žádá a kdo ví, kam nás současná globalizace odvane!

Ranní hygiena
Dlouhou chvíli při cestování
vlakem si krátil jeden pasažér.
Sotva se motoráček rozjel, zalovil ve svém batohu a vytáhl –
světe, div se – trenýrky. Poté bez
jakýchkoliv skrupulí převlékl
spoďáry zející pod kalhotami za
jmenovaný kus prádla. Na to vyrazil k vlakové toaletě, odkud po
několika minutkách vystoupil
osvěžený ranním opláchnutím.
Následně se začal balzamovat
jakýmsi pleťovým krémem.
Druhý lov v batohu vyprovokoval další cestu na záchod. Až při
návratu se ukázalo, že byl patrně
použít kartáček na zuby s pastou, co nesl v ruce. Mezi tím
vším mu vždy odložené spoďáry posloužily jako ručník. Ještě
mastičkou napatlat i obličej a je
to. Celá procedura trvala dobrých 20 minut. No, ale když už
si koupil tu jízdenku… -MiH-

S pistolí přepadl benzínku
Sváteční pátek si ke svému činu
vybral zatím nepolapený lupič,
který přepadl obsluhu benzínové
čerpací stanice v Kojetínské ulici.
Ženu za pultem po brutálním útoku
a s pistolí v ruce obral o tržbu.
"V pátek 8. května v 16.50 hodin v
Prostějově na ulici Kojetínská
vešel do prostor benzínové čerpací
stanice doposud neznámý muž.
Pod pohrůžkou střelné zbraně

žádal po obsluze vydání peněz.
Ženu přitom udeřil, až upadla na
zem. V obavě o svůj život otevřela
pokladnu, ze které pachatel odcizil
finanční částku více jak 10 tisíc
korun. Pachatel poté z místa utekl,"
sdělila nám k případu Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Lupiči v případě
dopadení hrozí až deset let vězení.
-mik-

Manžel okradené lapil zlodějku!
Ještěže měla paní manžela po
ruce! Takto mohla kvitovat
společnost svého blízkého
žena, kterou v Kauflandu
okradla mladá zlodějka. Muž
nelenil a nezletilou straku po
krátké honičce zadržel a předal policii.
"Ke krádeži kabelky z nákupního vozíku došlo v pátek 8.
května 2009 v 16.30 hodin v obchodním domě na ulici Okružní
v Prostějově. Teprve patnáctiletá
pachatelka využila nepozornosti
nakupující ženy a z nákupního
košíku odcizila její kabelku s

věcmi. Kabelka obsahovala peněženku s finanční hotovostí 20
tisíc korun a další osobní věci,"
popsala nám případ krádeže
Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Zlodějka se ze svého lupu ale
dlouho neradovala. "Pachatelka
byla ženou přistižena a při útěku
kabelku zahodila. O chvíli později byla zadržena manželem
poškozené. Kabelku si poškozená žena vzala zpět s úplným
obsahem. Podezřelou z krádeže
je dívka cizí státní příslušnosti,"
dodala mluvčí policie.
-mik-

Strážníci opět rozdají řetízky

Ve zdemolovaném autě byli těžce
zraněni dva lidé, řidič a jeho spolujezdkyně.
vé vybavení. Dále demontoval a odcizil také vnitřní elektronické vybavení. Předběžná
škoda vzniklá krádeží je odhadnuta na 120 000 korun.

Vidìno - Slyšeno
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že a na parkovišti před obchodním domem na ulici
Okružní vnikl do jeho neuzamčeného osobního vozidla
Škoda Octavia a odcizil peněženku s osobními doklady,
platební kartou a finanční hotovostí 9 000 korun.

Zmizel bavorák
Neznámý pachatel odcizil v
noci na středu motorové vozidlo BMW zaparkované na
ulici Cyrila Boudy v Prostějově. Majitel způsobenou škodu
vyčíslil na 800 tisíc korun. Po
odcizeném automobilu policisté pátrají.

Nevšimla si toho
Neznámý pachatel ve čtvrtek
během okamžiku odcizil kabelku odloženou na předním
sedadle auta stojícího na parkovišti před prostějovským
supermarketem.
Kabelku
ukradl přes pootevřené dveře
u řidiče a to přesto, že žena seděla na vedlejším sedadle v
autě. V kabelce byla kromě
věcí osobní potřeby peněženka s finanční hotovostí 1 900
korun a platební karty. Celková výše způsobené škody byla
vyčíslena na 2 200 korun.

Okradena při nákupu
Škodu bezmála 16 tisíc korun
způsobil neznámý pachatel také
ženě nakupující v obchodním
centru v Prostějově. Z nákupního košíku zloděj odcizil během
nakupování koženou dámskou
kabelku, ve které byly dva mobilní telefony, svazek klíčů,
skládací deštník, zlatý řetízek s
přívěškem, peněženka s penězi,
platební kartou a doklady.

Vypáčil dveře
Neznámý zloděj vnikl v noci
na pátek do autobusu zaparkovaného na místní komunikaci
v obci Klopotovice. Pachatel
vypáčil přední dveře a v autobusu poškodil strojek na výdej
jízdenek. Ze strojku odcizil finanční hotovost jeden tisíc korun.

Pryč je i "meďour"
Neznámý pachatel odcizil v
přesně nezjištěné době automobil Mercedes Benz u areálu
firmy v Brodku u Prostějova.
Auto bylo zaparkované v hangáru určeném ke skladování
obilí. Hodnota odcizeného vozidla činí více jak 500 000 korun.

Polámal lípy
Neznámý vandal poničil v
přesně nezjištěné době během května dvě lípy vysazené u parkoviště před aquaparkem v Prostějově. Způsobil
tak polámáním stromků škodu v předběžně stanovené
výši 8 000 korun. Policisté
událost vyšetřují pro podezření z trestného činu poškozování cizí věci.

Kabelka z auta
O věci v hodnotě téměř 9 000
korun přišla v pátek žena nakupující v prostějovském supermarketu. Neznámý pachatel využil její nepozornosti v
době, kdy vykládala na parkovišti nákup z vozíku do zavazadlového prostoru auta a odcizil jí kabelku. V kabelce měla žena peněženku s penězi,
platební karty, klíče, doklady a
věci osobní potřeby.

V rámci Programu prevence kriminality bude opět probíhat v letošním
roce
montáž
bezpečnostních řetízků pro seniory a invalidní občany.
Řetízky jsou určeny konkrétně
pro seniory nad 60 let a invalidní
osoby, kde věk není rozhodující.
"Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na čísle 582 402 261,
nebo 602 758 504. Osobně je
možné se dostavit na služebnu

Městské policie v Havlíčkově
ulici 2 - 4 ve druhém patře a dále
vždy v pondělí od 8.30 do 17.00
hodin v Informačním středisku
prevence Městské policie též v
Havlíčkově ulici v 1. patře," informovala nás Jana Adámková z
Městské policie v Prostějově. Pro
letošní rok je vyčleněno 20 tisíc
korun a montáž bude prováděna
v časovém rozpětí od června do
října 2009.
-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...
Milada Petrová
1922 Lešany
Vladimír Ryznar 1949 Prostějov
Vlasta Steigerová 1932 Prostějov
Františka Neklová 1922 Soběsuky
Jaroslav Paprstka
1922 Klenovice na Hané
Božena Čechmánková
1929 Kobeřice
Ing. Vladimír Žváček
1952 Prostějov
Božena Valentová
1907 Bílovice
Jan Pur
1935 Čehovice
Jarmila Škochová 1920 Prostějov
Štefan Konevič 1930 Prostějov
Blanka Tvarůžková
1921 Otinoves

Helena Jurová 1932 Hrubčice
Božena Coufalová
1924 Otaslavice
Josef Koňárek
1927 Prostějov
Antonín Drábek 1944 Protivanov
Miroslav Páleník
1932 Brodek u Prostějova
Josef Zatloukal 1939 Prostějov
Josef Hlaváč
1933 Brodek u Prostějova
Josef Sekanina 1937 Prostějov
Růžena Bašná 1914 Prostějov
Jaroslav Sedlák
1938 Čelechovice na Hané
Jiří Ryšánek 1954 Smržice
Josef Frys 1936 Ondratice

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 18. května 2009
Miroslav Vainlich 1957 Krumsín 13.20 Obřadní síň Prostějov
Středa 20. května 2009
Milada Čechová 1933 Prostějov 10.40 Obřadní síň Prostějov
Marie Nejtková 1918 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
František Mašek 1943 Prostějov12.00 Obřadní síň Prostějov
František Koudelka 1932 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Štěpaník 1930 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 21. května 2009
Jiří Valoušek 1932 Prostějov 11.00 kostel - OS Demelova Prostějov
Pátek 22. května 2009
Jaroslav Sedlák 1924 Prostějov 11.00 kostel Vrahovice
Vlasta Škrabalová 1921 Čechy pod Kosířem 11.20 Obřadní síň Prostějov
Marie Paňáková 1939 Bílovice 12.00 Obřadní síň Prostějov
Vlasta Salajová 1945 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Magdaléna Kociánová 1927 Otonovice 13.20 Obřadní síň Prostějov
Sobota 23. května 2009
František Slepánek 1921 Buková 14.00 kostel Protivanov

18. května 2009
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Dny zdraví v "Národě" Značky k radarům rozvášnily motoristy
Lidé si přišli popovídat i o problémech

Změřit krevní tlak?Žádný problém, aspoň se hned každý dozvěděl, jak na tom se zdravím je.
Minulý týden mířily desítky
Prostějovanů do restaurace
Národního domu, ovšem nebylo to jen kvůli uspokojení
svých chuťových pohárků,
ale měly možnost udělat i něco pro své zdraví. Partneři
projektu Prostějov - Zdravé
město uspořádali další ročník tradiční akce „Jarní
dny zdraví„, konkrétně to
byla Krajská hygienická stanice - Územní pracoviště
Prostějov, Státní zdravotní
ústav, ZP Metal Aliance a
Střední zdravotnická škola.
Během nich si návštěvníci
mohli nechat změřit cholesterol, krevní tlak, BMI a další
hodnoty. Zjistili tak, jak jsou
na tom se svým zdravím.

"Dále mohli ochutnat ukázky
produktů zdravé výživy a v neposlední řadě zalistovat nejrůznějšími materiály, které se
problematikou zdravého životního stylu zabývají a také
pohovořit o svých eventuálních problémech s revizní lékařkou zdravotní pojišťovny
MUDr. Hlebovou," podotkla
Ivana Hemerková, ředitelka
Střední zdravotnické školy v
Prostějově.
Toto všechno mohli Prostějované absolvovat celý týden od
půl jedenácté až do druhé hodiny odpolední a v pozdních odpoledních hodinách vyslechnout zajímavé přednášky na
různá témata. Jak konstatovali
všichni
spolupořadatelé,

zájem o zdraví a zdravý životní styl se zvyšuje a to u všech
věkových kategorií, což je jistě
posun vpřed v době zvyšujícího se počtu civilizačních
chorob a všeobecně menší
odolnosti lidí vůči atakům
přírody. I patron projektu Prostějov - Zdravé město místostarosta Uchytil, sám bývalý
vrcholový sportovec, uvedl, že
akci považuje za vydařenou a
věří, že i v příštích letech „Dny
zdraví„ zaujmou opět velké
množství prostějovských spoluobčanů a pomohou tak zlepšit povědomí o zdraví a i o
tom, jak si ho chránit. Slíbil, že
i on sám se na své zdraví zaměří o kapku více.
Martin Mokroš

Dobrý ředitel – špatná legislativa
(Dokončení ze str. 1)
Jak jsem se později dozvěděl,
výtečník se při výslechu doznal k
řadě dalších krádeží. Následovala
domovní prohlídka, zabavení
kradeného zboží a obviněný byl
následně umístěn do vazební
věznice. V témže roce ho soud za
prokázanou trestnou činnost
poslal na 1,5 roku do vězení.
Skutečnost, že jeho „kolega„ z
náměstí T. G. M. v Prostějově
mohl beztrestně krást téměř 10 let
a kradené zboží za bílého dne také
prodávat, je alarmující. Jen
hlupák (za které nás pan starosta
zřejmě považuje) uvěří tomu, že

příčina je v legislativě. Každý
soudně uvažující člověk musí
vědět, že jde o selhání instituce,
která ochranu pořádku a bezpečí
občanů má v popisu práce. Instituce, kterou zřizuje vedení města,
a jejíž provoz je financován
daňovými poplatníky částkou
kolem 25 miliónů ročně. Domnívám se, že právě zde platí osvědčené rčení: „ Kdo chce, hledá
způsoby, kdo nechce, hledá
důvody.„
Místo přiznání tohoto fiaska a
odpovědnosti za něj obhajuje pan
starosta ředitele Městské policie
slovy, cituji: „ ...I v Městské

policii se najde několik jedinců,
kterým ředitel nevyhovuje.„ Z
výše uvedených příčin je na místě
se ptát: Kdo v posledních
měsících a týdnech skutečně přispěl k poškození důvěryhodnosti
Městské policie? Vycházeje z
dosud známých faktů (zvláště
skandálu Hübner) se nedomnívám, že vina je na straně několika jedinců, kterým nevyhovuje
ředitel. Naopak jsem hluboce
přesvědčen o tom, že zodpovědný
a chlapsky jednající ředitel by již
dávno řekl : „Je to můj průšvih,
jdu od toho.„ František Mouka
(autor je nezávislý publicista)

Policisté pátrají po dvou mužích
Prostějovská policie vyhlásila
další celostátní pátrání po dvou
mužích. Jeden z nich měl už za
maření výkonu úředního rozhodnutí sedět ve vězení, druhý je
podezřelý z násilného trestného
činu. Oba se před spravedlností
ukrývají na neznámých místech.
Policisté žádají veřejnost o spolupráci při jejich zatčení.
DAVID ZEDNÍK se narodil
13. března 1978
a trvalé bydliště
má hlášeno v
Císařské ulici
číslo 39 v Brodku u Prostějova v okrese Prostějov.

Pohledem shora
Pohledem shora

Na hledaného vydal Okresní soud
v Prostějově příkaz k dodání do
výkonu trestu odnětí svobody pro
trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 30 do 35 let,
měří 175 centimetrů, má střední
postavu, hnědé oči a hnědé krátké
vlasy.
KAREL KOUDELKA se narodil 4. ledna
1973 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v Družstevní ulici číslo
15 v Prostějově. Na hledaného vydal Okresní soud v Prostějově

příkaz k zatčení pro podezření ze
spáchání trestného činu porušování domovní svobody a trestného
činu výtržnictví. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 35 do 40 let,
měří 170 centimetrů, má střední
postavu, oválný až vejčitý tvar hlavy, modré oči a hnědé 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 na Službu kriminální policie
a vyšetřování v Prostějově na tel.
číslo 974 781 326.
-mik-

NOSOČISTOPLENA

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
osočistoplena, klapkobřinkostroj, sestromuž… Jo jo, obrozenci by zajisté zaplesali, nebo se dokonce začali šibřit? Kdož ví, nicméně důvod, proč se mluvou vracím o půldruhého století zpátky, není ve
vzdání holdu této éře. Ono totiž docela reálně hrozí, že se něčeho podobného dočkáme i dnes. A to míněno docela vážně. Totiž na úřadu pro
hospodářskou soutěž dali hlavy dohromady, přivolali si další rádce a bylo usneseno, že se napříště nesmí používat označení výrobků sice obecně vžitá, ale svým jménem nepřímo odkazující na svého řekněme prvovýrobce. Ačkoliv jde o věc natolik běžnou, že se vlastně ani nepozastavuje nad tím, že by ho to mělo směrovat k nějakému upřednostňování. Jakoby třeba sikovky, hasák či francouzák nebylo možno takto označovat, protože to podvědomě podmiňuje ke spojení s konkrétním výrobcem. Myšlenka snad bohulibá a ušlechtilá, ve snaze vyrovnat
na trhu šance všech výrobců, jenomže co teď? Vžité názvy se nesmí používat při soupisu materiálu v projektové dokumentaci, projektantům kromě louskání technických oříšků teď nezbývá nic jiného, než si ještě cucat z prstu odpovídající popisné názvy, ovšem tak, aby byly srozumitelné i pro realizátory, aby nakonec podle zadání nevyrobili a nepostavili úplně něco jiného, než bylo v plánu. Tak by se mohlo i stát, že místo kanalizace vám postaví králíkárnu a místo kulturáku třeba ‚čovku‘. Ale nakonec vzato – některé obrozenecké novotvary přece jen nevědomky užíváme dodnes a vůbec nám to nepřipadne divné. Tak tedy důvěřujme historii a
věřme, že odborníci přes hospodářskou soutěž to s námi myslí jenom a jenom dobře.
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Takový lišácký kousek od radnice nikdo nečekal
To si nedovedete představit,
kolik telefonátů jsme od pondělí museli v redakci vyslechnout od běsnících řidičů, kteří
ostrými slůvky komentovali
skutečně lišácký kousek naší
radnice. Už dlouho se mluvilo
o tom, že město musí dle zákona osadit všechny stacionární
radary dopravními značkami
vymezující měřené úseky. A
město na to šlo chytře, rovnou
značkami osadilo pouze všechny příjezdové silnice k Prostějovu, čímž řidiči dává na vědomí,
že rychlost jeho vozidla může
být měřena po celém katastru
města!
Běžní smrtelníci, a musíme
přiznat, že jsme k nim patřili i
my, žili v přesvědčení, že zákon
jasně vymezuje, kam značky
umístit, tedy přímo ke zmíněným radarům. Zhruba sto metrů
před něj a sto metrů za něj. Ale
to jsme se asi spletli, kompetentní lidé z městského úřadu na to
šli jinak! Obešli, či chytře využili mezery v zákoně? "Tak tato
otázka rozhodně nepatří mně.
Nejsem ten, který určoval, kde a

Na začátku minulého týdne se konečně objevily značky upozorňující řidiče, že jsou měřeni radarem. Nikdo ale nečekal, že radnice je bude instalovat jen na příjezdových cestách k městu.
v které lokalitě budou značky
umístěny. Samotná místa k instalaci značek doporučoval odbor dopravy s tím, že jeho návrh
samozřejmě musí podléhat schválení Dopravního inspektorátu
Policie ČR. A pokud já vím, tak

Prohlášení Policie ČR
Na základě provedené fyzické kontroly umístění jednotlivých
stacionárních radarů a předběžného vyhodnocení jejich účelnosti a přínosu k zajištění bezpečnosti silničního provozu na
území města Prostějova a po předchozím jednání se zástupci
Městského úřadu Prostějov, bylo dohodnuto, že stávající stacionární radary budou ponechány na svých místech a jejich provoz bude Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Severomoravského kraje, Územním odborem vnější služby Prostějov, povolen.
Město bude provádět pravidelné sledování a vyhodnocování
účelnosti jednotlivých radarů a po roce dojde k celkovému vyhodnocení a případnému přehodnocení stávajících stanovišť.
Dosavadní počet stacionárních radarů se nám zdá, k zajištění
bezpečnosti silničního provozu na území města, dostačující a
není účelné zřizovat další stanoviště. V případě potřeby je možno využívat laserové měřiče rychlosti Městské policie Prostějov nebo požádat Policii ČR o měření na dalších, případně rizikových úsecích.
plk. Mgr. Dušan Věženský,
vedoucí územního odboru vnější
služby Policie ČR Prostějov

všechna tato doporučení byla ze
strany policie kladně vyřízena,"
namítl Vlastimil Uchytil, místostarosta Prostějova. Jenomže v
úterý se v médiích objevila kritika právě ze strany šéfa dopravního inspektorátu, který namítal, že současné rozestavění
značek je protizákonné. Takže,
jak se to rýmuje? "Na základě
tohoto novinového článku a kritiky ze strany pana Matyáše
jsme vyvolali další jednání a za
účasti zástupců všech kompetentních orgánů, tedy městského úřadu, městské i státní policie, jsme osobně umístění značek byli zkontrolovat. A aby nemohly vzniknout další pochybnosti na veřejnosti, rozhodli
jsme ještě o dodatečném
umístění dalších značek v těsné
blízkosti radarů," oznámil nám
místostarosta a vzápětí dodal ještě ironickou poznámku. "A ještě uvažujeme o tom, že ke každému radaru postavíme
strážníka, který plácačkou bude
auta zastavovat, aby náhodou
někdo nejel rychleji a nebyl změřen. Ano, to je opravdu ode
mně ironická poznámka. Připa-

dá mi totiž, že všichni ti stěžovatelé na nevhodné umístění
značek popírají zákon, který
jasně stanoví, jak rychle se může jezdit ve městě. To je to samé,
jako kdyby zloděj chtěl vykrást
obchod a policie ho předtím
musela jemně upozornit, aby
teď v tuto chvíli nic nekradl, že
obchod nyní hlídají policisté,"
ulevil si místostarosta. A má
vlastně pravdu.
V pátek už po více jak půlroční
nucené přestávce vyšli do ulic
měřit rychlosti vozidel mobilním radarem i strážníci městské
policie. Stalo se tak ve Vrahovické ulici a podle našich informací během dvouhodinové akce nenachytali ani jediného řidiče, který by tady překročil rychlost! A stacionární radary? Ty i
nadále zůstávají hluché a slepé.
"Až do vyřešení celé situace a
doplnění značek budou tyto radary měřit rychlost, ale nebudou
vyhotovovat záznamy o přestupcích," uvedl Vlastimil
Uchytil. Policie České republiky vydala také prohlášení, ve
kterém už městu nedoporučuje
další nákup radarů. Těch je prý

Odsouzený chce zahájit HLADOVKU
(Dokončení ze str. 1)
Milan Dehner se totiž k soudnímu projednávání zpozdil.
Podle jeho slov o jednu jedinou
minutu. "Mám potvrzení od
Justiční stráže, která stojí u
vchodu do budovy soudu, o
svém příchodu. Skutečně se
jednalo o jednu minutu zpoždění. Ujel mi autobus a tak
jsem z nádraží musel pěšky.
Stál jsem před soudní síní a nic
se nedělo. Nechtěl jsem jít bez
vyzvání dovnitř, to se přece
nesmí. Pak jsem to ale přece
udělal a pan soudce Vrtěl mi
jen oznámil, že vyhlásil rozsudek bez mé přítomnosti. Ani
jsem nedostal šanci mu vysvětlit své důvody a námitky. Dostal jsem 82 dní natvrdo s
nástupem do vězení k 20.
květnu 2009," posmutněl před
námi Milan Dehner.
Tomu ale nyní kvůli necelým
třem měsícům vězení hrozí obrovské existenční potíže. A nejenom jemu. Znovu si našel
přítelkyni, se kterou má nyní
osmiměsíční dceru. "Pokud
půjdu do vězení, přijdu o práci
a rodina o příjem. Navíc mám
nějaké dluhy, třetina výplaty
jde na exekuce. Přítelkyně nebude mít z čeho zaplatit nájem
a bude se muset i s dcerkou vystěhovat na ulici. A to všechno
kvůli jediné minutě zpoždění!
Vím, že jsem udělal něco
špatného, ale nikoho jsem
autem nezabil jako jiní a přesto
jsem dostal větší trest jak oni,"
prohlásil zoufalým hlasem
Milan Dehner. Nepomohly mu
ani dovolání ke Krajskému
soudu v Brně, ani žádost o milost prezidentovi republiky. Za
pár dní má nastoupit do vězení.
Ale hodlá se bránit. "Jsem rozhodnutý zahájit protestní veřejnou hladovku, chci upozornit
na svůj případ. Třeba to pomůže a někdo se tím konečně
začne lidsky zabývat," doufá v
obrat Milan Dehner.
O reakci k rozsudku, který
může poznamenat celý život

Milana Dehnera, jsme požádali
i Petra Vrtěla, soudce Okresního soudu v Prostějově. "O
výši trestu jsem rozhodl přesně
v souladu se zákonem. Pan
Dehner se k soudu nedostavil,
těsně před jednáním jsem ho
rozhlasem vyzval ke vstupu do
soudní síně, nestalo se tak. A
nejednalo se o jednu minutu.
Proto jsem rozhodl bez jeho
účasti. Pan Dehner porušil
zákonem stanovennou pod-

mínku, neodpracoval více jak
polovinu hodin veřejných
prací. Po lidské stránce mi tohoto pána je líto, ale nemohu
rozhodovat v rozporu se zákonem. Pan Dehner měl ale možnost požádat o odklad trestu,
což podle mých informací neučinil," sdělil nám Petr Vrtěl a
dodal, že pokud to bude jen trochu možné, je ochoten nám
příští týden poskytnout více informací o případu. "Mé zpož-

dění trvalo skutečně jen minutu, mám na to doklady. Nejvíce mě ale mrzí, že pan soudce
rozhodl od stolu jen z dokumentů, z nichž o člověku vyčte
jen to špatné. Ale nechtěl slyšet
to pozitivní, že se starám o rodinu, řádně pracuji, splácím
dluhy. To všechno teď ale může
po mém nástupu trestu skončit
a ohrozit existenci moji a mé
rodiny," reaguje na závěr Milan
Dehner.
-mik-
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Krajské kolo SOČ se konalo na CMG v Prostějově
Ve středu 13. května se do budovy
Cyrilometodějského
gymnázia v Prostějově sjelo
téměř 80 studentů středních
škol celého Olomouckého kraje, aby se utkalo o postup do republikového finále Středoškolské odborné činnosti.
Práce, které postoupily z okresních kol, zasahovaly do 18 oborů
a byly rozděleny mezi 7 odborných komisí. V těchto komisích
zasedli odborníci pracující v oboru nebo vyučující na odborných
školách a univerzitách.
Předností soutěže je především
příležitost pro nadané studenty
seznámit se s vědeckými metodami sbírání, třídění a zpracování
poznatků, učit se analyzovat a
formulovat závěry a v neposlední

řadě také veřejně prezentovat výsledky své práce před komisí. Vždyť mnozí studenti budou pokračovat ve studiu na vysokých školách , kde tyto zkušenosti jistě dobře zúročí. Nebývá též výjimkou,
že student pokračuje ve zpracování tématu dál až k bakalářské
nebo dokonce diplomové práci.
Prostějov se v minulosti již několikrát stal místem konání krajského kola SOČ. Letos se poprvé stalo hostitelem Cyrilometodějské
gymnázium, které připravilo
příjemné prostředí i kvalitní technické zázemí pro prezentaci soutěžních prací.
Za Město Prostějov a Olomoucký kraj přišly studenty podpořit
místostarostka RNDr.Alena Rašková a Bc.Kateřina Kosková,

Soutěžící studenty přivítali jak zástupci Cyrilometodějského gymnázia, tak
i představitelé města i Olomouckého kraje.

pracovnice pro zájmové vzdělávání odboru školství krajského
úřadu Olomouckého kraje. Soutěž probíhá pod záštitou České
spořitelny ,a.s.
Úroveň prací byla vysoká, to potvrdili jak porotci, tak i posluchači z řad učitelů a odborníků, kteří
se přišli podívat. Pro CMG je potěšitelné, že ze sedmi soutěžních
prací obsadily tři 3. místo. Eva
Malečková ze septimy zaujala
svou prací „Hálky a miny v biokoridoru Hloučela„, Klára Kordasová ze septimy a její „Tajemná éčka„ a velkým úspěchem je 3.
místo pro Kláru Portešovou, teprve studentku kvinty, která zaujala
v sekci Tvorba učebních pomůcek. Všem oceněným srdečně
blahopřejeme.
-red-

Na „SOČce“ uspěly také budoucí sestřičky
To, co znamenají pro sportovce
zápasy play-off, to je pro soutěžící ve Středoškolské odborné
činnosti její krajské kolo. Až
při něm se ukáže, které práce
středoškoláků jsou opravdu
dobré a stojí za to je poslat až
do celostátního finále a které
skončí jako zapomenuté. Minulou středu se jedno z těchto
krajských kol uskutečnilo i na
prostějovském Cyrilometodějském gymnáziu.
Lítý boj se uskutečnil ve všech
oborech a mimořádný úspěch zaznamenaly budoucí sestřičky z
prostějovské Střední zdravotnické školy. Škola měla v krajském kole celkem tři práce a
všechny skončily tzv. „na bedně„.
V kategorii 14 - psychologie a

pedagogika zvítězily Zuzana 14. června 2009 ve Dvoře poroty o postupu ze stříbrné a
Šmerdová a Lucie Ošlejšková s Králové nad Labem a třetí z nich bronzové pozice ), která ji tamtéž
prací „Kdo si hraje nezlobí„, kte- čeká na tzv. licitaci ( rozhodování může poslat také. Ředitelka škorá se zabývá tím, jak ukrátit v nemocnici čas dětským pacientům,
v kategorii 06 - zdravotnictví
zvítězily Eva Gorčíková a Martina Vavrčíková s prací „Hepatitida typu A - nemoc špinavých rukou„, která na základě praktického výzkumu upozorňuje na nebezpečí infekčních chorob. V kategorii 12 - učební pomůcky Jan
Sova, Petra Komárková a Lucie
Charvátová získali druhé místo
za svoji práci „Lidské tělo v obrazech„, která by měla pomoci
při odborné medicínské výuce.
První dvě práce automaticky postoupily do celostátního finále,
které se uskuteční ve dnech 12. –

ly Ivana Hemerková neskrývala
nadšení z výsledku svých žáků a
přiznala, že až tak masivní
úspěch nečekala. Vyjádřila také
spokojenost nad tím, že jejím
žákům nejsou cizí, kromě klasického vstřebávání znalostí, ani
krůčky v oblasti vědeckým postupů a bádání.
Slíbila také, že v celostátním finále bude celá „prostějovská
zdravka„ alespoň na dálku a pomocí povzbuzujících sms a mailů fandit těm svým, a by kvalitně
reprezentovali nejen školu, ale
celý prostějovský region. -redÚspěšné budoucí sestřičky společně s ředitelkou SZŠ Ivanou Hemerkovou.

Václavková a spol. s.r.o. - Soukromá pohřební služba

Prioritou firmy je slušnost, poctivost a diskrétnost
Již sedmnáctým rokem působí
v našem městě Soukromá pohřební služba paní Václavkové.
"Začali jsme podnikat na Dolní
ulici číslo 21 v roce 1993, od roku 1998 jsme zřídili hlavní provozovnu v Mlýnské ulici číslo
31 v blízkosti rybníka. Několik
let naše firma působí i v Kralicích na Hané," sdělila Dagmar
Kratochvilová, spolumajitelka
Soukromé pohřební služby Václavková a spol. v Prostějově.
Přímo na Mlýnské ulici u Pohřební služby má firma i vlastní
vazárnu. "Zhotovujeme vazbu k
pohřbům, zákazník si může vybrat z velké nabídky květin jak
řezaných, tak umělých. Zhotovíme věnce, kytice, žardinky,
kytice volně vázané. Je u nás k
Přestože se nám v okrese citelně ochladilo a i něco napršelo, tak v současné době netrápí
naše výpěstky nejvíce škodliví
činitelé, ale sucho. Úhrn měsíčních srážek za duben v
okrese byl velmi malý a nerovnoměrný. Na kopečkách něco
napršelo, ale v nížinách toho
moc nebylo. Tato situace nás
jistě nutí k úvahám, jak je pro
život nezbytná voda a vše co s
ní souvisí.
Dnes bude naše poradna monotématická – škůdci jabloní. V
současné době je možné na rubu
mladých listů jabloní spatřit
nové kolonie mšice jabloňové.
Vzhledem k tomu, že listy se barevně nemění můžeme ji
přehlédnout. Co však jistě nepřehlédneme jsou „hodující„
mravenci, kteří by pro nás měli
být indikačním vodítkem. Mšici, kterou na jabloni určitě nepřehlédneme je mšice jitrocelová, která sáním listy zkrucuje a

dispozici katalog fotografií, podle kterých si klient může vybrat
vazbu. Zhotovujeme také svatební kytice, výzdoby svatebních stolů a rovněž provedeme
výzdobu rautových stolů," vypočítává některé z mnoha možností firmy Dagmar Kratochvilová.
V obchodech firmy v Mlýnské i
Dolní ulici a rovněž v Kralicích
na Hané disponují veškerým pohřebním zbožím. Mají tu svíce,
křestní roušky, křestní svíce a
různé jiné. Květiny je možné
objednávat i telefonicky. Firma
provádí i dovoz květin a to po
městě zdarma. "Co se týká pohřbů, je třeba přinést šaty do rakve (nenosí se na patologii),
občanský průkaz zesnulého,
rodný nebo oddací list. Vy-

řídíme všechny náležitosti
přímo na místě, smuteční
oznámení provedeme na počkání. Poradíme se vším, co je
třeba a splníme vše podle přání
pozůstalých. Všem zákazníkům, kteří navštívili naši firmu během 17 let chci touto cestou poděkovat a můžeme slíbit,
že naší snahou bude i nadále ulehčit bolest pozůstalým dobře
provedeným rozloučením, poctivostí a slušností," dodala Dagmar Kratochvilová.
Na firmu Soukromá pohřební
služba Václavková a spol. se dovoláte 24 hodin denně na telefonní čísla 582 340 004 (provozovna Dolní) a 582 343 883
(provozovna Mlýnská). Na nich
vám podají informace, které potřebujete vědět.
-in-

Poradna zahrádkáře
zbarvuje do červena. Jitrocelová
proto, že koncem května a v červnu přelétá tato mšice na jitrocele. Při silných výskytech mohou
mšice na jaře sáním způsobit poškození mladých letorostů,
které později zasychají. Na mladých výsadbách při silném napadení pozorujeme zbrzdění
(retardaci) růstu. Nejsilnější
přímí účinek při použití chem.
přípravku na tyto škůdce je v
zimních (na přezimující škůdce
– na bázi olejů) a jarních měsících duben a květen. Při zvážení, zda je vhodné (i ekonomické) provést přímou ochranu
je třeba vycházet z více faktorů.
K přímé ochraně preferujeme
přednostně mladé výsadby, fyziologicky poškozené rostliny
nebo i jinak oslabené rostliny,
pro které by poškození listové

hmoty mohlo společně s jinými
faktory (sucho) znamenat fyziologický zánik. Je třeba zohlednit
i intenzitu napadení, sílu populace a především vhodné klimatické podmínky pro jejich další
rozvoj (sucho a teplo). Pokud
vyhodnotíme, že přímý zásah je
opravdu nezbytný, pak aplikujeme (nejlépe navečer) některý z
přípravků, který je pro danou
plodinu registrován. Nejširší
zásahové spektrum na mšice má
pořád ještě starý a dobrý přípravek Pirimor 50 WG (0,03 –
0,075 %), lze ovšem použít i jiné
registrované přípravky Chess
50 WG, Nurelle D, Reldan 40
EC, Talstar 10 EC, aj.
Jedním z nejnebezpečnějších
škůdců jabloní je obaleč jablečný. Přezimuje dorostlá housenka, která se na jaře se kuklí. Mo-

Spolumajitelka Soukromé pohřební služby Václavková a spol. v Prostějově Dagmar Kratochvilová
týli se většinou líhnou od začátku května. Samičky kladou jednotlivě vajíčka na plody a okolní listy. Po 8 - 14 dnech se líhnou
housenky, které se vžírají do
plodů. Z jednoho plodu přelézají na druhý. Housenka tak během života poškodí 2 - 3 plody a
dorůstají za 3 - 5 týdnů. V teplejších oblastech se housenky brzy zakuklí a dají vznik 2. generaci.Housenky druhé generace
škodí na dozrávajících plodech.
Nepřímá ochrana spočívá v
podpoře užitečných predátorů
(vyřazení toxických pesticidů,
aj.) a používání lapacích pásů
(Aeroxon, aj. – požití dle návodu). V biologické ochraně lze
používat přípravky na bázi Bacillus thuringiensisssp.kurstaki,
které při účinnosti 80 – 85 % nehubí užitečný hmyz. Jabloně se
chemicky ošetřují vždy po vyvrcholení letové vlny motýlů
(zpravidla za 8 dnů po vrcholu),
pokud trvají vhodné podmínky

Cenový prùzkum v prostìjovských supermarketech
Meloun vodní (1 kg)
Kedlubna (1 ks)
Vepřový bok s kostí (1 kg)
Kuřecí stehna (1 kg)
Jogurt bílý (150 g)
Kolínka (500 g)
Nanukový dort (615 g)
Granko (500 g)
Korunní mango (1,5 l)
Pivo Brraník (0,5 l)

Interspar
10,90
69,90
59,90
5,90
17,90
14,90
47,90
14,90
6,90

Billa
37,90
14,90
59,90
79,90
3,90
8,90
11,90
62,90
7,90

Kaufland
34,90
7,90
69,90
74,90
2,90
7,90
15,90
62,90
14,90
7,90

Tesco
39,90
11,90
69,90
59,90
3,50
8,50
11,90
62,90
11,90
7,90

Lidl
34,90
7,90
59,90
56,90
2,90
8,50
8,90
62,90
9,90
7,90

pro kladení vajíček, tj. pokud
večerní teploty ve 21 hodin dosahují alespoň 17 °C. Termín
ošetření se řídí na základě signalizace. Vhodnými chem. přípravky k ochraně jsou Alfametrin (0,015%), Mospilan 20 SP
(0,025%), Talstar 10 EC
(0,02%), aj.
Hálčivec jabloňový je škůdce
především na mladých výsadbách. Dospělci jsou malí žlutobílí roztoči. Příznaky se na jabloních projevují svinováním listů,
které jsou bez lesku a později
hnědnou (stromy mají stříbřitý
nádech). V biologické ochraně
lze využít dravého roztoče
Typhlodromus pyri. Chemické
ošetření slabě napadených jabloní nebývá nutné. Obvykle stačí
větvičky s poškozenými listy
odřezat a spálit.
Milan Smička – Státní rostlinolékařská správa, obvodní
pracoviště Prostějov, Nám.
Spojenců 13, 796 01 Prostějov

prùzkum proveden ve dnech
15. 5. - 16. 5. 2009
TUTY
32,50
9,50
66,00
45,00
6,90
13,50
17,00
64,00
12,90
8,00

Albert
9,90
69,90
74,90
5,90
14,90
11,90
62,90
14,90
7,90

4

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 18.5. DO 24.5. 2009:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 15. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 21. 30 hodin.
Ve středu v 15. 30 hodin pohádka pro děti – NEMÁTE CHUŤ
NA MĚSÍC?
Astronomický KLUB HVĚZDÁRNÍČEK určený dětem do 10
let přivítá svoje členy ve středu v 16. 30 hodin.
Astronomický klub GEMINI určený dětem a mládeži ve věku 10
– 20 roků přivítá svoje členy ve čtvrtek v 16. 30 hodin.
VÝSTAVY OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátcích
výše uvedených pozorování. Prvně jmenovanou výstavu zapůjčujeme zdarma obcím, spolkům, klubům seniorů apod. Jedná se
o lehké umělohmotné panely rozměru 70 x 100 cm.

18. května 2009

Zveme na 1. ročník Za
ROCK VELODROM
SKC Prostějov a agentura Petra Hanzlíka zve příznivce
dobré muziky a zábavy z celé
Moravy na největší hudební
událost letošního roku v Prostějově.
“Chceme navázat na legendární
beatové festivaly Prostějova a
zavzpomínat na slavnou dobu
prostějovských klubů, např.
Strojáčku, Dělňáku, Vodáren atd.
Bude to přehlídka starších a nových tváří prostějovské hudební
scény, proto zveme posluchače
všech generací. Naší snahou je,
aby celá akce proběhla na
výborné a profesionální úrovni,”
uvedl Petr Hanzlík.
Prostějovsko bude reprezentovat
jedna z nejznámějších starších
kapel, skupina Quercus. Kapela
je představitelem klasického rockového stylu na vysoké úrovní,
což potvrdily při loňském vystoupení na akci Memory rock,
kde sklidili největší ovace. Dále
za prostějovský region vystoupí
duo Ahamay acoustic rock ve
složení Stanislav Švec a Jirka
Kalousek. Tato dvojice vám
představí akustické verze písní
Led Zeppelin a Jethro Tull. Představitelem mladší generace rockových kapel je skupina Ella
rock, kde na sólovou kytaru hraje syn Jiřího Vedrala, kdysi populárních Ikarus s vynikající zpěvačkou Ellou. Z Přerovska se představí Cimrmanovo Torzo revival,
kteří jsou nástupci kdysi v Prostějově populární kapely Torzo v
čele s Mirkem Válkem, vítězem
populární soutěže Doremi. Z
východních Čech vystoupí kapela Kloaka, která hraje jazz-rock
na nejvyšší úrovni a na svých
projektech spolupracuje například s legendárním Michalem
Pavlíčkem, kytaristou Pražského
výběru. Z jižní Moravy přicestu-
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dvanáct dní to vypukne

Již jen něco málo přes jeden týden Absolonovou a v doprovodu Big ních mediálních partnerů tohoto
zbývá do startu monstrózní hudeb- bandu Felixe Slováčka vystoupí v ojedinělého hudebního projektu,
je skupina Barbaři, představitelé ní akce na prostějovském zimáku. Prostějově nesmrtelný zpěvák Ka- tak ve spolupráci se spolupořádatvrdšího rocku ve stylu skupiny Příští pátek 29. května společně s rel Gott. Protože je PROSTĚJOV- jící agenturou MAMUT AGENKabát apod. Z Olomouce přijede Leonou Machálkovou, Monikou SKÝ VEČERNÍK jedním z hlav- CY, připravil pro své věrné čtenáře
soutěž o vstupenky. Ta již trvá dvaAC/DC Revival, dle ohlasu fanáct týdnů a stejný počet z vás se
noušků nejlepší a nejžádanější
tedy už může těšit z vyhraného lístrevival této australské skupiny v
ku na poslední páteční květnový
České republice. Celou akci okovečer. Kdo nevěří v herní štěstí neření známá česká skupina Elektbo náhodu, tak může využít předrïck Mann, vystupující na největprodejních míst, která jsou na Proších hudebních akcích v České
stějovsku následující: Cestovní
republice, která má za sebou cekancelář ČEDOK na Netušilově
lou řadu televizních vystoupení a
ulici, prodejna hudebnin v Kravydala několik CD a DVD, jež se
mářské ulici, prodejna hokejové
setkala s velkým ohlasem u favýstroje Roman Vysloužil přímo
noušků i hudebních kritiků.
ve Víceúčelové hale nebo konická
“Na myšlenku uspořádat tuto akprodejna Elektro Brilant. Distribuci na prostějovském velodromu
ci také zajišťuje prodejní síť Ticket
mě přivedl příznivec prostějovArt.cz. V minulém vydání Prostěské cyklistiky Alois Mačák. Jsem „Kam už to mám dávat?“ Karel Gott převzal za svou kariéru nespojovského Večerníku jsme vám popřesvědčen, že celá akce má svůj čet různých ocenění
potenciál a může se stát tradicí ve
městě, které dle našeho názoru
hudebně poslední léta zaostává
za svou hudební minulostí, kdy
na mé diskotéky chodilo patnáct
set až dva tisíce návštěvníků a jejichž ohlas dalece přesáhl hranice regionu. Závěrem bych chtěl
poděkovat místostarostovi Pavlu
Drmolovi a městu Prostějov za
podporu,” uvedl Petr Hanzlík.
V souvislosti s pořádáním koncertu ROCK VELODROM
2009 pořadatelé připravili tříkolovou soutěž, v níž můžete vedle
vstupenek na akci vyhrát také alba legendárních skupin. V prvním kole se soutěží o DVD skupiny AC/DC!
Snímek z Muzejní noci, která se uskutečnila v atriu prostějovského Špalíčku. Vystoupilo na ní Divadlo Point (při GJW) s předSoutěžní otázka zní: Jak se
stavením Ach polituj! (kramářská píseň o dvou osobách ženských na hudbu muzikusa Arnolda Prokopusa).
jmenoval první zpěvák skupiFoto: Jan Pospíšil.
ny AC/DC?
Odpověď zašlete do pátku 22.
května 10.00 hodin na známé
kontakty naší redakce (PV Večerník, Olomoucká 10, 796 01
Prostějov, tel. 582 333 433, email: inzerce@vecernikpv.cz).
Výherce zveřejníme v příštím
čísle.

ložili v pořadí již 12. otázku a opět
vám nečinila nejmenší potíže. Správná odpověď zněla, že Karel
Gott získal titul Národní umělec v
roce 1985. V pátečním losování se
usmálo štěstí na Františku MATOUŠKOVOU z Prostějova,
které samozřejmě gratulujeme.
Pro vstupenku se výherkyně může
zastavit v redakci PV Večerníku od
pondělí 18. května v pracovní dny
od 8:00 do 15:00 hodin!
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA Č. 13: S

kým nazpíval Karel Gott svůj první
singl s názvem „Až nám bude
dvakrát tolik“, jenž vyšel u Supraphonu v roce 1962?
Správné odpovědi telefonujte nebo posílejte emailem do redakce
PV Večerníku do pátku 22. 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-

OBRAZEM

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

Dnes uzavíráme v pořadí třetí
dlouhodobou soutěž pro vás,
naše čtenáře.
Připravili jsme ji s Fit klubem Linie, jedním z nejoblíbenějších „fi-

tek“ v Prostějově, který se právem
pyšní sloganem FIT KLUB PRO
CELOU RODINU!
Jeden měsíc jsme na stránkách
PV Večerníku přinášeli články o

Fit klubu Linie, v jejichž závěru
jsme vám vždy položili soutěžní
otázku. Ten, kdo správnou odpověď doručil vždy do pátku na
známé kontakty naší redakce (PV

Výherci ze 4. kola
Romana Mikešová, Prostějov; Lenka Dřevínková, Klenovice na Hané; Tomáš Roba, Prostějov; Václav Horák, Prostějov; Lenka vysloužilová, Krumsín; Iveta Robová, Prostějov; Dagmar Tománková,
Prostějov; Ilona Žaláková, Zdětín; Jana Pírková, Prostějov; Martina Vaculová, Prostějov; Petra Selingerová, Prostějov; Renata Kubová, Prostějov; Marcel Selinger, Prostějov; M. Žilková, Štěpánov; Pavel Zatloukal, Prostějov; Magda Nadymáčková, Prostějov; Tereza Nadymáčková, Prostějov; Iva Monhartová, Prostějov; Jana Héniková, Prostějov; Jana Milotová, Prostějov; Monika Zatloukalová, Prostějov; Jarmila Čechová, Prostějov; Dagmar valentová, Prostějov; Marcela Zaoralová, Prostějov; Zuzana
Ošťádalová, Plumlov; Ludmila Švecová, Kostelec na Hané; Leona Ondroušková, Vřesovice; M. Procházková, Prostějov; Tomáš Zbořil, Němčice nad Hanou; Alena Kočí, Brodek u Prostějova; Markéta
Kaštilová, Prostějov; Stanislav Facek, Prostějov; Monika Smičková, Prostějov; Eva Smičková, Prostějov; Pavel Smička, Prostějov; Eva Hynštová, Prostějov; Soňa Reschová, Prostějov; Zuzana Vítková, Prostějov; Marie Lubičová, Prostějov; Blanka Mansfeldová, prostějov; F. Rosová, Prostějov; Květuše Slezáková, Soběsuky; Pavlína Konečná, Prostějov; Jiřina Kroupová, Němčice nad Hanou; Dita
kroupová, Němčice nad Hanou; Marcela Zoubková, Prostějov; Ilona Zoubková, Prostějov; Vlastimila
Stančíková, Prostějov; Olga Svobodová, Prostějov; Renata Smrčková, Prostějov; Jana Komoňová,
Kralice na Hané; Lucie Komoňová, Bedihošť; Hana Novotná, Prostějov; Božena Stančíková, Ptení;
Ludmila Dohnalová, Prostějov; Oldřich Lošťák, Prostějov; Hana Stejskalová, Prostějov; Jaroslav
Kroupa, Němčice nad Hanou; Jolana Frgalová, Prostějov; Eva Kubíčková, Pěnčín; Dana Kalvodová,
Prostějov; Stanislava Hadrová, Určice; Hana Aujezdská, Bedihošť; Jitka Sojková, Prostějov.
Správná odpověď ze 4. kola: Pohádkový prázdninový týden se letos uskuteční v penizoinu Pohodu v
Šubířově
Dárkové poukazy pro dvě osoby na hodinu cvičení
ve Fit klubu Linie si vyzvedněte v redakci PV Večerníku!

Večerník, Olomoucká 10, 796 01
Prostějov, tel. 582 333 433, e-mail: inzerce@vecernikpv.cz), získal
dárkový poukaz pro dvě osoby na
hodinu cvičení ve fit klubu Linie!
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! Podmínkou je využít dárkový poukaz
do 29. května 2009, kdy proběhne losování výherce hlavní ceny.
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-

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!

CVIČTE A VYHRAJTE!

18. května 2009

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 korun, televizor Home Tech
s dálkovým ovládáním s vyvol.
cenou 400 korun, barevný tele-

vizor 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 Sam-

sung s vyvol. cenou 300 korun.
Prohlídka dražených věcí je
možná pouze v den konání
dražby na exekučním oddělení po dobu registrace dražitelů.

Studenti z prostějovské průmyslovky se zapojí
do nového projektu na využívání sluneční energie
SOŠ průmyslová a SOU strojírenské v Prostějově se podílí
na projektu Comenius nazvaném Regenerative Energien – Obnovitelné zdroje energie. Projekt je zaměřen na
problematiku využívání sluneční energie – fotovoltaiku.
Vedle průmyslové školy se do
něj zapojily vybrané školy z
Německa, Maďarska a Holandska.
V rámci toho projektu navštívila
koncem měsíce dubna skupina
studentů 2. ročníku oboru elektrotechnika s učiteli odborných
předmětů partnerskou školu Berufsbildende Schulen v Bersenbrűcku. Jednalo se o seznamovací pobyt, na kterém jedno-

tlivé zahraniční skupiny vystoupily s prezentací zadaného úkolu. Prostějované připravili referát v angličtině o historii fotovoltaiky ve světě a v naší zemi.
Dále se seznámili s vyučovacími
pomůckami (např. modelem
větrné elektrárny a solárního domu) a poznali přímo sluneční
panely instalované na střeše
školy.
Jak konstatovali studenti Michal Šatník a Petr Šimek, výstupem projektu bude výroba jednoho až dvou panelů. Němečtí
partneři poskytnou otočné zařízení. Panely se budou otáčet a
diagnostický přístroj bude sbírat
data, počítač vyhodnotí výkon v
závislosti na pozici slunce. Tak-

to získanou elektrickou energii
je možno použít pro osvětlení,
rádio, televizi, elektrické nářadí,
oběhová čerpadla, ale též pro
poplašná zařízení, protože nedochází k výpadkům proudu. Fotovoltaika je jedním z nejdynamičtějších odvětví průmyslu. Bouřlivý rozvoj prodělává hlavně v
zahraničí. Dokladem toho byly i

desítky těchto panelů a zařízení
pro ohřev teplé a užitkové vody
umístěné na střechách domů,
které mohli účastníci pobytu vidět během cesty po Německu.
A jaké dojmy si odnesli studenti
ze zahraniční cesty? Oceňovali
především vybavenost školy
spoustou pomůcek a propojení
teoretické výuky s praxí. „Expe-

dice se nám velmi líbila a nejednou jsme konstatovali, že bychom nejraději zůstali v Bersenbrűcku a nejeli domů,“ shrnul svoje postřehy Jan Slavotínek ze třídy E 2. Není divu, že
už teď se všichni těší na další
společné setkání. Uskuteční se
na podzim letošního roku v Budapešti.
Hana Bartková

* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky *
Přednáška -Tomáš Pfeiffer odpovídá na písemné a ústní dotazy z
oblasti filosofie a přirozeného způsobu života. Neděle 24.5. v 9:00
hod. Společenský dům, Komenského 6.
Neděle 24. května 2009 od 14.00
hod. se v prostorách Společenského domu Eden pořádá kurz KORÁLKOVÁNÍ. Opět pod odborným vedení zkušené lektorky Jitky
MRÁČKOVÉ. Závazné přihlášky
přijímáme do 22.5.2009 na tel.: 608
421 853.
SLUNÍČKO PO ČTRNÁCTÉ 14. Mezinárodní hudební festival
pro děti a mládež se zdravotním postižením, ATC Žralok, Plumlov. Ve
čtvrtek 18. června 2009 vystoupí
HEIDI, MICHAEL FORET, PETRA ČERNOCKÁ a CASINO, v
pátek 19. června 2009 zahrají ALICES NUMBER, FORREST
JUMP. FBL, STRACENÉ RÁJ a
KLEMENTŮV LAZARET. Více
info na www.pisnickoukeslunci.cz
V pátek 29. května 2009 vystoupí v
prostějovském klubu Apollo 13 vyškovská popmetalová stálice
DARK GAMBALLE. Společně s
DARK GAMBALLE vystoupí
metalcoreové těleso BAD FACE z
Uherského Brodu, death metalová
smečka z Nové Jičína, která si říká
BE FADING FAST a pochopitelně
nebude chybět domácí seskupení
FROM BEYOND. Odlet je stanoven na 20. hodinu.
TANEČNÍ COUNTRY VEČER
se skupinou HUBERTUS dne 22.
května 2009 v 19.00 hod. Restau-

race Panel (Plumlovská přehrada).
Vstupné dobrovolné.
DIETNĚ = CHUTNĚ. Přednáška o účinném hubnutí. Ve
čtvrtek 21. 5. 2009 od 17 hod. v
Penzionu Alberta Prostějov. A to
vše pod záštitou OBEZITOLOGA
MUDr. Zdeňka Dokládala. Uskuteční se ochutnávka jídel. Při jejich
konzumaci ale určitě nepřiberete.
Všechna jídla jsou připravena hypolipidickým způsobem, tj. BEZ
TUKU. Mezi jednotlivými chody
bude probíhat prezentace, jak se
zdravě stravovat, triky jak správně
jíst a připravovat pokrmy, které
nám tak chutnají a přitom jsou šetrné k našemu zdraví. Pokrmy se budou podávat nejen z tradiční české
kuchyně, ale i z cizokrajních zemí.
Vše završíme ochutnávkou vína.
Na závěr od nás každý zúčastněný
obdrží dárek - recepty z dietní kuchyně. Vstupné: 180 Kč. Kapacita
míst omezena. Nutná rezervace na
tel. čísle: 582 302 970 (od 8.00 do
12.00 v pracovní dny).
ZŠ Prostějov – Majakovského I –
Vrahovice. Rádi bychom Vás pozvali na Den otevřených dveří,
který se koná u příležitosti oslav
125. výročí založení naší školy v
sobotu 30. května od 9.00 do
12.00 hod.
ZŠ Prostějov – Majakovského I. Vrahovice si vás dovoluje pozvat
na školní akademii, která se koná u
příležitosti oslav 125. výročí založení školy dne 3. června 2009 od
16.00 hod. Akce se koná v tělocvičně školy.
Další pozvánky
a oznámení na straně 10

Společená fotografie účastníků zahraničního projektu

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Domamyslice
Dne: 2.6.2009 od 7:30 do12:00
hod. - vypnutá oblast: celá ul.
Jasmínová, Borová, Jasanová,
Družební, Růžová, 5. května, V
zahradách, část ul. Na blatech od
č. 1 a 2 po č. 339, 332 a ul. s č.
416. ul. Domamyslická od ul.
5.května po č. 31, od ul. Jasmínové po č. 88.
Obec: Klenovice
Dne: 3.6.2009 od 7:30 do 9:30
hod. - vypnutá oblast: celá ulice
Za Humny od č. 100, od č. 99
podél hlavní silnice vč. Kostela a
č. 177 po č. 81 a č. 7. dále celé
ulice Kout, Draha 1 - 3 po č. 215,
mimo č. 69, 187, 68.
Dne: 3.6.2009 od 10:00 do12:00

hod. - vypnutá oblast: ul. od Čelčic po č. 102, celá ul. Za Technomatem, Zákostelí vč. č. 284,
po č. 25 včetně.
Dne: 3.6.2009 od 12:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: od
č. 101 celá ul. K Ivani vč. školy a
přilehlých ulic s č. 306 a 295
Obec: Malé Hradisko
Dne: 3.6.2009 od 7:30 do 9:30
hod. - vypnutá oblast: střed obce
omezený čísly domů 71, 101,
12, 19 a 303, 351, 68.
Dne: 3.6.2009 od 10:00 do
12:00 hod. - vypnutá oblast:
spodní konec obce Skřivánkov
omezený čísly domů 146, 305,
342, 346, vlek, chata archeologů.
Dne: 3.6.2009 od 12:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: horní konec obce od Protivanova
omezený čísly domů 124, vodárna, 67, 75, řadovky.

Obec: Smržice
Dne: 3.6.2009 od 7:30 do 14:00
hod. - vypnutá oblast: od č. 154
celá levá strana po č. 462. ul.
Koupelky, U Kocandy, Čelechovická.
Obec: Hradčany
Dne: 3.6.2009 od 7:30 do9:30
hod. - vypnutá oblast: celá obec
Hradčany včetně podnikatelských subjektů
Obec: Kobeřice
Dne: 3.6.2009 od 10:00
do12:00 hod. - vypnutá oblast:
celá obec Kobeřice vč. podnikatelských subjektů. /mimo farmu/
Obec: Bedihošť
Dne: 5.6.2009 od 7:30 do13:30
hod. - vypnutá oblast: ul. U parku č. 155, 181, 195, Tovární č.
53, 518, Avia linori, Kouřil
s.r.o., Hnízdil, Khýr.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Termín dokončení:
srpen 2009

www.
byty-k
rasice
.cz
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Handicapovaní z dětského domova
měli o zajímavou zábavu postaráno

V sobotu 16. května se sportovní hala základní školy Jana
Železného hemžila dětmi z
Dětského domova Plumlov a
handicapovanými dětmi z
Asociace Radost. Akce pro
handicapované děti a mládež
probíhá každým rokem a letos
pod názvem „Cesta desetiletím“ a to proto, že právě v
tomhle roce slavil projekt desáté jubileum.
Realizátorem akce byla Miluše
Hovorková z Občanského sdružení Pomocná ruka, která také
celým programem účastníky
provázela. V minulých letech
měly akce názvy po různých pohádkových postavách, jakými
jsou třeba Mach a Šebestová nebo Pat a Mat a v tomto duchu se
také nesly soutěže. Vždy je deset
soutěží, za které děti dostanou
určitý počet žetonů a na základě
množství získaných koleček si
můžou účastníci vybrat odměnu
v podobě knihy, CD, kazety, hračky, cukrovinky, psací potřeby a
jiné ceny, kterými se provizorní
pult jen hemžil. „V letošním roce bylo vybráno deset nelepších
disciplín z minulých let na počest výročí,“ objasňuje Hovorková. Návštěvnost byla kolem

šedesáti dětí a mládeže ve věku
tří až dvaceti šesti let. „Úkolem
bylo zorganizovat zábavně sportovní odpoledne zaměřené na integraci a prohlubování dovedností zdravotně postižených dětí
a mládeže,“ svěřuje Hovorková.
„Moje dcera je neslyšící a má ještě jiné handicapy, ale vždy se na
tuhle akci těší. Je tady mezi
svými a dobře se baví. Každým
rokem mi přijde, že se tahle akce
zdokonaluje a lepší,“ vypovídá
jedna z maminek. Po příchodu
každý účastník dostal startovací
číslo spolu s taškou drobných
dárků. Poté program oživilo vystoupení základní umělecké školy, která se předvedla v několika
výstupech. Po skončení soutěží
se losovalo o hlavní ceny a bylo
zdarma poskytnuto občerstvení.
Během soutěží hrál hudební doprovod, který vyvrcholil v závěru akce, kdy byla diskotéka pro
děti.
Projekt se uskutečnil za pomoci
OS Pomocná ruka, za podpory
Olomouckého kraje a věcné dary a jinou podporu projevili podnikatelé, instituce a firmy z regionu. Akce se zúčastnila také senátorka Božena Sekaninová.
-vevi-
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Májové líbání místostarosty
Vlastimila Uchytila má vítěze

Druhý ročník fotografické
soutěže Májové líbání místostarosty Vlastimila Uchytila má
vítěze!
Stačilo poslat fotografii líbající se
dvojice v elektronické podobě na
email majovypolibek@seznam.
cz, k poslané fotografii připojit též
kontakt na sebe a jména líbající se
dvojice. Fotografii jste mohli vytvořit kdykoliv, nejen 1. května,
důležité bylo poslat ji do 10. 5. na
uvedený e-mail.
Minulý týden se sešla porota ve
složení Vlastimil Uchytil, místostarosta Prostějova, Ladislav
Burgr, majitel reklamní agentury
VENDI a Bohumil Pácl, šéfredaktor PV Večerníku a vybírala
ty nejlepší snímky. A nebylo to
vůbec jednoduché, protože množství a spektrum vašich fotografií

bylo opravdu široké. Po dlouhé
debatě se porota usnesla na tomto
verdiktu: 1. místo obsadila Ludmila Kopečná Nedomanská se
snímkem „Májový polibek jsem
dostala od svého syna“ (foto č. 1).
Bez rozdílu pořadí pak byli
oceněni tito další autoři (protagonisté): Veronika Křesalová a Petr
Křenek (foto č. 2).; Martina Smékalová (foto č. 3 a 4).; Leona Pospíšilová (foto č. 5).; Jiří Štěrba:
Veronika se svým mazlem (foto
č. 6).
Na vítěze čekají zajímavé výhry: skvělá večeře, dárkové balíčky, předplatné PV Večerníku a další překvapení. Jejich
předání proběhne v redakci
PV Večerníku. Výherci budou
kontaktováni v tomto týdnu.
-red-

1

2

Cipísek bavil nejen děti

Dívka se snaží pomocí florbalové hokejky umístit tenisový míček do
branky.

Mladík za velkého soustředění a jen svým úsilím navléká korálky,
za které mu budou odměnou žetony.

Tělocvičnu Základní školy Dr.
Horáka v sobotu 16. května od
15. hodiny rozezněl dětský
smích. Mateřské centrum Cipísek pořádalo jarní show pro
celou rodinu spolu s hostem
Lenou Freyovou.
Byla to také oslava desátého
výročí existence mateřského
centra. Úvodem řekla Lena jen
pár slov a potom už se zábava
rozběhla plným proudem. Děti
spolu se svými rodiči udělaly
vláček, z kterého se potom stal
kruh, ve kterém děti dělaly různé
úkoly podle předcvičovatelek
Míši a Žanety. Během her vše
řídila a komentovala hlavní aktérka Lena Freyová, která nebyla v Prostějově poprvé. „Moc se
mi tady líbí a práce s dětmi je
velmi příjemná. Jsem velice zaneprázdněná, tak bylo nutné dát
mi vědět půl roku dopředu, ale
vždy se do Prostějova ráda
vrátím a naplním program, který
se ode mne očekává,“ svěřuje s
úsměvem na rtech Lena.
Náplň programu byla velmi bohatá a přitom nijak složitá, protože se akce účastnily děti věkových kategorií od těch nejmenších až po předškoláky. Pro
všechny byly k dispozici dva
malé skákací hrady, kde se mohly děti dosytosti vyřádit.

Akce se také zúčastnila senátorka Božena Sekaninová. Na
závěr byla každému dětskému
účastníkovi věnována sladká

odměna za úsilí, které během
programu vykonal. Děti i rodiče
odcházeli se spokojeným úsměvem na tváři.
-vevi-
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Děti se mohly vyřádit za dohledu rodičů ve skákacím hradě.
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VTISKNOUT ŽELEZU KRÁSU?
Z Londýna přes Namibii do Ponikve Němčice nad Hanou mění svou tvář JAK
Na to mají recept Stawaritschovi!

REGION „DĚTI V AFRICE SE TAKÉ USMÍVAJÍ,“ říká Simon
V KOSTELCI NA HANÉ
BOJOVALI S PLAMENEM

Jarní částí skončil další ročník
hry Plamen, v němž bojovala žákovská a dorostenecká hasičská
družstva a jednotlivci o účast v
krajském kole. Soutěž mladých
hasičů se skládá ze dvou částí –
podzimní a právě jarní. Dějištěm
byl sportovní areál kolem kostelecké školy.
Útok CTIF, štafeta CTIF, štafeta 4 x
60 metrů, štafeta dvojic, útok Plamen. To jsou disciplíny, které museli absolvovat podle věkových kategorií účastníci sobotního Plamenu v Kostelci, kterého se zúčastnilo
kolem 200 soutěžících, ať už v týmech nebo jednotlivcích, nad dodržováním pravidel bdělo 36 rozhodčích. „Jde o závěrečné kolo letošního ročníku hra Plamen. Podzimní
závod požární všestrannosti proběhl na podzim v Alojzově,“ řekl Večerníku předseda okresní rady mládeže Josef Navrátil.
Kromě mladších žáků nejlepší ze
všech dalších kategorií bojovali o
postup do krajského kola. Prostějovsko v něm budou reprezentovat
6. a 7. června v Přerově. „Jestli jsou
nějací favorité? To se nedá tak jednoznačně říct. Mezi ty nejlepší
vždy patří Pěnčín, Domamyslice,
Ptení a Brodek u Konice. Je vždy
pak spíš otázka štěstí, jak se jim to
povede,“ pokračuje J. Navrátil.
Hře Plamen pomalu ‚táhne‘ na čtyřicet. Obsah doznal částečné změny po roce 1990, kdy se pravidla začala přibližovat k evropským standardům. „Rozsah byl rozšířen právě o disciplíny CTIF, které jsou o
něco náročnější, jak z hlediska materiálního zabezpečení, tak i samotným nácvikem. Záleží vždy na vedoucích mládeže, jak k tomu při-

stoupí,“ připouští Josef navrátil,
předseda okresní rady mládež
Okresního sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska v Prostějově.
I přes nepříliš vlídné počasí se na
všech soutěžních položkách bojovalo o co nejlepší výsledek, někde
hrálo roli opravdu štěstí, někteří naopak museli zaplatit novickou daň
nezkušenosti v této soutěži. „Co se
týká počtu sborů, které se zapojují
do soutěže, pak je to odlišné v podzimní a jarní části. Závodu všestrannosti se účastní pětičlenné
hlídky, které je jednodušší dát dohromady a připravit na závod, než
je tomu pro jarní část. Ne všichni,
kdo soutěžili na podzim v Alojzově, tedy přijeli nyní sem do Kostelce,“ dodává Josef Navrátil.
Vyhlášení konečných výsledků
nakonec pozdržela časomíry, do
které napršelo. Nakonec se ale podařilo hodnocení uzavřít. Mezi
mladšími žáky zvítězilo Ptení před
Brodkem u/K a Vrahovicemi. Z této kategorie se však nepostupovalo
do krajského kola. Prvenství u starších a postup si odvezl Pěnčín, z
druhé příčky postupuje Stražisko.
Smíšená družstva dorostu opanovaly Vrahovice, tato kategorie
ovšem taktéž do kraje nejede. Naopak postupují dorostenci jednotlivci v pořadí Lukáš Oščádal (SDH
Pěnčín), Jakub Jedlička a David
Macharáček (oba SDH Domamyslici), ve stejné kategorii dorostenek pojedou okres reprezentovat vítězka Andrea Fragálová a
druhá Jana Vyroubalová (obě SDH
Otaslavice). Všem zástupcům Prostějovska budeme držet palce 6. a
7. června na krajském kole v Pěrově.
-MiH-

„Není na tom nic složitého,“
usmívá se ještě relativně před nedávnem nefalšovaný Londýňan,
který se prostě a jednoduše rozhodl změnit život. A nutno říct, že
to vzal od podlahy. Jeho životní
kotrmelec, pokud se to tak dá nazvat, se zastavil v Ponikvi. Ani tady ale nepřestal myslet na Afriku.
Jmenuje se Simon Lillie, už podle
toho je zřejmé, že do našich končin
zabloudil z úplně jiných teritoriálních vod. I když vlastně – o bloudění nemůže být příliš ani řeč. V Ponikvi se usadil se svojí novou rodinou.
Ještě někdy před 4 roky byl úspěšným londýnským manažerem. Po
15 letech kariéry se všeho vzdal a
nastoupil na dobrovolnický program. Po půlroční přípravě odjíždí
jako účastník projektu TCE (total
control of the epidemic) do Namibie, kde se 4 měsíce věnoval práci v
terénu, zaměřené na práci s lidmi
HIV pozitivními nebo nemocnými
AIDS.
Jak říká, pro Evropana není nic jednoduchého se takřka ze dne na den
ocitnout v úplně jiném světě, tak diametrálně odlišném. „V Namibii žijí asi 3 procenta bělochů. Ovšem v
oblasti, kde jsem působil, byla i taková místa, kde viděli bělocha poprvé v životě a byli z toho docela zděšeni,“ vzpomíná Simon. O to složitější je vybudovat si u lidí potřebnou
důvěru. Zvláště když jde o tak vážné téma, jako je HIV a AIDS, které
jsou v této oblasti hodně rozšířeny.

Simon Lillie strávil v Namibii 4 měsíce, s Afrikou se ale nerozloučil.
Velká chudoba s sebou nese i promiskuitu už od poměrně útlého věku, třeba jenom v obyčejné snaze
získat pro nás docela banální věc.
„Jestli se dá za jeden takový pobyt
něco změnit? Tak rychle to určitě
nejde. Myslím, že úspěchem je už
naučit lidi poslouchat, pokusit se
měnit jejich pohled a vnímání. I
kdyby to pomohlo jen jednomu člověku, stojí to za to,“ říká úplně vážně Simon. Vzpomíná také na případ, kdy vzal 10 lidí na vyšetření k
lékaři. „Tři z nich byli HIV pozitiv-

ní, ti ostatní dostali takový strach, že
pro příště už začali víc uvažovat nad
tím, co udělají,“ dodává.
Kvůli narozené dceři si nakonec
svůj pobyt o 2 měsíce zkrátil, tím
ovšem jeho africká ‚mise‘ neskončila. Pro projekt se snaží získávat
nové dobrovolníky. Jednou z forem
je také výstava Tváře Afriky, která
je připravena na 30. května do konického zámku. „Půjde o prezentaci fotografií, součástí bude také projekce videozáznamu dokumentujícího přímo práci dobrovolníků v

Namibii,“ přibližuje náplň posledního sobotního květnového odpoledne koordinátorka projektu pro
Českou republiku a Slovensko Veronika Pavlíková. Program je určen
pro všechny věkové skupiny, své
místo zde mají i hra pro rodiče s dětmi, potřebné informace získají i ti,
kteří si s touto myšlenkou pohrávají.
A co je cílem? Možná je to svým
způsobem podobné tomu, co Simon zmiňoval o změně vnímání
mezi lidmi v Namibii. I u nás chtějí
lidem dát příležitost a podnět k tomu začít vnímat svět, i ten, který
zdánlivě je od toho našeho na hony
vzdálen, trochu jinak. „Třeba prostřednictvím fotek a videa ukázat i
dětem rozdíl mezi jejich materiálním zázemím ve srovnání s vrstevníky Namibii, kde nemají třeba žádné počítače,“ pokračuje V. Pavlíková a Simon Lillie dodává: „Děti v
Africe nemají opravdu nic z toho,
co děti tady. Ale také se usmívají!“
Ale vraťme se k projektu TCE, kterým Simon prošel. Nutno podotknout, že do příprav se zapojila i
Veronika, které ovšem nakonec
mateřské povinnosti cestu do Afriky neumožnily. Ani tak se ještě této
šance nezříká. S čím je ale potřeba
počítat? Každopádně je zapotřebí si
rezervovat tak 12 – 16 měsíců času.
Půl roku trvá příprava ve škole v
Londýně, dalšího půl roku pak dobrovolník stráví v Africe. To je ten
schůdnější případ, kdy je v možnos-

tech zájemce si všechno zaplatit. V
opačném případě je nutno počítat
ještě s dalšími 4 měsíci navíc, během nichž je přímo v Anglii možnost na školu vydělat. Přímo pro samotnou práci v Africe dostane zájemce na výběr z širokého okruhu
oblastí, do kterých se může zapojit,
vybrat si může také zemi, kde chce
působit. Samozřejmě v rozsahu projektu. A jak říká Veronika, kromě
dosaženého věku 18 let a odvahy to
skutečně udělat vlastně nic jiného
ani potřeba není. Odměnou je pak
možnost na závěr pobytu 2 týdny
volně cestovat po Africe. I tak není
výjimkou, že se dobrovolníci této
možnosti zříkají a také tento čas věnují svému poslání…
Ovšem objektivně vzato: jaké hrozí
v Africe nebezpečí? „Opravdovým
nebezpečím je malárie. Ta je tady
mnohem rozšířenější než třeba právě HIV a AIDS. Nic takového se nesmí podceňovat, spát pod moskytiérou, neustále se mít na pozoru před
každým píchnutím,“ odpovídá Simon. Velké nebezpečí představují
také zdejší řidiči, stejně jako alkohol, či spíš následky jeho použití,
kdy se snadno můžete stát obětí výtržníků. Pokud ale chcete vědět o
Africe víc, určitě si udělejte čas v sobotu 30. května odpoledne a přijďte
na konický zámek. Případní dobrovolníci mají možnost už od 12 hodin, od 14.30 do 18.00 pak bude probíhat program Tváře Afriky.
-MiH-

Hvozdecká škola čelila včelímu rojení
Ovšem žádný strach. Včelí roj se
podařilo školákům zkrotit. Minulý týden od pondělí do pátku se
ve hvozdecké škole točilo všechno
kolem včel, na chodbě dokonce
přibyl i včelí úl. A potkat třeba samotného pana ředitele se včelími
tykadly nebyl žádný problém a
navíc se tomu ani nikdo nedivil…
„Máme projektový týden o včelách,“ uvádí vše na pravou míru ředitel školy Waldemar Zatloukal.
Včelí úl se otevřel v pondělí ráno,
kdy na děti čekala včelí matka a vítala všechny svoje včeličky. Celý
týden pak děti prožívaly v patřičných kostýmech s tykadélky na hlavách. Samozřejmě včetně pedago-

gů včetně pana ředitele.
„Školáci v pěti skupinách, v nichž
vždy měli ve stejném poměru zastoupení žáci všech ročníků, poznávali květiny, vařili třeba med z pampelišek, vyráběli voskové figurky,“
stručně popisuje ‚nástrahy‘, které
na děti během týdne čekaly. „Měli
také zjistit, na co všechno se med
používá. Medovina napadla asi
každého,“ usmívá se.
Inventář školy se na týden rozrostl
také o poněkud neobvyklé učební
pomůcky, které používají při své
práci včelaři, chodbu zdobil symbolický úl s poletujícími včelkami.
„Dobrou spolupráci jsme navázali s
konickými včelaři, kteří nám po-

mohli včelí týden připravit. Podobné projektové dny připravujeme
dvakrát do roka. Vychází to hlavně
z aktuálního učiva a nálad dětí. Vloni jsme tady měli třeba týden Harry
Pottera,“ prozradil Večerníku ředitel školy Waldemar Zatloukal. Pro
letošní školní rok mají ale už hvozdečtí školáci ‚vybráno‘. I když – jak
se to vezme. O prázdninách je totiž
čeká ozdravný pobyt v Chorvatsku.
-MiH-

Včely a včeličky v hvozdech školy
se slétly ke svému úlu. Aspoň
na okamžik. Jako neposedné tvorečky
je nebylo vůbec jednoduché dát dohromady.

Revitalizace ulic a veřejných prostranství přispěje ke zlepšení životního prostředí
Díky dlouhodobému záměru
postupné revitalizace získává
město Němčice nad Hanou novou tvář. Už několik let probíhají rekonstrukce ulic a veřejných
prostranství. V současné době
jsou v plném proudu stavební
práce v samotném centru města
na Palackého a Komenského náměstí.
Projekt zahrnuje rekonstrukci
chodníků s výměnou dlažby za
zámkovou, vybudování nových
vjezdů k jednotlivým budovám z
drobných žulových kostek a z téhož materiálu bude i nová komunikace rozšířená o parkovací plochy.
Na náměstí se vyřeší parkování a
přibude i vodní prvek – fontána.
Bude doplněn mobiliář – lavičky,
odpadkové koše a provedena rekonstrukce veřejného osvětlení.
Na obou náměstích bude revitalizována zeleň. Na tuto akci získalo
město dotaci z Regionálního operačního programu EU ve výši 21,7
milionů korun, z vlastních prostředků dodá 2,4 milionů korun.
„V letošním roce plánujeme ještě
rekonstrukci Masarykovy ulice.
Zde E.ON přeloží kabely NN do

Práce na náměstí Palackého a Komenského jsou v plném proudu.
země a poté dokončíme úpravu
ulice rekonstrukcí chodníků a zeleně včetně úpravy prostor v okolí
nákupního střediska JEDNOTA.
Tato část přijde město na 1,3 milionů korun,“ uvedla starostka Ivana
Dvořáková.
Nový kabát dostaly v loňském roce ulice Sokolská a Sadová. Náklady na opravy se vyšplhaly do
výšky necelých 5 milionů korun,
městský rozpočet přitom zatížila

pouze částka 300 tisíc korun, za
kterou se opravily chodníky včetně výměny obrubníků, upravila se
stávající a dosadila nová zeleň. Rekonstrukci komunikací hradilo ze
svých prostředků Ředitelství silnic
a dálnic (ŘSD). V rámci povážení
zemědělských ploch okresu Prostějov došlo totiž k poškození zmíněných místních komunikací a
ŘSD je opravilo a uvedlo do původního stavu. V letošním roce

provede ŘSD ve spolupráci s městem Němčice nad Hanou rekonstrukci ulice Žabák v hodnotě 3,1
milionů korun. Bude opravena vozovka, chodníky, vjezdy, veřejné
osvětlení a doplněna zeleň.
„Město provedlo opravy veřejného osvětlení v ulicích Sokolská a
Sadová, a také v ulici Trávnická a
ČSL armády. Opravy osvětlení
přišly v loňském roce městskou
pokladnu na cca 973 tisíc korun.
Cílem rekonstrukce bylo jednak
posílení a výměna kabeláže v místech, kde dochází k častým výpadkům, a také ke sjednocení osvětlovacích výbojek a doplnění o regulátory intenzity světla. Tím se
značně uspoří náklady na energii,“
vyjmenovala starostka.
S politováním podotkla, že ne
vždy se vše podaří. Například v
ulici Jablonského, dlážděné v roce
2007, byla použita vadná dlažba.
Stavební firma, která dlažbu dodávala, uznala reklamaci hned při
předání díla a bylo dohodnuto, že
ulice bude na náklady firmy předlážděna v letošním roce. Právě v
těchto dnech výměna dlažby končí.
-jp-

Pouťový víkend s výletem do minulosti
PTENÍ – Cestování v čase, kdopak by to nebral. Malé ohlédnutí za tím, jak se žilo ve Ptení, nabídl minulý víkend, kdy se na
dva dny otevřela výstava Výlet
do minulosti. Starostu Jiřího
Porteše samého překvapil zájem veřejnosti, ať už návštěvníků nebo těch, kteří exponáty zapůjčili.
„Chtěli jsme, ať si lidé zavzpomínají,“ řekl Večerníku starosta Ptení Jiří Porteš. Zasedací místnost
obecního úřadu se tak zaplnila
věcmi, které z relativně blízké i
vzdálenější minulosti připomínaly život ve Ptení. „Požádali jsme
občany, kdo by měl možnost přispět něčím zajímavým. Oslovili
jsme i spolky, aby poskytly něco
ze své historie, nakonec se nám sešla spousta věcí a spousta návštěvníků se také rozpomněla, že má také něco doma. Pro příště tak bude
možnost podobnou výstavku zaměřit do užšího období, věnovat ji
třeba konkrétnímu časovému úseku,“ uvažuje starosta. Spousta
úředních knih také dokumentuje
správní záležitosti, podle přiděle-

ných čísel popisných mohl každý
vyhledat, kdo v tom kterém stavení bydlel někdy na začátku minulého století. „Zajímavý je třeba
údaj z kroniky, kde se píše o tom,
že v roce 1929 byl mráz až -39
stupňů, kdy i na hospodářská zvířata museli navlékat oblečení,“
podotýká starosta.
Ptení je z těch ‚šťastných‘, kde
‚hodují‘ dvakrát do roka – jednou
čtvrtou neděli po Velikonocích jako připomínku velkého požáru,
který se jako zázrakem zastavil u
zdejšího kostela, na podzim pak na
svatého Martina, kterému je kostel
zasvěcen. Tím je i víc příležitostí k
podobným setkáváním a vzpomínáním. Minulý pouťový víkend
byl také spojen se svěcením opravené kapličky ve Ptenském Dvorku a možností setkání obyvatel ze
Ptení, Ptenského Dvorku a Holubic – místních částí Ptení. -MiH-

no novinek jak v rámci programové dramaturgie festivalu, tak
i služeb návštěvníkům a v neposlední řadě dojde i k rozšíření nehudebního programu.
Letos probíhá ve dnech 26. – 28.
června. Oproti předešlým ročníkům se letos organizátoři rozhodli
rozšířit festival o další pódium. Ná-

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

Více info najdete na www.podaneruce.cz
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

vštěvníci tak budou mít možnost
rozhodnout se mezi tradiční scénou
na plumlovském zámku a nově také mezi podiem, umístěným v prostorách ATC Žralok. V kempu se
mohou návštěvníci festivalu také
ubytovat, ale doporučujeme provést rezervaci ubytování v chatkách s dostatečným předstihem.
Hlavní hudební osa festivalu se
tím rozděluje na dvě větve a na své
si tak přijdou jak milovníci akustické, tak i elektronické hudby.
Pátek si polepšil a ze zahajovacího dne se přetransformoval v plnohodnotný den festivalu. Od
15.00 hodin bude současně startovat hudební produkce na obou scénách. Festival je od počátku koncipován jako multi-žánrový a letos
se návštěvníci mohou těšit na zastoupení téměř všech v současnosti stěžejních hudebních žánrů. Na
scéně plumovského zámku se v
pátek představí jak začínající kapely z Olomouckého kraje, které
dostávají na festivalu vždy prostor,
ale i návštěvníkům dobře známé
kapely např. Zion Squad, Něco
mezi, Rage Against a Machine Revival.
V sobotu pak nabídne scéna plum-

lovského zámku pražskou SKA
kapelu Green Smatroll, hranické
funky Modrá opice, prostějovskou
hip hopovou naději 3F crew nebo
stálici PlumLove Splitter and Carl,
ale to je jen vrcholek dvoudenního
hudebního maratónu. Na své si přijdou i fandové jazzu, pro které bude připraveno hned několik unikátních projektů, jako například
Panoráma nebo hudebně-nehudební Laxemberk, určených pouze
pro PlumLove, takže je zaručeně
už jindy neuslyšíte.
Návštěvníci se budou moci zúčastnit žonglerských workshopů. Po
celou dobu festivalu poběží v Kamenném sále projekce studentských a nezávislých filmů. Neděle
bude ve znamení jazzu, ale především divadla. Úspěšné představení
souboru Tragaču Tragaču: Ženské
(možná I na batmana někdy padne
smutek od olomouckého divadla
Tramtarie), Divadlo Point a další.
Současně s tímto programem bude
na scéně v ATC Žralok probíhat
velice vydařený program. Vše odstartuje páteční Graffity Jam, který
hudebně doprovodí čtveřice DJ’s MALDA, BECK, D-TONATE,
COOL P. Pro vítěze tohoto contes-

tu je přichystaná cena, kterou věnuje Raps hop. V polovině večera
se BPM zdvojnásobí do rytmu
Drum and Bass. Vystoupí i jedna z
top Českých DJek IM CYBER.
Sobotní program se ponese v duchu rovného beatu. Vystoupí rovný tucet Dj’s. Stylově tento večer
bude opravdu rozmanitý. Bude se
hrat od deatroitu, electra, přes minimal, technominimal až po staré
dobré techno.
Počet návštěvníků festivalu každý
rok roste a proto je tu letos nově
možnost rezervace lístků v prodejnách Titty Twister, kde k nim dostanete malý dárek. Součástí festivalu bude info-stánek s drogovou
prevencí, který zajišťuje organizace Podané ruce. Výtěžek ze vstupného bude věnován na dobročinné
účely a část na obnovu a rekonstrukci prostoru plumlovského
zámku. Festival PlumLove je unikátní díky své jedinečné poloze a
díky spojení historie a genia loci
plumlovského zámku s obrovskou
zásobou hudebních a uměleckých
talentů současnosti.
Sledujte další vydání PV Večerníku, ve kterém vám přineseme
soutěž o vstupenky!
-red-

Na svoji pouť se v neděli vydal
‚Hanácké cestovatel‘. Za pokladem Hané se vydal tentokrát z
Pěnčína. Na cestě ho čeká 26 zastavení na různých místech Regionu Haná. Cíl má ve Smržicích 17. října.

Plně funkční tkalcovský stav.
Práci na něm připomněla Božena Staňková. Vyzkoušet si zájemci
mohli také masážní přístroj, jak jej
známe z legendárních Postřižin.

obstarat si průvodce, do něhož se
zaznamenávají správné odpovědi
na otázky týkajících se jednotlivých míst, a také potřebná cestovatelská razítka. Vše ostatní vám už
napoví přímo ‚návod k použití‘. Je
jenom na každém, jaký zvolí směr,

ku, zda ona sama, která víceméně
na cestovatele ‚políčila‘, se vydá
za pokladem Hané taky. „Já osobně se přiznávám, že se mi nepodaří navštívit všechna místa a splnit
podmínky průvodce, ale při přípravě se většinou dovím, jak zní
odpověď. Takže stále poznávám
nové zajímavé věci v regionu,“ nezapírá.
Poznávat Region Haná
můžou i ti nejmenší.
„Ti pro změnu mají k
dispozici omalovánky,
jejichž průvodcem je

postavička Kláska, vyobrazená v
osmi podobách charakterizující
danou obec. Omalovánky jsou pro
děti do 6 roků, které neumí číst ani
psát. Jejich úkolem je vymalovat
všechny obrázky a sehnat k nim razítko. Děti jsou při ukončení také
odměněny Kláskovým diplomem,“ dodává Zdeňka Žáková.
-MiH-

Hanácké cestovatele
vyprovodily na cestu
symbolicky také děti z
pěnčínské školky. A docela stylově. Jedeme na
výlet…
Že by to Verneův hrdina Phileas
Fogg, který zvládnul cestu kolem
světa za 80 dní, určitě stihnul rychleji? To bezpochyby, ale na Hané je
přece vždycky dost času, třeba by
se nechal také unést…
Ale už vážně, nebo aspoň vážněji.
Jízdu za pokladem Hané organizuje už šestým rokem (jeden z předchozích ročníků jsme absolvovali
také s Večerníkem) Region Haná.
Ten sdružuje 23 obcí mikroregionů Kosířsko, Litovelsko a Kostelecko, průvodce zavede hanácké
cestovatele ve dvou případech také
do obcí Mikroregionu Moravská
cesta. Jedno zastavení je prémiové
– v olomouckém Sportcentru
BEST, kde si poutníci můžou dát
partičku bowlingu.
Jak se vlastně Hanáckým cestovatelem stát? Základní podmínkou je

systém i způsob přesunu z místa na
místo. Jak už ale sama podstata nabádá, nejvhodnější je využít některou z turistických metod – pěší nebo na kole, popřípadě různé variace a kombinace na toto téma. Nicméně to není dáno a ani to není
podmínkou splnění a udělení certifikátu ‚Hanácké cestovatel‘.
Slavnostního startu se ujal starosta
Pěnčína Lubomír Novák a předseda Regionu Haná Miroslav Mačák. První razítko a první správnou
odpověď mohli cestovatelé získat
přímo na pomyslné startovní čáře.
„V odevzdaných průvodcích míváme cestovatele se všemi vyplněnými místy pro razítko, což znamená, že pro příznivce je cestování po regionu zajímavé,“ dodává
sekretářka Regionu Haná Zdeňka
Žáková. Neodpustili jsme si otáz-

Dát kusu železa tvar – k tomu je kromě fortelu zapotřebí také pořádná dřina. Výsledek pak ale stojí za to.
nému řemeslu věnují už spousty
let, můžou také porovnávat, jak se
vyvíjí vkus a trend. Jak Ivo Stawaritsch přiznává, také tento obor žije
svým životem, má svoje období i
styly. „Ubývá zdobených ‚barokních‘ mříží, naopak postupuje moderní trend. Vždycky je ale základem řemeslná práce, kterou chceme odvádět tak, abychom se za ni
nemuseli stydět,“ říká kostelecký
kovář.
Výstava v Náměšti je čtvrtou prezentací jejich kumštu. Dvakrát vystavovali přímo v Kostelci, jednou
v Čelechovicích. Neznamená to
však, že by zbytek času trávili zavření ve své kovárně. „Teď jsme
prakticky tři měsíce strávili při dokončování kovářských prací v kočárovém muzeu v Čechách pod
Kosířem. V nejbližší době se
chystáme na Slovensko na 6. Ev-

ropské romské kovářské sympozium, v červnu nás také čekají Brtnické kovadliny. A pak Hefaiston
na Helfštýně, to bývá vždycky závěr sezóny. Každé takové setkání
vždycky přinese i nové zkušenosti
a také porovnání, jak to dělají jiní,“
pokračuje Ivo Stawaritsch.
Zároveň ale dodává, že denně odchází z dílny v šest večer, jenom v
sobotu je to o chvilku dřív. Neděli
ctí jako volný den. Výčet toho, pod
čím bychom našli jméno kovářské
dílny Stawaritsch, by byl nejspíš
hodně dlouhý a beztak by se stejně
něco vynechalo. Zbývá ještě čas na
něco, co by chtěli dělat sami? „Na
to opravdu moc času nezbývá,“
přiznává kovář. O tom, že chlapi
Stawaritschovi opravdu nelení, se
můžete přesvědčit na výstavě Krása železa na zámku v Náměšti na
Hané.
-MiH-

KAMELOT PŘIVEZE DO KONICE MOŘSKOU SŮL

Na konci června se uskuteční další
Hanácké
cestovatel
vyrazil
v
neděli
z
Pěnčína,
ročník open-air festivalu PlumLove cesta do Smržic bude trvat do půlky října
Festival PlumLove se během
dvou let stal významnou kulturní a společenskou akcí Olomouckého kraje. Má ambice navázat
na dobré ohlasy z předchozích
ročníků a vytvořit ze sebe stálici
na poli letních open-air festivalů.
Na loňský úspěšný ročník letos
naváže festival, který přinese pl-

O tom, že i pořádné chlapské řemeslo může být uměním, není
zajisté sporu. Zvláště když člověk nakoukne do dílny uměleckých kovářů, ke Stawaritschům
v Kostelci. Od minulého víkendu
zdobí jejich výrobky výstavní síň
zámku v Náměšti na Hané. Co
všechno lze s železem dělat za
kouzla, se můžete přijít přesvědčit na výstavu Krása železa. Ta
potrvá do 14. června.
Kov není jenom chladný kus něčeho, po čem sáhneme, když hledáme něco pevného, něco, co dokáže
přežít generace. Naopak u kovářské výhně je také pořádně horko a
rozžhavený kus materiálu položený na kovadlinu se může údery kladiva proměnit také v docela něco
jiného, co naopak neztrácí nic z toho, co bylo o železe vyřčeno o pár
řádků výš. Nakonec se stane také
tím na dotek chladivým, pevným a
trvanlivým, kromě toho ale také
krásným.
Krásu železa v různých podobách
můžete nyní ocenit na zámku v Náměšti, kam přesunuli kousek svého
černého řemesla umělečtí kováři
Stawaritschovi z Kostelce na Hané. „Je to takový průřez tím, co
jsme za posledních šest sedm let
udělali. Není to tak, že bychom připravovali něco záměrně na tuto výstavu,“ prozrazuje Ivo Stawaritsch.
Expozice je také doplněna množstvím fotografií různých realizací,
které přirozeně nejde na výstavu
přivést, a přesto by bylo škoda také
prostřednictvím jich nepředstavit
tuto část uměleckého kovářství.
Otec Alfréd se syny Ivem a Milanem se tomuto na první pohled
umouněnému, ale bezesporu krás-

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

Padne rekord? O zápis do knihy
rekordů usiluje Roman Horký s
kapelou Kamelot. Se svým novým CD vyrazil na turné ‚O
106‘, jehož název nevyjadřuje
jenom nasazení, se kterým se na
koncertní šňůru vydali. V nepřetržité řadě 106 dnů totiž nevynechají ani jediný, což znamená, že v plynulém sledu odehrají 106 vystoupení a také 106x pokřtí nové album Mořská sůl.
Část výtěžku zároveň poputuje
na Fond ohrožených dětí.
Jak nám potvrdila manažerka Lucie Kopáčková, nebylo vůbec jednoduché obsadit všechny termíny
mezi 3. březnem a 14. červnem, v
itineráři se nakonec sešly i takové
po sobě jdoucí štace, jako jsou přejezdy z ValMezu do Benátek n/J a
zpět do Luhačovic. „Trasa je poskládaná, turné běží a já pevně věřím, že vše dobře dopadne,“ dodává. Další otázky jsme už směřovali na hlavní postavu – zpěváka, kapelníka a hlavně nezdolného Kamelota Romana Horkého, kterého
jsme zastihli s kapelou ve Vítkově.
Turné 'O 106' má trvat 106 dní a
také 106 koncertů. Jak se to dá
přežít? Bojujete s ponorkou?
Ne, nebojujeme, nemáme žádné
problémy, stále nás to baví, ponorku jsme potopili J.

Zatímco jedna z prvních zastávek celého turné byla v Prostějově (10.3.),
nyní, už téměř ve finále, přiveze Kamelot Mořskou sůl do Konice. Už
tento čtvrtek!
Jste už ve třetí třetině, i když vás
ještě víc jak 20 křtů nového CD
Mořská sůl čeká. Dá se při tom
stíhat ještě něco jiného? Vznikla
třeba během turné nějaká nová
písnička?
Stíhat se nedá nic, písnička nevznikla žádná, neboť nestíháme.
Na kontě máte už 20 alb. Je pořád o čem dělat písničky?
Je…
Naopak existuje písnička, kterou někomu závidíte, a štve vás,
že jste ji nenapsal Vy☺?
Nejsem závistivý a každé dobré
písni přeji jen to nejlepší.
Kamelot hraje už víc jak čtvrt-

století. Nenapadlo vás někdy vyměnit Brno za Prahu, která
chtíc-nechtíc přece jenom víc
přeje slávě?
Kdysi jsem s touto myšlenkou koketoval, avšak postup času napověděl, že žitím v Praze by se ze
mne stal docela slušný parchant.
Ve čtvrtek 21. května míříte do
Konice. Znáte cestu? Neztratíte
se?
Mám automapu starou 50 let a v ní
je město jménem Konice, tudíž
vím, že existuje a pokud by souřadnice na mapě byly špatně nakresleny, umím manipulovat s buzolou a kompasem…
-MiH-

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

KUPÓN č. 20
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

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.
Jaroslav TRUBAČ – MOTÝLI A
GRAFIKA – expozice tropických
motýlů a PC grafiky jimi inspirované,
Galerie Eufrasio, nám. T.G.M.15,
Prostějov. Výstava potrvá do konce
června.
Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Komenského 6, uvádí II. Májový
koncert Krumsíňanky /k tanci a poslechu/ čtvrtek 21. května 2009 v
18.00 hod. Předprodej vstupenek:
582 333 003, produkce.sdpv@cent
rum.cz www.sdpv.cz
Pódiové skladby - Česká asociace
„Sport pro všechny“ a Sportcentrum
DDM v Prostějově, pořádají v neděli
14. června od 14.00 hod. otevřenou
přehlídku pohybových skladeb.
Propozice a přihlášky budou rozeslány. Informace ČASPV RC Prostějovsko, Sportovní 28 (Peštuková O.),
Sportcentrum DDM (Jan Zatloukal).
„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
Pondělí 18. května od 14.30 hod.
cvičíme TAJČI
Úterý 19. května Výlet na „Ranč u
zelené sedmy“ do Lhoty u Konice k
naší dobrovolnici paní Haně Lepie-

šové - odjezd z PV BUS v 8.25 hod.
stan. č. 6 od Alberta do Labutic dále
pěšky asi 1,5 km na „Ranč“ do Lhoty
u Konice.
Středa 20. května - jednodenní výlet
za rozkvetlými rododendrony do
Lázní Velké Losiny - odjezd z PV
BUS ze zast. Újezd v 6.55 hod., od Alberta stan. č. 9 v 7.05 hod.
Čtvrtek 21. května - Haptická výstava Čeští panovníci ve Vědecké knihovně v Olomouci, ul. Bezručova č.
2, hl. budova. Odjezd z PV vlakem v
8.35 hod.
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 – 21.
května – výuka tanců pro pokročilé
TANGO, ČA-ČA 18.00 – 20.00
hod.
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 informace 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.
Český svaz ochránců přírody
– Ekocentrum Iris
Tvořivá dílna - Keramika: Hrajeme si
s hlínou – glazování - pondělí 18.
května 2009 od 16:00 hod. do 18:00
hod. Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Akce pro veřejnost - Quo vadis, botanická zahrado? Oslavy 75. výročí založení Botanické zahrady v Prostějově - čtvrtek 21. května 2009 od 9:00
do 17:00 hod. Kovárna Ekocentra
Iris, Husovo nám. 67 a Botanická zahrada Prostějov. Program: 9:00 –
12:00 odborný seminář o botanických zahradách v Kovárně Ekocentra
Iris. 13:30 – 17:00 Zahradní slavnost
v botanické zahradě
Akce pro děti - Znáš svoje zvířátko?
Pátek 22. května 2009 od 16:00 hod.
Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov.
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 ostat-

Správná odpověď z č. 18: Na snímku budova na ulici Třebízského 4, PV. Vylosovaným výhercem
je Eva Černá, Třebízského 8, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 26. května 2009, 15.00 hodin na adresu
redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 1.
června 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV,
WOLKEROVA 37.

ním 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.
V sobotu 23. května 2009 pořádá
Klub českých turistů Smržice 5.
SMRŽICKÉ VANDR. Start od 7 do
10 hodin v novém sportovním areálu
za smržickým domem. Trasy pro
pěší: 14, 24, 28, 40, 52 kilometrů.
Cyklotrasa MTB 14, 28, 40, 58 kilometrů. Cyklotrasa CT 20, 34, 53, 110
kilometrů. Další informace o ubytování a svozech vandrovním autobusem na: www.kctsmrzice.cz
Mořice – Revivalfest – ve dnech 22.
a 23. května 2009 přijede do Mořic tucet kapel na dvoudenní přehlídku hudebních legend v revivalovém podání. Zúčastní se kapely jako Motorhead revival, Deep Purple revival, Team revival a další. Festiválek se koná
již tradičně ve sportovním areálu u
požární nádrže v Mořicích. Bližší informace s programem festivalu na:
www.revivalmorice.cz
Římskokatolická farnost Povýšení sv.
Kříže v Prostějově a Řád Milosrdných bratří v Prostějově Vás srdečně
zvou na KONCERT Z DĚL ČESKÝCH MISTRŮ ANTONÍNA
DVOŘÁKA, BEDŘICHA ANTONÍNA WIEDERMANNA v sobotu
23. 5. 2009 v 18 hod v kostele sv. Jana Nepomuckého (u Milosrdných) v
Prostějově.
Sbor českobratrské církve evangelické v Prostějově a pěvecký sbor
Exaudi srdečně zvou na koncert spojených pěveckých sborů Exaudi (Prostějov) a Andreasschotten Chor (Erfort) v pátek 22. května v 19.00 hod. v
kostele Povýšení sv. Kříže.
Pozvánky dnes také na str. 6!
Simetrix
Simetrix
Pátek 22. května:
DJ Jirka Mareš
Sobota 23. května:
DJ Otto Šabart
ALFA
– bývalý
Kastrol Kastrol
ALFA
- bývalý
Pátek 22. května:
Máj je máj, aneb hudební mix
80. a 90. let
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Kino Metro 70
Pondělí 18. května:
14.00 Lovecká sezóna 2
17.30 Znovu 17
Americká komedie
20.00 Válka nevěst
Americká komedie
Úterý 19. května:
17.30 Znovu 17
20.00 Válka nevěst
Středa 20. května:
17.30 Znovu 17
20.00 Válka nevěst
Čtvrtek 21. května:
17.30 Líbáš jako bůh
Česká filmová komedie
20.00 Pátek třináctého
Americký horor
Pátek 22. května:
17.30 Líbáš jako bůh
20.00 Pátek třináctého
Sobota 23. května:
17.30 Líbáš jako bůh
20.00 Pátek třináctého
Neděle 24. května:
17.30 Líbáš jako bůh
20.00 Pátek třináctého
Kinokavárna
DUHA
Kinokavárna

DUHA

Pátek 22. května:
17.30 Bathory
Koprodukční historický thriller
20.00 Bathory
Sobota 23. května:
17.30 Bathory
20.00 Bathory
Kino
Konice
Kino
Konice
Středa 20. května:
13.00 KRÁL SOKOLŮ
Slovenská pohádka
Pátek 22. května:
20.00 Marley a já
Komedie / Drama USA
Kulturní
klub DUHA
Kulturní
klub

DUHA

Středa 20. května:
14.00 Setkání jubilantů Prostějova
Čtvrtek 21. května:
9.30 Akademie třetího věku
KELTOVÉ? ANO, A PRÁVĚ DNES!
9.20 Vítání občánků (obřadní síň
prostějovské radnice)
10.30 Vítání občánků
19.30 Divadelní kavárna
VŠECHNOPÁRTIČKA
– pořad Karla Šípa s jediným
hostem Josefem Náhlovským
Městské
divadlo divadlo
Městské
Koncerty v rámci
Prostějovských dnů hudby:
Středa 20. května:
19.00 Varhanní koncert
Joan se Vee Dixon
Kostel Povýšení Sv. kříže
Čtvrtek 21. května:
19.00 Století Václava Trojana
přednáškový sál ND
Divadlo
Point
Divadlo

Point

Středa 20. května:
19.00 Kabaret Vojtěch
Apollo
13
Apollo

Upozorňujeme všechny výherce poukázek do restaurace Oáza, že tyto
poukázky bude možno uplatnit ve stánku s občerstvením u rybníka v Čehovicích každý víkend, kde se přestěhoval nájemce z Oázy. Tímto se
omlouváme všem výhercům poukázek, ale až nyní jsme byli upozorněni,
že se již Oáza nebude tímto provozovatelem otvírat.
-red-
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Pátek 22. května:
20.00 ORIKOULE
Sobota 23. května:
21.00 MADE IN VINYL - TECHNO
SESSION

Berani - 21.3.-20.4. Nedrážděte zbytečně své nadřízené. Máte toho
sice hodně na srdci, ale jazyk prozatím nechte v klidu. Uvidíte, že ten
správný čas k útoku teprve přijde. Chce to jenom více trpělivosti.
Býci - 21.4.-21.5. Poslední dobou nemáte na nic náladu a tak se lehce může stát, že na všechno okolo vás zanevřete. Nejlepším řešením
by pro vás bylo stáhnout se na chvíli do ústraní. Počkejte, až to přejde.
Blíženci - 22.5.-21.6. Dáváte si zbytečně moc velké cíle, na které
stejně nedosáhnete. Jedině že byste našli strategického partnera, který disponuje geniálními myšlenkami a také potřebným finančním
obnosem.
Raci - 22.6.-22.7. Buďte ve střehu na silnicích, jako řidiče vás tento
týden čekají nemilé záležitosti. Zřejmě budete muset sáhnout i do
peněženky, neboť jedna pokuta bude stíhat druhou. A co takhle chodit pěšky?
Lvi - 23.7.-23.8. V současné době jste se životem vcelku spokojeni,
ale pořád vám něco chybí. Marně ovšem dumáte nad tím, co to je.
Navenek se tváříte šťastně, přitom v koutku duše strádáte pravou láskou.
Panny - 24.8.-23.9. Zhorší se počasí a tím také i vaše nálada. Váš
partner si s vámi nebude vědět rady a není také divu. Až příliš totiž
budete dávat najevo svoji rozmrzelost, čímž otrávíte spoustu dalších
lidí.
Váhy - 24.9.-23.10. Nedívejte se na to, co dělají lidé okolo vás. Spíše
se soustřeďte na sebe a na to, co jste měli udělat a neudělali. Máte
spoustu restů, na které jste se vybodli a které vám kazí klidný spánek.
Štíři - 24.10.-22.11. Jste čerstvě zamilovaní a nelze si toho nevšimnout. Budete se ale muset vyrovnat se závistí, kterou vaše láska přinese v kolektivu, v němž pracujete. Nesmíte se tolik svěřovat druhým.
Střelci - 23.11.-21.12. Jen málo se staráte o svoje kolegy, kteří se bez
vás takřka neobejdou. Zkuste si je aspoň někdy usmířit tím, že jim do
práce donesete dobrý oběd. Nejlépe jahodové knedlíky!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Vám společnost rozhodně nevadí, dokážete se skvěle pohybovat i mezi společenskou smetánkou. Tady totiž můžete získat potřebné informace, které vám pomohou k vlastnímu prospěchu.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Cítíte se skvěle a tak není divu, že se vám během týdne bude dařit všechno, na co sáhnete. Tím pádem se můžete
pustit i do takových akcí, pro které jste ještě nedávno nenašli odvahu.
Ryby - 20.2.-20.3. Do nového týdne vykročíte trochu ospale a bude
vám nějakou dobu trvat, než se probudíte do obvyklého tempa.
Zřejmě vám docházejí baterie a tak je celkem na místě myslet na dovolenou.

06:25Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:45- Deník zasloužilé matky I
(14)
08:10- Přátelé VI (11)
08:40- M*A*S*H (79)
09:15- Odpadlík V (10)
10:10- Případ pro Sam I (4)
11:05- To je vražda, napsala VII
(2)
12:05- Drzá Jordan I (11)
13:00- Deník zasloužilé matky I
(15)
13:30- Sabrina mladá čarodějnice IV (14)
14:00- Čarodějky III (21)
14:55- Zoufalé manželky II (24)
15:55- Ráj snů
Německý film
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 (12)
20:00- Souboj v těžké váze
21:20- Nic než pravda
22:25- Closer II (10)
23:20- Božská mrcha II (7)
00:15- Vraždy v Kitzbühelu IV
(11)
01:05- Volejte Věštce
02:50- Ve jménu zákona V (7)
03:40- Autosalon
04:20- Miláčci

18. 5. 2009

05.00 - POKR
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Kultura.cz
10.45 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Zkus mít vkus
12.25 - Bílé ovce
12.40 - Věda v Evropě: AIDS
05:59
12.50 - Jak zvládnout drogy
13.20 - ETV 2 (6/6)
Snídaně
13.30 - That´s me (6/6)
s Novou
13.40 - Pošli více cukroví
08:35 Zorro: Meč a růže (62)
15.00 - Měsíc
09:30 Asteroid (2/2)
16.00 - Dobrodružství vědy
11:15 Beze stopy II (23)
a techniky
12:15 Komisař Rex III (3)
16.30 - Gambrinus liga
13:10 Lenssen & spol.
Fotbalový magazín
13:40 Ženatý se závazky (55)
s přímým
14:10 Kobra 11 XI (2)
přenosem utkání
15:10 Hvězdná brána VIII (10) 19.20 - Zprávy v českém
16:05 Las Vegas: Kasino III
znakovém jazyce
(17)
19.30 - Musicblok
17:00 Odpolední Televizní
20.00 - Göringův poslední boj
noviny
20.55 - Neznámí hrdinové
- Pohnuté osudy
Sportovní noviny
21.20 - Krásný ztráty
Odpolední Počasí
21.50 - Echo Pražského
17:35 Vražedná čísla II (1)
jara 2009
18:25 Ulice (1331, 1332)
22.00 - V odborné péči (32/43)
19:30 Televizní noviny
22.30 - Události, komentáře
Sportovní noviny
23.10 - Q
Počasí
23.40 - Film point
20:00 Kobra 11 XIII (11)
00.40 - Hlasy nevinnosti
21:05 Víkend
02.30 - Knižní svět
21:45 Dr. House III (19)
02.55 - Divadlo žije!
22:40 90 dní bez sexu
03.25 - Rodinné stříbro
Německá komedie
03.40 - Po stopách
00:30 4400 II (5)
03.55 - Máte slovo
01:15 DO-RE-MI
04.40 - Československý
02:05 Novashopping
filmový týdeník
02:30 Konec vysílání
(729/2379)

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Svět Elmo
(23,24/56)
09.00 - Zlá krev (4/7)
10.15 - Moje rodina III (7/13)
10.45 - Objevování planety
Oceán (12/13)
11.35 - Krásy evropského
pobřeží
11.40 - Osudové okamžiky
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Rodina a já
13.50 - Dotek anděla III
(22/30)
14.35 - Soudkyně Amy VI
(17/22)
15.20 - Věda v Evropě:
Cukrovka
15.25 - Simpsonovi XIX
(15/20)
15.50 - Věříš si?
16.15 - Záhady Toma Wizarda
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Strážce duší (5/9)
21.00 - Na cestě po Mendoze
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Tajné akce StB (19/40)
22.30 - Manželé z roku II
00.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.10 - Politické spektrum
00.40 - Sex ve městě IV (7/18)
01.10 - Dotek anděla III
(22/30)
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
04.00 - Týden v regionech
Brno
04.30 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí

06:25Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:45- Deník zasloužilé matky I
08:10- Přátelé VI (12)
08:40- M*A*S*H (80)
09:15- Odpadlík V (11)
10:10- Případ pro Sam I (5)
11:05- To je vražda, napsala VII
12:05- Drzá Jordan I (12)
13:00- Deník zasloužilé matky I
13:30- Sabrina mladá čarodějnice IV (15)
14:00- Čarodějky III (22)
14:55- Zoufalé manželky III (1)
15:55- Padající hvězda
Německý film
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 (13)
20:00- Velmi křehké vztahy III
21:20- Nahá jsi krásná
22:15- Sběratelé kostí II (6)
23:15- Kauzy z Bostonu II (3)
00:10- Vraždy v Kitzbühelu IV
01:00- Volejte Věštce
02:45- Ve jménu zákona V (8)
03:35- Svět 2009
04:00- Receptář prima nápadů
04:50- Sauna Někdo to rád horké

19. 5. 2009

05.00 - Objektiv
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Kosmopolis - Speciál
09.40 - Mýty a fakta historie:
Tajemství hadí bohyně
10.35 - 168 hodin
11.00 - Dobrá rada nad zlato
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kluci v akci
12.25 - Černé ovce
12.40 - Osudové okamžiky
12.55 - Hřiště 7
05:00
Novashopping 15.05 - Exit 316 - Mis:
15.25 - Vltava v obrazech
05:59 Snídaně s Novou
15.45 - Svět zázraků: Ushuaia
08:35 Zorro: Meč a růže (63)
16.15 - Muzea umění (2/7)
09:30 Zlaté děvče
17.05 - Soukromá muzea
11:20 Beze stopy II (24)
17.15 - Nekuř (3/4)
12:15 Komisař Rex III (4)
17.20 - Hudba prvočísel (1/3)
13:10 Lenssen & spol.
13:40 Ženatý se závazky (56) 17.55 - Divnopis – Kokory
18.00 - Televizní klub
14:10 Kobra 11 XI (3)
neslyšících
15:10 Hvězdná brána VIII (11)
18.30 - Babylon
16:05 Las Vegas: Kasino III
18.55 - Zprávy v českém
(18)
znakovém jazyce
17:00 Odpolední Televizní
19.05 - Angličtina - Extra (6/30)
noviny
19.30 - Medúza
Sportovní noviny
20.00 - Ta naše povaha česká
Odpolední Počasí
20.25 - Králíci nemají jména
17:35 Vražedná čísla II (2)
21.25 - Otázky Václava
18:25 Ulice (1333, 1334)
Moravce Speciál
19:30 Televizní noviny
22.55 - Ženy Charty 77
Sportovní noviny
23.15 - Hudební studio M
Počasí
23.45 - Slezský ráj to na pohled
20:00 Ordinace v růžové
00.45 - Sestry Boromejky
zahradě 2 (112)
21:25 Kriminálka New York III 01.05 - Ta kobylka vychrtlá
01.20 - Po stopách
22:15 112
01.35 - Na slezské Loiře
22:55 Vzali roha
01.55 - Göringův poslední boj
Americký akční film
00:40 Kriminálka Miami II (9) 02.45 - Q
03.15 - Náš venkov
01:25 Novashopping
03.30 - Zasvěcení
01:45 Rady ptáka Loskutáka
03.55 - Sváteční slovo ředitelky
02:30 Občanské judo
04.00 - Cesty víry
03:00 Věštírna
04:10 DO-RE-MI
04.25 - Křesťanský magazín
05:00 Novashopping
04.40 - Ženy Charty 77

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události v
regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Legendy taneční hudby
10.25 - Někdo zvoní
11.30 - Kouzelná bábrlinka
aneb Je libo hašlerku..
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Dotek anděla III (23/30)
14.35 - Soudkyně Amy VI
(18/22)
15.20 - Jak zvládnout drogy (3/3)
15.45 - Věda je zábava III (1/26)
16.10 - Tykadlo
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Letadlová loď
Enterprise
21.00 - Všechnopárty
21.45 - Den D (7/13)
22.35 - Místo činu
00.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.05 - Vltava v obrazech
(16/86)
00.25 - Dotek anděla III (23/30)
01.10 - Chcete mě?
01.25 - Poklady světa
01.40 - Paláce 1. republiky
na nábřeží Vltavy
02.00 - Události v regionech
02.25 - Události v regionech
Brno
02.50 - Události v regionech
Ostrava
03.15 - Regiony ČT24
03.40 - Zajímavosti z regionů
04.05 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.30 - Zajímavosti z regionů
Ostrava

Úterý
06:25Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:45- Deník zasloužilé matky
I (16)
08:10- Přátelé VI (13)
08:40- M*A*S*H (81)
09:15- Odpadlík V (12)
10:10- Případ pro Sam I (6)
11:05- To je vražda,
napsala VII (4)
12:05- Drzá Jordan I (13)
13:00- Deník zasloužilé matky
13:30- Sabrina mladá čarodějnice IV (16)
14:00- Čarodějky IV (1)
14:55- Zoufalé manželky III
15:50- Plamen lásky
Německý film
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 (14)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Myšlenky zločince IV
23:20- In America
Britsko-irský film
01:30- Volejte Věštce
03:10- Ve jménu zákona V (9)
04:00- TOP STAR magazín
04:55- Trní

20. 5. 2009

05.00 - Auto Moto
Styl
05.30 - Správy
STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Babylon
09.35 - Fokus ČT24
10.00 - Muzea umění (2/7)
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 III
14.30 - Tykadlo
14.50 - Chcete mě?
15.10 - Na vlásku
16.05 - Sardinie aneb 13
05:59
božských šlápot (3/13)
Snídaně s
16.20 - Báječný svět k
Novou
nepřežití (6/10)
08:35 Zorro: Meč a růže (64)
16.40 - Zoom
09:30 Komisařka Diana
16.50 - Než přijede záchranka
Carrová
17.05 - Silnější než rozum
11:45 Beze stopy III (1)
17.25 - PORT
12:40 Komisař Rex III (5)
13:40 Ženatý se závazky (57) 17.50 - Přidej se
18.05 - Nedej se
14:10 Kobra 11 XI (4)
18.30 - Hledám práci
15:10 Hvězdná brána VIII
16:05 Las Vegas: Kasino III 18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
17:00 Odpolední Televizní
19.05 - Pique-nique III (7/9)
noviny
19.30 - Pětka v Pomeranči
Sportovní noviny
20.00 - Nevěsta kvetoucí
Odpolední Počasí
aneb Bašó na Valašsku
17:35 Vražedná čísla II (3)
20.30 - Někdo to rád horké
18:25 Ulice (1335, 1336)
Slavná americká komedie
19:30 Televizní noviny
22.30 - Události, komentáře
Sportovní noviny
23.10 - Echo Pražského
Počasí
jara 2009
20:00 Comeback
23.20 - Dokumentární klub
20:40 Beze stopy VII (19)
01.05 - Zimní příběh
21:35 Odložené případy VI
Francouzský film
22:35 Malý svědek
02.55 - Notes
Americký thriller
03.40 - Zoom
00:10 4400 II (6)
03.55 - Sardinie aneb 13
00:55 Novashopping
božských šlápot (3/13)
01:15 Go-Go šou
04.10 - Přidej se
02:40 112
04.25 - Nedej se
03:10 Věštírna
04.40 - Dvaasedmdesát jmen
04:10 DO-RE-MI
české historie (36/72)
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 - Bergman a Bergman
10.05 - Úsměvy Jaroslava
Dietla
10.40 - Píseň Ofélie
10.45 - Petr a Jan
11.50 - Blizzard
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Spoty předvolební
kampaně k volbám
14.45 - Soudkyně Amy VI
(19/22)
15.25 - Game Page
15.50 - Byla jednou jedna
planeta (20/26)
16.15 - Špagetová paní
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 (4/8)
23.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.25 - Bolero
01.10 - Hledání ztraceného
času
01.30 - Události v regionech
01.55 - Události v regionech
Brno
02.20 - Události v regionech
Ostrava
02.45 - Sabotáž
03.10 - Tajné akce StB (19/40)
03.25 - Regiony ČT24
03.50 - Kultura v regionech
04.15 - Evropský manuál
(2/24)
04.35 - Křesťanské umění
na Moravě

Støeda

05:59
Snídaně s
Novou
08:35 Zorro: Meč a růže (65)
09:30 Správná dvojka
Americká komedie
11:45 Beze stopy III (2)
12:40 Komisař Rex III (6)
13:40 Ženatý se závazky (58)
14:10 Kobra 11 XI (5)
15:10 Hvězdná brána VIII
16:05 Las Vegas: Kasino III
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:35 Vražedná čísla II (4)
18:25 Ulice (1337, 1338)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Ordinace v růžové
zahradě 2 (113)
21:20 Kriminálka New York
III (13)
22:15 Zákon a pořádek: Útvar
pro zvláštní oběti VII (19)
23:10 Švéd
Akční film
01:05 Kriminálka Miami II
01:50 Novashopping
02:10 Tyjátr
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 - Námořníci jdou
10.55 - Jiří Mahen
11.20 - Recitál Marie Rottrové
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Spoty předvolební
kampaně k volbám
14.45 - Soudkyně Amy VI
(20/22)
15.25 - Zašlapané projekty
15.45 - Šikulové
16.00 - Medúza
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Hercule Poirot
21.50 - Máte slovo
22.35 - POKR
23.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.10 - Deadwood III (12/12)
00.00 - Na moll...
00.45 - Hotel Babylon III (4/8)
01.40 - Pětka v Pomeranči
02.05 - Události v regionech
02.30 - Události v regionech
Brno
02.55 - Události v regionech
Ostrava
03.20 - Regiony ČT24
03.50 - Sochař
04.40 - Osudové okamžiky

Ètvrtek

Pátek

05.00 - Bydlení je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Pokus o portrét koně
aneb Srdce šampiona
09.20 - Světlo ve tmě
09.55 - Lichtenštejnové
10.15 - Krásy evropského
pobřeží: Baskicko
10.25 - Příště u vás
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Spoty předvolební
kampaně k volbám
14.45 - Králové
14.55 - Haf! (62/62)
15.25 - Záhada hradu Černá
růže (10/13)
15.45 - Svět Elmo (51/56)
16.00 - Daleká cesta
za domovem (12/39)
16.25 - 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
(20/21)
20.55 - 13. komnata Václava
Vydry
21.30 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Sex ve městě IV (8/18)
22.50 - Losování Šťastných
deset a Šance
milion
22.55 - Polibkem to začíná
00.25 - Losování Euromiliony
05.00 - PORT
00.30 - Všechnopárty
05.30 - Správy
01.15 - Události v regionech
STV
01.40 - Události v regionech
05.59 - Dobré ráno
Brno
08.30 - Panorama
02.05 - Události v regionech
09.10 - Letadlová loď
Ostrava
Enterprise: Sama
02.30 - Regiony ČT24
02.55 - Krásný ztráty
proti Japonsku
03.20 -Vzpomínky, které
10.05 - Neobyčejné životy
neshořely
11.00 - Nanebevstoupení Páně
04.20 - U nás v Evropě
12.10 - Kuchařská pohotovost
04.30 - Ajťáci II (2/6)
12.35 - Černé ovce
12.50 - Papá
13.25 - Zkřížené meče
14.30 - Bludiště
05:59
15.00 - Toulavá kamera
Snídaně s
15.30 - Svět na kolejích
Novou
15.50 - Království divočiny:
08:35 Zorro: Meč a růže (66)
Termitiště
09:30 Julie Lescaut VI (9)
Brána poznání
11:25 Beze stopy III (3)
16.15 – Prizma
12:20 Komisař Rex III (7)
16.40 - Tisíc let české
13:10 Lenssen & spol.
13:40 Ženatý se závazky (59)
myslivosti
14:10 Kobra 11 XI (6)
17.10 - Srdcem jinde
15:10 Hvězdná brána VIII
18.55 - Zprávy v českém
16:05 Las Vegas: Kasino III
znakovém jazyce
17:00 Odpolední Televizní
19.05 - Game Page
noviny
19.30 - Retro
Sportovní noviny
20.00 - Země snů
Odpolední Počasí
21.00 - Historie.eu
17:35 Vražedná čísla II (5)
21.50 - Zašlapané projekty
18:25 Ulice (1339, 1340)
19:30 Televizní noviny
22.10 - Rodinné stříbro
Sportovní noviny
22.30 - Události, komentáře
Počasí
23.10 - Berlín, Alexandrovo
20:00 Přes noc třicítkou
náměstí (9/14)
Americká komedie
00.10 - Je to soda (2/3)
22:00 Dnes neumírej
00.40 - Ájurvéda - umění bytí
Americko-britský film
02.25 - Film point
00:30 Dvojí výkupné
03.25 - 62. mezinárodní
02:05 Novashopping
hudební festival
02:25 Tabu
04.40 - Než přijede záchranka 04:15 DO-RE-MI
05:05 Novashopping
(12/13)
06:25Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:45- Deník zasloužilé matky
I (17)
08:10- Přátelé VI (14)
08:40- M*A*S*H (82)
09:15- Odpadlík V (13)
10:10- Případ pro Sam I (7)
11:05- To je vražda, napsala
VII (5)
12:05- Drzá Jordan I (14)
13:00- Deník zasloužilé matky
I (18)
13:30- Sabrina mladá čarodějnice IV (17)
14:00- Čarodějky IV (2)
14:55- Zoufalé manželky III
(3)
15:50- Očima lásky
Německý film
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 (15)
20:00- Velmi křehké vztahy III
(76)
21:20- Ano, šéfe!
22:25- Chirurgové V (3)
23:25- Instinkt zabijáka (3)
00:20- Vraždy v Kitzbühelu
IV (13)
01:10- Volejte Věštce
02:55- Ve jménu zákona V
(10)
03:45- Caruso show
04:35- Znáte se?
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Sobota

06:25Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:45- Deník zasloužilé
matky I (18)
08:10- Přátelé VI (15)
08:40- M*A*S*H (83)
09:15- Odpadlík V (14)
10:10- Případ pro Sam I (8)
11:05- To je vražda,
napsala VII (6)
12:05- Drzá Jordan I (15)
13:00- Deník zasloužilé
matky
13:30- Sabrina 14:00- Čarodějky IV (3)
14:55- Zoufalé manželky III
15:55- Šťastná
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 (16)
20:00- Nepodceňuj
blondýnky
21:20- Spiknutí
00:00- Moucha
01:50- Volejte Věštce
03:35- Ve jménu zákona V
04:25- Carusošou

05.00 - Zkus
mít vkus
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.55 - Zpívánky
06.00 - Šikulové
06.15 - Trojčátka (21/26)
06.40 - Sezamová angličtina
07.10 - Kromaňonec (21/21)
07.35 - Špagetová paní
07.50 - Záhada hradu Černá
růže (10/13)
08.10 - Doma chutná nejlépe
08.25 - Kačeří příběhy
09.35 - Ovečka Shaun
(10/40)
09.45 - Kuchařská
pohotovost
10.15 - Bílý tesák:
Mýtus bílého vlka
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha)
12.35 - Spoty předvolební
kampaně k volbám
13.50 - Království divočiny
14.15 - Chcete je?
14.25 - Partnerské vztahy
aneb Návod na
přežití (21/26)
14.50 - Doktor Martin (20/23)
15.40 - Doktorka Quinnová
17.10 - Experiment
17.40 - Záhady Slavičího
domu (3/5)
18.35 - Zpívánky
18.40 - Evropské pexeso
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
05.00 - Báječný svět 19.00 - Události
k nepřežití (6/10) 19.40 - Branky, body, vteřiny
05.20 - Nekuř (3/4) 19.55 - Předpověď počasí
05.30 - Správy STV 20.00 - Manéž Bolka Polívky
05.59 - Dobré ráno
21.20 - Agent v sukni
08.30 - Panorama
Americká komedie
09.10 - Na stopě
23.00 - Zprávy
09.35 - Experiment
23.05 - Branky, body, vteřiny
10.05 - Neznámí hrdinové
23.10 - Losování Šťastných
10.35 - Nevěsta kvetoucí
deset a Šance milion
11.00 - Pod pokličkou
23.15 - Horká noc,
11.35 - AZ-kvíz
hořké ráno
12.00 - Bydlení je hra
01.00 - Doktorka Quinnová
12.25 - Černé ovce
(1/17)
12.40 - Ta naše povaha česká
02.30 - 13. komnata Václava
13.05 - Na plovárně
Vydry
13.30 - Medúza
03.00 - Pošta pro tebe
13.55 - Šikulové
03.50 - Na moll...
14.15 - Byla jednou jedna
04.35 - Folklorika
planeta (20/26)
14.45 - Sportovci světa
15.45 - Kvarteto
16.10 - Kus dřeva ze stromu
16.30 - Vítejte v Tate galerii
06:05
16.35 - Rodina a já
Bolek a Lolek
16.55 - Bílá místa
17.10 - Rozhlédni se, člověče 06:25 Baby Looney Tunes
17.30 - Dvaasedmdesát jmen 06:50 Pirátova rodinka (32)
české historie (37/72) 07:20 Admirál Bublina útočí
17.45 - Chcete mě?
07:50 Čarodějky VIII (6)
18.00 - City Folk
08:45 Eso
18.25 - Kosmopolis - Speciál
10:00 Spy Kids 2:
18.55 - Zprávy v českém
Ostrov ztracených snů
znakovém jazyce
19.05 - Magazín Ligy mistrů 12:00 Volejte Novu
19.30 - Haf! (62/62)
12:30 Lelíček ve službách
20.00 - Zázračná planeta
Sherlocka Holmese
20.55 - Nordost
14:15 Temná bouře
22.10 - S Jiřím Bártou
16:05 V podstatě jsme
v Kutné Hoře
normální
22.30 - Události, komentáře
17:55 Babicovy dobroty
23.10 - Ajťáci II (2/6)
18:30 Koření
23.35 - TV BONSAI
19:30 Televizní noviny
23.55 - Gorodok (11/20)
Sportovní noviny
00.20 - Obrazy, slova
Počasí
a svědomí
01.15 - Země snů
20:00 Casino Royale
02.15 - Dobrodružství
Akční film
vědy a techniky
23:00 Aeon Flux
02.40 - Hledám práci
00:45 Žhavá pomsta
03.05 - Po stopách
02:20 Novashopping
03.15 - Exit 316
02:45 Volejte Novu
03.35 - Rodina a já
03:10 Babicovy dobroty
03.55 - Bílá místa
04:30 DO-RE-MI
04.10 - J. Nohavica
05:20 Novashopping
04.40 - Svět na kolejích
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05.00 - Můj dům můj hrad
05.20 - Kus dřeva
ze stromu
05.40 - Vítejte v Tate galerii
05.45 - Soukromá muzea
05.55 - Tisíc let české
myslivosti
06.25 - Divnopis - Kokory
06.30 - Správy STV
06.55 - Silnější než rozum
07.15 - Hudba prvočísel (1/3)
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Folklorika
09.50 - Náš venkov
10.10 - Za vesnickými
muzikanty
10.40 - Hledání ztraceného
času
11.00 - Země snů
12.00 - PORT
12.30 - Pětka v Pomeranči
12.55 - Game Page
13.20 - Sabotáž
13.50 - David Bowie:
A Reality - Live in Dublin
14.50 - Gambrinus liga
17.10 - Titan
18.00 - Divadlo žije!
18.30 - Kultura.cz
19.00 - Mezi proudy
19.50 - Krásy evropského
pobřeží: Sundská úžina
20.00 - Zlatá šedesátá (18/26)
21.00 - Drak sa vracia
22.20 - Královský restaurátor
23.15 - Echo Pražského
jara 2009
23.25 - Noc s Andělem
00.55 - Wayne Shorter
Quartet
01.50 - Sešli se...
02.50 - Klobouček
03.30 - ČT Live Vítkovo kvarteto
04.25 - Grotesky
04.35 - Ladí neladí
05.25 - Banánové rybičky
05.55 - Nedělní ráno s
Tomášem Slámou

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Kočičí banda (28)
07:00- X-Men: Začátek II
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Dobrodružství Toma
a Jerryho
08:00- Fresh Prince III (23)
08:25- Přátelé VI (16)
08:55- Autosalon
09:55- Knight Rider I (4)
10:55- Wolffův revír IV
11:55- Policejní vyjednavači
(4)
12:50- Columbo
14:25- Velká finta
Americká kriminální
komedie
16:40- Letiště 77
Americký film
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VI (17)
20:00- Deník Bridget
Jonesové
Americká komedie
22:10- Vražda v Bílém domě
Americký thriller
00:25- Šílená pečovatelka
Americký thriller
02:05- Volejte Věštce
03:45- Helicops III (7)
04:35- Helicops III (8)

23. 5. 2009
Americký thriller
Kriminálka Miami II
Novashopping
Střepiny
Volenka
DO-RE-MI
Novashopping

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Kočičí banda (29)
07:00- X-Men: Začátek II (11)
07:25- Oggy a
07:35- Dobrodružství Toma
a Jerryho
08:00- Přátelé VI (17)
08:25- Svět ve válce (17)
09:25- Svět 2009
09:55- Útěk Eddieho Macona
Americký film
11:50- Receptář prima nápadů
13:00- Partie
14:10- Špatné chování
Americká komedie
16:05- Columbo
18:00- Jak se staví dům
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VI (18)
20:00- Vraždy v Midsomeru X
22:05- Dokonalá vražda
Americký thriller
00:20- Cizinec
Britská komedie
01:50- Volejte Věštce
03:35- Partie
04:40- Sinan Toprak II (7)

01:10
01:55
02:15
02:40
04:10
05:00
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06.50 - Správy STV
07.15 - City Folk Barcelona, 2007
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník (730/2379)
08.45 - Královský restaurátor
09.40 - Knižní svět
10.10 - Film 2009
10.40 - Exit 316 - Mise
11.00 - Chcete je?
11.05 - Mýty a fakta historie:
Spartakus
12.00 - Viktor Veliký (1/2)
13.15 - S Jiřím Bártou
v Kutné Hoře
13.30 - Krajiny duše
Vladimíra Preclíka
14.00 - POP ART
06:20
14.40 - Svět umění:
Království
15.35 - Zasvěcení
surikat (5)
16.05 - McLintock!
06:45 Kamarádi z lesa (7, 8)
07:00 Bolek a Lolek (26, 27) 18.10 - Poklady světa
18.30 - Kultura.cz
07:20 Baby Looney Tunes
18.55 - Simpsonovi XIX
07:45 Pirátova rodinka (33)
19.20 - Poslední arch - Viola
08:15 Od zítřka nečaruji
20.00 - Dálnice v mých žilách
Filmová komedie
09:50 Jane Doe: Těžký pád
20.45 - Koleje v srdci Arábie
Americký kriminální film 21.10 - Uzbekistán:
11:35 Vrah skrývá tvář
Na hedvábné cestě
Český film
21.40 - Postřehy Karla Kyncla
13:30 VC Monaka
21.45 - Koněspřežka
16:25 Mr. Bean
17:00 Odpolední Televizní 22.00 - Na plovárně
s Jindřichem Štreitem
noviny
22.25 - Zajatci mlhy
Sportovní noviny
00.15 - Dee Dee Bridgewater
Odpolední Počasí
Hommage To
17:30 Dva a půl chlapa V (1)
17:55 Rady ptáka Loskutáka 01.15 - Manéž Bolka Polívky
18:50 Občanské judo
02.25 - Čétéčko
19:30 Televizní noviny
02.40 - Baronka Sidonie
Sportovní noviny
Nádherná aneb
Počasí
03.40 - Paláce 1. republiky
20:00 Bez předsudků
na nábřeží Vltavy
21:55 Střepiny
03.55 - Krásný ztráty
22:25 Mr.GS
04.20 - Prouza a Priessnitz
23:00 Kalifornie

05.00 - Zašlapané
projekty
05.15 - Vítr v černých
brýlích
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Liška Bystrouška (2/7)
06.15 - Psí kusy (2/7)
06.20 - Ferda (4/26)
06.45 - Trojčátka (21/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Když se slunci nedaří
11.50 - Postřehy odjinud
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Zvonící meče
14.10 - Cesty víry
14.35 - Křesťanský magazín
14.45 - Sváteční slovo
kazatele ČCE
14.55 - Zlá krev (5/7)
16.15 - Paláce 1. republiky
na nábřeží Vltavy
16.35 - Moje rodina III (8/13)
17.05 - Evropský manuál
(3/24)
17.25 - Čétéčko
17.40 - Retro
18.10 - Arabela se vrací
aneb Rumburak
králem Říše pohádek
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 - Skrývačky
21.35 - 168 hodin
22.05 - Zprávy
22.10 - Branky, body, vteřiny
22.15 - Losování Sportky
a Šance
22.25 - Franck Keller (3/5)
23.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.00 - Huff II (11/13)
00.55 - Svět umění
01.45 - Uvolněte se, prosím
02.30 - Na cestě po Mendoze
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle
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OP Prostějov Profashion představil nové kolekce, které berou dech
Ve středu 13. května v 19 hodin
se uskutečnila v Hotelu Tennis
Club Prostějov módní přehlídka Oděvního podniku Prostějov, na které byly prezentovány
nové modely tohoto největšího
evropského výrobce konfekce.
Akci navštívilo mnoho známých
osobností, například předseda Poslanecké sněmovny Miroslav
Vlček, exministr vnitra Ivan Langer, náměstek hejtmana olomouckého kraje Ivan Kosatík,
krajský radní Pavel Sekanina, starosta Prostějova Jan Tesař, český

herec Martin Dejdar, oštěpař Jan
Železný nebo tenista Jiří Novák.
V úvodu slavnostního večera byl
za výkladu šéfdesignéra Bořivoje
Kluga předveden program
„měřenek“ - obleků a kostýmů na
míru podle přesného přání zákazníka (Made to Measure). Produkce takového oblečení splňuje nejnáročnější individuální kritéria. K
výrobě „měřenek“ je použita unikátní, vysoce sofistikovaná technologie výroby a prodeje. V praxi
to znamená, že zákazník je změřen v partnerském krejčovství a

míry jsou zadány přímo do výroby mateřského závodu v Prostějově, kde potom oblek nebo kostým vyrobí. Zákazník bez zkoušky obdrží svůj výrobek do 4 týdnů kdekoliv v Evropě. Ročně se
takto prodá přes 110 tisíc kusů. S
tímto vrcholem na pyramidě
výrobků obsazuje OP Prostějov
Profashion druhé místo na evropském trhu.
V druhé polovině přehlídky dámské modely komentovala designérka Eva Janoušková. Kolekce je určena aktivní ženě, která

jedním outfitem potřebuje vyřešit
více denních situací. Musí vypadat formálně, ale také zároveň cítit
se pohodlně, být elegantní a sexy.
To vše umožňuje kolekce Lady
Charmante. Hodně se používá šifon, který zmírňuje formálnost a
také krepový materiál aby se modely dobře převážely třeba v autě.
Ve 21 hodin začala venku v atriu
druhá část programu, kterou zahájila svým vystoupením skupina
Taneční školy Hubený Prostějov,
která získala titul mistra světa v
disko dance. Na venkovním molu

se objevily oděvy šité převážně z
přírodních materiálů, jakými jsou
hedvábí, bavlna nebo vlna. Převládala bílá barva, která je ve světě
stále trendem. Na závěr dva z mladíků předvedli krátkou scénku,
kdy se první z dvojice chlubí vysvědčením ve všedním oděvu a na
to přijde druhý z hochů v dobře
padnoucím obleku a převezme
vysvědčení. Tato scénka poukázala na nový projekt „Zkombinuj si svůj oblek“. Novinkou je
oslovení mladých mužů, které čeká maturita, zkouška, promoce,

Nad scénářem. Již od ranních hodin se v Hotelu Tennis Club pracovalo na zdárném průběhu
večera. Scénář studují zleva Bořivoj Klug a Jiří Hubený.

Smích je proti stresu nejlepší lék. Přestože přípravy byly hektické,
v šatně vládla dobrá nálada.

Nahoru a dolů, a další... Kolikrát se modelové a modelky museli během generálky a slavnostního večera převléct, jsme nepočítali, ale byl to zápřah!

Bude to na jedničku! Zatímco jeden z modelů zapózoval našemu fotografovi, Milivoj Žák, předseda představenstva OP Prostějov během odpoledne na
molu nacvičoval svoji reakci na ovace diváků, které se večer opravdu dostavily!

Paparazzi. Modelčin kolega se snažil před zvědavým fotoaparátem zakrýt odhalené partie, bohužel úplně nesprávné ☺

Finišujem. Poslední kafe, poslední úpravy a slavnostní večer může odstartovat. Kochejte se modely na dalších fotografiích...

nebo taneční. Zákazník má možnost kombinovat saka, kalhoty a
košile podle svého přání.
Na závěr předvedla taneční skupina ještě jedno vystoupení a přišla
na řadu promenáda všech účinku-

jících v posledních předváděných
modelech. Po skončení přehlídky
zábava pokračovala v plynulém
tempu za doprovodu revivalové
skupiny Abba Stars.
-vevifoto Lukáš Andrýsek

ANKETA

Zeptali jsme se významných
osobností, které se akce účastnily.
Jak se vám líbilo představení
modelů OP Prostějov?
Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR: Měl jsem z akce velmi dobrý pocit, protože
byla příjemným
odlehčením náročného dne a rovněž byl prostor
pohovořit s přáteli. Zaujaly mě také módní
přehlídky a mnohé z předvedených modelů byly velmi inspirativní.
Ivan Langer, exministr vnitra:
Nejen na přehlídky, ale i do Prostějova jezdím
celkem často, protože pocházím od
Olomouce, ale
také proto, že se mi tady velice
líbí a jsem zde spokojený. Na
přehlídku jsem si přijel odpočinout a pobavit se.
Jan Železný, olympijský vítěz:
Na
přehlídce
jsem byl letos poprvé a musím
říci, že se mi velmi líbila. Byl
jsem překvapen z
toho, co jsem viděl.
Martin Dejdar, herec: Vůbec poprvé jsem byl tady na módní
přehlídce a myslím, že se návrháři nemají za co
stydět.

jov, protože mám rád kvalitu a
také mě těší, když mohu tímto
způsobem prezentovat výrobky
z mého regionu.
Ivan Langer: Určitě. Obleky z
OP jsem začal nosit v minulém
tisíciletí. A byly to právě obleky z
OP, které ze mě co by kluka udělaly chlapa.
Jan Železný: Obleky jsou součástí mého života. Nosit je musím, ač nerad a proto pár obleků
doma ve skříni určitě mám a
jsem s nimi nad míru spokojený.

Co říkáte na novou aktivizaci
OP Prostějov?
Miloslav Vlček: Je evidentní, že
OP "chytá druhý dech" a snaží se
novými modely oslovit další
zákazníky. Jde o významného
zaměstnavatele na Prostějovsku
a je třeba, aby podniky takového
formátu překonaly důsledky celosvětové krize, protože hrají
významnou roli nejen v ekonomikách svých regionů, ale také v
jejich prezentaci v České republice a v případě OP v nemalé míře
i v zahraničí.
Ivan Langer:Tak jezdím sem každým rokem a můžu říct, že se
čím dál více přibližujeme světovým návrhářům a snažíme se o
odvážnější modely.
Jan Železný: Určitě jde vidět velký pokrok a jen přeji návrhářům
více odvahy.
Martin Dejdar: Modely jsou
bezesporu hezké, ale přál bych
našim návrhářům více fantazie,
aby se jí nebáli. Módu sleduji,
hlavně italskou a musím říci, že
jsou daleko odvážnější, co se
týká délky kabátů, sukní nebo
Nosíte oděvy z OP Prostějov sak. Máme ještě co dělat, abyProfashion?
chom se vyrovnali světovým
Miloslav Vlček: Ve svém šatníku značkám, které se nebojí experimám nejeden oblek z OP Prostě- mentovat.
-vevi-
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Další strážníci projevují nespokojenost s ředitelem i vyjádřením starosty
Zbytečná ostuda způsobená
ředitelem
Pracuji řadu let u Městské policie
v Prostějově. A vadí mi způsob, jakým probíhá komunikace mezi
radnicí a městskou policií. Po
otisknutí článku v Prostějovském
Večerníku dne 4. května s názvem
"Černé období Městské policie",
jsem nebyl zrovna nadšen formou
prezentace některého nebo některých mých kolegů. Zároveň ale
musím souhlasit s obsahem článku. Nejen já, ale spousta kolegů
strážníků čekala na nějakou reakci
odpovědných činitelů města. Překvapivě nebyla žádná. Myslím si,
že by bylo rozumnější řešit tyhle
věci někde jinde než na stránkách
tisku. Po reakci pana starosty Tesaře na články o městské policii,
která vyšla 11. května, jsem se rozhodl zveřejnit také svůj názor. I
když se mi tato forma vyjádření
nelíbí, nevidím jinou možnost.
Souhlasím s vyjádřením pana starosty k otázce krádeží, jen škoda,
že to takhle nedokázal již dříve
udělat ředitel Jan Nagy. Nemuselo
dojít k následnému špinění a znevažování práce strážníků. Je to
zbytečná ostuda nezaviněná
strážníky, ale způsobená ředitelem. Je až úsměvné, že si toho nikdo z vedení radnice dosud ještě
nevšiml. Je pravdou, jak uvedl ve
svém článku pan starosta Tesař, že
v případě Bedřicha Hübnera selhal lidský faktor. Nechápu
ovšem, jakou to má spojitost s následným článkem Bedřicha Hübnera, ve kterém se vyjadřuje ke
vztahům na pracovišti. Všem bylo
jasné, že se tento článek bude prezentovat jako msta nespokojeného jednotlivce. Zeptal se někdo
sám sebe, za co by se ve své současné situaci chtěl nebo mohl Bedřich Hübner mstít? Sám nevím.
To, co napsal, je pravda a potvrzuje to i výše uvedený článek, který
vyšel ve Večerníku 4. května.
Je určitě v pořádku, že pan starosta podepisuje změny osobního
ohodnocení strážníků na návrh ředitele Nagyho. Je ovšem naivní
myslet si, že ředitel Nagy donese
návrh na snížení osobního hodnocení za špinavé boty. To by byl
dobrý vtip, kterým bychom se
určitě dlouho dobře bavili. Myslím, že nejenom já jsem pochopil,
že tímto bylo naznačeno, že pokud
se řediteli někdo z nějakého důvodu znelíbí, například proto, že odmítne na jeho doporučení nařídit
protiprávní odtah automobilu, tak
se ředitel začne zabývat malichernostmi, jako je například nezapnutý knoflík u košile. A to nemá s
upraveností a čistotou nic společného. To je mírněji řečeno šikana,
pane starosto! Na druhé straně,
když je třeba rozhodnout v něčem

zásadním, snaží se pan Nagy této
zodpovědnosti zbavit, nebo ji alespoň přenést na někoho jiného.
Dále pan starosta uvádí pouze roční statistiky a porovnání pokut a
přestupků, ty ale nic nevypovídají
o vztazích, o "odborném" vedení a
o posedlosti pana ředitele nad
mírně stoupající křivkou počtu
přestupků a vůbec všeho. Pan starosta Tesař nemá pravdivé informace o městské policii. Tento stav
je způsoben nezájmem pana starosty zjistit pravdu o vztazích a
chování pana ředitele Nagyho. Co
může pan starosta Tesař čekat, že
se dozví, když komunikuje pouze
s ředitelem? To je jako bychom
vyšetřovali krádež a bavili se pouze s podezřelým, bez ochoty zjistit
si případné svědky. Je smutné, že
stále naslouchá slovům jen jednoho člověka. Setkávám se denně se
spoustou svých kolegů a rozhodně
to není jenom pár jedinců, kteří by
zastávali tento názor, jak je
záměrně uváděno a předkládáno.
Stačí jen chtít to zjistit. Nikdo z
radnice, včetně pana starosty, se
neobtěžoval přijít mezi řadové
strážníky a nezeptal se na jejich
zkušenosti s vedením pana ředitele.
Pan starosta se stále nevyjádřil k
problémům, které byly uvedeny v
obsáhlém článku 4. května a bez
ověření "papouškuje" slova ředitele Nagyho. V tomto článku je
uvedena spousta podezření, která
by měla vést k zamyšlení a následně k prošetření, zda uvedené
skutečnosti jsou či nejsou pravdivé. Nedočetl jsem se například,
jak se pan starosta dívá na pochybení spojená s výpovědí danou panu Hübnerovi. K této a některým
dalším znepokojujícím otázkám
se pan starosta nevyjádřil. Proč
asi? Nebo je záměrně vynechal?
Nevím, co má sociologický průzkum spokojenosti občanů města
nebo počet oprávněných stížností
na práci strážníků společného se
vztahy na pracovišti nebo s nucením strážníků do protiprávních
jednání? V závěru pan starosta
uvádí, že se všude najde několik
jedinců, kteří jsou nespokojeni nebo kterým nevyhovuje ředitel.
Nelze než souhlasit. Problém je
ale v tom, že u nás to není jenom
pár jedinců. Dovolím si připomenout, že koncem minulého roku se
měl vyplňovat anonymní dotazník, ve kterém jsme se měli mimo
jiné vyjadřovat k problémům na
pracovišti. Před jeho vyplněním
jsme byli panem ředitelem Nagym náležitě poučeni, kdo - koho
v tomto dotazníku hodnotí. Problém je ale v tom, že u městské policie je hned několik úrovní vedení. Na dotazníku nebylo uvedeno,
která úroveň vedení se hodnotí,
nebo které osoby se konkrétní

otázky týkají. Myslím, že to bylo
uděláno úmyslně, aby se dalo s těmito daty následně manipulovat.
Za takto nastavených podmínek
nelze objektivně vyhodnotit dotazníky, nebo z nich dělat nějaké
závěry. Tohle bylo většině z nás
jasné hned od začátku. A také proto se vyplněných dotazníků vrátilo

chtěl někdo poučit. Nevím také,
ce vede pana Mejzlíka k názoru,
že zrovna pan Nagy je společenskou autoritou, nejen já mám své
zkušenosti s jeho jednáním a chováním. Rozhodně bych pana Nagyho neoznačil za autoritu. Moralizování v případě, kdy se pana
Michala J. L. Mejzlíka výsledek

Nad dopisy našich čtenářů
jen několik. A i v těch několika
málo dotaznících, pokud si vzpomínám, bylo minimálně dvakrát
uvedeno, že pro zlepšení situace
by bylo dobré vyměnit ředitele. Při
prezentaci výsledků odevzdaných
dotazníků panem ředitelem se tahle část mlčky přešla. Kolikrát by se
podobná věta objevila, pokud by
byly vyplněny všechny dotazníky? Toto se dá jednoduše ověřit.
Vím, že je to troufalé, ale po článku pana starosty, ve kterém mezi
řádky dal najevo, že nehodlá řešit
tyto problémy, si dovolím navrhnout, abychom všichni zjistili, kde
je pravda a vyplnili dotazník, který se měl vyplňovat koncem minulého roku, ovšem s upřesněním
konkrétně hodnoceného a bez předešlého a následného zásahu ředitele Nagyho! Kde by se mohli
všichni vyjádřit beze strachu z následných postihů a s vědomím nezávislého vyhodnocení.
Sám jsem si mnohokrát kladl otázku, jestli ta chyba není ve mně,
jestli nejsem zaujatý. A spousta
mých kolegů si jistě tuto otázku
kladla také. Ale když zjišťuji, že
tento nebo obdobný názor zastává
řada dalších kolegů a zastávají jej i
lidé z jiných organizací, kteří se s
panem Nagym nějakým způsobem pracovně setkali, zřejmě na
jeho kritice přinejmenším kus
pravdy bude. Pokusme se zjistit,
pane starosto, kdo má pravdu!
Mezi námi vládne nezdravé ticho,
málokdo se odváží otevřeně vyjádřit k posledním článkům uvedených v Prostějovském Večerníku. Ze strachu z odvety a také z
nejistoty možných budoucích
změn. Po článku pana starosty zde
vládne ještě větší beznaděj. Jsem
smutný z toho, co vidím kolem sebe a znechucen postojem některých kolegů, kteří náhle zapomněli na dobu nedávnou, nevím, co je
vede k přesvědčení, že se jim nic
podobného znovu nestane, nebo
že pan ředitel půjde do sebe a změní se.
Svoji práci má rád, beru ji jako poslání a určitě má smysl. A proto
nemůžu zůstat stranou. Po vyjádření pana starosty nejsem
přesvědčen o tom, že by můj
názor byl brán jako zdravá kritika,
nebo poznatky, ze kterých by se

tohoto sporu nemůže nijak dotknout, je pokrytecké. Ledaže by
se chtěl takto revanšovat za zakázku, kterou dostal od pana Nagyho na jeho domě. Chtěl bych tohoto člověka vidět, jak by se pod
svůj názor podepsal, nebo otevřeně a veřejně vyjádřil v situaci,
kdy by mohl přijít o všechno. Proto se nepodepíšu.
Závěrem bych chtěl napsat, že pokud by stál v čele Městské policie
opravdu manažer, tak by k této si-

cie v Prostějově a po uveřejnění
článku pana Hübnera v Prostějovském Večerníku a souhlasném přitakávání ostatních strážníků, že je
to vlastně všechno pravda, jsem se
rozhodl napsat do Večerníku a potvrdit pravdivost jeho článku. Ale
kdosi mě předběhl a celkem objektivně a obsáhle popsal, jak to u
nás chodí. Nebudu pátrat po tom,
kdo to napsal, ale psal mi z duše a
ani já bych nedokázal tak vystihnout to, co tam bylo uvedeno. Podotýkám, že nejde o ojedinělý
skutek jednoho zakomplexovaného strážníka, ale o odvážný krok
jednoho z mnoha nespokojenýchh
strážníků.
Ředitele Jana Nagyho je mi
upřímně líto, že musí čelit takové
kritice, ale z převážné části si za
oprávněnou kritiku může sám
svým ne vždy férovým chováním
a ne vždy profesionálním rozhodováním. Je zcela logické, že po
takové kritice, která vyšla ve Večerníku, přijde i zastání. Ať už v

tří Prostějovskému Večerníku,
protože jedině díky němu vyplavala neutěšená situace uvnitř městské policie na povrch. Nevím, jaký bude další osud městské policie
pod vedením současného ředitele.
Snažím se sám sebe přesvědčit, že
vše zlé je k něčemu dobré, že si
tímto ředitel uvědomil, že zřejmě
něco dělá špatně, když v těžkých
chvílích nemá podporu většiny a
alespoň změní svůj přístup i chování. Velmi rád bych pracoval pod
ředitelem, jehož bych si mohl skutečně vážit a na něhož bych mohl
být právem hrdý - současný ředitel
to skutečně není.
Nakonec něco k zamyšlení. Nevěřím, že otištěnými články v novinách skutečně došlo ke zničení
všeho dobrého, co se za ta léta podařilo vybudovat, jak bylo uvedeno v tisku. Naopak věřím, že dobré
jméno městské policie dělá
strážník sám tím, jak vystupuje na
veřejnosti, jak se chová, případně
jak dokáže pomoci někomu v nouzi, když je to zapotřebí. Vážení
spoluobčané, až příště potkáte
strážníka na ulici, ať už jste přestupce, oznamovatel, poškozený
či pouze kolemjdoucí, sami si z jeho chování udělejte obrázek o městské policii.
Současný
nespokojený strážník MP Prostějov

Jak je mám mít v úctě?

tuaci vůbec nedošlo. Každý návrh
nebo kritika by byla brána jako
podnět ke zlepšení práce a vážně
by se jí někdo zabýval. To se však
u nás neděje. Pan ředitel Nagy
dává svým chováním všem svým
podřízeným najevo, že pro něj nic
neznamenají a nemají pro něj žádnou cenu. Přesně obráceně se však
chová v případě jednání s představiteli vedení města.
Strážník
Městské policie v Prostějově

Zase se to zamete pod koberec!
Domnívám se, že už ani čtenáře
Večerníku nebaví neustále číst o
problémech uvnitř městské policie, proto se jim tímto omlouvám,
ale přesto mi dovolte ještě jednou
se k městské policii vrátit.
O našem řediteli bylo již napsáno
mnoho převážně nelichotivých
skutečností, řekl bych, že na jednoho člověka je toho až moc. Jsem
rovněž strážníkem Městské poli-

podobě jiné kritiky Skupiny prevence při Městské policii v Prostějově na ostatní strážníky, kteří svůj
názor prezentují, anebo zastáním
člena komise Rady města pro prevenci kriminality pana Mejzlíka,
který ale může hodnotit pouze to,
jak se ředitel prezentuje navenek.
Nemám jim to za zlé a chápu i důvody, které je k tomu vedly. Zastání se řediteli dostalo i od starosty města, což v konečném důsledku znamená, že se problémem již
nikdo zabývat nehodlá a všechno
se, jak bývá v Prostějově dobrým
zvykem, opět zamete pod koberec.
Proto chci touto cestou poděkovat
všem strážníkům, kteří nemyslí
jen na své vlastní pohodlí, není jim
lhostejný další osud městské policie a alespoň něco se pokusili s naší situací udělat. Poděkování patří
i všem ostatním, kteří projevili
svůj názor nebo strážníky podpořili. Největší poděkování však pa-

Již nějakou dobu sleduji ve Vašich
novinách vyjádření a komentáře k
činnosti Městské policie města
Prostějov. A poprvé v životě jsem
s rozhodla podělit se o svoji zkušenost s veřejností.
Asi nikdo netouží dostat se do
konfliktu se zákonem. Jenže když
má někdo v rukou moc úřední a je
k tomu strážník MP Prostějov, nevyhne se problémům zřejmě sebeslušnější občan. Dne 2. 4. 2009
jsem jako vždy parkovala okolo
17.00 hodin na ulici Mlýnská. Přistoupili ke mně strážníci MP s tím,
že jsem nabourala za mnou stojící
vůz. Strážníka jsem požádala, aby
vůz důkladně prohlédl, načež toto
odmítl vykonat a obvinil mě, že
lžu a vozidlo jsem nabourala. Samozřejmě, že na vozidlech nebyl
ani náznak škrábance. Následně
mě začal nevhodným způsobem
vysvětlovat, že:„Když neumíte
řídit a nemáte pro to cit, musíte se
to naučit.„ Následně jsem byla vyzvána k předložení občanského
průkazu, ten jsem měla v kufru vozu. Tak jsem strážníka požádala,
jestli mohu s autem popojet, a on
mě sdělil jednoznačné „ne,„ aniž
by zjistil, proč tak chci učinit. Tak
jsem mu to musela vysvětlit a už v
tuto chvíli jsem si začala připadat
ne jako občan, který je normálně
kontrolován městskou policií, ale
který je šikanován. Po předložení

občanky strážníkovi jsem jej požádala o služební číslo, načež mi
odpověděl: „Ne já vám ho neřeknu, přečtěte si ho sama.„ Což jsem
také udělala. Po dalších 10 minutách řešení, zda jsem nabourala
nebo nenabourala vůz, jsem
strážníka upozornila, že v případě
dopravní nehody bych tuto řešila
jako každý slušný řidič, dle zákona. Na toto moje sdělení reagoval
strážník slovy: „a navíc jste telefonovala.„ S jeho tvrzením jsem nemohla souhlasit a upozornila jsem
ho, že při telefonování bylo vozidlo již zaparkováno. Strážník se na
mě obořil, že lžu a obrátil se na kolegu, aby potvrdil jeho slova. Ten
konstatoval: „No, trošku jste popojela„. Když jsem se dál bránila,
upozornil mě strážník se služebním číslem 1444, že toto dá k přestupkové komisi a že si mám uvědomit, že oni jsou dva a já sama.
Když jsme nadále v tomto tématu
hovořili, byla jsem ještě několikrát
upozorněna, že na dosvědčení této
události je jejich slovo více než
mé.
Ihned po této události jsem šla do
sídla Městské policie Prostějov,
kde jsem chtěla podat na strážníka
stížnost. I zde jsem byla upozorněna, že mě viděli telefonovat při
řízení dva strážníci a já jsem na to
byla sama. Jako řádný občan se
domnívám, že takovéto jednání
strážníků je nepřípustné. Podala
jsem tedy stížnost starostovi města
Prostějov a řediteli MP. Pan starosta mě po „údajném„ prošetření zaslal odpověď, že strážníci postupovali v mezích platných právních
předpisů a že mi jen chtěli pomoci
při parkování vozidla, podotýkám, že jsem si stěžovala hlavně
na arogantní chování strážníků a
zejména na jejich výhružky, že
proti jejich slovu nemám šanci obstát. Dále mě pan starosta odkázal
na ředitele MP. Ten mou stížnost
samozřejmě také dostal, ale do
dnešního dne mi na ni neodpověděl.
Mezitím mi však přišlo předvolání
k podání vysvětlení o spáchání
přestupku. Takže bych chtěla touto cestou poděkovat strážníkům
městské policie, jak mi pomohli
při parkování a dojali tak, že jsem
se po rozhovoru s nimi musela
rozplakat. Opravdu nemám nic
jiného na práci, než vysvětlovat
úředníkům neschopnost, aroganci
a lživá obvinění strážníků městské
policie. A to ještě nevím, co mě čeká na přestupkovém oddělení. A
zde si kladu otázku : „Jak mám mít
v úctě strážníky, kteří nemají v
úctě občany?„.
Veškerou korespondenci, kterou
jsem si vyměnila s městským úřadem a velitelem strážníků jsem samozřejmě schopna a ochotna doložit. Dana Vlčková, Prostějov

Ceny města Prostějova byly v úterý slavnostně předány na radnici
V úterý dopoledne se na prostějovské radnici odehrála velká sláva. Představitelé města
předali šesti jednotlivcům a
jedné hudební skupině Ceny
města Prostějova. Ty se každoročně udělují prostějovským
občanům za jejich celoživotní
zásluhy.
Zastupitelstvo města Prostějova
udělilo Cenu města Prostějova
2008 Anně Švécarové za pedagogickou a publikační činnost v
oblasti ochrany životního prostředí. Paní RNDr. Anna Švécarová je především středoškolský
pedagog. Většinu své pedagogické praxe strávila na Gymnáziu
Jiřího Wolkera a později, jak sama říká, si „vymyslela„ Cyrilometodějské gymnázium, kde
také po jeho založení učila zeměpis a biologii.
Nejen na okrese Prostějov, ale i
na celostátní úrovni se zasloužila
o středoškolskou soutěž tzv. Středoškolskou odbornou činnost,
kde vedla práce studentů, kteří se
zúčastnili i mezinárodních kol této soutěže. RNDr. Anna Švécarová již několik let spolupracuje i s
Českým svazem ochránců přírody v Prostějově. Pod hlavičkou
tohoto sdružení vede odborné vycházky po parcích Prostějova a
okolí a o prostějovských parcích
napsala sérii článků. V roce 2007
napsala publikaci Parky a dřeviny Prostějova.
Plukovníku Alfrédu Jánskému
je Cena města Prostějova udělena
za statečnost v boji za svobodu a
demokracii v letech 1939 – 1945
a za úsilí o obnovy legionářských

i demokratických tradic po roce
1989. Pan Alfréd Jánský vystudoval reálné gymnázium a abiturientský kurz při Obchodní akademii v Olomouci, absolvoval důstojnickou školu a byl povýšen do
hodnosti podporučíka. První den
2. světové války tj. 1. 9.1939 byl
zatčen gestapem a transportován
do koncentračního tábora Dachau. Koncem září byl dopraven
do koncentračního tábora Buchenwald, kde strávil dva a půl roku a byl zařazen do komanda Kamenolom, kde práce byla mimořádně těžká. Na podzim 1942 byl
dopraven do dalšího koncentračního tábora ve Francii do Natzweileru, kde připravoval spolu s
osmi dalšími důstojníky útěk z
tábora. Dne 24.10 1942 byl přepraven do pověstného vyvražďovacího tábora – do Osvětimi. I zde
vytvořil malou skupinku 5-ti
vězňů, kteří byli ochotni riskovat.
Vybudovali malý podzemní úkryt, kde se rozhodli vyčkat příchodu Rudé armády a zde se také do-

čkali osvobození. Po dlouholetém pobytu v německých koncentračních táborech našel v sobě
pan Alfréd Jánský dostatek síly,
aby nacistům vrátil alespoň část
příkoří, a to v době působení v
Československé armádě od února
r. 1945 do konce války r. 1945.
Byl povýšen na poručíka a obdržel řadu vyznamenání..
Cena města Prostějova je udělena
také PhDr. Miloši Kvapilovi za
přínos pro město Prostějov v oblasti knihovnictví. Pan Miloš
Kvapil pracoval celý svůj profesní život jako knihovník. Po studiích na FF UK se vrací zpět do svého rodného města a nastupuje jako knihovník do Výzkumného
ústavu oděvního, kde velmi dobře uplatnil své jazykové znalosti. Po zrušení ústavu prošel řadou
zaměstnání a v r. 1997 se stává ředitelem Okresní, později Městské knihovny v Prostějově. Knihovna se pod jeho vedením stala
důstojným informačním a komunitním centrem města.

PhDr. Miloš Kvapil se však nevěnuje pouze prostějovské knihovně, ale organizuje např. celostátní semináře věnované problematice služeb specifickým skupinám uživatelů, působí jako lektor, přednáší externě na Univerzitě Palackého v Olomouci. Bohatá je i jeho publikační činnost v
regionálním i odborném tisku. Je
dlouholetým editorem kulturního revue Prostějovská Štafeta.
V posledních letech vydává i
vlastní básnické sbírky. Za aktivity ve SKIP a významnou vzdělávací a publikační činnost v regionu získává cenu českých knihovníků. Knihovnictví pro něj
nebyla jen obyčejná práce, ale
spíše poslání a celoživotní koníček, což dokládá i jeho oblíbený citát: „Učinil jsem tu tolik, kolik jsem dovedl, nikoliv, kolik
jsem chtěl a měl udělat.„
RNDr. Jiřímu Prudkému je
Cena města Prostějova 2008 udělena za dlouholetou publikační a
vzdělávací činnost v oblasti as-

tronomie.
Pan Jiří Prudký má původ v samotném srdci Žďárských vrchů,
ale 40 let pracovního působení v
Prostějově ho transformovalo na
Hanáka.
Za svůj dosavadní profesní život
prošel pouze dvěma zaměstnáními, z nichž to druhé vykonává dodnes: – ředitel Lidové hvězdárny. Do této organizace vnesl řád a to jak v oblasti popularizace vědy tedy nabídky veřejnosti, tak i v oblasti odborné.
Na území Olomouckého kraje je
prostějovská hvězdárna jedinou
institucí tohoto typu s profesionálním obsazením. Snad zmíněný původ v chudém kraji vede k
jeho tvrdošíjnému požadavku na
výskyt slova Lidová v oficiálním
názvu hvězdárny i v lidovém
vstupném na ni. Nesplněn však
zůstává jeden jeho letitý sen a to
přistavět k prostějovské hvězdárně planetárium.
Bohatá je i jeho přednášková činnost s akčním rádiusem sahajícím po celé Moravě i v části
Čech. Příležitostně pan Jiří Prudký pořádá i přednášky v anglickém jazyce pro zahraniční studenty i návštěvníky hvězdárny.
Lubomír Studený je vyznamenán cenou města Prostějova 2008
za celoživotní činnost v organizaci skautů a junáků v Prostějovském regionu.
Pan Lubomír Studený patří k zakladatelům skautingu v Prostějovském regionu. Vykonával
funkci předsedy okresní rady Junáka a reprezentoval naše město
na celostátních setkáních a sout-

ěžích. Pracoval s dětmi a mládeží
ve skautských oddílech, kde vedl
děti k ochraně životního prostředí, k lásce k přírodě a k naší vlasti. V současné době je pan Lubomír Studený předsedou okresní
organizace konfederace politických vězňů.
Zastupitelstvo města Prostějova
udělilo Cenu města Prostějova
2008 Ing. Karlu Taberymu za
zásluhy o obnovy sokolského
hnutí. Pan Karel Tabery po roce
1989 se s plným nasazením zapojil do obnovy sokolského
hnutí na Prostějovsku a v TJ Sokol 1 Prostějov. Věnoval se zejména problémům s navrácením sokolského majetku v restitucích, angažoval se a obnovil
činnost loutkového divadla v
sokolovně a to ve spolupráci s
loutkovým odborem Hanáckých železáren. Současně se angažuje v pobočce Masarykovy
společnosti, velmi aktivně se
podílel na znovuobnovení zničené sochy T.G.Masaryka před
radnicí a v rámci nadace pro
znovuobnovení sochy se podílel na zajišťování finančních
prostředků a na organizaci některých akcí. V roce 2006 k 10.
výročí postavení sochy T. G.
Masaryka před radnicí připravil
pan Ing. Karel Tabery publikaci
„Pomník T.G.Masaryka v Prostějově„. Karel Tabery je stálým
dopisovatelem České obce sokolské a aktivně se účastní
všech sokolských a mimoškolních kulturně-společenských
akcí města Prostějova.
Cena města Prostějova byla udě-

lena kapele Létající Rabín za
výjimečný počin v oblasti popularizace kulturních hodnot a reprezentaci města Prostějova na
mezinárodní úrovni.
Kapela Létající Rabín byla založena na podzim roku 2001 v Prostějově a nyní vystupuje ve složení – Vojtěch Peštuka – housle,
zpěv, Vojtěch Pospíšil – klarinet,
Miroslav Ondra – akordeon,
zpěv, Jana Dosedělová – flétna a
Bohumil Stoklasa – kontrabas.
Kapela Létající Rabín se věnuje
klezmeru, tj. tradiční instrumentální hudbě východoevropských
Židů. Absolvovala desítky vystoupení v Olomouckém kraji,
často také koncertuje v rámci
Dnů evropského dědictví v synagogách v Hranicích, v Lipníku
nad Bečvou, v Třebíči a v Holešově. Některé z koncertů v Olomouci byly přenášeny Českým
rozhlasem Olomouc. Na mezinárodní úrovni se kapela poprvé
prezentovala na festivalu Ethno
2004 ve švédském Falunu. Dále
koncertovala na Slovensku, ve
Slovinsku a tradicí se stává její
koncertování v Polsku. Jedno z
nejprestižnějších vystoupení kapely se odehrálo v červenci 2007
na Mezinárodním festivalu židovské kultury Devět bran konaném každoročně v Praze za
podpory Poslanecké sněmovny,
senátu a Ministerstva kultury ČR.
Kapela k dnešnímu dni natočila
dvě CD a nahrála své dvě písně
pro česko-německý film „Poslední vlak„, kde si také zahrála
klezmerovou kapelu na židovské
svatbě.
-red-
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BOXER NOVOTNÝ MÁ ZLATO!
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Foto týdne

Velká cena Ústí kořistí prostějovského boxera

Sportovní tipy

Děvčata to zvládla! O víkendu se uskutečnil v Prostějově finálový turnaj
mládežnických dívčích týmů ve volejbale. Pozici favorita potvrdily členky domácího PVK Prostějov, které nepoznaly hořkost porážky a po zásluze třímaly
vítěznou trofej. Více na str. 28.
foto: Tomáš Polák

Událost týdne
To byla satisfakce. Stejně jako v posledním extraligovém duelu zkřížili paže ve finálovém boji Petr Novotný a
Vladimír Řezníček. Utkání dopadlo úplně stejně, tedy vítězstvím prostějovského rohovníka. Oproti extralize (Prostějov prohrál 12:6 pozn. red.), se však mohl radovat z celkové výhry kapitán BC DTJ Prostějov
foto: Zdeněk Pěnička
Kapitán prostějovského extraligového celku Petr NOVOTNÝ získal o víkendu největší
úspěch své kariéry. Na vysoce
prestižní Velké ceně Ústí nad
Labem nenašel ve váhové kategorii do 81 kilogramů přemožitele a potvrdil tak svou neotřesitelnou pozici v současnosti
nejlepšího českého boxera!
„Jedná se o největší úspěch mé
kariéry. Oslavy se zatím nekonaly, hned po finálovém boji
jsem jel domů. Spíše si zatím
prožívám takovou tu vnitřní euforii,“ sdělil exkluzivně Prostějovskému Večerníku v nedělním dopoledni šťastný boxer.
Naděje na pozdější pronikavý
úspěch ve nitru zkušeného rohovníka klíčily už v týdnu před
startem jubilejního 40. ročníku
ústeckého boxerského svátku.
Jak by také ne, vždyť Petr svou
letošní životní formu potvrzoval v každém extraligovém utkání, kdy své soupeře doslova
válcoval. „Po tom, co jsem viděl los jsem si v duchu říkal, že
by to snad mohlo vyjít. Nahlas
jsem však raději nikomu nic neříkal, abych to nezakřikl,“ prozradil své předstartovní pocity

Novotný. Ve čtvrtfinále čekal
na prostějovského rohovníka
nečitelný protivník v podobě
Čečence reprezentujícího Katar, Evloeva Maghmeda. „První utkání není nikdy dobré.
Soupeř mi však docela seděl a o
své výhře jsem rozhodl v závěru několika údery na spodek,“
popsal překonání první překážky v bodovém poměru 7:4
Petr Novotný. To semifinálový
sok byl naopak Petrovi dobře
známý. V opačném rohu nestál
nikdo menší než Stanislav
Stárek, boxer hájící barvy spojeného týmu Děčína s Mostem.
„Stárek byl nasazenou jedničkou, ale já jsem si na něj věřil.
Předtím jsem ho už dvakrát porazil a naposledy dokonce
hodně zbil. Nešly mi však moc
nohy a také tlak rozhodčích a
okolí byl citelný. Přece jenom
byl Stárek brán jako domácí.
Nakonec se mi to však podařilo
strhnout v závěru, cítil jsem
velkou zodpovědnost,“ okomentoval nejtěžší překážku v
ústeckém ringu prostějovský
kapitán. Také finálový zápas
byl otevřený. Soupeřem Novotného byl mladý Ústečák

Vladimír Řezníček. „Tam bylo
jasné, že musím být výrazně lepší. Rozhodovala to trojice českých rozhodčích a Řezníček je
protěžovaným talentem domácího klubu. První kolo jsem
sice jasně vyhrál, ale stav byl
0:1! Pak jsem přidal a po jedné
trefě byl soupeř počítán. To už i
rozhodčí museli uznat, že jsem
lepší. Ve třetím kole jsem si už
bez větších problémů náskok
pohlídal,“ referoval s klidem o
svém největším životním duelu
Novotný. Vítězství 3:1 tak znamenalo, že vítězem Grand prix
ve váze do 81 kilogramů je Petr Novotný! Že se konečný
úspěch nerodil lehce potvrdil i
přešťastný rohovník: „Hned v
prvním zápase mi natrhl soupeř
obočí, pak jsem si pohnul palcem. Dával jsem si na tržné
rány blanku z vajíčka a v duchu
se modlil, aby mi to vydrželo až
do konce,“ vydrželo a tak se
mohl pracovitý sympaťák laskat s vítězným pohárem. Rozsáhlý rozhovor s Petrem Novotným si můžete přečíst v
příštím vydání Prostějovského
Večerníku!Další informace z
boxu na straně 26.
-zv-

Už to jede! Druholigový tým HK Jestřábi Prostějov je v plné letní přípravě. Populární výběhy ke„Křížku“ zvládají i Kučírek s Rakem a trenér Aleš Flašar na své
ovečky dohlíží ostřížím zrakem. „Určitě si nikdo trať nezkrátí,“ usmíval se v
pátek přísný lodivod.
Foto. Zdeněk Vysloužil

Bálint zůstává!

Po nepříliš vydařené sezoně prostějovských basketbalistů
si fanoušci kladli otázku, zda vedení klubu dá i pro příští
sezonu důvěru kouči Orlů Petru Bálintovi. Dokonce se při
posledních utkáních objevil v kotli příznivců i transparent, který jasně vyjadřoval přání skalních fans, aby
Bálint v Prostějově zůstal. Ti si pracovitého a poctivého
kouče velmi váží, navíc jde o velkého znalce místních
poměrů. Pro tyto příznivce máme dobrou zprávu. Podle
našich dobře informovaných zdrojů Peter Bálint zůstává
v roli trenéra Orlů a pro příští sezonu! O tom a o spoustě
dalších věcí okolo prostějovského basketbalu si můžete
poklábosit už dnes, v pondělí 18. května od 18.00 hodin v
hale Sportcentra, kde se koná slavnostní rozlučka basketbalistů s fanoušky na závěr letošní sezony. Neváhejte a přijďte!
-zv-

KRÁSNÁ ANNA BUDE UČIT DŽEGRA!
Tenisová sexbomba míří do Prostějova
Že je Prostějov již nespočet let
hlavním tenisovým městem
střední Evropy, není třeba nijak sáhodlouze připomínat.
To, že na Hané tráví v letních
měsících dlouhý čas hokejová

megastar Jarda Jágr, je také
pro všechny sportovní příznivce notoricky známou věcí.
A tak dalo slovo slovo a na
světě je velmi zajímavý projekt. Světoznámá tenisová
kráska z Ruska Anna Kurnikovová
kývla na pozvání vrcholných
představitelů marketing o v é

společnosti TK PLUS a objeví
se začátkem letošního června
v Prostějově. Podle důvěryhodných zdrojů má Anna sehrát exhibiční smíšenou čtyřhru a jejím partnerem
n e m á
být nikdo
menší než
samotný Jaromír Jágr!
Hodně utajovaná akce se má
uskutečnit v
are-

„Sakra to je ale chlap. Sergej (Fjodorov pozn. red.)
však uměl hrát tenis líp…“
foto: Jiří Vojzola

álu TK Agrofert v pátek 5.
června v podvečerních hodinách. Na jedné straně kurtu má
stát dvojice Anna Kurnikovová, Jaromír Jágr a jejich soupeřem by měl být pár Petra
Píchalová-Langrová, Tomáš
Chrenek (jedno z největších
podnikatelských es České republiky). Jedná se tedy o zajímavý střet dnes už bývalých
špičkových světových tenistek, které by měly vést své v
tenisu už ne tak zběhlé partnery v podobě jednoho z
nejlepších světových hokejistů všech dob a ocelářského magnáta netajícího se svou láskou ke
sportu. Prostějovský Večerník u takové události
samozřejmě nebude
chybět a o

dalších podrobnostech a pikantnostech vás
bude samozřejmě
informovat. -zv-

„To je ale kočka.Doufám, že se večer z toho nepovedeného
výkonu vykecám…“ foto: Jiří Vojzola

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
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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

realityarea@volny.cz

BYTY – pronájem
PROSTĚJOVSKO
Byt
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Byt
OV
OV
OV
OV
OV
Byt
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1+kk
1+kk
1+1
1+1
1+1
2+1
4+1
3+1
3+1
3+1
3+1

Marie Pujmanové, Prostějov 4 520,Resslova, Prostějov
5 000,sídl. Svobody, Prostějov
6 000,Wolkerova, Prostějov
6 000,Waitova, Prostějov
6 500,Dolní, Prostějov
7 500,Palackého, Prostějov
7 900,Marie Pujmanové, Prostějov 8 300,Švýcarská, Prostějov
8 700,Wolkerova, Prostějov
10 000,Švýcarská, Prostějov
10 000,-

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

BYTY – prodej
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Moravská, Prostějov
Karlov, Prostějov
J. Zrzavého, Prostějov
Vodní, Prostějov
Dolní, Prostějov
Západní, Prostějov
Dolní, Prostějov
Krasická, Prostějov
Moravská, Prostějov
Dolní, Prostějov
Krasická, Prostějov
Dolní, Prostějov
Rumunská, Prostějov
Dolní, Prostějov
B. Šmerala, Prostějov
Dolní, Prostějov
Brněnská, Prostějov
J. Zrzavého, Prostějov
Tylova, Prostějov
Západní, Prostějov
V. Špály, Prostějov
Západní, Prostějov
Jezdecká, Prostějov
Slovenská, Prostějov
Jezdecká, Prostějov
Jezdecká, Prostějov
Jezdecká, Prostějov
B. Šmerala, Prostějov
Moravská, Prostějov
Jezdecká, Prostějov
Šlikova, Prostějov
Šípková, Prostějov
Jezdecká, Prostějov
Vojáčkovo nám., PV
Jezdecká, Prostějov
Jezdecká, Prostějov

info v RK
790 000,1 000 000,1 000 000,1 030 000,1 040 000,1 040 000,1 074 000,1 080 000,1 120 000,1 140 000,1 150 000,1 150 000,1 200 000,1 250 000,1 290 000,1 390 000,1 410 000,1 440 000,1 450 000,1 525 000,1 530 000,1 547 670,1 600 000,1 615 680,1 615 680,1 644 200,1 649 000,1 650 000,1 700 250,1 750 000,1 970 000,2 092 110,2 100 000,2 353 410,2 628 620,-

Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:604 665 206
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:604 665 206
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,
prodej proSTĚJOVSKO
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

5+1 Nová, Němčice nad Hanou 15 000,5+kk Kováříkova, Prostějov
20 000,2+1 Otinoves
380 000,2+1 Myslejovice
710 000,2+1 Lešany u Prostějova
740 000,4+1 Rozstání pod Kojálem
870 000,1+1 Přemyslovice
950 000,2x 3+1 Pavlovice u Kojetína
970 000,3+1, U lázní, Kralice na Hané 1 390 000,Koberská, Brodek u PV 1 575 000,2+1,1+1 Výšovice
1 640 000,3+1 Lutotín
1 800 000,2x 2+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
3 600 000,2x 3+1 Krasická, Prostějov
3 995 000,6+kk Kováříkova, Prostějov 8 200 000,-

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

BYTY - PRODEJ

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

www.asistent-reality.cz
NABÍZÍME:

Pronájem GARÁŽE u staré nemocnice.
Cena: 1000Kč/měs.
Pronájem reklamní plochy 5m x 1,8m na ul.
Partyzánská, PV,
Cena: 500Kč/ měsíc

POPTÁVKA!

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 Dolní p/ov, 34 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 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
4+1 J. Zrzavého p/ov, 95 m2

640.000 Kč
840.000 Kč
890.000 Kč
915.000 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
1.440.000 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
1.895.000 Kč

BYTY – PRONÁJEM

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

Prodej 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!

1+0 Hvězda c, 20m2
3.000,-Kč + el.
1+0 Hvězda c, 25 m2
3.500,-Kč + el.
Pokoj J. Kučery c, 12 m2
3.200,-Kč vč.ink.
Garsonka Olomoucká c, 22 m2 3.200,-Kč + ink.
1+1 Padl. hrdinů c, 47 m2
4.500,-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, 44 m2
5.500,-Kč + ink.
2+1 Žeranovská p, 58 m2
6.500,-Kč + ink.
2+1 Brněnská c, 56 m2
7.500,-Kč vč.ink.
2
2+1 Okružní p, 64 m
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 M. Pujmanové c, 75 m2 8.900,-Kč vč.ink.
4+1 Palackého c, 110 m2
7.900,-Kč + ink.
4+2 Rejskova c, 120 m2
8.000,-Kč + ink.

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 839m2 ul. Olomoucká,
Držovice, vhodný na komerci.
Cena: 1 050 000Kč
Prodej st. pozemku o výměře 564m2 na RD v
Prostějově - Čechovicích. Cena:1090,-Kč/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.

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

KONICE: část. podsklepený třípodlažní dům
typu OKAL vel. 5+1 s garáží. Ihned volný. RSP
179
NOVINKA:cena1250000
Kč

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

Prostějov - Čechovice
Prodej nového rodinného domu 4+kk, obytná plocha 100 m2. Zahrada za domem 70 m2, před domem 40 m2 s parkovacím místem.
Cena: Kč 2.990.000,-

www.reality-prostejov.com

PŘEMYSLOVICE:prodejjednopodlažníhokoncového řadového RD vel. 3+1 se dvěma garážemi,
vjezdemdodvoraazahradou.Dobrýtech.stav,ihned
kbydlení. RSP69
CenaabližšíinfovRK

NOVINKA

Prostějov, Kostelecká ul.
Družstevní byt 1+1, 34 m2, 3. patro, s výtahem, plast.
okna, lodžie.
Cena: Kč 590.000,-

PROSTĚJOV: prodej dvoupodlažního RD
se třemi rekonstruovanými byty (2+1 a 1+1 na
přízemí,2+1vpatře)smožnostírozšířenídopůdníhoprostoru.Klidnáčástměsta,všechnyinž.sítě.
RSP59
CenaabližšíinfovRK

NOVINKA

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,-

NOVINKA

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

reals@volny.cz

Ivaň, okr. Prostějov, samostatně stojící vilka 6 + 1 z roku 1990, celopodsklepená, vjezd, garáž, pěkná zahrada
900 m2, bezvadný stav.
Cena 2 780 000,--Kč
Prodej RD 4 + 1 v Prostějově,
Nerudova ul., zahrada 800 m2, vjezd,
garážování, nutné investice.
Cena : 3 400 000,-- Kč
Prodej řadového domu s obchodem, Plumlovská ulice, 75 m2, dvůr,
malá zahrádka. Celková výměra 260
m2.
Cena 2 250 000,-- 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 velmi pěkného bytu 3 + 1,
cihla, OV, E. Beneše, samostatné
topení, nový kotel ÚT, lodžie, nízké
náklady na bydlení.
Cena 1 750 000,-- Kč
Prodej výrobního a skladovacího
areálu v Plumlově, výrobní a skladovací haly, admin. budova se sálem,
sauna, výměra 5 650 m2.Možno i jednotlivě.
Cena: 13 000 000,-- Kč
Klenovice na Hané, provozní areál
- dílny, sklady, kanceláře, manip. plocha, velmi dobrý stav, 1 600 m2.
Cena : 4 900 000,-- Kč
Pozemek na stavbu RD za tenis.
areálem, výměra 750 m2, veškeré
sítě.
Cena: 1 750 000,-- Kč
Pronájem garáže v Prostějově u
Cílu (v blízkosti Olomoucké ulice), i
dlouhodobě. Cena 1 000,--/měsíc

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

NOVINKA

www.asistent-reality.cz

VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.

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 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.

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

www.jhreality.cz

BYTY- PRONÁJEM

1+kk C. Boudy, PV.
5500,-Kč/měs. vč. ink.
1+1 zařízený, s lodžií ul.Tylova, PV.
6300Kč/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
3+1, cihl. nový podkrovní, 90m2, 2.patro,
vl.vytápění.Klidná čtvrť PV. 6 500Kč/měs.+ ink.
4+kk zařízený, 125m2, I.patro, vl.vytápění,
nadstandardní. Klidná čtvrť PV.
10 000Kč/měs.+ ink.

NOVINKA!

Fanderlíkova 10, PV
582 330 851
Mob.: 774 200 353, 777 089 860
E-mail: info@asistent-reality.cz

Brodek u Konice, okr. Prostějov
ZděnývolněstojícíRD3+1(100m2)předrekonstrukcí, možnost využití půdy, garáž. Veškeré inž. sítě. Zast.
plocha118m2,zahrada360m2. Cena: Kč 490.000,-

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,-

BYTY – PRODEJ:

1+1, Kostelecká ul. – DB, 34 m2, 3. p., výtah, plast.
okna, lodžie VÝHODNÁ CENA! Kč 590.000,1+1, Tylova ul. – DB, 34 m2, 2. p., bez výtahu, plast.
okna
VÝHODNÁ CENA A SKVĚLÁ
LOKALITA! Kč 799.000,2,5+1, ul. Okružní – OV, 55 m2, 3. p., bez výtahu,
lodžie NEJLEVNĚJŠÍ NA TRHU! - Kč 890.000,2+1,ul.Sárka–DB,55m2,4.patro,bezvýtahu,plast.
okna
SLEVA! Kč 890.000,2,5+1, ul. Okružní – OV, 55 m2, 4. p., bez výtahu,
lodžie, po rekonstrukci
SLEVA! Kč 1.130.000,3+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,Moravskául.–OV,98m2,zv.přízemí,porekonstrukci,
lodžie
Kč1.940.000,-+možnogaráž(Kč200.000,-)

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 7.000,-/měsíc + inkaso
3+kk, Rejskova ul.
Kč 8.000,-/měsíc + inkaso
3+1 sgaráží,Miličovaul. Kč8.500,-/měsícvč.inkasa
3+1, Rumunská ul.
Kč 9.500,-/měs. + inkaso
4+1, nám. Spojenců Kč 8.000,-/měsíc + inkaso

GARÁŽ – PRODEJ:

Brněnská ul.

Kč 135.000,-

ČECHY POD KOSÍŘEM: koncový řadový
cihl.důmovel.2+1vpřízemía4+1vpatře;zahrada
743m2,dvůrsvjezdem,2garáže.Vodazvl.studny
+obecní,el.220/380V,kanalizace,plynovéústřednítopení. RSP368
CenaabližšíinfovRK

BYTY - PRODEJ

 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
aplast.okny,vrekonstr.domě,udržovanýapěkný byt, možnost zařízení. RSP 169 Výrazná
sleva
NOVÁ CENA: 849 000 Kč
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,v
rekonstr.domě–plast.okna,zateplenáfasáda.Vbytě
šatnaavest.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–KLENOVICENAHANÉ: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,
ihnedvolnýSLEVA–novácena:5900Kčvč.ink
1+1 – C. Boudy: nezařízený byt s vlast. topením,
volnýihned
Cena:6300Kčvč.ink
1+1–K.H.Kepky:krásnýrekonstruovanýbyt(novákuch.linka,podlahy,koupelna…),splast.oknya
novoulodžií,volnýod4/09 Cena:6900Kčvč.ink
1+1 – Sídl. svornosti: nezařízený cihl. byt s novým
etážovýmtopením,poúpravách,ihnedvolný
Cena:5500Kč+ink
1+1 – Sídl. svobody: nezařízený byt v přízemí rekonstr.domu,ihnedvolný Cena:5200Kč+ink
2+1–Olomoucká:nezařízenýcihl.byt,ihnedvolný
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:9000Kčvč.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
Cena:5000Kč+ink

www.realspektrum.com
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V Apollu bude zase rachot

Společenský
dům
rozzářila
Zlatá
jehla
Přijedou DARK GAMBALLE!

Po více jak dvou letech zavítá v
pátek 29. května 2009 do prostějovského klubu Apollo 13 vyškovská popmetalová stálice
DARK GAMBALLE. Do Prostějova přijede představit své
nové album Perpetuum Gambal-

le, které bylo nominováno na cenu Akademie populární hudby
Anděl 2008 v sekci hard and heavy a v celonárodní anketě hudebních publicistů Břitva 2008 získal
tento disk druhé místo. Společně
s DARK GAMBALLE vystoupí
metalcoreové těleso
BAD FACE z Uherského Brodu, death
metalová smečka z
Nové Jičína, která si
říká BE FADING
FAST a pochopitelně nebude chybět
domácí seskupení
FROM BEYOND.
Odlet je stanoven na
20. hodinu a vstupné
činí rovných 80 korun.
Vyškovské těleso
DARK GAMBALLE zažívá v posledních letech bezesporu nejúspěšnější

období svého dlouhého působení na rockové hudební scéně
české republiky. Kapela, která
vznikla v roce 1990 s názvem
DARK a současné jméno s
příponou GAMBALLE užívá
od roku 2000 má široký okruh
posluchačů zejména v ženském
pohlaví. Při jejich vystoupeních
je po pódiem k vidění většinou
výhradně ženská fandovská
obec. Není se co divit, charisma
frontmana DeSeda, by se jistě
uplatnilo i v politice a když se k
tomu přidá i jeho specifický vokál, vytržení a nadšení posluchačů (ek) nezná mezí. Na Hané se
Vyškováci představí především
s výběrem písní z alba „Superstar“ (2004). Chybět samozřejmě
nebudou ani nejnovější pecky
„Výprask“ nebo „Kámen“. Pokud bude DeSed v obvyklé
formě, tak se mají návštěvníci
Apolla s jistotou na co těšit.
-zv-

Přijede DeSed! Taková zpráva musí potěšit všechny příznivce
stále stoupající vyškovské komety DARK GAMBALLE. V pátek 29.
května to bude pravda! Foto: www.darkgambale.cz

V Galerii Bašta vystavuje Boris Jirků
Ve čtvrtek 7. května zahájil výstavu svých obrazů v Galerii
Bašta u zámeckých hradeb v
Prostějově významný malíř,
sochař a ilustrátor Boris Jirků
(na snímku), který se také
věnuje volné kresbě, grafice,
dřevěné a kovové plastice a výtvarným realizacím v architektuře. Zúčastnil se několika desítek kolektivních výstav u nás
i v zahraničí. Výstava potrvá do poloviny června.
Výstavu zahájila kapela třemi instrumentálními skladbami. Jedna z nich s názvem Valčík dívek se hrála
na francouzských dvorech
v šestnáctém století. Poté se
úvodního slova ujala Eva
Kamzíková, matka majitele
galerie. „Boris je zjev, který
si kráčí vlastní cestou a jako
figuralista nemá konkurenci,“ prohlašuje s úsměvem
Kamzíková. Následně se
ujal slova sám Boris Jirků:
„Vždy se rád vracím do
Prostějova a určitě zde v
budoucnu ještě své obrazy

vystavím. Prošel jsem si údolím stínů a tyhle obrazy mě
léčily. Objevil jsem větší sílu v
poznání krásy.“ V galerii je k
vidění spousta pestrobarevných maleb, pro které malíř
bral inspiraci v různých zemích
světa jako je Francie, Andalusie nebo New London. Po dobu, kterou malíř trávil v zemích, kde se inspiroval, se také

snažil proniknout do jednotlivých kultur nejen, co se umění
týká, ale i gastronomie a náboženství. „Takovou zarytost a
zaujatost ze sebe samého, kterou lze vidět v Borisovi, nevidíme v každém umělci,“ tvrdí o
malíři Kamzíková.
„Některé obrazy, které zde vystavuji, jsou inspirovány mým
zamyšlením nad náboženstvím
a jeho smyslu. Proto
jsou na obrazech
znázorněny madony,
jak je vidím já. Samozřejmě se snažím vymýšlet nové lidičky a
nové tvary,“ svěřuje se
Boris. Malíř Boris Jirků v těchto dílech používá kombinovanou
techniku a klade důraz
na barvy a tvary. „Trvalo mi celý život, než
jsem dospěl k tomu,
abych zhotovil takováhle díla. Všechny
své obrazy jsem maloval s láskou,“ přiznává
Boris.
-vevi-

Smržické vandr v novém areálu!
Příznivci turistiky mají už tuto
sobotu příležitost projít se
pěšky nebo projet se na kole
jarní hanáckou krajinou. Pěší
turisté z Prostějova a okolí mohou po ránu k cestě do Smržic
využít vandrovní autobus, který bude odjíždět v 7:30 hod,
8:30 hod. a 9:30 hod. vždy od
budovy hlavního nádraží a o
pět minut později od místního
nádraží. Start Smržického vandru tentokrát není uprostřed dědiny, jako u předchozích ročníků, ale ve zbrusu novém

sportovním areálu za smržickým kulturním domem s možností bohatého občerstvení.
Pořadatelé z Klubu českých turistů Smržice opět připravili
pro účastníky „vandru„ výběr z
pěti pěších tras a sedmi cyklotras, orientovaných do oblasti
Velkého Kosíře, Slatinic a
Náměště na Hané. Oproti loňskému ročníku vedou všechny trasy opačným směrem, takže na turisty čekají úplně jiné
kopce a také jiné výhledy do
kraje a na kontrolách opět

občerstvení zdarma a na některých dokonce malá svačinka. V
cíli za své snažení dostanou
hezký diplom a za příplatek
také medaili. Zvláštní prémie
potom čeká na nejmladšího,
nejstaršího a nejvzdálenějšího
účastníka. Start je už tradičně
od 7 do 10 hodin. Turisté, kteří
měří víc než jeden metr zaplatí
dvacet korun a ti menší jenom
polovic. Přijďte tedy prožít
hezký jarní den na některé z
tras vandru a udělat tak něco
pro své zdraví.
-bal-

Na pódiu Společenského domu
zářily celý čtvrtek modely studentů různých středních škol s
oděvním nebo uměleckým zaměřením nejen z České republiky, ale i z Polska a Rakouska. Ve
společenském domě proběhl osmý ročník soutěže Prostějovské
zlaté jehly 2009, do kterého se
zapojilo dvacet pět škol a kategorie jednotlivců se zúčastnili
dvacet čtyři studentů uměleckých oborů s oděvním zaměřením. Pořadatelem soutěže je
Střední škola oděvní Prostějov.
Letos byly čtyři kategorie, ve
kterých mohli žáci předvést svůj
um. První z nich byla Paříž, Paříž, která byla rozmarná, opěvována a vzrušující. Prvenství v této kategorii získala Střední škola
služeb Bruntál s kolekcí pěti modelů Bonjour – Paříž. V kategorii jednotlivců s názvem extravagance, kde v sobě umělci hledali
nespoutanou a divokou bytost,
první příčku obsadil Karel Jenda
z Prahy s kolekcí Oblečené v zipech, kde jedním z modelů byl
on sám. Na své modely použil
převážně spousty zipů a tmavě
zelenou a černou barvu. Poté následovala kategorie Těsné sevření, kde s kolekcí V sevření
poupěte, se zelenými modely,
které byly doplněny bělorůžovým květinovým vzorem, vybojovala první místo Střední škola
oděvní Prostějov. Poslední kategorie Vzhůru nohama, která přišla po přestávce, umožnila prvenství modelům s názvem
Šach mat, kterou ztvárnila opět
střední škola oděvní Prostějov.
Vyhlášení vítězů v jednotlivých
kategoriích však nebylo jediné, o
co soutěžící bojovali. Vyhlašovala se také cena diváků, kterou
získala kolekce V zajetí jiných
světů z kategorie Těsné sevření,
kterou navrhla a ušila Střední
škola odborná Meziboří. A jako
poslední se udělovala cena poroty, kterou získala v kategorii
Vzhůru nohama kolekce Pánové
prominou ze Střední školy oděvní a podnikání v Ostravě - Porubě. Vyhlášení vítězných kolekcí doprovázelo závěrečné defilé daných modelů. O výsledcích soutěže rozhodovala sedmičlenná porota, jejímž předsedou
byl Jindřich Koryčan a dalšími
významnými osobnostmi byli
Pavel Drmola, místostarosta
Prostějova, ředitelka Střední
zdravotnické školy Prostějov
Ivana Hemerková, dřevosochař

Modely od rakouských návrhářů s názvem From waste to fashion, které
získaly třetí místo v kategorii Vzhůru nohama
Miroslav Srostlík, zástupkyně
šéfredaktorky časopisu Burda
Jana Šťastná, Eva Brabcová, redaktorka časopisu Textil žurnál a
Alena Ciková, redaktorka časopisu Módní trendy. Hodnotily se
vystižení daného tématu, vhodnost výběru materiálu a kvalita
technologického zpracování.
Podmínky pro účast v soutěži
byly velmi jednoduché. Mohly
se přihlásit kolektivy studentů
všech středních škol s oděvním
nebo uměleckým zaměřením.
Přihlášená kolekce nesměla nést
ocenění z jiných soutěží, v každé kategorii mohla soutěžit
pouze jedna kolekce a na předvedení modelů byly stanoveny
dvě minuty na vlastní hudbu.
Funkci čestného hosta zastala
mladá běloruská návrhářka Karina Galstjan, která také předvedla svoji kolekci inspirovanou Ruskem. Modely si šila sama ručně a práce jí zabrala dva
měsíce. Pauzu před vyhlášením
výsledků vyplnila taneční skupina Ego dancer´s . Tanečníci
získali titul mistrů světa ve street dance. Po vystoupení udělali
taneční prostor pro diváky, které
naučili několik pohybů, a šest

schodištěm prošel už nejeden
renomovaný prostějovský výtvarník, jako například Jaroslava Zárecká, Jiří Mádlo, Bob
Pacholík a další.
„Galerie prezentuje nejen
známé fotografy, malíře či grafiky, ale mají možnost zviditelnit zde své práce i naši studenti
nebo různí lidoví řemeslníci. Je
také jakousi výstavní tabulí
významných výročí a událostí
školy i města,„ uvedla Lenka

Martin Snídal má skvělé učitele – otce Ivo Snídala a„kmotra„ Josefa France.

Lošťáková, v jejíž režii Galerie
S už 7 let mapuje kulturní a
společenské dění.
Martin Snídal si začal pohrávat
s fotoaparátem už jako dítě,
protože jeho otec fotograf Ivo
Snídal již řadu let patří mezi
prostějovskou elitu. Tomu
pravému zápalu pro zachycení
prchavého okamžiku se věnuje
naplno čtyři roky a jeho fotoarchiv už obsahuje stovky snímků. Právě z nich vybral Martin
pro svou první autorskou výstavu vzorek reprezentující jak
fotografie krajiny, tak i portréty
či dokumentární snímky.
„Fotografování je můj velký
koníček, zatím. Doufám, že
jednou se mu budu moci věnovat i jako povolání. Prakticky
všude, kam jdu, mě můj fotoaparát doprovází, všude se dá
něco zajímavého zachytit,„
říká Martin Snídal. Přes své
mládí má za sebou několik společných výstav jako člen Spolku prostějovských fotografů.
Spolu s nimi také předvedl své
snímky na poslední výstavě,
která se koná v rámci Svazu
českých fotografů v Praze. -jp-

Zajímavá kolekce Koule a Spirály z kategorie Vzhůru nohama. Šest modelů, které určitě nikdo nepřehlédl.

Náměstí ožilo v rámci Prostějovských dnů hudby
Na náměstí T. G. Masaryka
proběhl v pátek odpoledne v
rámci Prostějovských dnů
hudby promenádní koncert
Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose, která se zaměřuje na výuku hudebních,
výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů.
Úvodem provedly diváky hrou
na keyboard dívky Renata Potěšilová a Kamila Zápotcová
písněmi „Dělání, dělání„ a „Já
budu chodit po špičkách„. Po-

té na scénu nastoupila skupina
flétnistek, které byly vystřídány mažoretkami s tanečním vystoupením na hudbu z
muzikálu Pomáda. Krátce nato
vystoupila Anička s lehce melancholickou písní. Následně
byly opět slyšet tóny kláves. Ty
nahradily akordeony souboru
Sebranka. V závěru vystoupení zazněla píseň Pátá z muzikálu Rebelové a úplný závěr
patřil nejmladším žákyním tanečního souboru. Dívenky
zmátly obecenstvo svými
Hudební číslo mažoretek na písně pláštěnkami a gumáky, které
z muzikálu Pomáda.
vzápětí sundaly.
-vevi-

Jablko nepadlo daleko od stromu
Kdo hledá – najde, říká jedno
ze starých českých pořekadel.
Mladý prostějovský fotograf
Martin Snídal nazval svou první autorskou výstavu právě
Hledání, vykročil tedy po té správné cestě za konečným poznáním a nalezením sebe sama.
Premiérovou výstavu mu
umožnilo uspořádat Střední
odborné učiliště obchodní na
nám. E. Husserla v Prostějově,
jehož je studentem. Galerií S –

nejlepších tanečníků s nimi
mohlo vystoupit na pódiu a ještě
k tomu získali věcné ceny. „S letošním ročníkem jsem velice
spokojená. Byla jsem u zrodu
soutěže a jako ředitelka školy
organizuji druhý ročník a musím říct, že každým rokem vidím postup a nejen to, ale modely jsou kvalitnější, zajímavější,
jsou dělány s větším úsilím a je
v nich vidět velká fantazie studentů. Letos jsme obsadili dvě
první místa a náš bývalý student
získal druhé místo a já jsme pyšná, že naši žáci i po dokončení
studia se dále věnují tomuto
oboru a vynikají mezi jinými
studenty,“ sdělila Večerníku Ilona Raková, ředitelka střední
školy oděvní Prostějov.
Úlohu odborného garanta a generálního sponzora má každoročně zřizovatel školy Oděvní
podnik, a. s. Prostějov. Akce
proběhla za přímé podpory Olomouckého kraje, města Prostějov a Sdružení soukromých škol
Čech, Moravy a Slezska. Cílem
akce bylo porovnat odbornou a
estetickou úroveň tvorby mladých módních návrhářů oděvních škol. Předvedeno bylo více
jak osmdesát soutěžních kolekcí.
-vevi-

Výstava „Kouzlo vody„ zkrášlila vodní svět v lázních
Návštěvníkům prostějovského bazénu zpříjemňují pobyt
v modravé vodě nejen vodní
hrátky a radovánky, ale od
úterý 5. května také dekorace
na stěnách. Výstavou nejlepších prací zde byla ukončena
dětská soutěž „Kouzlo vody„,
kterou pro školáky připravilo
občanské sdružení Koktejl.
Zadání soutěže bylo zcela prosté
– namalovat nebo jinak výtvarně
vyjádřit svůj vztah či vnímání
vody jako přírodního živlu, životadárné tekutiny a neodmyslitelné součásti života lidí. Od
března soustředili pořadatelé na
150 prací dětí prostějovských
škol, škol z regionu i ze speciální
školy. Malovaly, kreslily a tvořily děti ve věku od 5 až do 20 let.
„Počet doručených prací nás zaskočil, nepočítali jsme s tak velkou odezvou. Museli jsme přeorganizovat nastavená pravidla a
pozměnit kategorie, abychom
mohli všechny práce zařadit a
ohodnotit,„ vysvětlila Jana Lukelová. Porota složená v výtvar-

níků a učitelů výtvarné výchovy
posoudila všechny práce a ocenila nejlepší výtvarná dílka Nelinky Mráčkové, Veroniky
Hrubé, Anny Rindové a žáků 4.
třídy ZŠ a MŠ v Palackého ulici
Martina Sedláčka, Davida Dink
Duce, Anny Kraváčkové a Leo
Valáška. Jejich práce spolu s dalšími krásnými obrázky budou
až do konce školního roku zdobit stěny okolo bazénu v prostějovských lázních. Zahájení výstavy pojali organizátoři jako velikou vodnickou show, připravili pro děti různé soutěže a hry
spojené s vodou a vodníky.
„Děti už se těší na prázdniny, a
tak všem přejeme, ať si vodních
hrátek co nejvíce užijí. Ať už doma v bazénu, v prostějovském
Aquaparku nebo u moře,„ popřála všem účastníkům soutěže
spoluorganizátorka Marta Zatloukalová. Dětská soutěž
proběhla za finanční podpory
města Prostějova a ve spolupráci
s Domovní správou Prostějov.
-jp-

Vodník a vodní víla byli hlavními postavami vernisáže
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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: 450.000 Kč SLEVA
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

BYTY PRODEJ
Prodej DB 3+1 s lodžií, PV-Kostelecká,
1.150.000 Kč SLEVA!
Prodej OV 2+1, PV-Sídl.Svobody, 56
m2, balkon, 5p.
Cena 1.090.000 Kč
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 nezař. B 3+1+Z, PV-Palečkova,
103 m2, terasa 14 m2, zahr. 35 m2. Pěkný,
prostorný a slunný byt. Cena 8.500 Kč+ en.
Pronájem bytu 3+1 PV-Budovcova
9.000 Kč+ energie
Pronájem zařízeného bytu 3+1 PV Ječmínkova, 64 m2, 2.p./2 11 500 Kč/měs.
Pronájem zařízeného bytu 3+1 PV Svornosti, 87 m2, 4.p./4
16 000 Kč/měs.
Pronájem zařízeného bytu 2+1 PV- sídl.
Svobody, 56 m2, 5 patro. Ihned volný.
Cena 8.000 včetně ink.
Kompletní nabídka v kanceláři
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
NOVINKA !!! Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního domu s 10 bytovými jedn.,
restaurací, vinárnou, vitotékou a dvěma obchody
v historickém centru Prostějova. Cena v RK.
Pronájem obchodu v příz. s výlohou na frekvent. ulici, sklad, kancelář 30.000 Kč/měs+en.
Pronájem obchodu 50 m2 v centru PV,
suterén
15 000 Kč/měs.
Pronájem kanceláří PV-Svatoplukova,
28,4+51,8 m2, 1.p.
7 200 Kč/měs.
48 +27 m2, 1p. nezař.
7 300 Kč/měs.
Pronájem obchodu 75 m2 Prostějov - Dolní
ul.
15000 Kč/měs
Pronájem 400 m2 v suterénu centra PV
cena dohodou
Prodej novostavby sportovního areálu s restaurací a tanečním parketem Dobromilice
3.000.000 Kč
Pronájem KO u centra,obchody,kanceláře,sklady,dílny, v rekonstrukci. Cena v RK
Pro našeho klienta hledáme RD
k rekonstrukci i ve velmi špatném
technickém stavu.Platba hotově.

www.realitycz.net

REALITNÍ KANCELÁŘ
Svatoplukova č. 60, Prostějov
tel./fax: 582 33 77 88
mobil: 608 722 081
e-mail: vejmola@email.cz
nám. T.G.Masaryka 25, Prostějov
(nad cukrárnou Florida)

tel.:
mobil:

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

www.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

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

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.

Aktuální nabídka:

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

BYTOVÝ DŮM - PRODEJ

NOVINKA!

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

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

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

NOVINKA!

NÁŠ TIP!

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

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

VýRAZNÁ SLEVA!

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
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 1.190.000 Kč 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!
Prodej cihlového patr. RD 2 x 3+1 z r. 1979,
PV-centrum, ZP 225 m2, zahrada 257 m2,
výborný stav,
Cena: 5.500.000 Kč
Prodej přízem. RD k rekonstr. PVJihoslovanská, nyní obchodní prostory.
Cena: 1.390.000 Kč
Prodej patrového cihl. RD 4+1, garáž, celopodskl., PV-Trávnická, Cena: 2.980.000 Kč.

Michael Vejmola

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

Alojzov
Zděná chata v klidné rekreační oblasti Alojzov
v blízkosti lesa, na rovinném pozemku 369 m2, vjezd
na pozemek, podsklepená, vlastní studna, el. 220/380,
velmi dobrý stav.
Cena: 890.000,-- 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

RD Nezamyslice
Tel.: 777 851 606
Dispozičně 2+1, zastavěná plocha 143m2,
zahrada 840 m2. Veškeré inženýrské sítě.
Sleva !!! Nová cena 590.000,- Kč

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

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.
SLEVA : 320.000,-Kč
Byt 3+1 (73m2) – ul. Zrzavého,
Prostějov
prodej bytu v os.vlast., panel, 3. patro,
výtah, lodžie, dům po kompletní rekonstrukci, plast.okna,byt v původním
stavu, udržovaný, ihned volný.
Cena: 1.430.000,-Kč
Byt 3+1 (73m2) – Mozartova ul.,
Prostějov
převod dr. velmi pěkného bytu v revitalizovaném domě, panel, 4.patro, výtah,
lodžie, šatna, koupelna po rekonstrukci,
nízké náklady, velmi dobrá lokalita, volný po dohodě. Cena : 1.400.000,-Kč

RD 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

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

1+1, n/c, centrum
5.000,- Kč/měs.+ink.
1+1, z/p, Tylova, PV
6.300,- 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.

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

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
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U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
fax.: 582 351 422, www.ackoreality.cz
zelená linka: 800 107 01
BYTY:
SLEVA! Byt 4+1 V.Špály, OV/panel, 90 m2, 7.p., lodžie, byt
je nadstandardně a moderně zrekonstruovaný. 2 100 000,-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.
8 000,- 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

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

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

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

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
POSKYTUJEME KRÁTKODOBé
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◘ Prodej chaty 2+kk, Bělecký mlýn, pozemek
cca. 420m2. Krásné, klidné místo u potoka.
Cena 230 000Kč

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 E. Beneše OV 68m2 1.390.000Kč T:723 335 940
3+1 Moravská Cihla OV 75m2 + sklep, lodžie.
Cena 1.590.000Kč Možno 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 Zrzavého. Dům po revit.OV. 95m2.Byt částečně
přestavěn. Lodžie, sklep. Při rychlém jednání možná
sleva. Cena 1.850.000Kč
T:739 322 895
4+1 u centra PV OV 120m2, šatna, terasa, zimní zahrada, 2x sklep a garáž. Klidné lokalita. 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 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 690.000Kč T:723 335 940
RD 3+1 Vřesovice zahrada Cena 770.000Kč
T:723 335 940
RD 3+1 Kostelec po rekonstrukci Cena 950.000Kč
T:723 3359 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 3+1 Pěnčín Cena 1.150.000Kč
T:723 335 940
RD 4+1 Kostelec n. H. dobrý stav, vjezd pro auto, dvůr,
dílna, zahrada. Cena 1.240.000 Kč
T:732 285 189
RD 4+1 Ondratice. Cihla.Velmi dobrý stav. Dvůr,

hosp. stavení, garáž, zahrada 1250m2. Topení ústřední
plyn, koupelna s WC. V kuchyni krb a linka na míru.
Obytná plocha 135m2. Cena 1.260.000Kč.
T:739 322 895
RD 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 Brodek u Pv 4+1 zahrada 1000m2, garáž, Cena
1.650.000Kč
T:723 335 940
RD 3+1 Plumlov po rek., zahrada.Cena 1.760.000Kč
T:723 335 940
RD 5+1 Prostějovičky Zahrada, garáž, plyn.ústř.topení
Cena 1.850.000Kč
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 1.040m2 Cena 690.000Kč
T:723 335 940
St. pozemek Vřesovice 2400m2 sítě u pozemku
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 Hvězda v suterénu 20m2 Nájem 4.000 Kč
T:723 335 940
1+1 sidl. Svobody. Nájem 6000Kč vč. ink.
T:739 322 895
1+1 Okružní 46m2 lodžie Nájem vč. ink. 6000Kč
T:739 322 895
Nadstandardní 1+1 Slezská. Po kompletní rekonstrukci. Nájem vč. ink. 7.000Kč
T:739 322 895
2+1 Poděbradovo nám. Po rekonstrukci,70m2, terasa.
Nájem 4.950Kč +en.
T:739 322 895
Nový 2+1 Hliniky Nájem 5.800kč+ ink.T:739 322 895
2+1 Belgická Nájem vč. ink. 7.000Kč T:739 322 895
2+1 Plumlovská 56m2, přízemí Nájem vč.ink.7.000Kč
T:723 335 940
2+1 Žeranovská Nájem 6.500Kč + ink T:723 335 940
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. 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 Beneše Nájem vč. ink.8.800Kč
T:739 322 895
Luxusní 3+1 Martinákova Zařízený byt po celkové
rekonstrukci. Nájem vč. ink. 9.000Kč T:739 322 895
3+1 M. Pujmanové Cihla.Velmi pěkný prostorný byt.
2 balkony. Neprůch. pokoje. Klidný dům. Nájem vč.
ink. 8.300Kč
T:739 322 895
Nadstandardní 2+1 Slezská 80m2 + terasa 24m2.
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 PV Okružní, po rek., cihla 7.000 Kč/m + en
2+1 PV Okružní, po rek., cihla, zařízen
8.000 Kč/m + en
2+1 PV Raisova, po rek. cihla, 7.500 Kč/m vč. en
3+1 PV Budovcova, po rek. cihla
8.500 Kč/m + en
3+1 PV Moravská, po rek., zařízen
9.500 Kč/m vč. en

Byty prodej
1+1 OV, PV Okružní
2+1 OV, PV Palackého, cihla
2+1 OV, Okružní, panel,
3+1 OV, PV V. Ambrose 61m2, cihla
3+1 DV, PV Šmeralova
3+1 DV, PV A.Slavíčka,

790tis Kč
1.090tis Kč
1.200tis Kč
1.690tis Kč
1.550tis Kč
1.450tis Kč

RD Kostelec na Hané, novostavba 5+1, garáž,
dílna, bazén. 2.690tis Kč rychlé jednání – sleva!
RD Přemyslovice. Po rek. 1+1.
1.050tis Kč
RD PV Čechovice, 3+1, 2 x 1+kk, garáž,
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
RD Hrubčice, 2 x 3+1, garáž, po rek. 2.400tis 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 neb. prostor Drozdovice 80m2
10tis 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 DV/OV Mořice, po rek, cihla
690tis 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 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.

      
    

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

    
    
   

  
Byt
3+kk Prostějov,
Podjezd



1.870.000,-Kč


RD nebo chalupa Buková
u Protivínova
290.000,-Kč
Tel.:606 922 838
RD
1+1
Měrovice
na
Hané
    
RODINNé DOMY, CHATY
440.000,-Kč
     

* RD 3+1 v Krumsíně, cihlový, zastavěná plocha
 
Raková,
 okr.

90m2. V přízemí domu je obývací pokoj, kuchyň,
RD nebo chalupa
     
koupelna a WC. V patře jsou 2 pokoje z toho jeden
Bělecký
Mlýn
– chata 2+1, el. 220/380 V, vl. studna,
515.000,-Kč

se vstupem na terasu, plynové ÚT. Dále je k prodeji 
Prostějov
     

bazének, udírna, pozemek 500 m2. Cena 440 tis. Kč.
zahrada 390m2 s novou prostornou garáží a s pod-       
RD 3+1
Vřesovice,
 

okr.Prostějov
  
sklepenou kůlnou.
Cena 1.670.000Kč.
  
    

765.000,-Kč
* Rekreační chata mezi obcemi Čunín a Maleny    
       
na samotě uprostřed lesa, v sousedství jsou jen      
RD 2+1
Slavětín
u Litovle
 

 
   
čtyři další chaty. Chata je přízemní, podsklepeNěmčice
n.H. - RD
4+2, samostatně stojící, veškeré
 
 
890.000,-Kč







 
ná. Vstupní nekrytá terasa, hala, kuchyň a ložniIS, malý dvorek, dokončení rekonstrukce před prode
u


Cena 999 tis. Kč 
ce, WC suché. Zastavěná plocha chaty včetně jem.
RD
Savín
Litovle
1.100.000,-Kč
     
     
terasy je 50m2. Celková plocha oplocené, udrRD
Vranovice
Kelčice





žované zahrady je 462m2. Cena 350.000 Kč.
     
    
* Rekreační chata 2+1 v Prostějovičkách, cihlo1.190.000,- Kč
vá, nová střecha a rozvody elektřiny, zastavěná
RD
6+2
Drysice
okr.
Vyškov
Kralice n.H. - RD 5+1 s garáží, řadový, poschoďový,
plocha 56m2, zahrada 844m2.
veškeré IS, dvojgaráž, zahrada, po částečné rekon1.350.000,-Kč
Cena 380.000Kč – DOPORUČUJEME !!.
strukci.
Cena 1.575 tis. Kč.
* RD 5+1 v Dobrochově. V 1NP je vstup přes
RD
2,5+1
Slatinice
,
okr.
Olomouc
zádveří na chodbu, je zde schodiště do 2NP, ga2.450.000,Kč
ráž, bývalá uhelna, kotelna a sprcha. Ve 2NP je
chodba, spíž, WC, kuchyně s jídelnou a obývací
RD
5+1
Čehovice,
okr.
Prostějov
pokoj. Ve 3NP je chodba, koupelna, WC a čtyři
Otaslavice – RD 2+1, řadový, poschoďový, smíšené
2.700.000,-Kč
    
 
obytné místnosti. Dům je napojen na veškeré
zdivo, El., voda, plyn, kanalizace, malý dvorek.
Cena 540 tis. Kč      
inženýrské sítě, byl postaven v roce 1991 a je
RD
5+2
Čelechovice,
okr.
Prostějov



velmi dobře udržován.
Cena 2.490.000Kč.

Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice, Čechovice,     
3.100.000,Kč
 

* RD 5+1 v Brodku u Konice, po kompletní reAlojzov
a Mostkovice.   
       
    
konstrukci, cihlový, celk. výměra poz. 400m2,
Stavební
pozemek
Vranovice
zast. plocha 126m2. V přízemí jsou 2 pokoje,
      
Kelčice
475,-Kč/m2
kuchyň, chodba s koupelnou a WC. V podkroví
jsou 3 pokoje z toho jeden s lodžií. Dále garáž,
2 Stavební pozemky Kralice na
kotelna a sklad uhlí, na zahradě gril. Vzdálenost
Hané
600,.Kč/m2
Byt 3+1, Dr., panel,, po rekonstrukci, Němčice
20km od Prostějova. Čistý vzduch, klid a krásná
Cena 1.099 tis. Kč
příroda. Cena 1.830.000Kč – SLEVA !!      
Pronájem výrobních prostor 400
  

 
 
Byt 1+KK,
OV, panel,
v PV
Cena 635tis. Kč
Tel.:606 922 838
m2 Prostějov
25.000,- Kč/měs.
Byt 1+1, OV, panel, v PV
Cena 799 tis. Kč
Plumlovská přehrada – dřevěná chata 2+1, el. 220 V,      
pozemek 450 m2.
Cena k jednání 440 tis. Kč.     



BYTY

      
Byt 1+1, Dr., panel, v PV

Cena 848 tis. Kč

Tel.: 606 922 838
POZEMKY

* Prodej stavebního pozemku v
celkové výměře 1.438m2, která obsahuje i třeDALŠí NABíDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz
tinový podíl na příjezdové komunikaci. Sítě u
CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
pozemku. Poslední volná parcela v dané lokaliBYT
Či DŮM?
tě.
Cena 700Kč za 1m2.
  


ZAVOLAT
A MY
VÁS RÁDi
  STAČí
JEN

 

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 k jednání.
Cena: 1.900.000,- 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, DR, 55 m2, lodžie, panel, PV–V. Špály Cena: 890.000,- Kč
Byt 1+1,OV, 39 m2, cihla, PV – Krasická, novostavba
Cena: 1.060.000,- 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 4+1,OV,95 m2, lodžie, panel, PV – J. Zrzavého, pěkný po úpravách
Cena: 1.850.000,- 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.

      
  
     
  
  
   
   
    
     
    
  
    
   

Byt 1+KK, OV., panel v PV
Cena 899 tis. Kč
* NOVINKA * Prodej bytu 1+1, Prostějov,
 
   
Byt 
2+1, panel, Dr., PV
Cena
999tis. Kč      
ul. Dobrovského, OV, panel, 5 NP, 38m2,
no-
Byt
2+1 s šatnou,
Dr.,
panel,
v
PV
Cena
1.000
   
tis. Kč     
OV, panel,
pěkná lokalita, v PV Cena 1.100 tis. Kč
2+1,
vá plastová okna, balkon, zateplení, střecha,
 Byt


Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV Cena 1.200 tis. Kč      
výtahy - dům je po celkové revitalizaci, sklep.
Byt 2+1, Dr., cihla, nízké náklady v PV Cena 1.210 tis. Kč     
Parkování u domu.
Cena 850.000Kč.
2+1 s šatnou,
panel,
v PV Cena
1.155 tis. Kč
Byt
Dr.,


* NOVINKA * Prodej bytu 1+1, Prostějov,
ul. 
Byt 2+1, Dr.,
cihla, po rekonstrukci,
v PV 
Cena 1.260


tis. Kč
Byt
2+1
s
šatnou,
OV,
panel,
v
PV
Cena
1.365 tis. Kč
Tovačovského, OV, cihla, 1 NP, 35m2, plast.
 Byt


2+1, OV, cihla,
v PV  Cena
1.390 tis. Kč
okna, sklep, byt po rekonstrukci bez dalších
in
Byt 3+KK, Dr, panel, v PV  
Cena
1.290 tis. Kč
vestic. Parkování u domu. Cena 860.000Kč
Byt 3+1, 
OVpanel, v PV
1.365 tis. Kč
 
Cena

Byt 3+KK, OV, cihla, v PV
Cena 1.390 tis. Kč
 



 1.450
 tis. Kč
Byt 3+1,
Dr., panel,,
po rekonstrukci
v PV Cena
  
panel,
porekonstrukci,
 v
Pěkný byt 3+1, v OV,
PV
Cena
1.470 tis. Kč

   
Plumlově
o 
Byt 3+1, OV, panel, po rek., v PV
Cena 1.699 tis. Kč

           

Hanáckého pluku 1498/3

  

  
779
00 Olomouc
    
www.oknorealit.cz
      
tel. 606
742 419p.
Studený
 

  
tel. 844 111 141

inzerce je
vždy čtvrtek
ve 14.00
hodin

Reality

18.
května
2009
18.
května
2009 20

20

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

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,-

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,-

reality

reality

reality

reality

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

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

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

Pronájem bytu 3+1 a 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.

Prodej 3 + 1, Na hrázi, OV/P, 74m2,
šatna, lodžie, po rekonstr., tel. 774 101
818, www.byty-gfb.cz
Koupíme větší 1 + 1, klidná lokalita.
Tel: 774 858 723.

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

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

Prodám cihlový byt 2 + kk, ul. Raisova.
Byt po celkové rekonstrukci. Tel.: 608
267 230.

Koupím stavební pozemek s možností okamžité výstavby. Prostějov a okolí. 777 231 606.

Prodám 3 + 1 v PV cca 71 m2, zatepleno, plast. okna, cena 1.150.000 Kč.
Rychlé jednání = sleva. Tel.: 724 337
984

Koupím rodinný dům v Prostějově s
menším pozemkem. Stav nerozhoduje. 773 925 779.

Prodám byt 2 + 1, sídl. Hloučela, plast.
okna, lodžie, zateplení. Velmi výhodná
cena. Tel.: 603 77 65 79.

Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 777 231 606.

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

Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. Děkuji.
777 851 606.
Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoli na sídlišti v Prostějově. Cena
max. 10.000 vč. inkasa.
777 231 606.
Sháním pozemek na stavbu RD, nejlépe v dostupných obcích poblíž dálnice Olomouc – Vyškov. 773 925
779.

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

Hledám udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic,
Nové Dědiny aj. Částečná rekonstrukce možná. 777 231 606.
Prodám byt 1 + 1 v OV, plastová okna, nová koupelna, dlažba. Tel.: 777
765 130.

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

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

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

DOMY - prodej

Želeč
Konice
Kostelec na Hané
Prostějov

2+1, 560 m2, 1.449.000,- Kč
2+1, 180 m2, 789.000,- Kč
4+1, 180 m2, 1.250.000,- Kč
3+1, 100 m2, 1.799.000,- Kč

POZEMKY – prodej

Stražisko
louka, 4.120 m , 240.000,- Kč
PV – Dr. Horáka
výstavba RD, 400 m2, 800.000,- Kč
2

BYTY – prodej

PV – Jana Zrzavého 4+1, 95 m2, 1.850.000,- Kč
PV – Kap. O. Jaroše 3+1, 78 m2, 1.699.000,- Kč
PV – Tylova
3+1, 76 m2, 1.749.000,- Kč
PV – Pujmannova 1+kk, 35 m2, 750.000,- Kč
PV – Moravská 3+1, 75 m2, 1.630.000,- Kč

BYTY – pronájem

PV – Plumlovská 2+kk, 68 m2, 6.500,- Kč/měs.
PV – Vápenická 1+kk, 46 m2, 7.300,- Kč/měs.
Kostelec na Hané 3+kk, 76 m2, 8.500,- Kč/měs.

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

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

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

Prodám jednopokojový byt v OV. Tel.:
602 590 696.
Pronajmu 1 + 1, 35 m2, po rekonstr.,
zahrada, 4.200 Kč + ink. Čelechovice.
Tel.: 777 124 888

Prodám půdní prostory k výstavbě bytů
v PV. 602 840 145.

Pronajmu byty 1 + kk v PV a v
Mostkovicích Tel.: 602 745 131.
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.
Prodám byt 3 + 1 a garáž v PV (OV,
cihla). Cena 1.550.000 Kč + 250.000
Kč. Volejte zájemci nikoliv RK tel.:
605 577 282 od 18.00 hod.

Pronajmu nebytové prostory (obchod) cca 35 m2, na hlavní ul. v PV.
6.000 Kč. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu byt 3 + 1 na sídl. E.Beneše.
Tel.: 724 883 309.
Pronajmu byt 2 + 1, 7.500 Kč vč. ink.
Sídl. svob., 604 940 360.
Pronajmeme garáže v Držovicích za
1.050 Kč/měs. Tel.: 608 811 174.
Pronajmu byt 1 + 1 v RD, 6.500 Kč
vč. ink. Tel.: 728 380 936.
Koupím chatu nebo jen zahradu na
Plumlovské přehradě nebo v
Prostějovičkách. RK nevolat! Tel.:
720 204 000.
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 RD v Prostějově nebo do 30
km. Platba ihned. 773/631 631.

Hledám domek k celkové rekonstrukci, demolici do 20 km od PV. Volejte
733-340 168.
Pronajmu zavedený AUTOSERVIS v
PV. Cena: 30 000,-/měsíc. Tel. 605 247
968.

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,Možná výměna za RD nebo byt s doplatkem. Tel.: 773 631 631
Prodám byt 4 + 1, 95 m2, OV, v PV, po
úpravách, 773 99 68 23.

Koupím pole, zahradu v PV nebo do1
km od PV. Tel. 608 601 719.
Pronajmu pozemek na Plumlovské ul.
vhodný pro autobazar, zahradnictví,
atd. Tel. 605 247 968.
Pronajmu garáž na Krapkové ul. Tel.:
608 871 701.

Pronájem novostavby bytu 2 + 1, terasa, slunný, "U pyramidy". Nájem
8.000 Kč. Tel.: 724 283 514. NEVOLAT RK!

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

Koupím RD v Prostějově, i k rekonstrukci. Ne RK. Tel. 603 533 860.

Prodej RD 2 + 1 v Prostějově. Malá
zahrádka. Cena: 2 000 000 Kč. RK
nevolat. Tel. 605 247 968.

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

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.
Přijmeme kuchaře/-ku do restaurace a
pizzerie Fontána. Tel.: 773 654 213.
www.cinnostdoma.cz/gv

Prodej RD Plumlov 3 + 1 po rekonstrukci se zahradou. Cena 1.950 tis.
Tel.: 777 181 816.

Prodám garáž na Brněnské ul. Tel.:
774 311 021.

Zavedený podnik v Prostějově hledá
barmany – barmanky do náročného
provozu. Praxe nutná. Tel.: 603 482
553.
www.pracedomu.info
www.primabyznys.com

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

Pronájem 3 + 1 zděný, volný od července. Tel.: 602 721 126 volat po
17.00 hod.

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

Pronajmu garáž okolí B. Němcové.
Tel.: 603 726 030.

Prodej RD Alojzov 3 + 1 s pěknou zahradou, cena 1,2 mil. Tel.: 777 181
816.

Pronajmu podkrovní 1pokojový byt
na Olomoucké ul. Cena 4.100 Kč +
ink. Tel.: 777 20 50 14.

Prodám 3 + 1 v OV, v PV. Ne RK!
Tel.: 608 02 19 57 po 16.00 hod.

Přijmeme obsluhu za bar se sázk.
Kanceláří. Nástup možný od
1.6.2009. Více Inko na tel.: 775 654
205.

Pronajmu byt 1 + 1 na ul. Libušinka v
PV. Volný ihned. Nájem 4.800 Kč +
ink. Tel.: 724 670 535.

CESTAP s.r.o. přijme instalatéra na
HPP, nutný ŘP, praxe 5 roků. Tel.: 777
94 20 21.

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

Přijmu servírku/číšníka do zavedené
pivnice v okolí PV. Po dohodě možnost ubytování. Tel.: 775 140 734.

Pronajmu byt 3 + 1, kompletně zařízen, blízko centra. Cena vč. ink. 9.000
Kč. Tel.: 604 613 374.
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.
Prodej RD 2 + kk v Domamyslicích se
zahrádkou. Cena dohodou. Tel.: 725
015 064.
Hledám RD k rekonstrukci se zahradou, nejméně 500m2, samostatně stojící nebo rohový. Za nabídku děkuji.
Tel.: 606 742 419
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.
Prodám RD 5 + 1 Kralice n/H po celk.
rekonstrukci. RD, garáž, zahrada jsou
na po zemku 621 m2. Přilehlý pozemek 1.072 m2 (oploc. upravená zahrada) lze využít jako zahradu nebo
pro stavbu RD. Lze prodat samostatně. Cena dohodou. Tel.: 603 476 950.

Prodám byt 3 + 1 v klidné lokalitě PV.
Byt i dům po úpravách. Tel.: 736 732
287.
Prodám byt 3 + 1 ul. Tylova. Dům po
celkové opravě. Nové stupačky, nový
výtah, pl. okna. Cena 1.370.000 Kč.
Platba v hotovosti = sleva. Tel.: 608
71 26 23.
Pronajmu byt 2 + 1 na ul. St. Manharda
35 – 37. Informace na č. 608 411 111.
Prodám RD 3 – 4 + kk, po kompletní
rekonstrukci v centru Plumlova za
1.880.000 Kč. RK nevolat. Tel.: 776
16 16 00.
Prodám byt 1 + kk v OV, Krasická ul.,
39 m2, kuch. linka, vest. skříň, sklepní
kóje. Cena 1.150.000 Kč. Tel.: 773
940 777.
Pronajmu byt 1 + 1 v RD u hl. nádraží
v PV. Cena 3.500 Kč + ink. Tel.: 731
993 031.
Vyměním dvougenerační RD s garáží
a zahradou za menší. Vše v PV. Tel.:
731 993 031.
Pronajmu garáž v zadní části objektu
„U tří bříz“ za 500 Kč/měs. Tel.: 606
485 005.
2 + 1 na sídl. Hloučela za velmi výhodnou cenu pod 900.000 Kč. V případě rychlého jednání výrazná sleva.
K nastěhování od 1.6.2009. Slunný
byt s neprůchozími pokoji, lodžie,
plast. okna. Tel.: 603 77 65 79.

Pronajmu byt 2 + 1, cihla, volný ihned.
Tel.: 607 798 040.
Pronajmu 2 + 1 v RD, 110 m2, centrum PV. Tel.: 608 86 16 56. RK nevolat!
Pronájem bytu 3 + 1 od 1.7. zděný, lodžie, Kostelec n.H. 8.500 Kč/měs vč.
ink. T.: 602 515 680.
Prodám byt 1 + 1 v OB, po rekonstrukci. Na Hrázi 10, PV. Tel.: 739 845
243 Ihned volný.
Prodej RD 5 + 1, Čelechovice n/H, ZP
564m2, zahrada 1321m2, garáž, hosp.
budovy, skleník. Tel: 774 101 818,
www.byty-gfb.cz
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
Prodej 2 + 1, A. Slavíčka, DB/P, 50m2,
lodžie, šatna. Ihned volný. Cena
840.000. Tel: 774 101 818, www.bytygfb.cz

Kosmetický salon Madona přijme
kosmetičku. Atrium, Prostějov. Tel.:
604 881 600.

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.
Do nově otevřené hermy hledáme
barmanku/-a. Tel.: 777 27 94 94.
Na čerpací stanici ul. Brněnská přijmu
brigádníka/-ci na víkendové směny.
Tel.: 582 347 561.
Hledám práci – mechanik šic. strojů.
Tel.: 736 746 993.

seznámení
31/175 - rád bych poznal slečnu z PV
a okolí nejen na projížďky na horském
kole, později i víc. Mob.: 604 723 620.
Rozvedený muž 50let heldá ženu k
vážnému seznámení. Přistěhování
nutné. Tel.: 582 368 574

18. května 2009

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).

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.

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.
AGRONOM - na tuto pozici hledá
pracovníka zemědělský podnik u Prostějova. Kontakt tel.: 776 186 301.
Do pánského kadeřnictví přijmeme
kadeřnici/-ka na ŽL. Tel.: 731 335
822.
Přijmu brigádníka na pomocné práce
při montáži markýz. Tel.: 777 130 560
Hledáte nenáročnou práci? Volejte
nebo piště SMS 733 725 025.
Hledám dva schopné lidi na pobočku
v PV, kteří chtějí budovat a jsou ochotni neustále se vzdělávat. Kontakt: 774
090 444.
Bar herna Ponorka přijme kuchařku (kuchaře) na HPP a servírku/číšníka (brigáda víkendy). Tel.:
602 588 617.
PS PLASTY CZ s. r. o. přijme zaměstnance na pozici skladník – řidič po
ČR, Požadavky: řidičský průkaz sk.
B, praxe v řízení, trestní bezúhonnost,
spolehlivost, nástup ihned, e-mail: info@psplasty.cz, tel.: 582 330 871.

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
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.
Prodej konzumních brambor á 8
Kč/kg. Při pravidelných odběrech
cena dohodou. Prodej krmných
brambor á 1 Kč/kg. Firma Mlčoch
Oldřich, Lešany 36. 721 308 323,
582 237 103.
Prodám malotraktor s TP, po GO +
náhr. díly, 739 845 217.

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

www.hubnete.cz/rami
Tel.: 603 816 854
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.
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.
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.
Doprava a prodej písku, štěrku a
kameniva, stavebních materiálů.
Přeprava strojů podvalníkem. Tel.:
777 99 00 22 Konice.
Provádím elektro revize NN, VN, renovace trafostanic a nářadí. Opravy a
montáže elektroinstalace. abielektro@seznam.cz, 774 989 007.
Voda, topení, plyn.
Tel.: 777 722 093.
NESLIBUJI, ALE JEDNÁM !!!
Peníze z nebankovního
zdroje
Jen 3 doklady a máte peníze.
Tel.: 774 42 46 71.
Dokončovací stavební práce, zapravování oken, kachliček… Tel.: 604
681 639.
Opravy oděvů, Trávnická 63. Út 9 –
11, st 14 – 16, čt 9 – 11 hod.

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
Penzion U Lázní nově otevřen. Herma, bar, terminál, bikers bar, zahrádka.
Na čepu Budweiser, speciality na grilu.
Komfortní ubytování za přijatelné ceny,
v centru města. Těšíme se na Vaši návštěvu.

poděkování

Provádíme zakázkovou výrobu kuchyní vč. cenových návrhů a grafického zobrazení i s dovozem, vestavěné
skříní, interiérové dveře, kancelářský
nábytek, dětské pokoje, koupelnový
nábytek, výroba postelí z masivu, renovace kuchyní, veškeré stolářské
práce, dodání a montáž okenních žaluzií i opravy. Dlouhodobá zkušenost
a kvalita. Příznivé ceny. Tel.: 608 86
35 32, www.krchnak.cz
Pokládka zámkové dlažby, fasády,
stavby plotů a zídek, face blok a další
stav. činnosti. Rychle, kvalitně. Tel.:
720 318 195.

Zemní a výkopové práce bagrem
(660 Kč/hod.). Tel.: 777 94 20 21.
VŠICHNI SLIBUJÍ,
MY PŮJČUJEME !!!!
Rychlé jednání, hotovost
na účtu do 48 hodin.
Měsíční splátky.
Schůzky na 774 744 459.

vzpomínáme

Utichlo srdce, uběhl čas a
vzpomínka zůstává v nás.
Dne 24, 5. 2009 uplyne
10 let od úmrtí
paní Vojtěšky RÝPALOVÉ
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Nadešel čas narozenin,
my Ti nemůžeme přát,
jen slovíčko a kytičku
a se slzami v očích vzpomínat.
Dne 19.5.2009 vzpomínáme
nedožité 53. narozeniny
pana Jiřího RŮŽIČKY
ze Ptení.
S láskou stále vzpomínají
rodiče a sestry s rodinami.

Provádíme veškeré zednické práce, rekonstrukce bytových jader, zateplování
fasád, malířské práce atd. Sleva na materiál. Tel.: 774 206 621.
Stavební sdružení provádí: výstavbu
RD, rekonstrukce RD, bytů, zateplování a jiné stavební práce. Tel.: 731 566
255, 608 46 38 84.
NEJSCHVALOVANĚJŠÍ
PŮJČKY V ČR
Bez poplatků a ručitele
Neuspěli jste v bance?
Pomůžeme Vám!
Tel.: 776 494 459.
Potřebujete půjčku nebo větší úvěr?
Vstup švýcarského kapitálu na trh!
Umíme pomoci každému! Volejte 603
898 883.

Dne 18. května 2009 uplynuly
3. smutné roky od úmrtí
pana Václava BÁŠI
z Plumlova.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Jindra s rodinou.

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

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 19. května 2009
uplyne 10 let od úmrtí
paní Vojtěšky PLEVOVÉ
z Lutotína.
Dne 16. května 2009
by se dožil 78 let
pan František PLEVA
z Lutotína.
Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi

Zasáhla vás finanční krize? My vám
pomůžeme! Ručení směnkou až
200.000! Konsolidace půjček, expres!
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.
Express služba do 48 hod. Bank. I nebank. peníze do xxx. Reg. neřešíme.
Když vám nepomůžeme my, tak už nikdo jiný! Přesvědčte se sami! 604 350
741.
Úvěry – hypotéky, řešíme i problémovou klientelu a nejsme linka 900... Peníze do 24 hod. Též hledáme nové spolupracovníky. 605 251 319.
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.

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

Karel Sochor

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

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

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE

Údržba a práce na zahradě, pletí květinových i zeleninových záhonů, osazování, hnojení, zástřih keřů. Tel.: 737
867 950.

koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

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

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

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.

PRODEJ KOL
NÁHRADNÍCH
DÍLŮ
A
DOPLŇKŮ

Hodinový
manžel
Potøebujete

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

VOLEJTE:

775 562 356

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

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

STAROŽITNOSTI

Honda CB600 Hornet,
r.v.2004, 89t.,-

V Ě Š T Í R NA
BA STET

GOLEM

A TRIUM 1.patro

SPOLEČENSKÝ DŮM

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

CHTĚLA BYCH TOUTO CESTOU
PODĚKOVAT VŠEM INSTRUKTORŮM AUTOŠKOLY KALVODA ZA PROFESIONÁLNÍ A
PŘÍJEMNÉ CHOVÁNÍ PŘI VÝCVIKU. GALÍČKOVÁ LENKA

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.

www.hubnete.cz/gv

Najdete nás na:

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

www.herbalifef1.estranky.cz
www.skvelakondice.eu,rnetik@seznam.cz

www.vecernikpv.cz

21

různé

Hlaváčkovo nám 1,PV

Tel.: 731 767 136

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

18. května 2009

Jindra slaví osmdesát!
Jeden z nejvýznamnějších činovníků prostějovské cyklistiky, pan Jindřich Vačkář starší, se v uplynulých dnech dožil významného jubilea 80
let! Jindřich Vačkář vstoupil do sportovního klubu cyklistů již v roce
1941. Koncem šedesátých let se významně podílel na výstavbě prostějovského velodromu. Byl jedním z těch, kteří posunuli prostějovskou
cyklistiku na její tehdejší špičkovou úroveň. K závodní cyklistice přivedl oba své syny Vladimíra a Jindřicha. Právě on se zasloužil o jejich
přípravu a vstup do vrcholové cyklistiky. A i právě díky jeho podpoře a
úsilí dosáhl starší ze synů Vladimír na čtyři tituly mistra světa. Po celou
dobu se výrazně podílel na činnosti prostějovské cyklistiky a dění v ní
sleduje dodnes. Za to mu od členů a činovníků SKC Prostějov patří dík
a přání štěstí a zdraví do dalších let. S blahopřáním se samozřejmě připojuje i sportovní redakce Prostějovského Večerníku.

Házenkářskou sezónu uzavřelo hanácké derby Konickou přestřelku zvládl výsledkově Protivanov
Kostelec přetlačil na závěr bojovný Prostějov
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK - TJ
Sokol II. Prostějov 32:28 (16:14)
Rozhodčí: A. Kondělka, D. Kondělka. Sestavy a branky mužstev - Kostelec na Hané: Varha, P. Navrátil - I.
Chalupecký, Vasiliev 8 (3), Zajíček
2, T. Grulich 5, M. Grulich 5,
Dofek, Rikan 1, Ševčík 5, Vymětal 2, Grepl, Švec 2, Varhalík 2.
Trenér: Alois Jurík. Prostějov:
Hrubý, Rášo - Juráček 2, Bydžovský, Chytil 1, Mičola 6 (2), Kosina
12 (3), Čech, T. Jurík, R. Nevrlý 3
(1), Závodský 3, Šestořád, Jura 1.
Trenér: Antonín Krist. Sedmičky:
4/3:6/6. Vyloučení: 9:8. ČK: M.
Grulich (K) po 3 vyloučení. ŽK: 2:3.
Diváků: 200.
KOSTELEC NA HANÉ - Tradičně
emocemi nabité házenkářské derby
mezi dvěma odvěkými rivaly opět
nezklamalo. Přestože se tentokrát
z pohledu prvoligové tabulky nehrálo o nic než prestiž, tak se výběry
Kostelce a Prostějova do sebe pustily s obrovskou vervou a udělaly tak
povedenou tečku za letošní sezónou. Házená je odnepaměti jedním
z nejtvrdších sportů a to se také potvrdilo ve středečním utkání závěre-

čného 22. kola druhé nejvyšší tuzemské soutěže. Z pozice vysokého
favorita vstupovali do derby domácí
plejeři, kteří potvrdili i ve své druhé
sezóně v první lize, že patří k určitě
k tomu lepšímu co soutěž nabízí.
Naopak jasným outsiderem byli
hosté, kteří nasbírali za celý ročník

le předpokladů a rychle získal čtyřbrankové vedení (6:2). Místo očekávaného exhibičního vystoupení
domácích, se však odhodlaný soupeř nezlomil a začal mírný deficit
stahovat. Profesorský přístup svých
oveček notně cuchal nervovou soustavou jejich kouče Juríka, který běhal až do konce první půle za postranní čárou jako lev v kleci.
Prvním varováním Kostelci bylo stažení na 8:7 a posléze i srovnání z 11:7 na 12:12! Největším
tahounem hostujících mladíků byl
neudržitelný kanonýr Kosina, který
v první půli nasázel domácím půltucet branek. „Když jsem viděl sestavu Prostějova, bylo mi jasné, že nejvíce zlobit budou Kosina s Mičolou
a to se také stalo. Kosina se nakonec
uštval, protože hrál prakticky bez
střídání. Je dobrý, ale na šedesát minut ještě nemá,“ vystihl hlavní nebezpečí zkušený domácí lodivod.
Poločasový výsledek 16:14, pak byl
předzvěstí dalšího dramatu. Velmi
důležitý moment se stal hned
v úvodu druhé půle, kdy za stavu
20:17 poslali nepřesní rozhodčí
Kondělkové Prostějov hodně přísně
do tří! „K rozhodčím bych se nerad
vyjadřoval kriticky, ale myslím si,

NAVŠTÍVILI JSME

To uteklo. Je to těžko k uvěření, ale Jindřich Vačkář starší už oslavil neuvěřitelnou životní metu. Na snímku vlevo při startu jednoho z nespočetných závodů

ŠIPKAŘSKÉ SOUTĚŽE ČMŠS
1. LIGA

pouhé čtyři body a na jaře do utkání
v Kostelci ještě nebodovali. Karty
byly tedy rozdány více než jasně.
Kostelec pyšnící se mimořádně úspěšnou bilancí zdomácí palubovky si
měl suž dlouho sestupujícím soupeřem pohrát jako kočka s myší a nadělit na cestu o patro níže vysoký
příděl. To se však nestalo. Prakticky
dorostenecký výběr Prostějova překvapivě vzdoroval zkušenému soupeři celých šedesát minut a nebyl
daleko od překvapení. Závěr museli
vzít na svá bedra opět interligou ostřílení Kostelečtí Ševčík s Tomášem
Grulichem a Vasilievem, kteří
svými brankami definitivně uhasili
bodové naděje Prostějova.
Kostelec zahájil střetnutí zcela pod-

O 1.-4. MÍSTO

JIŘINA MISTREM!
Závěrečné kolo finálové skupiny nejvyšší soutěže družstev rozhodlo o
tom, že letošním mistrem je Jiřina Black Bears Prostějov! Šipkaři od Jiřiny zvládli nejtěžší poslední krok s obávanými Pitbuly poměrem 10:8.
Obrovské zklamání pak zavládlo v táboře All Stars Prostějov, kteří dokázali zvítězit jednoznačně v Čelčicích 12:6 a čekali na výsledek posledního duelu, který se dohrával až s hodinovým zpožděním oproti jejich utkání… Při návštěvě zápasu Jiřiny s obhájcem titulu, pak s pocitem křivdy ještě před koncem opustili členové All Stars hrací místo stím, že je rozhodnuto. Od nějakého domlouvání posledního střetnutí se však obě strany distancují, vždyť porážka movitého Pitbulls značí jejich absenci na
MČR, kterou zajišťují jen první dvě příčky!
Výsledky 6. kola: Tygři Čelčice - All Stars Prostějov 6:12, ČDS Pitbulls
Prostějov - Jiřina Black Bears Prostějov 8:10.
-zvPadla„Kosa“ na kámen! Prostějovský kanonýr Kosina sice zatížil konto soupeře dvanácti trefami, ale svůj úděl zejména ve druhém poločase neměl jednoduchý. Na snímku ho pacifikuje hned trojice kosteleckých hráčů. foto: Zdeněk Vysloužil

KONEČNÁ TABULKA
1. Jiřina Black Bears Pv
2. All Stars Prostějov
3. ČDS Pitbulls Prostějov
4. Tygři Čelčice

6
6
6
6

4
3
2
1

0
1
1
0

1
1
0
0

1
1
3
5

60:49
64:46
53:56
41:67

13
12
8
3

Protějovští biatlonisté
opět s medailemi
Stává se již pomalu pravidlem letošní sezóny, že kam letní biatlonisté prostějovského Biatlon klubu přijedou - uspějí. Nebylo tomu jinak ani
v posledních dvou závodech, kterých se zúčastnili. Vítězné trofeje získaly Radka Coufalová mezi ženami v Břidličné a Klára Neubauerová
v závodě přípravek, který se uskutečnil v Miroslavi u Znojma. Obrovským překvapením pak skončil na Znojemsku i střelecký souboj žactva
(do 14 let!), který ovládla teprve šestileté Klára Neubauerová. Z dalších
výsledků závodníků z Hané je zřejmé, že v Prostějově působí silné družstvo. V Břidličné skončila K. Neubauerová v žácích čtvrtá, v ženách se
těšily z 3. a 5. místa J. Neubauerová a Z. Staňová. Mezi muži byl Roman
Večeřa druhý, J. Ratiborský pátý, 6. P. Dvořák a 10. A. Odehnal. Na jihu
Moravy pak získala opět třetí místo J. Neubauerová a šestý skončil R. Večeřa. „Kromě dalších pravidelných závodů v letním biatlonu po celé Moravě, se náš agilní klub zapojil do organizace závodů v přespolním běhu
„Běh ve Skalce“. Jedná se již o 3. ročník, který organizuje společně obec
Skalka, Biatlon klub Prostějov a TJ ligy stovkařů Olomouc. Závodit mohou všechny věkové kategorie, od předškoláků až po seniory nad 70 let,“
pozval na chystané závody předseda Biatlon klubu Prostějov Antonín
Dušek.
Závody se konají vsobotu 13. června a čekají na vás zajímavé trasy v lázeňském prostředí. Bližší informace podá zájemcům starosta obce Skalka
p. Frgál (tf: 725 131 160) nebo zástupce prostějovského Biatlon klubu A.
Bůžek (tf: 582 346 953 po 19. hodině).
-zv-

Fotbalový turnaj Jestřábů
HK Jestřábi Prostějov pořádá v pátek 22. května turnaj 6. tříd v kopané.
Dějištěm klání bude hřiště na ZŠ a MŠ Melantrichova a síly mezi sebou
změří pět školních výběrů (ZŠ Melantrichova, ZŠ Letní pole Vyškov, ZŠ
Palackého, ZŠ Kollárova, ZŠ Jana Železného). Začátek turnaje je naplánován na 8:30 hodin a vyhlášení výsledků bude ve 14:00 hodin. Bližší info: nebo tf: 774377361 p. Janeček, 732331709 p. Vařeka,
773081975 p. Dufek.
-zv-

HLASY TRENÉRŮ
Alois JURÍK (TJ Sokol Kostelec na Hané-HK): „Vyhráli jsme zaslouženě! Průběh utkání však vyjma první pětiminutovky neodpovídal tomu, že hraje beznadějně poslední celek s týmem, který měl
před utkáním o sedmnáct bodů více! Do hlav hráčů se asi promítlo, že
není prakticky o co hrát. Po rychlém vedení jsme povolili, navíc Prostějov hrál celých šedesát minut tu svoji hru, protože na víc nemá.
V kostce jsme si tedy zkomplikovali střetnutí sami a soupeř tak byl pořád ve hře. Díky podivnému metru rozhodčích utrpěla hodně kvalita
zápasu, protože se hrálo pořád v oslabení. Hodně nám také chyběl
v minulém utkání vyloučený Paták, báli jsme se tedy střílet a tlačili
jsme se pořád do brankoviště a hledali jsme pivota. Také kolega trenér
je dostatečně zkušený, aby naše slabiny odhalil. V momentech kdy
jsme stříleli z dálky to bylo dobré. Mám takový dojem, že se kluci viděli už na závěrečné oslavě. Nasazení Prostějova mě vůbec nepřekvapilo, ti kluci se chtěli předvést a já nezastírám, že o některé zájem mám.
Navíc je to derby a bylo by špatné kdyby sem přijel odevzdaný soupeř.
Samozřejmě je mi líto, že Prostějov vypadl, ale to má dlouhodobé důvody.“
Antonín KRIST (TJ Sokol II. Prostějov): „Po prospaném začátku se
nám podařilo vrátit do zápasu a až do konce jsme měli reálnou šanci.
V průběhu druhé půle jsme se dokonce dostali na dostřel jediné branky,
ale v těchto fázích nám činil největší potíže David Ševčík. V útoku jsme
se přes něj hodně obtížně prosazovali a v obraně jsme si s ním také nedokázali poradit. Pro mě to byla nejvýraznější postava celého utkání. Na
naší straně podali výborný výkon Mičola s Kosinou, kteří to odtáhli střelecky. Škoda jen, že jsme více nevyužívali křídelní hru. Velmi mile překvapil výkonem i Závodský. Za bojovnost a nasazení nemám mužstvu
opravdu co vytknout. Škoda jen výkonu těch rozhodčích, kteří nenechali
hrát oba týmy házenou. Zmínit musím také korektní hru soupeře.
V hlavě se mi honí myšlenky, že kdybychom odehráli celé jaro
s takovým nasazením, tak bychom určitě nedosáhli takových výsledků,
s jakými nakonec soutěž opouštíme.“
-zvže utkání nezvládli. Necítím se
ukřivděn, ale svým rozhodováním
absolutně nezapadli do atmosféry
utkání. Byli moc úzkostliví,“ ohodnotil výkon bratrské dvojice arbitrů
hostující kouč Antonín Krist. Obdobně se na adresu mužů
s píšťalkou vyjádřil i domácí lodivod. „Připadlo mi, že se báli, aby se
to neservalo. Určitě nepodali dobrý
výkon a spíše tempu zápasu uškodili,“ souhlasil se svým kolegou Alois
Jurík. Obvyklé nářky trenérů na rozhodčí byly tentokrát oprávněné, o
čemž svědčila i častá a hlasitá nevole z obou početných táborů příznivců. Přitom se celé utkání odehrávalo
v mimořádně fair duchu a žádný
zákrok nepřekročil únosnou mez.
Místo doražení oslabeného soupeře
však přesilovka tří mužů v poli
z pohledu Kostelce dopadla přesně
opačně. Zbytečnými fauly se oslabi-

li domácí a rázem bylo 23:22. Bouřlivá atmosféra v hledišti vlévala
stále nové síly do žil hráčům a utkání
vygradovalo v poslední desetiminutovce. Naději na zvrat utnul hostujícím mladíkům Kostelec osobkou
na Mičolu a prodáním nepřeberných zkušeností. Postupně se individuálně prosadili David Ševčík, Tomáš Grulich, Tolja Vasiliev a Jiří
Vymětal (27:24) a tento trhák se už
nepodařilo přes veškeré úsilí a snahu Prostějovu až do konce zlikvidovat. „Na to ti zkušení hráči jsou. Bylo to stejné jako v Prostějově, tam to
utkání taky zlomili naši nejzkušenější,“ chválil své opory Jurík. Konečné skóre 32:28, tak odstartovalo
spokojenou děkovačku domácích
borců a na druhé straně vlilo naděje
do
prostějovského
tábora
s výhledem na následující druholigovou sezónu.
-zv-

„Jsem hodně unavený,“ říkal kostelecký kapitán
Jednoznačným králem regionálního házenkářského derby byl nejzkušenější hráč na palubovce, sedmatřicetiletý pivot Kostelce David
Ševčík. Jeho zkušenosti, společně
s vrozenou vůlí po vítězství byly tou
rozhodující troškou, která nakonec nečekaně vyrovnané střetnutí
převážila na stranu domácího celku. „David byl hlavní oporou Kostelce. Těžko jsme se přes něj prosazovali, jak v útoku, tak i v obraně,“
vysekl poklonu ústřednímu hráči
soupeře prostějovský kouč Antonín Krist. Udýchaný domácí kapitán také poskytl bezprostředně po
utkání pár vět Prostějovskému Večerníku.
¤ Jak se cítíte po tak těžkém derby zápase?
„Jsem unavený. Trochu jsem se nadřel. Derby? Každý tomu tak říká,
ale dnes už bylo o všem rozhodnuté, takže se spíše jednalo o zápas,
který se musel odehrát. Kluci
z Prostějova hráli velmi dobře a já
jsem vážně hodně unavený i z celé
sezóny.“
¤ Zápasů s Prostějovem máte za

sebou hodně. Hrál jste někdy
proti tak mladému soupeři, skoro dorostu?

(smích) „Já už dnes hraji každý
zápas proti dorostu! Většinou jsem
v každém zápase nejstarší na place.

Tvrďák zasahuje. Nesmlouvavý bojovník David Ševčík (vpravo) patří
dlouhá léta knejvětším oporám kosteleckého týmu.
Foto: Jarmila Pospíšilová

Málokterý ze soupeřů mi může tykat… berte to s rezervou (opět
smích). Na hřišti je to jedno, jestli je
mladý nebo starý. Ti kluci jsou šikovní a musí se hrát pořád stejně naplno.“
¤ Místy jste držel i dva soupeře
zaráz. Cítíte fyzickou převahu?
„Je to o síle. Ti kluci jsou hodně
mladí a ta síla je teprve čeká. Musí
na sobě pracovat. Je škoda, že mě za
to vyloučili, to určitě žádný faul nebyl. Bylo to opravdu jen díky mým
fyzickým dispozicím.“
¤ Překvapil vás Prostějov svou
bojovností?
„Osobně si myslím, že ti kluci hráli
uvolněně. Opravdu neměli co ztratit. Podali velmi dobrý výkon bez
nějakých zbytečných nervů. Nebyli svázáni taktikou. Vnímám to tak,
že si zahráli dobrou házenou a mě
příjemně překvapili.“
¤ Jak zapadli do rámce utkání
rozhodčí?
„Já rozhodčí komentovat nebudu.
To musíte posoudit vy jako nestranní pozorovatelé. Ono se to z hřiště
posuzuje mnohem hůře než

z hlediště. Rozhodčí mají také svůj
pohled, takže k tomu opravdu nic
říkat nebudu.“
¤ Byla po první půli v kabině
bouřka?
„Ani ne. Spíše jsme si řekli jenom
co a jak budeme hrát. Chtěli jsme
zrychlit naši hru, což se trochu podařilo. Je však konec sezóny a těch
sil už opravdu není moc.“
¤ Bylo to vaše poslední derby nebo budete ještě pokračovat?
„Určitě nebylo. Pokud budu platný
mančaftu na hřišti a bude mi sloužit
zdraví, tak budu pořád hrát. Zdraví
je však nejdůležitější, chuť mám
pořád.“
¤ Jak jste spokojen jako kapitán
s celkovým výsledkem sezóny?
„Splnili jsme předsezónní cíl umístit se do šestého místa. Uvidíme
jestli to nakonec nebude ještě o jednu pozici lepší (Kostelec měl po utkání jednobodový náskok před šestým Jičínem, který hrál v Karviné
pozn. red.). Trochu nám nevycházely zápasy venku, což je škoda,
protože jsme mohli být ještě výše
než jsme teď.“ Zdeněk Vysloužil

Tenisoví amatéři zahájili sezónu turnajem v mužských čtyřhrách
V sobotu 16. května se na tenisových kurtech Tenis areálu Dušana
Běhala v Prostějově, uskutečnil již
9. ročník tradičního klání mužských čtyřher neregistrovaných
hráčů. I za chladného a dešťovými
přeháňkami provázejícího počasí,
se na kurtech sešlo velmi kvalitní
osazenstvo turnaje v počtu dvaadvaceti dvojic. „Do turnaje nenastoupili jen domácí prostějovští
hráči, ale přijeli k nám i tenisté ze
Zlína, Kroměříže, Kojetína a také
Třince,“ sdělil ředitel turnaje Pavel Faltýnek. Turnaj se hrál tradičně ve čtyřech skupinách na 6 gamů, ze kterých postupovaly první
dva páry do vyřazovacích bojů.
Již ve skupinách se odehrála
spousta vyrovnaných zápasů. A i
to napovídalo o kvalitě tohoto turnaje. „Dorazil jsem na tento tenisový turnaj s deblovým partnerem
Petrem Vitáskem až z Třince.

Když jsme zjistili termín turnaje,
byli jsme již nahlášeni na velice
prestižním turnaji série tenisového okruhu Malý Open (tenisová
liga neregistrovaných hráčů v celé
ČR), ale ani chvilku jsme se nerozmýšleli, účast zrušili a nahlásili se sem. Zdejší turnaj nás totiž
oslovuje již dlouhá léta svou skvělou organizací a kvalitou. Domácí
hráči jsou jistě náležitě hrdí, že
mají ve svém městě takový kvalitní tenisový areál, který je určen
přímo pro amatérské hraní tenisu,“ řekl účastník turnaje Marek
Mojak. Který po náročném a
tuhém boji podlehl ve finále se
svým tenisovým partnerem Petrem Vitáskem domácímu páru Šilhánek, Šilhánek 6:9 na gamy. Dělené třetí místo vybojovaly páry
Lachman, Lachman a Šírek, Kolečkář. Nejlepším hráčem celého
turnaje byl vyhlášen Michal Šil-

hánek, domácí hráč Tenis areálu
Dušana Běhala. O občerstvení
hráčů, se výtečně postarali sami
majitelé areálu. Nebyla nouze o
vyhlášené „Dušanovy steaky“,
které pro hráče připravoval jako již
tradičně sám majitel. O organizaci
a korektní chod celého turnaje se

vzorně starali Vladimír Běhal a
František Opletal. „Chci poděkovat všem partnerům a sponzorům,
kteří podpořili a přispěli na již devátý turnaj mužských čtyřher v našem Tenis areálu. Poděkování patří také mojí manželce Daně a
mým rodičům Vlastě a Vladimíro-

vi, bez kterých by jistojistě uspořádání tak kvalitních turnajů v
žádném případě nešlo,“ dodal Dušan Běhal. Celý turnaj se nesl ve
sportovním i přátelském duchu a
odstartoval jarní část sezóny, ve
které budou následovat turnaje ve
čtyřhrách žen a mixů.
-kš-

Fotbalová kvalita derby však diváky nenadchla
Sokol Konice - TJ Sokol Protivanov
3:4 (1:2)
Branky: 44. Rus, 65. Kobylík, 82.
Macháček - 1. Penc vlastní, 6. Machálek, 57. a 60. Rojka. Rozhodčí:
Stloukal - Seidl, Drápal. ŽK: Látal,
Rojka, Niessner. Rohy: 6:5. Diváků:
230. Sestavy mužstev - Konice: Kýr
- Šimek, Řehák (66. T. Křeček),
Penc, Rus - Coufal (80. Hlouš), Michalčák, Macháček, Schön - Přikryl
(80. Režný), Kobylík. Trenér: Karel
Procházka. Protivanov: Vítek Pászto (63. Niessner), Vala, Koláček, Kulíšek - M. Dostál, Látal,
Poláček (60. Valášek), Valenta Rojka, Machálek. Trenér: Roman
Sedláček.
KONICE - Předehrávané středeční
30. kolo Moravskoslezské divize
potvrdilo, že jarním pánem fotbalového Prostějovska je jednoznačně
Protivanov. Očekávaná jízda dobře
šlapajícího hostujícího týmu proti
rozklížené Konici se však nekonala.
Rychlé a laciné vedení favorita
ukolébalo a místo doražení
vrávorajícího soka přišlo uspokojení, jehož důsledkem byla
kontaktní branka vzávěru poločasu. Po poločasovém mytí hlav se
dvakrát prosadil Rojka, ale Koničtí
v závěru dvěma trefami vykřesali
nečekanou bodovou naději, kterou
však do kýženého konce nedotáhli.
Sečteno, podtrženo - Konice podlehla Protivanovu 3:4 a nad Kučerákem se reálně sbíhají sestupová
mračna!
Zatímco ve všech předcházejících
vzájemných divizních duelech byli
vždy favoritem vyhroceného utkání
Koničtí, tak tentokrát šli z této pozice do zápasu jednoznačně svěřenci
trenéra Romana Sedláčka. Jen pro
ilustraci. Konice z osmi jarních
střetnutí vytěžila pouhé čtyři body a
navíc všechny na venkovních trávnících. Na domácí ultramoderní
umělce je konický výběr vítaným
sparingpartnerem, když všechny
čtyři zápasy Konice prohrála
scelkovým skóre 3:15! Oproti tomu
Protivanov v dosavadním průběhu
válí a s bilancí 4-2-2, skóre 10:3 patří ke štikám divizního jara. Ještě
větší hodnotu protivanovským akciím před derby dával i pohled na sestavy obou celků. Domácí lodivod
musel oželet mezi třemi tyčemi
svou největší oporu Kmecika, který

nafasoval stopku za předchozí vyloučení v Hulíně. „Mé zařazení do
sestavy bylo hodně nečekané,“ komentoval svou premiéru Tomáš
Kýr. Dále stále nehrají dlouhodobě
zranění Voral, Špunda, Pavel Křeček a také kanonýr Režný se vrací
po operaci kolenních vazů jen pozvolna. Kombinovaná defenzívní
vozba Konice byla také tím hlavním
důvodem střeleckých manévrů konajících se ve středečním zápase.
Z pohledu nestranného diváka však
byla naivní hra domácí obrany původcem očividného podcenění ze
strany Protivanova a tak se místo
líbivé agresivní podívané hrálo utkání spíše vkontextu předsezónních
příprav.
Gólové šílenství začalo hned prvním atakem hostů. Centrovaný míč
z pravé strany nešťastně přizvedl temenem hlavy Penc a míč zapadl
přes šokovaného Kýra ke vzdálenější tyči - 0:1. O čtyři minuty později
povodil obranu domácích Ma-

NAVŠTÍVILI JSME
chálek a následnou Poláčkovu střelu Kýr zkrotil. Nedlouho poté však
už na Machálkovu umístěnou střelu
z vlastní šestnáctky neměl domácí
debutant šanci - 0:2. „To je pro gólmana špatné. To se mi stalo i minulý týden za béčko, kdy jsme prohrávali hned 0:3. Není to dobrý pocit. Divize je mnohem rychlejší,
vážně nevím co bych k tomu měl
říct,“ krčil po zápase rameny smutný gólman Konice. V těchto
chvílích byli domácí na ručník, ale
Protivanov místo, aby vrávorajícího soka dorazil, nepochopitelně
vyklidil pole. Zvláště rychlonohý
Machálek místo přímého tahu na
bránu vymýšlel neskutečné finesy
ala Barcelona, které však neměly
naději na úspěch. Navíc se
s nezáviděníhodnou situací dobře
vypořádal i Kýr, který lapil hlavičku Rojky i utěšenou střelu Valenty.
Trest za lehkovážnost přišel minutu
před odchodem do kabin, kdy si naskočil na rohový kop Coufala Rus a
hlavou snížil na rozdíl jediné branky. Zejména všatně hostujícího celku musely létat hromy a blesky, protože Protivanovští konečně začali

Ještě ne.Vprvním poločase se ještě protivanovský Rojka proti Kýrovi neprosadil. Své dvě branky vsítil až po změně stran a hosté
si odvezli tři body
foto: Zdeněk Vysloužil
hrát. Nejprve unikal osamoceně
Machálek, ale stejně jako v prvním
dějství místo gólového hladu nesmyslně vyčkal na křižující obránce, kteří ho o míč připravili. Jak se
má chovat kanonýr, předvedl v 57.
minutě Rojka. Ten nejdříve vyhrál
hlavičkový souboj ve středu pole
na Dostála, aby okamžitě nasprintoval do šestnáctky a hlavou přetavil přesný centr svého spoluhráče od postranní čáry vrozdílový
gól - 1:3. O tři minuty později využil
hostující snajper srážky konických
stoperů a nikým neobtěžovaný
chladnokrevně levačkou zvýšil na
tříbrankový rozdíl. „Takových chyb
se dopouštíme na jaře pořád. To se
opravdu těžko vstřebává,“ kroutil
hlavou po utkání domácí trenér Karel Procházka. Zničehonic však přišlo snížení. Výtečně hrající Macháček poslal prudký míč směrem
na hostující branku a Kobylík patičkou před padajícím Vítkem usměrnil do sítě (2:4). „Já nevím,
vpoločase jsem zvedl hlas a vydrželo to jen čtvrt hodiny. Ten zbytek byl
znaší strany hanebný,“ nebral si servítky na adresu svých svěřenců protivanovský trenér Roman Sedláček.
To však nebylo zdaleka vše. Po dvojím střídání Konice, kdy přišli útočníci Hlouš s Režným, odstartovalo
desetiminutové závěrečné drama,
které odstartoval Macháček, jenž po
přiťuknutí Režného poslal skákavou střelu s pomocí tyče za Vítkova
záda. Konická hra vabank přinesla i
sólový únik Machálka, jehož slabou
střelu však Kýr bez problémů zlikvidoval. Na druhé straně pak za-

chránil své spoluhráče opakovaně
Vítek. Zvláště po šancích T. Křečka,
střelách Macháčka s Režným, by
mu měli Protivanovští hodně děkovat. Dramatické derby pak ukončila
vnastaveném čase střela Macháčka,
která se zvenčí otřela o spojnici protivanovské svatyně. „Byl to náš nejhorší jarní výkon. Nevím proč jsme
to tak odehráli. Navíc ta umělá tráva
tomu také nepřidala. Konkrétně já
jsem se už ve druhé polovině bál
chodit do soubojů. Přece jen jsem po
zranění a ten povrch zvláště kolenům moc nepomáhá,“ přes dvě
vstřelené branky neskrýval rozladění jak z předvedeného výkonu, tak i

z nemilovaného povrchu hostující
David Rojka. Obdobným způsobem hovořil i jeden z hlavních původců konečného dramatu Tomáš
Režný. „Do fotbalu mám velkou
chuť, ale po celkové plastice kolenních vazů si na to netroufám. Doktor
mi striktně zakázal hru na umělém
povrchu. Na přírodní trávě bych si
určitě více věřil. To, že se nám nakonec nepodařilo alespoň remizovat
mě osobně hodně mrzí,“ uvedl svůj
pohled domácí útočník, který dále
dodal: „To, že budeme hrát nakonec
o sestup jsme tedy rozhodně nečekali. Pevně věřím, že se s tím nějak
popereme a uvidíme!“
-zv-
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Dračí lodě se vrátí na podzim!
Velkolepý úspěch závodů dračích lodí, které se konaly předminulý
víkend na Plumlovské přehradě bude mít reprízu. Stane se tak první zářijovou sobotu a organizátoři slibují opět celodenní zábavu, nabitou hutným doprovodným programem. Datum podzimních závodů není náhodný, 5. září je totiž Den Plumlovské přehrady. Pro zajímavost vám otiskujeme jeden z mnoha děkovných mailů, které
přišly bezprostředně po závodech na adresu pořadatelů: „Dobrý
den, i Vám patří velké díky za nezapomenutelnou atmosféru a hladký, bezvadně připravený průběh závodů. Myslím, že dračí lodě v
Plumlově splnily svůj účel. Náš tým se opravdu výborně bavil,
myslím, že o nás neslyšíte naposledy a až nás přestane bolet „celý
člověk“ rádi se přijedeme pobavit i v září! Takže dračím lodím ahoj
přeje za celý rodinný tým Hanácké drak z Prostějova Michaela.“
Velmi dobré oko si udělaly závody i u vrcholných svazových činovníků viz dopis v rámečku a obrovská spokojenost čiší i
z hlavního organizátora Zdeňka Janečka: „Děkuji za pořadatele i za
závodníky především městu Prostějov, které nás finančně podpořilo při uspořádání závodů a hlavně panu poslanci Radimovi Fialovi,
který navíc ze svého rozpočtu věnoval poháry vítězným posádkám.
Dále bych chtěl poděkovat i firmě In-Cosmetics, respektive majitelce paní Polákové, která nám pomohla organizačně a věnovala ceny pro vítězné posádky v kategorii Grand Prix a městu Plumlovu,
které věnovalo ceny pro závod na dlouhou trať. Rovněž patří velký
dík firmě A.S.A., která nám poskytla vynikající komunikační kampaň na sloupech veřejného osvětlení. Ještě jednou děkuji moc za pořadatele i za závodníky, kteří si to opravdu užili,“ neopomněl závěrem poděkovat všem, kteří se podíleli na bezchybné organizaci
Zdeněk Janeček.
-zv-

Vážení sportovní přátelé a příznivci dragonboatingu!
Děkuji jménem České asociace dračích lodí za hojnou účast na historicky prvním závodě dračích lodí v rámci východní divize Dragon
Boat Grand Prix 2009! Nádherné počasí a perfektní atmosféra přivítaly na Plumlově 27 posádek, které bojovaly o první body do letošního žebříčku. Gratuluji vítězným posádkám a rád bych ocenil
předvedené výkony nejen jejich. Úroveň finále však byla na amatérské posádky opravdu vynikající! Doufám, že se s vámi potkáme
zase brzy na vodě při soubojích, které probíhají doslova na jedné lodi, doslova v jednom dresu! Sportu zdar, dragonboatingu zvláště!
PETR KLÍMA,
PREZIDENT CZECH DRAGON BOAT ASSOCIATION
Více se o dračích lodích dozvíte na:: www.dragonboat.cz

Karel PROCHÁZKA (Sokol Konice): „Samozřejmě, že nás prohra
mrzí. Určitě jsme se však herně zvedli, ale na Protivanov to nestačilo.
Fotbal to nebyl moc pěkný, ale možná, že kdybychom měli Kmecika,
tak by to dopadlo jinak. Dopustili jsme se hrubých individuálních chyb,
kterých se ovšem dopouštíme pravidelně. To je to co nás sráží do kolen.
V závěru jsme mohli srovnat, dokonce snad i vyhrát, ale bohužel. Ve
druhém poločase jsme byli aktivnější, měli více střel na branku, ale oni
byli produktivnější. Dnes jsme si to však vyhrát nezasloužili, za takové
chyby, které jsme vyrobili se body nedávají.“
Roman SEDLÁČEK (TJ Sokol Protivanov): „To nemělo s fotbalem
nic společného. Hráči by se měli všem divákům omluvit! Všech dvaadvacet aktérů, k tomu nemám slov. V žádném případě to nebylo povrchem. K soupeři se nemá cenu vůbec vyjadřovat, ten byl slabý. Ale to co
my jsme předvedli, to nemá pojmenování. Fotbal jsme hráli celkově
snad takových deset minut. Vedeme 4:1 a to je prostě nepochopitelné co
pak následovalo! Já těm hráčům nerozumím, všechno v klubu funguje
a místo, aby protivníka dorazili, tak to odchodili. To bylo doslova hanebné, ten jejich přístup. Nebudu takový výkon, jestli se to tedy dá nazvat výkonem vůbec hodnotit!“
-zvByla to fuška, ale stálo to za to. Tak většinou hovořili všichni účastníci
závodů těsně po dojezdu svých rozjížděk.

V Držovicích se hrálo finále Mc Donalds Cupu

Postoupily výběry škol Dr. Horáka a „reálky“
Vuplynulém týdnu uspořádal Okresní fotbalový svaz Prostějov společně
sAsociací sportovních škol a Sportcentrem Prostějov okresní finále celorepublikového fotbalového turnaje Mc Donalds Cup. Na hřišti Sokola
Držovice se mezi sebou utkalo čtrnáct školních výběrů ve dvou kategoriích. „Jedná se už o 12. ročník největšího fotbalového žákovského turnaje
v ČR. Celkově se toho letošního v našem okrese zúčastnilo 36 družstev
s celkovým počtem 504 žáků. Ve dvou kategoriích 1. až 3. třída a 4.-5.
třída postoupilo do okrskového finále čtrnáct nejlepších výběrů,“ uvedl
František Mikulka, který byl garantem soutěže na Prostějovsku. Nejlépe
se s konkurencí v mladší kategorii vypořádali fotbaloví elévové ze ZŠ Dr.
Horáka, kteří na druhou příčku odsunuli ZŠ Valenty a bronzový stupínek
patřil žákům ZŠ sídl. Svobody. V kategorii 4. a 5. tříd pak na nejvyšší stupeň vystoupal výběr RG a ZŠ Prostějov, před ZŠ a MŠ Melantrichova a
třetí skončili fotbalisté ze ZŠ Brodek u Prostějova. Do krajského finále,
které se uskuteční ve středu 20. května v Olomouci postoupila dvě vítězná družstva obou kategorií. Na bezproblémové organizaci obou finálových turnajů se podíleli František Mikulka za OFS a Tomáš Gross za
Sportcentrum DDM.
-zv-

KONEČNÉ POŘADÍ MC DONALDS CUP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kategorie „A“, 1.-3. třídy ZŠ:
ZŠ Dr. Horáka Prostějov
ZŠ E. Valenty Prostějov
ZŠ sídl. Svobody Prostějov
ZŠ Kollárova Prostějov
ZŠ a MŠ Palackého (Čechovice)
ZŠ Laškov
Kategorie „B“, 4.-5. třídy ZŠ:
RG a ZŠ Studentská Prostějov
ZŠ a MŠ Melantrichova Prostějov
ZŠ Brodek u Prostějova
ZŠ Němčice nad Hanou
ZŠ Určice
ZŠ E. Valenty Prostějov
ZŠ a MŠ Palackého Prostějov
ZŠ Protivanov

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

Těch bylo. Úctyhodný počet dvaadvaceti párů se přes hrozbu deštivého počasí nakonec sjel do Prostějova na vyhlášený turnaj
foto: M. Šilhánková

A je dohráno. Po skončení čtvrtečních bojů se všichni medailisté starší kategorie nechali zvěčnit i scennými trofejemi

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.

18. května 2009

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“

Haná honila plichtu až v závěru
TJ Haná Prostějov - TJ Sokol Hustopeče n./B.
2:2 (0:1)
Branky: 59. Cibulec, 90. Lošťák - 11. Navrátil, 55. Škorňa.
Rozhodčí: Tomášek - Petr, Lasovský. ŽK: J. Zbožínek, Světlík,
Zachar - Dohnal, Fidrmák. Diváků: 50. Sestava Hané: Lošťák
- Jančiar, Vyskočil, Zachar, Chum - Šindler, Mašík, J. Zbožínek,
Bartoš - Sedláček (46. Světlík), Cibulec. Trenér: Daniel Kolář.
Souboj mužstev ze středu tabulky přivítalo v sobotu lehké mrholení a čerstvě postříhaný trávník. V zápase, ve kterém ani
jednomu z týmů nešlo prakticky o nic než prestiž se dal očekávat pohledný a bezstarostný fotbal, ale bohužel pro přítomné
diváky tomu tak nebylo. Oba celky spíše předváděly boj o střed
hřiště s minimem šancí zejména v prvním poločase. Po hrubici domácího gólmana Lošťáka šli lacino Hustopeče do vedení,
které ještě umocnily další brankou v úvodu druhé půle. Po
snížení Cibulce konečně začala Haná předvádět pořádný fotbal, ale na víc než šťastné vyrovnání v nastaveném čase gólmanem! Lošťákem to nestačilo.
První šanci Hané datovala 11. minuta, kdy Mašíkův centr přizvedl Chum, ale Sedláček hlavou mířil nad. Domácí gólman Lošťák si poprvé sáhl na míč v 16. minutě a hned z toho byl gól.
Do vápna Hané se snášel centr, který „Kolja“ vyboxoval tak
nešťastně, že hostující Navrátil jen nastavil hlavu a usměrnil
míč do brány - 0:1. Ve 24. minutě nedokázal do brány usměrnit Mašíkův centr hlavou Zachar ani dorážející Jančiar. O deset minut později pomohl Hustopečským skluz obránce, který
přerušil Šindlerovu slibnou šanci. Ve druhé půli měli první šanci hosté, ale volný kop skončil na zdi. V 55. minutě však už
trestný kop Škorni z hranice šestnáctky zapadl k tyči Lošťákovy branky - 0:2. Místo beznaděje se na domácí kopačky nečekaně dostal elán a lavinovitými útoky se hrnuli k bráně soupeře. Po centru Bartoše na Zbožínka následovala střela, kterou
gólman Hýža vyrazil jen před rychlonohého Cibulce - 1:2. Tato branka ještě umocnila převahu Hané, jejíž hráči však se
svými šancemi nakládali hodně lehkomyslně. Mašík pálil nad,
Šindler nedal z bezprostřední blízkosti, hlava Jančiara šla vedle a na výborném brankáři hostí si vylámal zuby i Cibulec. Zoufalství Hanáků dosahovalo vrcholu a do pokutového území
přiběhl i brankář Lošťák. Ten se stal klíčovou osobou zápasu,
když zavinil první gól a v nastaveném čase srovnal. Stalo se tak
po centru Mašíka, který usměrnil do sítě právě urostlý „Kolja“
- 2:2. Utkání tak skončilo stejným výsledkem jako na podzim
v Hustopečích… „V první půli to byl vyrovnaný zápas, ale po
fatální chybě gólmana jsme prohrávali. Zvýšená aktivita ve
druhé půli byla znatelná, ale z volného kopu jsme dostali druhou branku. Po tomto direktu jsme se rozehráli k jednomu
z nejlepších jarních výkonů a nakonec jsme sice šťastně, ale zaslouženě vyrovnali. Škoda jen těch hloupých inkasovaných
gólů. Naopak hosty jejich brankář podržel. V sobotu nás čeká
derby s Kostelcem a to se už hodně těšíme. Doufáme, že předvedeme stejný výkon jako dnes, protože to by mohlo na Kostelec platit. Ovšem derby utkání jsou zrádná,“ hodnotil a také
vzhlížel kupředu domácí lodivod Daniel Kolář.
-zv-
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Brodek v utkání třikrát vedl, ale nakonec se musel spokojit s bodem

TJ Jiskra Brodek u Konice
- TJ Sokol Otinoves 3:3 (2:2)
Branky: 4. a 20. R. Burget, 59.
Žondra - 17. Zukal, 37. Janeček,
74. Škvára. Rozhodčí: Zmrzlík.
Hráno bez karet. Diváků: 120.
Sestavy mužstev - Jiskra Brodek
u Konice: Koudelka - Klíč, Jelínek, H. Burget, Ševčík - L. Burget (46. Mreco), Krása, R. Burget, Blatner - Žondra, Komárek.
Trenér: Kamil Hubený. Sokol
Otinoves: Kraus - Doležel, Zukal, Fladr, Janeček - Rychlík,
Flek, Nejezchleba,
Velocha - Piňos, Škvára. Vedoucí mužstva: Karel Pořízka.
BRODEK U KONICE V rámci 22. kola III. třídy OFS
se v neděli odpoledne utkala na
hřišti v Brodku domácí Jiskra s
mužstvem Sokola Otinoves.
Na jaře v pohodě hrající hosté v
minulém kolem překvapivě doma prohráli, když nestačili na o
záchranu bojující Tištín. Před
tímto střetnutím se tak nabízela
otázka zda Otinoves přijela na
hřiště lídra tabulky připsat si
další prohru, nebo napravit
výpadek z minulého zápasu,
pokusit se naplno bodovat a tím
si udržet byť nepatrnou naději
na případný postup. Mírným
favoritem utkání byl bezesporu
Brodek, a to nejen z důvodu, že
v průběhu tohoto ročníku prohrál pouze jednou. V průběhu
utkání domácí třikrát o gól vedli, ale hosté dokázali vždy vyrovnat.
Úvod zápasu vyšel Brodku na
jedničku. Již ve 4. minutě poslal
Žondra vysoký míč napříč pokutovým územím, kde jej u brankové čáry hlavou udržel ve hře
Komárek a celou vydařenou ak-

ci zakončil z hranice šestnáctky
bombou do šibenice R. Burget 1:0. A domácí byli ve hře dopředu aktivní i nadále, jenže Komárek zakončoval střelou z 10
metrů vysoko nad a R. Burget
pálil těsně vedle tyče do zámezí.
Po pro hosty nevydařeném úvodu se začali prosazovat i oni. Nejaktivněji si počínal útočník Škvára. Pokud měl míč na svých
kopačkách musela mnohdy
obrana Brodku vyhlašovat pohotovost nejvyššího stupně. A

NAVŠTÍVILI JSME
pokud by byl častěji podporován
ve své útočné snaze svými spoluhráči, mohli mít domácí problémů
daleko více. V 17. minutě nařídil
hlavní arbitr penaltu proti domácím za hru rukou. Míč si na
značku pokutového kopu postavil kapitán Zukal a nedal gólmanovi Koudelkovi šanci - 1:1.
Nerozhodný stav utkání příliš
dlouho nevydržel. Již po dalších
třech minutách hry obrana Otinovsi nedůsledně odkopávala
míč od své branky a autor prvního gólu přízemní střelou k tyči
vrátil svému mužstvu vedení 2:1. Před koncem prvního poločasu ještě zaujalo
sólo R. Burgeta, který se proháčkoval až do malého vápna,
ale k zakončení se nedostal.
Druhé vyrovnání v utkání zařídil
v 37. minutě Janeček, který po
rohovém kopu od bližší tyče nasměroval míč hlavou za záda
Koudelky - 2:2. Po návratu ze
šaten se míč pohyboval spíše
uprostřed hřiště, ani jedno z mužstev si vyloženou šanci nevytvořilo. Střely Žondry a Blatnera

To byl fofr. V neděli se hrálo v Brodku u Konice nahoru dolů. Nakonec si vybojovala Otinoves cenný bod.
Foto: Lubomír Kaprál
z dálky pro gólmana Krause v
bráně hostí příliš nebezpečné nebyly. Ovšem v 59. minutě si na
přihrávku Krásy naběhl Žondra,
který si obhodil i vyběhnuvšího
gólmana a mohl pohodlně zakončovat do prázdné branky - 3:2.
Definitivní pojistku vítězství
mohl domácím zajistit vlastencem Velocha, ale míč z jeho hlavy po rohovém kopu skončil na
tyči. Spravedlivou dělbu bodů
zajistil Škvára. Nebojácně se
prodral s míčem na kopačce až
do malého vápna a pod padajícím obráncem propasíroval
míč do sítě - 3:3. Další zněna stavu se v tomto utkání již nekonala a tak si domácí připsali na své
konto pouze jeden bod i přesto,
že v průběhu utkání třikrát vedli.
-lk-

HLASY PO UTKÁNÍ:
Kamil HUBENÝ (trenér Jiskry Brodek u Konice): „Ztratili
jsme doma dva body. Takový je fotbal. Bylo to těžké utkání dvou
mužstev z čela tabulky. Otinoves hrála houževnatě. Třikrát jsme
vedli, soupeř třikrát vyrovnal. Co se týče výkonu a nasazení našich hráčů, nemám jim co vytknout. Vzhledem k tomu, že Olšany vyhrály v Horním Štěpánově, náš náskok před nimi se scvrkl
na pouhé dva body, ale o postup budeme bojovat dál.“
Ladislav ZUKAL (kapitán Sokola Otinoves): „Po prohraném
zápase s Tištínem, jsme si dnes chtěli napravit reputaci, což se
nám podařilo. Nenastoupili jsme v nejsilnější sestavě, chybělo
nám několik hráčů základní sestavy. Na hřišti jsme hráli tak, jak
jsme si před zápasem řekli. Hru jsme měli po většinu zápasu pod
kontrolu, bohužel dostávali jsme góly po nedůsledných odkopech míčů od naší branky, což bylo dáno nedostatkem zkušeností některých našich obránců. Za to nás soupeř nekompromisně
trestal. Klukům děkuji za předvedený výkon. Myslím, že jsme
zde remizovali zaslouženě.“
-lk-

Protivanov dokázal bodovat i se silným Vyškovem
TJ Sokol Protivanov
- SK Rostex Vyškov 2:2 (0:0)
Branky Protivanova: 85. Pászto,
90. Niessner. Rozhodčí: Juřička Picmaus, Krasula. ŽK Protivanova: Pászto, Látal. Diváků. 180.
Sestava Protivanova: Vítek Pászto, Vala, Niessner, Kulíšek Valenta, Látal, Valášek (65. Pazdera), Poláček - Rojka (30. M.
Dostál), Machálek. Trenér: Roman Sedláček.
Po výsledkově úspěšném derby

v Konici hostili Protivanovští
v neděli na svém hřišti na jaře velmi kvalitně hrající Vyškov. Střetnutí se nevyvíjelo pro domácí tým
vůbec dobře. Po vyrovnané bezbrankové první půli inkasovali
domácí v rychlém sledu dvě branky a v tu dobu by na ně nikdo nevsadil ani zlámanou grešli. Náhlé
probuzení Protivanovských však
přineslo v závěru snížení a nakonec šťastné vyrovnání. Z pohledu
domácího Sokola je zisk bodu

DIVIZE „D“
prakticky vstupenkou do další divizní sezóny.
Od úvodních minut se hrálo převážně mezi oběma šestnáctkami,
ale ne bez šancí. Stejnou měrou se
o ně podělily oba týmy, ale gólová
radost nevypukla ani na jedné
straně. To čeho se diváci nedočkali v první pětačtyřicetiminutovce

se stalo hned po deseti minutách té
druhé. Po tyčce Valy se ovšem radovali hosté. Aby nebyla smůla
Protivanova konečná přišel
vzápětí i druhý úder a v tu chvíli to
nevypadalo dobře. Navíc ještě
Vyškovští neproměnili sólový
únik! Tato nevyužitá šance však
jakoby polila domácí jedenáctku
živou vodu a najednou bylo
svěřenců trenéra Romana Sedláčka plné hřiště. Stíhací jízdu zahájil pět minut před koncem krás-

nou střelou Pászto a v nastaveném
čase s obrovského tlaku doťukl
míč z nepřehledné situace Niessner. „Do obdržené branky jsme
hráli s kvalitním protivníkem vyrovnanou partii. Pak jsme ovšem
na půlhodinu úplně vypadli
z tempa a až kontaktní gól nás postavil na nohy. Bod se silným soupeřem beru, dává nám prakticky
jistotu záchrany,“ popsal průběh
dramatického zápasu domácí lodivod Roman Sedláček.
-zv-

Zázraky se děly včera v Konici

Vybíráme nejlepší a nejhorší mužstvo víkendu

JEDNIČKA VÍKENDU
TJ SOKOL KLENOVICE
Klenovičtí fotbalisté zvládli boj na hraně v domácím prostředí
s Plumlovem a udrželi si reálnou naději na záchranu ve druhé nejvyšší krajské soutěži. Ve vyhroceném derby utkání se mladý tým vypořádal s nevděčnou rolí favorita a navíc předvedl i několik vydařených akcí, kterým chybělo jen málo k dalšímu gólovému vyjádření.
Přesto je dvoubrankové vítězství z pohledu Klenovických doslova
zlaté, zvláště při pohledu na ostatní výsledky… BRAVO, KLENOVICE!

PROPADÁK VÍKENDU
SK LIPOVÁ
Beznadějně poslední mužstvo, které slibovalo před jarní části tuhý
boj o každý bod hraje doslova pod psa. Lipová absolutně na úroveň
I.A třídy nestačí a její osud je dávno zpečetěn. Pokud se tým po sestupu výrazně neposílí, tak by se pád někdejší bašty regionálního fotbalu nemusel zastavit ani o patro níže. Čtyřbrankový nášup
v domácím prostředí od Brodku u Přerova jen tyto úvahy umocňuje. LIPOVÁ, TAK TAKHLE TEDY NE!
-zv-

Sokol Konice - MKZ Rájec-Jestřebí
4:3 (0:1)
Branky: 50., 76. z pen. a 94. Přikryl, 92. Režný - 20. Penc vlastní,
48. a 51. Sova. Rozhodčí: Reich Hitzger, Komárek. ŽK Konice:
Schön. ČK: 69. P. Křeček. Diváků: 100. Sestava Konice: Kmecik - Šimek, Penc, Rus, P. Křeček Coufal (42. Přikryl), Macháček,
Michalčák, Schön (80. T. Křeček)
- Kobylík, Hlouš (57. Režný).
Trenér: Karel Procházka.
Zázrak, šílenost? Ne jen obrovské
štěstí na jedné a přímo hora smůly
na druhé straně. Tak nějak by se ve
stručnosti dalo popsat včerejší
existenční
utkání
Konice
s Rájcem Jestřebí. Koničtí fotba-

listé, kteří se díky tristním jarním
výsledkům nečekaně namočili do
záchranářských bojů byli asi před
střetnutím s Rájcem v železářství,
kde si koupili tu největší kliku,
která byla na skladě! Jinak se ani
nedá jejich zmrtvýchvstání nazvat. Topící se Konice totiž prohrávala ještě patnáct minut před
koncem dvoubrankovým rozdílem, ale nakonec díky dvěma
brankám v nastaveném čase
uzmula doslova zlaté tři body! Hrdinou utkání pak byl mladý útočník Přikryl jemuž se podařilo
vsítit hattrick! „V závěru jsme začali hrát systémem 3-3-3 a nakonec
se
nám
podařilo
s uspokojeným soupeřem vy-

DIVIZE „D“
hrát,“ zářil snad poprvé na jaře
spokojeností domácí lodivod Karel Procházka.
Jako v derby uklidnil hostující celek vlastní brankou Penc, který
dloubl míč okolo zkoprnělého
Kmecika. Konické však obdržená
trefa nedeprimovala a snažili se o
vyrovnání. Branka soupeře však
byla dlouho jako zakletá. Své tutové šance neproměnili postupně
Schön, Kobylík ani Macháček.
„Ta první půle byla vzhledem
k důležitosti utkání hrozná. Jak to
nemám ve zvyku musel jsem kluky pořádně seřvat, protože se na to

nedalo dívat,“ přiznal poločasovou bouři v kabině Karel Procházka. Moc to asi nepomohlo,
alespoň co se týče vývoje utkání.
Ve 48. minutě totiž neuvěřitelně
hlavičkoval zády k bráně Sova 0:2. O dvě minuty později však
vykřesal jiskérku naděje povedenou šmudlou zpoza šestnáctky
Přikryl. Minutu nato zchladil elán
Konických po chybě Pence opět
Sova a z očí do očí s Kmecikem
nedal domácímu gólmanovi šanci
- 1:3. Brankostroje však nebyl
zdaleka konec. Střídající Režný
byl sražen v šestnáctce a nařízený
pokutový kop bezpečně proměnil
Přikryl. To se psala 76. minuta a
naděje stále žily. Skomírající pla-

mínek rázně rozdmýchal povedenou šajtlí okolo zdi v dvě minuty
nastaveném čase Režný a neuvěřitelný obrat dokonal po zisku
zdánlivě ztraceného míče T. Křeček, jenž přiťuknul střelecky disponovanému Přikrylovi 4:3!!!!
„Dnešní vítězství dosažené navíc
takovým
způsobem
nám
ohromně pomohlo. Škoda jen neukázněnosti Pavla Křečka, který
se nechal hodně zbytečně vyloučit. Já osobně jsem nevýslovně
rád za zlomení té nekonečné série
domácích porážek. Doufám, že
nás to nastartuje ve zbytku sezóny
k lepším výkonům,“ věří v obrat
k lepšímu konický trenér Karel
Procházka.
-zv-

Určice bodový lup z Kralic doma nepotvrdily
TJ Sokol Určice - FK Šternberk
1:1 (1:1)
Branky: 33. Vaněk - 45. z pen.
Hlaváček. Rozhodčí: Molík Pěček, Vedral. ŽK Určic: Ullmann, Černý. Diváků: 150. Sestava Určic: Nejezchleb - Kroutil, Ullmann, Černý, Mikeš - Havlena (90. Fréhar), Vaněk, Macourek, Javořík - Laník (46. Burget), Blaha (60. Trajer). Trenér:
Svatopluk Kovář.
Fotbalisté Sokola Určice opět doplatili v domácím prostředí na
skřípající ofenzívu. Hostující
Šternberk přijel vzhledem ke svému tabulkovému postavení
s očekávanou defenzivní taktikou, se kterou si domácí dlouho
nevěděli rady. Až střeleckou smůlu protrhl krásnou střelou Vaněk,
tak přišlo smůlovaté vyrovnání
z pokutového kopu v nastaveném
čase první půle. Po změně stran se
už oba celky zaměřily spíše na
zadní vrátka a tak byla logickým

vyústěním
duelu remízová
koncovka.
„Do utkání jsme vstupovali
s vědomím, že soupeř potřebuje
akutně body a vsadí na tuhou defenzívu a rychlé brejky. S tím
jsme se jakž takž vypořádali, ale
nám opravdu v poslední době
hodně skřípe přechod do útoku.
Na naši obrannou fázi si nemůžu
stěžovat, ale v útoku se hodně
trápíme. Remízový výsledek je
asi odpovídajícím vyústěním dnešního duelu,“ zhodnotil nedělní
utkání domácí trenér Svatopluk
Kovář.
-zv-

PŘEBOR OKFS

Tentokrát to nevyšlo. Minulý
týden v Kralicích dokázali hráči Určic
vytěžit z minima šancí maximum a
radovali se z plného bodového zisku.
Na archivním snímku atakují Ullmann s Černým kralického Trnavského
foto: Zdeněk Pěnička
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Klenovičtí přehráli oslabený Plumlov a míří za záchranou

TJ Sokol Klenovice n.H. - TJ ORESVO
Sokol Plumlov 3:1 (2:0)
Branky: 9. Kubíček, 27. Rozehnal, 58. Přikryl - 59. J. Kiška.
Rozhodčí: Kučera - Januš, Machala. ŽK: Sigmund, Škantár,
Přikryl, Všianský - Frýbort ml., J.
Kiška. Rohy: 6:8. Diváků: 150.
Sestavy mužstev - Klenovice:
Jozek - Sigmund (86. R. Cetkovský), Škantár, T. Cetkovský, Šubrt - Rozehnal, T. Zbožínek, Fialka, Všianský - Přikryl,
Kubíček. Trenér: Zdeněk Cetkovský. Plumlov: Stužka - R. Bureš,
Grmela, Kutný, J. Kiška - Ježek,
Frýbort st., Frýbort ml., Křupka P. Kiška (77. Daněček), Chmelař
(55. Lízna). Trenér: Pavel Musil.
KLENOVICE NA HANÉ - Regionální derby v I.A třídě mělo
tentokrát ještě větší náboj než jen
rivalský. Oba týmy totiž hodně
ztuha bojují o holou záchranu a
tak potřebují body jako sůl.
V akutnějším nebezpečí byli před
utkáním jednoznačně domácí,
kterým tak velela povinnost zvítězit. Zatímco Plumlovští se
z nejhoršího pravděpodobně vy-

drápali dvěma předchozími výhrami, tak Klenovice s myšlenkou
na následující cestu do Lipníku
prostě musely! V optimistických
prognózách domácí umocnily
dva důležité fakty. Jedním bylo
prominutí stopky jejich stěžejního
hráče Kubíčka a druhým absence

a cesta ke kýžené záchraně se Klenovickým otevřela dokořán.
Své ambice naznačili domácí
hned ve 4. minutě, kdy veterán
Škantár posadil volný kop téměř
z poloviny hřiště na hlavu před
zápasem omilostněnému Kubíčkovi a málem z toho byl gól.
Ten přišel už za pět minut a
nohy v tom měla opět výše
jmenovaná dvojice. Škantár
poslal dopředu dlouhý
nákop, který Kutný žákovsky
podběhl a Kubíček se vydal
k bráně. Byl však odzbrojen Grmelou, ale míč od postranní čáry
znovu vlétl do pokutového území,
kde ho hlavou pod sebe narazil
Přikryl. Frýbort mladší si chtěl
hrát na fotbalistu a místo odkopu
zkusil udělat kličku Kubíčkovi.
Na domácího kanonýra si však
nepřišel a ten lacino dostal svůj
tým přesnou střelou k tyči do vedení - 1:0. Po vedoucí brance se
hra uklidnila a až v 17. minutě přinesl vzruch běžecký souboj Ježka
s klenovickým T. Cetkovským,
který skončil vítězstvím domácího beka. I nadále měli do-

NAVŠTÍVILI JSME
tří opor plumlovské vozby. „Ševcůj, Parák ani gólman Krejčí nemohli být k dispozici kvůli pracovnímu zaneprázdnění. S tím se
nedá nic dělat, ale oslabení je to
výrazné,“ zmínil důvody a následky ztráty tria hráčů hostující
kouč Pavel Musil. Přesně tak také
vypadal hlavně úvod zápasu.
V nezvyklém rozestavení hrající
Plumlov hledal na hřišti svou tvář
a Klenovičtí se hrnuli aktivně do
útoku. Během půlhodiny si také
domácí vytvořili zasloužený
dvoubrankový náskok, který i
přes určité zlepšení Plumlova ve
druhé půli udrželi až do konce.
Důležité tři body tak zůstaly doma

HLASY TRENÉRŮ

Zdeněk CETKOVSKÝ (TJ Sokol Klenovice na Hané): „Kluky svazovalo postavení v tabulce. Museli jsme jednoznačně vyhrát, jiný výsledek prostě nepřipadal v úvahu. To se celkově na
úrovni střetnutí promítlo. Z pohledu diváka to určitě nebyla nějaká exhibice, ale ta zodpovědnost nás opravdu svazovala. Po tom
co jsem zjistil, že soupeři chybí gólman a další dva hráči tak jsem
ve výhru pevně věřil. Hodně nám chybí finální přihrávka. Vyzdvihl bych Honzu Všianského, který umí podržet míč a na svůj věk si
hodně dovolí. Škoda jen, že mu chybí lepší produktivita. Jen jedno střídání? Nemáme kvalitní lavičku a tak nemám koho vystřídat.
Někteří kluci na tuto soutěž ještě nemají. Myslím, že ještě nějaké
body k jistotě záchrany budeme muset udělat.“
Pavel MUSIL (TJ ORESVO Sokol Plumlov): „Bojovný zápas,
ve kterém bylo vidět, že domácí musí a my můžem. Soupeř dal tři
góly, my jen jeden a tak Klenovice vyhrály. Těžko opravdu hodnotit. Druhý poločas jsme tomu šli naproti, měli jsme i platonický
tlak, ale dnes to opravdu nebylo z naší strany ono. Ty absence byly ve hře cítit. Hlavně v záložní řadě nám chyběli. Proti domácí
záloze, která hrála dobře jsme se moc neprosadili.“
-zv-

mácí hráči více ze hry, ale střela
Fialky mířila Pánubohu do oken a
Všianského volání po penaltě nevyslyšel správně hlavní rozhodčí.
Pojišťovací branku opět zařídil
Kubíček. Ten nejprve začaroval
ve středu hřiště, poslal míč za
obranu, kde se vyskytoval ve
třímetrovém ofsajdu Přikryl. Neodmávané postavení mimo hru sice ještě brankou neskončilo, ale po
následném rohu a Kubíčkově střele dopravil míč z bezprostřední
blízkosti do sítě Rozehnal - 2:0.
Stávající stav vyhovoval očividně
po vítězství prahnoucím Klenovicím, které stále kontrolovaly střed
pole. Při střelách Kubíčka a hlavičce Přikryla prokázal dobrý odhad gólman Stužka a když zahasil
únik Křupky skluzem Sigmund
poločas skončil. V úvodu druhé
půle projevili snahu o zvrat Plumlovští. Největší příležitost měl po
rychlém autu Ježka a přiťuknutí P.
Kišky Frýbort starší, ale v nadějné
pozici při pokusu o střelu zaškobrtl a byl z toho jen roh. Těch koChyběl krok! Domácí záložník Fialka se marně natahoval po nadýchaném centru Škantára. Čtvrtý gól už Klenovičtí ne- pali hosté v krátké době hned něpřidali.
Foto: Zdeněk Pěnička kolik, ale kontaktní branky nedo-

sáhli. Nejhezčí akci celého utkání
datovala 58. minuta. Nestárnoucí
Škantár z první poslal nákop dopředu, ten prodloužil jedním dotekem mezi stopery Všianský a sólový únik zakončil Přikryl průstřelem Stužky - 3:0. O minutu později se konečně dostali ke slovu i
hosté. Po rohu střídajícího Lízny a
střele dalšího veterána na place
Frýborta hlavou dopravil míč za
záda Jozka Jiří Kiška - 3:1. Hektický úsek o další minutu vyšperkoval po nezištné přihrávce výtečného Všianského trefou do tyče
Přikryl. Postupem doby začaly
hostujícímu celku evidentně
ubývat síly a s chutí hrající domácí se předháněli v zahazování
šancí. Velké příležitosti ke skórování měli postupně Fialka (půl
metru nad), Přikryl (boční síť)
znovu Fialka (chyběl mu krok po
centru Škantára). Na druhé straně
provětral Jozka dalekonosnou
střelou Lízna a snížení pak vylapal v nastaveném čase Daněčkovi
skvěle Jozek. Sečteno a podtrženo, konečná výhra Klenovic 3:1
byla zcela zasloužená.
-zv-

Kralice bodově dolovaly ve Zlatých Horách
TJ Zlaté Hory - FC Kralice na Hané
1:2 (1:2)
Branky Kralic: 12. a 30. Z. Petržela. Rozhodčí: Kouřil - Tomeček, Zdřálek. ŽK Kralic: Halenka. Diváků: 100. Sestava Kralic:
Kaštil - O. Petržela, Ohlídal, Dočkal, Liška - Valtr, Halenka, Růžička, M. Trnavský - Z. Petržela
(88. Kofroň), Vybíhal. Trenér:
Zdeněk Chytka.
Kraličtí fotbalisté se rychle otřepali z týden staré bolestné domácí porážky s Určicemi a vyrýžovali ve Zlatých Horách nečekané tři body. Nečekané ani ne
tak při pohledu na tabulku, ale

PŘEBOR OKFS
spíše pro znalce fotbalových
poměrů. Ze severu Moravy se
totiž body často nevozí, zvláště
když domácí tým bojuje se sestupovou gilotinou nad krkem!
V pesimistických prognózách
Hanáky navíc umocnila absence
Hatleho… „S jeho neúčastí jsme
opravdu nepočítali. Bez slůvka
omluvy nepřišel celý týden na
trénink a ani v den utkání nebyl
k zastižení,“ kroutil hlavou nad
podivným jednáním jedné ze
svých jarních opor hostující

kouč Zdeněk Chytka. Kralické
však tato událost spíše semknula
a vyhecovala k výbornému
výkonu. První dvacetiminutovka v jejich podání byla přímo
koncertem. Výsledkem nátlakové hry hostujícího družstva
byly kromě vedoucí branky Z.
Petržely také dvě nastřelené tyče
a další neproměněné šance. „Ten
úvod nám vyšel opravdu excelentně. Jen kdybychom proměňovali šance,“ popsal vydařený
vstup hostující kormidelník.

Zvláště při vedoucí brance muselo srdce nestranného diváka
zaplesat. Růžička posadil rohový kop přímo na volej Z. Petrželovi, který zpoza šestnáctky
málem protrhl síť. O pár minut
později z totožné standardky trefil pro změnu Halenka tyč! „Ta
se třese snad ještě teď,“
s nadsázkou okomentoval pumelici svého záložníka Chytka.
V době jasné herní převahy však
přišel ojedinělý protiútok domácích, kteří s pomocí chybující
kralické obrany srovnali skóre.
Po půlhodině hry však uzmul
míč na kraji hřiště Vybíhal a po
slalomu přes trojici zlatohor-

ských beků předložil číhajícímu
Z. Petrželovi delikatesní přihrávku, která snad ani nešla neproměnit - 1:2. Když se průběh
hry nezměnil ani po změně stran,
kdy dokázali ve druhém dějství
Kraličtí třikrát roztřást břevno,
putovaly po zásluze tři body na
Hanou. „Z mého pohledu se jednalo o mimořádně vydařené utkání. K úplné spokojenosti mi
chybí jen větší produktivita, ale
to je naše stará bolest. Jen doufám, že obdobný výkon předvedeme i v sobotu proti Jeseníku,“
uzavřel téma povedeného sobotního zájezdu Zdeněk Chytka,
trenér FC Kralice na Hané. -zv-
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ZÁPASOVÁ NABÍDKA
DIVIZE, SKUPINA „D“
26. kolo: SK DEKORA Ždírec n./D. - Sokol Konice (neděle 24.5.,
16:30 hodin, Kučerík -Talpa, KFS Vy T), FK Mohelnice/Moravičany
- TJ Sokol Protivanov (sobota 23.5., 16:30, Šumšal - Gasnárek, Jm
KFS T).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
27. kolo: FC Kralice na Hané - TJ Jeseník (sobota 23.5., 16:30, Jílek Molík, Hampl), FK Kozlovice - TJ Sokol Určice (neděle 24.5., 16:30,
Anýž - M. Straka, Caletka).
I.ATŘÍDA, SKUPINA „B“
23. kolo: TJ Sokol Mostkovice - SK Jesenec (neděle 24.5., 16:30, Odstrčil - Sigmund, Menšík), SK Náměšť na Hané - SK Lipová (sobota
23.5., 16:30, Hetmánek - Kubíček, Januš), Spartak VTJ Lipník n./B. - TJ
Sokol Klenovice na Hané (neděle 24.5., 15:30, Dubravský - Oulehla, Navrátil), TJ ORESVO Sokol Plumlov - TJ Sokol Bělotín (sobota 23.5.,
16:30, Lepka - Šmíd, Řepa), FK Nové Sady TJ Sokol Čechovice (sobota 23.5., 16:30, Navrátil - Oulehla, Kičin).
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“
23. kolo: TJ Haná Prostějov - FC Kostelec na Hané (sobota 23.5.,
16:30, K. Krutovský - Václavík, OFS), FK Němčice nad Hanou - TJ
Haná Nezamyslice (sobota 23.5., 16:30, Lasovský - Němec, Liška), TJ
Sokol Pivín - TJ Sokol Vrchoslavice (neděle 24.5., 16:30, Svozil - Řepa,
Marek).
II. TŘÍDA - PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
23. kolo: FC Výšovice - TJ Sokol Zdětín (NE 24. 5., 16:30), TJ Sokol
Brodek u Prostějova -TJ Sokol Určice "B" (NE 24. 5., 16:30), Sokol Konice "B" - TJ Sokol Čechovice "B" (SO 23.5., 16:30, UMT), FC Hvozd
- FC Dobromilice (SO 23.5., 16:30), TJ Sokol Držovice - Sokol Přemyslovice (SO 23.5., 16:30), Sokol Bedihošť - Sokol Vrahovice (NE 24.5.,
10:00, hřiště Hrubčice), TJ Sokol Protivanov "B" - Sokol Otaslavice
(NE 24. 5., 16:30).
III. TŘÍDA
23. kolo: Sokol Čechy pod Kosířem - FC Kralice na Hané "B" (NE 24.
5., 16:30), TJ Otinoves - TJ Pavlovice u Kojetína (NE 24. 5., 16:30), SK
Jesenec "B" - FC Ptení (NE 24. 5., 16:30), Sokol Vícov -TJ Horní Štěpánov (NE 24. 5., 16:30), TJ Jiskra Brodek u Konice - TJ Sokol Tištín
(NE 24. 5., 16:30), Sokol Olšany - TJ Smržice (SO 23.5., 13:00), TJ Vitčice - FC Kostelec na Hané "B" (SO 23.5., 16:30).
IV. TŘÍDA, SKUPINA „A“
15. kolo:TJ Sokol Kladky - Sokol Přemyslovice "C" (NE 24. 5., 16:30),
Sokol Rozstání -TJ Sokol Zdětín „B“ (NE 24. 5., 16:30), TJ Sokol Drahany - TJ Haná Prostějov „B“ (NE 24. 5., 16:30), Sokol Otaslavice "B" TJ Krumsín (SO 23.5., 16:30).
IV TŘÍDA, SKUPINA „B“
15. kolo: TJ Želeč - FC Morávia Doloplazy (NE 24. 5., 16:30), TJ Sokol
Tvorovice - Sokol Přemyslovice "B" (SO 23.5., 16:30), TJ Sokol Ivaň TJ Biskupice (SO 23.5., 16:30), TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“ - TJ
Haná Nezamyslice "B" (NE 24. 5., 10:00, hřiště Nezamyslice).
Moravskoslezská divize dorostu, skupina „D“
24. kolo: SK Líšeň - 1. SK Prostějov (sobota 23.5., 14:15 starší, 16:30
mladší, rozhodčí: Talpa).
Krajský přebor, starší dorost
23. kolo: TJ Sokol Čechovice - Viktorie Přerov (sobota 23.5., 10:00,
Kopecký - I. Antoníček, OFS), Černovír - FKM Konice (neděle 24.5.,
10:00, Krpec - Petr, OFS), TJ Tatran Litovel -TJ Haná Nezamyslice (sobota 23.5., 10:00, Běhal - Kubíček, Hetmánek), Spartak VTJ Lipník n./B.
- FC Kralice na Hané (neděle 24.5., 10:00, Oulehla - Navrátil, OFS), FC
Kostelec n.H. - FK Šternberk (sobota 23.5., 9:00, O. Šrámek - P. Majer,
OFS).
Krajský přebor, mladší dorost
23. kolo: TJ Sokol Čechovice - Viktorie Přerov (sobota 23.5., 12:15, I.
Antoníček - Kopecký, OFS), Černovír - FKM Konice (neděle 24.5.,
12:15, Petr - Krpec, OFS), TJ Tatran Litovel -TJ Haná Nezamyslice (sobota 23.5., 12:15, Kubíček - Běhal, Hetmánek), Spartak VTJ Lipník n./B.
- FC Kralice na Hané (neděle 24.5., 12:15, Navrátil - Oulehla, OFS), FC
Kostelec n.H. - Šternberk (sobota 23.5., 11:15, O. Šrámek - Marek, OFS).
Krajská soutěž, skupina „B“, starší dorost
23. kolo: FK Kozlovice - TJ Sokol Určice (neděle 24.5., 13:30, Caletka),
Červenka - TJ Sokol Vrahovice (sobota 23.5., 14:15, Křepský).
Přebor OFS Prostějov - dorost
27. kolo: FC Výšovice - FC Dobromilice (SO 23.5., 10:45), Sokol Přemyslovice - Sokol Otaslavice (SO 23.5., 14:00), TJ Sokol Pivín - FKM
Konice "B" (SO 23.5., 16:30), TJ Sokol Brodek u Prostějova - FK Němčice nad Hanou (SO 23.5., 16:30), TJ Jiskra Brodek u Konice - SK Lipová (NE 24.5., 10:00), TJ Sokol Držovice - TJ Sokol Protivanov (NE
24.5., 10:45).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!

-zv-

* FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY *
DIVIZE, SKUPINA„D“
Předehrávka 30. kola: SK Rostex Vyškov FC Žďas Žďár nad Sázavou 2:0, FK Mohelnice-Moravičany - FC Viktoria Otrokovice 2:5,
FS Napajedla - Horácký FK Třebíč 1:1, SK
Spartak Hulín - SK Líšeň 0:3, MKZ Rájec-Jestřebí - Framoz Rousínov 1:3, Sokol Konice Sokol Protivanov 3:4, FC Velké Meziříčí - FC
Forman Boskovice 1:1, SK Dekora Ždírec nad
Doubravou - FK Šardice 1:2.
25. kolo: FK Šardice - FS Napajedla 5:0, FC
Forman Boskovice - FK Mohelnice-Moravičany 1:3, Framoz Rousínov - FC Žďas Žďár nad
Sázavou 1:3, SK Líšeň - FC Viktoria Otrokovice 3:1, Horácký FK Třebíč - SK Dekora Ždírec
nad Doubravou 5:1, FC Velké Meziříčí - SK
Spartak Hulín 3:0, Sokol Konice - MKZ
Rájec-Jestřebí 4:3, Sokol Protivanov - SK
Rostex Vyškov 2:2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FK Šardice
SK Líšeň
Hulín
Třebíč
Vyškov
Otrokovice
Protivanov
Žďár n/S
Konice
Velké Meziříčí
Rousínov
Boskovice
Napajedla
Rájec-Jestřebí
Ždírec n/D
Mohelnice

26 18
26 18
26 14
26 13
26 12
26 10
26 10
26 9
26 10
26 9
26 9
26 8
26 6
26 6
26 6
26 6

4
4
7
8
6
6
5
7
3
5
4
6
8
6
5
4

4
4
5
5
8
10
11
10
13
12
13
12
12
14
15
16

52:19
52:20
50:20
36:18
41:30
43:35
32:28
42:45
39:60
33:43
29:35
26:45
29:48
27:44
25:44
29:51

58
58
49
47
42
36
35
34
33
32
31
30
26
24
23
22

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
26. kolo: Sokol Leština-TJ Sokol Ústí u Hranic
3:1, FC Želatovice-FC Dolany 2:6, 1.FC Přerov-FC Hněvotín 4:2, TJ Tatran Litovel-FK Mikulovice 0:3, TJ Jeseník-SK Loštice 5:1, TJ
Zlaté Hory-FC Kralice na Hané 1:2, Sokol
Určice-FK Šternberk 1:1, 1.HFK Olomouc
"B"-FK Kozlovice 3:3.
1. Mikulovice 26 20 2 4 63:23 62
2. Olomouc "B" 26 14 5 7 44:32 47
3. Litovel
26 15 1 10 52:31 46

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Určice
26 12
Kralice na Hané2613
Dolany
26 11
Hněvotín
26 11
Želatovice
26 10
Přerov
26 10
Jeseník
26 9
Ústí u Hranic 26 9
Zlaté Hory
26 8
Kozlovice
26 8
Šternberk
26 8
Leština
26 6
Loštice
26 5

8
4
5
5
5
3
5
4
6
5
5
8
7

6
9
10
10
11
13
12
13
12
13
13
12
14

44:37
37:32
53:44
46:38
57:60
39:35
35:45
37:49
26:37
44:55
36:49
27:54
32:51

44
43
38
38
35
33
32
31
30
29
29
26
22

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

Bělotín
22 15
Jesenec
22 14
Troubky
22 11
Brodek u PR 22 11
Opatovice
22 9
Kožušany
22 11
Náměšť n/H 22 10
Nové Sady
22 7
Plumlov
22 8
Klenovice n/H 22 7
Čechovice
22 8
Lipník n/B
22 7
Mostkovice 22 5
Lipová
22 2

2
3
6
4
8
1
2
10
3
5
1
3
7
3

5
5
5
7
5
10
10
5
11
10
13
12
10
17

48:22
58:29
41:22
56:41
31:29
40:42
46:39
29:26
39:44
33:44
28:39
28:37
21:42
11:53

47
45
39
37
35
34
32
31
27
26
25
24
22
9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kojetín
Všechovice
Býškovice
Prostějov
Kostelec n/H
H. Moštěnice
Hustopeče
Vrchoslavice
Pivín
Tovačov
Nezamyslice
Radslavice
Domaželice
Němčice

22 15
22 15
22 12
22 11
22 11
22 10
22 8
22 6
22 7
22 6
22 5
22 4
22 2
22 2

5
4
4
5
5
5
7
9
4
5
6
8
8
5

2
3
6
6
6
7
7
7
11
11
11
10
12
15

57:28
60:24
36:25
50:34
42:27
34:22
38:33
29:38
33:53
29:35
22:33
23:41
24:47
20:57

50
49
40
38
38
35
31
27
25
23
21
20
14
11

PŘEBOR OFS Prostějov
22. kolo: TJ Sokol Určice "B" TJ Sokol Čechovice "B" 2:1(Rolný 2 - Vítek),
TJ Sokol Zdětín - Sokol Konice "B" 0:0, Sokol
Vrahovice - FC Výšovice 6:1(Šedivý 2, Smička
2, Dvořák, Němec - Kvapil), TJ Sokol Otaslavice - Sokol Bedihošť 4:1(Kaláb 2, Rozsypal, Dokoupil z pen. - Novák), FC Dobromilice TJ Sokol Protivanov "B" 1:0 (Špaček), Sokol
Přemyslovice - FC Hvozd 1:1(Janeček - Poles),
TJ Sokol Brodek u Pv - TJ Sokol Držovice 3:3
(Bureš, Hodulák, P. Piňos - Coufal, Zabloudil 2).

1. Vrahovice
22 14 6 2 52:26 48
2. Určice "B"
22 14 5 3 40:27 47
3. Držovice
22 11 6 5 46:33 39
4. Bedihošť
22 12 3 7 43:36 39
5. Konice "B"
22 9 5 8 32:29 32
6. Hvozd
22 7 8 7 32:28 29
7. Otaslavice
22 8 5 9 42:47 29
8. Zdětín
22 7 6 9 26:26 27
9. Přemyslovice 22 6 8 8 39:31 26
10. Brodek u Pv 22 7 5 10 40:47 26
11. Protivanov "B" 22 6 7 9 30:35 25
12. Dobromilice 22 6 3 13 36:49 21
I.BTŘÍDA, SKUPINA"A"
22. kolo: FC Kostelec na Hané-TJ Sokol 13. Čechovice "B" 22 6 3 13 29:52 21
Horní Moštěnice 2:2, TJ Sokol Vrchoslavice- 14. Výšovice
22 5 2 15 27:48 17
FK Býškovice/Horní Újezd 1:1, TJ Sokol
Radslavice-TJ Sokol Pivín 3:2, TJ Slavoj Ko- III. třída, OFS
jetín-Tatran Všechovice 5:0, TJ Haná Neza- 22. kolo: TJ Tištín-FC Kostelec na Hané "B"
myslice-Sokol Domaželice 1:1, TJ Sokol To- 6:0, FC Ptení-TJ Vitčice 0:1, FC Kralice na
vačov-FK Němčice nad Hanou 2:1, TJ Haná Hané "B"-SK Jesenec "B" 4:0, TJ Smržice-SoProstějov-TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou kol Čechy p. K. 3:1, TJ Horní Štěpánov-Sokol
Olšany 1:6, TJ Pavlovice u Kojetína-Sokol
2:2

Vícov 3:1, Jiskra Brodek u Konice-TJ Otinoves
3:3
1. Brodek u K 22 15 6 1 66:25 51
2. Olšany
22 15 4 3 65:21 49
3. Otinoves
22 13 3 6 53:34 42
4. Kralice "B"
22 12 5 5 52:30 41
5. Pavlovice
22 12 2 8 54:60 38
6. Smržice
22 11 3 8 51:39 36
7. Kostelec "B" 22 8 3 11 34:54 27
8. Horní Štěpánov22 7 3 12 33:53 24
9. Čechy p. K. 22 7 2 13 44:45 23
10. Ptení
22 6 5 11 22:39 23
11. Vitčice
22 7 2 13 43:73 23
12. Tištín
22 6 4 12 32:46 22
13. Vícov
22 6 2 14 35:47 20
14. Jesenec "B" 22 6 2 14 37:55 20
IV. třída, OFS skupina „A“
14. kolo: TJ Haná Prostějov "B"-TJ Krumsín
3:1, Sokol Přemyslovice "C"-Sokol Otaslavice
"B" 5:2, TJ Sokol Zdětín "B"-FC Hrubčice 1:4,
Sokol Drahany-Sokol Rozstání 2:3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

12 10
12 8
12 8
12 8
13 4
13 4
13 4
12 2
13 1

1
3
2
0
4
2
1
0
1

1
1
2
4
5
7
8
10
11

41:11
27:8
34:16
29:15
22:25
17:29
18:28
10:39
11:38

31
27
26
24
16
14
13
6
4

MSDD - starší dorost
23. kolo: HFK Třebíč - FC Velké Meziříčí 2:0,
FK Kunovice - FC Dosta Bystrc-Kníničky 2:4,
1. SK Prostějov - FC Slovan Havlíčkův
Brod 2:3, FK Humpolec - SK Líšeň 1:6, FC
Viktoria Otrokovice -Tatran Brno Bohunice
1:2, Městský SK Břeclav - ČAFC Židenice Brno 6:1, ČSK Uherský Brod - SFK Vrchovina
0:0.
1. SK Líšeň
22 15 4 3 58:15 49
2. Třebíč
22 15 2 5 55:22 47
3. Prostějov
22 13 4 5 47:27 43
4. Břeclav
22 11 2 9 40:33 35
5. Otrokovice
22 9 6 7 37:32 33
6. Bohunice
22 9 5 8 42:44 32
7. Bystrc
22 8 6 8 34:36 30
8. Uh. Brod
22 9 2 11 28:48 29
9. V. Meziříčí
22 7 7 8 36:34 28
10. Vrchovina
22 8 4 10 32:32 28
11. H. Brod
22 7 4 11 39:48 25
12. Židenice
22 6 2 14 27:54 20
13. Humpolec
22 6 1 15 35:56 19
14. Kunovice
22 5 3 14 23:52 18

KRAJSKÝ PŘEBOR, STARŠÍ DOROST
22. kolo: Viktoria Přerov-1. HFK Olomouc "B" 0:1, FK Šternberk-TJ Sokol Tovačov 1:0, FC Kralice na Hané-FC Kostelec na Hané 2:1, FK SAN JV ŠumperkSpartak VTJ Lipník n.B. 7:1, TJ Haná Nezamyslice-FK Mohelnice/Moravičany
0:6, FKM Konice-TJ Tatran Litovel 0:2,
TJ Sokol Čechovice-TJ Slovan Černovír
IV. třída, OFS skupina „B“
14. kolo:Sokol Přemyslovice "B"-TJ Želeč 0:2, 0:0.
TJ Haná Nezamyslice "B"-Sokol Tvorovice
3:2, TJ Biskupice-TJ Sokol Brodek u Pv "B" 1. Litovel
22 18 2 2 59:19 56
3:5, FK Němčice nad Hanou "B"-Sokol Ivaň 2. Šumperk
22 18 1 3 93:19 55
4:1. Opravený výsledek 12. kola: Němčice 3. Olomouc "B" 22 16 6 0 81:16 54
„B“ - Tvorovice 0:3 kontumačně.
4. Mohelnice
22 16 4 2 67:22 52
5. Černovír
22 10 3 9 47:46 33
1. Nezamyslice "B"1210 1 1 35:13 31
6. Lipník n.B.
22 9 3 10 35:59 30
2. Přemyslovice "B"127 3 2 26:23 24
7. Čechovice
22 8 5 9 31:33 29
3. Ivaň
12 7 1 4 30:26 22
8. Konice
22 7 3 12 31:56 24
4. Tvorovice
13 6 1 6 48:33 19
9. Šternberk
22 7 2 13 32:42 23
5. Želeč
13 3 8 2 19:15 17 10. Přerov
22 6 2 14 31:51 20
6. Němčice "B" 13 5 2 6 27:25 17 11. Nezamyslice 22 6 2 14 23:49 20
7. Biskupice
13 4 2 7 38:32 14 12. Tovačov
22 6 2 14 24:64 20
8. Brodek u Pv "B" 12 3 1 8 19:39 10 13. Kralice
22 5 4 13 28:50 19
9. Doloplazy
12 1 1 10 16:52 4 14. Kostelec
22 2 1 19 21:77 7

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

Olomouc "B"
Šumperk
Mohelnice
Šternberk
Přerov
Černovír
Litovel
Tovačov
Kostelec
Čechovice
Lipník n.B.
Konice
Kralice
Nezamyslice

22 17
22 15
22 16
22 15
22 12
22 10
22 10
22 9
22 9
22 6
22 6
22 4
22 3
22 2

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

1
2
5
4
7
10
10
10
11
12
14
15
15
18

75:17
69:19
79:18
56:26
46:40
71:33
46:45
47:56
51:49
36:56
22:57
21:94
25:60
15:89

55
50
49
48
39
32
32
30
29
22
20
15
13
8

PŘEBOR OFS, DOROST
26. kolo: FKM Konice "B"-TJ Sokol Klenovice na Hané 2:3, SK Lipová-TJ Sokol Pivín 2:2,
TJ Sokol Mostkovice-TJ Jiskra Brodek u Konice 6:0, FC Dobromilice-TJ Sokol Držovice 5:0,
Sokol Otaslavice-FC Výšovice 12:2, TJ Sokol
Brodek u Pv-Sokol Přemyslovice 5:0.
1. Lipová
23 19 3 1 128:10 60
2. Dobromilice 22 17 3 2 95:24 54
3. Pivín
23 17 3 3 83:23 54
4. Klenovice
23 18 0 5 95:48 54
5. Protivanov
22 12 2 8 95:41 38
6. Otaslavice
22 12 1 9 79:50 37
7. Němčice
22 10 3 9 58:49 33
8. Držovice
22 7 4 11 49:52 25
9. Výšovice
22 8 0 14 42:107 24
10. Mostkovice 23 7 2 14 62:71 23
11. Brodek u K 23 6 2 15 34:84 20
12. Konice "B"
23 6 1 16 45:92 19
13. Brodek u Pv 22 4 3 15 30:104 15
14. Přemyslovice 22 0 1 21 8:148 1

18. května 2009

Tomáš Berdych s Lucií Šafářovou se vám v úterý
podepíší v prodejně Lifestyle Sports v Prostějově
Fanoušci tenisu a zvláště vynikajících českých tenistů Tomáše
Berdycha a Lucie Šafářové se mají zítra na co těšit. V úterý 19. května od 17.00 hodin totiž proběhne v
prodejně Lifestyle Sports na
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově jejich společná autogramiáda.
V rámci této akce bude pro zákazníky připraven doprovodný program a také budou moci získat 20%
slevu na nákup zboží značky Nike.

Prodejna Lifestyle Sports v Prostějově je zaměřena na značkové sportovní oblečení a obuv značek Adidas, Nike, Puma a Reebok. Prodejna
prošla před nedávnem rekonstrukcí,
jejímž hlavním cílem bylo zpříjemnit svým zákazníkům chvíle
strávené v prodejně a usnadnit jim
maximálně orientaci v nabídce tak,
aby byla prodejna co nejpřehlednější. Bližší informace o prodejně a nabídce zboží najdete na internetové
stránce www.lifestylesports.cz.

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“

Jesenec míří za postupem,
Mostkovice se chytají stébla
Finišující fotbalové soutěže za sebou mají další mistrovský víkend.
Tuhé boje týkající se hlavně záchrany svádějí i naši regionální zástupci v I.A třídě. Jediným celkem pohybujícím se na opačném pólu tabulky je výběr Jesence. Právě Jesenečtí mají za sebou další vítězné vystoupení, umocněné tím, že se jednalo o derby střetnutí. Po
využití čtyř nacvičených standardních situací dokázali udolat nad
propastí se pohybující Čechovice. Nutno podotknout, že hostující
výprava odjížděla ze severu regionu s velkým pocitem křivdy. Také
Mostkovičtí bojují o každý bod jako o život. Tentokrát napravili slabší výkony z posledních kol a dokázali v domácím prostředí zvrátit
nepříznivě se vyvíjející se duel sKožušanami. Bohužel díky ostatním
výsledkům zůstávají svěřenci trenéra Piňose stále přikováni na
předposlední příčce. To Lipová už soutěž jen dohrává a je vítaným
sparingpartnerem pro většinu soupeřů, tentokrát si posledním celkem pohrál Brodek u Přerova.

SK Jesenec - TJ Sokol Čechovice 4:2 (2:1)
Branky: 5. J. Tichý, 12. a 48. P. Tichý mladší, 83. Ostřížek - 39. Začal, 88. z pen. Bílý. Rozhodčí: Hetmánek - Kubíček, Šmíd ml. ŽK: M.
Klicpera - Dvořák, Vinklárek, Haluza. Diváků: 150. Sestavy mužstev - Jesenec: Hradil - Burián, M. Klicpera (73. Václavek), P. Tichý
st., Horák - Konečný, Ostřížek, Čížek, T. Ullmann - J. Tichý (83. Abrahám), P. Tichý ml. (60. P. Klicpera). Trenér: Jaroslav Ullmann.
Čechovice: Švéda - Gréza, Mráček, Začal, Dvořák - Bílý, Vinklárek,
Šteigl, Kovařík - Chmelík (63. Prášil), Haluza. Trenér: Jan Pešek.
Očima trenérů - Jaroslav Ullmann: „Derby zápasy nám prostě
herně nesedí. Měli jsme tentokrát jen dobré vstupy do obou poločasů a dokázali jsme těžit z našich nacvičených standardek. Dnes jsem
spokojen jen se ziskem tří bodů, ne už tak s výkonem.“
Jan Pešek: „Získat v dnešním utkání alespoň bod byla utopie, protože se proti nám postavil soupeř nejtěžší v podobě tří pánů
v černém!“

TJ Sokol Mostkovice - TJ Sokol Kožušany 2:1 (0:1)
Branky Mostkovic: 80. Dadák, 85. J. Karafiát. Rozhodčí: Hampl Válek, Řepa. ŽK Mostkovic: J. Karafiát. Diváků: 150. Sestava
Mostkovic: Lukáš - Vl. Vojtíšek, M. Vojtíšek, Milar, Cigr - Kroupa,
O. Zapletal, Šlambor (55. R. Karafiát), J. Karafiát - Komrzí (88.
Skřebský), Dadák. Trenér: František Piňos.
Očima trenéra Františka Piňose: „Po našem tlaku a neproměnění tří gólovek, jsme opět jako v předcházejících zápasech smolně inkasovali. Po změně stran jsme se znovu pustili do tlaku a pokračovali v marnění šancí. Myslím si, že vítězství bylo zasloužené. Kluky musím pochválit za to, že to nevzdali. Přiznávám však, že mě
v závěru přepadaly myšlenky, že už se to nepodaří.“

SK Lipová - Brodek u Přerova 0:4
Rozhodčí: Majer - Vlk, Motal.
Bližší podrobnosti se do uzávěrky vydání nepodařilo zjistit.

-zv-
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Nohejbalisté si vyšlápli na lídra a vedou druhou ligu!
Bedřichov si z Hané body neodvezl
V sobotu čekal na druholigové
nohejbalisty Sokola I Prostějov
vskutku tvrdý oříšek. Na kurtech
za sokolovnou se totiž představil
do té doby vedoucí tým celé soutěže Sokol Bedřichov. V letošní
sezóně výtečně hrající nováček
však zanechal trému v šatně a drtivým úvodem nasadil k trháku,
který se už favorizovaným a evidentně vývojem zaskočeným
hostům nepodařilo zvrátit. Prostějovští se tak dostali výhrou 6:4
po první části druhé celostátní ligy do jejího čela!
2. liga muži: Sokol I Prostějov TJ Sokol Bedřichov 6:4
V sobotu 16. května přivítali prostějovští nohejbalisté na domácím kurtu u sokolovny TJ Sokol Bedřichov a bylo jasné, že je
čeká dosud nejtěžší zápas letošního druholigového kolotoče.
Tento předpoklad se také do posledního kousku potvrdil a kompletní sestava Sokola I Prostějov
se vedoucího druholigového celku vůbec nezalekla a dokázala
svému kvalitně připravenému
soupeři více než skvěle vzdorovat. Po prvních dvojicích byl stav
rozhodně nadějný 2:0 ve prospěch domácího celku, když nejprve dvojka Sokola I Klaudy -

Husařík, porazila dvojku Sokola
Bedřichov jen nejtěsnějším rozdílem 2:1 a potom osvědčená
dvojka Prostějova Pluháček Procházka přehrála hladce druhou dvojku hostů 2:0. Ve trojicích
zahráli prostějovští hráči rovněž

NOHEJBAL
výborně a jak trojka vedená Klaudym s Husaříkem a P. Novým,
tak i trojice Procházka, Pluháček,
Omelka svá utkání vyhrála a Sokol I Prostějov již vedl v tomto
šlágru kola neuvěřitelným rozdílem - 4:0! V prostřední pasáži
zápasu domácí pravidelně v letošním ročníku prohrávali vloženou třetí dvojici a Klaudy vyhrával pravidelně singl. Ani tentokrát se historie neměnila a vše
zůstalo při starém. Vloženou
dvojici prostějovská sestava Valenta - P.Nový se střídajícím Pacejkou vyhrála, a vzápětí Klaudy
po velmi dobrém výkonu porazil
hostujícího Rezka ve dvou setech
a stav zápasu byl po těchto utkáních již 5:1 a stačilo jediné další vítězství v utkání k celkovému
zisku 2 nečekaných bodů. Opět
se ukázalo, jak důležitá je v těch-

Těm to ale šlape. Osvědčenou dvojicí Prostějova v probíhající sezóně se stali Pluháček s Procházkou, kteří většinu
svých utkání vyhrávají
foto: Zdeněk Pěnička
to vyrovnaných zápasech prostřední část s vloženou třetí dvojkou a singl.
Bohužel komplikace nastaly v
obou závěrečných trojicích, které
vyhráli hráči hostujícího Bedřichova a stav se zdramatizoval na
5:3 pro domácí tým Sokola I. Navíc se při utkání zranila opora celku Tomáš Procházka, který nemohl nastoupit k poslednímu utkání
své dvojice. S Pluháčkem tak dostal příležitost Tomáš Drobil, který
zahrál vynikající zápas a prostějovský celek zvítězil celkovým
skóre 6:3 a vzhledem k dalším

zápasům 2. ligy se po tomto závěrečném kole první části soutěže
dostal na její samotné čelo! „V
těžkém zápase prostějovští sokoli
překvapili a plným právem si připsali do tabulky oba 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 sobotu hrajeme od 10.00 hodin
v domácím prostředí s celkem
Žďáru nad Sázavou a toto dnešní
vítězství je opět tou nejlepší pozvánkou příznivců nohejbalu do

hlediště nohejbalového kotle u sokolovny, kde v letošním ročníku
Sokol I Prostějov ještě neztratil ani
jediný bod,“ neskrýval velkou
spokojenost jak se sobotním zápasem, tak i s první částí soutěže klubový předseda Richard Beneš.
KP muži: Hranice - Sokol I Prostějov 6:0
Rezerva Sokola I Prostějov prohrála další utkání krajského přeboru v Hranicích překvapivě snadno
0:6 a zápas extraligového týmu
dorostenců v Karlových Varech se
dohrával až v neděli 17. května po
uzávěrce dnešního vydání. -rb,zv-

Kostelecké holky rozsekaly i Bukovany
FC Kostelec na Hané
- Družba Bukovany 3:0 (2:0)
Branky: 14. a 29. Matoušková,
59. Bošková. Rozhodčí: Anýž Kouřil, Vrážel. Kostelec bez ŽK.

Diváků: 150. Sestava Kostelce: Křupková - Burgetová, Všetičková, Pitáková,
Otáhalová - Knápková
šková, Oravcová (58. Karásko(56. Křížková), Tomešová, Bo- vá) - Matoušková (78. Hájková),
Páleníková (82. Poučová).
Trenér: Petr Merta.
Kostelecké fotbalistky na jaře jedou! Bodík po bodíku dotahují
čelo divizní tabulky a stěžejním
duelem z tohoto pohledu byl nedělní souboj s dosud na jaře neporaženými Bukovany. Hanácký
výběr však podal v prestižním
zápase velmi disciplinovaný
výkon podpořený navíc překvapivě vysokou fotbalovostí. Po
dvou rychlých brankách kanonýrky Matouškové a pojistce Boškové se mohly nadšená děvčata
radovat z bouřlivých ovací spokojeného publika! „Holky
opravdu dnes podaly vynikající
výkon, ke kterému nemám co
dodat,“ uvedl těsně po zápase
šťastný trenér Petr Merta. Radost
Kapitánka jak má být. Ženskou kosteleckou fotbalovou loď táhne
kosteleckých fotbalistek byla jeod vítězství kvítězství špílmachr Tomešová, nejinak tomu bylo i vneděli.
foto: Zdeněk Pěnička ště umocněna dalším důvodem,

MS DIVIZE ŽENY

ne už tak veselým. Výhru totiž slíbily své těžce nemocné
spoluhráčce Kristýně Vykopalové, kterou byl celý tým
společně v týdnu navštívit
v nemocnici. Od prvních minut si
domácí družstvo vytvořilo trvalou územní převahu, ze které
také vytěžilo vedoucí branku. U
jejího zrodu stála režisérka kostelecké hry kapitánka Tomešová,
která se prosadila individuálně
přes dvě hostující zadačky a
předložila Matouškové delikatesní přihrávku, se kterou kanonýrka naložila tak jak se má střelou k pravé tyči - 1:0. Vedení
domácí partu neukolébalo a
s podporou hlučných fanoušků
tlačila na pilu dál. Krátce před
první půlhodinou se protáhla po
levé straně Růžena Oravcová a
její přihrávka adresovaná Matouškové našla pochopení. Autorka první trefy si míč pohodlně
zpracovala a pro změnu poslala
projektil k levé tyči - 2:0. Ani
v dalším průběhu první půle se

režii střetnutí nic nezměnilo,
akorát že další branka v síti nešťastných Bukovan nepřibyla.
Po změně stran se přece jenom
hra trochu vyrovnala, ale zárodek převahy hostujících hráček
uhasila v 59. minutě Bošková. Ta
využila prostrčení Tomešové
chumlem před šestnáctkou a gólmance nedala šanci - 3:0.
V poslední dvacetiminutovce
musela dvakrát předvést své
umění i domácí brankářka Křupková, která si však se záludnými
střelami maličké záložnice Bukovan s bravurou poradila.
„Opravdu nemám holkám co vytknout. Na jejich výkonu jsem
nenašel jedinou kaňku. Jsem rád,
že naše výkonnost má stále vzrůstající tendenci. Hrajeme už normální fotbal, na který se dá dívat.
Medailovým postům jsme už
hodně blízko, škoda těch podzimních ztrát,“ pochvaluje si
dobrou formu svých svěřenkyň
trenér ženského týmu FC Kostelec na Hané Petr Merta.
-zv-

Horáková vyjela na svěťáku v Andoře bronz
Česká reprezentantka a závodnice
SKC Prostějov Jana Horáková
dokázala v závodě světového poháru v MTB v pyrenejské Andoře
vyválčit třetí místo. Mezi čtyřiadvaceti nejlepšími závodnicemi
světa se bronzová příčka počítá,
ale jak je u rodačky z Tištína zvykem spokojeností příliš neoplývala. „Třetí místo je krásné, ale tentokrát mě to mrzí, protože jsem
měla závod rozjetý na zlato,“
uvedla bezprostředně po vyhlášení výsledků Horáková.
Nad slunce jasné bylo už po páteční kvalifikaci, že tentokrát Janě

trať v andorském Vallnordu sedí.
Prezentovala se totiž druhým nejlepším čase za vítěznou Američankou Jill Kintner. Svou formu
také závodnice z Hané potvrdila v
sobotních vyřazovacích jízdách,
kterými prošla bez jediného zaváhání až do finále. V něm měla
také nakročena k vítězství, ale
střet právě s Kintnerovou poslal
obě favoritky k zemi. Jana se
zvedla z prachu dříve, ale naděje
na prvenství už byly pryč. „Je škoda, že to tam do mě Jill poslala. Ze
záznamu je vidět, že to od ní nebyl
záměr. Při brzdění do první za-

táčky jí podjelo kolo a ona se do
mě zapřela tak, že jsme jely obě
do sebe zaklíněné dalších pár metrů a až pak jsme spadly. Jinak
dráha mi docela sedla, byla rychlá
a technická. Sice nás Andorra nepřivítala vlídným počasím, kdy ve
čtvrtek museli pořadatelé zrušit
pro déšť trénink, ale na sobotu již
bylo hezky. Třetí místo beru, ale
mohlo to být ještě lepší,“ litovala
Jana letos zatím válí.Janě Horákové se letos zatím mimořádně
daří. Proto má důvod ke spokojenému úsměvu.

Svou premiéru zvládl na výtečnou i Besaljan
Vedle vítězného Petra Novotného
dosáhl výrazného úspěchu na
Velké ceně Ústí nad Labem i další
prostějovský rohovník Vardan
Besaljan. Arménský bojovník
měl oproti svému staršímu kolegovi ve své váze do 75 kilogramů
mnohem silnější protivníky. Své
velké srdce využil především ve
svém úvodním souboji s trojnásobným mistrem Polska Adamiakem, kterého díky své neutuchající vůli po vítězství nakonec
těsně vybodoval. V semifinále
pak čekal na našeho boxera další
zahraniční bijec Hakobyan z
Arménie. Po velmi vyrovnaném
průběhu nakonec slavil postup
Vardan veze bronz. Miláček
prostějovských fanoušků Vardan Besaljan (vlevo) na svém prvním
velkém turnaji rozhodně nováčkovskou trémou netrpěl
foto: Zdeněk Vysloužil

Hakobyan, ale Vardan rozhodně
svou kůži s pozdějším vítězem
neprodal lacino! „Pro Vardana je
to obrovský úspěch. Byl poprvé
na tak velkém turnaji a los se s ním
vůbec nemazlil. Ani v jednom utkání nebyl favoritem, ale svých
věhlasnějších soupeřů se vůbec
nezalekl. Skalp Adamiaka, který
usiloval o celkové prvenství se
počítá. Také s Arménem bojoval
dobře, ale nakonec se musel
smířit s porážkou,“ vyzdvihl výtečný výkon svého svěřence trenér
prostějovských rohovníků Radek
Křížek. Po ústecké Velké ceně se
chystají prostějovští boxeři opět
na soutěž družstev. Čeká je další
zápas mezinárodní interligy v maďarském Keczskemétu. „Cesta
do Maďarska je vždycky pro každého boxera svátkem. V této zemi má box obrovskou popularitu
a také tomu odpovídající úroveň.
Nejedeme tam s přehnanými am-

bicemi, ale rozhodně ne předem
poraženi. Sílu protivníka neznáme, ale v Maďarsku se slabým
soupeřem počítat nikdy nemůžete,“ zmínil zajímavý a prestižní
mezinárodní duel, který čeká na
BC DTJ Prostějov v sobotu 23.
května. Také prostějovští fanoušci
rohovnického sportu se mohou
těšit na vystoupení svých miláčků. Na Hanou by měl přicestovat o posledním květnovém
víkendu další maďarský výběr.
„Ještě není přesně určeno datum,
ale s jistotou můžu prozradit, že se
bude boxovat v sokolovně a naším soupeřem bude Debrecen.
Vše záleží na požadavcích České
televize, která chce z plánovaného utkání pořizovat přenos,“ vysvětlil termínový zmatek Radek
Křížek. Jedno je však jisté boxovat se určitě bude a to buď v sobotu 30. nebo v neděli 31. května.
-zv-

18. května 2009

Zpackaná sezóna s příchutí bronzu
Suverénně nejhorší sezóna BK Prostějov v historii působení tohoto ambiciózního klubu v Mattoni NBL má
nakonec bronzovou příchuť. Co se
výsledkových a kádrových veletočů
týče, je jasné, že letošní soutěžní ročník z pohledu Orlů byl neúspěšný.
Na první pohled sice vypadá konečné resumé obdobně jako v minulých úspěšných letech (2. místo v ČP
a bronzové medaile v nejvyšší soutěži), ale tím se nenechá uchlácholit
ani ten nejskalnější příznivec prostějovského basketbalu. „Přes nepříznivý průběh sezóny se nám nakonec
podařilo získat bronz v lize a druhé
místo v poháru. Určitě však nemů-

žeme být s tím jak celý ročník probíhal spokojeni. Musíme se zamyslet nad tím co bylo příčinou našich
nepřesvědčivých výsledků a každopádně udělat všechno proto, aby se
podobná situace neopakovala,“ uvedl krátce po skončení letošního ročníku z pohledu BK Prostějov generální manažer klubu Petr Fridrich.
Nespokojenost fanoušků po minulých hojných letech byla citelná
téměř při každém domácím střetnutí. Snad poprvé za několikaleté působení klubu v nejvyšší soutěži se z
hlediště opakovaně ozývaly hlasy
vyjadřující nesouhlas s tím co se v
basketbalovém táboře děje. Nejvě-

tším paradoxem pak je, že nakonec
zachránil tým od pádu do propasti
pro mnohé trenér z nouze Peter
Bálint. Ten se nebál provést v zahnívajícím kádru radikální řez, který
nakonec přinesl takřka zmrtvýchvstání. Je ovšem otázkou, jestli
si toho všimli vedle fanoušků (ti dali jasně najevo v posledním utkání,
že by měl kouč u týmu zůstat), i ti,
kteří o tom rozhodují. Nechme se
překvapit, jestli opět přijde do Prostějova nová vlna rádoby „renomovaných“ hráčů v čele s věhlasným
odborníkem, nebo konečně dostane
šanci dlouhodobá koncepční
práce…
-zv-

NB 106:73 PV
komplikace a to také potvrdil v sobotním večeru. Soustředěným tlakem všech dvanácti hráčů pomalu,
ale jistě navyšoval svůj náskok, který
se zastavil až na rozdílu třiatřiceti bodů. „Zápas jsme začali dobře, ale dvě
lehké střely domácích znamenaly sedmibodový odstup. Nymburk pak v
dalším průběhu tempo stále stupňoval a nám pomalu docházely síly,“
popsal průběh posledního utkání sezóny trenér Orlů Peter Bálint.
Hostující tým se pustil do favorita bez
zbytečného respektu a po třech minutách dokonce vedl (4:7). Poslední vedení letošní sezóny z pohledu Prostějova datoval závěr šesté minuty
(15:16) a pak se pomalu začal vyrovnaný duel překlánět na stranu domácích. Osmibodové vedení po první
desetiminutovce však nenasvědčovalo konečnému drastickému rozdílu.
Poslední minuty této části hry zcela
ovládl nymburský Schilb, který sám
zařídil osmibodovou šňůru z 21:20 na
29:20! Vstup do druhé části byl ze

strany svěřenců Petera Bálinta nadějný (33:27), ale především nepolapitelný Schilb s dobře mu sekundujícím
Slezákem zapříčinili další trhák
Nymburských - 55:38. „Postupně
jsme začali hrát uspěchaně a to byla
voda na mlýn dobře rotujícího soupeře,“ okomentoval narůstající rozdíl
Bálint. Obdobnou režii měla i třetí
část hry. Nymburská mašina jela stále
na plný výkon a prořídlá ekipa Orlů
připomínala místy supící lokálku ledva popadající dech. Nepřipravená
střelba a postupné ubývání fyzických
sil značilo třiadvacetibodový náskok
Polabanů před závěrečnou částí zápasu - 81:58. O osudu střetnutí tak bylo
rozhodnuto a čtvrtou desetiminutovku zahájil BK Prostějov v zajímavé
sestavě Dokoupil, Vrubl, Falls, Villepigue a Krakovič. Domácí ostřílení
harcovníci, kteří se na palubovce točili prakticky hokejovým způsobem si
basketbalovými „učni“ pohrávali jako kočka s myší až se nakonec rozdíl
zastavil na cifře 106:73. „Výsledkově

Nakonec to byl bronz. Orlí ekipa dostala po třiatřicetibodovém nášupu
v Nymburku bronzové medaile. Tyto placky však mají hořkou příchuť…
foto - zdroj: www.bkprostejov.cz

to není podle očekávání, ale výkonnostně to nebyl z naší strany určitě
žádný propadák,“ neviděl poslední
střetnutí nijak tragicky Peter Bálint.
Jednoznačným králem celého střetnutí byl domácí Blake Schilb, který
za necelých třicet minut nasázel 31
bodů, ke kterým přidal navíc pět fi-

nálních asistencí. Z prostějovského
týmu byl nejvýraznější persónou
Hurl Beechum a dobrý výkon předvedli ještě Vrubl s Fallsem. Naopak
se oproti předchozímu utkání vůbec
nedařilo Millerovi, jenž z deseti střeleckých pokusů umístil do obroučky
pouhopouhé dva.
-zv-

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Muli KATZURIN (ČEZ Basket Nymburk): „Tým si zaslouží dnes
vyseknout poklonu. Měli jsme sice pomalejší rozjezd, ale po pár změnách, které jsme udělali, se to podařilo změnit. Dnes to byl opravdu
hezký zápas, myslím, že si to dnes fanoušci dost užili, utkání bylo plné
hezkých akcí, které se určitě musely líbit. Prostějov dnes po tom, co
jsme se jim utrhli na dvouciferný rozdíl, přestal věřit tomu, že nás může ještě trápit a to nám samozřejmě pomohlo. Pochopitelně je ale důležité to, že jsme hráli pořád stejně dobře. Dnešní výkon byl určitě důležitý i z hlediska toho, že jdeme do finále, nastolili jsme laťku poměrně
dobře.
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Předně bych rád pogratuloval soupeři k zaslouženému postupu do finále. Nymburk nás dnes přehrál především velkou rotací svých hráčů. Přišla nová síla, nový tlak a my jsme
hráli stejně jako na začátku. I na tomto zápase byla vidět dlouhodobá
koncepční práce Nymburka. My jsme dostávali jednoduché koše a naopak my jsme se na naše body hodně nadřeli. Pozitivem celé série z našeho pohledu byla možnost nasazení mladých hráčů, kteří tak nasbírali neocenitelné zkušenosti.“
-zv-

Bojovný výkon na rozjeté Středočechy nestačil
Nymburští pokračovali v navyšování
skóre. Činili se zejména Schilb a Lee.
Hlavně tito dva ostrostřelci dokázali
navýšit náskok na 19:31. Domácí
snížili díky Fallsovi a Skibniweskému
na 28:35, na což zareagoval hostující
lodivod oddechovým časem. Nutno
podotknout, že po něm hosté Orly naprosto vymazali. Ti se velmi těžko prosazovali v útoku, hosté nemilosrdně
trestali chyby domácích. Nymburští
desetibodovou šňůrou odskočili na
propastných 28:45. Orli do poločasu
dokázali zkorigovat na 35:50. Středočeši tak po dvaceti minutách vedli patnáctibodovým rozdílem, v jejich dresu
zářili zejména Lee a Schilb, kteří zařídili svými trefami celou polovinu bodů Nymburka. V domácím dresu se jedenácti body blýskli Miller a Skibniewski. „Patnáct bodů je dobrý náskok,
ale trochu nám to skřípe v obraně.
Když to vzadu trochu přitáhneme, tak
to bude dobré. Sérii chceme ukončit už
v sobotu,“ řekl v poločasové přestávce
do televizních kamer nymburský Michal Křemen.
Přestávka prospěla o mnoho více domácím a stala se z jejich pohledu nejlepší částí hry. Orli dokázali Nymburku
nasázet 24 bodů, přičemž soupeř kontroval jen dvanácti body. To vše navíc
domácí podpořili výbornou obrannou
hrou. „Řekli jsme si v šatně, že ten
zápas nevzdáme a půjdeme do toho po
hlavě,“ vysvětlil dění na palubovce ve
třetí čtvrtině domácí Peter Bálint. Orli
na soupeře vlétli jako dravci. Zteč domácích zahájil Prášil a Beechum, který
potrestal Tomaszekovu chybu (39:50).
Když se ještě trefil Skibniewski a Beechum za tři body, musel trenér Katzurin
zažádat po necelých čtyřech odehraných minutách o oddechový čas
(47:55). „Musíme zastavit Beechuma a
dát si pozor na zónu,“ radil svým
svěřencům izraelský basketbalový odborník. Tyto rady však hosty neprobraNebylo místo. Prostějovští hráči se znovu přesvědčili, že pod košem
ly a rozjetí Orli dál pokračovali ve sniNymburka není prostor. Skibniewski si neví rady v obležení Schilba, Jagodnika a Tomaszeka
foto: Zdeněk Pěnička žování náskoku. Luxusní souhru Beeki, Miller, Falls a Prášil se pustila do
hostů ve složení Benda, Sokolovský,
Křemen, Lee a Jagodnik bez bázně a
hany. Po úvodních dvoubodových pozdravech Křemena a Millera se dokonce Orli na krátkou dobu ujali vedení 4:2 díky Skibniewskému. Hosté
však díky dvěma rychlým košům obrátili skóre na svou stranu. Středočeši si
udržovali těsný náskok. Většímu
nárůstu zabránil obranými doskoky od
úvodních minut dobře hrající Miller.
Hosté však dokázali v závěru první desetiminutovky navýšit náskok na sedm
bodů. Lodivod domácích zareagoval
dvě minuty před koncem čtvrtiny oddechovým časem a střídáním. Do konce první části hry už ale ani jeden z
týmů nedokázal zamířit přesně. Čtvrtina tak skončila stavem 17:24, v domácím dresu se v ní sedmi body předvedl Miller, dále se trefili Beechum se
Skibniewským. Ve druhé čtvrtině se
do listiny střelců zapsal Jaroslav Prášil
a snížil tak na rozdíl pěti bodů. To bylo
ovšem od domácích na chvíli vše a

BK Prostějov - ČEZ Basket Nymburk

Sestava a body Prostìjova

Nymburk si komplikace nepřipustil
PV 69:81 NB

SEMIFINÁLE PLAY OFF, 2. ZÁPAS

69:81

OBCHODNÍ PARTNEØI BK PROSTÌJOV

Ve středu večer měli příznivci prostějovského basketbalu možnost na vlastní oči spatřit, jak si domácí basketbalisté povedou ve druhém zápase semifinálové série nejvyšší basketbalové
soutěže Mattoni NBL proti přetěžkému soupeři z Nymburka. Středočeši v
prvním utkání série naplno využili
výhody domácího prostředí, nedali
Orlům sebemenší šanci a porazili je
rozdílem třiceti bodů 90:60. Orly tak
čekal na domácí palubovce složitý
úkol. Pokusit se poprvé v sezóně získat
skalp téměř bezchybného Nymburka a
vrátit semifinálovou sérii ještě jednou
do Prostějova. V domácím dresu
chyběli trenéru Bálintovi zranění
Staněk s Hanavanem, oba však podporovali své spoluhráče aspoň svou
přítomností na lavičce. Hosté dorazili i
s bývalými Orly Nečasem a Tomaszekem. Příchozí fanoušci domácího
týmu si nemohli nevšimnout transparentu s nápisem „Nechte tu Petera“,
který byl umístěn nad sektorem domácího kotle. Domácí trenér k tomu
skromně dodal: „Potěší to. Diváky
jsme přesvědčili, že práce se nedělala
špatně. Je to pro mě dárek.“
Domácí pětice Beechum, Skibniews-

BASKETBAL EXTRA

Čtvrtiny: 17:24, 18:26, 24:12, 10:19
Trestné hody: 18/15:14/10
Střelba za 2b: 41/21:42/25
Trojky: 20/4:22/7
Doskoky: 34:35
Osobní chyby: 16:18
Diváků: 1124
Rozhodčí: Dolinek, Paulík, Vrážel

Orli se rozloučili v Polabí výpraskem
Basketbalisté Prostějova uzavřeli
své letošní účinkování v Mattoni
NBL na palubovce mistrovského
Nymburka. Tak nějak měla znít
úvodní věta podle plánů klubového
vedení, ale je tam právě jedno velké
ale. Mělo se tak stát po závěrečném
finálovém duelu a ne po třetí semifinálové porážce! Nymburští se v posledních letech svého nejobávanějšího konkurenta nezalekli a smetli
prostějovskou družinu v nejkratším
možném termínu. Tři střetnutí, tři
jasné výhry a hurá do finále. Tak nějak zněl taktický plán úřadujících
šampiónů, který se také podařilo do
puntíku splnit. Celkový rozdíl skóre
semifinálové série 75 bodů ve prospěch Nymburku není třeba nijak
dále rozvádět. Orlům mohla být
útěchou jen závěrečná pozápasová
ceremonie, při které jim na krk byly zavěšeny bronzové medaile…
Po heroickém středečním marném
boji odjížděli do středních Čech s minimálními nadějemi na prodloužení
série, které navíc umocňovaly absence podkošových hráčů Hanavana se
Staňkem. Kompletní a sebevědomý
soupeř si vůbec nepřipouštěl žádné
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chuma a Vrubla zakončil Miller a přiblížil domácí na rozdíl pouhých čtyř bodů (55:59). V poslední vteřině bezedný
koš trefil Falls a uzavřel účet třetí čtvrtiny. Před poslední částí hry hosté sice
stále vedli, ale jejich poločasový patnáctibodový náskok se smrsknul na tři
body (59:62). Poslední čtvrtinu zahájil
úspěšným dvoubodovým pokusem
Miller a snížil tak na rozdíl jednoho bodu. Když se navíc hosté dopustili třetího faulu již po minutě a půl, šance na
úspěch ještě vzrostly. Orli si vypracovali několik slibných akcí, ale v rozhodujících okamžicích zápasu se jim muška vychýlila. Hosté udělili domácím
lekci z produktivity a desetibodovou
šňůrou prakticky rozhodli o výsledku
utkání (61:72). Orli do konce utkání
statečně vzdorovali soupeři, dokázali
snížit díky Millerovi a Skibniewskému
na 66:75. Nymburk si závěr utkání pohlídal, dvakrát se pod košem prosadil
Tomaszek a trestnými hody Sokolovský. Ze strany domácích uzavřel účet
zápasu úspěšnou tříbodovou střelou
Skibniewski. Nymburk tak porazil prostějovské Orly 69:81 a v sérii hrané na
tři vítězná utkání vedl 0:2. V dresu
hostů nejlépe mířil s 19 body Arthur
Lee, který byl zvolen nejlepším mužem zápasu. 16 bodů dosáhl Sokolovský, který se také vyznamenal 12 doskoky, 13 bodů nastřílel Schilb. Z Orlů

se 24 body a 12 doskoky blýskl Miller,
18 bodů přidal Skibniewski a 13 Beechum. Domácí lodivod zapojil do hry
devět hráčů, přičemž trojice Beechum,
Miller a Prášil strávila na palubovce
přes 35 minut.
„Myslím, že to bylo pravé play-off utkání. První poločas jsme měli pod kontrolou. Prostějov stáhl náskok díky našemu výpadku. Pro diváky bylo utkání
atraktivní až do konce. Na sobotu se
připravíme a uděláme vše pro to, abychom se do Prostějova nevrátili,“
zhodnotil zápas pro Prostějovský Večerník Radek Nečas. Závěr utkání shrnul domácí trenér Peter Bálint: „K senzaci chybělo trošku víc síly a ukázalo
se, že v krizových okamžicích mají
skutečně výborné hráče jako Schilb,
Sokolovský, Lee. V momentech, kdy
jsme stáhli, tak se našel někdo z této
trojice, který skóroval a zase nás vnesl
do nejistoty. My jsme měli tři volné
střely za stavu minus 2, všechny je měl
Jarda Prášil, kdyby jednu nebo dvě
proměnil, tak se zápas možná vyvíjel
trochu jinak. Nemůžu to nikomu vyčítat, kdyby dal, byl by hrdina. Zahráli
jsme kolektivní výkon, velice dobře a
koncentrovaně zahrál Miller. Prášil nemá velké statistiky, ale odvedl spoustu
černé práce. Není koho vyzvednout,
protože jsme dnes hráli týmově.“
-top,zv-

HODNOCENÍ TRENÉRÙ

Skibniewski 18
Beechum 13
Prášil 6
Falls 6
Villepigue
Vrubl 2
Krakovič
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

Miller 24
Novák
Dokoupil

SEMIFINÁLE PLAY OFF, 3. ZÁPAS
ČEZ Basket Nymburk - BK Prostějov

106:73

Čtvrtiny: 29:21, 26:17, 26:20, 25:15
Trestné hody: 12/10:20/17
Střelba za 2b: 56/36:45/22
Trojky: 14/8:18/4
Doskoky: 35:24
Osobní chyby: 18:15
Diváků: 800
Rozhodčí: V. Lukeš, Macela, L. Lukeš

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 6
Beechum 20
Prášil 9
Falls 13
Vrubl 6
Dokoupil 2
Novák
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

Miller 7
Villepigue 6
Krakovič 4

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL
SEMIFINÁLE MATTONI NBL
2. ZÁPASY: BK Děčín - Geofin Nový Jičín 85:86 (28:20, 43:42, 67:60). Stav
série: 0:2. Nejlepší hráči: Hatcher 25 bodů a 12 asistencí, Williams 16 bodů, P.
Houška 13 bodů, J. Houška 10 bodů a 7 doskoků - Muirhead 23 bodů, 7 doskoků a 6 asistencí, Ubilla 19 bodů (5 trojek), Walker 17 bodů a 7 doskoků, Pospíšil 12 bodů. Střelba: 44/24:46/25. Trojky: 25/8:19/9. Trestné hody:
19/13:16/9. Doskoky: 34:35. Osobní chyby: 20:18. Diváků: 1020. Nejlepší
hráč: Muirhead (NJ) • BK Prostějov - ČEZ Basketball Nymburk 69:81
(17:24, 35:50, 59:62). Stav série: 0:2. Nejlepší hráči: Miller 24 bodů a 12 doskoků, Skibniewski 18 bodů a 5 asistencí, Beechum 13 bodů a 7 doskoků - Lee
19 bodů, Sokolovský 16 bodů a 12 doskoků, Schilb 13 bodů. Střelba:
41/21:42/25. Trojky: 20/4:22/7. Trestné hody: 18/15:14/10. Doskoky: 34:35.
Osobní chyby: 16:18. Diváků: 1124. Nejlepší hráč: Lee (NB).
3. ZÁPASY: Geofin Nový Jičín - BK Děčín 73:71 (24:23, 36:37, 64:51). Konečný stav série: 3:0, postupuje Nový Jičín. Nejlepší hráči: Walker 19 bodů
a 14 doskoků, Šarović 17 bodů, Ubilla 14 bodů, Muirhead 12 bodů, 7 doskoků
a 6 asistencí -Williams 14 bodů, Hatcher 14 bodů a 6 asistencí, Miloš 13 bodů,
Soukup 11 bodů. Střelba: 41/17:38/23. Trojky: 17/6:30/7. Trestné hody:
25/21:6/4. Doskoky: 32:37. Osobní chyby: 14:23. Diváků: 1050. Nejlepší hráč:
Walker (NJ) • ČEZ Basketball Nymburk - BK Prostějov 106:73 (29:21,
55:38, 81:58). Konečný stav série: 3:0, postupuje Nymburk. Nejlepší hráči:
Schilb 31 bodů, Křemen 16 bodů, Lee 13 bodů, Chán 9 bodů, 7 doskoků a 4
bloky - Beechum 20 bodů (4 trojky), Falls 13 bodů, Prášil 9 bodů, Miller 7 bodů a 8 doskoků. Střelba: 56/36:45/22. Trojky: 14/8:18/4. Trestné hody:
12/10:20/17. Doskoky: 35:24. Osobní chyby: 18:15. Diváků: 800. Nejlepší
hráč: Schilb (NB).
-zv-

HVÌZDA TÝDNE
HURL BEECHUM
V pomyslné bitvě s větrnými mlýny v podobě Nymburka,
snesl přísnější měřítko málokterý ze svěřenců trenéra
Bálinta. Asi nejsvětlejším jevem prostějovské sestavy byl
ten nejzkušenější, kapitán Hurl Beechum. O jeho střeleckých schopnostech soupeř velmi dobře věděl a tak mu nedával moc prostoru. Přesto se Hurl mohl chlubit nejlepšími čísly Orlů. Hurle,
byl jsi dobrý kapitán!

SMOLAØ TÝDNE
DUSTIN VILLEPIGUE
Americká posila se neosvědčila ani v semifinálových bojích s Nymburkem. Díky nucené absenci jeho krajana Hanavana dostal Dustin konečně více prostoru, ale ve srovnání s nymburským strojem působil většinou jako neohrabaná předpotopní příšera. Jako náhrada za tragikomického
Diakiteho byl Villepigue dobrý, ale do základní sestavy by se neprobojoval
snad ani v Poděbradech! Dustine, věříme, že se ti na Hané líbí, ale sbohem!

Orli předávali šek dětem
O poločasové přestávce druhého
semifinálového zápasu Mattoni
NBL mezi BK Prostějov a ČEZ
Basket Nymburk došlo k předání
zajímavé finanční částky představitelům Dětského domova Plumlov. Jak si jistě všichni návštěvníci
Městské haly Sportcentra DDM
všimli, tak se na poslední zápas sezóny vybíralo povinně vstupné.
Neplatily žádné permanentky ani

volné vstupy, nejednalo se však o
rozmar vedení, ale cílenou věc.
„Náš klub dlouhodobě přispívá na
různé charitativní projekty a tak
tomu bylo i tentokrát. Celý výtěžek vstupného z posledního utkání ve výši 16610 korun jsme
předali přítomným zástupcům DD
Plumlov,“ uvedl generální manažer BK Prostějov Petr Fridrich.
-zv-

Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Musím poděkovat všem hráčům, protože v zápase nevzdali vůbec nic. V prvním poločase jsme nehráli skutečně dobře v obranné fázi, dostali jsme 50 bodů, což je hodně. Vstup do
druhého poločasu byl z naší strany hlavně na obranné polovině mnohem
lepší než v první půli, což se odrazilo také ve skóre. Samozřejmě, že Nymburk nehrál v tom momentě úplně koncentrovaně, tak se nám podařilo výsledek stáhnout. Potom jsme Nymburk trápili až do konce, což je pro nás
zadostiučinění, protože zápasy s Nymburkem vždy byly z naší strany kvalitní, trošku jsme vyhořeli v prvním semifinálovém utkání. Jsem velice
rád, že se nám povedlo odehrát zápas v tomto rytmu a soupeře jsme aspoň
potrápili.“
Muli KATZURIN (ČEZ Basketball Nymburk): „Ve třetí čtvrtině jsme
nehráli dobře v obraně. Když se hra vyrovnávala, tak zkušení hráči jako
Sokolovský, Lee, Tomaszek hráli dobře v obraně, poradili si s tímto
těžkým momentem. Nejsme spokojeni s předvedenou hrou, ale s vítězstvím.“
-top-
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Tady to máte. Předseda správní rady BK Prostějov Milan Matzenauer
(vpravo) předává šek řediteli plumlovského domova Radimu Kratochvilovi
foto - zdroj: www.bkprostejov.cz
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„Věřím, že budeme úspěšní a nebude důvod nás měnit,“ říká trenér Čada
V předcházejícím vydání Prostějovského Večerníku jste si
mohli přečíst první část exkluzivního rozhovoru s trenérem
mistrovského týmu VK Prostějov Miroslavem Čadou.
V následující druhé části se
trenér rozpovídal o dalších
aspektech prostějovského angažmá, které úzce souvisí se
sportovními výsledky. Popsal
funkčnost realizačního týmu,
ale odkryl i své další plány
s VK Prostějov v nejbližší budoucnosti a také zmínil své působení na trenérské lavičce
slovenské reprezentace.
¤ Přišel jste do organizace,
která ve volejbale nemá
v rámci republiky obdoby.
Jak jste vnímal svou roli u
týmu, který musel vyhrát
všechno?
„To bylo složitější. Jak já nebo
hráčky jsme s něčím obdobným
neměli zkušenosti. Ovšem tím,
že jsem měl možnost téměř
všechny věci ovlivňovat, jsem
to měl jednodušší. Dalo se také
spolehnout na všechny mé spolupracovníky, ať už se jedná o
manažera Petera Gogu nebo celý realizační tým. Také mí mladí asistenti jsou velice pracovně erudovaní. Prostě každý
článek toho řetězu držel. Kdyby jeden vypadl, už by byl problém. V tomhle byla velká

výhoda hned na startu.“
¤ Troufnul byste si to prostějovské zázemí srovnat například se slovenskou reprezentací?
(úsměv) „Nóó, myslím, že tady
(v Prostějově) jsme dál! Tady
mám k dispozici kdykoliv kohokoliv. Tam ne.“
¤ V čem konkrétně jsou největší rozdíly?
„Hlavně co se týká materiálního
a zdravotního zajištění. Co se
týká trenérů, tak je to stejné. Na
Slovensku fungujeme ve
stejném složení. V Prostějově
máme plně profesionální pracovníky, zatímco u reprezentace
se tito lidé najímají jen na konkrétní akce.“
¤ Jak jste byl spokojen se zájmem veřejnosti o prostějovský tým?
„Tak to je paráda. Je to také dáno
tím, že tenhle sport má ve městě
tradici. Potkal jsem se zde se
spoustou kamarádů, proti kterým jsem hrával zamlada. Něco
úžasného je, že třeba ani
s posledními Střešovicemi nebyla hala prázdná ani
z poloviny.“
¤ Jak se vám jako Brňákovi na
Hané žilo?
„Přiznám se, že jsem většinou
dojížděl. Někdy jsme samozřejmě měli delší večer, takže
jsem tady bydlení také měl. Byl

jsem tak nějak kombinován.
Někdy tady, někdy v Brně.“
¤ Myslíte, že by Prostějov
v případě udržení stávající
úrovně už mohl být vaší konečnou štací?
„Tak já nejsem přelétavý pták.
Například v Brně jsem působil
dvanáct let, u české reprezentace dva roky, u slovenské působím osmou sezónu. To znamená, že nejsem typem, který chodí někam na rok. Samozřejmě,
že tady je největší tlak, ale já
věřím, že budeme tak dobří, že
nebude důvod nás měnit.“
¤ Jste z Brna. Nemáte podobný sen dokázat něco podobného jako pan Bobrovský
s brněnskými basketbalistkami?
„To je něco jiného. Oni jsou úplně jinde. Je to špička, ke které
my se přibližujeme, ale zdaleka
jim ještě nejsme na dohled.“
¤ V mezizápasových pauzách
play off jste se dvakrát střetli
s nejlepším polským týmem.
Přece jenom jste byli o něco
pozadu. Srovnáte s evropskou
špičkou krok už v příští sezóně?
„Já myslím, že je to možné.
Příští sezónu už bychom chtěli
být minimálně na jejich úrovni.
To znamená, že když s nimi budeme hrát, tak aby to nebylo 0:5,
ale třeba 2:3 nebo 3:3.“
¤ S výhledem do Evropy byste
bral v LM jako úspěch co?
„Tak naším jednoznačným
cílem bude postup ze skupiny.
Vidím to ovšem hodně složitě,
protože bude strašně záležet na
tom rozlosování. Tam se musíte
přes jeden silný tým dostat a
v každé skupině jsou minimálně
dva extra silné celky a to vidím
jako strašně těžké. Dostat do
skupiny například Dynamo
Moskva a Perugii, tak to se tady
můžeme snažit jak chceme a je
to někde… (koulí při myšlence
na vražedný los očima)“
¤ Jste zvyklí na mistrovské
oslavy téměř každý rok. Jak se
vám líbily prostějovské?

„No tak to mě překvapilo až
moc. Já jsem vůbec nepředpokládal, že to bude tak dlouhé. Já
vydržel až do pěti…Hráčky šly
ještě druhý den už bez nás, ale ty
následky
byly
znatelné…(úsměv). Byly úměrné
tomu úspěchu (znovu smích).“
¤ Následné přijetí u starosty
bylo plánované nebo se to
„upeklo“ narychlo?
„To nevím, já takové věci nesledoval. Prostě nám bylo řečeno,
že tam jdeme a šli jsme.“
¤ Co podpis do knihy na radnici. Z Brna už s tím máte jistě
zkušenosti?
„Tam jsme byli přijímáni takřka
každý rok, ale to bylo dáno tím,
že jsme patřili k nejlepším kolektivům roku. Takže to bývalo
v prosinci. Jednou jsme byli dokonce i první.“
¤ Letošní ročník tedy byl výsledkově excelentní. Chcete
dvě tuzemské porážky ještě
vylepšit?
„Samozřejmě bychom byli rádi
kdyby to bylo úplně bez porážky.
Může se však stát, jako se to
stává například Nymburku nebo
Žabovřeskám (ženský basketbalový tým Brna pozn. red.), že se
prohraje. Musí to však být minimální, jednou za dlouhý čas!“
¤ Jistě vnímáte, že jste si na se-

be v tomhle ohledu upletli
bič…
„Ono to ani jinak nemůže být!
Ten zdejší klub je tak nastavený.
Všichni jsme sem přišli, proto
aby se vyhrávalo. Opakuji však,
že ve výjimečných případech se
po delší době může porážka vyskytnout.“
¤ Jak vnímáte „Soli“ jako vaši
novou svěřenku ve slovenské
reprezentaci?
„My jsme o ni bojovali několik
let. To bylo neskutečného papírování se všemi možnými federacemi. To se táhlo snad dva
až tři roky. Uvidí se jak se prosadí, ta konkurence v tom týmu je
hodně vysoká.“
¤ Jaké máte cíle u národního
družstva Slovenska?
„Postoupit na ME ze základní
skupiny. Klíčovým duelem pak
bude s největší pravděpodobností střet s Češkami (úsměv).“
¤ Myslíte, že váš tým bude
silnější než výběr rodné země?
„Záleží na tom jak se podaří český tým dát dohromady. Pokud
se podaří získat do českého
týmu všechny oslovené, tak bude silnější. Co však mám
zprávy, tak se to nepodaří. My
máme naopak na Slovensku
všechny opory k dispozici.“
Zdeněk Vysloužil

Děvčata PVK Prostějov nejlepší na Moravě!
V sobotu a v neděli se v hale RG
a ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici konal Pohár Moravy mladších žaček ve volejbale. Neoficiální mistrovství
Moravy pro sezónu 2008/2009
pořádal VK PVK Prostějov a
Komise mládeže OL KVS. Pro
domácí hráčky to byl další vrchol sezóny. V náročném dvoudenním klání nejlepších mladších žaček Moravy si domácí
tým počínal opravdu suverénně a všechny své zápasy
vyhrál. Za celý turnaj hráčky
ztratily jediný set v zápase s Novým Jičínem, což je v sedmi
zápasech úctyhodný výkon. K
vysněnému poháru navíc při-

byl úspěch pořadatelský. Lenka Koblerová, trenérka vítězného týmu a pořadatelka, se
tak mohla radovat dvojnásob.
Volejbalový maratón začal v sobotu těsně po deváté hodině ranní. Dvanáct klubů z celé Moravy
bylo rozlosováno do tří skupin po
čtyřech týmech a hrálo se systémem každý s každým. Porce tří
zápasů pro každý tým v sobotu
vyvrcholila až okolo 21. hodiny a
rozdělila týmy na úspěšné a neúspěšné. První dvě družstva z každé skupiny postoupila do finálové skupiny A, ve které se bojovalo o první až šesté místo. Třetí a čtvrté týmy ze základních skupin postoupily do finálové skupi-

ny B a přetahovaly se o sedmé až
dvanácté místo. Od nedělního
rána bojovaly žačky o celkové
umístění, všech dvanáct týmů
muselo zvládnout čtyři náročné
zápasy. Domácí tým v sobotu čekaly zápasy s Příměticemi, Novým Jičínem a Moravskou Třebovou. Děvčata všechna utkání
vyhrála, malé klopýtnutí je potkalo pouze v zápase s Novým Jičínem. Ten se mohl radovat, byl
to jediný tým, který dokázal
uzmout rozjetému Prostějovu set.
Spolu s Prostějovem postoupily
do finálové skupiny „A“ Přímětice. V neděli se utkaly Prostějovanky s Frýdlantem, Lanškrounem, Přerovem a Šternberkem.

Volejbalové naděje bez ztraceného setu převálcovaly všechny
týmy a zaslouženě získaly Pohár
Moravy pro sezónu 2008/2009.
Šťastná a dojatá děvčata prozradila těsně po zisku medailí Prostějovskému Večerníku: „Je to
super. Bojovaly jsme naplno
všechny zápasy, utkaly jsme se s
nejlepšími týmy Moravy. Nejtěžší byl pro nás poslední zápas se
Šternberkem.“ Recept na úspěch
prozradila trenérka Lenka Koblerová. „Minulý týden jsem naordinovala hráčkám odpočinek, protože sezóna byla dlouhá. Navíc
jsem potřebovala, aby děvčata
měla chuť na volejbal. Naším
cílem bylo vyhrát a to se poved-

lo.“ Ceny všem týmům kromě
pořadatelů předávala také smečařka týmu SK UP Olomouc Petra
Chalcarzová.
Lenka Koblerová na závěr zhodnotila prostějovský pohárový
víkend: „Chtěla bych poděkovat
všem sponzorům, Olomouckému krajskému volejbalovému
svazu, který nám poskytl dotaci a
delegoval rozhodčí. Děkuji také
ZŠ města Prostějova za poskytnutí prostor a všem rodičům.
Jsem ráda, že všechna mužstva
zůstala až do vyhlašování a z
ohlasů cítím, že se turnaj líbil.
Všem děvčatům děkuji za předvedený výkon a týmové pojetí
hry.“
-top-
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VK PROSTĚJOV V ČÍSLECH
Nejvíce bodující hráčky
1. Ivana BRAMBOROVÁ
3,65 (101: 15 + 79 + 7)
2. Solange SOARESOVÁ
3,51 (116: 10 + 101 + 5)
3. Monika KUČEROVÁ
3,27 (80: 12 + 58 + 10)
4. Milada SPALOVÁ
2,96 (109: 3 + 83 + 23)
5. Valerie PUŠNĚNKOVOVÁ
2,75 (95: 7 + 77 + 11)
6. Elisha THOMASOVÁ
2,54 (82: 8 + 52 + 22)
7. Michaela JELÍNKOVÁ
0,94 (34: 9 + 18 + 7)
Vysvětlení: (za každým jménem průměr získaných bodů na set, v
závorce celkový počet bodů a jejich součet servis + útok + blok)
Nejlépe podávající hráčky
1. Ivana BRAMBOROVÁ
15,9% (15 - 21)
2. Monika KUČEROVÁ
13,8% (12 - 16)
3. Solange SOARESOVÁ
7,9% (10 - 20)
4. Michaela JELÍNKOVÁ
6,3% (9 - 12)
5. Elisha THOMASOVÁ
6,0% (8 - 17)
6. Valerie PUŠNĚNKOVOVÁ
5,0% (7 - 6)
7. Milada SPALOVÁ
2,5% (3 - 7)
Vysvětlení: (za každým jménem celková účinnost servisu, v závorce počet bodů z podání - počet chyb na podání)
Nejlépe přijímající hráčky
1. Markéta TOMANOVÁ
46,3% (55% a 73%)
2. Monika KUČEROVÁ
31,6% (38% a 63%)
3. Ivana BRAMBOROVÁ
28,4% (36% a 55%)
4. Valerie PUŠNĚNKOVOVÁ 24,8% (31% a 67%)
Vysvětlení: (za každým jménem celková úspěšnost příjmu: excelentní příjmy - chyby, v závorce procento excelentních příjmů a
procento pozitivních příjmů)
Nejlépe smečující hráčky
1. Milada SPALOVÁ
43,7% (83 - 5)
2. Ivana BRAMBOROVÁ
33,4% (79 - 16)
3. Monika KUČEROVÁ
31,1% (58 - 7)
4. Solange SOARESOVÁ
30,7% (101 - 21)
5. Elisha THOMASOVÁ
28,8% (52 - 11)
6. Valerie PUŠNĚNKOVOVÁ
23,9% (77 - 17)
Vysvětlení: (za každým jménem celková účinnost útoku, v závorce počet bodů - počet chyb)
Nejlépe blokující hráčky
1. Elisha THOMASOVÁ
0,68 (22 - 13)
2. Milada SPALOVÁ
0,63 (23 - 10)
3. Monika KUČEROVÁ
0,41 (10 - 5)
4. Valerie PUŠNĚNKOVOVÁ
0,31 (11 - 10)
5. Ivana BRAMBOROVÁ
0,25 (7 - 9)
6. Michaela JELÍNKOVÁ
0,19 (7 - 8)
7. Solange SOARESOVÁ
0,15 (5 - 1)
Vysvětlení: (za každým jménem průměr bloků na set, v závorce
celkový počet bloků - počet chyb na bloku)

Ivča vládne číslům.Ve všech statistických ukazatelích se pohybuje Slovenka s dynamitem v levé paži na špici. Foto: Jiří Vojzola

PLAY OFF - DRUŽSTVA
Nejvíce bodující družstva
1. VK Prostějov
19,76 (652: 66 + 498 + 88)
2. VK KP Brno
16,66 (583: 41 + 448 + 94)
3. SK UP Olomouc
13,29 (412: 49 + 295 + 68)
4. SK Slavia Praha
13,00 (156: 8 + 123 + 25)
5. PVK Olymp Praha
12,56 (490: 44 + 359 + 87)
6. TJ Mittal Ostrava
9,25 (148: 14 + 115 + 19)
7. PVK Přerov Precheza
8,11 (73: 7 + 56 + 10)
8. VK TU Liberec
4,56 (41: 4 + 28 + 9)
Vysvětlení: (za každým týmem průměr získaných bodů na set, v
závorce celkový počet bodů a jejich součet servis + útok + blok)
Nejlépe podávající družstva
1. VK Prostějov
7,67% (66 - 105)
2. SK UP Olomouc
6,96% (49 - 77)
3. PVK Olymp Praha
5,89% (44 - 95)
4. VK KP Brno
4,82% (41 - 95)
5. TJ Mittal Ostrava
4,76% (14 - 20)
6. PVK Přerov Precheza
4,05% (7 - 23)
7. SK Slavia Praha
2,82% (8 - 27)
8. VK TU Liberec
2,22% (4 - 19)
Vysvětlení: (za každým týmem celková účinnost servisu, v závorce počet bodů z podání - počet chyb na podání)
Nejlépe přijímající družstva
1. VK KP Brno
38,71 (45,58% a 69,28%)
2. SK UP Olomouc
36,55 (41,69% a 65,38%)
3. VK Prostějov
35,78 (43,50% a 70,21%)
4. PVK Olymp Praha
32,36 (40,48% a 64,13%)
5. TJ Mittal Ostrava
32,15 (40,09% a 53,46%)
6. SK Slavia Praha
31,66 (37,16% a 58,50%)
7. PVK Přerov Precheza
26,56 (35,70% a 49,39%)
8. VK TU Liberec
7,88 (20,20% a 39,42%)
Vysvětlení: (za každým týmem celková úspěšnost příjmu: excelentní příjmy - chyby, v závorce procento excelentních příjmů a
procento pozitivních příjmů)
Nejlépe smečující družstva
1. VK Prostějov
35,00% (498 - 91)
2. VK KP Brno
25,67% (448 - 107)
3. PVK Olymp Praha
16,66% (359 - 111)
4. SK Slavia Praha
15,45% (123 - 32)
5. SK UP Olomouc
14,78% (295 - 90)
6. TJ Mittal Ostrava
13,26% (115 - 39)
7. PVK Přerov Precheza
1,42% (56 - 33)
8. VK TU Liberec
7,57% (28 - 31)
Vysvětlení: (za každým týmem celková účinnost útoku, v závorce
počet bodů - počet chyb)
Nejlépe blokující družstva
1. VK KP Brno
2,61 (94 - 107)
2. VK Prostějov
2,55 (88 - 58)
3. PVK Olymp Praha
2,23 (87 - 82)
4. SK UP Olomouc
2,06 (68 - 52)
5. SK Slavia Praha
1,41 (25 - 38)
6. TJ Mittal Ostrava
0,90 (19 - 23)
7. PVK Přerov Precheza
0,67 (10 - 10)
8. VK TU Liberec
0,60 (9 - 3)
Vysvětlení: (za každým týmem průměr bloků na set, v závorce celkový počet bloků - počet chyb na bloku) -zv-, zdroj: www.cvf.cz

