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HAVÁRIE: Lidé z paneláku
nesmějí vstoupit na balkony
Při kontrole závěsných
balkonů na městském paneláku v ulici Jana Zrzavého se statik doslova
zhrozil. Balkony jsou
podle jeho posudku v
havarijním stavu a lidé bydlící v domě jsou tak v
nebezpečí. Radnice musí
rychle konat.
"Je to velký problém a velmi
vážně se jím zabýváme,"
odtušil Miroslav Pišťák,
místostarosta města. "Havarijní stav skutečně vede k
tomu, že Domovní správa
zakáže nájemníkům domu v
Zrzavého ulici přístup na
tyto balkony až do jejich
rekonstrukce. Vyjádření statika nebereme na lehkou
váhu, nebudeme v žádném
případě riskovat, že to s
někým spadne," dodal místostarosta.
Radní už nechávají zpracovat projektovou dokumentaci
na
vyřešení
problému a jsou rozhodnuti
na opravu okamžitě uvolnit
peníze z rozpočtu. "Volíme
nyní mezi novými závěsnými balkony nebo tím, že

na domě necháme vybudovat lodžie. Ty ale budou
zhruba o milion až dva
dražší," uvedl ještě Miroslav
Pišťák. Kdy se však do
rekonstrukce balkonu na
paneláku v Zrzavého ulici
město pustí, to zatím nebylo
upřesněno. "Bude to co nejdřív, ale hned zítra určitě
ne,"
uzavřel
Miroslav
Pišťák.
-mik-
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Nemocnice v Prostějově bije
na poplach! Její zásoby krve
se povážlivě tenčí a tak zoufale
volá o pomoc. Životodárné tekutiny chybějí všechny typy,
Rh negativních i pozitivních.
V posledních týdnech nemocnice rovněž zaznamenává nižší

počet příchodů prvodárců a zvyšující se věk osob, kteří pravidelně cennou tekutinu darují.
Proto se prostějovské odběrové
středisko rozhodlo provést
nábor nových dárců. Ale pomůže to v krizovém stavu?
"Spotřeba transfuzních přípravků zaváděním nových náročných operačních výkonů
začíná narůstat, nehledě na zvýšenou úrazovost v silničním
provozu, kdy je krev často limitujícím faktorem pro záchranu
života a zdraví zraněných," apeluje na dárce krve MUDr. Jiří
Šlézar, primář transfúzního oddělení prostějovské nemocnice.
Více se dočtete na třetí straně
dnešního vydání.
-mik-

Důchodce ze Ptení zmizel
Současný stav balkonů na paneláku
v Zrzavého ulici je havarijní. Hrozí jejich zřícení!

Napálil to do zdi!
To se jen tak nevidí. Opilý
řidič to v pondělí v noci
napálil rovnou do zdi
domu v Martinákově ulici.
Byl pod vlivem alkoholu a
tak se mu silnice zdála zřejmě širší než ve skutečnosti
byla...
"V pondělí 18. května ve
21.45 hodin jel řidič s
osobním vozidlem
Peugeot 306 po ulici
Pod Kosířem v
Prostějově směrem
na ulici Martinákova
a v důsledku nezvládnutí řízení po požití
alkoholických nápojů
narazil do protější
stěny
rodinného

Děti na pohotovosti vyšetřoval Nemocnice alarmuje:
Chybí nám KREV!

domu. Policisté řidiči naměřili v dechu 1.08 promile
alkoholu. Škoda na vozidle i
poškozeném domě je předběžně vyčíslena na 85 tisíc
korun," uvedla ke karambolu
Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
-mik-

Bohužel velmi často píšeme o podnapilých řidičích, vandalech, bezdomovcích zpitých do němoty a podobně. Ale
aby lékař a notabene ještě na dětské pohotovosti, byl při
výkonu svého povolání pod parou, tak to už je silná
káva! A přesně k tomuto případu došlo minulý týden
v prostějovské nemocnici. (Dokončení na str. 3)

Čtenář měl PRAVDU!
Policie zjistila pochybení strážníků
Byli jsme vedením Městské
policie doslova pranýřováni,
když jsme zhruba před dvěma
měsíci zveřejnili dopis čtenáře,
který upozorňoval na případ z
konce loňského roku. Podle
jeho svědectví hlídka strážníků
tolerovala dnes už zatčenému
Bedřichu Hübnerovi očividný
dopravní přestupek, nemluvě o
tom, že ho strážníci zřejmě z
falešné kolegiality nechali
pokračovat vozidlem v jízdě
totálně opilého. Přestože velitel Městské policie v

www.vecernikpv.cz

Prostějově od začátku tvrdil, že
jde o útok naší redakce na
strážníky, sám ihned na základě tohoto dopisu podal trestní
oznámení na své podřízené,
kteří se zmíněného incidentu
měli dopustit. Do vyšetřování
případu se dala prostějovská
kriminální policie a my už od
pátku známe výsledek tohoto
šetření. Popravdě řečeno, nijak
nás nepřekvapil, protože už
předtím jsme měli určité indicie. Takže co kriminalisté zjistili? Ano, čtenář měl pravdu,

k popisovanému případu
skutečně došlo!
"Z šetření Policie ČR vyplynulo, že k události ze dne
27. prosince 2008, která je
popisována v Prostějovském
Večerníku, skutečně došlo.
Policisté zjistili několik svědků
celé události, kteří celou věc
shodně popisují. Není to tedy
tvrzení jednoho člověka,"
uvedla Alena Nedělníková,
tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
(Dokončení na str. 3)
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Už půldruhý týden pátrají
desítky lidí marně po zmizelém důchodci ze Ptení. Policisté žádají veřejnost o
jakoukoliv informaci, která
by vedla k nalezení šestašedesátiletého Jaroslava Trbuška.
Pohřešovaný dne
16. května 2009 v
7.15 hodin odešel
z místa trvalého
bydliště a dosud o
sobě nepodal rodině
žádnou
zprávu.
Jeho
zdánlivé stáří je
od 65 do 67 let,
měří 176 centimetrů, má hubenou postavu. Jeho
vlasy jsou krátké,
šedivé barvy, má čelní pleš.
Barva jeho očí je šedá. Na
levém předloktí ruky má vytetovaný znak malé podkovy s
datem 1957. Další poznávací
znamení je jizva na temeni
hlavy dlouhá přibližně 5 až 10
centimetrů. "V době odchodu z
domu měl na sobě oblečeny
černé tepláky s bílými pruhy na
bocích, košili s krátkým rukávem hnědozelené barvy s černými pruhy, tmavěmodrou
mikinu bez kapuce, na no-

hách měl béžové ortopedické
sandály, na hlavě černou čepici se štítkem. Případně
mohl mít na sobě oblečenou
károvanou košili a tmavé kalhoty," sdělila nám Alena Nedělníková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Policisté již provedli šetření ve
vesnici, u rodiny a
známých.
Byla
provedena pátrací
akce v lokalitě
Ptení a byl také
propátrán
lesní
úsek u obce Holubice. Pohřešovaný
muž však nebyl nalezen. "Prosíme
rovněž cestující, kteří v sobotu
16. května 2009 cestovali vlakem přes obec Ptení, zda si nevšimli ve stanici Ptenský
Dvorek případně Bělecký mlýn
nastupovat osobu uvedeného
popisu. Informace mohou občané sdělit policistům na lince
158 nebo mohou volat přímo
na telefon 974 781 326. Informace přijmou policisté i na jakékoliv policejní služebně,"
dodává Alena Nedělníková.
-mik-
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25. května 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì

3,21 promile a jel!

Několik minut před sedmnáctou hodinou bylo přijato na linku 156 oznámení o muži, který
je zjevně podnapilý a sedí za volantem vozidla. Při ověření této
skutečnosti dotyčný hlídce uvedl, že zde pouze čeká na rodinného příslušníka, který ho odveze domů. Přibližně za hodinu
byl pomocí městského kamerového systému přistižen výše
zmíněný občan za volantem. Po
tomto zjištění strážníci řidiče zastavili. Pro podezření z trestného činu řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu byla
na místo přivolaná hlídka Policie ČR. Ta si celou událost převzala. Provedla dechovou
zkoušku při které dvaapadesátiletému muži naměřila 3,21 promile!

Další opilec v autě

Zhruba za osmačtyřicet hodin
byl zaznamenán obdobný případ. Tentokrát se událost odehrála v nočních hodinách. I zde
byl přistižen muž řídící vozidlo
po požití alkoholu. Navíc neměl
u sebe řidičský průkaz, taktéž
nejprve tvrdil, že si zajistí odvoz, což neučinil a zanedlouho
byl hlídkou dostižen za použití
výstražného světelného zařízení služebního vozu. I tento případ byl předán Policii ČR k dalšímu šetření.

Proč se prali?

Nesváry řešili po svém. V časných ranních hodinách nahlásil
muž na linku 156 fyzické napadení. Při příjezdu na místo docházelo k potyčce mezi třemi
chlapíky. Jednalo se o devětadvacetiletého oznamovatele a
muže ve věku třiatřicet a dvaatřicet let. Proč k této roztržce došlo, nebylo možné na místě zjistit. Všichni byli pod vlivem alkoholu. Jeden z nich měl viditelné zranění. Byla přivolána sanitka. Nakonec i zbylí dva vyžadovali lékařské ošetření, což jim
bylo zajištěno. Celá událost byla předána Policii ČR.

Rovnou na záchytku

Cesta za 1 500 korun, nocleh až
2 600 korun. Před devatenáctou
hodinou bylo ohlášeno na linku
156, že v trávě leží mladík, který vystoupil z vozidla, ulehl a
vůbec nekomunikuje. Oznamovatel na místě vyčkal příjezdu hlídky. Z důvodu, že dvaadvacetiletý muž byl značně
podnapilý a nebyl schopen žádného pohybu, byl přivolán lékař. Ten rozhodl o převozu na
záchytnou stanici do Olomouce. Od počátku letošního roku
to byl třináctý případ transportu
za doprovodu strážníků.
Informace: Pokud klient má u
sebe peníze a zaplatí na místě
alespoň 600 korun, vyjde mu
pobyt na záchytné stanici levněji a to na 1 600 korun. Zbývající
částku doplatí fakturou, která je
splatná do 8 dnů. Jestliže nemá
u sebe žádnou finanční hotovost, přijde ho toto přespání na 2
600 korun, opět se splatností do
8 dnů.

Neodhadl svou míru

Ojedinělá žádost byla zaznamenána o půl páté ráno. Osmatřicetiletá žena sdělila, že se domů
vrátil její přítel v silně podnapilém stavu a on není schopen dojít až domů. Usnul před vchodem a její byt se nachází v prvním patře. Vzhledem k jeho stavu a tělesným proporcím ho nezvládne „uložit„. Strážníci pomohli oznamovatelce druha dostat do bytu.

Zachránili mu život!

Před polednem na linku 156
uvedl občan, že starší pán leží v
parku, má zřejmě zdravotní potíže a u něj pobíhá německý ovčák. Dále sdělil, že přivolá záchranku. Na místo byla vyslána
autohlídka, která spatřila muže
ležícího u lavičky obličejem k
zemi. Okolo se zdržovalo několik lidí. Od nich se strážníci dozvěděli, že pes odběhl domů.
Následně se dostavila manželka
nemocného. Mezi tím hlídka
churavého muže obrátila na záda, aby zjistila jeho stav. Ten se
jevil jako velice vážný, nejevil
známky života, nefungovaly
základní životní funkce.
Strážníci muži očistili ústní dutinu a chystali se přikročit k prv-

Rozhovor s Alešem Lebedou, kandidátem ODS č. 1
za Olomoucký kraj, pro volby do Evropského parlamentu
Pane profesore, při čtení vašeho životopisu je zřejmé, že jste
mezinárodně uznávaným vědcem, působíte na Univerzitě
Palackého. Jaký je váš vztah k
politice?
Je mi 58 let, jsem ženatý a mám
dva dospělé syny. Jsem rodákem
z Brna, ale od roku 1975 trvale žiji na Prostějovsku, konkrétně ve
Smržicích. Manželka Ing. Hana
Lebedová je v této obci od roku
1998 starostkou. Vysokoškolské
vzdělání jsem získal na Vysoké
škole zemědělské v Brně (19701975), které jsem si dále rozšířil
postgraduálním studiem na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Karlovy v Praze (1977-1978). V
letech 1975-1994 jsem byl zaměstnán na Šlechtitelské stanici
ve Smržicích (nyní SEMO Smržice), kde jsem pracoval jako šlechtitel-specialista se zaměřením
na šlechtění zelenin na odolnost k
chorobám. Od roku 1994 až dosud působím na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
přičemž od roku 1995 jako její
vedoucí, a od roku jako profesor
botaniky a patologie rostlin. Odborně a vědecky pracuji již více
než 30 let v oblasti rostlinné patologie, genových zdrojů rostlin,
rostlinných biotechnologií a aplikací těchto poznatků ve šlechtění
rostlin. Za dobu tohoto působení
jsem uveřejnil více než 800 vědeckých a odborných publikací a
sdělení (z toho více než 200 v
prestižních zahraničních vědeckých časopisech), jako hlavní autor nebo spoluautor jsem se podílel na zpracování dvou desítek
knižních publikací a sborníků.
Zejména po roce 1989, kdy jsem
mohl začít volně cestovat do zahraničí, jsem absolvoval více jak
dvě desítky střednědobých a
dlouhodobých pobytů na zahraničních (např. Holandsko, Německo, Velká Británie, Israel,
USA, Austrálie) vědeckých pracovištích a univerzitách. Dosud
jsem o výsledcích své práce měl
více jak 120 přednášek ve 24 zemích celého světa.
Dětství jsem prožil v šedi a bídě
50. let, intenzivně jsem prožíval
druhou polovinu 60. let, období
demokratizace společnosti, ale
také jsem na vlastní kůži poznal
vpád sovětských vojsk v roce
1968 a následnou krutovládu
normalizace. Vše co se dělo kolem mne jsem velmi citlivě vnímal, zejména pak negativní dopad tehdejší politické moci na
všechny složky života naší společnosti. Politicky jsem byl vždy
orientován pravicově a antikomunisticky a své názory jsem dával veřejně najevo, což mi přinášelo v 70. a 80. letech nemalé problémy. Do roku 1989 jsem nebyl
členem žádné politické strany. Až
v listopadu 1989 přišla chvíle,
kdy jsem mohl vstoupit do společenského života a přispět k tomu,
aby se v naší zemi uskutečnily
všechny pozitivní změny, aby nastala obroda demokratické společnosti. V listopadu 1989 jsem
zakládal Občanské fórum v Prostějově a ve Smržicích, v dubnu
1991 jsem patřil k zakládajícím
členům ODS na okrese Prostějov. Za posledních 20 let jsem vykonával celou řadu funkcí v růz-

Èerná kronika
Straka v obchodě

Neznámý pachatel využil nepozornosti nakupující ženy v
obchodním domě na ulici
Okružní v Prostějově a z nákupního košíku odcizil její
dámskou kabelku s osobními
věcmi. Žena škodu vyčíslila
na 5 900 korun.

Zase nepozornost

V Držovicích na parkovišti
před obchodním domem na
ulici Konečná využil neznámý
pachatel nepozornosti ženy a
při vyskládávání zboží z nákupního vozíku do zavazadlového prostoru vozidla odcizil
ze sedadla spolujezdce kabelku s věcmi. Žena škodu způsobenou krádeží vyčíslila na 40
500 korun.

Otevřené dveře

Neznámý pachatel využil
otevřených vstupních dveří do
domu na ulici Císařská v obci

ných institucích a organizacích,
např. v letech 1990-1998 jsem
byl místostarostou Smržic, člen
rady Okresního národního výboru v Prostějově (1990-1994), člen
Okresního shromáždění (19901998), předseda Oblastního sdružení ODS v Prostějově (19931995). Od roku 1990 až dosud
jsem členem obecního zastupitelstva ve Smržicích.
Proč jste se rozhodl kandidovat
do EP?
Skutečností je, že ihned od počátku změn v naší společnosti v roce
1989 jsem se společensky a veřejně angažoval v aktivitách, které jsem považoval za prospěšné
pro svoji obec, region i tuto zemi.
Již v tomto počátečním období
jsem dostával nabídky kandidovat do nejrůznějších vyšších zastupitelských sborů. Tyto nabídky jsem však odmítal s tím, že
bych měl nejdříve něco zásadního vykonat ve svém civilním povolání, nabýt dostatečné mezinárodní zkušenosti a přehled, ale i
získat více zkušeností v komunální a regionální politice. Když
to jednoduše shrnu, tak prostě lidsky, profesně i politicky dozrát.
Když jsem byl v loňském roce
opětovně osloven některými členy ODS, abych uvažoval o kandidatuře do EP, tak jsem o tom
velmi důkladně uvažoval. Dospěl jsem k názoru, že asi právě
nyní nastala ta správná doba, kdy
snad již splňuji to, co jsem uvedl
před chvílí, to znamená, že jsem
„dozrál“, abych se mohl ucházet
o tak zodpovědnou funkci. Za
posledních dvacet let jsem v souvislosti se svojí profesí procestoval v podstatě celý svět, získal
jsem rozsáhlé mezinárodní zkušenosti a kontakty, jsem přesvědčen, že jsem vždy na těchto
cestách důstojně reprezentoval
Českou republiku. To se nakonec
projevilo i v tom, že jsem získal
celou řadu mezinárodních ocenění od nejrůznějších zahraničních
organizací a institucí. Myslím si,
že všechny tyto uvedené skutečnosti mne opravňují k tomu,
abych kandidoval do EP, a dávají
předpoklad, že v případě zvolení
mohu tuto práci vykonávat kvalitně ve prospěch nejen našeho
regionu, ale i celé České republiky.
Čeho byste jako poslanec Evropského parlamentu (EP)
chtěl docílit, jaké jsou vaše priority?
Jako poslanec EP bych se chtěl
především soustřeďovat na ty oblasti lidské činnosti, které jsou mi
nejbližší z hlediska mého vzdělání a dlouhodobého profesního
působení. Znamená to, že mohu
svoje vědomosti a zkušenosti
uplatnit zejména na úseku vědy a
výzkum, vysokého školství, zemědělství a ochrany přírody, ale i
v oblasti komunální politiky. Věda a výzkum významně ovlivňují rozvoj každé vyspělé společnosti. Rovněž EU se snaží dlouhodobě vědu a výzkum rozvíjet a
podporovat. V České republice je
velký potenciál pro využití nejrůznějších zdrojů EU v této oblasti, z vlastní zkušenosti však
vím, že zatím ještě nejsou adekvátně a dostatečně využívány. V
tomto směru bych chtěl zejména
využít své mezinárodní vědecké
Brodek u Prostějova , vstoupil
do chodby domu, kde odcizil
pánskou peněženku s finanční
hotovostí 12 000 korun, platební kartou a osobními doklady. Majitel škodu vyčíslil na
19 000 korun.

Bylo odemknuto

Na ulici Pod Kosířem v Prostějově vnikl neznámý pachatel do odemknutého vozidla
Volvo a odcizil pánskou peněženku s finanční hotovostí 2
700 korun, SIM kartu a dvě
platební karty.

Krádeže v bytech

Neznámý pachatel se po vypáčení zámků vstupních dveří
vloupal do tří bytů v domě na
ulici Švýcarská v Prostějově a
odcizil zlaté šperky. Celkovou
škodu způsobenou vloupáním
majitelé vyčíslili na 55 000 korun.

Bral i kanystr

V obci Prostějovičky vnikl neznámý pachatel na pozemek,

Vidìno - Slyšeno
Zaručená kvalita

„Trochu se nám to prodražilo,“
konstatovala jedna mamina. No
nic, je potřeba dítku koupit nové
boty. Ustavena tedy výprava do
města. Cestou byl ovšem nezodpovědný taťka přistižen policejní hlídkou, kterak si to obcí pádí
55 km/hod. Strážci bezpečnosti
trvali na svém: odpovídajícím
odpustkem jsou 2 000 pokuty.
To se nedá nic dělat. I v městě tedy potřebná obuv pořízena a nastartováno na zpáteční cestu. A
co čert nechtěl. Nepoučitelný
taťka si to znovu pádí 55
km/hod., znovu hlídka a další 2
000 lata. Suma sumárum, takové boty bezmála za 5 000, ty už
musí chodit samy…
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mžoural na papír v ruce, ne a ne
zaostřit. Našponované ruce v
předpažení nic neřešily. Proto
mu chtěla být nápomocna a bumážku podržet ještě o ten potřebný kousíček dál. Pakliže je
pravdivá Darwinova teorie o našem původu z opice, pak evoluční vývoj udělal zásadní chybu v
tom, že oproti našim prapředkům nám zkrátil horní končetiny. V opačném případě by takových trablů podstatně ubylo.

Podezření

„Myslela jsem, že je to nějaký
jehovista,“ přiznala paní, která
původně sledovala skupinku lidí
na lavičce, z nichž jeden se pořád na něco doptával a zapisoval. Jak se ale nakonec ukázalo,
bylo to trochu jinak. To jenom
redaktor Večerníku zpovídal přítomné za účelem reportáže. I zde
Spolupráce
platí pořekadlo – když dva děla„Mám ti to podržet kousek dál?“ jí totéž, není to vždy totéž!
ptala známá známého, který
-MiH-

Nedala přednost a BUM
prestiže a vlivu k otevření větších
možností pro ČR. Rovněž kvalitní vysoké školství a jeho další
rozvoj jsou alfou a omegou každé vyspělé země, a tak je tomu i v
našem případě. Systém našeho
vysokoškolského vzdělávání je
nyní víceméně kompatibilní s vyspělými zeměmi EU, nicméně je
zde ještě mnoho možností zejména pak v oblasti rozvoje spolupráce, výměny studentů, pedagogů a
vědeckých pracovníků. Také na
tomto poli bych mohl podpořit
další rozvoj. Vzhledem k tomu,
že moje původní vzdělání je zemědělské resp. fytotechnické, a
již více než 30 let se aktivně pohybuji v mezinárodním měřítku
zejména v oblasti šlechtění rostlin, tak bych se velmi rád, pokud
to bude možné, zapojil i do aktivit EU v této oblasti. Díky tomu,
že již dvacet let aktivně působím
jako komunální politik, mohu být
rovněž užitečný i v této sféře, zejména pak v komunikaci mezi
EU a obcemi našeho regionu, ale
i v propagaci našeho regionu v
rámci EU.
Jak vnímáte postavení našeho
regionu v rámci Evropské
unie?
Z vlastní zkušenosti velmi dobře
vím, že náš region je v rámci EU
stále ještě poněkud opomíjený.
Vzhledem k tomu, že zde nejsou
velká města typu Prahy nebo Brna, a až na výjimky zde nejsou
velké průmyslové závody nebo
vetší počet renomovaných vysokých škol, je náš region stále poněkud stranou veřejného povědomí řady obyvatel EU. Nicméně jsem přesvědčen, že je zde obrovský potenciál tuto skutečnost
změnit. Olomoucký kraj, za který kandiduji, má několik velkých
předností a atraktivních věcí, které mohou jeho postavení v rámci
EU výrazně změnit, pouze je třeba pro to něco udělat. Uvedu pouze dva základní příklady. Jednak
je zde obrovský potenciál přírodního a historického bohatství,
které je ve světě dosud velmi málo známo. Sám velmi dobře vím,
že když mne zde poprvé navštívi-

li kolegové ze zemí EU, ale také
např. z USA, Japonska nebo Nového Zélandu, byli překvapeni
nejen krásou a rozmanitostí zdejší krajiny, množstvím historických památek mimořádné hodnoty, ale i možnostmi kvalitní rekreace. To je jedna z věcí, kterou
je nutno propagovat v zájmu našeho zviditelnění. Další skutečností je, že Olomoucký kraj má
jedinou tzv. „skalní univerzitu“ Univerzitu Palackého v Olomouci. Ta představuje nedozírný potenciál pro výrazné zlepšení postavení našeho kraje. Již jen skutečnost, že na této univerzitě studoval náš snad nejznámější krajan, kterým není nikdo jiný než
Johan Gregor Mendel, jí dělá
ohromnou propagaci.
Proč by vás lidé měli volit?
Pokud chtějí občané volit někoho, kdo má ve svém oboru špičkové vzdělání, kdo má rozsáhlé
životní a mezinárodní zkušenosti, kdo nemusel v životě měnit názory a postoje podle toho jak to
bylo v dané chvíli výhodné, prostě pokud chtějí lidé volit člověka
myšlenkově kompaktního, lidsky zralého a moudrého, tak mohou volit mne.
Co byste závěrem vzkázal voličům?
Naši občané resp. voliči by si měli především uvědomit, že účast
při volbách není sice povinná, ale
měli bychom všichni využít svého volebního práva k tomu, abychom přispěli k demokratickému
rozvoji našeho regionu a naší
krásné země. Osobně nepatřím k
těm lidem a politikům, kteří by
potřebovali na sebe nějakým výrazným a až nátlakovým způsobem upozorňovat. Díky tomu
nejsem ani přítelem bombastických volebních kampaní, velkých slibů a mnohdy planých řečí. I tuto skutečnost by měli voliči zvážit.
Drazí voliči, zvažte všechny uvedené okolnosti a vyberte si takové kandidáty, kteří mají vaši důvěru a dejte jim svůj hlas ve volbách do EP ve dnech 5. a 6. června 2009.
-bp-

kde se nachází zahradní domek sloužící k ubytování dětí
v letním období, a odcizil zde
domácí vodárnu, křovinořez,
brusku, kanystr s benzínem,
drobné nářadí a další věci.
Způsobil tak škodu v celkové
výši 26 800 korun.

cích. Poškozením budovy
vznikla škoda nejméně 2 500
korun. Po pachateli policisté
pátrají.

Měl to jednoduché

Neznámý pachatel na parkovišti na Skálově náměstí v Prostějově vnikl do neuzamčeného vozidla Škoda Octavia a
odcizil dámskou kabelku ze
sedadla spolujezdce. Poškozená žena přišla o peněženku s
finanční hotovostí, osobní doklady, platební kartu, mobilní
telefon, přenosný počítač a
další věci. Škodu vyčíslila na
28 000 korun.

Peníze z úřadu

Doposud neznámý pachatel se
v nočních hodinách vloupal
do budovy Obecního úřadu v
obci Tištín a odcizil finanční
hotovost více jak 50 000 korun
v různých bankovkách a min-

Vybílil chatu

Neznámý pachatel se v minulých dnech vloupal do rekreační chaty u obce Pěnčín,
kde vše prohledal a odcizil
motorovou pilu, vrtačku, vibrační brusku, měnič napětí,
další nářadí a přesně nezjištěné množství potravin. Dále
odcizil elektrocentrálu a plastové kanystry s benzínem z
kůlny. Majitelce vznikla odcizením věcí škoda za více
jak 50 000 korun a poškozením zařízení vznikla škoda 5
000 korun.

Šperky z bytu

Na ulici Okružní v Prostějově
vnikl neznámý pachatel do
bytu v přízemí domu přes
otevřené okno. Z pokoje odcizil šperkovnici s prsteny, řetízky a jinými šperky. Majiteli
vznikla škoda 10 800 korun.

Zle nedobře dopadla ranní cesta
do práce pro řidičku, která porušila základní dopravní pravidlo a nabourala. Navíc lehce
zranila osádku dalšího auta.
"Ve středu o půl šesté ráno jela pětačtyřicetiletá řidička s osobním
vozidlem Škoda Felicia obcí Určice směrem od obce Dětkovice.
Z vedlejší silnice vjela do křižovatky v době, kdy po hlavní silnici
od obce Výšovice směrem do

centra Určic jelo vozidlo Škoda
120. Došlo ke střetu obou vozidel.
Při dopravní nehodě byl lehce zraněn řidič Škody 120 a jeho spolujezdec. Po srážce řicička Felicie
sjela do pravé příkopy, kde čelně
narazila do oplocení. Hmotná
škoda vzniklá nehodou se odhaduje na 31 tisíc korun," sdělila
nám Alena Slavotínková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
-mik-

Cesta do práce nedopadla ve středu ráno pro řidičku tohoto auta dobře.

Dobrá práce, strážníku!
Strážník prostějovské městské
policie v době mimo službu zadržel zlodějku. Jeho pozorovací smysly se v supermarketu
Kaufland osvědčily a právem
zaslouží pochvalu!
"Po šestnácté hodině v prostějovském supermarketu Kaufland
nakupoval pracovník naší městské policie jako běžný občan ve
svém civilním oblečení. U oddělení pečiva si povšiml podezřelého chování ženy, která stála v
blízkosti staršího pána a rozhlížela se po okolí. Zmíněný muž
držel za rukojeť nákupní vozík,
kde měl pověšenou tašku. Ve
chvilce nepozornosti mu tuto kabelku pachatelka odcizila, přehodila si jí přes rameno a vydala se
směrem k informacím," pospal
nám případ Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově. "V

tomto okamžiku ji strážník zadržel. Následně byl upozorněn
okradený muž, který v prvním
momentě vůbec nevěděl co se
stalo. V této době za ním přišla
jeho manželka. Ta potvrdila, že
se jedná o její kabelku. Zkontrolovala obsah. Finanční hotovost
v částce 3 500 korun byla na
svém místě. V blízkosti se zdržoval neznámý muž, kterého náš
strážník požádal o přivolání policie. Oslovený toto ochotně učinil. Jelikož přistižená z krádeže
se neustále snažila utéci a při tom
tropila povyk, byl požádán pracovník ochranky o umožnění
přesunu do místnosti určené pro
zadržené. Žádosti bylo vyhověno
a všichni dotyční zde počkali do
příjezdu Policie ČR, která si věc
převzala," dodal Jan Nagy.
-mik-

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

Nejsou jiz mezi námi...
Marie Nejtková 1918 Prostějov
Magdalena Kociánová
1927 Otonovice
Zdeňka Kratochvilová
1947 Bedihošť
Miroslav Vainlich 1957 Krumsín
Milada Čechová 1933 Prostějov
František Mašek 1943 Prostějov
František Koudelka
1932 Prostějov

Jaroslav Štěpaník 1930 Prostějov
Jiří Valoušek
1932 Prostějov
Jaroslav Sedlák 1924 Prostějov
Vlasta Škrabalová
1921 Čechy pod Kosířem
Marie Paňáková 1939 Bílovice
Vlasta Salajová 1945 Prostějov
František Slepánek 1921 Buková
Eliška Kohnová
1941 Hruška
Anna Balogová 1926 Otinoves

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 25. května 2009
Jaroslav Doubrava 1940 Kobeřice 11.20 Obřadní síň Prostějov
Anna Jurdová 1927 Klopotovice 14.00 kostel Klopotovice
Úterý 26. května 2009
Zdeněk Mrazek 1958 Prostějov 11.00 kostel Demelova Prostějov
Josef Hanák 1927 Baldovec 14.00 Obřadní síň Rozstání
Středa 27. května 2009
Josef Jurka 1940 Suchdol 13.20 Obřadní síň Prostějov
Vladimír Žoch 1941 Vřesovice 14.00 Dům smutku Vřesovice
Zdeněk Večerka 1954 Čechovice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 28. května 2009
Antonín Lužný 1935 Vřesovice 13.00 kostel Vřesovice
Pátek 29. května 2009
Jarmila Mézlová 1930 Bedihošť 11.20 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Lipovská 1929 Dobromilice 12.00 Obřadní síň Prostějov
Sobota 30. května 2009
Stanislav Pírek 1934 Drahany 13.00 kostel Drahany

25. května 2009
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Nemocnici chybí KREV Majitelům se pejsci prodraží
Povážlivý je také úbytek dárců Město zřejmě nařídí povinné čipování kvůli toulavým zvířatům

Vedení naší nemocnice věří, že touto výzvou přilákají nové dárce životadárné tekutiny.
Transfúzní stanice prostějovské nemocnice, která je členem skupiny Agel, začala v
poslední době pociťovat nedostatek dárců krve všech krevních skupin, Rh negativních i
pozitivních. V posledních týdnech rovněž zaznamenává nižší počet příchodů prvodárců a
zvyšující se věk osob, kteří
pravidelně cennou tekutinu
darují. Proto se prostějovské
odběrové středisko rozhodlo
provést nábor nových dárců.
O tom, že lidská krev zůstává
stále nenahraditelnou tekutinou zachraňující životy a zdraví pacientů svědčí skutečnost,
že Transfuzní stanice prostějovské nemocnice za posledního půl roku výrazně rozšířila
svoje aktivity. „Od měsíce srpna minulého roku se rozběhl
odběr lidské plazmy pomocí

přístrojové plazmaferézy. V
březnu letošního roku jsme rozšířili odběrové dny pro dárce
krve. Kromě dříve zavedených
odběrových úterků a čtvrtků
zaměstnanci odebírají krev
dárcům také každé pondělí od
6.00 do 8.00 hodin,„ říká primář Transfúzního oddělení
prostějovské
nemocnice
MUDr. Jiří Šlézar s tím, že
chtějí vyhovět požadavkům
řady dárců, kteří během týdne
pobývají pracovně mimo prostějovský region a nevyhovují
jim tak odběry uprostřed týdne.
Přesto se však odběrové středisko v poslední době potýká s
nedostatkem dárců krve. „Spotřeba transfuzních přípravků
zaváděním nových náročných
operačních výkonů začíná narůstat, nehledě na zvýšenou

úrazovost v silničním provozu,
kdy je krev často limitujícím
faktorem pro záchranu života a
zdraví zraněných,„ dodává
MUDr. Šlézar.
Odběrové středisko dárců krve
Prostějovské nemocnice se obrací ke všem zdravým občanům, kteří jsou ochotni pomoci a darovat krev. Odběry se
provádějí každé pondělí, úterý
a čtvrtek v době od 6:00 do
8:00 v II. poschodí polikliniky
na Mathonově ulici. Bližší podrobnosti a podmínky dárcovství lze naleznout na internetových
stránkách
www.nempv.cz spolu s možností vyplnění interaktivní
přihlášky pro dárce. Případné
informace lze získat také na telefonním čísle 582 315 210 v
pracovní dny od 7.00 do 14.30
hodin.
-mik-

Děti na pohotovosti vyšetřoval OPILÝ DOKTOR
(Dokončení ze str. 1)
Na podivně chovajícího se
doktora upozornili policii
rodiče, kteří na pohotovost dorazili s nemocným dítětem.
"Ve čtvrtek 21. května v 19.30
hodin byla policejní hlídka
přivolána na dětské oddělení
Nemocnice Prostějov, kde dle
oznámení měl vykonávat
službu lékař pod vlivem alkoholu. Lékař byl policisty
vyzván k provedení orientační
dechové zkoušky, s čímž souhlasil. Dechová zkouška byla
pozitivní. Pro přesné zjištění
hladiny alkoholu v krvi bylo u
lékaře na jeho vlastní žádost

provedeno lékařské vyšetření
spojené s odběrem krve,"
uvedla Alena Nedělníková,
tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějov. Na náš konkrétní
dotaz ohledně naměřené
hladiny alkoholu odpověděla,
že lékař policistům "nadýchal"
přes jedno promile. "Ale přesnou hladinu budeme znát, až
jakmile obdržíme výsledky
krevního rozboru. Zřejmě
během čtrnácti dnů. Případ je
nadále v šetření. Lékař je
podezřelý z trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové
látky a soud ho může potrestat
odnětím svobody až na jeden

rok, zákazem činnosti nebo
peněžitým trestem," uzavřela
mluvčí prostějovské policie.
Vedení společnosti Agel, která
provozuje naši nemocnici,
hodlá proti zmíněnému lékaři
tvrdě zakročit. "Pokud se
prokáže, že pan doktor takto
hrubě porušil pracovní kázeň,
tak z toho vyvodíme velmi
tvrdý závěr. Jde o osobní selhání lékaře. Dnes jsme ho
poslali na dovolenou až do
vyřešení celého případu policií," uvedl v pátek pro
Večerník Tomáš Želazko,
tiskový mluvčí společnosti
Agel.
-mik-

Podezřelí z násilí a jízdy bez řidičáku
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po dvou mužích,
kteří se vyhýbají spravedlnosti.
Jsou podezřelí z trestné činnosti a
ukrývají se na neznámých místech. Strážci zákona spoléhají na
osvědčenou pomoc veřejnosti.
PAVEL PAVLÍK se narodil 7. srpna 1961 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v ulici
Jana Zrzavého
číslo 6 v Prostějově. Na hledaného vydal
Okresní soud v Přerově příkaz k
zatčení pro podezření ze spáchání

Pohledem shora
Pohledem shora

trestného činu ublížení na zdraví.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
46 do 50 let, měří 175 centimetrů,
má střední postavu, hnědé oči a
prošedivělé vlasy.
MAREK SRBENÝ se narodil 29.
června 1975 a trvalé bydliště má
hlášeno na Jakubském náměstí číslo 138 v
Kostelci
na
Hané. Na hledaného vydal Okresní soud v Prostějově příkaz k zatčení pro podezření ze spáchání trestného činu
řízení motorového vozidla bez ři-

dičského oprávnění a trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 30 do 35 let, měří 175
centimetrů, má střední postavu,
oválný tvar hlav zúžený k bradě,
modré oči, hnědé řídké vyholené
vlasy, hnědočerný knír a bradku.
Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění místa pobytu
výše uvedených osob neprodleně
kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali
přímo Službu kriminální policie a
vyšetřování v Prostějově na tel. číslo 974 781 326.
-mik-

PYTLÍKOVÁNÍ

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ak jsem se šikl k jedné takové záležitosti. Přijela kontrola před případnou kontrolou. Není
nic důležitějšího, než nakládání s odpady. No neříkám, že to důležité není, ale zrovna v
tomto pojetí mi nějak uniká pointa. Což ovšem je patrně jen a jen moje chyba, že nechápu, načemdnesstojísvět.Tříčlennoudelegacizústředífirmypřivezlautemještě čtvrtý řidič.Zásadníotázkazněla:Jaktřídíteodpady?Žádnáodpověďnebyladostdobrá. Plasty? V žádném případě nevyhazovat do příslušného kontejneru pod okny, cca 25 kroků ode dveří.Apapír? No jakbysmet. Kde ty věci! Všechno musí být řízené, organizované, podchycené. I byly přiděleny igelitové pytle, k tomu
jako fóršus úhledné cedulky na jejich označení.Aby se to nepletlo. Všechno veškeré soustředit do pytlů a následně, to
už ovšem nevyřčeno jak, odesílat do centrálního sběrného místa firmy vzdáleného bratru 60 kilásků ke konečné likvidaci příslušným smluvním likvidátorem, s nímž je ze zákona uzavřená smlouva.Tak to má být a tak to prostě bude. Co na tom, že kukabusy se stejným logem sváží odpad i v místě pobočky a stejně, jako je paušálně dáno, že každý
jedinec pro naplnění litery zákona produkuje nějaký odpad, by se asi dalo odvodit podle počtu zaměstnanců ve čtyřiadvacetihodinovém cyklu i množství potenciálně vyprodukovaného odpadu v pobočce a tím i nasmlouvat odpovídající cenu. Zákon ale nejspíš s takovou alternativou nepočítá. Pytle jsou jistější. Není už podstatné, že v pronajatých prostorách by na skladování sajrajtu bylo místo možná v kuchyňce nebo přímo v úřadovně, nic jiného k
užívání nepřísluší. V globále se ale vlastně nic zásadního nestalo. Centrála je z obliga, případná kontrola žádané pytle
označenécedulkamiuvidí,apracovnícistejněbudoutříditodpadtímnejjednoduššímzpůsobem,uklízetdopatřičných
kontejnerů 25 kroků ode dveří. Vlk se nažere, koza zůstane celá, akorát ty pytle šlo možná poslat poštou a vyslanci se
služebním šoférem mohli mezi tím plnit jiné závažné úkoly.

T

Vlastnit dnes psa, to není žádná levná záležitost. A bude
hůř. Prostějovská radnice totiž chce v blízké budoucnosti
nařídit všem majitelům psů,
aby je nechali povinně vybavit čipem. Podle radních, kterým už došla trpělivost s vysokými náklady na odvoz zatoulaných zvířat do psích útulků,
by se tak měla rapidně zjednodušit práce městských
strážníků, kteří právě v častých případech zatoulaných
psů hledají složitě jejich pánečky.
"Za odvoz zatoulaných či opuštěných psů do útulků zaplatíme
ročně zhruba jeden a půl milionu
korun. A takhle to už dál nejde,
zvláště když tyto náklady neustále stoupají," bouchnul pomyslně do stolu Jan Tesař, starosta
města. "Během prvních čtyř měsíců tohoto roku už tyto náklady
dosáhly 480 tisíc, takže letos se
můžeme za celý rok dostat až k
hranici dvou milionů. Přitom
existuje poměrně jednoduchý
recept, jak tyto náklady rapidně
snížit. Čipování psů je dnes
běžné v zahraničí, ale také už i v
některých českých městech. Pokud strážníci odchytí na ulici zatoulaného psa, pomocí čipu velmi lehce a okamžitě zjistí majitele, kterého ihned mohou zkontaktovat a psa mu předat zpátky.
Ano, majitelé psů budou muset
sáhnout do peněženky, ale nedá
se nic dělat. V co nejkratší době
připravíme materiál do Rady
města ohledně vyhlášky, podle
které bude mít každý majitel po-

Podle veterinářů je čipování pro pejska zcela bezbolestné. A městu se sníží náklady kvůli odvozům zatoulanných
zvířat do útulků.
vinnost vybavit svého čtyřnohého miláčka čipem," uvedl Vlastimil Uchytil, místostarosta Prostějova. "Anebo budeme muset
uvažovat o rapidním zvýšení
poplatků ze psů," dodal druhou
možnost starosta Tesař.
V současné době je v Prostějově
evidováno 3 200 psů, ale jak
přiznal místostarosta Uchytil,

mnoho psů je ve městě takzvaně
na návštěvě. "Tyto psy my zatím bohužel neumíme odhalit,
ale připravovaná nová vyhláška
by si s tímto problémem měla
umět poradit," douvá Uchytil.
V centru města a v bytových domech platí majitelé za pejska až
800 korun ročně, naopak
občané z okrajových částí města

jen 60 korun. Před lety ještě město uvažovalo o zřízení vlastního psího útulku, čímž by se rapidně snížily každoroční náklady hrazené z rozpočtu města za
odvoz psů. Radní od tohoto
záměru ale odradily vysoké pořizovací náklady útulku, které
by činily zhruba 20 milionů korun.
-mik-

Radní jednali o radarech. Co s penězi za pokuty?
O radarech na měření rychlosti se hovoří stále na všech fórech. Znovu o nich také jednali minulý týden i prostějovští
konšelé. Nikoliv ale o tom,
kdy tato zařízení opět začnou
naplno snímat rychlou jízdu
řidičů. Radní se dohodli na

tom, co s vybranými penězi z
udělených pokut.
"Rada města Prostějova rozhodla, aby všechny peníze,
které se vyberou z pokut za
rychlou jízdu a projetí křižovatky na červenou, byly použity jen na opravy komunikací

a pro zajištění bezpečnostních
prvků v dopravě. Na nic jiného tyto peníze nepůjdou," ujišťuje Miroslav Pišťák, místostarosta města. "Podle našich
odhadů půjde o miliony korun, ale já osobně bych byl
nejradši, kdyby těch peněz

bylo co nejméně. Znamenalo
by to totiž, že řidiči jezdí ve
městě bezpečně a podle předpisů. Každopádně chci ale veřejnost ubezpečit, že městský
rozpočet není na těchto financích za pokuty závislý," dodal
Pišťák.
-mik-

Čtenář měl PRAVDU! Policie zjistila pochybení strážníků
(Dokončení ze str. 1)
"I přestože popisované jednání
strážníků bylo svědecky
prokázáno, kdy tolerovali
svému kolegovi dopravní přestupek a navíc u něj neprovedli
dechovou zkoušku, nebyly
dány důvody pro zahájení
úkonů v trestním řízení pro
podezření ze spáchání trestného činu. Strážníci z Hübnerova chování nemuseli jasně
rozpoznat, že byl pod vlivem

POLICIE našla
ukradený vozík
Předminulý týden v době
před třetí hodinou ranní
vyjížděli policisté Obvodního oddělení Prostějov do
prostějovské nemocnice,
kde neznámý pachatel odcizil z chodby chirurgické
ambulance invalidní vozík
na přepravu pacientů. O
případu jsme informovali
v minulém čísle Večerníku.
Nemocnici vznikla krádeží
škoda 4 500 korun. Těsně po
činu se strážníci snažili pachatele vypátrat, ten už však
byl i s vozíkem bůhvíkde.
Státní policisté ho našli za pár
dní. "Během několika dní byl
zjištěn třiadvacetiletý muž
podezřelý z krádeže. Odcizený vozík pak policisté vypátrali v místě jeho současného
pobytu v obci Vrbátky. Policisté vozík zajistili a vrátili
zpět do prostějovské nemocnice. Muž, který invalidní vozík odcizil, je podezřelý z
přestupku proti majetku a bude policisty oznámen do komise pro projednávání přestupků. Za takový přestupek
lze uložit pokutu až do výše
15 tisíc korun," sdělila nám
Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
-mik-

alkoholu. Navíc od spáchání
skutku již uběhlo téměř pět
měsíců a po tak dlouhé době
nelze prokázat hladinu alkoholu v krvi, " řekl Alexander
Sekanina, vedoucí Územního
odboru služby kriminální policie a vyšetřování v Prostějově.
Co se bude ale dít nyní dál, to je
ve hvězdách. Velitel Městské
policie nám ještě v pátek tvrdil,
že k popisovanému případu nedošlo, že to není pravda. O

hodinu později nám už ovšem
Policie ČR potvrdila něco
jiného! "Daná věc pochybení
strážníků může být posouzena
zaměstnavatelem jako pracovně právní delikt. My jednání pana Hübnera pro jízdu
pod vlivem alkoholu postoupíme s podnětem k zahájení
správního řízení na přestupkové oddělení Městského
úřadu v Prostějově," vysvětlila
Alena Nedělníková. A co

strážníci, kteří pochybili? "Protože se v tomto případě nejedná
o podezření z trestného činu a
jde výhradně o pracovně právní
delikt, policie dál již není příslušná tuto věc řešit," dodal na
závěr Alexander Sekanina.
Zjištění a potrestání strážníků
je tak v plné kompetenci zaměstnavatele. Příští týden se
tedy zeptáme na radnici, jaké
vyvodí z jednání strážníků
důsledky!
-mik-
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Petr Sokol: Prostějov a Brusel spojuje třešňové pivo
Volby do Evropského parlamentu se letos uskuteční 5. a 6. června. Mezi kandidáty 33 stran,
které usilují o to zastupovat
české občany v Bruselu a Štrasburku, nechybí ani lidé z Prostějovska. Jednomu z nich – vysokoškolskému učiteli a kandidátu
ODS č. 27 Petru Sokolovi - jsme
položili několik otázek.
Proč jste se rozhodl kandidovat
do Evropského parlamentu?
Už od vysokoškolských studií se
zabývám Evropskou unií. A to teoreticky i prakticky. Učil jsem o
EU studenty například na Univerzitě Karlově a napsal i několik
odborných knih o tom, jak Unie,
a obzvlášť Evropský parlament,
funguje. Později jsem začal pracovat přímo v Evropském parlamentu. Od roku 2004 jsem vedl
kancelář poslankyně Niny Škottové, která také pochází z našeho
regionu. To mě dovedlo k my-

šlence kandidovat. Navíc jsem
chtěl podpořit stranu, která se nebojí v Bruselu hájit naše zájmy.
Jaký je život v Bruselu?
Já tam naštěstí nikdy nežil nastálo. Vždy jsem se na víkendy
vracel domů. Ale myslím, že v
Bruselu se dá žít dobře. Našince
snad překvapí jen typické belgické jídlo. Místo našeho knedlovepřo-zelo v Bruselu dostanete
mušle s hranolkami, které prý
Belgičané dokonce sami vymysleli.
Ochutnal jste belgickou specialitu?
V jídle se řídím zásadou „všechno se má zkusit“. Takže ochutnal
a není to tak špatné, jak to vypadá… Navíc mně napadá, že Prostějov a Brusel spojuje v oblasti
pohostinství skutečnost, že se v
obou městech vaří třešňové pivo. Vraťme se ale k volbám. Co Za pět let práce v parlamentu
U nás u Ječmínka a v Bruselu může evropský poslanec udělat jsem poznal, že i jeden ze 736 posnad v každém pivovaru.
pro Prostějovsko?
slanců může pohnout věcmi do-

předu. Kdo je aktivní, může být v
parlamentu slyšet a ovlivnit to, co
pálí jeho zemi nebo region. A to,
že „Evropa“ k nám umí dosáhnout, jsme poznali třeba s našimi
cukrovary.
Navíc do roku 2013 můžeme čerpat peníze z evropských fondů. I
tady mohou v Bruselu pomoct
lidé, kteří vědí, jak celá mašinérie
Evropské unie funguje.
Ve volbách do EP volíme strany. Na vašich plakátech je ale
heslo „okroužkujte Sokola“.
Můžeme ve volbách nějak podpořit jednotlivé kandidáty?
V evropských volbách si sice vybíráme stranu, ale v jejím rámci
můžeme „okroužkovat“ dva kandidáty. Volíme tedy program, ale
můžeme i podpořit kandidáta,
kterého známe nebo který kandiduje v našem kraji. Koho „okroužkuje“ hodně voličů, postoupí na
kandidátce dopředu.
-bp-

Botanická zahrada jubilejní – 75. výročí otevření zelené oázy Prostějova
Botanická zahrada v Prostějově je zelená pokladnice
uprostřed průmyslového města, kousíček živé přírody,
park, studovna, místo oddechu i poznání. Tím vším je už
pětasedmdesát let. Výročí jejího otevření si připomněla ve
čtvrtek 21. května veřejnost i
odborníci na zahradní slavnosti a řadě seminářů za účasti mnoha význačných českých
botaniků – Vladimíra Řehořka, Milana Blažka, Naděždy
Krejčí, Tomáše Papeže.
Zúčastnila se i viceprezidentka Unie botanických zahrad
Magdalena Chytrá a představitelé prostějovské radnice.
Všechny milovníky přírody
pak jistě potěšila komentovaná procházka rozkvetlou botanickou zahradou.
„Jaro je nejkrásnějším obdobím
a oslavit otevření botanické zahrady právě v tomto čase je tou
největší poctou. V plném květu
je tato zelená oáza skutečně nádherná a lidé mohou obdivovat
nejen vzácné stromy a keře, ale i
obyčejné rozkvetlé kvítky, které
každého potěší,„ uvedla Eva Zatloukalová z Ekocentra Iris,
které spolu s Městem Prostějov
a Muzeem Prostějovska oslavu
pořádalo.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva se v budoucnu botanická
zahrada rozšíří o pozemky sousedních bývalých kasáren. Podle vedoucího střediska sady a
parky firmy A.S.A Technické
služby Prostějov Josefa Jankůje,
který má zeleň v Prostějově na
starosti, je budoucí přírůstek botanické zahrady teprve ve fázi
příprav. Vypracování studie,
projektu a získání finančních
prostředků s podporou evropských fondů je během na dlouPoměrně teplé a suché počasí,
které od začátku dubna panuje, „probudilo„ spoustu škůdců
mnohem dříve, než bylo v minulých letech běžné a urychlilo
jejich škodlivost na našich
výpěstcích. To byl případ i
mandelinky bramborové a
vzhledem k tomu, že brambory
jsou nejběžnější polní plodinou
pěstovanou na zahrádkách,
bude dnešní poradna opět monotématická se zaměřením na
brambory.
Na nutnost použití kvalitní sadby
brambor jsem poukázal už v
dřívějším čísle naší poradny.
Zároveň jsme již probrali ochranu proti zaplevelení. Proto se
dnes zaměřím pouze na možné
problémy z pohledu chorob a
škůdců, které mohou brambory
nejen významně oslabit a zbrzdit
v tvorbě hlíz, ale mohou zapříčinit i výrazné snížení výnosů.
Nejčastější chorobou brambor je
plíseň bramborová. Tato houbová

hou trať.

výměry vojáci a část byla rozdě- a sociální zázemí. Vzrostlé stro- namy. Nezachoval se ani původlena školám jako školní pozem- my a keře vhodně doplňují ní orientační plán, takže o první
Historie botanické zahrady
ky. Nakonec tento kousek příro- nízké keře a trvalky kvetoucí od podobě výsadby máme jen útBotanická zahrada v Prostějově dy přečkal všechny bouře.
časného jara do podzimu. Plo- ržkovité informace pamětníků,„
se rodila těžce a pomalu prakticšná výměra dnes dosahuje lituje současná vedoucí botaky od počátku minulého století.
Zelený poklad přetrval díky
pouhé třetiny původní rozlohy a nické zahrady Anežka ŠrámkoTrvalo ale téměř třicet let, než
to včetně parčíku okolo kostela vá. „Přicházejí sem především
nadšencům
přírodovědecký klub, v jehož Trvalo však několik desetiletí, svatého Petra a Pavla.
děti, školáci zde často kreslí v
čele stáli profesoři botaniky než se botanická zahrada roz- Plných čtyřicet let se starala o ze- rámci výuky výtvarné výchovy
prostějovských škol, prosadil rostla do dnešní podoby. Od se- lený poklad Marta Dvořáková a nebo přírodovědy. Z jejich kreszaložení naučného koutku živé dmdesátých let minulého století její zásluhou se rozrostl do dne- biček tady máme takovou mapřírody. Založení botanické za- je součástí městských parků pod šní krásy. Z původní výsadby se lou výstavku, za každý obrázek
hrady odsouhlasilo městské za- trvalou správou města. O její za- zachovalo několik vzácných pak dostanou menší děti nějastupitelstvo v březnu roku 1933 chování a rozvoj se zasadili pře- dřevin, například křehovětvec kou sladkost jako odměnu,„
a vyčlenilo pozemky bývalého devším mladí ochránci přírody a žlutý, jinan dvoulaločný, borovi- prozradila Anežka Šrámková.
hřbitova. Víc než rok trvala studenti gymnázia. Po roce ce černá, kolkwitzie či klokoč, Prostějovská oáza přírody je zaúprava zahrady, její slavnostní 1989 se začala rýsovat nynější což dokazuje pečlivě vedený psaná v mezinárodním seznamu
otevření je datováno 9. září 1934 podoba zahrady. Byl vybudo- záznamník z období let 1934-39. botanických zahrad a součástí
pod názvem Spitznerovy sady. ván nový vstup z Lidické ulice, „Další období je, bohužel, ne- Unie botanických zahrad ČR.
Založení botanické zahrady je jak jej znají dnešní návštěvníci, zmapované a nejsou žádné záz-jpspojováno především se jménem Václava Spitznera i dalšími
význačnými prostějovskými
osobnostmi – Rudolfem Wolfem, Bohumilem Hacarem, Jaroslavem Mathonem.
Na ploše půldruhého hektaru se
postupně rozrůstaly rostliny vyskytující se především v regionu
Hané a v nejbližším okolí, jako
například z oblasti Kosíře nebo
Přediny, které se staly většinou
státem chráněným územím. Během deseti let se odhadoval jejich počet na dvacet tisíc kusů.
Botanická zahrada byla především určena potřebám výuky
prostějovských škol.
Za druhé světové války byla botanická zahrada téměř srovnána
se zemí a vegetace zcela zničena
zvláště v posledních letech války, kdy obsadili kasárna na sousedním pozemku němečtí vojáci. Přesto se část vzácného
koutku přírody uprostřed města
podařilo obnovit. Několikrát se
zdálo, že zelené oáze uprostřed
města odzvonila poslední hrana.
Brzy po válce zabraly část Procházka botanickou zahradou s Anežkou Šrámkovou a s vyprávěním docenta Řehořka.

Poradna zahrádkáře
choroba se šíří větrem a vyskytuje se epidemicky. První příznaky
infekce se projevují na spodních
listech, kde vznikají nažloutlé
olejové skvrny, které se rozšiřují,
až nakonec celý list zhnědne a
uschne. Později přechází choroba
i na hlízy, kde vznikají nepravidelné hnědé skvrny, které bývají
druhotně infikovány bakteriemi
(mokrá hniloba).U ranných
brambor se ochrana většinou neprovádí, ale pokud pěstujeme
brambory na uskladnění je nutné
preventivní ošetření 2x před zapojením porostu a 1-3x opakovat
vždy při vhodných podmínkách
šíření plísně (teplé počasí po několika denních deštích – na základě signalizace). Nejdůležitější
opatření je zabránění přechodu
plísně z natě na hlízy. Pokud jsme
zanedbali ochranu a nať je již

silněji napadena je nerozumnější
ji mechanicky nebo chemicky
odstranit (pokosit co nejblíže povrchu půdy, desikovat). Z povolených chem. přípravků je možné
použít Akrobat MZ (0,4%), Dithane M 45 (0,4%), Champion 50
WP (1%), aj.
Významným škůdcem, kterého
všichni znáte je mandelinka
bramborová. Vzhledem k obecné
známosti vzhledu, biologie a příznaků poškozeni rostlin se omezím pouze na základní informace.
Přezimují dospělci, kteří koncem
dubna až začátkem května vylézají z půdy a asi po 10-ti denním
žíru kladou vajíčka. Černočervené larvy se 3x svlékají, než se v
půdě zakuklí. Brouci 2 generace
se objevují koncem června. Nepřímá ochrana je založena na
časné výsadbě a zásad střídání

plodin. Jednou z metod přímé
ochrany je i dříve často používaný mechanický sběr brouků. Tento způsob ochrany ovšem vyžaduje pravidelnost a důslednost a
nelze ho používat na větších plochách. Nejoptimálnější chemický zásah napadeného porostu je v
době larev 2 instaru, neboť starší
jsou odolnější. Z chem. přípravků, které se požívají k hubení
mandelinky lze jmenovat např.
Cyper 10 EM (0,06%), Decis
EW 50 (0,02%), Calypso 480 SC
(0,05%), Mospilan 20 SP
(0,01%), Vaztak 10 EC (0,125%),
aj. Z biologické ochrany lze doporučit přípravky, které jsou založeny na bakterii Bacillus thuringiensis a chrání porost delší dobu
(práh škodlivosti je stanoven na
ztrátu asi 20% listové plochy).
Mezi karanténní škůdce brambor
patří háďátko bramborové, které
může způsobit velké snížení
výnosu. Příznaky napadení jsou
na poli viditelná ohniska špatně

Cenový prùzkum v prostìjovských supermarketech
Interspar
Jahody (500 g)
16,90 (250g)
Paprika bílá (1 kg)
39,90
Kuřecí prsní řízky (1 kg)
139,00
Vepřová kýta (1 kg)
109,00
Pribináček (80 g)
10,90
Rybí salát v majonéze (150 g)
12,90
Maggi polévka gulášová (82 g)
23,50
Sušenky Disco (179 g)
17,90
Čokoláda sladká vášeň (100 g)
24,90
Hanácká kyselka jemně perl. (1,5 l)
-

Billa
29,90
59,90
154,90
109,90
10,90
11,50
19,90
16,90
24,90
-

Kaufland
24,90
39,90
149,00
119,00
10,90
10,90
24,90
15,90
23,90
10,90

Tesco
49,90
43,80
119,00
89,90
10,90
12,70
17,90
15,90
24,90
-

Lidl
24,90
34,90
99,90
89,90
10,90
10,90
17,90
15,90
19,90
9,90

rostoucích rostlin, jejichž listy
mohou žloutnout. Kořeny jsou
strupaté a od poloviny června
jsou na nich viditelné nahnědlé
cysty s vajíčky. Ochrana spočívá
opět ve střídání plodin (brambory
pěstovat minimálně 4 roky po
sobě) a používání zdravé certifikované sadby. Upozorňuji, že
výskyt tohoto škůdce musí být
ohlášen na Státní rostlinolékařskou správu a další opatření proti
nešíření se řídí zvláštními předpisy.
Mezi další škůdce brambor patří
širocí polyfázové jako housenky
osenic nebo ponravy chroustů,
které mohou v příznivých letech
způsobit lokální holožíry. K těmto škůdcům a k virovým, bakteriálním napadením brambor se
vrátíme v některém z dalších čísel
naší poradny.
Milan Smička – Státní rostlinolékařská správa, obvodní
pracoviště Prostějov, Nám. Spojenců 13, 796 01 Prostějov

prùzkum proveden ve dnech
22. 5. - 23. 5. 2009
TUTY
20,00
73,00
126,00
99,90
13,50
20,50
18,00
27,00
-

Albert
19,90 (250g)
49,00
149,90
119,90
10,90
14,90
18,90
16,90
24,90
-
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 25. 5. DO 31 .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.

25. května 2009

Zveme na 1. ročník
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 přicestuje skupina Barbaři, představitelé
tvrdšího rocku ve stylu skupiny
Kabát apod. Z Olomouce přijede
AC/DC Revival, dle ohlasu fanoušků nejlepší a nejžádanější

revival této australské skupiny v
České republice. Celou akci okoření známá česká skupina Elektrïck Mann, vystupující na největších hudebních akcích v České
republice, která má za sebou celou řadu televizních vystoupení a
vydala několik CD a DVD, jež se
setkala s velkým ohlasem u fanoušků i hudebních kritiků.
“Na myšlenku uspořádat tuto akci na prostějovském velodromu
mě přivedl příznivec prostějovské cyklistiky Alois Mačák. Jsem
přesvědčen, že celá akce má svůj
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. Správná
odpověď zněla z minulého čísla
zněla: Bon Scott. Výhercem
vstupenky a DVD AC/DC se
stává Petr Žouželka z Držovic
(gratulujeme, výhru si vyzvedněte v redakci!). Ve druhém kole
se soutěží o DVD skupiny Led
Zeppelin!
Soutěžní otázka zní: Jimmy Page z Led Zeppelin na zakončení
jedné olympiády zazpíval s popovou zpěvačkou Leonou Lewis
rockovou klasiku 60. let "Whole
Lotta Love. Na které olympiádě
to bylo (místo, rok)?
Odpověď zašlete do pátku 29.
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.
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V pátek konečně
dorazí Karel Gott

Už to bude!Téměř nekonečné se muselo zdát čekání na vystoupení Karla
Gotta všem jeho fanouškům. V pátek večer už se dočkají a„Kája“ určitě dorazí
v plné formě!

Fanoušci nesmrtelného českého
zpěváka Karla Gotta s určitostí
odpočítávají každou hodinu, která
zbývá do jeho pátečního koncertu
v prostějovské Víceúčelové sportovní hale-ZS. Přesně o devatenácté hodině večerní se objeví na
pódiu hlavní hvězda v doprovodu
neméně blyštivých star Leony
Machálkové, Moniky Absolonové a Felixe Slováčka. Více než
tři měsíce také PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK, jako jeden z
hlavních mediálních partnerů
celého projektu společně se spolupořádající agenturou MAMUT
AGENCY přináší informace
týkající se tohoto hudebního svátku na Hané. Předlouhých čtrnáct
týdnů jste mohli vy naši čtenáři
soutěžit o volné vstupenky na tento koncert. Komu z vás se doposud nepoštěstilo získat volný lístek v naší soutěži, tak má stále šanci získat poslední zbylé lupeny v

předprodejích, které na Prostějovsku jsou následující: Cestovní
kancelář ČEDOK na Netušilově
ulici, prodejna hudebnin v Kramářské ulici, prodejna hokejové
výstroje Roman Vysloužil přímo
ve Víceúčelové hale nebo konická prodejna Elektro Brilant. Distribuci také zajišťuje prodejní síť
Ticket Art.cz. Další zajímavou
zprávou z organizačního zákulisí
je také fakt, že vstupenky budou v
omezeném množství k mání také
přímo v den koncertu na pokladně
Víceúčelové haly. Ty budou otevřeny od 17:00 hodin!!! V minulém vydání Prostějovského Večerníku jsme vám položili v pořadí již 13. otázku a opět vám nečinila nejmenší potíže. Správná odpověď zněla, že Karel Gott nazpíval svůj pilotní singl v roce
1962 s Vlastou Průchovou. V
pátečním losování se usmálo štěstí na Martu STAROSTOVOU z

Hrubčic, které samozřejmě gratulujeme. Pro vstupenku se výherkyně může zastavit v redakci PV
Večerníku od pondělí 25. května v
pracovní dny od 8:00 do 15:00
hodin!
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA Č. 14:
Ve kterém roce obdržel Karel
Gott Karnevalovou čepici města
Kolín n/R., kterou každý rok získává pouze jedna osobnost kulturního a společenského života?
Správné odpovědi telefonujte nebo posílejte emailem do redakce
PV Večerníku do čtvrtka 28.
května 12:00 hodin na číslo 582
333 433 nebo posílejte na: inzerce@vecernikpv.cz.
UPOZORNĚNÍ: Je nutné uvádět telefonní číslo, protože výherce bude muset být kvůli předání
vstupenky kontaktován! Jméno
vylosovaného výherce bude zveřejněno v příštím vydání PV Večerníku.
-zv-

SOUTĚŽTE S FIT KLUBEM Jitřenka s.r.o.
a VYHRAJTE HLAVNÍ CENY v hodnotě přes 6000 Kč
Máme pro vás další čtyřkolovou
soutěž, kterou jsme pro vás připravili s FIT KLUBEM Jitřenka! Co
můžete vyhrát? Například dárkové poukazy na návštěvy sauny v
hodnotě 1100 Kč,na útratu za
nápoje alko i nealko v kafebaru Jitřenky v hodnotě 300 Kč ,permanentky na cvičení (zumba, aerobic, kalanetika, pilates, spinning) a
další cvičení v hodnotě přes 4000
Kč, na masáže v hodnotě 600 Kč,
dvě PIZZY do výše 300 Kč. Soutěž poběží od 25. května do 22.
června 2009. Poté losujeme hlavní výhry. Každý týden vám položíme jednu sou-těžní otázku. Sledujte každé pondělní vydání Večerníku! KAŽDÝ, KDO SPRÁVNĚ ODPOVÍ NA OTÁZKU TÝDNE, VYHRÁVÁ!
Otázka týdne č. 1: Jaká je přesná adresa včetně telefonního
čísla FIT KLUBU Jitřenka v
Prostějově?
Správné odpovědi doručte do redakce PV Večerníku na Olomoucké ul.č. 10,Prostějov, buď
osobně, telefonicky (582 333
433),e-mailem inzerce@vecer
nikpv.cz do čtvrtku 28.5.2009. V
redakci obdržíte dárkový poukaz
na 1h cvičení zdarma (platný po
dobu konání soutěže), do něhož
vypíšete své iniciály.
JAK SE MŮŽETE ZÚČASTNIT
LOSOVÁNÍ O HLAVNÍ CENY?
1.Přijdete do Jitřenky cvičit s dárkovým poukazem za správnou
odpověď. (kdykoliv v týdnu dle
rozvrhu), info a rozvrh cvičení na
www.fitklubjitrenka.cz
2.nebo se zúčastníte s poukazem
za správnou odpověď na otázku
týdne jednoho DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - ten se koná každé PO a ST do 22.6. od 9h-10h,
odpoledne v PO a ST od 15h-16h
a večer v PO a ST od 20h-21h ve
FIT KLUBU v Jitřence na Šafaříkově ulici. Tam poukaz ode-

vzdáte na recepci a tak budete zařazeni do slosování o hlavní výhru. Platnost poukazu je do pondělí 22.6.09, kdy losujeme o
HLAVNÍ VÝHRY!
FIT KLUB Jitřenka byl otevřen v
září 2008 v sousedství Hygieny v
dvorním traktu na Šafaříkově ulici a ihned se zařadil mezi vyhledávané FIT služby v Prostějově.
Vše je nově zrekonstruováno,
máme nové kvalitní prostory a
sociální zařízení dle norem EU.
Dle rozvrhu cvičení na www.fit
klubjitrenka.cz si klienti ihned
oblíbili naše služby. V našem zařízení provozujeme spinning (na
snímku). Je to výborná hudbou
podporovaná jízda na spinnerech
(stacionárních kolech) pod vedením instruktora. Skvělé na hubnutí, spalování a formování zejména dolní poloviny těla. SPINNING v Jitřence využívají také
EXTRALIGOVÉ VOLEJBALISTKY PROSTĚJOVA, které
si u nás zvyšovaly kondici a poté
vyhrály 1. místo v ČESKÉ LIGOVÉ SOUTĚŽI. GRATULUJEME! Na spinning k nám chodí
jak jednotlivci, ženy i muži, tak
různé fotbalové a hokejové kluby
či oddíly, také školy a klientela se
neustále rozšiřuje. Dále u nás klientky vyhledávají různé formy
cvičení, kdy se v kolektivu a pod
vedením kvalitních lektorek pořádně zapotí, zformují si postavu
a také relaxují. Jde zejména o
zumbu, kalanetiku, pilates, aerobic (informace o jednotlivých
cvičeních jsou na našich webových stránkách www.fitklubji
trenka.cz ) a další cvičení, a to jak
v dopoledních hodinách s
HLÍDÁNÍM DĚTÍ, tak hlavně v
odpoledních hodinách. U nás je k
dispozici dámská posilovací zona
- běžící pás, orbitreky, steppery,
kola a další. Posilovnu můžete
využít na objednávku i mimo ote-

vírací hodiny a nabídneme Vám i
službu osobního trenéra, či spolupráci při HUBNUTÍ a SESTAVENÍ JÍDELNÍČKU. Sami si
můžete spočítat, kolik kalorií má
vaše oblíbené jídlo a sestavit si

svůj jídelníček dle návodu na
www.fitklubjitrenka.cz. Velmi
rychle klienti využili možnosti
SAUNOVÁNÍ, zejména nabídku zadat si saunu soukromě pro
rodinu či kolektiv (do 7 osob) na

1,5 hodiny. V nové sauně máte
své soukromí a k tomu i obsluhu pitný režim. Další vyhledávanou
službou jsou MASÁŽE, které
svou kvalitou snesou nejpřísnější
měřítko. V našem objektu je také
kadeřnictví a výborné kadeřnice
se mají co ohánět. V našem NEKUŘÁCKÉM kafebaru jste se
hned cítili jako doma. Máme zde
výbornou italskou kávu, nealko i
alko nápoje, poháry a časem
jsme službu rozšířili ve spolupráci s kuchyní na Kovárně o podávání výborných jídel a pizzy
(nabídka
jídel
je
na
www.fitklubjitren ka.cz), k tomu
kvalitní pivo Bernard. Lidé si k
nám nechodí jen zacvičit a relaxovat, ale také na dobré jídlo a pití či občerstvení. V měsíci květnu
jsme pro vás otevřeli vždy od 15h
LETNÍ ZAHRÁDKU. Zde je až
60 míst k sezení, můžete se najíst
(chystáme pro labužníky uzená
či pečená kolena a žebra), či
občerstvit, zkrátka si odpočinout
na čerstvém vzduchu. LETNÍ
ZAHRÁDKA je pěkně vyzdobena za pomoci ZAHRADNICTVÍ MARCIÁNOVÁ. Přijdte se
podívat! Nezapomeňte, na každé
hodině cvičení a spinningu LOSUJEME !např. -volné vstupy
na cvičení, sauny, slevy na kavárnu a masáže a další! Nezapomeňte,že na pohybové cvičení přispívá pojišťovna METAL
ALIANCE až 600 Kč!
Naše služby se neustále rozšiřují
sledujte novinky, zajímavosti na
WWW.FITKLUBJITRENKA.
CZ
Za FIT KLUB Jitřenka
vás zve k návštěvě a těm, co si
nás už našli, děkuje
Jan Křesala,
jednatel a spolumajitel.

25. května 2009

Člověk v tísni, o.p.s. informuje:
Člověk v tísni, o.p.s. je organizace pomáhající lidem, kteří se
ocitli v nepříznivé sociální situaci. V rámci Programů sociální
integrace vznikla pobočka pro
Olomoucký kraj s kancelářemi
v Prostějově a Přerově, kde lze
kontaktovat naše pracovníky.
Naši sociální pracovníci za klienty docházejí domů nebo si s
nimi sjednávají schůzky v kanceláři a pomáhají jim řešit rozličné druhy problémů. V Olomouci máme kancelář, která
provoz celé pobočky řídí.
V poslední době ovšem Člověk v
tísni v rámci svých poboček řeší
také problémy spojené s narůstajícím pravicovým extremismem,
ač to nepatří mezi témata, kterým
by se Programy sociální integrace
měly primárně zabývat.
Nárůst pravicového extremismu
souvisí se stupňováním sociálních problémů. Pravicoví radi-

Narůstající extremismus v našem regionu

kálové směřují své
evangelické v Přeaktivity do sociálně
rově, Politické uskuvyloučených lokalit,
pení Společně pro
které obývá vysoké
Přerov,
studenti
procento Romů, proGymnázia Jakuba
tože vyvolávání raŠkody v Přerově atd.
sové nesnášenlivosti
Iniciativa vznikla jaje nejjednodušší tam,
ko reakce na skutečkde přetrvávají dlounost, že na sobotu 4.
hodobě neřešené sodubna ohlásila Dělciální problémy. Ranická strana pochod
dikálové se pak prePřerovem pod záminzentují jako zachránkou, že sami občané
ci ochotní vyhrocežádají její představitenou situaci řešit. V
le o pomoc. Iniciativa
našem regionu „nase chtěla vymezit provštěvují“ zatím neti tomu, aby se probléjčastěji Přerov, ale
my soužití „bílých“ a
kdykoli se mohou zaRomů v Přerově řešiměřit na další lokality
ly na ulici, aby vzduv jiných městech.
chem létalo kamení,
V této souvislosti
rozbíjela se auta a
vznikla iniciativa „V Přerově ne- máda Spásy ČR, Caritas – Vyšší probíhala pouliční válka.
onacisty nechceme,“ do které se odborná škola sociální Olomouc, Neonacisté podporovaní Dělniczapojily i další organizace: Ar- Farní sbor Českobratrské církve kou stranou se do Přerova vracejí

opakovaně. Strana doufá, že najde své voliče mezi těmi, komu se
líbí rázná řešení a jednoduché recepty na složité problémy. Jejich
případní voliči si neuvědomují, že
další na řadě mohou být jejich staří rodiče, postižené děti nebo třeba chronicky nemocní. Slovy sociologa Gabala: „…kromě restrikce a represe extremistických
akcí, což je nezbytné, je třeba, aby
se samosprávy pustily do politického boje o veřejné mínění a
zahájily řešení kořenů a příčin růstu etnického napětí a extremismu. V samotném konci jejich nečinnosti je totiž zakódováno, že
právě oni budou ve svých křeslech nahrazeni extrémistickými a
populistickými politiky.“
Člověk v tísni, o.p.s.
– pobočka Olomouc
Příští téma: Jak se bránit exekutorům (vyjde 8. června 2009)

Soud draží také dva Toulky s Večerníkem a Loupežník
Už nevím, jak ty lokality zamlžit! Ono by to šlo, ale zase by to
třeba nikdo neuhodnul a nedošel
tam. Takže nevím... Při posledOkresní soud v Prostějově na- to dražba je nařízena proti povin- ním setkání s Toulky s Večerřídil dražbu movitých věcí, kte- ným Tomáši Ochranovi z Kos- níkem šlo o lokalitu Loupežník.
rá se uskuteční dne 2. června telce na Hané, Martinu Vychodi2009 v 9.00 hodin na dvoře lovi z Prostějova a Miroslavu
Okresního soudu v Prostějově v Kroupovi z Prostějova. Dražit se
Havlíčkově ulici 16. Dražba je bude televizor Daewoo s vyvol.
nařízena proti firmě PP WELD cenou 100 korun, Sony Ericsson
v Prostějově. Dražit se bude K700i s vyvol. cenou 30 korun,
osobní automobil Volkswagen MT Samsung E250 s vyvol. cePassat Kombi 1,9 TDi (rok nou 300 korun, osobní váha s vyvýroby 2004, barva modrá me- vol. cenou 5 korun, krabice s
tal, el. klima, airbag, mlhovky, knihami s vyvol. cenou 50 kovyhřívaná sedadla) s vyvolávací run, konferenční stolek (poškocenou 99 000 korun. Dále se zený) s vyvol. cenou 15 korun,
draží druhý osobní automobil skleněná váza (2 ks) s vyvol. ceVolkswagen Passat Kombi 1,9 nou 5 korun za kus, keramická
TDi (rok výroby 2004, barva váza s vyvol. cenou 5 korun, mimodrá metal, el. klima, airbag, niatura (4 ks) s vyvol. cenou 5
mlhovky, vyhřívaná sedadla a korun za kus, upomínková skletažné zařízení) s vyvol. cenou nice (2 ks) s vyvol. cenou 3 ko99 000 korun. Obě tato vozidla runy za kus, krabice s nářadím s
si můžete prohlédnout dne 26. vyvol. cenou 20 korun, skleněná
května 2009 v době od 8.00 do miska s vyvol. cenou 5 korun a
10.15 hodin na dvoře soudu a skleněný podnos (2 ks) s vyvol.
dále po dobu registrace dražite- cenou 5 korun za kus.
Z důvodu plánovaných prací na
lů v den dražby.
Tyto dražené věci si lze prohléd- zařízení distribuční soustavy Další dražba movitých věcí se nout pouze v den konání dražby rekonstrukcí, oprav, údržbových
uskuteční dne 19. června 2009 v po dobu registrace dražitelů na a revizních prací - bude přeruše9.00 hodin v budově exekučního exekučním oddělení na Sídlišti na dodávka elektrické energie:
oddělení na Sídlišti svobody. Ta- svobody.
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,
Při první červnové soudní dražbě movitých věcí se budou dražit dvě vozidla ve velmi mimo č. 69, 187, 68.
dobrém technickém stavu.
Dne: 3.6.2009 od 10:00 do12:00

zachovalé automobily

Indicie byly snadné, jenže najít
to, když jste tam nebyli nebylo
jednoduché. Přesto dorazilo 12
účastníků. I když ráno dost pršelo a přes den občas byla přeháňka. Asi to mnohé odradilo. A

ty co to neodradilo, vypadali
spokojeně. Nebo si to jen namlouvám? Dorazil i můj kamarád Ivo Žižka z Třince. On teda
přijel na kole z Náměště na
Hané, ale i tak to dost cením. Jet
na výlet dost kilometrů a navíc
nevědět jestli dobře, to předpokládá dost odvahy. Navíc jsem
mu dopředu nic neprozradil a
stejně u Loupežníka nebyl mobilní signál mého operátora. Jel
tedy podle mapy a trefil to. Kdo
to tam znáte, určitě víte, že trefit
k onomu jezírku určitě není
snadné. Já sám jsem tam nebyl
moc let a taky jsem skoro zabloudil. To mně tedy moc nepotěšilo. Začínám pomalu nedůvěřovat své paměti. Ne, že by
mně klamala, nebo mátla, ale ta
jistota se jaksi časem vytrácí.
Uvidíme, jak se nám to zdaří
příště.
Josef Klimeš

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
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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„Na tomu Hané říkáme ‚Prožrat grunt‘. Na tom se podílet nechci!“

S Janem Březinou o evropském zemědělství i hašení požáru
Byl historicky prvním hejtmanem Olomouckého kraje a následně mezi prvními volenými
europoslanci. Naposledy jsme
s Janem Březinou mluvili před
necelými čtyřmi roky na půdě
Evropského parlamentu (EP)
v Bruselu, nyní jsme to měli
k sobě přece jen o kousek blíž,
do jeho olomoucké kanceláře.
Za tu dobu se změnila spousta
věcí a mimo jiné se chystá
k dalšímu kroku do neznáma:
Uchází se o předsednický post
KDU-ČSL.
Byl jste v první garnituře volených poslanců EP. Změnil se
pohled, abyste byli vnímáni jako rovnocenní partneři?
Myslím, že se to povedlo, že
jsme vnímáni jako rovnocenní
partneři. Po počátečním oťukávání naši kolegové zjistili, že
mezi námi není nějakého podstatného rozdílu.
Během té doby jste v různých
údobích a různých souvislostech byl také zmiňován jako
kandidát do ministerského
křesla. Byly to úvahy reálné, nebo šlo spíš o spekulace?
Byly reálné do té míry, dokud se
uvažovalo v širším okruhu ‚kdo
by, jak by‘. Ale přímá nabídka
neexistovala. To je samozřejmě
také otázka ‚co by, kdyby‘. Mám
rád dokončení toho, co dělám.
Jako europoslanec jsem ještě dokončil několikaměsíční mandát
hejtmana a zrovna tak by nebylo
pro mě příjemné odcházet od
něčeho, co je rozdělané v EP. Ale
kdyby byla situace opravdu kritická a byl bych postaven před
volbu ‚buď ty, nebo průšvih‘, asi
bych nemohl odmítnout.
Mluvil jste o snaze dotáhnout
věci do konce. Ukončujete i
svým současným mandátem
v EP také nějaký cyklus?
To v parlamentu nikdy tak není.
Podařilo se nám ve výboru pro
průmysl, energii, vědu a výzkum
uzavřít to, co jsme měli
naplánováno, ale třeba
v energetice to není hotová práce, z hlediska toho,
že je nutno dát dohromady koncepci evropské
energetické politiky. Už
jenom třeba dodávky
plynu, aby GASPROM
jednal s každou zemí
zvlášť, to je věc, která
nás velmi oslabuje, mnohem lepších podmínek
by bylo možné dosáhnout, pokud by se jednalo v celku.
V případě, že se do Bruselu vrátíte, vrátíte se i
do tohoto výboru nebo
pokukujete jinam?
Pokukuji po členství
v zemědělském výboru,
protože
jednou
z nejdůležitějších věcí v
parlamentu bude reforma společné zemědělské
politiky od roku 2013.
V rámci reformy je
opravdu nutné dosáhnout celkového snížení
zemědělských výdajů,
ale také rovného postavení našich zemědělců
vůči západoevropským
kolegům. Nejde přece,
abychom byli biti v úhradách
na
hektar,
v budoucnosti na farmu.
Má to dopad nejen na prvovýrobce, ale i na celý
řetězec zpracovatelů
zemědělské produkce.
Půjde o lobbing ve prospěch našich zemědělců?
Nenazval bych to lobbingem, ale zastupováním
oprávněných zájmů mého volebního obvodu.
Není rozpor mezi nějakým evropským zájmem
a českým zájmem. Ten
zájem je jeden, a to férový přístup pro všechny
zemědělce, nejen pro naše. Nechci, aby naši
zemědělci na něco dopláceli. Řekl jsem, že
musí dojít ke snížení rozpočtových dotací. Není
možné 42 nebo 43 procent evropského rozpočtu dávat na tyto účely.
Na druhé straně pokud se

bude krátit, tak se musí krátit
tam, kde je přepláceno. Chci,
aby podmínky byly srovnatelné,
a ty zatím srovnatelné nejsou.

že politika křesťanských demokratů má být uskutečňovaná mimo KDU-ČSL.
Je ve vašich silách zbavit stranu
nálepky jakési politické podlézavosti, paktovat se s každým,
kdo je u moci?
To je velmi rozšířené klišé, na
druhou stranu ani teď nejsme těmi, kdo dává dohromady přechodnou vládu. Stojíme bokem,
i když je zase pravda, že náš
předseda tento postoj poněkud
znehodnotil. Ale už i teď je náš
postoj takový, že nemusíme být
u všeho. Od existence ČR jsme
ani nebyli pokaždé členy vládní
koalice. Dává se nám to občas
jako nálepka. Vinou může být
deklarování tzv. středových postojů, což i voliči si vykládají
tak, že se jako střed přikloníme
na tu nebo onu stranu. Tak to ale
nesmí být. Zaměřením a konzervativními hodnotami jsme středo-praví. Chtěl bych odmítnout
postoj k lidovcům, jako ke korouhvičce, co se otočí podle větru.

Ucházíte se zároveň o místo
v čele KDU-ČSL. V případě vašeho zvolení předsedou strany
zůstanete v Bruselu nebo se
vrátíte domů?
Tyto věci nejdou sloučit, mandát
bych musel přenechat. Když to
přeženu, ocitl jsem se v situaci
někoho, kdo někde pracuje a zjistí, že obrazně mu doma hoří barák. V takovém okamžiku se
rozhodujete jednoznačně, každý
z nás jde hasit, když je něco
špatně a z tohoto pohledu chci
pracovat tam, kde se průšvih jeví jako větší. Myslím tím situaci
v naší straně, která není dobrá, a
k řešení bych chtěl přispět. Na
jednu stranu je mi to líto, protože
evropská politika v oblastech,
kde jsem pracoval, je zajímavá.
Priority jsem si ale musel poskládat jasně.
Lidovci v poslední době vsadili
na politiku tutlání a mrtvých
brouků, máte v úmyslu to nějak
otevřít, rozjasnit, provětrat?
Především je nutno stranu začít
řídit. To, co u nás v poslední
době probíhalo, byl vnitřní chaos. Začátkem neřízení je nedostatek komunikace. Jestliže nekomunikoval předseda ani se
svými místopředsedy, témata si
vybíral bez konzultace, jestliže
jsme chaoticky vykřikovali to či
ono, tak je to špatně. Strana má
svůj program, ten je mimochodem podle politologických posudků hodnocen mezi nejlepšími, problémem bylo pouze
to, že jsme ho zapomněli uskutečňovat. Vybraná témata byla
špatně uchopena a ani vnitřní
diskuse ve straně neprobíhala,
jak má. Z toho se odvozuje, že si
každý začal dělat, co chce. To
jsou známky organizačního rozkladu a v první fázi je potřeba začít dodržovat zásady řízení čeho-

Je to ale možná spíš také alibismus těch, co za stranu mluví…
Kdo mě zná, tak určitě ví, že moje postoje jsou jednoznačné a budu se také snažit, aby strana byla
jednoznačná a čitelná.
koliv, ať už je to politická strana, Svůj ohlásil odchod Miroslav
firma, cokoliv.
Kalousek? Odejdou s ním i další?
Nechci po vás soudy nad oso- Myslím, že ne. Odchod části člebou Jiřího Čunka, spíš mě za- nů bych považoval za velmi nejímají okolnosti, proč byl šťastné. Křesťansko-demokraz vašeho pohledu zvolen. Šlo o tická politika je unikátní tím, že
populismus, využití okamžité na jedné platformě dokáže sloupopularity, nedostatek jiných čit pozici středopravou v zodosobností?
povědném hospodaření a poBylo to několik faktorů, které se dobně, na druhé straně dokáže
spojily dohromady, některé sku- být sociálně citlivá. Ale to nelze
tečnosti si dodnes neumím vy- zaměňovat se socialismem. Tasvětlit. Od té doby ale už něco dy na Moravě nás rodiče a praroudálo, a já si myslím, že to neby- diče učili, že kdo nepracuje, ať
lo dobře a je potřeba začít jinak. nejí. Sociální program by rozhodně neměl být založený na
Je strana vnitřně rozdělena? rovnosti spotřeby. Nemyslím si,

Jsou před vámi, dvoje respektive troje volby v řádu několika
málo měsíců. Evropský parlament, volba předsedy strany,
která by v případě úspěchu na
vaše bedra přenesla i předčasné
parlamentní volby. Mají pro vás
nějaký žebříček důležitosti?
Priority jsem si musel nastavit
tak, že pokud se u nás doma dějí
věci pro mě velmi podstatné a
můžou mít velký dopad na
KDU-ČSL, tak se angažuji
v domácí politice a ucházím se o
vedení strany. Význam evropských voleb je ale veliký, vzhledem k tomu, že 60 – 70 procent
legislativy prochází EP a je dobře, když zvolíme lidi,
co umí s evropským
mechanismem
zacházet. A důležitost
eventuálních podzimních předčasných voleb je také velká, protože to rozhodne o naší
ekonomické budoucnosti. Můžeme si vybrat cestu buďto na jihovýchod do Maďarska, nebo někam, kde
zachováme svůj ekonomický potenciál. Pokud by měly být splněny sliby na oranžových
plakátech, tak jednoznačně směřujeme do
Maďarska ke státnímu
bankrotu. To není strašení, ale jednoznačná
vize naší ekonomické
budoucnosti a my jsme
strana s odpovědností
nejen pro nás, ale i pro
naše vnuky. Pocházím
odsud a tady je známý
terminus technicus
‚Prožrat grunt‘ a já
bych se na něčem podobném nechtěl podílet.
Občas se politika
označuje za nějaké
sprosté slovo, něco špinavého, neprůhledného. Jak to cítíte jako
politik zevnitř?
Z tohoto pohledu jsem
byl možná teď 4 roky
v trochu sterilnějším
prostředí. Pokud se
člověk dívá na politiku
jako na službu a není
v situaci, kdyby politiku musel využívat pro
svoji obživu, což nemusím, pak je politika
stejná věc, jako cokoliv
jiného, co člověk dělá.
V politice jsou samozřejmě lidé, které to živí a v tomto smyslu
jsou schopni lecčeho.
V tomto jdu asi trochu
v protisměru, protože
pro mě není podstatné
to, jaké výhody mi přináší být případně poslance EP, ale spíš mě
zajímá, kde můžu něco
udělat.
Miloslav
Havelka
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REGION
Kolektivní vina:

KLADEČTÍ ŘÍMANI: Gladiátorky a Šikulky letos společně Síť cyklostezek na Prostějovsku se prodloužila
Co pro správné chlapy Římanské gladiátorské hry, to
pro holky Šikulky. Tak by se
nějak dala stručně shrnout zápolení, v nichž se každoročně
utkávají v netradičních disciplínách odvážné týmy. Zatímco ‚Gladiátorky‘ bývala
vždycky výlučně chlapaská

záležitost, o titul Kladecké šikulky se mohly ucházet pouze
děvčata. Na tom se nic nemění,
ale…
To významné ALE je i není důležité. Na podstatě hrdinských
klání se nic nemění. Ovšem zatímco udatní gladiátoři se vydávali na zteč vždy na začátku lé-

ta, Šikulky naopak tento čas lelkování uzavíraly. Letos ale bude
všechno jinak. „Pro letošek
jsme se rozhodli spojit obě soutěže do jednoho odpoledne. Mimo jiné jsme brali v potaz také
to, že na Šikulkách se zpravidla
těšili menšímu zájmu diváků,
což bylo rozhodně škoda,“ nabí-

zí jeden z důvodů pro takové
rozhodnutí Josef Bartoš z Občanského sdružení Říman, které
spolu s Obecním úřadem Kladky obě akce vždy pořádalo.
Pro letošek tedy změnili organizační systém a Šikulky s Gladiátory se utkají na jednom kolbišti, ovšem samozřejmě každý

PLAŤTE PŘEDEM
I je to taková zvláštní věc. V
jedné obci na jihoprostějovsku
stojí na malém náměstíčku
benzinka. Taková docela sympatická, trochu připomínající
takové ty staré obyčejné benzinky, kde chodil čerpadlář v
kšiltovce, montérkách s laclem a velkou šrajtoflí. Vezmete
tankovací pistoli, strčíte do
hrdla nádrže a ono nic. Neteče. No napadne vás nejspíš, že
obsluha uvnitř ještě nestačila
vynulovat stojan po předchozím zákazníkovi, takže v dobré
víře uděláte těch několik rozdílových kroků a o tento úkon
ženu za pultem požádáte. Následná odpověď člověka neznalého ale zajisté vyvede dokonale z rovnováhy. Stojan
pustí, až si předem zaplatíte.
Čímž je mimoděk vyřčeno, že
zákazník je chápán jako potenciální grázl, který nemyslí
na nic jiného, než jak natankovat plnou a ujet. Všetečná
otázka, jak že to udělat, když
ne vždy se podaří napočítat

potřebné kapky benzínu do
předpokládané ceny, zněla odpověď vcelku jednoduchá: Zaplatit zálohu, pak podle skutečnosti doplatit. A když by náhodou chtěl člověk platit kartou? „Kartou se u nás neplatí!“ Stručně a jasně.
Máte v ten okamžik dvě volby.
Buďto ze sebe necháte dělat
potenciálního zloděje a nabízené metodice se podvolíte,
nebo se otočíte na kramflíku,
nejkratší cestou mizíte odsud
a všem známým předáte tuto
zvěst jako odstrašující případ
kam určitě nejezdit. Jasně že.
Těch, co chtějí sice jezdit, ale
ne platit, je možná dost. Je
ovšem věcí provozovatele, jak
si tuto věc zabezpečí a ohlídá.
Ovšem v případě, že se rozhodne postavit benzinku co nejlevněji, bez jakéhokoliv potřebného zabezpečovacího systému a
na všechny řidiče uvalit kolektivní vinu s tím, že musí platit
předem, je přece jenom přitažené za vlasy.
–MiH-

Uměním, bez kterého se nelze na gladiátorském klání obejít, je jízda na gladiátorském vozíku s lidským pohonem. Uspějí jen ti nejzručnější.

ve svých disciplínách. I když
nakonec – nemuselo by být ani
od věci, aby se vítězové obou
soutěží ve finále utkali v jedné
disciplíně společné, ať se konečně ukáže…! Ačkoliv o to vůbec samozřejmě nepůjde.
„Nic jiného se nemění – soutěžit
budou opět čtyřčlenné týmy v
netradičních disciplínách. Je už
na nás jaký se nám podaří tomu
dát scénář a organizačně všechno zvládnout, abychom to dokázali sladit dohromady,“ dodává
J. Bartoš s docela vážnou tváří, i
když v obou zápoleních jde především o pořádný náklad legrace a recese. I to však potřebuje
mít svůj pevný řád.
Na Šikulky i letos bude čekat
pohár senátorky Boženy Sekaninové, Gladiátoři prozatím
svého patrona nenašli. Ale co
není, může být. Pánové se letos
utkají už podeváté, dámy mají
za sebou o jeden ročník méně.
Dohromady to ale už představuje 15 těchto podniků, které už
mají Římani za sebou. „Příští
rok nás čeká už desátý ročník
Římanských gladiátorských her.
A taková výjimečná příležitost
by určitě potřebovala i výjimečné a důstojné prostředí. Rádi bychom ho přesunuli do areálu
pod kladeckou sjezdovkou. To
je ale ještě daleko, uvidíme, jak
to nakonec dopadne,“ naznačuje
Josef Bartoš. To ale bude až za
rok. Letos se na společné klání
Šikulek a Gladiátorů vydáme v
sobotu 4. července do tradiční
arény na fotbalovém hřišti. Místo mezi soutěžícími si můžou
zájemci zajistit už teď na telefonu 604 350 401. Po skončení
soutěží bude program pokračovat diskotékou Rádia Haná.
–MiH-

V sobotu se uskutečnil křest nové
cyklostezky z Kralic na Hané do
Prostějova. Slavnostní otevření s
neodmyslitelným přestřižením
pásky pokračovalo projížďkou po
nové cyklostezce dál až do Bedihoště, Hrubčic a Biskupic. Tady
byla první občerstvovací zastávka, další pak čekala v cíli cyklistického výletu - v Kralicích na
Hané.
„Celodenní výlet po cyklostez-

kách jsme připravili v rámci Místní akční skupiny Prostějov-venkov a ve spolupráci s Olomouckým krajem pod názvem „Na kole za poznáním regionu Prostějov
venkov.„ Trasa vedla několika
směry, v Biskupicích a Kralicích
na Hané byl připraven doprovodný program, který zaujal zcela určitě především děti,„ uvedl starosta Kralic na Hané Pavel Kolář.
Pořadatelé připravili skutečně ce-

lou řadu atrakcí - skákacím hradem počínaje a kovbojskou show
s lasem konče. Sedla bicyklů
mohly děti vystřídat za sedla na
hřbetech koní.
Cyklostezka byla vybudována na
základě partnerské smlouvy mezi
Městem Prostějov a svazkem obcí Prostějov-venkov. Finanční
náklady přesahující částku 13 milionů korun pokryly dotace ze
Státního fondu dopravní infra-

struktury a z Regionálního operačního programu Olomouckého
kraje, část hradil městys z vlastního rozpočtu. K hranicím katastru
Kralic na Hané vedou dva kilometry stezky s kvalitním povrchem. Bezpečí cyklostezky mimo
silniční provoz využívají školáci i
dospělí při cestě do zaměstnání
nebo za nákupy už od prosince
loňského roku, kdy proběhla kolaudace.
-jp-

Hvozdecká v prázdniny odpočívat nebude Němčice nad Hanou se zbavily dluhů,
s čistým štítem plánují budoucnost

Hledám práci na úklid.
Tel.: 720 392 795

znává starosta Hvozdu Josef
Šmíd. Během prázdninových
měsíců totiž mimo jiné dostane
školní budova novou střechu.
„Zároveň budeme také na
zbytku budovy vyměňovat okna. Na tyto práce jsme dostali
od Olomouckého kraje dotaci

500 tisíc korun,“ dodává starosta.
Ve stejné budově kromě školy
má svoje místo také mateřská
škola. Další prostředky budou
během prázdnin investovány
do jejího vybavení. Zkrátka
nezůstane ani školní jídelna.

„Na nové vybavení do školky a
jídelny jsme získali 250 tisíc z
dotací Ministerstva pro místní
rozvoj,“ uvedl pro Večerník
starosta Šmíd.
Na hvozdecké školáky čekala
v minulém roce rekonstruovaná školní družina, po letošních

prázdninách budou obrazně řečeno ‚pod novou střechou‘. Do
mateřské školy a prvního stupně základní školy sem chodí
kromě místních také děti z přilehlých obcí. Na druhý stupeň
už míří převážně do Konice.
–MiH-

Do Pohádkového lesa už příští sobotu,

opět prý nikdo nezmokne!
DZBEL-BOROVÁ – Sedmnáctka. Právě takový číselný
přídomek má letošní Pohád-

kový les. Od loňského ročníku sice přešel do ‚gesce‘ dzbelských dobrovolných hasi-

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

čů, na samé podstatě pohádkového putování se ale nic nemění. Vlastně ano. Část stanovišť budou letos premiérově zdobit zbrusu nové kulisy.
Nebude samozřejmě chybět ani
vodník, ani Pepek námořník,
jaký by to byl Pohádkový les.
Dětský jarmark, jízda na koni,
vrtulník, paragliding a kdo ví,
co ještě. A taky nebude chybět
recesní spartakiáda. Novinkou
bude polní kuchyně a historická vojenská technika, naopak
chybět nebude závěj hasící pěny a třeba klobásovník. A kromě toho – zaručeně nikdo nezmokne. Aspoň tvrdí pořadatelé. Kdo ví, jak to vlastně myslí…
Ale co tu zaručeně ještě nebylo,
to jsou nové kulisy. Někdy na
začátku tohoto roku jsme na
tomto místě psali o soutěži vyhlášené pořadateli Pohádkového lesa a výtvarné ztvárnění no-

vých kulis na jednotlivá soutěžní stanoviště. Novou image se
nakonec bude pyšnit přibližně
polovina všech stanovišť, na
druhou polovinu se podle všeho dostane příští rok.
Jak jsme se dozvěděli od pořadatelů, z dodaných návrhů byly
nakonec k realizaci vybrány
kulisy Šmoulů od Elišky Navrátilové ze Stražiska, pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky, jejíž návrh vytvořila
Jana Souralová z Jaroměřic.
Princ a princezna, respektive
jejich zámek, dojede do Dzbele
ze Základní školy OlomoucHodolany, stejný ‚ateliér‘ dodal také pravé čertovské peklo.
Pětici pak doplní vodník ze
školy ve Hvozdu.
K vidění ovšem budou všechny dodané návrhy. Do neobvyklé galérie se můžete mrknout
cestou do Pohádkového lesa na
tábořišti Pod borovicí. Nebude

samozřejmě chybět ani odměna
pro ty nejlepší.
Nutno podotknout, že do Pohádkového lesa není třeba si rovnou přivstat, ale na nějaké povalování to taky zrovna není.
To se rozumí, pohádkoví hrdinové mají také svoje úkoly. Na
obchůzku je možné se vydat už
od 8 hodin, poslední výprava
pak bude vpuštěna v pravé poledne, pak se les kolem Sládkovy skály, alespoň pro pohádkové účely uzavírá. Návrat domů
však není vhodné nějak přesněji plánovat, nikdy nevíte, co vás
kromě samotného putování na
tábořišti Pod borovicí může
zdržet. Vyloučeno to rozhodně
není. Hudební režii bude mít
pod palcem DJ Friedl z Městečka Trnávky, takže i v tomto
ohledu bude o zábavu postaráno. A ty deštníky a pláštěnky? S
tím se opravdu netahejte…!
-MiH-

Revivalfest v Mořicích je už léta

nepřekonatelnou rockovou lahůdkou

Motorhead dodržel punc nejhlučnější kapely na světě.

Nejmladší účastník slavnostního otevření cyklostezky si hověl v cyklo-sajdě.

Sotva opustí školu ve Hvozdu
školáci s vysvědčením, chodby
ožijí ruchem znovu. Škola si
nevydechne ani během letních
prázdnin. Právě na letní dva
měsíce je naplánovaná další
část rekonstrukce budovy.
„Záleží hlavně na počasí,“ při-
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Šest let ležel na městě Němčice
nad Hanou jako temný stín
dluh, který v roce 2002 představoval závratnou částku 82 milionů korun. Šest let se postupně
dvě zastupitelstva vyrovnávala
s těmito závazky a dnes mohou
s klidnou myslí němčičtí zastupitelé konstatovat – město je
bez dluhů a má otevřenou cestu
pro další rozvoj.
„Můžeme se teď věnovat projektům směřujícím k budoucí generaci. Především musíme myslet
na rozvoj města a k tomu přispěje
připravovaný strategický plán s
dlouhodobým výhledem výstavby rodinných i bytových domů,

zlepšení občanské vybavenosti,
bezpečnosti a vzhledu města,„
vysvětlila záměr starostka Ivana
Dvořáková.
Velkým problémem v rozšíření
obytné zóny byl a je nedostatek
vhodných pozemků. Teď se rýsuje možnost, kterou chce rada města s podporou zastupitelstva využít. Ve výhledu let 2012 až 2015
plánují České dráhy narovnávat
stávající železniční trať a rozšiřovat koridor. Tato skutečnost však
vylučuje možnost realizovat výstavbu rodinných domů v blízkosti železniční trati, jak je zahrnuto ve stávajícím územním plánu, a musí se hledat jiné lokality.

Vedení města zamýšlí využít této
situace a provést změnu územního plánu, kam by zahrnulo i část
pozemků po zrušeném cukrovaru. Fabrika na samotném okraji
města v minulosti značně zhoršovala životní prostředí, proto také
zastupitelstvo zamítlo náhradní
výrobu v prostorách bývalého
cukrovaru, které hodlal majitel
objektu - společnost Eastern Sugar – dále užívat jako průmyslovou zónu například budováním
bioplynové stanice.
„Letos probíhají pozitivní jednání
s vedením společnosti Eastern
Sugar na směně a odprodeji pozemků, které dosud sloužily jako

Tak to byl zase pořádný nářez! O
víkendu se rozléhaly Mořicemi
zvukové aparatury rockových
kapel a dunění vzpínajících se
koní motorkářů. Mořice se totiž
už podeváté otevřely pro Moravský Revival Fest, potřetí se přidal
i Motorbike Fest. Decibely neotupila ani bouřka, která se v pátečním podvečeru nad Mořicemi
přehnala a rozhodila hrsti krup.
Na dvoudenní přehlídce hudebních
legend v revivalovém podání se vystřídal tucet kapel - Motorhead, Deep Purple, Team, Metalica, AC/DC,
Judast Priest, Kabát, Guns§Roses,
Systém of the Down, Lucie, Iron
Maiden. Omladinu tentokrát počtem trumfli vlasatí rockeři, vyholené lebky i prošedivělí pamětníci samotných začátků rock and rollu.
„Nemáme široko daleko konkuren-

ci, proto je o festival velký zájem. A
to nejen návštěvníků posluchačů a
tanečníků, kterých tady bývá kolem
patnácti set. Je zájem i samotných
kapel. Za těch 9 let už jsme v situaci, kdy si můžeme vybírat skutečně
kvalitní skupiny,„ prozradil spíkr
Tomáš Brabec. Na rozjezd zahrála
kapela Kanci paní nadlesní, která je
v okolí velmi populární a takřka domácí. V repertoáru má řadu pořádných pecek české i zahraniční provenience. Hostem druhého dne pak
byla kapela Rattle Bucket.
Rockeři na pódiu rozjeli skvělou
show, hodinová vystoupení každé
kapely daleko přesáhla stanovený
limit, ale nikomu to nevadilo, noc
byla stále mladá, posluchači a tanečníci stále dychtiví. A to je přece
voda na mlýn každého pořádného
muzikanta. Poháněni pokřikem a

ukládka řepy. V této lokalitě pak
můžeme plánovat novou rodinnou zástavbu,„ uvedla Dvořáková. „Je to však dlouhodobý záměr,
který musí být v souladu s platnou
územně plánovací dokumentací,„
doplnila.
Dále vedení města připravuje odkanalizování části ulice Masarykova a výstavbu nové čistírny odpadních vod (ČOV), jelikož stávající ČOV technologicky i kapacitně nevyhovují a jejich provoz
je neekonomický. Předpokládaná
výše této investice bude kolem 50
milionů korun. Finance bude
město hledat v dotačních titulech
Evropské unie či státu.
-jp-

Deep Purple ze Zlína to rozbalili na plné pecky.

skandováním rozjížděli jednu hitovku za druhou až do ochraptění.
Zkrátka pořádná pařba.
Hudební festiválek a sraz motorkářů se koná již tradičně ve sportovním areálu u požární nádrže. Zde také vyrostlo stanové městečko a řada stánků první pomoci proti hladu
a žízni. Příznivci chmelového moku dokonce měli luxus výběru ze tří
pivních značek. Proti únavě z decibelů pořadatelé ordinovali zábavu a
hry, například ping-pong, čtyřkolky, paintball, střelbu z luků. A kdo
nepřišel vyšperkovaný správně po
rockersku, mohl si pořídit ty pravé
ozdoby přímo na místě včetně stále
oblíbeného tetování.
„Příští rok bude Revival 10. jubilejní. To musí být skutečně něco extra,„ slibují organizátoři.
-jp-
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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.Zajíčková582332296,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.sport-centrumddm.cz
Pro děti od 7 let HIPOREHABILITAČNÍ
PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR po dobu celých letních
prázdnin, vždy týdenní kurz. Program: 8.30 až 11.30 v Mostkovicích. Informace: Mgr. T. Zajíčková 582 332 296, e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz
Pro děti od 7 do 15 let PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR plný her a zábavy
24.8. - 28.8.2009. Místo konání:
Dopravní centrum, ul. Pod Kosířem, Prostějov. Informace: Mgr.
T. Zajíčková 582 332 296, e-mail:
tzajickova@sportcentrumddm.cz
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti
od 8 let 10. - 14. 8. 2009 denně
8.00 16.00 hod. Vápenice 9, Prostějov (sraz ve dvoře ). CENA zahrnuje: oběd, pitný režim, ceny do
soutěží, vstupné a cestovní výlohy na výletech. S SEBOU: kartička pojištěnce, obuv do tělocvičny a hlavně dobrá nálada. Přihlášení a platbu provést do 19. 6.

2009. Kontakty: 605 239 789,
582 344 125, , e-mail: ojestrebsky@sportcentrum-ddm.cz
Pro děti od 6 do 15 let Baldovec Adrenalinový tábor - celotáborová hra, horolezecká věž, lanovka a
další zábava 8.8. - 15.8.2009. Info: Mgr. D.Ovečka 582 330 883,
582
332
297,
D.Ovecka@seznam.cz
Letní tábor - Dolní Morava 18.8.
- 23.8.2009. Info: Mgr. Z. Ševčíková 582 344 125, 775 910
275
Letní tábor pro děti od 8 do 15 let
- Sportovní léto a prázdninová
hra na kytaru 19.7. - 24.7.2009
Ubytování: RS Drak Nesměř u Jihlavy. Informace: Mgr. M. Pavlíková 582 345 503, 605 239 789,
e-mail:
marta.pavlikova@email.cz
* 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.
* Jaroslav Petříková SRDCE NA

KUPÓN č. 21
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

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.
* 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.
* Pódiové skladby - Česká asociace „Sport pro všechny“ a Sportcentrum DDM v Prostějově, pořádají vneděli 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
28.5.čtvrtek od 10.00 hod. Tvoření z keramické hlíny v dílně ČSOP
IRIS na Husově nám.č.67 v Prostějově. S sebou přezůvky, svačinku, pracovní oděv a nadšení.
* Taneční klub Jiřího Šindlera
28. května výuka tanců pro pokročilé JIVE, VALČÍK 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 pondělí
25. května 2009 od 16.00 hod. se
uskuteční
WORKSHOP
sMichalem 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 od 27.
května 2009. Po čt: 9 12 a 13 16
hod. pá: 9 12 hod.
* Český svaz ochránců přírody
Ekocentrum Iris
Přírodovědná stezka - Křížem
krážem botanickou zahradou čtvrtek 28. května 2009 od 9:00

do 13:00 hod. Botanická zahrada
Prostějov, Lidická ulice. Nutno se
přihlásit předem na telefonu 582
338 278 nebo 603 298 039, popř.
na e-mailu iris@iris.cz.
Tvořivá dílna - Kouzlo květináčů
- pátek 29. května 2009 od 16:00
hod. do 18:00 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 ostatním občanům.
Připraveny jsou soutěže pro děti i
dospělé. Vstupenkou na párty klobouk na hlavě jakýchkoliv
tvarů, velikostí, barev a zdobení
(nikoli kšiltovka !!). Bez klobouku - 30 Kč. Na závěr vyhodnocení nejoriginálnějšího a nejkrásnějšího klobouku.
* MEDart Základní umělecká
škola Vl. Ambrose ve spolupráci
s Městským divadlem a Divadlem Point pořádají ve dnech 4. 8.
června 2009 v PV přehlídku divadelních souborů a jejich hostů
s podtitulem …PROČ BY HANÁK JEZDIL ZA DIVADLE
VEN, KDYŽ HO MÁ DOMA…
Čtvrtek 4. června: Městská knihovna Prostějov 10.00 hod.
Osobnosti čtou svoje oblíbené
knihy, ZUŠ Vl. Ambrose 17.00
hod. Žena v trysku století, Přednáškový sál ND 19.00 hod.
KLÁRO…! Aneb jak se (také) dá
dělat divadlo.
Pátek 5. června: Nádvoří prostějovského zámku 14.00 hod. Henry a krokodýli, 15.00 hod. Setkání, 16.00 hod. Africké povídačky, 17.00 hod. Upír, 18.00 hod.
Ach, polituj!, 18.15 hod. Polízanice malé čarodějnice. Zahrada
Národního domu Prostějov 20.00

Správná odpověď z č. 19: Na snímku budova na ulici Komenského ul. č. 14, PV. Vylosovaným
výhercem se stává paní Kintrová, Jezdecká 4, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 2. června 2009, 15.00
hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 8. června 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení věnuje firma PROFITEX
PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

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-

hod. Candrbál divadelníků. Prostějovský zámek 20.00 hod. „SITE SPECIFIC“.
Sobota 6. června: Nádvoří prostějovského zámku: 9.00 hod. Strach
má velké oči, 10.00 Čtyři pohádky
o jednom drakovi, 10.40 Tři sestry
a jeden prsten, 11.30 Strašidlo
Cantervillské, 12.00 Ženich pro
čertici, 9.00 12.00 Žonglérská dílna. Bar 12 opic Prostějov 21.00
SLAM POETRY.
Neděle 7. června: Divadlo Point
Prostějov: 16.30 hod. 1 + 1 = 3 (Jeden a jedna jsou tři), 18.30 Ženské… Městské divadlo Prostějov
za oponou 20.00 hod. Zapomenuté světlo.
Pondělí 8. června: Divadlo Point
Prostějov 19.00 hod. Maso, MIM
SHOWMIRA KASPRZYKA.
* 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 KLEMETŮV 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.
* 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.

Kino Metro 70
Pondělí 25. května:
14.00 Princ Bajaja
17.30 Pátek třináctého
20.00 Odpor
Americké drama
Úterý 26. května:
17.30 Odpor
20.00 Rekviem
Středa 27. května:
17.30 Pátek třináctého
20.00 Odpor
Čtvrtek 28. května:
17.30 Báječný svět shopaholiků
Americká romantická komedie
20.00 X - Men Origins - Wolverine
Americký akční film
Pátek 29. května:
17.30 Báječný svět shopaholiků
20.00 X- Men Origins : Wolverine
Sobota 30. května:
17.30 Báječný svět shopaholiků
20.00 X- Men Origins : Wolverine
Neděle 31. května:
17.30 Báječný svět shopaholiků
20.00 X- Men Origins : Wolverine
Kinokavárna
DUHA
Kinokavárna

DUHA

Středa 27. května:
15.00 Mamma Mia
Pátek 29. května:
20.00 Nouzový východ
Americké drama
Sobota 30. května:
17.30 Nouzový východ
20.00 Nouzový východ
Kino
Konice
Kino
Konice
Středa 27. května:
13.00 Asterix a olympijské hry
Dobrodružný Francie
20.00 Milionář z chatrče
Drama USA
Kulturní
klub DUHA
Kulturní
klub

DUHA

Pondělí 25. května:
19.00 Nácvik- národopisný soubor
Mánes
Úterý 26. května:
18.30 Tajemství dlouhověkosti
Středa 27. května:
16.30 Klub pro amatérský film a video
Pátek 29. května:
16.00 Nácvik - Taneční skupina RUT
Městské
divadlo Prostějov
Městské
divadlo
Středa 27. května:
19.00 Líbánky aneb láska ať jde k čertu
Divadlo Palace Praha
19.00 Koncert komorního orchestru a
pěveckého sboru ZUŠ V. Ambrose v
Prostějově
Chrám Povýšení svatého Kříže
Čtvrtek 28. května:
19.00 Ať žije královna!
Divadlo pod Palmovkou Praha

* ZŠ Prostějov Majakovského I
Vrahovice. Rádi bychom Vás pozvali na Den otevřených dveří,který se koná u příležitosti oslav 125.
Výročí založení naší školy vsobotu
30. května od 9.00 do 12.00 hod.
Apollo
13
Apollo
* MC Cipísek
Kuličkiáda u Hloučely - 27.5. od
9.30 u bistra Hloučela. Poslední
volná místa v letních programechpřihlášky co nejdříve v MC
PC školička pro maminky s dětmi, výuka práce na PC- zpracování fotek, hlídání dětí
16.6. - 19.6. MC sídliště Svobody,
7.7. - 10.7. MC Dvořákova vždy
8.30-12.00
Pohádkový týden pro rodiče
s dětmi - Duhové pohádky
20.7. - 24.7. MC Dvořákova,vhodné pro předškolní děti s rodiči, přihlášky na obou pracovištích
MC mcprostejov@centrum.cz, tel
602 364 874

10

13

Pátek 29. května:
19.00 DARK GAMBALLE
Sobota 30. května:
21.00 KATCHA - Drum & Bass Night
Neděle 31. května:
19.00 PHISHBACHER NEW YORK
ELECTRIC TRIO
Simetrix
Simetrix
Pátek 29. května:
DJ Jirka Mareš
Sobota 30. května:
DJ Aleš Drapač (Doktor)
ALFA
– bývalý
Kastrol Kastrol
ALFA
- bývalý
Pátek 29. května:
Máj je máj, aneb hudební mix 80. a 90.
let

Berani - 21.3.-20.4. Díváte se až příliš zbytečně do budoucna, přitom
vám unikají aktuální záležitosti. Přestaňte mít hlavu v oblacích a
rychle se vraťte do přítomnosti. Poznáte hned, kde vás tlačí pata.
Býci - 21.4.-21.5. Nejlepším řešením bude rychlá změna zaměstnání.
Přijdete na jiné myšlenky a také dostanete znovu chuť do tvořivé a lépe ceněné práce. Nebojte se změn, horší to být nemůže.
Blíženci - 22.5.-21.6. Vyjděte si na procházku, nejlépe s milým
člověkem. Potřebujete zrelaxovat své síly, na konci týdne vás čeká
spousta práce. Pokud budete mít jen trochu štěstí, budete i ziskoví.
Raci - 22.6.-22.7. Máte nápad, který hodláte ihned uskutečnit. Doplatíte ale na svoji zbrklost, spousta důležitých věcí vám rychle unikne. Musíte být více přemýšliví a nejednat na základě emocí.
Lvi - 23.7.-23.8. Čeká vás důležitý životní moment. Nesmíte se ale
dlouho rozhodovat, někdo by vás mohl předběhnout a vy byste tak
mohli přijít o důležitý úspěch. Klidně požádejte o radu, ale spěchejte.
Panny - 24.8.-23.9. Zamilujete se do člověka, který má hodně problémů. Buď se s tím budete muset smířit, nebo ho nechat plavat. To
ale neuděláte, takže se připravte na zkoušku odolnosti a trpělivosti.
Váhy - 24.9.-23.10. Nebojte se riskování, ve vašem případě nemáte
už co ztratit. Pokud budete dělat všechno alespoň s trochou rozvahy,
může vám vyjít spousta věcí. Třeba sázka na nového partnera.
Štíři - 24.10.-22.11. Líbíte se hned několika kolegům, ale s láskou na
pracovišti si nezačínejte. To se ještě nikdy nevyplatilo. Na druhé
straně menší flirt by nemusel uškodit, ale nesmíte se zamilovat.
Střelci - 23.11.-21.12. Poslední dobou se oblékáte stejně jako váš vysněný partner. Což o to, je to hezké, ale občas se musíte večer pořádně
domluvit, aby vám to krásně ladilo. Jste sehraná dvojka.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Můžete si klidně dovolit investovat více
peněz, nouzí rozhodně trpět nebudete. Konečně si můžete dopřát něco, co jste si dlouhou dobu odpírali. Na závistivé okolí se nedívejte.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Stále budete v dobré formě a tak můžete pokračovat ve smělých plánech. Štěstí se vám bude přímo lepit na paty.
Hodně srandy si užijete u rodinného krbu, partner vás udiví dárkem.
Ryby - 20.2.-20.3. V zaměstnání si dávejte pozor na osudovou chybu,
ta by mohla mít nedozírné následky. Jiné to bude ve vašem soukromí,
v něm vládne klid a pohoda, takže mysl budete mít vyrovnanou.

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 (18)
08:40- M*A*S*H (84)
09:15- Odpadlík V (15)
10:10- Případ pro Sam I (9)
11:05- To je vražda, napsala VII
12:05- Drzá Jordan I (16)
13:00- Deník zasloužilé matky I
13:30- Sabrina mladá čarodějnice IV
14:00- Čarodějky IV (4)
14:55- Zoufalé manželky III (5)
15:55- Srdce se nemýlí
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 (19)
20:00- Souboj v těžké váze
21:20- Nic než pravda
22:25- Closer II (11)
23:20- Božská mrcha II (8)
00:15- Vraždy v Kitzbühelu IV
01:05- Volejte Věštce
02:50- Ve jménu zákona V (12)
03:40- Autosalon
04:20- Miláčci

25. 5. 2009

05.00 - POKR
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Televizní klub
neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Kvarteto
10.25 - Kultura.cz
10.45 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Zkus mít vkus
12.25 - Bílé ovce
12.40 - Věda v Evropě:
Dědičná hluchota
12.50 - Jak zvládnout drogy
13.15 - Le petit gnome (1/6)
05:59
13.30 - Kačeří příběhy:
Snídaně
Poklad ze ztracené
s Novou
lampy
08:35 Zorro: Meč a růže (67)
14.45 - Auto Moto Revue
09:30 Pustina
15.15 - Titan
Americký film
16.05 - Dobrodružství vědy
11:20 Tescoma s chutí
a techniky
11:40 Beze stopy III (4)
16.35 - Rozbouřené nebe
12:35 Komisař Rex III (8)
Americký film
13:35 Ženatý se závazky (60)
19.00 - Zprávy v českém
14:10 Kobra 11 XI (7)
znakovém jazyce
15:10 Hvězdná brána VIII (15) 19.10 - Půvabné a svěží
19.30 - Sabotáž
16:05 Las Vegas: Kasino III
20.00 - Hitlerův zástupce (1/2)
17:00 Odpolední Televizní
20.55 - Neznámí hrdinové noviny
Pohnuté osudy
Sportovní noviny
21.25 - Krásný ztráty
Odpolední Počasí
21.50 - Echo Pražského
17:35 Vražedná čísla II (6)
jara 2009
18:30 Ulice (1341, 1342)
22.00 - V odborné péči (33/43)
19:30 Televizní noviny
22.30 - Události, komentáře
Sportovní noviny
23.10 - Q
Počasí
23.40 - Film point
00.40 – Syn
20:00 Kobra 11 XIII (12)
Francouzské drama
21:05 Víkend
02.20 - Knižní svět
21:45 Dr. House III (20)
02.45 - Rodinné stříbro
22:40 Orange County
03.05 - Máte slovo
Americká komedie
03.50 - Den D (7/13)
00:05 4400 II (7)
04.35 - U nás v Evropě
00:50 DO-RE-MI
04.45 - Československý
01:40 Novashopping
filmový týdeník
02:00 Konec vysílání
(730/2379)

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Svět Elmo
09.00 - Zlá krev (5/7)
10.20 - Moje rodina III (8/13)
10.50 - Objevování planety
Oceán (13/13)
11.40 - Teologové učedníci
lásky Boží
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Spoty předvolební
kampaně k volbám
14.40 - Soudkyně Amy VI
(21/22)
15.25 - Simpsonovi XIX
(16/20)
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 (6/9)
21.00 - Na cestě po Bali
21.35 - Reportéři ČT
22.15 - Tajné akce StB
22.30 - Válka policajtů
Francouzský thriller
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Politické spektrum
00.40 - Sex ve městě IV (8/18)
01.10 - Události v regionech
01.35 - Události v regionech
Brno
02.00 - Události v regionech
Ostrava
02.25 - Regiony ČT24
02.50 - Z metropole
03.20 - Týden v regionech
Brno
03.45 - Týden v regionech
Ostrava
04.10 - Sedm slov
Jana Skácela
04.45 - Krásy evropského
pobřeží

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 (19)
08:40- M*A*S*H (85)
09:15- Odpadlík V (16)
10:10- Případ pro Sam I (10)
11:05- To je vražda, napsala VII
12:05- Drzá Jordan I (17)
13:00- Deník zasloužilé matky I
13:30- Sabrina mladá čarodějnice IV
14:00- Čarodějky IV (5)
14:55- Zoufalé manželky III (6)
15:50- Cesty 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 (20)
20:00- Velmi křehké vztahy III
21:20- Nahá jsi krásná
22:15- Sběratelé kostí II (7)
23:15- Kauzy z Bostonu II (4)
00:10- Vraždy v Kitzbühelu IV
01:00- Volejte Věštce
02:45- Ve jménu zákona V (13)
03:35- Svět 2009
04:00- Receptář prima nápadů
04:50- Trní

26. 5. 2009

05.00 - Objektiv
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Kosmopolis - Speciál
09.40 - Mýty a fakta historie
10.30 - 168 hodin
11.00 - Mezi námi zvířaty
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kluci v akci
12.25 - Černé ovce
12.40 - Hřiště 7
14.50 - Králové
05:00
15.05 - Exit 316
Novashopping
15.25 - Vltava v obrazech
05:59 Snídaně s Novou
15.45 - Svět zázraků: Ushuaia
08:35 Zorro: Meč a růže (68)
16.15 - Muzea umění (3/7)
09:30 Láska s podezřením
17.05 - Soukromá muzea
Americko-kanadský film
17.15 - Nekuř (4/4)
11:10 Tescoma s chutí
17.20 - Hudba prvočísel (2/3)
11:25 Beze stopy III (5)
17.50 - Divnopis - Prace
12:15 Komisař Rex III (9)
18.00 - Klíč
13:10 Lenssen & spol.
18.30 - Babylon
13:40 Ženatý se závazky (61)
18.55 - Zprávy v českém
14:10 Kobra 11 XI (8)
znakovém jazyce
15:10 Hvězdná brána VIII (16) 19.05 - Angličtina - Extra (7/30)
16:05 Las Vegas: Kasino III
19.30 - Medúza
17:00 Odpolední Televizní
20.00 - Ta naše povaha česká
noviny
20.30 - Značka: Na dožití
Sportovní noviny
21.30 - Otázky Václava
Odpolední Počasí
Moravce Speciál
17:35 Vražedná čísla II (7)
23.05 - Ženy Charty 77
18:30 Ulice (1343, 1344)
23.25 - Musicblok
19:30 Televizní noviny
23.50 - Dálnice v mých žilách
Sportovní noviny
00.40 - Koleje v srdci Arábie
Počasí
01.05 - Uzbekistán:
20:00 Ordinace v růžové
Na hedvábné cestě
zahradě 2 (114)
01.35 - Postřehy Karla Kyncla
21:25 Kriminálka New York III 01.40 - Koněspřežka
22:15 112
01.50 - Císař Hirohito
22:55 Devět životů
02.40 - Náš venkov
Americký akční film
03.00 - Zasvěcení
00:40 Kriminálka Miami II
03.25 - Sváteční slovo kazatele
01:25 Novashopping
ČCE
01:45 Rady ptáka Loskutáka
03.30 - Cesty víry
02:30 Občanské judo
03.50 - Křesťanský magazín
03:00 Věštírna
04.05 - Exit 316
04:10 DO-RE-MI
04.20 - U nás v Evropě
05:00 Novashopping
04.30 - Q

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Legendy taneční hudby
10.25 - Ticho v soudní síni
11.35 - Byla vojna byla
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Spoty předvolební
kampaně k volbám
14.40 - Soudkyně Amy VI
15.20 - Zábavná škola: Dětská
záchranka v akci (1/5)
15.35 - Počasí v různých
částech světa
15.50 - Věda je zábava III (2/26)
16.15 - Pomáhejme si
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Letadlová loď Enterprise
20.55 - Všechnopárty
21.45 - Den D (8/13)
22.30 - Místo činu
00.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.05 - Vltava v obrazech
00.25 - Chcete mě?
00.40 - Poklady světa
00.55 - Paláce 1. republiky
na nábřeží Vltavy
01.15 - Události v regionech
01.40 - Události v regionech
Brno
02.05 - Události v regionech
Ostrava
02.30 - Regiony ČT24
02.55 - Zajímavosti z regionů
03.20 - Zajímavosti z regionů
Brno
03.45 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.10 - Můj táta byl filmař

Úterý
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:45- Deník zasloužilé matky
I (21)
08:10- Přátelé VI (20)
08:40- M*A*S*H (86)
09:15- Odpadlík V (17
10:10- Případ pro Sam I (11)
11:05- To je vražda, napsala
VII (9)
12:05- Drzá Jordan I (18)
13:00- Deník zasloužilé matky
I (22)
13:30- Sabrina mladá čarodějnice IV
14:00- Čarodějky IV (6)
14:55- Zoufalé manželky III
15:50- Na druhé straně oceánu
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 (21)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Myšlenky zločince IV
23:20- Zpívám jen Sinatru
Britský film
01:15- Volejte Věštce
03:00- Ve jménu zákona V
03:50- TOP STAR magazín
04:45- Caruso show

27. 5. 2009
05.00 - Pod
pokličkou
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
08.55 - Děti kreslí písničky
09.05 - Svět valčíků
10.50 - Za svědka půjde
počítač
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Spoty předvolební
kampaně k volbám
14.40 - Doktorka Quinnová
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
21.40 - Máte slovo
22.30 - POKR
23.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.05 - Nárazové vlny (1/6)
23.55 - Sólo pro... Silvii
Josifosku a Gabriela Jonáše
00.35 - Hotel Babylon III (5/8)
01.30 - Pětka v Pomeranči
01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
03.35 - Evropský manuál
03.55 - Jappy
04.10 - Na vlnách orchestru
Gustava Broma

Ètvrtek
06:25Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:30- Deník zasloužilé matky
I (22)
07:55- Přátelé VI (21)
08:25- M*A*S*H (87)
08:55- Odpadlík V (18)
09:50- Případ pro Sam I (12)
10:50- To je vražda, napsala
VII (10)
11:50- Drzá Jordan I (19)
12:50- Deník zasloužilé matky
II (1)
13:20- Sabrina mladá čarodějnice IV
13:50- Čarodějky IV (7)
14:50- Zoufalé manželky III (
15:45- Big Ben IV (1)
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 (22)
20:00- Velmi křehké vztahy III
21:20- Diana: Svědci z tunelu
Britský
dokumentární film
22:25- Chirurgové V (4)
23:25- Instinkt zabijáka (4)
00:20- Kriminálka Kolín V (1)
01:10- Volejte Věštce
02:55- Ve jménu zákona V
03:45- Nikdo není dokonalý
04:35- Trní

28. 5. 2009

Pátek

05.00 - Bydlení je hra
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Za svědky minulosti
09.20 - Pergamen, zlato, kůže
09.45 - Něžný buldozer
10.20 - Příště u Vás ze Skutče
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Spoty předvolební
kampaně k volbám
14.40 - Simpsonovi XVIII
15.00 - Benjamin Kvítko
15.25 - Záhada hradu
Černá růže (11/13)
15.50 - Svět Elmo (52/56)
16.05 - Daleká cesta
za domovem (13/39)
16.30 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Zkus mít vkus
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Bílé ovce
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Losování Euromiliony
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Ranč U Zelené sedmy
20.55 - 13. komnata
Bořivoje Navrátila
21.30 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Sex ve městě IV (9/18)
22.50 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.55 - Losování Euromiliony
05.00 - Auto Moto
23.00 - Miluji tě tak,
že vraždím
Revue
Francouzský film
05.30 - Správy
05.00 - PORT
00.50 - Všechnopárty
STV
05.30 - Správy
01.35 - Události v regionech
05.59 - Dobré ráno
STV
02.00 - Události v regionech
08.30 - Panorama
Brno
05.59 - Dobré ráno
09.10 - Babylon
02.25 - Události v regionech
08.30 - Panorama
09.35 - Fokus ČT24
Ostrava
09.10 - Letadlová loď
10.00 - Muzea umění (3/7)
02.50 - Regiony ČT24
Enterprise
10.55 - Svět zázraků:
03.15 - Krásný ztráty
10.05 - Neobyčejné životy
Ushuaia (24/26)
03.45 - Škola klaunů
11.00 - Partnerské vztahy aneb 04.30 - Ajťáci II (3/6)
11.35 - AZ-kvíz
Návod na přežití
12.00 - Chalupa je hra
12.25 - Černé ovce
11.35 - AZ-kvíz
05:59
12.40 - Reportéři ČT
12.00 - Kuchařská pohotovost
Snídaně
13.25 - Věříš si?
12.30 - Černé ovce
05:59
s Novou
13.50 - Záhady Toma Wizarda
12.45 - Rozhlédni se, člověče
Snídaně
08:35 Zorro: Meč a růže (69)
05:59
14.05 - Věda je zábava III
13.05 - Dvaasedmdesát jmen
s Novou
09:30 Komisař Rex III
Snídaně
14.30 - Pomáhejme si
české historie (37/72)
08:35 Zorro: Meč a růže (70)
11:20 Tescoma s chutí
s Novou
14.50 - Chcete mě?
09:30 Láskou praštěná
13.20 - Zvonící meče
11:40 Beze stopy III (6)
08:35 Zorro: Meč a růže (71)
Americká komedie
15.05 - Útok na poštovní
12:40 Komisař Rex III (10)
14.20 - Králové
09:30 Julie Lescaut VI (10)
11:45
Beze
stopy
III
(7)
letadlo
13:40 Ženatý se závazky (62)
14.35 - Bludiště
11:10 Tescoma s chutí
12:45
Komisař
Rex
III
(11)
14:10 Kobra 11 XI (9)
16.00 - Sardinie aneb 13
15.05 - Banánový dort
11:20 Beze stopy III (8)
15:10 Hvězdná brána VIII
božských šlápot (4/13) 13:45 Ženatý se závazky (63) 15.20 - Toulavá kamera
12:20 Komisař Rex IV (1)
14:15 Kobra 11 XI (10)
16:05 Las Vegas: Kasino IV 16.15 - Báječný svět k
15.50 - Království divočiny:
13:20 Ženatý se závazky (64)
15:10 Hvězdná brána VIII
17:00 Odpolední Televizní
nepřežití (7/10)
13:50 Kobra 11 XI (11)
16:05 Las Vegas: Kasino IV 16.20 - Prizma
noviny
16.35 - Zoom
17:00 Odpolední Televizní 16.40 - Tisíc let
14:40 Lenssen & spol.
Sportovní noviny
16.50 - Finále Poháru ČMFS
noviny
Odpolední Počasí
české myslivosti
15:10 Hvězdná brána VIII
19.20
Zprávy
v
českém
17:35 Vražedná čísla II (8)
Sportovní noviny
17.15 - Annin dům (1/2)
16:05 Las Vegas: Kasino IV
znakovém
jazyce
18:30 Ulice (1345, 1346)
Odpolední Počasí
17:00 Odpolední Televizní
18.55 - Zprávy v českém
19.30 - Pique-nique III (8/9)
19:30 Televizní noviny
17:35 Vražedná čísla II (9)
noviny
znakovém jazyce
20.00 - Alexej Čepička Sportovní noviny
18:30 Ulice (1347, 1348)
Sportovní noviny
19.05 - Game Page
Z vojína generálem
Počasí
19:30 Televizní noviny
Odpolední Počasí
19.30 - Retro
20:00 Comeback
20.25 - Liga mistrů
Sportovní noviny
17:40 Vražedná čísla II (10)
20.00
Příběhy
z
Afriky
20:40 Beze stopy VII (20)
Počasí
23.05 - Echo Pražského
18:30 Ulice (1349, 1350)
21.00 - Historie.eu
21:35 Odložené případy VI
20:00 Ordinace v růžové
jara 2009
19:30 Televizní noviny
22:30 Loupež po italsku
21.50 - Zašlapané projekty
zahradě 2 (115)
23.15 - Dokumentární klub:
Sportovní noviny
Americký film
21:15 Kriminálka New York 22.10 - Rodinné stříbro
Až dojde ropa Počasí
00:35 4400 II (8)
III
(15)
22.30
Události,
komentáře
drsné varování
20:00 V dobré společnosti
01:15 Novashopping
22:15
Zákon
a
pořádek:
23.10 - Berlín, Alexandrovo
00.40 - Tlouštík
Americká komedie
01:35 Go-Go šou
Útvar pro zvláštní oběti VII
náměstí (10/14)
Americký film
03:10 112
22:15 Zabiják
23:05 Boj o plošinu
00.10 - Je to soda (3/3)
02.20 - Divadlo žije!
04:10 DO-RE-MI
Americký akční film
Akční film
00.40 - Až dojde ropa 02.50 - POP ART
05:00 Novashopping
00:00 Lid versus Larry Flynt
00:50 Kriminálka Miami II
drsné varování
03.25 - Zoom
Americký film
(13)
02.00 - Film point
03.40 - Sardinie aneb
02:10 Novashopping
01:35 Novashopping
03.00 - Concentus
13 božských
02:30 Tabu
01:55 Tyjátr
Moraviae 2005
šlápot (4/13)
03:20 Věštírna
06:2503:05 Věštírna
04.05 - Historie skoro
04.00 - Kreslen světem
04:10 DO-RE-MI
04:40 DO-RE-MI
Teleshopping
05:00 Novashopping
06:35- Dexterova laboratoř II
detektivní
05:25 Novashopping
Dalibor Chatrný

05.00 - Chalupa
je hra
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Televarieté
10.20 - Medailónek
11.25 - Podivuhodný svět
11.55 - Píseň o myši a jedu
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Spoty předvolební
kampaně k volbám
14.40 - Doktorka Quinnová
15.25 - Game Page
15.50 - Byla jednou jedna
planeta (21/26)
16.15 - Banánový dort
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 (5/8)
23.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.25 - Jasnovidec
00.55 - Hledání ztraceného
času
01.15 - Události v regionech
01.40 - Události v regionech
Brno
02.05 - Události v regionech
Ostrava
02.30 - Sabotáž
03.00 - Tajné akce StB (20/40)
03.15 - Regiony ČT24
03.40 - Kultura v regionech
04.05 - Písně domova

Støeda
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 II (1)
08:10- Přátelé VI (22)
08:40- M*A*S*H (88)
09:10- Odpadlík V (19)
10:05- Případ pro Sam I (13)
11:00- To je vražda, napsala
VII (11)
11:55- Drzá Jordan I (20)
12:50- Deník zasloužilé
matky II (2)
13:20- Sabrina mladá čarodějnice V
13:50- Čarodějky IV (8)
14:50- Zoufalé manželky III
15:45- Big Ben IV (2)
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 (23)
20:00- Případ Pelikán
Americký thriller
22:50- Válka gangů
Americký thriller
01:00- Moucha II
Americký thriller
02:50- Volejte Věštce
04:35- Ve jménu zákona V

05.00 - Zkus
mít vkus
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.55 - Zpívánky
06.00 - Šikulové
06.15 - Trojčátka (22/26)
06.40 - Sezamová angličtina
07.10 - Garfield a přátelé
07.35 - Záhada hradu
Černá růže (11/13)
07.55 - Doma chutná nejlépe:
Chris z Louisiany
08.10 - Tajemná zahrada
Americký film
09.45 - Ovečka Shaun (11/40)
09.55 - Den otevřených dveří
ČT
10.00 - Kuchařská
pohotovost
10.30 - Krasavec Beauty
Americký film
11.55 - Den otevřených dveří
ČT
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha)
12.35 - Spoty předvolební
kampaně k volbám
13.50 - Den otevřených dveří
ČT
13.55 - Království divočiny:
14.20 - Partnerské vztahy
aneb Návod na
přežití (22/26)
14.45 - Den otevřených dveří
ČT
14.50 - Doktor Martin (21/23)
15.40 - Dohazovači
Italská komedie
17.15 - Experiment
17.45 - Záhady Slavičího
domu (4/5)
05.00 - Báječný svět 18.40 - Evropské pexeso
18.45 - Večerníček
k nepřežití (7/10)
05.20 - Nekuř (4/4) 18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
05.30 - Správy STV
19.00 - Události
05.59 - Dobré ráno
19.40 - Branky, body, vteřiny
08.30 - Panorama
19.55 - Předpověď počasí
09.10 - Na stopě
20.00 - Zázraky přírody
09.35 - Experiment
21.20 - Vzpomínka na Titány
10.05 - Neznámí hrdinové
Americký film
10.30 - Alexej Čepička
23.10 - Zprávy
11.00 - Pod pokličkou
23.15 - Branky, body, vteřiny
11.30 - AZ-kvíz
23.20 - Losování Šťastných
12.00 - Bydlení je hra
deset a Šance milion
12.25 - Černé ovce
12.40 - Ta naše povaha česká 23.25 - Divoký Bill
Americký western
13.10 - Na plovárně
s Jindřichem Štreitem 01.00 - Konečný sestřih
Americký thriller
13.35 - Medúza
02.30 - 13. komnata
14.00 - Šikulové
Bořivoje Navrátila
14.20 - Byla jednou jedna
03.00 - Pošta pro tebe
planeta (21/26)
03.50 - Sólo pro... Silvii
14.50 - Sportovci světa
Josifosku a Gabriela Jonáše
15.45 - Evropa dnes
04.30 - Folklorní magazín
16.10 - Kus dřeva ze stromu
16.30 - Vítejte v Tate galerii
16.35 - Rodina a já
16.55 - Bílá místa
17.10 - Rozhlédni se, člověče
17.30 - Dvaasedmdesát jmen
06:25
české historie (38/72)
Bolek a Lolek
17.45 - Chcete mě?
06:50 Baby Looney Tunes
18.00 - City Folk
07:15 Pirátova rodinka (34)
Helsinky, 2006
18.25 - Kosmopolis - Speciál 07:45 Admirál Bublina útočí
08:15 Čarodějky VIII (7)
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
09:10 Eso
19.05 - Magazín Ligy mistrů 10:25 Spy Kids 3D:
19.35 - Simpsonovi XVIII
Konec hry
20.00 - Zázračná planeta
Americký akční film
21.00 - Plešatá zpěvačka
12:00 Volejte Novu
22.10 - Operní svět
12:30 Děti na zakázku
22.30 - Události, komentáře
Česká komedie
23.10 - Golfmagazín
23.30 - Ajťáci II (3/6)
14:00 Vrány útočí
23.55 - TV BONSAI
Německý thriller
00.15 - Gorodok (12/20)
15:55 Jáchyme,
00.40 - Ženy Charty 77
hoď ho do stroje!
00.55 - Spartakiádní vrah
Česká komedie
01.45 - Příběhy z Afriky
17:55 Babicovy dobroty
02.45 - Dobrodružství vědy
18:30 Koření
a techniky
19:30 Televizní noviny
03.10 - Rodina a já
Sportovní noviny
03.30 - Bílá místa
03.50 - Dave Douglas
Počasí
& Keystone
20:00 Taxi 3
Francouzská komedie
04.40 - Poklady světa

29. 5. 2009

05.00 - Kus dřeva
ze stromu
05.20 - Vítejte v
Tate galerii (8/15)
05.25 - Soukromá muzea
05.35 - Tisíc let české
myslivosti
06.00 - Budiž Buty
06.25 - Divnopis - Prace
06.30 - Správy STV
07.00 - Na pomoc životu
07.15 - Hudba prvočísel (2/3)
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Folklorní magazín
09.50 - Náš venkov
10.10 - Ta naša kapela
10.40 - Hledání
ztraceného času
11.00 - Příběhy z Afriky
12.00 - PORT
12.30 - Pětka v Pomeranči
12.55 - Game Page
13.20 - Sabotáž
13.50 - Green Day: Live
14.50 - Gambrinus liga
17.05 - Komety
18.00 - Divadlo žije!
18.30 - Kultura.cz
18.50 - Film o filmu
Hlídač č. 47
19.05 - Mezi proudy
20.00 - Zlatá šedesátá (19/26)
21.00 - Archa bláznů
22.45 - Filmopolis
23.40 - Echo Pražského
jara 2009
23.50 - Noc s Andělem
01.20 - Lounge Lizards
02.15 - Sešli se ...
03.15 - Klobouček
03.55 - ČT Live -Traband
04.50 - Ladí neladí
05.45 - Grotesky

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Kočičí banda (30)
07:00- X-Men: Začátek II
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Dobrodružství Toma
a Jerryho
08:00- Fresh Prince III (24)
08:25- Přátelé VI (23)
08:55- Autosalon
09:50- Knight Rider I (5)
10:50- Wolffův revír IV
11:50- Policejní vyjednavači
12:45- Columbo
14:35- Nevěsta v černém
Americký film
16:40- Concorde Letiště 1979
Americký thriller
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VI (24)
20:00- Bridget Jonesová:
S rozumem v koncích
Americká komedie
22:20- Střelený
Americká komedie
00:05- Všechny moje lásky
Americký film
02:05- Volejte Věštce
03:50- Inspektor Balko (1)
04:35- Inspektor Balko (2)

21:45 Hartova válka
Americké drama
00:05 Bojový oddíl
Americký film
01:45 Novashopping
02:05 Volejte Novu
02:30 Babicovy dobroty
03:00 Věštírna
04:00 DO-RE-MI
04:45 Novashopping

30. 5. 2009

06:05- Párty
s kuchařem
06:35- X-Men: Začátek II (13)
07:00- Neuvěřitelná dobrodružství Rudly a Koumáka I (1)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Dobrodružství Toma
a Jerryho
08:00- Přátelé VI (24)
08:25- Svět ve válce (18)
09:30- Svět 2009 (S)
10:05- Arabská spojka
Americký thriller
11:55- Receptář prima nápadů
13:00- Partie
14:10- Nebeský pár
Americká komedie
16:00- Columbo
18:00- Jak se staví dům
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VI (25)
20:00- Vraždy v Midsomeru X
22:05- Krajina střelců
Americký western
00:45- Opičí maska
Australský film
02:20- Volejte Věštce
03:55- Partie
05:00- Sinan Toprak II (8)

Česká komedie
22:05 Střepiny
22:35 Mr.GS
23:05 Rudá voda
Americký thriller
00:50 Kriminálka Miami II
01:35 Novashopping
01:55 Střepiny
02:20 Volenka
03:10 Věštírna
04:10 DO-RE-MI
05:00 Novashopping
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05.55 - Nedělní ráno
06.50 - Správy STV
07.15 - City Folk Helsinky, 2006
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.40 - Filmopolis
09.30 - Knižní svět
10.00 - Pravoslavná
bohoslužba
11.10 - Chcete je?
11.15 - Film 2009
11.45 - Po hladině: Barva
12.05 - Viktor Veliký (2/2)
13.10 - Z díla českých
05:45
mistrů hudby
Království
13.30 - Mýty a fakta
surikat (6)
historie
06:10 Kamarádi z lesa (9, 10) 15.10 - Svět umění:
06:45 Bolek a Lolek (30, 31)
16.05 - Zasvěcení
07:10 Baby Looney Tunes
16.35 - Tři muži ve člunu
07:35 Pirátova rodinka (35)
18.05 - Postřehy odjinud
08:05 Pan Tau
18.10 - Poklady světa
Český film
09:55 Jane Doe: Ano,
18.30 - Kultura.cz
vzpomínám si
18.55 - Simpsonovi XIX
11:35 Po stopách krve
19.15 - Lovecká symfonie
Český kriminální film 19.45 - J. Haydn:
13:30 Moto GP Sonáta C dur č. 60
Velká cena Itálie
20.00 - Exegi monumentum?
15:30 Láska z pasáže
20.55 - Titova cesta
Český film
17:00 Odpolední Televizní 22.00 - Proces H - den první
noviny
22.55 - Neviditelné děti
Sportovní noviny
Americký film
Odpolední Počasí
01.00 - Enrico Rava Quintet
17:30 Dva a půl chlapa V (2) 02.00 - Zázraky přírody
17:55 Rady ptáka Loskutáka
03.10 - Čétéčko
18:50 Občanské judo
03.30 - Uvolněte se, prosím
19:30 Televizní noviny
04.10 - Paláce 1. republiky
Sportovní noviny
na nábřeží Vltavy
Počasí
04.30 - Krásný ztráty
20:00 Román pro ženy

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Liška Bystrouška (3/7)
06.15 - Psí kusy (3/7)
06.20 - Ferda (5/26)
06.45 - Trojčátka (22/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
10.55 - Slavné historky
zbojnické (1/6)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Zázračné meče
Pohádka
14.10 - Cesty víry
14.35 - Křesťanský magazín
14.45 - Sváteční slovo
14.55 - Zlá krev (6/7)
16.10 - Paláce 1. republiky
na nábřeží Vltavy
16.30 - Moje rodina III (9/13)
17.00 - Evropský manuál
17.20 - Čétéčko
17.35 - Retro
18.05 - Arabela se vrací
aneb Rumburak
králem Říše pohádek
18.30 - Zlínské festivalové
minuty
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 - Všechno nejlepší!
Český film
21.40 - 168 hodin
22.10 - Zprávy
22.15 - Branky, body, vteřiny
22.20 - Losování Sportky
a Šance
22.30 - Franck Keller (4/5)
00.05 - Zlínské festivalové
minuty
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Huff II (12,13/13)
02.05 - Svět umění:
02.55 - Stop
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

TV program
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Prostějovské náměstí zabrali nablýskaní krasavci
Veterány motocykly, auta i trojkolky obdivovaly davy, na rynku nebylo k hnutí
Stejně jako každý rok, i letos vyvedli pyšní majitelé své staroušky na promenádu před prostějovskou radnicí. Letošní 14. ročník srazu bývalých motocyklových a automobilových závodníků
a jejich veteránů potěšil pamětníky stejně jako příznivce motoristického sportu. Tradiční prezentaci motorismu v Prostějově uspořádal Hanácký auto-moto veterán klub.
Nablýskaná historická vozidla se sjížděla na náměstí T. G. Masaryka již od ranních hodin. Jejich
páníčkové a paničky debatovali s davem obdivovatelů a ochotně pózovali před všetečnými fotoaparáty,
kamerami, mobily. A bylo skutečně co obdivovat, fotit a okukovat. Stařičké Tatrovky, Wikovky, Felicie,
Škodovky a také kožené tříkolky značky Velorex. Mezi motorkami nechyběla snad žádná značka, obdiv budil závodní Norton nejvyšší kubatury. A obdiv vzbuzoval i automobil přímo ďábelský – černý
Mercedes s interierem z rudé kůže. Paráda.
„Zaregistrovali jsme přes osmdesát účastníků, z toho je o něco menší polovina automobilů. Ani letos nebude chybět spanilá jízda ulicemi města. Veteráni projedou třikrát trať bývalého okruhu Havránkova
memoriálu,„ konstatoval Zdeněk Pittner. Nedělní historická jízda veteránů přesně kopírovala tehdejší
trasu populárního rychlostního motocyklového závodu – start v Trávnické ulici a poté průjezd ulicemi
Jihoslovanskou, Svatoplukovou, Újezdem přes Petrské náměstí, ulicí Dolní, Leteckou a dál přes Joštovo náměstí do Sokolské ulice a zpět ke startu. Trasu po městském okruhu si mohli veteráni projet za asistence dopravní policie celkem třikrát. Po absolvování vzpomínkové jízdy se všechna vozidla vrátila
zpět na náměstí, kde účastníci převzali pamětní listy.
-jp-

Nejstarší vystavená vozidla – replika jednokolky z roku 1894, dosud nejstarší známý motocykl a rovněž replika Elektromobilu DORA z roku 1906 pocházející
z italské dílny v Janově. Takřka muzejní exponáty byly poučným srovnáním s dnešními stroji. Hold čas nelze zastavit.

Úderem 11 hodiny zaburácely motory a náměstí se zahalilo do šedivého dýmu. První se na trasu vzpomínkové jízdy
vydaly motocykly. S burácením projížděly stroje špalírem diváků, kteří je vyprovázeli máváním a pokřikem.

Až z Ratiboře u Vsetína si to přisupěla hasičská Škodovka vyrobená v roce 1928.
Její posádka oděna ve slušivých dobových hasičských mundúrech se vyzbrojila na
cestu i stařičkou harmonikou, která vyhrávala do kroku, pardon – do jízdy.

„Milujete-li svůj život jako já tuhle motorku, raději na ni nesahejte!„ Tuhle varovnou cedulku připevnil majitel na svůj jedinečný exemplář Hondy
Goldwing. Nablýskaná frajerka si pak jen tak lehce a téměř neslyšně prosvištěla špalírem zevlounů, doprovázená povzdechem úžasu a obdivu.

Historická vozidla zvolna zamířila v koloně z náměstí a rozjela se spořádaně ulicemi města na spanilou jízdu. Troubící klaksony a halekačky
upozorňovaly příznivce motorismu a obdivovatele nablýskaných veteránů, že
právě kolem nich projíždí ten nejkrásnější a nejzachovalejší kousek.

Tatra T 57 vyrobená v roce 1932 je už pěkných pár roků v držení rodiny Mrňových. Kabriolet má stále funkční skládací střechu a šlape jako
hodinky. Pulíruje ji už třetí generace rodu.

POZOR, NEPŘEHLÉDNĚTE!
Poslední příležitost vyhrát roční
permanentku s Fit klubem Linie!
Upozorňujeme všechny soutěžící, aby si
v redakci vyzvedli poukazy na hodinu
cvičení zdarma pro dvě osoby.
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,
Tak takovou sbírkou pohárů, jakou předvedl majitel červeného Triumfu, se může pochlubit skutečně málokdo. Výstavka nablýskaného cenného kovu odrážela sluneční paprsky, které hladily
a hřály stařečka-automobil. Nedal se přehlédnout, vedle stojící veteráni zmodrali a zezelenali závistí.

Motor bez jediného smítka a bez jediné kapičky oleje či šmíru předváděl hrdě páníček tohoto
anglického gentlemana. Austin Healey je pravá britská klasika a když se dostane do rukou toho
správného nadšence a puntičkáře, pak se leskne zvenčí i zevnitř. Takové autíčko musí obdivovat každý.

KDY PROBĚHNE SLOSOVÁNÍ!

CVIČTE A VYHRAJTE!

25. května 2009

Na hřbitově se pokračuje v rekonstrukci
Město Prostějov přistoupilo
už v roce 2008 k zásadní obnově lipové aleje na městském hřbitově v Prostějově
na ulici Brněnská. Realizace
projektu spočívá v obnově
původní lipové aleje a ve
výsadbě dalších solitérních
dřevin a keřů, které dotvoří
krajinný ráz prostoru od
hlavní brány až po obřadní
síň. Obnovení aleje je zamýšleno v historicky dochovaném pojetí s ohledem na
památkovou hodnotu hřbitova, který je od roku 1958 zapsán do Ústředního seznamu
kulturních památek ČR.
Město zažádalo o poskytnutí
podpory na realizaci této akce z
Operačního programu Životní
prostředí financovaného z Evropského fondu pro regionální
rozvoj a Státního fondu životního prostředí ČR. Tato žádost
byla zaregistrovaná v červnu
2008 a po doložení dalších nezbytných podkladů poskytova-

V současné době je zapotřebí, aby návštěvníci prostějovského hřbitova byli maximálně opatrní. Probíhá zde rozsáhlá rekonstrukce lipové aleje

teli dotace, včetně zajištění
výběrového řízení na dodavatele, bylo Zastupitelstvem města
Prostějova 21. dubna 2009 schváleno přijetí dotace a byla schválena smlouva o poskytnutí
podpory ve výši téměř 1,7 milionu korun.
V rámci souvisejících prací projektu jsou dále z rozpočtu města
zajišťovány další stavební úpravy prostoru aleje, jako je zpevňování ploch a rekonstrukce
cest, inženýrských sítí a podobně.
Samotná realizace výsadby byla
započata v prvním čtvrtletí 2009
a předpokládané ukončení je v
červnu téhož roku. Celkem by
mělo být do ukončení projektu
vysázeno 4 579 kusů dřevin.
Tento projekt je realizován z
Operačního programu Životní
prostředí za finanční spoluúčasti
Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí ČR.
-red-

Celkové náklady projektu
Celkové způsobilé náklady projektu
Dotace
Vlastní zdroje

3 145 000 korun
1 851 000 korun
1 666 000 korun
1 479 000 korun

.A.S.A. se pochlubila novým zametacím strojem
Společnost .A.S.A. TS Prostějov, která se stará o čistotu města, podnikla další krok ke
zkvalitnění svých služeb. V
minulých dnech zakoupila nový zametací stroj EGHOLM.
"Šíře stroje je 1,04 metru, poloměr otáčení 1,64 metru, nízká
hmotnost 820 kg a široká kola
umožňují jeho bezproblémový
pohyb po chodnících a cyklostezkách," vypočetl technické parametry zametacího krasavce
Tomáš Fajkus, provozní ředitel
společnosti .A.S.A. TS Prostějov. "Velkou výhodou tohoto
stroje je, že bude nasazován jak
při letní, tak i při zimní údržbě
chodníků s tím, že jeho provoz je
maximálně šetrný k ošetřovaným komunikacím", řekl místostarosta Vlastimil Uchytil,

předseda dozorčí rady této společnosti.
Pro letní čištění chodníků využívá stroj čtyř rotačních kartáčů s
maximální šíří záběru 2,10 metru, které dopravují nečistoty pod
stroj k sání s válcovým kartáčem
v sací hubici pro maximální
účinnost jejich odsávání. Minimalizaci prášení stroje zajišťuje
patentovaný rotační filtr instalovaný ve sběrné nádobě.
Pro zimní údržbu chodníků bude sloužit hydraulicky ovládaný
zametací kartáč se šíří záběru
1,22 metru a nerezová posypová
nástavba.
-mik-
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Divadelní pohádka v knihovně
Netradiční prostor si vybraly
členky divadelního souboru
Bombičky při Základní umělecké škole V. Ambrose v Prostějově. Ve středu 27. května v
15.30 hodin zahrají za plného
provozu na dětském oddělení
Městské knihovny Prostějov
(Vápenice 9) pohádku Jana Wericha Tři sestry a jeden prsten.
Diváci se mohou těšit na skvělé
zpracování této pohádky. Po-

mocí různých druhů loutek sehrají Bombičky pohádku o tom
co se stane, když se tři sestry
rozhodnou napálit své manžele.
Ta z nich, která svého muže napálí nejvíc získá nalezený
prsten.
Pohádku režírovala Hana Kotyzová a je se opravdu na co těšit.
Hra je určena zejména dětem,
ale určitě se bude líbit i dospělým divákům.
-ap-

Blokové čištění v červnu
2. 06. 2009 – blok č. 3 - Zlechovská, Na okraji, Kosířská, Na vyhlídce, Hloučelní, J. Lady, K. Svolinského, K. Svolinského – parkoviště, A. Slavíčka.
4. 06. 2009 – blok č. 4 – K. Svolinského, K. Svolinského – parkoviště, V. Špály, V. Špály – chodník, J.
Zrzavého, J. Zrzavého – chodník,
kpt. O. Jaroše, kpt. O. Jaroše – parkoviště, A. Fišárka, B. Dvorské, C.
Boudy, C. Boudy – parkoviště, S.
Suchardy, K. H. Kepky.
9. 06. 2009 – blok. č. 5 – Nerudova,
Melantrichova, Melantrichova –
parkoviště, E. Králíka, Polská,
Ruská, Dělnická, Fanderlíkova,
Fanderlíkova – parkoviště, Obránců Míru, kpt. O. Jaroše, J. Švermy.
11. 06. 2009 – blok č. 6 – Fanderlíkova část, Fanderlíkova – parkoviště, J. B. Pecky, J. B. Pecky – parkoviště, J. B. Pecky - vnitroblok,
Krapkova, Krapkova – parkoviště,
Krapkova – zálivka, Březinova,
Dykova, průchod Starorežná,
schody, Bezručovo nám., Floriánské nám., Hliníky, Resslova.
16. 06. 2009 – blok č. 7 – parkoviště u Čs. pojišťovny, Kostelecká 1

– vnitroblok, Kostelecká 1 – vnitroblok parkoviště, Kostelecká 2 –
vnitroblok, Kostelecká 3 – vnitroblok, Martinákova – parkoviště,
Martinákova, Martinákova – Kostelecká – chodník, Kostelecká –
chodník LA.
18. 06. 2009 – blok č. 8 – Josefa Lady (severní obslužná), U stadionu,
U stadionu – parkoviště, Za veledromem, Valašská, Chodská, Šumavská, Beskydská, Polišenského, Hacarova, parkoviště u domů s
pečovatelskou službou, parkoviště
za veledromem.
20. 06. 2009 – blok č. 37 – Mathonova, parkoviště nemocnice.
23. 06. 2009 – blok č. 9 – Hanačka,
Pod Kosířem, Pod Kosířem – parkoviště, Palečkova, Bří. Čapků,
Tyršova, Sportovní, Sportovní –
parkoviště, Olympijská.
25. 06. 2009 – blok č. 10 – Rejskova, Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, Havlíčkova.
30. 06. 2009 – blok č. 11 – Wolfova, Příční, Strojnická, Květná,
Sportovní (od Pod Kosířem po E.
Valenty), Krásná, Na výsluní, Sadová.

Výstava obrazů v nemocnici

Společnost .A.S.A. představila nový
zametací stroj na prostějovském
náměstí, kde si ho prohlédl i místostarosta Uchytil

Obrazy s pestrou tematikou se
rozhodla zpříjemnit pobyt pacientům Prostějovská nemocnice,
která je členem skupiny Agel.
Obrazy 13-leté malířky Michaely
Nehodové, která v roce 2004 získala ocenění Zlatý oříšek, jenž je
každoročně udělováno deseti nejšikovnějším dětem v České republice, od konce minulého týdne zobrazují velmi pestré motivy
– krajiny i portréty.
Výstavu Michaely Nehodové
mohou lidé vidět v hale prostějovské nemocnice ještě pár posledních dní, až do konce května.
„V prostějovské nemocnici mohou lidé vidět část mé sbírky obrazů. Vybrala jsem především

velká plátna namalovaná olejovými barvami z posledních let.
První velký obrázek jsem namalovala, když mi byly tři roky. Rok
na to jsem měla první výstavu v
Kostelci na Hané, kde teď bydlím,„ říká mladá malířka Michaela Nehodová s tím, že již v šesti letech vystavovala v olomoucké
Galerii Caesar. Výstava v Nemocnici Prostějov je již její čtrnáctá. Následně poputují její obrazy do Prahy.
V Nemocnici Prostějov se od roku 2005 uskutečnilo na dvacet
výstav. Lidé zde mohli vidět například díla Bohdana Kousala,
Michala Krišky, Zdeňka Pelly nebo Tomáše Melichárka.
-red-

Odbor Obecní živnostenský
úřad Městského úřadu v Prostějově tímto upozorňuje podnikatele, kteří provozují projektování pozemkových úprav, že
dne 1. 7. 2008 nabyl účinnosti
zákon č. 130/2008 Sb., kterým
se mění živnostenský zákon a
některé jiné zákony. V jeho čl.
II, přechodná ustanovení, bod
11, se uvádí : Oprávnění k projektování pozemkových úprav
podle dosavadních právních
předpisů zůstávají zachována.
Podnikatel, který ke dni účinnosti tohoto zákona (1.7.2008)
provozoval uvedenou činnost a
hodlá v jejím provozování pokračovat, je povinen tuto skutečnost oznámit do jednoho roku

ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona (do 1.7.2009) písemně
živnostenskému úřadu. Živnostenský úřad provede neprodleně zápis do živnostenského
rejstříku a vydá podnikateli
výpis. Marným uplynutím jednoroční lhůty právo provozovat
tuto živnost zaniká.
Podle platného znění živnostenského zákona je „Projektování pozemkových úprav„ oborem č. 61, náležejícím do volné
živnosti s předmětem podnikání : Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona.
Bc. Kratochvíl, vedoucí oddělení registrace , tel.: 582 329
505.

Školství v Prostějově žije sportem Projektování pozemkových úprav
Dá se říci, že Prostějov je městem sportu. To potvrzuje široká škála sportovních klubů,
které se věnují různým druhům sportu od aktivit rekreačních, přes výkonnostní, až po
sporty vrcholové.
I některé prostějovské školy žijí
sportem. Na mysli mám především školy, které se profilovaly
v rámci svých vzdělávacích programů rozšířenou výukou tělesné výchovy. Mnohdy se rodiče dotazují, v čem rozšířená výuka spočívá, co žákům přináší.

Podstatou je zvýšená dotace hodin tělesné výchovy.
Ke dvěma hodinám tělocviku,
jež jsou pro každého žáka základní školy povinné, přibývají
další dvě hodiny sportovních
her, které mohou být zaměřeny
na jakékoli pohybové aktivity
rozvíjející všestrannost žáků,
nebo se mohou věnovat přímo
sportu, na něž se škola zaměřuje.
Některé z prostějovských škol se
mohou pochlubit i tím, že jsou zařazeny do programu škol z rozšířenou výukou tělesné výcho-

vy, kterou schvaluje MŠMT nebo příslušný sportovní svaz. V
praxi to znamená, že daný klub
dostává finanční dotaci na trenéra
mládeže. Ve veřejnosti přetrvává
názor, že finanční částky získá
škola, ale není tomu tak, peníze
jdou přímo příslušnému sportovnímu klubu, který musí plnit podmínky stanovené MŠMT nebo
sportovním svazem.
Z prostějovských škol se rozšířené výuce tělesné výchovy
věnují:
ZŠ Jana Železného – atletika

ZŠ Dr. Horáka – basketbal
ZŠ Melantrichova – lední hokej, tenis, gymnastika
a ZŠ Palackého - fotbal, volejbal a plavání.
V současné době, kdy na základních školách klesá počet žáků a
kdy se většina mládeže zaměřuje spíše na pasivní zábavu, k níž
využívá mimo jiné i výpočetní
techniky, je velké umění nalákat
děti na pohybové aktivity. Proto
bývá i problém se sestavením
sportovní třídy jako celku. Dnes
už neplatí, že co sport, to jedna

třída o 25 až 30 žácích. Dnes je
nezbytné, aby škola uvažovala o
sloučení několika druhů sportu
do jedné třídy. Příkladem mohou
být třídy na ZŠ Palackého, v nichž jsou chlapci fotbalisté, děvčata volejbalistky, ale i plavci.
Nebo ZŠ Melantrichova - hokejisté navštěvují třídy společně s
gymnasty a tenisty. Jedině tak
lze efektivně zaplnit sportovní
třídy. Tento jev můžeme sledovat v celé republice, žádný kraj,
ani město není výjimkou.
Mgr. Jiří Pospíšil

Můžete se projít novými Kolářovými sady
Po rozsáhlé revitalizaci si
mohli ve středu 13. května
prohlédnout návštěvníci při
společné procházce nově
osázené Kolářovy sady. Zrekapitulujme proto celé uplynulé období.

ne, koruny, výskyty hniloba dutin, výskyt suchých větví,
snížení statické stability) a sa-

dovnická hodnota. Celkem bylo zmapováno 795 ks stromů.
Odborníci dospěli k následu-

Historie

Kolářovy sady byly založeny v
roce 1932, s čímž je spojena i
kvalita stávajících porostů,
které dosahují stáří 70 - 75 let.
Část parku okolo hvězdárny je z
období 1955 - 1962. Podle archívních materiálů bylo v parku
vysázeno 290 ks stromů, 600 ks
okrasných keřů a 400 ks konifer.

Co předcházelo realizaci

Od roku 2001 probíhala jednání
a přípravy projektů, které vyvrcholily inventarizačním průzkumem dřevin. Průzkum byl
vyhodnocen do tabulkových
podkladů, kde kromě výšek,
průměrů korun, výčetní tloušťky, věku a tvaru dřevin byla
zapracována vitalita (zhodnocení olistění, tvarových změn malformací větví, prosychání
koruny, výmladků, změn listů)
zdravotní stav (poškození kme-

jícímu návrhu pěstebních opatření, které jsou nezbytné pro
další zachování perspektivních
dřevin v parku:
- zvýšení statické stability 7 x
- udržovací řez
59 x
- ořez suchých větví
42x
- ořezy výmladků, zlomů a pahýlů
17x
- péče o výsadbu
21x
Celkem bylo ošetřeno 149 dřevin.
Projekt na regeneraci Kolářových sadů byl v dubnu roku 2006
předložen Státnímu fondu životního prostředí se žádostí o dotace
- pouze ošetření dřevin a nových
výsadeb dřevin. V červnu 2007
město Prostějov obdrželo příslib
dotace za předpokladu splnění
dalších podmínek a dofinancování projektu. Dne 31. července
2007 Rada města Prostějova rozhodla o realizaci akce.

Kácení

Po dvouleté rekonstrukci Kolářových sadů se tady nyní můžeme opět kochat
krásou přírody

Dle projektu mělo dojít ke
kácení celkem 257 ks dřevin, z
nichž byla podstatná část stromů, a dále několika vícekmenných dřevin keřového charakteru, a to především z důvodu
provozní bezpečnosti:
- 80 ks bříz v aleji

- 30 ks v okolí oválu u hvězdárny
- 30 ks thují, rostoucích při
vchodu do parku z ulice Šmeralovy
- cca 10 skupinek stromů, které
rostly ve skupinách, vzájemně
si stínily, měly spletené kosterní
větve korun, čímž docházelo k
lámání větví při větru i odklonu
stromu k lepším světelným
podmínkám.

Výsadby

- 112 ks vzrostlých listnatých
stromů (odvod kmínku v rozpětí 14 – 16 cm)
- 5 338 ks listnatých keřů
- 382 ks jehličnatých stromů a
keřů
Celkem bylo tedy vysazeno 5
832 ks dřevin. Provedena byla
také rozsáhlá revitalizace travních porostů a výsadba trvalek.

Celkový rozpočet
bez kácení dřevin

Po výběrovém řízení byla cena
realizace stanovena ve výši 3
990 625 korun. Město Prostějov uhradilo 1 750 625 korun.
Dotace ze Státního fondu životního prostředí činila 2 240 000
korun.
-red-

Radnice pořádá setkání s občany
V průběhu měsíce května a
června 2009 se uskuteční setkání vedení města Prostějova s
občany. Začátek každé akce je
vždy v 17.00 hodin dle níže
uvedeného harmonogramu:
Dne 26. května se v čechovické sokolovně uskuteční setkání s občany Čechovic, Domamyslic a Krasic. Potom 28.
května radní pobesedují v
místní základní škole s lidmi z

Vrahovic. Dne 4. června se setkání uskuteční v Žešově v
místní hasičské zbrojnici, 9.
června v restauraci Haná s obyvateli Sídliště svobody, 11.
června na ZŠ Valenty s občany
sídliště E. Beneše, 16. června
na ZŠ a RG ve Studentské ulici
s občany lokality Tylova a konečně 25. června na ZŠ Melantrichova s občany sídliště
Hloučela.
-red-

Děti, znáte svůj park?
Dětské oddělení Městské knihovny Prostějov pořádá ve
čtvrtek 28. května od 13.00 do
16.00 hodin soutěž „Znáš svůj
park?„ ve Smetanových sadech. Soutěžit mohou i ti nejmenší čtenáři (dokonce i nečtenáři), ale jen do patnácti let.
Přihlásit se do soutěže je možné od 13 hodin na dětském
oddělení (Vápenice 9). Připravená je celá řada soutěžních
disciplín. Spoustu z nich si

společně s knihovnicemi vymysleli nejstarší čtenáři dětského oddělení, kteří budou při
soutěžích asistovat. Velký
zájem o soutěž projevily už
také školní družiny a maminky
s malými dětmi. Připravená je
hromada sladkých odměn a zajímavé ceny. Neváhejte a přijďte si vyhrát některou z cen.
Těší se na Vás organizátoři z
Městské knihovny Prostějov.
-ap-

Inzerce

25. května 2009

ZÁJEMCI
O PLOŠNOU
INZERCI
VOLEJTE
NA ČÍSLO
608 022 023
NEBO
PIŠTE NA
EMAIL
pvbila@seznam.cz

Najdete nás na: www.vecernikpv.cz
PV Veèerník,
Olomoucká 10,
796 01
Prostìjov
tel./fax:
582 333 433
email:
vecernik@pv.cz
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BOXEŘI TANČILI V MAĎARSKU ČARDÁŠ!

15

Foto týdne

Takovou nakládačku nikdo ani ve snu nečekal

Sportovní tipy

Je to na dobré cestě. Přestože dostala prostějovská boxerská výprava pořádně za vyučenou, přece jenom sobotní
zájezd do Maďarska přinesl něco dobrého. Na snímku společně s prostějovským trenérem Křížkem jsou v modrých trenýrkách i dva maďarští reprezentanti Baczkai a Szellö, kteří přislíbili svou účast v dresu Prostějova v příští extraligové sezoně.
Jako ovce na porážce si museli připadat rohovníci BC DTJ
Prostějov v sobotním podvečeru při zápase v Kecskemétu.
Domácí výběr napěchovaný
samými zvučnými jmény a
proti němu mladičtí adepti rohovnického sportu doslova
s mlékem na bradě. V hledišti
pak natěšené domácí publikum a spousta osobností jak
politického, tak i sportovního
života Maďarska. Suverén
mezinárodní soutěže BC Kecskemét neponechal nic náhodě a postavil hodně nečekaně
to nejlepší co měl k dispozici.
Oproti tomu hanácký výběr
ctil nepsané dohody účastníků
této mezinárodní soutěže, kdy
by měli sbírat zkušenosti
v první řadě mladí neotrkaní
boxeři.
„To jsem opravdu nečekal. Taková sestava by porazila i naši
reprezentaci. Ta by možná udělala čtyři body, tady jsme neměli absolutně žádnou šanci. Kecskemét má v Maďarsku pozici
jako u nás Ústí a sestava prošpikovaná účastníky Mistrovství
světa a Olympijských her budila
hrůzu,“ kroutil hlavou nad téměř zbytečnou cestou prostějov-

ský lodivod Radek Křížek. Drtivá porážka v poměru
14:0 a hned čtyři utkání skončená
v prvním kole
patří beze sporu
k nejkrutějším
a nejvyšším debaklům prostějovských boxerů pod vedením
trenéra Křížka.
„To byl rozdíl jako
chodit pěšky nebo jezdit
mercedesem. Tam nebyla žádná
šance. Samozřejmě, že jsme
mohli sestavit silnější mančaft,
ale byli jsme domluvení, že budeme stavět a zkoušet mladé. To
mě trošku naštvalo, když jsem
uviděl tu jejich sestavu,“ kroutil
hlavou Křížek. Pomstít se Maďarům můžou Prostějovští hned
tuto neděli. Na Hané se představí další výběr ze země Hunů Debrecen, který je zatím
v interligové tabulce poslední.
„Tam by měla ta dohoda fungovat. Debrecen nemá v kádru
žádné reprezentanty a tak by nás
neměl překvapit. Pokusím se ale
postavit co možná nejsilnější sestavu,“ uvedl dále Křížek. „Každopádně chceme vyhrát,“ burcuje dále trenér. Jednu dobrou

zprávu, ale přece jenom hanácká
výprava
z Maďarska přivezla. V příštím
extraligovém
ročníku budou za Prostějov s největší
pravděpodobností startovat
opět maďarští
internacionálové
Balász Bacskai a
Imre Szellö! „Ta dohoda tam je. Mluvili jsme s nimi a
oni se k nám hodně hlásili. Budeme to ještě muset dořešit, ale
měl jsme z toho dobrý pocit,“
přiznal alespoň jeden dobrý pocit z jinak truchlivého zájezdu
do země paprik Radek Křížek.
-zv-

Podrobné
zpravodajství
z boxu najdete
na stranách
23 a 26

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

Berďu dnes čeká premiéra. Tenista TK Agrofert Prostějov Tomáš Berdych
strávil v Paříži víkend pilnou přípravou na svůj první zápas s nebezpečným
Bolellim. Přestože ho trápí svalové zranění, tak věří v úspěch. Již včera zvítězil
jeho Davis cupový parťák Radek Štěpánek s Argentincem Gaudiem hladce ve
třech setech. Napodobí ho dnes i Berďa?
-zv- Foto: Jiří Vojzola

Hrdina týdne

„Zboža“ - Kostelec 6:3
Za další hattrick bude bečka!

Foto: Z. Pěnička
Záložník TJ Haná Prostějov Jiří
Zbožínek má na soupeře z Kostelce
na Hané pořádně nabroušeno. V sobotním prestižním derby v rámci 1.
B. třídy vsítil při vítězství 3:1
všechny tři branky. Stejně jako na
podzim! Takže nadneseně řečeno,
populární "Zboža" v tomto ročníku
nasázel Kostelci sám pověstného
kanára. Těsně po tomto utkání jsme
ho požádali o rozhovor.
Jirko, co vám provedl Kostelec?
„Mně osobně nic, ale hráči soupeře
mě nechtějí asi hlídat a tak můžu v
pohodě sázet góly.“
Těší vás také fakt, že jste od začátku hráli proti sobě s Pavlem
Navrátilem?
„Abych pravdu řekl, před dnešním
zápasem jsem se moc necítil. Ale při
vůbec první střele mi to tam padlo.
Při druhé taky a bylo hotovo! Trenér
soupeře Pavla postavil na střed
zálohy, asi si myslel, že mě Pavel
uběhá (smích). Ale bohudík, v
klíčových fázích mě neuhlídal.“

Dal jste dnes gól hlavou, to u vás
není zvykem. Kolik jste jich už
takto vsítil?
„Jo, to kdybych věděl! Tu předtím
si už teda vůbec nepamatuju, to
řeknu na rovinu.“
Můžete ten gól hlavou popsat?
„Jednalo se o centr z rohového
kopu, šel jsem po něm vlastně
náhodně, spíše mám za úkol číhat
na odražené míče. Asi jsem byl ale
na správném místě, padlo mi to na
hlavu. To už se tak někdy stává...“
Měli jste na Kostelec nějakou
zvláštní motivaci?
„Motivaci na Kostelec vždycky vypisuje Míša Chum, jeho nenávist ke
Kostelci je všem známa. Vyšlo mu
to, takže bečka bude!“
Podali jste jako tým dnes nejlepší
jarní výkon?
„To bych ani neřekl. Kostelec dnes
nebyl vůbec špatným soupeřem, ale
nebyl schopný nás ničím překvapit
směrem dopředu. Soupeř hrál většinou jen po naše velké vápno.“ -zv-
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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

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

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

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

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

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

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

Moravská, Prostějov
info v RK
Karlov, Prostějov
790 000,Jana Zrzavého, Prostějov 1 000 000,Dolní, Prostějov
1 030 000,Dolní, Prostějov
1 040 000,Západní, Prostějov
1 040 000,Krasická, Prostějov
1 074 000,Moravská, Prostějov
1 080 000,Dolní, Prostějov
1 120 000,Krasická, Prostějov
1 140 000,Dolní, Prostějov
1 150 000,Rumunská, Prostějov
1 150 000,Dolní, Prostějov
1 200 000,Vodní, Prostějov
1 250 000,B. Šmerala, Prostějov 1 250 000,Dolní, Prostějov
1 290 000,Brněnská, Prostějov
1 390 000,J. Zrzavého, Prostějov 1 410 000,Tylova, Prostějov
1 440 000,Západní, Prostějov
1 450 000,V. Špály, Prostějov
1 525 000,Západní, Prostějov
1 530 000,Jezdecká, Prostějov
1 547 670,Slovenská, Prostějov
1 600 000,Moravská, Prostějov
1 600 000,Jezdecká, Prostějov
1 615 680,Jezdecká, Prostějov
1 615 680,Jezdecká, Prostějov
1 644 200,Jezdecká, Prostějov
1 700 250,Šlikova, Prostějov
1 750 000,Šípková, Prostějov
1 970 000,Jezdecká, Prostějov
2 092 110,Vojáčkovo nám., PV
2 100 000,Jezdecká, Prostějov
2 363 410,Jezdecká, Prostějov
2 628 620,-

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

DOMY – pronájem,

realityarea@volny.cz

BYTY - PRODEJ

2+1 s garáží, ul. Dr. Mičoly, PV. Cihl.,66m2,
balkon, i.patro, vl. vytápění:
8700 Kč/měs. vč. ink.
4+kk ul. Nerudova, PV. Cihl. 160m2, I.patro, vl.
vytápění:
7000Kč/měs. + ink.
3+1 s garáží, ul. Žeranovská, PV. Dr.,cihl. II.
patro,vl.vytápění, lodžie. Cena: 1 800 000Kč
3+1 s garáží ul. Moravská, PV. OV, cihl.2. patro,
73m2, lodžie
Cena: Dohodou
3+kk,ul.Česká-OV,cihl.3.patro,100m2,balkon,
úplně nový, po kolaudaci!
2 950 000Kč

BYTY- PRONÁJEM

1+kk C. Boudy, PV.
5500,-Kč/měs. vč. ink.
1+1 zařízený, s lodžií ul.Tylova, PV.
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.
Pronájem GARÁŽE u staré nemocnice.
Cena: 1000Kč/měs.
Pronájem reklamní plochy 5m x 1,8m na ul.
Partyzánská, PV,
Cena: 500Kč/ měsíc

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

VÝSTAVBA RD NA KLÍČ V
DRŽOVICÍCH ZAHÁJENA! Zděné
samostatně stojící přízemní RD s obytným
podkrovím o velikosti 3+kk, 4+kk,5+kk.
Každý RD má přístřešek pro auto a pozemek
cca 500m2. V lokalitě bude vybudováno 37
nízkoenergetických RD, včetně komunikace,
veřejného osvětlení a veřejné zeleně. Podrobné
info včetně projekt. dokumentace a rozpočtů v
RK.Přijděte si vybrat!

prodej 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
5+kk Kováříkova, Prostějov
2+1 Otinoves
2+1 Myslejovice
2+1 Lešany u Prostějova
Zdětín na Moravě
4+1 Rozstání pod Kojálem
1+1 Přemyslovice
2x3+1 Pavlovice u Kojetína
3+1, Kralice na Hané
2+1,1+1 Výšovice
3+1 Lutotín
2x2+1 Lidická, Prostějov
4+1 Prostějov
3+1 Šlikova, Prostějov
Winklerova, Prostějov
5+kk Prostějov
2x3+1 Krasická, Prostějov
6+kk Kováříkova, Prostějov

15 000,20 000,380 000,710 000,740 000,750 000,870 000,950 000,970 000,1 390 000,1 640 000,1 800 000,2 650 000,3 150 000,3 200 000,3 320 000,3 600 000,3 995 000,8 200 000,-

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

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.

KOMERCE – pronájem – PROSTĚJOVSKO:

Hradební, Prostějov
info v RK Tel.:605 070 842
- nebytové prostory Svatoplukova, Prostějov 1 000,- /m2/rok
Tel.:604 665 206
- komerční prostory Svatoplukova, Prostějov 22 500,- /měsíc
Tel.:731 704 904
KOMERCE – prodej – PROSTĚJOVSKO:

- dílna+stavební poz., Myslejovice, Myslejovice

1 500 000,Tel.:731 704 904
- komerční prostor a poz., Plumlovská, Prostějov 4 000 000,Tel.:731 704 904
POZEMKY – pronájem, prodej – PROSTĚJOVSKO:

Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek

- Zdětín na Moravě
- Pavlovice u Kojetína
- Výšovice
- Stražisko

225 000,-Tel.:605 948 955
235 000,- Tel.:605 948 955
548 000,-Tel.:731 704 904
2 595 000,-Tel.:605 948 955

www.asistent-reality.cz
NABÍZÍME:

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 dvou st. pozemků na RD v
Mostkovicích. Veškeré ing. sítě. Výměra 693m2
a 994m2.
Cena: 1600Kč/m2
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

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

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

www.jhreality.cz
DOPRODEJ
POSLEDNÍCH 7 BYTŮ!

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 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 Západní p/ov, 71 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
1.195.000 Kč
885.000 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
1.320.000 Kč
1.400.000 Kč
1.240.000 Kč
1.440.000 Kč
1.445.000 Kč
1.540.000 Kč
1.550.000 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

NOVINKA!

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

1+0 Hvězda c, 20m2
3.000,-Kč + el.
3.200,-Kč vč.ink.
Pokoj J. Kučery c, 12 m2
Garsonka Olomoucká c, 22 m2 3.200,-Kč + ink.
1+1 sídl. Svornosti c, 50 m2 4.900,-Kč + ink.
5.000,-Kč + ink.
1+kk Mostkovice c, 49 m2
5.500,-Kč vč.ink.
1+1 Olomoucká c, 33 m2
5.600,-Kč vč. ink.
1+1 Libušinka p, 34 m2
5.700,-Kč vč.ink.
1+1 Raisova c, 38 m2
1+1 Čelechovice na H. c, 38 m2 5.800,-Kč vč.ink.
1+1 Waitova, c, 49 m2
6.500,-Kč vč.ink.
7.300,-Kč vč.ink.
1+1 Vápenice, c, 48 m2
6.000,-Kč + ink.
2+1 Žeranovská p, 58 m2
6.500,-Kč + ink.
2+1 Šafaříkova c, 114 m2
7.500,-Kč vč.ink.
2+1 Okružní p, 64 m2
8.500,-Kč vč.ink.
2+1 Dolní p, 58 m2
9.000,-Kč + ink.
2+kk Újezd c, 140 m2
6.800,-Kč + ink.
3+1 Anglická p, 70 m2
7.800,-Kč + ink.
3+1 Belgická p, 76 m2
3+1 Blahoslavova c, 112 m2 8.000,-Kč + ink.
3+1 M. Pujmanové c, 75 m2 8.900,-Kč vč.ink.
7.900,-Kč + ink.
4+1 Palackého c, 110 m2
8.000,-Kč + ink.
4+2 Rejskova c, 120 m2

Prostějov,ul.Studentská
Novézkolaudovanébytyvel.2+kka3+kksbalkonem.
Vdoměkdispozicisklep,výtah.Akčníceny!
Cena:odKč1.427.670,-

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

reals@volny.cz
VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.
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

www.reality-prostejov.com

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

NOVINKA

Prostějov - Čechovice
Prodejnovéhorodinnéhodomu4+kk,obytnáplocha
100 m2. Zahrada za domem 70 m2, před domem 40
m2sparkovacímmístem.
Cena:Kč2.990.000,-

NOVINKA

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

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,-

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

NOVINKA

 1+kk – sídl. E. Beneše: os. vlast./panel., 1.p./
ze 7, plast. okna, nová lodžie, v rekonstr. domě,
po prodeji volný. RSP119
Nová cena po slevě: 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. RSP169
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./ze 7,
výtah, v rekonstr. domě – plast. okna, zateplená
fasáda.Vbytě šatna a vest. skříně. RSP89
Cena: 1 150 000 Kč
 2+1 – Tylova: cihl./os.vlast., 3.p./ze 3, vl. etážové topení, plast. okna, klimatizace, plovoucí
podlahy,zděnýsklep,velkýbalkon,ihnedvolný.
RSP189
Cena: 1 190 000 Kč
 2+1 – sídl. Sport, Kostelec na Hané: os.
vlast./panel.,3.p./ze3,rekonstruovanýbytsplast.
okny a novou lodžií, nová koupelna, kuchyně,
podlahy, vest. skříně, šatna v bytě; ihned volný.
RSP19
Cena k jednání: 1 250 000 Kč
 2+1 – K. Svolinského: družst./panel. (možnost převodu do os. vlastnictví a platby hypotékou), 2.p./ze 4, výtah, vl. etážové topení, lodžie,
vest. skříně a komora v bytě, ihned volný. RSP
29
Cena: 1 250 000 Kč
2+1-Brněnská:panel./os.vlast.,63m2,zvýš.
přízemí/ze4,plast.okna,vrekonstr.domě,ihned
volný. RSP428
Cena: 1 390 000 Kč
 3+1 – E. Beneše: os. vlast./panel., 7.p./ze 7,
výtah, v rekonstr. domě s plast. okny; příjemná
aklidnálokalita,možnostvyužitíhypotéky.RSP
358
Cena: 1 290 000 Kč
 3+1 – Klenovice na Hané: os. vlast./cihl.,
1.patro, po rekonstrukci – nová kuch. linka, dlažby, plast. okna…; velká terasa. RSP199
Cena: 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

www.asistent-reality.cz

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

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

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,-

SLEVNĚNO!

Přemyslovice, okr. Prostějov
RD 2+1 ideální na chalupu, 16 km od Pv. Část. opravy, možnost rozšíření do podkroví, krbová kamna,
koupelna s vanou, umyvadlo, WC. Pozemek oplocený,vjezdautemnapozemek.Zast.plocha145m2,zahrada 140 m2.
Cena: Kč 500.000,-

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

BYTY – PRODEJ:

1+1, Tylova ul. – DB, 34 m2, 2. p., bez výtahu,
plast. okna – VÝHODNÁ CENA A SKVĚLÁ
LOKALITA!
Kč 799.000,2,5+1, ul. Okružní – OV, 55 m2, 3. p., bez výtahu,
lodžie – NEJLEVNĚJŠÍ NA TRHU! Kč 890.000,2+1,ul.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,-

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, Raisova ul.
Kč 5.300,-/měsíc vč. inkasa
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
1+1, sídl. Beneše
Kč 5.500,-/měsíc vč. inkasa
1+1, ul. Slavíčka
Kč 5.600,-/měsíc vč. inkasa
2+1, ul. Šárka
Kč 6.750,-/měsíc vč. inkasa
3+kk, Rejskova ul.
Kč 8.000,-/měsíc + inkaso
3+1 (možnost garáže), Miličova ul.
Kč 8.500,-/měsíc vč. inkasa,
3+1 (možnost garáže), Rumunská ul.
Kč 9.500,-/měs. + inkaso
4+1, nám. Spojenců – Kč 8.000,-/měsíc + inkaso

GARÁŽ – PRODEJ:

Brněnská ul. …

Kč 135.000,-

BYTY - PRODEJ

PRONÁJEM

1+kk–Raisova:nezařízenýcihl.bytslodžiíaplast.okny,
volnýihned S LEVA–novácena:5500Kčvč.ink
1+1–Karlov:nezařízenýcihl.byt,plast.okna,vl.topení,
ihnedvolný
Cena:4000Kč+ink
1+1–sídl.E.Beneše:nezařízenýbyt,splast.okny,ihned
volný
Cena:5900Kčvč.ink
1+1–C.Boudy:nezařízenýbytsvlast.topením,volný
ihned
Cena:6300Kčvč.ink
1+1–K.H.Kepky:krásnýrekonstruovanýbyt(nová
kuch.linka,podlahy,koupelna…),splast.oknyanovou
lodžií,volnýihned
Cena:6900Kčvč.ink
1+1–Sídl.svornosti:nezařízenýcihl.bytsnovýmetážovýmtopením,poúpravách,ihnedvolný
Cena:5500Kč+ink
1+1–Sídl.svobody:nezařízenýbytvpřízemírekonstr.
domu,ihnedvolný
Cena:5200Kč+ink
2+1 – Olomoucká: nezařízený cihl. byt, ihned volný
Cena:6500Kčvč.ink
2+1–Dr.Horáka:nezařízenýcihl.bytpočást.rekonstrukci,sbalkonem,volnýihned
Cena:7500Kčvč.ink
3+1–E.Beneše:nezařízenýbytsešatnou,plast.oknya
2malodžiemivrekonstr.domě;volnýihned
Cena:9000Kčvč.ink
3+1–Komenského:nezařízenýcihl.půdníbyt,2.patro,
ihnedvolný;vl.etážovétopení,volnýihned
Cena:9000Kčvč.ink
3+1–Partyzánská:nezařízenýcihl.byt,1.patro,balkon
Cena:5000Kč+ink

www.realspektrum.com
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Dětské prstíky kouzlí ozdůbky z hlíny, papíru, květin . . . . Sherlock Holmes na Kollárce
Společná tvořivá odpoledne
rodičů s dětmi se stala v mateřské škole v ulici Al. Krále v
Prostějově už neodmyslitelnou náplní školní činnosti.
Učitelky spolu s maminkami
vymýšlejí různé techniky
malování, výroby keramiky,
aranžování suchých materiálů a další výtvarné práce zaměřené většinou na různé
příležitosti a různá roční období.

Zatímco první tvořivá školička
na podzim loňského roku patřila vazbám z přírodních materiálů jako je listí, suché plody nebo zdobení dýní, další výtvarné
setkání bylo zaměřené na výrobu vánočních ozdob z keramické hlíny. A před Velikonocemi byly hlavní tématikou samozřejmě kraslice a dekorace v
duchu přicházejícího jara.
„Děti moc rády pracují s keramickou hlínou i s dalšími mate-

riály. Při tvoření pracuje jejich
fantazie a vznikají zajímavé
ozdůbky a drobné dekorační
předměty jako jsou zvonečky,
svícny, hrníčky či misky,„ vysvětlila vedoucí učitelka Lenka
Růžičková, kterou těší zájem
rodičů a jejich početná účast na
výtvarných dílnách. Rodiče se
sami iniciativně zapojují do
tvořivé činnosti, zvláště maminky přicházejí se spoustou
nápadů a námětů.

Tvořivá dílnička dětí a rodičů.

Výtvarná výchova je v mateřské škole jednou z priorit
Školního vzdělávacího programu. Ve spolupráci se Základní
uměleckou školou (ZUŠ) v
Prostějově – výtvarným oborem pod vedením Zdeny Davidové – se rozvíjí talent desítky
dětí z mateřské školy.
„Pokud rozpoznáme výrazný
výtvarný talent u některého našeho školáčka, snažíme se mu
umožnit další rozvoj, samozřejmě pouze pokud mají
zájem rodiče. Každý týden vodíme naše děti do výtvarného
kroužku v ZUŠ, kde se zdokonalují a učí zajímavé výtvarné
techniky vhodné pro předškolní děti,„ uvedla Lenka Růžičková.
Dobrá a dlouhodobá spolupráce se ZUŠ je prospěšná všem
dětem, protože mladí adepti
výtvarného oboru ZUŠ Prostějov vymalovali zdi bludištěprolézačky v zahradě mateřské
školy barevnými obrázky a oživili tak smutnou a fádní stavbu.
Vloni dostala prolézačka nový
kabátek ve stylu „vodní říše„,
který nahradil původní již vybledlé malby zvířátek ze ZOO.
„Spolupráce se ZUŠ a především s učitelkou Zdenou Davidovou si velmi ceníme. Snažíme se dát dětem něco navíc,
naučit je vnímat všechno
příjemné a krásné kolem, „ dodala.
-jp-

Divadelní kroužek na ZŠ Kollárova udělal letos vyjímku a nacvičil
místo pohádky detektivní hru „
Studie v šarlatové,“ napsanou na
motivy knihy sira Arthura Conana
Doyla. Hru uvedli na počest autora, který by se 22. května dožil 150
let.
Před očima diváků vystupují postavy Sherlocka Holmese , soukromého detektiva a jeho přítele doktora
Watsona. Oba bydlí v Londýně u
paní Hudsonové, na známé adrese Baker Street 221 B. Spolu s inspektory ze Scotland Yardu –Lestradem
a Gregsonem , hledají vraha dvou
mužů.
Při divadelním představení byla
použita, pro zvýšení napětí, stínohra a projekce. Herci měli dobové
kostýmy, byly použity různé reálie.
Ráno přinesla paní Hudsonová čerstvou kávu a Timesy. Pro vyvolání

správné atmosféry bylo slyšet zvuky drožky, odbíjení Big Benu nebo
hru na housle. Herci si taky zazpívali.
Garantem celého představení bylo
vedení školy - ředitel RNDr. Josef
Hrachovec a zástupkyně ředitele
Mgr.Zdeňka Richterová , kteří už
tradičně podporují dramatickou
výchovu na škole.
Letos škola zakoupila nový reflektor na stínohru.
Herci odehráli celkem 7 představení – pro své spolužáky z 1. a 2.
stupně, pro rodiče,děti ze Speciální
školy a pro žáky ze ZŠ Jana Železného, ZŠ Melantrichova a ZŠ
Valenty.
V roli Sherlocka Holmese si zahrál
Jaroslav Minář ze 7.A, v roli
dr.Watsona se představil Ondřej
Provazník ze 7.A. Paní Hudsonovu
hrála Eva Dvořáčková z 8.A, in-

spektora Lestrada
Jan Pliska (GJW) a inspektora
Gregsona Lucie Fidranská z 8.A.V
dalších rolích vystoupili:
Michaela Zatloukalová, Michaela
Zavadilová, Monika Kučerová,
Aneta Švédová, Pavla Zabloudilová.
Projekce se ujal Antonín Jehlář z
9.A.
Scénář, písničky, režie Mgr.Jarmila Ottová , kulisy
Ing.Oldřich Ott.
Celé představení bylo taky zdokumentováno pro“budoucí generace“ – fotografoval, v rámci informatiky, Dominik Indrák ze 7.A, filmovala Mgr.Lenka Kührová .
Členové divadelního kroužku děkují Ing. Aleši Kolodrubcovi , prezidentu České společnosti Sherlocka Holmese v Praze, za poskytnutou pomoc .

Cesta do pravěku žákům zpestřila vyučování
Šesťáci základní školy Dr. Horáka prožili velké dobrodružství a nevšední chvíle na výpravě
do dávné a dávné minulosti.
Bez kouzelného sluchátka Macha a Šebestové, bez pomoci
stroje času a bez čarování se
ocitli na několik dní až v pravěku.
„Zajímavé úkoly související s
touto dobou si pro žáky připravili
všichni učitelé, ať už se jednalo o
jakýkoliv předmět – matematiku,
angličtinu či chemii,„ uvedla učitelka Kamila Sedláčková. A tak
žáci vyráběli pravěké zbraně,
házeli oštěpem, zpracovávali
projekty o pravěkém podnebí,
rostlinách i živočiších, hledali
pravěká osídlení v regionu, vymýšleli příběhy o pravěku a slova
jako mamut, jeskyně či pěstní

klín se učili anglicky.
Doba pravěká pak vyvrcholila
velkým malováním na kameny,
zhotovováním ozdob z kůže,
hliněných nádob a sošek zvířat a
také se objevila figurka Venuše.
Maketu mamuta se šikovným ručičkám podařilo zhotovit dokonce v životní velikosti.
„Odměnou za snahu a píli byla
návštěva pavilonu Anthropos v
Brně, kde je stálá expozice pravěku. Tam mohli žáci porovnat své
výrobky s originály včetně nejslavnější Venuše na světě – Věstonické.
Zařazení takové lahůdky do vyučování je vždy velmi prospěšné,
žáci daleko víc vnímají probíranou látku než jen ze strohých řádků učebnic,„ doplnila učitelka
Sedláčková.
-jp-

Aquapark otevřen, přehrada je čistá. Zatím
Prostějovský aquapark je již
od 15. května v provozu a jeho
služby už využily stovky koupáníchtivých lidí. Podrobnou
reportáž z tohoto největšího
koupaliště v Prostějově přineseme příští týden. Koupat se
dá ale i na přehradě. Tedy
alespoň zatím.
Voda na Plumlovské přehradě
je čistá a vhodná ke koupání.
Zjistili to hygienici, kteří tento
týden zahájili pravidelné kontroly vody. Opakovat je budou v
letní sezoně každých čtrnáct
Slovo mamut ovládají žáci i v angličtině.

Den Země v Němčicích nad Hanou
U příležitosti Dne Země se žáci
Základní školy v Němčicích
nad Hanou, stejně jako žáci jiných škol z okolí vydali na němčický stadión a zúčastnili se
zajímavých akcí, které připravili pracovníci Domu dětí a
mládeže Orion a školní parlament naší základní školy.
Na různých stanovištích se děti
seznamovaly s činnostmi, které
souvisí s ochranou životního
prostředí. Malé děti z mateřské
školy se zaujetím sledovaly vý-

stavu drobného zvířectva.
Spousta děvčat i chlapců si s sebou nesli malý květináček s
rostlinkou. U malého stánku si
každý mohl zasadit a odnést domů rostlinku astry nebo voskovky. O kousek dál skupinka
třeťáků soutěžila ve výrobě papírových čepic.Byli svou prací
plně zaujatí a přitom se dověděli, jak je důležité pro přírodu nevhazovat papír do komunálního
odpadu, ale do kontejneru na
papír. Členové školního parla-

Němčáci třídili odpad. Děti školou povinné vzdaly hold své planetě na fotbalovém stadionu

mentu z naší školy vytvořili
také jedno stanoviště věnované
třídění odpadů. Postavili barevné kontejnery na tříděný odpad, na elektrozařízení a baterie. Poučovali své spolužáky i
ostatní zájemce z řad dospělých
návštěvníků o správném třídění
odpadu. Připravili si i karty s
názvy odpadů a všichni si mohli vyzkoušet, zda třídí odpad správně. Kdo úspěšně provedl
tento úkol, byl odměněn. Potvrdilo se přísloví, že když se chce,
všechno jde, protože každý
třídil bravurně. Členové školního parlamentu věří, že nabyté
vědomosti využijí i při třídění

odpadu ve svých domácnostech. Při odchodu ze stadiónu se
každý zastavil u stolku, na
kterém ležely papíry a tužky.
Zde mohl nakreslit nebo napsat
přání pro planetu Zemi. Tato
akce byla mimo jiné součástí
projektu Recyklohraní, do
kterého je naše škola zapojena.
Během roku školní parlament
plnil různé úkoly týkající se
sběru a třídění odpadu. Žáci si
uvědomují, jak je důležitá recyklace odpadu nejen pro ně,
ale i pro budoucí generace.
členky školního parlamentu
Kristýna Klvačová
a Michaela Večerková

dní. "Zatím voda v přehradě dostala nejlepší možnou známku,"
říká Eva Čehovská z Krajské
hygienické stanice v Olomouci.
"To znamená, že koupání je tu
bez jakéhokoliv zdravotního rizika," dodala. Podle zkušeností hygieniků se kvalita vody
může s postupem léta zhoršovat. Ano, v případě Plumlova je
to tradiční problém," říká Čehovská. Koupání na Plumlovské přehradě museli hygienici v
minulých letech dokonce několikrát zakazovat. "I loni se kva-

lita vody ke konci sezony zhoršila, ale ne tolik, abychom vydali zákaz koupání," uzavírá
hygienička Dáša Bartošová z
prostějovského pracoviště krajské hygienické stanice.
Vodě podle ní loni pomohlo
chemické čištění. Povodí Moravy, které přehradu spravuje, ji
chce navíc na podzim vypustit a
příští rok z jejího dna odtěžit
usazeniny. "Předpokládáme, že
čistota vody se tím rapidně zlepší," podotýká hygienička.
-mik-

I. květinkový bál slavil úspěch
Taneční škola Pirouette a společnost ALIKA a.s. připravily nejen pro své členy a zaměstnance
večírek ve stylu květin a jara.
Akce se zúčastnilo více
než 100 hostů. Dámy měly
krásné květinové róby a pánové
vesele barevné košile. Sál byl
vyzdoben tisíci květinami a
provoněn šeříkem. Občerstvení
na stolech připravila společnost
ALIKA a tak každý mohl
ochutnat oříšky z celého světa.
Celý program zajišťovala TŠ
Pirouette a jejich taneční vystoupení. Během večera se
představily i choreografie, které
byly nominovány na Mistrovství světa v Kanadě. Kromě tan-

ce si hosté mohli i
vyzkoušet své pěvecké schopnosti a zúčastnit se pěvecké
soutěže KARAOKE. Všichni
zpěváci sklidili za své výkony
obrovský potlesk a diplomy na
památku. Těsně před půlnocí
byla losována tombola a tak si
šťastlivci odnesli krásné ceny.
Jako na každém pořádném bále
i na tomto byl zvolen král a
královna večera. Korunku
královny I. květinkového bálu
si odnesla slečna Monika
Klíčová a králem se stal pan Pavel Kremla. Pořadatelé slibují
pokračování a tak příští rok opět
na jaře se můžete těšit na další
ročník.
-red-
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Reality Kocourek
znalecká a realitní
kancelář
Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
tel./fax: 582 330 169
mob.: 608 630 108
www.reality-kocourek.cz
E-mail: info@reality-kocourek.cz
Člen evropského klubu realitních kanceláří
· Zprostředkování prodeje a pronájmu
nemovitostí a bytů
· Znalecké posudky nemovitostí pro převody
a pozůstalosti
· Tržní ocenění pro poskytování všech druhů
úvěrů od bankovních domů
· Ocenění pro hypoteční úvěry a stavební spoření
· Ocenění majetku společností
· Likvidace společnosti
· Oceňování pro veřejné dražby
· Zprostředkování úvěrů

Nabízíme:
NOVÁ VýSTAVBA RD
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

RD – PRODEJ

Dobrochov
Přízemní novostavba rodinného domu 4+kk těsně
před dokončením. Možnost dokončení samostatně
nebo stavební firmou, která dům staví. Klidná lokalita
v okrajové části obce.
Bližší informace v RK
Klenovice
Samostatně stojící novostavba RD 6+kk s garáží,
terasou, v klidné části, zast. pl. 132m2, plyn.ÚT +
teplovzdušné vytápění z krbu do všech místností..
Bližší informace v RK
Nezamyslice
Novostavba RD 4+1 s garáží, v klidné lokalitě,
zast. plocha 92,43m2, plyn ÚT, 2xWC, vytápěná
podlaha v koupelně, zařízená kuchyňská linka.
Cena: 2.900.000,-- Kč
Držovice
Prodej levé části nově postaveného dvojdomku
s dvojgaráží o velikosti 7+1 s nadstandardním
sociálním zařízením. Zastavěná plocha 150m²,
zahrada 418m², kombinované vytápění, centrální
vysavač, bazén, vlastní studna, vinný sklep. Možnost
prodeje celého domu.
Bližší informace v RK
Hodějice
Rozsáhlá nemovitost 2 km od Slavkova u Brna, klidná
poloha. Obytná část 3+1,1+1,vjezd do dvora, ten je
uzavřen hospodářskými stavbami, rozsáhlá zahrada
se samostatným vjezdem /možné další stavební
místo/,veškeré inž.sítě, nutná modernizace. Celková
výměra 2.380 m2.
Cena: 3.200.000,-Kč
Vyškov
Pohostinství se zahradní restaurací a luxusním bytem
2+1 s privátním bazénem. Uvnitř 35 míst, v zahradě 80
+ výčep, udírna, gril. Prodej včetně vnitřního vybavení
restaurací a bytu. Velmi dobrý stav.
Cena: 5.000.000,-Kč

Michael Vejmola

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

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

VýHODNÁ CENA!

2+1 V.Špály, PV
Tel.: 777 851 606
VI. patro s výtahem, 55m2, neprůchozí
pokoje, nízké náklady na bydlení. Původní
udržovaný stav. Dům po rekonstrukci.
Cena : 890.000,- 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

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: 1.110.000,-Kč - SLEVA!

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.

Pozemek Držovice
Tel.: 777 231 606
Pozemek na výstavbu RD, veškeré sítě na
hranici pozemku, možnost rozdělení na
menší parcely. Příjezdová komunikace.
Cena : 930,- Kč/m2

NÁŠ TIP!

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

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

Aktuální nabídka:

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

RD Myslejovice
Tel.: 777 851 606
Zast. plocha 112 m2, zahrada 289m2, 2+1,
možnost podkroví. Dům vyklizený a čistý
– dobrý stav. Veškeré inž. sítě.
Cena : 750.000,- Kč

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

RD Tištín
Tel.: 777 231 606
Dům k rekonstrukci, pozemek 450m2,
obecní voda, vytápění na tuhá paliva, přípojka plynu, žumpa, obecní kanalizace,
elektřina.
Cena 300.000,- Kč

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

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

NOVINKA!

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

www.reality-vejmola.cz

RD Nezamyslice
Tel.: 777 851 606
19 km od PV, 2+1, zahrada 840 m2, rovina, nutná rekonstrukce, před půl rokem kompletní nová
střecha. Veškeré inž. sítě. Cena : 590.000,- 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

Chata Plumlov
Tel.: 777 231 606
Lokalita pod Čubernicí, zast. plocha 16m2, pozemek 400 m2 - rovina.Voda na pozemku, elektřina
220/380V, suché WC.
Cena : 350.000,- 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

Chatka Brodek u PV Tel. 777 851 606 12 km
po dálnici od PV, zastavěná plocha 12 m2, pozemek v rovině, oplocený, 379 m2. Vlastní studna.
Elektrika na pozemku. Cena : 120.000,- 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 2+kk, Úprkova, PV Tel.: 777 231 606
Exkluzivní byt v centru, 2+kk, 65 m2, l. patro,
novostavba, dřevěná kuchyňská linka, parkování před domem. Cena : 8.000,- Kč/měs.+ink.
BYTY PRONÁJEM:

1+1, n/c, Divišova, PV
1+1, n/c, centrum
1+1, z/p, Tylova, PV
2+1, n/c, Vodní, PV
2+1, n/c, M.Majerové, PV
2+1, n/c, centrum, PV
2+1, z/c, Okružní, PV
3+1, n/c, Moravská, PV

7.000,- Kč/měs.vč.ink.
5.000,- Kč/měs.+ink.
6.300,- Kč/měs.vč.ink.
6.000,- Kč/měs.+ink.
7.500,- Kč/měs.vč.ink.
7.000,- Kč/měs.+.ink.
8.000,- Kč/měs.vč.ink.
9.000,- Kč/měs.vč.ink.

POZEMKY:

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

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

NEBYTOVé PROSTORY:

Garáž Držovice
104.000,- Kč
Širokánabídkakanceláří, nebytovýchaobchodníchprostor

Prodáme váš byt, rodinný dům či chalupu

olomouc, Přerov, Prostějov

volejte ZdArmA 800 555 365

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

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

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

Rodinné domy:
Prostějov - prodej řad. koncov. jednopodlaž. domu,
ul. Tovačovského, 2+1 s
možností rozšíření do podkroví. Po částeč. rekonstr. a modernizaci, nová
koupelna, veškeré rozvody, podlahy. Vytápění je
lokální na zemní plyn, veškeré IS. Za domem se
nachází terasa a malá zahrádka.
SLEVA! 1.990.000,- Kč
Doloplazy (u Němčic)
- prodej RD 5+1, celopodsklep., 2. NP, garáž, dílna,
el. 220/380 V, plynové vytápění, obecní vodovod. Za domem je zahrada s
bazénem. Zastav. pl. 107 m2, zahrada 693 m2.
Cena: 1.990.000,- Kč
Prostějovičky - prodej řadového, nepodsklep. RD 5+1s
garáží, 2. NP, po rekonstrukci,
el. 220/380 V, ústřed. plynové
vytápění,kanalizacedoseptiku,studnanapozemku.
Za domem je menší zahrádka, celková výměra pozemku je 267 m2. Součástí prodeje je i orná půda o
výměře527m2.
Cena:vRK
Určice - prodej dvoupodlaž.
celopodsklep. RD 5+1, (popř.
dvougenerační 2x 2+1 s
možností rozšíř. do podkroví)
s garáží a zahradou. Dům po část. rekonstr., zbývá
dokončit2.NP.Zastav.pl.343m2,zahrada357m2.
Cena:vRK
Studenec - prodej řad. jednopodlaž. RD 3+1 s možností
rozšíření do podkroví. Dům
je vhodný ihned k bydlení.
Vytápěníústřednínazemníplyn,el.220/380V,voda
z vlastní studny, vodovod před domem, kanalizace
dožumpy.Zadomemjehospodář.přístavek(garáž)
a kolny, následuje zahrada s vjezdem na pozemek.
Zastavěnápl.369m2,zahrada155m2.
Cena:690.000,-Kč
Obec Hačky - prodej samost.
stoj. jednopodlažního RD
3+1po částeč. rekonstr. Nové
rozvody vody, kanalizace, plynu, nová kastlová okna, el. 220/380V, nové dřevěné
stropy.Vytáp. lokál. na zemní plyn, tuhá paliva a el.
přímotopy. Obec. vodovod, vlast. studna, kanalizace
dožumpy.Celk.výměrapozemku740m2,zahrada
535m2.Vhodnéktrvalémubydleníirekreaci.
SLEVA!1.300.000,-Kč
Prostějov - prodej RD 4+1,
ul. B. Němcové, 2. NP, řadový, zděný, nepodsklep., sedl.
střecha, domek je v rekonstrukci. Za domkem je dvorek, napojené veškeré
IS,zastavěnápl.122m2.
Cena:kjednání
RD-pronájem
Určice - pronájem RD 3+1
s příslušenstvím, vlastní
plynové vytápění, k domu
náležízahrádkaadvorek.
Cena:8.000,-Kč/měs.+inkaso
Byty - prodej
Prostějov - prodej DB 2+1,
ul. Dvořákova, 1. NP, 67
m2, panel, provedeno zateplení domu, plastová okna.
Nájem 2.600,- Kč/měs. Cena: 1.020.000,- Kč
Prostějov, ul. Západní
- prodej bytu 2+kk, OV,
3. NP, zděný, výměra
cca 56 m2, balkon, plast.
okna, plov. podlahy, v ceně moderní kuch. linka
včetně elektrospotřebičů, vestav. skříně v ložnici.
( Možnost dokoupit garážové stání v 1.PP o vel.
15 m2 - 200.000,- Kč). Cena: 1.750.000,- Kč
Prostějov- prodej DB
2+kk,Hybešovaul.,1patro/ze4,výtah,panel,výměra 35,38 m2, po rekonstr.,
nová fasáda, střecha, stupačky, lodžie, plast. okna.
Bytorient.najih.
Cena: dohodou v RK
Prodej bytu - Prostějov,
J. Zrzavého, OV, 3+1, 1.
NP, 75 m2, panel, lodžie,
dům po celkové rekonstrukci, zateplená fasáda, plastová okna, plovoucí
podlahy, původní jádro. Cena dohodou v RK
Byty - pronájem
Prostějov - pronájem bytu
2+1, ul. Šárka, 4. patro, 56
m2, vybaveno, plast. okna,
plyn. sporák, bez balkonu,
tel. linka, internet-Infos. Cena: 7.500,- Kč/měs.
včetně inkasa
Prostějov - pronájem bytu
2+1, Okružní ul., 4. NP.
Cena: 7.500,-Kč/měs.
včetně inkasa
Prostějov-pronájemprostorného bytu 2,5 + 1 v rodin. doměopodlah.ploše113m2,1.
patro, klidná část města, nám.
Spojenců, ústřed. plyn. vytáp., vlastní měřiče plynu
aelektriky.
Cena:6.500,-Kč/měs.+inkaso
Pozemky - prodej:
PV-Vrahovice - prodej stavebního pozemku o výměře 600 m2 na ul. Marie Majerové.
Informace v RK.
Cena: 635.000,- Kč
Nebytové prostory
Prostějov-pronájemnebyt.prostornaul.Dolnívhodných k provozování obchodu, sídla firmy, skladování
apod.Celkovápodlah.plocha75m2,vytáp.nazemní
plyn,parkováníuobjektu.Objektvrekonstrukci,možnoststaveb.úpravdlenájemce.
Cena:vRK
Prostějov - pronájem nebyt. prostoru (kanceláře) v
podnikatel. objektu v centru města, naproti OD Prior.
Kancelář je vybavená, nachází se ve II. patře, 39 m2,
rozdělenána2místnosti(15+24m2),kuchyňka,WC,
vlast. elektroměr. Možnost pronájmu parkovacího
místavedvoře.
Cena:6.500,-Kč/měs.+inkaso

Reality

25. května 2009
REALITNÍ KANCELÁŘ

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
fax.: 582 351 422, www.ackoreality.cz
zelená linka: 800 107 01
BYTY:
SLEVA! Byt 4+1 V.Špály, OV/panel, 90 m2, 7.p., lodžie, byt
je nadstandardně a moderně zrekonstruovaný. 2 100 000,-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
BYTY PRONÁJEM:
Pronájem bytu 3+1, Kostelec na Hané, OV/cihla, 2.
NP, 78 m2, lodžie, sklep, klidná lokalita, 6 km od PV,
volné od 7/2009.
8 500,- Kč/měs.
Pronájem bytu 3+1Čelechovicen./H.,vpřízemíRD90m2,část.
zařízený, balkon, plast. okna, možnost využití zahrádky a grilu za
domem,parkování.Volné3/2009.
7500,-Kč/měs.+ink.
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:

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

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

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

www.kk-reality.com

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

Byty prodej Prostějov:
3+1 A. Fišárka, osobní vlastnictví, cihla, 76 m2, 2.
patro, loggie, samostatné topení, parkety, nízké měsíční náklady.
Cena:1.650.000,-Kč
1+1 Matrinákova, osobní vlastnictví, panel, 32m2,
5.patro, nový výtah, dům i byt po rekonstrukci, orientace jižní, ihned volný.
Cena: 770.000,-Kč
2+kk Hybešova, družstvo, panel, 37m2, 4.patro
ze 4, výtah, loggie, orientace na jih, dům po revitalizaci, nízké měsíční náklady, klidné místo, ihned
volný.
Cena: 890.000,-Kč
3+1 Kostelecká, družstvo, panel, 72m2, dům po
kompletní rekonstrukci, byt v původním udržovaném
stavu, orientace východ-západ. Cena: 1.100.000,-Kč
Byty pronájem Prostějov:
3+1 Brněnská, cihla, 89 m2, 2. patro, loggie s
markýzou, plstová okna, samostatné plynové topení, orientace východ-západ, internet, kabelová
televize, ihned volný.
Cena: 8.000,-Kč/měsíc + inkaso (cca 2.000,-Kč)

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

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

Byty výměna:
2+1 Moravská, Prostějov, družstvo (s možností
převodu do OV), panel, 2.patro, balkon za 1+1 v
PV s doplatkem dle dohody.

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
Prodej/ pronájem Hradební - třípodlažní komerční
nemovitost umístěná v obchodní zóně centra města,
1.NP obchod, 2.NP kanceláře, 3.NP- byt či kanceláře
infovRK
Objektpřízemníhorodinnéhodomu4+1Drozdovice,zast.
pl. 285 m2, poz. 1428 m2, plyn, kanalizace, voda vl. i obecní.
Lokalitablízkocentraurybníka.Vhodnénarestauracisvenkovnímposezením,penzion,sídlofirmyatd.
3600000,-Kč

Domy prodej:
RD 4+1 Kojetín, okr. Přerov, patrový, koncový,
smíšené zdivo, dvorak s přístavbou, ústřední topení - tuhá paliva, vodovod, elektřina 220V, kanalizace, plyn před domem, po prodeji ihned volný.
Cena: 550.000,-Kč
RD 3+kk Obědkovice, okr. Prostějov, přízemní řadová zemědělská usedlost, smíšené zdivo,
průjezd, hosp. přístavky, uzavřený dvůr, zast.
pl. 1.056m2, zahrada 1.616m2, topení ústřední
plynové, vodovod, žumpa, koupelna s vanou a
sprchovým koutem, možnost rozšíření obytné
plochy.
Cena: 600.000,-Kč
RD Lípy, okr. Olomouc, řadová patrová zástavba s
č.p. s hosp. přístavky a stodolou ve střadu obce, pozemek cca 1.000m2, objekty ve velmi špatném technickém stavu určené k demolici s možností využití stávajícího stavebního materiálu.
Cena: 850.000,-Kč
RD 3+1 Plumlov, okr. Prostějov, řadový, patrový,
v klidné části obce, topení na tuhá paliva, vodovod,
elektřina 220/380V, žumpa, plyn a kanalizace před
domem, soc. zázemí s vanou a WC, dvorek, předzahrádka, určeno k rekonstrukci. Cena: 990.000,-Kč
Pozemky prodej:
Prostějov - lukrativní stavební pozemky (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
Ostatní:
Výměna řadové garáže Prostějov-Moravská
za garáž v lokalitě sídliště Hloučela.
ProdejřadovégarážeProstějov-Krasice,Moravská,
elektřina, zvýšená vrata.
Cena: 220.000,-Kč
POSKYTUJEME KRÁTKODOBé
PŮJČKY OPROTi ZÁSTAVě NEMOViTOSTi. PENíZE DO 3 - 5 PRAC. DNŮ
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◘ Prodej RD 3+1 s terasou v Brodku u
Konice. Dům je po kompletní rek. Zahrada
660m2, 2 vjezdy, krásné podsklepení, letní
kuchyň.
Cena 1.800.000,-Kč

Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví
na sídl. E. Beneše. Dům po celkové
revitalizaci, byt původní, zachovalý.
Cena 1 250 000Kč

◘ Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví
na Dolní ulici, lodžie, plastová okna,
zateplení.71m2.
Cena 1 495 000,-Kč
◘ Prodej bytu 3+1 v osobním
vlastnictví, Zrzavého, lodžie, plastová
okna,zateplení,úpravy,Cena 1 250 000,-Kč
◘ Pronájem bytu 1+kk po celkové
rekonstrukci,1.P,výtah
6 000Kč vč.ink.
◘ Pronájem bytu 1+1 v centru města,
balkon.
Cena 6 200Kč vč.ink.

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. Balkon, sklep. 39m2. 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
1+1 Na hrázi OV. Po rekonstrukci vč. zděného jádra.
Lodžie. Cena 939.000
T:739 322 895
2+1 Šmerala 1.040.000Kč
T:739 322 895
2+1 Špály Dr, nová linka, vest. skříně, pl. okna, nízké
náklady.890.000Kč
T:732 285 189
2+1 Svolinského Cihla. Stáří domu 18 let. Byt ve
velmi dobrém stavu. 60m2. Lodžie.Cena 1.100.000
T:739 322 895
2+1 Dolní 55m2, balkon, šatna, komora. Po rekonstrukci.Cena 1.140.000Kč
T:739 322 895
2+1 Dolní 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. 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 765.000Kč
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. V kuchyni krb a linka na
míru. Cena k jednání 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 7+1 Kostelec n. H. Cena 2.450.000Kč
T:723 335 940
RD 5+1
Kralice Ve stavu novostavby. Cena
4.635.000Kč
T:739 322 895
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 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 Svolinského Cihla. 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.Nájem6.500Kč+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
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.
2.590tis Kč
RD Přemyslovice. Po rek. 1+1.
1.050tis Kč
RD PV Čechovice, 3+1, 2 x 1+kk, garáž,
pozemek 824m2, před dokončením. 3.200tis 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. 2.590tis Kč
Zděná chata Maleny.
Zděná chata Seč

1.200tis Kč
750tis 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 Kč
3+1 DV, PV Tylova, byt po rek.
1.690tis Kč
3+1 OV, PV Spitznerova, cihla
1.650tis Kč
3+1 DV, PV Mozartova, po rek.
1.590tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, zděné jádro. 1.600tis Kč
3+1 Lutín OV, cihla 70 m2
790tis Kč
RD 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
515.000,-Kč
se vstupem na terasu, plynové ÚT. Dále je k prodeji   
Prostějov
     

Plumlovská přehrada – dřevěná chata 2+1, el. 220 V,
     
zahrada 390m2 s novou prostornou garáží a s pod- 
RD
3+1
Vřesovice,
okr.Prostějov






 
pozemek 450 m2.
Cena k jednání 440 tis. Kč.
sklepenou kůlnou.
Cena 1.670.000Kč.
  
    

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

 
   
jsou jen čtyři další chaty. Chata je přízemní, pod   
890.000,-Kč







 
sklepená. Vstupní nekrytá terasa, hala, kuchyň

u


Mlýn – chata 2+1, el. 220/380 V, vl. studna, 
a ložnice, WC suché. Zastavěná plocha chaty Bělecký
RD
Savín
Litovle
1.100.000,-Kč
     
bazének, udírna, pozemek 500 m2. Cena 440 tis. Kč.      
včetně terasy je 50m2. Celková plocha oploceRD
Vranovice
Kelčice





né, udržované zahrady je 462m2.
     
    
Cena 350.000 Kč.
1.190.000,- Kč
* Rekreační chata 2+1 v Prostějovičkách,
RD
6+2
Drysice
okr.
Vyškov
cihlová, nová střecha a rozvody elektřiny, zastaNěmčice n.H. - RD 4+2, samostatně stojící, veškeré
1.350.000,-Kč
věná plocha 56m2, zahrada 844m2.
IS, malý dvorek, dokončení rekonstrukce před prodeCena 380.000Kč – DOPORUČUJEME !!.
jem.
Cena DOHODOU
RD
2,5+1
Slatinice
,
okr.
Olomouc
* RD 5+1 v Brodku u Konice, po kompletní
2.450.000,Kč
rekonstrukci, cihlový, celk. výměra poz. 400m2,
zast. plocha 126m2. V přízemí jsou 2 pokoje,
RD
5+1
Čehovice,
okr.
Prostějov

kuchyň, chodba s koupelnou a WC. V podkroví
2.700.000,-Kč
Otaslavice – RD 2+1, řadový, poschoďový, smíšené    
jsou 3 pokoje z toho jeden s lodžií. Dále garáž,
 
zdivo, El., voda, plyn, kanalizace, malý dvorek.
kotelna a sklad uhlí, na zahradě gril. Vzdálenost







RD
5+2
Čelechovice,
okr.
Prostějov
Cena 540 tis. Kč



20km od Prostějova. Čistý vzduch, klid a krásná
      
3.100.000,Kč
Stav.
pozemky
v
Prostějově
–
Vrahovice,
Čechovice,
     
příroda. Cena 1.830.000Kč – SLEVA !!
       
a Mostkovice.
 Alojzov

 
Stavební
pozemek
Vranovice
Tel.:606 922 838
      
Kelčice
475,-Kč/m2
BYTY
* NOViNKA * Prodej bytu 3+1, Prostějov,
2 Stavební pozemky Kralice na
ul. Šlikova, OV, cihla, 2 NP, 75m2, nová
Hané
600,.Kč/m2
Byt 3+1, Dr., panel,, po rekonstrukci, Němčice
plastová okna, dlažba, renovace parket, 2x
Cena 1.099 tis. Kč
Pronájem výrobních prostor 400
     
balkon, nová střecha a stupačky, sklep, garáž


 
 
Byt 1+KK,
OV, panel,
v PV
Cena 635tis. Kč
+ parkování u domu. Cena 1.750.000Kč
–  
m2 Prostějov
25.000,- Kč/měs.
Byt 1+1, OV, panel, v PV
Cena 799 tis. Kč
Prodej RD 1+1 v Přemyslovicích, vhodný i jako      
chalupa, samostatně stojící, pozemek 443 m2, stodola,     
vjezd na zahradu.
Cena 380 tis. Kč    




   
DOPORUČUJEME
!!  
Byt 1+1, Dr., panel, v PV
Cena 848 tis. Kč
*Prodejbytu1+1,Prostějov,ul.Dobrovského,
Byt 1+KK, OV., panel v PV
Cena 899 tis. Kč







Byt 2+1, panel, Dr., PV
Cena
999tis. Kč      
OV, panel, 5 NP, 38m2, nová plastová okna,
Byt
2+1 s šatnou,
panel,
v PV 
Cena 1.000

Dr.,

tis. Kč     
balkon, zateplení, střecha, výtahy - dům je
po
OV, panel,
pěkná lokalita, v PV Cena 1.100 tis. Kč
2+1,
 Byt


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


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

tis. Kč
Tovačovského, OV, cihla, 1 NP, 37m2, plast.
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV
Cena 1.365 tis. Kč



Byt
2+1, OV, cihla,
v PV  Cena
1.390 tis. Kč
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
Cena 1.365 tis. Kč

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 1+1, 39 m2, PV – Tylova
Cena: 6.000,- 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 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
POZEMKY
Cena
1.470 tis. Kč

   
* Prodej stavebního pozemku v Plumlově
o 
Byt 3+1, OV, panel, po rek., v PV
Cena 1.699 tis. Kč Hanáckého pluku 1498/3
celkové výměře 1.438m2, která obsahuje i tře
  
DALŠí NABíDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz   
779
00 Olomouc
tinový podíl na příjezdové komunikaci. Sítě u
    
pozemku. Poslední volná parcela v dané lokaliwww.oknorealit.cz
CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
      
tě.
Cena 700Kč za 1m2.
BYT
Či DŮM?
  


tel. 606
742 419p.
Studený
 

ZAVOLAT
A MY
VÁS RÁDi
  STAČí
JEN

 
  
tel. 844 111 141
NAVŠTíVíME A VŠE ZA VÁS ZAŘíDíME
www.reality-domino.cz
   
   
Tel.: 606 922 838

           

inzerce je
vždy čtvrtek
ve 14.00
hodin

Reality

25.
25.května
května2009
2009

EFEKT PLUS
spol. s.r.o.
Kapucínská 9,
Olomouc 772 00
nemovitosti@efekt-plus.cz
Tel. 585 242 171, mobil: 602 190 196
www.efekt-plus.cz

reality

reality

reality

práce

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

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

Prodám byt 1 + 1 v OB, po rekonstrukci. Na Hrázi 10, PV. Tel.: 739 845
243 Ihned volný.

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

Hledám menší domek se zahrádkou i k rekonstrukci - kdekoliv na
Prostějovsku.
Platím
hotově.
Spěchám. 608 211 482.
Koupím chatu v okrese Prostějov
Seriózní jednání. Platím hotově. 775
125 779.

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,-

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

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

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.

Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. Děkuji.
777 851 606.

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

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,-

Pronajmu zavedený AUTOSERVIS v
PV. Cena: 30 000,-/měsíc. Tel. 605 247
968.

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

Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoli na sídlišti v Prostějově. Cena
max. 10.000 vč. inkasa.
777 231 606.

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

Pronajmu byt 3 + 1, kompletně zařízen, blízko centra. Cena vč. ink. 9.000
Kč. Tel.: 604 613 374.
Pronajmu 1 + 1 + garáž, 608 752 315.
Prodám zahradu i s chatkou 400 m2.
Tel.: 605 04 32 23.
Pronájem kancelářských prostor v
blízkosti centra Prostějova. Tel.: 724
111 453.
Prodej RD 2 + kk v Domamyslicích se
zahrádkou. Cena dohodou. Tel.: 725
015 064.

Pronajmu garáž okolí B. Němcové.
Tel.: 603 726 030.
Pronajmu podkrovní 1pokojový byt
na Olomoucké ul. Cena 4.100 Kč +
ink. Tel.: 777 20 50 14.
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 1.110.000 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.
Prodám byt 1 + 1 v PV ul. Šmeralova,
1. patro, zatepleno, plast. okna,
730.000 Kč, 724 337 984.
Nabízím odměnu 3-10.000 Kč tomu,
kdo mi „dohodí“ jakoukoli nemovitost k prodeji. Případnou exekuci vyplatím. 731 541 589.
Pronajmu nebytové prostory (obchod)
cca 35 m2, parkování, na hlavní ul. v
PV. 6.000 Kč. Tel.: 724 337 984.
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.

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.

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.

Prodám byt 2,5 + 1 OV na Sídl. svobody, plast. okna, zatepl., lodžie, vnitřní úpravy. 129.000 Kč. Rychle jednání = sleva! 604 403 345.

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

Pronájem nadstandardně vybavené
ho slunného bytu, 99 m2, 3 + 1 + komora. Zahradní posezení, parkování.
7.900 Kč + energie. Tel.: 582 360 184.

Koupím RD v Prostějově, i k rekonstrukci. Ne RK. Tel. 603 533 860.
Koupím RD v Prostějově nebo do 30
km. Platba ihned. 773/631 631.

Prodej RD Smržice 3 + 1 po rekonstrukci. Cena 1.890 tis. Tel.: 777 181
816.
Od 1.6.2009 pronajmu dlouhodobě
zděný
jednopokojový
byt.
Nezařízený, Sídl. svornosti. Tel.: 608
88 76 33.
Prodám chalupu 2 + 1, zahr. 300 m2,
Zdětín – bez RK. Tel.: 732 927 969.
Pronajmu byt 2 + 1 v PV za 7.000 Kč
+ ink. Tel.: 606 407 063.
Pronajmu garáž na Brněnské. Tel.: 608
107 187.
Pronajmu byt 1 + 1 v cihlovém domě,
po celkové rekonstrukci, přízemí, severní klidná část PV. Ne RK! Tel.: 604
652 215.
PRONÁJEM BYTU 2+KK,3 KM
OD PV - KOMPLETNĚ VYBAVEN
(LINKA, SPORÁK, PRAČKA, VANA, SEDAČKA, LETIŠTĚ, TELEVIZE, INTERNET). VČ. IKASA
6000 Kč, KAUCE NE, PLATBA NA
3 MĚSÍCE DOPŘEDU, NEKUŘÁK! BEZ ZVÍŘECTVA! TEL: 608
215 911.
www.pregoreality.cz
Otaslavice, zahrada u lesa 432 m2
RD 1 + 1, 170.000,Byt 2+1, PV, A.Slavíčka, 775.000,Tel.: 777 88 47 42, 776 88 47 48.

Prodej RD Plumlov 3 + 1 po rekonstrukci se zahradou. Cena 1.950 tis.
Tel.: 777 181 816.
Prodám 3 + 1 v OV, v PV. Ne RK!
Tel.: 608 02 19 57 po 16.00 hod.
Pronajmu byt 2 + 1, cihla, volný ihned.
Tel.: 607 798 040.

www.cinnostdoma.cz/gv
Zavedený podnik v Prostějově hledá
barmany – barmanky do náročného
provozu. Praxe nutná. Tel.: 603 482
553.
www.pracedomu.info
www.primabyznys.com
Kosmetický salon Madona přijme
kosmetičku. Atrium, Prostějov. Tel.:
604 881 600.
Přijmeme obsluhu za bar se sázk.
Kanceláří. Nástup možný od
1.6.2009. Více Inko na tel.: 775 654
205.
CESTAP s.r.o. přijme instalatéra na
HPP, nutný ŘP, praxe 5 roků. Tel.: 777
94 20 21.
Přijmu servírku/číšníka do zavedené
pivnice v okolí PV. Po dohodě možnost ubytování. Tel.: 775 140 734.
Přijmeme prodavačku bižuterie do
prodejny ZUZY v OD PRIOR. Na
poloviční úvazek, nástup v červnu.
ŽIVOTOPIS S TEL. A FOTOGRAFIÍ zašlete do 3. června 2009 na e-mail: silver@silverworld.cz nebo na adresu: ZUZY CZ s.r.o., Masarykovo
nám. 2/3, 741 01 Nový Jičín. Bližší info na 604 428 381.
Přijmu pracovníka do pneuservisu.
Vyučen v oboru automechanik, autoelektrikář výhodou. Nástup možný ihned. Tel.: 608 824 136.

Koupím chatu v pěkném prostředí.
Cena kolem 900.000 Kč. Tel.: 733
534 093.

Na čerpací stanici ul. Brněnská přijmu
brigádníka/-ci na víkendové směny.
Tel.: 582 347 561.

Prodám RD 3 + kk v Lešanech u PV, s
nedokončenou rekonstrukcí. Nutno
vidět. 1.450.000 Kč. Prodej velice spěchá. Tel.: 739 419 519.

Hledám práci – mechanik šic. strojů.
Tel.: 736 746 993.

Pronajmu byt 1 + 1, Tylova ul., s lodžií,
6.300 Kč vč. ink./měs. Byt je kompletně zařízený zánovním nábytkem. Tel.:
777 090 600.
Koupím byt nebo menší RD v
Konici či nejbližším okolí.
Financování zajištěno. Tel po 16.
hod. SMS kdykoliv: 736 473 705.

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

Prodám garáž za Tylovou ul. – Kazín.
Tel.: 608 000 420.

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.

Přenechám do nájmu byt 2 + 1 v centru PV, 80 m2, po celkové rekonstrukci. Tel.: 582 34 50 50.

AGRONOM - na tuto pozici hledá
pracovníka zemědělský podnik u
Prostějova. Kontakt tel.: 776 186 301.

Pronajmu zařízený byt 3 + 1 v centru
PV. Cena 6.900 Kč + ink. Tel.: 602 50
20 98.

Do pánského kadeřnictví přijmeme
kadeřnici/-ka na ŽL. Tel.: 731 335 822.

Koupím chatu nebo jen zahradu na
Plumlovské přehradě nebo v
Prostějovičkách. RK nevolat! Tel.:
720 204 000.
Pronajmu nový byt 1 + kk s terasou nejen na letní dny u přehrady, ale i se
smlouvou k trvalému pobytu. Tel.: 602
745 131.

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 Ponorkapřijme kuchařku
(kuchaře) na HPP a servírku/číšníka
(brigáda víkendy). Tel.: 602 588 617.

Koupím RD do 15-ti km od PV.
Cena do 850.000 Kč. Děkuji. Tel.:
731 188 624 i SMS.

Zámečník - svářeč s praxí hledá brigádu na odpol. směny + víkendy. Tel.:
604 660 729.

Pronajmu větší 1-pokojový byt velikosti 2 + 1, 51 m2, v PV. Cena 4.500
Kč/měs. Tel.: 724 337 984.

Hledám zaměstnání uklízečky na
zkrácený úvazek. SMS 606 425 313.

Prodám zahradu - Bělecký mlýn, vel.
750 m2, ideální poloha. Cena 249.000
Kč. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu byt 1 + kk nedaleko hl. nádraží v PV. Tel.: 608 328 617.

Pronajmu 1 + kk. Tel.: 723 565 897.

Pronájem bytu 3+1 a 1 + 1 i ke komerč.
uč. Tel.: 722 912 715.

reality

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

Pronajmu byt 3 + 1 po rekonstrukci na
Sídl. svobody v PV. Tel.: 775 090 391.

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

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

Pro karieru hledám i bývalé sportovce. Zaškolím. Spěchá. Tel.: 603 469
575.

Hledám domek k celkové rekonstrukci, demolici do 20 km od PV. Volejte
733-340 168.

Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 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,-
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Pronajmu byt 2 + 1 na Sídl. svob.
Volný od 1.6.2009. Tel.: 728 731 267
po 18. té hod.
Prodej RD 4 + 1 v Domamyslicích +
dvorek. Cena dohodou. RK nevolat!
Tel.: 608 830 991.

Nerezové zámečnictví přijme svářeče
na metodu TIG na ŽL. Montážní práce po ČR. Tel.: 731 186 533.
Hledáme vhodné uchazeče na pozice
Provozní elektromechanik
Práce v mužském kolektivu
Požadavky: SŠ vzdělání, praxe
v oboru výhodou.
Požadujeme: pečlivost, flexibilita,
Komunikativnost. Nekuřák výhodou
Nabízíme: Zajímavé platové ohodnocení, práci v moderním závodě,
perspektivu.
Informace na tel. čísle 724 591 944
nebo PROFROST a. s.,
J.B.Pecky 4446/15, 796 01 Prostějov
www.cinnostdoma.cz/rami

seznámení

Pronajmu 2 + 1 v RD, 110 m2, centrum
PV. Tel.: 608 86 16 56. RK nevolat!

Prodám byt 3 + 1, 73 m2, PV –
Brněnská, OV. Po celkové rekonstrukci, zděné jádro. RK nevolat! Cena
1.380.000 Kč. Tel.: 605 247 968.

Rozvedený muž 50let heldá ženu k vážnému seznámení. Přistěhování nutné.
Tel.: 582 368 574

Pronájem bytu 3 + 1 od 1.7. zděný, lodžie, Kostelec n.H. 8.500 Kč/měs vč.
ink. T.: 602 515 680.

Prodej bytu 2 + 1 Sídl. svobody, 4/4
p., velmi pěkný. 940.000 Kč. Spěchá.
Tel.: 604 475 065.

Pro trvalý vztah hledám štíhlou ženu.
Vdovec 60/167/67 z PV. Tel.: 774 809
845.
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služby

služby

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).

JISTÁ PŮJČKA, HOTOVOST KAŽDÉMU. 10 – 100.000 Kč BEZ NAHLÍŽENÍ DO REGISTRŮ. Tel.: 775
972 354.

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.

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.
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.

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.
Provádíme veškeré zednické práce, rekonstrukce bytových jader, zateplování
fasád, malířské práce atd. Sleva na materiál. Tel.: 774 206 621.

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.

Stavební sdružení provádí: výstavbu
RD, rekonstrukce RD, bytů, zateplování a jiné stavební práce. Tel.: 731 566
255, 608 46 38 84.

Uvítejte léto novým tělem
www.hubnete.cz/casnazmenu

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

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

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC
Provádíme veškeré stavební práce, obklady, dlažby. Ceny dohodou. Tel.: 603
834 120.
Opravy oděvů textilních i z kůže, šití
záclon a závěsů. Tel.: 728 506 808.

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

Uklidím v domácnosti. Pouze SMS
774 399 550.

NESLIBUJI, ALE JEDNÁM !!!
Peníze z nebankovního
zdroje
Jen 3 doklady a máte peníze.
Tel.: 774 42 46 71.
Pokládka zámkové dlažby, fasády,
stavby plotů a zídek, face blok a další
stav. činnosti. Rychle, kvalitně. Tel.:
720 318 195.
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.
Půjčky pro všechny. Registr nás nezajímá, nejsme linka 900. Půjčka na ÚP,
MD, pro podnikatele. Leasing, exekuce, hypotéky do 48 hod. 605 251 319.
Zasáhla vás finanční krize? My vám
pomůžeme! Ručení směnkou až
200.000! Konsolidace půjček, expres!
Volejte 603 898 883.
Úvěry – hypotéky, řešíme i problémovou klientelu a nejsme linka 900... Peníze do 24 hod. Též hledáme nové spolupracovníky. 605 251 319.
Údržba a práce na zahradě, pletí květinových i zeleninových záhonů, osazování, hnojení, zástřih keřů. Tel.: 737
867 950.
Vyčistíme Vaši exekuci na nemovitost.
Nevybíráme poplatky předem. Tel.:
606 582 217.

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

Podlahářství Konečný, Prostějov –
dřevěné a laminátové plovoucí podlahy, lino, PVC a koberce vč. montáže.
Sleva dle objemu zakázky. Tel.: 774
310
880,
podlaharstvikonecny@seznam.cz
Zednické práce, údržba zahrad. Tel.:
776 044 253.
Půjčka od 5 tisíc, hypotéky, neomezeně, rychlé vyřízení. FA s.r.o., 724 949
589.

Zámková dlažba, stavby plotů, fasády.
Tel.: 720 318 195.

Hledám modely na kadeř. práce v Ol.
Práce zdarma, mat. se hradí. Tel.: 721
809 413.

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-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
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.
Prodám křepelčí vajíčka. 2,50 Kč/ks.
Zdravá výživa. Tel.: 775 153 279.

různé
www.hubnete.cz/gv

Členové prostějovského Biatlon klubu
žali medailové úspěchy i na regionálním závodě v Brně-Kývalce. Celkově
si přivezli z moravské metropole pět
cenných kovů, což je dalším potvrzením výborné trenérské práce Radomila
Večeři, hlavního klubového trenéra, ale
také perfektního přístupu všech závodníků ke svým povinnostem. Jako už tradičně si výtečně vedla nejmladší členka
týmu Klára Neubauerová, která skončila druhá v rychlostním závodě přípravek a třetí místo brala ve stíhačce.
Ještě cennějšími kovy se mohla pochlubit v ženské kategorii „B“ Jana Neubauerová, která v rychlostním závodě
získala první místo a ve stíhačce sko-

nčila druhá. V „áčkových“ ženách pak
skončila Staňová v rychlostním závodě
čtvrtá a ve stíhačce se vyšplhala Coufalová na stříbrný stupínek. V nejsilněji
obsazené mužské kategorii získal R.
Večeřa 4. a 6. místo, Marek Ratiborský
14. a 12. místo a Jan Ratiborský 12. a
14. místo. Hlavním trenérem Biatlon
klubu Prostějov je Radomil Večeřa,
který za svůj trenérský více než třicetiletý život dosáhl se svými svěřenci v
žákovských a dorosteneckých kategoriích významných úspěchů. Má-li někdo zájem se tomuto krásnému sportu
věnovat, může se přihlásit u předsedy
Biatlon klubu pana Antonína Duška
(TF: 607 64 68 20).
-zv-

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.

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

Nová hvězda?Klára Neubauerová patří ve svých šesti letech mezi nejlepší závodníky celé republiky. Dokáže se prodrat až na samotný vrchol?

Juniorky zahájily beachovou
Dne 27. května 2009
uplyne 20 let od úmrtí naší
milované maminky, babičky
a tchyně, paní
PhMr. Alžběty HÜBLOVÉ.
S láskou vzpomíná
syn Karel s rodinou.

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

Suzuki DL1000 V-Strom,
r.v.02, 110t.,-

Provádíme rekonstrukce byt. jader,
elektro, sádrokartonářské práce, plovoucí podlahy, zateplování RD. Tel.:
604 401 295, 777 169 818.

Finanční S.O.S.! Jste totálně v pr...?
Máme tu pro vás řešení, jak vám pomoci. !!!Pozor, bez poplatků!!! Tak
neváhejte a volejte t.č. 774 66 892.

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

Dík za to, čím jsi nám
v životě byl,
za každý den, který jsi
s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.
Dne 19. května jsme si
připomenuli 1. výročí úmrtí
pana Pavla ZNOJILA
ze Smržic.
Všem, kteří mu věnují tichou
vzpomínku, děkujeme.
Manželka, synové
s manželkami,
vnoučata Filip a Ema.

Honda CBR600F, r.v.02, 95t.,-

Už je tomu 23 let, co zemřela
po krátké nemoci
paní Anna OULEHLOVÁ
z Dobromilic.
29. května 2009
by se dožila 70. let.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkují děti s rodinami.

!!!Novinka EU!!! Odlužení bez dalšího zadlužování a bez poplatků! 733
630 992, ne SMS!

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

oznámení Biatlonisté z Hané brali i v Brně
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

Podlahářské práce. Kompletní pokládka veškerých podlah, PVC, koberců,
plovoucích a dřevěných podlah… Tel.:
604 764 563.

Stolařství FILOUŠ
Tel.: 605 90 50 87
Vyrábíme:
-Kuchyně
- Vestavěné= skříně
- Schody
- Posuvné dveře
- Opravy starožit. nábytku

Nabízím hlídání dětí, kdykoliv. Tel.
604 365 619.

vzpomínáme
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Suzuki 650 Savage, r.v.95, 45t

zvířata
Daruji 8měs. štěně pejska. Zdravotní
důvody. Tel.: 723 067 606.
Daruji koťátka do dobrých rukou. Tel.:
604 67 18 76.

omluva
Dne 15. 5. 2009 jsme se rozloučili s paní Miladou PETROVOU.
Všem, kteří jste se nemohli zúčastnit
smutečního obřadu, tak i rodině se tímto pohřební služba A.S.A. TS Prostějov omlouvá.

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.

STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ DŮM

sezónu GALA CUPEM

Marií Kaletovou nakonec obhájily
svoje nasazení pro turnaj a obsadily
páté místo.
„Tímto kláním byla odstartována nabitá turnajová sezona. Hned příští
týden v neděli se na kurtech v Anenské ulici představí ženy v druhém
krajském turnaji žen „S Poštovní
spořitelnou do finále“. Tyto turnaje
umožňují nejlepším hráčům a
hráčkám všech kategorií účast na
mistrovství republiky. Poslední
víkend v květnu budeme pořádat zatím nejvýznamnější plážový turnaj
na půdě Prostějova,“ uvedl předseda
oddílu plážového volejbalu BEACH
SPORT Josef Korhoň. Jak dále uvedl: „Jedná se o turnaj série žen B
„KOOPERATIVA CUP“. Po kvalifikaci hrané v pátek 29. května bude
následovat turnaj pro 24 nejlepších
dvojic ČR, který vyvrcholí v neděli
zápasy posledních 6 dvojic. Všechny
příznivce plážového volejbalu tak
zvu na nedělní finále, které bude zahájeno v 13:00 hodin.“
O dalším plážovém soupeření budeme
včas informovat. VězVÝSLEDKOVÝ SERVIS GALA CUP JUNIOREK te, že od tohoto víkendu budeme každý
1. Štěpánka Šťastná - Lenka Grygarová
týden až do konce
2. Markéta Krotká - Markéta Mravcová
prázdnin pořádat něja3. Lucie Vykydalová - Petra Vykydalová
ký turnaj a neopomine4. Veronika Šťastná - Alexandra Vysocká
me ani amatérské
hráče. K tomu je také
5. Barbora Korhoňová - Marie Kaletová
potřeba nějaký ten tré5. Pavla Rozkydálková - Ivona Svobodníková
nink. I na to jsme při7. Vendula Straková - Anna Širůčková
praveni. Stále jsou
7. Jana Vitoulová - Markéta Teichmanová
volné některé za9. Martina Gracová - Aneta Kalužíková
jímavé hrací časy pro
9. Barbora Adamíčková - Kateřina Rybková
rezervaci. Kontaktní
9. Pavla Vincourová - Marie Toufarová
telefon je stejný jako v
9. Veronika Nálezková - Kamila Součková
minulé sezoně, tzn.
13. Barbora Studencová - Tereza Šerková
736 742 944, stránky
13. Tereza Fialová - Petra Pospíšilová
Beach Sportu Prostě13. Andrea Meluzínová - Nina Bubláková
jov jsou na adrese:
13. Lucie Pehalová - Sandra Skarková
www.beachsport.cz. -jz-

První turnaj letošního seriálu Gala
Cup uspořádal v sobotu 16. května
v areálu plážových kurtů v Anenské
ulici oddíl plážového volejbalu TJ
Pozemstav Prostějov. Hlavnímu
turnaji předcházela plně obsazená
páteční kvalifikace, kde nejpočetnější zastoupení měly hráčky KP Brno. Šestnáct dvojic se tedy utkalo v
KO vyřazovacím pavouku o 6 postupových míst pro hlavní turnaj
hraný v sobotu systémem na dvě porážky.
V sobotním turnaji pro 16 dvojic se už
objevily také zkušené hráčky z Opavy
a Ostravy v nově sestavených dvojicích. Rychlý spád turnaje hraný do utkání č. 16 na třech hřištích neovlivnila
ani odpolední dešťová přeháňka, a tak
ve finále stanuly proti sobě Śťastná s
Grygarovou proti Krotké s Mravcovou. První letošní vítězství pak po vyrovnaném tie - breaku získala Štěpánka Šťastná a Lenka Grygarová. Třetí
místo si pohlídaly Lucie a Petra Vykydalovy. Hráčky prostějovského BEACH SPORTU Barbora Korhoňová s

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

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.
Z pozůstalosti po partyzánech, vojácích, letcích apod. koupím vyznamenání, průkazy, foto, části výstroje
apod. Tel.: 608 420 808.

V Ě Š T Í R NA
BA STET

A TRIUM 1.patro

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

Tel.: 731 767 136

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

Karel Sochor

KERAMIKA PLUS
STAVBY KRBŮ

PRODEJ KOL
NÁHRADNÍCH
DÍLŮ
A
DOPLŇKŮ

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957
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Vydařená reprezentační Jestřábi podstupují letní dril Po Ústí myslí prostějovský kapitán na tuzemský trůn
premiéra cyklisty Filipa Na jména si však musíme počkat
„Titul musí být mým cílem,“ říká před MČR boxer Novotný
JESTŘÁBÍ POSILY
Křest poznala i prostějovská dráha

Vítězové. Z nejvyššího stupně kyne divákům trojice vítězných kadetů
Tomáš Malec, Robin Wagner a Jakub Vývoda
foto: archiv SKC Prostějov
Na sklonku předminulého týdne
měli mládežničtí cyklisté SKC
Prostějov opravdu napilno. Svou
reprezentační premiéru si v Nizozemí odbyl junior Jakub Filip a
ostrý křest zažila i nově položená
plocha prostějovského velodromu, na které se uskutečnily
závody Českého poháru všech
mládežnických kategorií ve sprintu. V domácím prostředí se
členům SCM Prostějov dařilo a
získali hned několik cenných
kovů.
Závodník SKC Prostějov Jakub
Filip absolvoval svou reprezentační premiéru na ultramoderní
dráze v nizozemském Apeldoornu. Dráha, na které se bude v
příštím roce konat juniorské
mistrovství světa Kubovi sedla.
Šestičlenné reprezentační družstvo ČR, ve kterém byli ještě
další dva odchovanci prostějovské cyklistiky Michal Mráček a
Jan Kadlůch v současnosti oblékající dres Dukly Brno. První
medailí Jakuba Filipa byl závod
čtyřčlenných stíhacích družstev.
Češi ve složení Filip, Fürst,
Mráček, Kadlůch skončili druzí
za vítěznými Nizozemci a před
třetím týmem USA. Také v
závodě jednotlivců za motorovou
Dernou si vedl Filip z českých
jezdců nejlépe a skončil těsně
pod stupni vítězů na 4. místě,
když rychlejší byli jen vítězný
Nizozemec Caspers, druhý Američan Karzen a třetí Brit Mc Lay.
Také v posledním vylučovacím
závodě Filip nezklamal a vyjel si
solidní šesté místo. „Jeho premiéra v reprezentačním dresu
byla tedy vskutku vydařená, protože Jakub startuje v kategorii juniorů první rok, věříme, že jeho
výkonnost poroste a čeká ho
hodně úspěchů,“ okomentoval
veleúspěšnou premiéru svého
závodníka předseda SKC Prostějov Petr Šrámek.
Od pátku 15. do neděle 17.
května zažil zrekonstruovaný povrch prostějovského velodromu
svůj první ostrý křest. Jednalo se
o závody Českého poháru - sprintérské dny všech mládežnických kategorií. Na Hanou zavítali
závodníci ze sedmnácti oddílů
celé republiky, mezi nimiž patřili

reprezentanti domácího SKC a
SCM opět k nejlepším. V závodě
juniorů na jeden kilometr získal
prvenství Ondřej Vendolský z
Mapei Cyklo Kaňkovský SCM
Prostějov, druhý byl David Rajs
(TJ ZČE Plzeň) a třetí Karel
Moule (TJ Stadion Louny). Také
v juniorském sprintu družstev
Hanákům cinkalo, když tým
SKC Prostějov dojel druhý za vítěznou Plzní a před Duklou Praha.
Velkým úspěchem se mohli pochlubit také kadeti SKC, kteří v
sestavě Tomáš Malec, Robin
Wagner a Jakub Vývoda nenašli
přemožitele. Druzí byli Plzeňáci
a bronz uzmuli opět cyklisté
Dukly Praha. Také ve sprintu
žáků se prosadili na stupně vítězů
domácí závodníci: 1. Tomáš Heřmanovský (TJ Uničov SCM
PV), 2. Jaroslav Snášel (TJ ZČE
Plzeň), 3. Luděk Lichnovský
(Mapei Cyklo Kaňkovský SCM
PV). Prvenstvím prostějovského
SCM skončil i stíhací závod družstev na 4 kilometry, ve kterém za
sebou domácí závodníci nechali
Duklu Praha a TJ ZČE Plzeň.
Premiéru v Českém poháru měla
v Prostějově disciplína Keirin/sprint v osmi lidech, kdy první
okruhy rozjíždí motorový vodič.
Do finále se probojovala hned
trojice závodníků SKC Prostějov
- Robin Wagner, Tomáš Malec a
Jakub Vývoda. V zajímavé a pro
diváky atraktivní jízdě zvítězil
prostějovský Robin Wagner,
druhý byl Denis Rugovac z Plzně
a třetí Jan Kraus jezdec CK
Bítovská Praha.
Stříbrný kov ve sprinterském
závodě juniorů získal závodník
SKC Prostějov Tomáš Goláň,
který nestačil jen plzeňského Davida Rajse. Třetí skončil Viktor
Vrážel z KC Kooperativa Jablonec n./N. „Za to že můžeme
závodit na pěkně rekonstruovaném velodromu patří náš dík
Městu Prostějovu. V červenci budeme pořádat mistrovství ČR na
dráze a v srpnu Memoriál Otmara Malečka - zařazený do Evropského poháru. Samozřejmě,
že budeme všechny příznivce
cyklistiky o všech akcích s předstihem informovat,“ uvedl závěrem Petr Šrámek.
-zv-

Začátkem května zahájili hokejisté druholigového Prostějova letní
přípravu, kterou první tým Jestřábů nepodstoupil už dva roky.
Vrchnímu veliteli prostějovské
hokejové družiny Aleši Flašarovi
se na tréninku hlásí komando složené převážně z nadějných juniorů a jen několika zkušených hráčů.
Z loňského kádru potí krev při oblíbených výbězích a posilování
například Petr Doseděl, Roman
Hlouch, Michal Rak nebo Roman
Jedlička s Honzou Kolibárem. Jedinou zbrusu novou a prostějovským fanouškům dobře známou
tváří je obránce Richard Kučírek,
odchovanec brněnského hokeje,
který se rozhodl podepsat smlouvu na příští ročník právě na Hané.
„Po sezóně se museli kluci vrátit
vesměs do svých mateřských klubů a teď se vlastně čeká co bude
dál. Samozřejmě, že s některými
jednáme, ale v tomto období by
bylo předčasné někoho konkrétního jmenovat. Jistým jménem je
jen Kučírek. Z loňského kádru
mám
předběžnou
dohodu
s Hlouchem, Pupou, Rakem a všemi těmi mladými kluky co už tu
hráli loni. Zájem hrát v Prostějově
projevili i Holuša s Bučkem a
v jednání je také Michal Novák. Já
ovšem opravdu teď nemohu říci,
jak to dopadne s jejich mateřským
klubem (VOKD Poruba pozn.
red.),“ uvedl trenér prostějovských Jestřábů Aleš Flašar. Prozatímní
kádr
se
schází
k tréninkovým jednotkám pětkrát
v týdnu a přístup svých oveček si
zatím nemůže kouč vynachválit.
„Zatím jsem s přístupem velice
spokojen. Zvláště ti mladí kluci
mají obrovskou snahu a je na nich
vidět, že se chtějí o místo v prvním
mužstvu porvat. To mě těší, protože máme zájem skládat tým
hlavně na vlastních odchovan-

cích. Alespoň jedna třetina kádru
by měla být z vlastních zdrojů,“
zmínil dobrou morálku mladých
talentů Flašar. To co fanoušky zajímá nejvíce, tedy příchod nějaké
zvučné posily však odbyl zkušený
kouč s úsměvem. „Nevím čemu
říkají fanoušci zvučné jméno. Já
však doufám, že některé jméno,
které máme v jednání je určitě mile překvapí. Mým zájmem však je,
aby to mužstvo od prvního kola
hrálo pěkný hokej, tím pádem i
s kvalitními hráči,“ potvrzují slova trenéra, že byste z něj nedostali
žádné konkrétní jméno ani na mučidlech. Jediné co přiznal, je že o
angažmá v Prostějově hráči zájem
mají. „Hledáme v 1., ale i ve 2. li-

ze. Navíc se nám sami hráči hlásí.
Každý má však své podmínky a
oni si musejí uvědomit, že hrajeme druhou ligu. Z toho zájmu
jsem však velmi mile překvapen. I
mě jako trenéra těší, že kluci pode
mnou chtějí hrát. V dnešní ekonomické době je to však těžké,“
zmínil překvapivě velký zájem o
angažmá na Hané Flašar. Že za
trenérem hráči jdou bylo jasné už
v průběhu minulé sezóny.
V otázce změn například realizačního kádru se také nic neděje.
„Mým asistentem je stejně jako
v loňské sezóně Martin Dufek a
také vedoucí a masér Ovečkovi
jsou ti samí,“ uzavřel první povídání nové sezóny Aleš Flašar.

Richard KUČÍREK
Narozen:
23. ledna 1981
Výška:
180 cm
Váha:
93 kg
Post:
obránce
Držení hole:
L
Dosavadní působiště: 1999-2000 HC mladá Kometa Brno (junioři),
HC Kometa Brno (1. liga), 2000-2001 HC mladá Kometa Brno (junioři), HC Kometa Brno (1. liga), 2001-2002 HC Znojemští Orli (Extraliga), HC Hvězda Brno (1. liga), HC Ytong Brno (2. liga), 2002-2003
HC Hvězda Brno (1. liga), 2003-2004 HC Kometa Brno (1. liga),
2004-2005 HK Jestřábi Prostějov (2. liga), Havířovská hokejová společnost (1. liga), 2005-2006 HK Jestřábi Prostějov (1. liga), HC Blansko (2. liga), 2007-2009 VSK Technika Brno (2. liga), 2009-? HK Jestřábi Prostějov (2. liga).

pěkné město a celkově i to prostředí v klubu mi moc nesedělo.
Nechtěl jsem tam dělat páté kolo
u vozu jen kvůli tomu, abych
v extralize sem tam zalepil váhu.
Stejně jsem měl pocit, že mě tam
nikdo nebral vážně, takže jsem
šel pryč.“
¤ Byli ti boxeři v Ústí ve vaší
váze podle vašeho názoru lepší?
„Tak byl tam tehdy Adámek a ten
byl dobrý. S ním jsem pokaždé
prohrál. Pak přešel o váhu výše a
místo jsem měl, ale bylo to jak
bylo.“
¤ Za kariéru jste prošel prakticky všemi nejlepšími českými
kluby. Je pravdou, že podmínky v Ústí jsou
s ostatními nesrovnatelné?
„Myslím, že až tak
velký rozdíl tam
není. V Ústí
mají spíše
štěstí. Za-

štiťuje je Ministerstvo vnitra a
tak mají peníze jisté. V ostatních
klubech se to řeší podporou
sponzorů a měst, prostě se to lepí
jak se dá. Do Ústí prostě stahují
boxery ze všech koutů republiky,
mají tam na to štáb lidí, kteří mají na starosti jen box. Myslím si,
ale že až tak velký rozdíl není.“
¤ Cítil jste, že když jste s Ústím
někam jeli tak vždycky jen vyhrát?
„To je pravda. Ten klub měl a má
neotřesitelné postavení v rámci
republiky a nic jiného než výhry
se nečekají. V posledních letech
se to, ale nějak zlomilo a také už
i rozhodčí je nechají prohrát.
Proto taky vyhrál loni Prostějov
titul.“
¤ Poslední dva roky působíte v Pro-stějově a
vypadáte zde velmi
spokojený…
„Psychika je jedna věc,
ale všechno je podložené kvalitním tréninkem. Jsou to

spojené nádoby. Když je pohoda
a máte natrénováno, tak si i
hodně věříte. Zkrátka se to tak
nějak seběhlo. Zkušenosti, zázemí, trénink a pohoda, to tady
mám.“
¤ Získal jste dva tituly v družstvech. Který je pro vás cennější?
„Určitě ten prostějovský. Ten je
prostě víc vydřený. V Ústí se
s titulem počítá automaticky. Ten
titul v Prostějově stavím nohem
výše.“
¤ Box je spíše individuální
sport. Jaký je rozdíl mezi sólovým titulem a
titulem

„Dobře však vím jak
chutná zem - nic moc!“

To bolí! Richard Kučírek s Michalem Rakem (na fotce vpravo) očividně příliš dlouhým výběhům neholdují. Ke křížku nad Mostkovicemi se doplahočili spíše silou vůle…
Velké problémy dělal zjevně táhlý kopec i jejich mnohem mladším spoluhráčům (foto vlevo).
2x foto: Zdeněk Vysloužil

Roman Hlouch chce zakončit kariéru vProstějově!
Nejvýraznější loňskou postavou
druholigových Jestřábů Prostějov
byl bezesporu extraligou otřískaný
odchovanec třebíčského hokeje
Roman Hlouch. Čtyřiatřicetiletý
útočník přišel na Hanou za trenérem Flašarem a okamžitě se stal
jednoznačným lídrem lepšícího se
mužstva. Hokejoví fanoušci si
křídelníka spro gólmany velmi nepříjemnou střelou spojují především s jeho působením v Dukle Jihlava, ale Roman se ve své kariéře
mihl i ve Spartě Praha a nejlepší
chvíle v extralize zažil v Třinci. Poprvé v kariéře se v uplynulé sezóně
setkal s druhou ligou a pro mnohé
překvapivě se rozhodl své angažmá na Hané prodloužit minimálně o rok. Prostějovský Večerník krátce Romana v právě probíhající letní přípravě vyzpovídal a
jeho odpovědi předkládá níže
právě vám našim čtenářům.
¤ Jak byste krátce zhodnotil
uplynulou sezónu?
„Já jsem byl spokojený. Přišel jsem
s cílem zachránit druhou ligu a to se
povedlo, nakonec jsme měli našlápnuto i do play off. To, že se to
nepovedlo bylo zklamání, ale prvotním cílem byla záchrana. Škoda
těch dvou hloupých zápasů
v závěru.“
¤ Bylo hodně překvapivé, že hráč
vaší úrovně kývnul na nabídku
Prostějova…
„Já už jsem to říkal. Oslovil mě pan
Flašar a já protože ho dobře znám a
považuji ho za dobrého kouče, tak
jsme se dohodli. Měl jsem určité
podmínky, ty jsme nějak vyřešili
kompromisem k oboustranné spokojenosti. Navíc já s tím neměl problém, protože to tady mám rád a
v Prostějově se cítím dobře.“
¤ Nelitoval jste ani jednou, že jste
sem šel?
„Ne ani jednou. Je mi 34 let, mám
už něco za sebou a tady se vždycky
semnou dobře zacházelo. Bylo to tu
vždy na dobré úrovni.“
¤ Do druhé ligy jste nakoukl poprvé v životě. Jak na vás zapůsobila?
„Překvapilo mě to. Myslím si, že je
to soutěž na docela dobré úrovni a
spousta hráčů, kteří ji hrají má na 1.
ligu a někteří ti mladí i na Extraligu.
Podle mého názoru se jedná o kvalitní soutěž.“
¤ Byl jste defacto šéfem kabiny
s Pupou, řešili jste nějaký pro-

Osmadvacetiletý boxer BC
DTJ Prostějov Petr Novotný
zažívá v letošním ročníku asi
jednu ze svých nejlepších sezón své dosavadní kariéry.
Současný kapitán prostějovského extraligového výběru
nejenže dovedl svůj výrazně
omlazený tým ke stříbrným
medailím, ale dokázal také poprvé v kariéře zvítězit na prestižní Velké ceně Ústí nad Labem.
V exkluzivním rozhovoru pro
Prostějovský Večerník nám rohovník zrající jako víno prozradil jak se vůbec ke svému
sportu dostal, jaké má další
cíle, ale také třeba jaké zažívá
boxer pocity přímo v utkáních
se svými protivníky.
¤ Jak jste se vůbec k boxu dostal?
„Spíše náhodou. Kamarádi z Přerova mi říkali, že jezdí na box do
Lipníku nad Bečvou a že bych to
mohl taky zkusit. Jel jsem se tam
tedy podívat a ze začátku to bral

Hlouch před brankou! Kdykoliv se prostějovská desítka objevila vuplynulé sezóně vtěsné blízkosti brankoviště soupeřů,
vyhlašovala obrana stav akutního ohrožení
foto: Zdeněk Pěnička
blém?
„Ne vůbec, ani s mužstvem ani mezi sebou. My jsme s Pupou měli vždycky dobré vztahy a nějak jsme se
doplňovali a ta spolupráce s tím,
kdo má kdy zařvat fungovala dobře.“
¤ Přáním fanoušků, trenéra i vedení bylo udržet Hloucha
v Prostějově. Dalo to hodně
přesvědčování?
„Ne, já jsem byl rozhodnutý hned.
Chci dokončit kariéru v Prostějově
kvůli lidem, ale také vedení, které
tady v současnosti je. Mně se tady

hodně líbí. Já beru Prostějov jako
takové moje druhé město po rodné
Třebíči. Já s tím nemám vůbec
žádné problémy a navíc to tady
mám hodně rád po hokejové stránce.“
¤ Co očekáváte od příští sezóny?
Určitě už znáte nějaká jména…
„Určitě mě to zajímá, ale přiznám
se, že jsem to ještě s panem Zabloudilem neprobíral. Jen jsem zaslechl,
že by měl být tým silný. Každý si
určitě přeje, abychom hráli od poloviny nahoru. Do novin nemůžu
slíbit, že budeme první. Když se to

nepodaří, tak se mě pak budou
všichni ptát jak je to možné. Bude
záležet na vedení koho seženou.“
¤ Vy jste nebyl osloven například
trenérem jestli byste někoho nezkusil sehnat?
„Tak samozřejmě jsme to hned po
sezóně probírali, ale já to nechci řešit. Opravdu je to otázka spíše pro
vedení. Je to o penězích, kdo bude
mít víc peněz, bude mít lepší
hráče.“
¤ Finance se promítaly i v minulé
sezóně. Bylo z tohoto pohledu
v Prostějově všechno v pořádku?
„Tady jo. To co bylo slíbeno bylo

také splněno. Alespoň z mé strany
žádný problém není.“
¤ Cítil jste tedy i ze strany ostatních hráčů větší nárůst důvěry
k prostějovskému klubu?
„Určitě. Každého zajímalo, proč
jsem skončil právě v Prostějově. Já
však říkám, že tohle nebyla ani tak
otázka peněz, ale spíše srdíčka.
Mám svou práci ve státních službách a ta mě živí.“
¤ Ohledně vaší práce, myslíte si že
se budete schopen adekvátně připravit?
„Já jsem třeba loni ani předloni neprodělal vůbec letní přípravu. Takže si myslím, že stímhle problémy
mít nebudu, protože sem jezdím na
tréninky pravidelně. Možná to bude
horší s časem, ale budu se snažit,
abych ho strávil co nejvíce na stadionu.“
¤ Kolik let si tedy ještě dáváte
v hokeji?
„Dokud bude sloužit zdraví.
Hlavně však musím být na určité
úrovni. Když na to nebudu mít, tak
dám přednost mladším, abych někomu nezabíral místo. Já s tím problém nemám. Chci však udělat
všechno proto, abych těm mladým
ukázal, že na to ještě mám.“
¤ Jak se vám tedy letošní letní příprava pozdává?
„Mně se to zdá těžké, ale trenér
určitě ví co dělá. Já jsem to neměl
nikdy rád. Nejsem a nikdy nebudu
žádným běžcem, ale každý hráč to
stoprocentně potřebuje. Já to však
nikdy rád neměl a ani už nebudu.“
Zdeněk Vysloužil

spíše jako rozptýlení. Pak jsem
však absolvoval zápas a dostal
jsem do huby. To znamenalo, že
buď u toho člověk zůstane nebo
se na to vykašle.“
¤ Řekl jste si tedy, že raději budete dávat do huby vy?
„Nějak tak (úsměv). Prostě jsem
si řekl, že do toho půjdu, budu
makat. Přitvrdil jsem v tréninku
a ono mě to chytlo a už jsem u
boxu zůstal.“
¤ Takže první zápas jste prohrál a to vás motivovalo?
„První jsem vyhrál, ale ve
druhém jsem vedl a nakonec ho
prohrál kvůli fyzičce, protože
jsem nestíhal. To jsem si řekl, že
tudy cesta nevede. Pak přišly
zápasy se zkušenějšími borci,
dostal jsem na bradu a doslova
brečel vzteky a hodně mě to mrzelo. Tam nastal ten zlom, to mě
nakoplo. Řekl jsem si, že mě přece nikdo nebude mlátit! Chtěl
jsem něco dokázat a to mě hnalo
kupředu a postupně jsem šel
výkonnostně stále výše.“
¤ Nakonec jste se dostal až do
Ústí nad Labem, což je snem
asi každého českého boxera.
Proč jste tam vydržel jen jednu
sezónu?
„Já jsem Moravák a doma se mi
líbí více. Navíc Ústí není moc

PETR NOVOTNÝ
Narozen:
16. října 1980 v Přerově
Váha:
83 kg
Výška:
181 cm
Zaměstnání:
instruktor sportu v Dukle Praha
Klubová příslušnost: 1996-1999 Lipník nad Bečvou, Kroměříž,
2000-2004 Gaži Brno, 2005 SKP Sever Ústí
nad Labem, 2006-2007 BC Ostrava,
2007-? BC DTJ Prostějov.
Největší úspěchy: 3x mistr ČR jednotlivci (2002, 2006, 2007)
2x mistr ČR družstva (2005 Ústí n. L., 2008 Prostějov)
Velká cena Ústí nad Labem - 1. místo (2009)
Velká cena SR - 1. místo (2003)
Grand prix Zubří - 1. místo (2003)
Grand prix Debrecen (HU) - 2. místo (2007)
Aréna cup Pula (CRO) - 2. místo (2007)
Účast MS Chicago (USA 2007)
Účast ME Plovdiv (BUL 2006)
Zápasová bilance: 200 utkání - 140 vítězství

v družstvech?
„Je tam velký rozdíl. Ten
sólový je cennější. V družstvech je práce všech, trenérů, boxerů a také města.
Individuální je určitě těžší
získat. Tam není v turnaji
nárok na opravu, musíte
prostě všechno vyhrát.“
¤ Získal jste tři individuální tituly, ale jako největší úspěch hodnotíte letošní výhru na Velké ceně
Ústí…
„No ono je to trochu jinak.
Úplně nejvíc si asi cením
ten svůj premiérový titul
mistra ČR v Havířově v roce
2002. Ten byl hodně nečekaný a
pro mnohé, i pro mě překvapivý.
A poprvé je zkrátka poprvé. Ten
úspěch v Ústí byl zase takovým
oživením. Je to vysoce prestižní
akce, která má zvuk i v zahraničí.“
¤ Využil jste i dobrého losu?
„Také, při losování mi také přálo
štěstí. I když ta účast byla slabší,
tak jsem tu nabízenou šanci chytil a o tom to je. Ten titul už mi nikdo neodpáře… (úsměv).“
¤ Takže vás asi nemrzí neúčast
Kubánců…
(smích) „Ani ne když jsem vyhrál. Kdo ví jak by to dopadlo,
kdyby tam byli. Také ’Rusáci’
nepřivezli do mé váhy borce, ale
já jsem jenom rád. V příštím bulletinu budu napsaný jako vítěz já
a tak už se můžu jen smát (znovu
smích).“
¤ Potkal jste se vůbec ve vaší
kariéře s nějakým Kubáncem?
„Ne, zatím ne. Hodně se střetávám s postsovětskými boxery,
ale s Kubáncem zatím ještě ne.
Naštěstí! (smích).“
¤ Který styl nebo boxerská
škola vám osobně sedí?
„Tak ony ty mezinárodní zápasy
jsou vždycky těžší, protože tam
do toho jde každý naplno. Nemůžu říci, který styl mi nejvíce
vyhovuje. Každý soupeř je jiný.
Hlavně na světě nebo
Evropě je to především o fyzičce.“
¤ Jméno kterého boxera za tu dlouho dobu se vám vybavuje
jako váš dosavadní
top soupeř?
„Boxoval jsem třeba s olympijským vítězem Gajdarbekovem
(v Ústí 2003 pozn. red.) a udělal
jsem s ním vyrovnaný zápas. Bohužel mě trefil patnáct vteřin
před koncem na bradu, jinak
jsem mohl i vyhrát. Byla to však
velice cenná zkušenost, že se
v boxu může stát cokoliv. Také
jsem se střetl s mistrem Afriky,
kterého jsem porazil. V paměti
se mi vybavuje i zápas
s dvojnásobným mistrem Evropy a mistrem světa Makarenkem, který mi vyšel, ale v jeho
průběhu se záhadně vypnuly bodovací strojky… Dále jsem boxoval s Chor-vatem Sivoljou,
který byl druhý na světě a také na
Evropě a prohrál jsem s ním jen

„Pak přišly zápasy
se zkušenějšími borci,
dostal jsem na bradu
a doslova brečel vzteky
a hodně mě to mrzelo.
Tam nastal ten zlom, to mě nakoplo. Řekl
jsem si, že mě přece nikdo nebude mlátit!“
na pomocné body. Bylo to
v Chorvatsku…“
¤ Všichni experti co se kolem
boxu pohybují říkají, že máte
v letošní sezóně životní formu.
Máte stejný názor?
„No já se přiznám, že se svými
výkony nejsem a nikdy nebudu
spokojený. Myslím si, že vždycky to může být lepší. Beru to tak
jak to je, do každého zápasu jdu
naplno, ale určitě se můžu ještě
zlepšit.“
¤ Čeká vás Mistrovství republiky v Praze 12. června. Jaká je
příprava, pojedete ho vyhrát?
„Do mistrovství už nemám
v plánu žádný zápas. Chci se
poctivě připravit, protože je to
pro mě hodně důležité tam uspět.
Cítím se už za to poslední období fyzicky, ale i psychicky unavený a nemusím se už nikde ukazovat. Mistrovství bude hodně
těžké, ale první místo musí být
mým cílem. Jsou tam však hodně
dobří soupeři, bude to opravdu
těžké. Pro mě by mohlo být
výhodou, že je všechny znám a
také jsou na mojí straně zkušenosti.“
¤ Případný titul by vám určitě
zajistil i letenku na mistrovství
světa…
„Je to otevřené. Opravdu nevím
jaké má svaz finanční možnosti.
Vyhrál jsem však Velkou cenu a
když by se podařil i titul, tak

„Ani ne. Na takové akci je prvořadé předvést stoprocentní
výkon a potom se dočká ocenění.
Jediným úkolem je se prvotřídně
připravit a pak to v daný okamžik prodat. Hlavní je však se tam
také dostat.“
¤ Jste takovým cestovatelem.
Myslíte, že Prostějov už bude
vaší konečnou štací?
„Myslím, že asi ano. Já jsem si to
říkal už předtím, když jsem tady
boxoval. Tady to prostě je, tady
asi jednou skončím. Honilo se
mi to hlavou a jsem tady. Líbí se
mi tady, jsou tady podmínky a
také lidi tady mají box rádi.“
¤ Máte celkem věk, profibox
vás neláká?
„Ne vůbec. Asi se mám rád,
zdraví má člověk jen jedno. To
bych raději skončil než jít do profiringu. Něco tam dokázat je
těžké. Raději bych se boxu věnoval trenérsky.“
¤ Dostal jste někdy v kariéře
K.O.?
(zamyšlení) „Dostal jsem po bradě, spadl jsem, ale vstal. Bylo to
tedy r.s.c., ale zápas byl ukončen.
Dobře však vím jak chutná zem nic moc! (úsměv).“
¤ A vy jste někoho poslal K.O.?
„Také ne. Poslal jsem někoho na
zem, ale K.O. je spíše náhoda.
Navíc já nejsem žádný ranař.“
¤ Měl jste někdy pocit, že soupeře bijete až moc a rozhodčí by
to měli raději ukončit?
„To ani ne. Je tam soupeřův trenér, který to může
ukončit, doktor a také
rozhodčí. Je to tedy na víc
lidech. Vždycky je však
člověk rád, když skončí
zápas před limitem, tolik
se nenadře (smích).“
¤ Poznáte také na soupeři, že
z vás má strach?
„Ano, někdy takový pocit mám.
Poznám to, když se na něj podívám. Spíše se to však stane jen
tady v republice, venku se vás nikdo nebojí.“
¤ Naopak bál jste se někdy,
když nejste v pohodě třeba že
se vám něco stane?
„Bál?, to ani ne. Ale jistěže
člověk někdy cítí, že mu to prostě
nejde a je rád, že je rád. Vždycky
se to, ale dá nějak ustát třeba přidržením. Každopádně se stalo, že
jsem nějaký zápas takhle podělal,
mojí chybou. Ale to je prostě škola, musíte si z toho vzít ponaučení.“
Zdeněk Vysloužil

„Zkušenosti, zázemí, trénink
a pohoda, to tady mám.“
bych snad mohl do Milána jet.
Šance tam určitě je, navíc to není
daleko.“
¤ Z MS v Chicagu nemáte dobrou zkušenost, jak to tam tenkrát bylo?
„Tam jsem prohrál hned první
zápas. Začalo to už před zápasem, kdy mi rozhodčí řekl, že
mám málo červený dres. Musel
jsem si tedy půjčit tílko od nějakého Bělorusa a už mi to
v hlavě šroubovalo. S tím Němcem jsem boxoval vyrovnaně,
ale ve čtvrtém kole mi prostě došlo. Také ti rozhodčí, tam nějaký
Čech vůbec nic neznamená.
Jméno hraje hodně velkou roli.“
¤ Cítíte tedy nějakou touhu po
satisfakci?

Roman HLOUCH
Narozen:
8. března 1975
Výška:
182 cm
Váha:
75 kg
Post:
útočník
Držení hole:
L
Dosavadní působiště: 1999-2001 SK Horácká Slavia Třebíč (1. liga), 2001-2002 HC
Dukla Jihlava (1. liga), 2002-2003 HC Vítkovice Steel (Extraliga), HC Dukla Jihlava (1. liga), 2003-2004 HC Sparta Praha (Extraliga),
HC Dukla Jihlava (1. liga), 2004-2005 HC
Dukla Jihlava (Extraliga), HC Havířov Panthers (1. liga), 2005-2006 HC Sparta Praha (Extraliga), HC Dukla Jihlava (1. liga), 2006-2007 HC Oceláři Třinec (Extraliga), HK Jestřábi Prostějov (1. liga), BK Mladá Boleslav (1. liga), 2008-2009 HC Havířov
Panthers (1. liga), HC VOKD Poruba (1. liga), HK Jestřábi Prostějov (2.
liga), 2009-? HK Jestřábi Prostějov.

Tady se mu líbí. Roman Hlouch byl vždy vůdčím elementem každých podobných
děkovaček….
Foto: archív

S trenérem.VProstějově trénuje Petra Novotného Radek Křížek e nemůže si jeho přístup vynachválit.

foto: Zdeněk Pěnička

Častý obrázek. Zejména vletošní sezóně musejí rozhodčí Petrovi zvedat ruku téměř po každém zápase

25. května 2009

Ostuda Protivanova v Mohelnici
FK Mohelnice/Moravičany
- TJ Sokol Protivanov 2:1 (0:1)
Branka Protivanova: 40. Machálek. Rozhodčí: Šumšal Gasnárek, Laštůvka. ŽK Protivanova: Látal. Diváků: 250.
Sestava Protivanova: Vítek Niessner, Vala, Pazdera (55.
Valášek), Kulíšek - Valenta,
Látal, Pászto, Poláček - Machálek, M. Dostál (75. Dragon). Trenér: Roman Sedláček.
Jistota záchrany jakoby
z protivanovských bojovníků
vytvořila bezbranné ovce. Na
půdě do té doby poslední Mohelnice se hostující tým bez
svého ústředního střelce Rojky sice prezentoval kvalitním
fotbalem, ale jen jeden poločas. Po jednobrankovém vedení vyklidili svěřenci trenéra Sedláčka úplně pole a přenechali iniciativu a nakonec i
body potřebné Mohelnici.
Hostující tým nastoupil
s velkým odhodláním a o
stéblo naděje bojující Mohelničtí absolutně nepřipomínali
mužstvo potřebující nutně
bodovat. Z výrazné převahy
však vytěžili hosté jen jedinou trefu pět minut před polo-

DIVIZE „D“
časem, kdy šikovně usměrnil
centrovaný míč na první tyči
Machálek. Jako den a noc
však připomínal děj na hřišti
druhou půli. Mužstvo, které
hrálo bylo jen domácí a Protivanovští připomínali spíše rekreační jedenáctku hrající na
žízeň. Zákonitě pak přišel
trest v podobě dvou inkasovaných branek a pocit bezmoci v duši kouče Romana
Sedláčka. „Někteří hráči hřeší na to, že máme úzký kádr a
nemá je kdo vystřídat. To co
předváděli ve druhém poločase se snad ani nedá nazvat
fotbalem. Já bych je vyměnil,
ale nemám tam za ně koho
dát. Z utkání mám hodně
špatný pocit. Místo abychom
dohráli soutěž se ctí, tak si děláme ostudu. Už aby se nám
vrátili do tréninku zranění a
vytvořila se konkurence,“ neměl slov k prachbídnému
představení ve druhé pětačtyřicetiminutovce rozezlený
trenér Protivanova Roman
Sedláček.
-zv-

Konice na vítězné vlně
SK DEKORA Ždírec n./D.
- Sokol Konice 0:1 (0:1)
Branka: 7. Hlouš. Rozhodčí: Kučerík - Talpa, KFS Vy T. Konice
bez ŽK. Diváků: 230. Sestava Konice: Kmecik - Šimek, Penc, Rus,
T. Křeček - Kornel (55. Přikryl),
Macháček, Michalčák, Schön
(84. Špunda) - Kobylík, Hlouš
(64. Režný). Trenér: Karel Procházka.

DIVIZE „D“
Fotbalisté Konice nabrali druhý
dech. Po infarktovém a šťastném
minulotýdenním
vítězství
v domácím prostředí s RájecemJestřebí, připravili tentokrát bezesnou noc fotbalistům a činovníkům Ždírce nad Doubravou.
Na chvostu tabulky potácející se
tým totiž nenašel recept na jindy
hodně prostupnou obranu Konice a po Hloušově brance zůstal
v jednom ze stěžejních duelů bez
bodů. To však pranic nevadilo
právě Konickým, kteří si tak připsali druhou výhru vřadě! „Uzdravují se nám hráči, tak začínáme
stéměř kompletní sestavou bodovat,“ nedělal z překvapivé výhry
velkou vědu hostující lodivod
Karel Procházka. Koničtí zahájili
střetnutí na horké půdě Ždírce nebojácně a odměnou jim byla

rychlá vedoucí branka. Penc místo obvyklé vlastní první branky
tentokrát vysunul na křídle sprintujícího Hlouše a ten z úhlu prostřelil domácího gólmana - 0:1.
Už tak očividně nervózním domácím ještě více ztěžkly nohy a
to byla voda na mlýn hostujícího
celku. Ždírečtí měli sice opticky
více ze hry, ale jejich pokusy svištěly jen v uctivé vzdálenosti od
tyčí Kmecikovy brány. Za první
poločas ani jeden jejich pokus
mezi tři tyče nezamířil! To co se
nestalo v první pětačtyřicetiminutovce, přišlo krátce po změně
stran, ale Kmecik byl na místě.
S postupujícím časem se do soustředěně hrající hostující obranné
vozby začali domácí tlačit stále
bezhlavěji a otevírali tak okénka
ve vlastní defenzivě. Z velkého
množství standardních situací
však Ždírečtí nic nevytěžili a tak
se nakonec smála družina ze severu Prostějovska. „Kluci to doslova odedřeli. Tentokrát se
všichni poctivě vraceli jeden za
druhého a domácí zoufale útočící
hráče prakticky k ničemu nepustili. Velkým pozitivem je také vyvarování se chyb v obraně, což
nakonec přineslo čisté konto a
všechny tři body,“ nenašel snad
poprvé na jaře žádnou chybičku
na výkonu svých svěřenců trenér
Konice Karel Procházka. -zv-

Vybíráme nejlepší a nejhorší mužstvo víkendu

JEDNIČKA VÍKENDU
TJ SOKOL KLENOVICE
Klenovičtí fotbalisté obhájili titul jedničky víkendu i po veledůležitém zápase v Lipníku. Na půdě na jaře velmi dobře hrajícího celku
se podařilo svěřencům Zdeňka Cetkovského překvapivě zvítězit a
prakticky si zachránit příslušnost ve druhé nejvyšší krajské soutěži i
pro příští ročník. BRAVO, KLENOVICE!

PROPADÁK VÍKENDU
TJ SOKOL URČICE
Herní krize posledních týdnů dolehla na určický tým v neděli na půdě Kozlovic naplno. Nejenže Určičtí nevstřelili branku, ale navíc jich
pět inkasovali. Střeleckou impotenci korunoval i stoper Ullmann,
který zahodil dokonce penaltu! URČICE, TAK TAKHLE TEDY
NE!
-zv-

Haná dala v derby rázně najevo, kdo je pánem regionu
Kostelec zaspal první půli a manko už nedohonil
TJ Haná Prostějov
- FC Kostelec na Hané 3:1 (2:0)
Branky: 17., 30. a 49. z pen. J.
Zbožínek. Rozhodčí: Baďura Polus, J. Krátký. ŽK: Jančiar,
Světlík, Šindler - Doležel, Varga.
Rohy: 4:9. Diváků: 150. Sestavy
mužstev - Haná: Pastyřík - Jančiar, Vyskočil, Zachar, Chum Šindler, Mašík, J. Zbožínek (70.
S. Ociepka), P. Trnavský - Cibulec
(89. Knoll), Světlík.
Trenér: Daniel Kolář. Kostelec n.H.: Řezníček Novotný, Doležel, Horák, Barták - Walter, Navrátil, Dohnal,
Varga - Langr, Zatloukal.
Trenér: Evžen Kučera.
Vysoce prestižní a dlouho očekávané derby dvou špičkových
týmů I.B třídy Olomouckého
KFS, skupiny „A“ mezi Hanou
Prostějov a ambiciózním Kostelcem na Hané určitě domácí a
nestranné fanoušky nezklamalo.
Zklamáním byl pro početnou
enklávu hostujícího celku jedině
hodně rozpačitý a nesourodý
výkon kosteleckého výběru
hlavně v prvním poločase. Jinak
byly k vidění čtyři pěkné branky,
rychlý a fér fotbal ze strany obou
celků a také ideální fotbalové
počasí s nadstandardní diváckou
kulisou.
Oba týmy spolu zápolí o pomyslný titul nejlepšího mužstva regionu v I.B třídě. Před sobotním
duelem trůnily na 4. a 5. příčce se
stejným bodovým ziskem. Větší
motivaci měli zajisté Kostelečtí,
kteří prahli po odvetě za podzimní domácí porážku 2:3, kterou
„zavinil“ hattrickem Jiří Zbožínek. Ovšem říká se, že dvakrát
do stejné řeky nevstoupíš, ale
hostující tábor se nepoučil a díky
liknavému bránění svého „kata“
postavil přísloví na hlavu. Zbožínek opět nasázel Kostelci tři
kusy a po sedmdesáti minutách
mohl při svém střídání
s úsměvem kynout „davům“ jež
vyvolávaly jeho jméno… „Jejich hráči si mě nechtějí hlídat a
tím pádem můžu dávat góly,“
s pusou od ucha k uchu komentoval svůj střelecký apetit právě
proti Kostelci Jiří Zbožínek.
V rámci svých možností nastoupily oba výběry prakticky
v kompletních sestavách. Domácímu celku scházel jen
zraněný útočník Sedláček a
druhé straně taktéž zdravotně
indisponovaný gólman Hubál.
Jako větší oslabení se v zápase
projevila absence prvního kos-

teleckého brankáře, protože Haná měla přece „Zbožu“. Hodně
zajímavým tahem se prezentoval také hostující kouč Evžen
Kučera, který zamíchal se stabilním rozestavením, když například ortodoxního stopera
Pavla Navrátila instaloval do
středu zálohy! „Chtěli jsme překvapit soupeře, ale bohužel nám
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tento tah nevyšel. Myslel jsem,
že Pavel bude hrát více dopředu,
ale on se stahoval dozadu. Tím
pádem jsme měli čtyři hráče dole, ale v útoku jsme neudrželi
míč,“ sypal si po zápase popel
na hlavu kostelecký kouč Evžen
Kučera. Právě v první půli hosté
zápas ztratili. Vedle dvou inkasovaných branek hovoří jasnou
bilancí o poměru sil i statistika
rohových kopů 4:1 ve prospěch
Hané, přičemž po příchodu
z šaten a návratu Navrátila na
svůj post a dalších přesunech, se
zmocnili hosté středu pole a
vedle snížení Horákem také vyhráli na rohové kopy 0:8!
Utkání začalo ve svižném tempu a s aktivitou Kostelce. Hostím dal jasně najevo, že nejsou
doma Vyskočil, který zákrokem
volajícím po žluti sestřelil Dohnala. Po následném volném
kopu právě faulovaného hráče
vznikla nepřehledná situace
před Pastyříkovou brankou,
z níž Novotný napálil břevno!
„Ono mohlo být všechno jinak,
kdybychom dostali gól. Naštěstí
se tak ale nestalo,“ popsal úvodní nápor soupeře kouč Hané Daniel Kolář. Trefením brankové
konstrukce však nápor Kostelce
neustával, ale veškeré míče létající do šestnáctky s přehledem
sbíral Pastyřík. V 7. minutě se
poprvé dostali ke slovu domácí
a Zbožínkova střela z hloubi pokutového území notně vystrašila Řezníčka, ale proletěla ještě
metr vedle tyče. Ve 12. minutě
pak náběhem z levé strany
provětral domácí obranu agilní
Zatloukal, jenže jeho střele
chyběla přesnost. Jak se napíná
síť předvedl o něco později na
druhé straně Zbožínek. Tentokrát o něco dál než při svém prvním pokusu tentokrát svůj halfvolej poslal nezadržitelně pod
horní tyč - 1:0. Hned z dalšího
útoku Hané se proháčkovala narážečkami statickou obranou
Kostelce „tenisová“ dvojice Ci-

Ještě se zastřeloval. Ztohoto mráčku ještě nezapršelo. Autor hattricku Jiří Zbožínek právě posílá první varování kostelecké ekipě
foto: Zdeněk Pěnička
bulec - Světlík, jenže posledně
jmenovaný zblízka u levé tyče
svou tutovku zazdil tak neodpustitelně jako nalitý volej! Po
další desetiminutovce, která se
odehrála mezi oběma šestnáctkami přišla další velká chvíle
neudržitelného domácího šutéra. Ten si nikým neobtěžován
naskočil na nadýchaný roh Mašíka a hlavou trkl míč za Řezníčkova záda - 2:0. V této chvíli
byl Kostelec boxerskou latinou
na ručník a dílo zkázy mohl po
Trnavského prodloužení dokonat Světlík, jenž však otálel
v hloubi šestnáctky tak dlouho
se střelou až mu ji obránci zblokovali. Závěr první půle větral
levou stranu Hané technický
Zatloukal, ale jeho centry nenacházely adresáty. Po změně
stran Kosteleckým definitivně
sebrala vítr z plachet hrubice
nejzkušenějšího hráče Doležela, který tak dlouho otálel
s rozehrávkou až mu míč sebral
rychlonohý Cibulec a hostující
stoper musel v šestnáctce zatáhnout skluzem za ruční brzdu.
Jasná penalta a ještě jistější exekuce Zbožínka znamenaly stav
3:0. Konsternovaný hostující
výběr se dlouho po této třetí
ráně hledal a jeho trápení ukončily až dvě nedotažené šance
Cibulce, přičemž při té druhé se
vyznamenal odvážnou robinsonádou Řezníček. Kostelec začal
potvrzovat své kvality až
v závěrečné čtvrthodině, kdy
mu krev do žil vlila hlavička
Horáka po rohu Dohnala - 3:1.
Série dalších rohových kopů a
prakticky trvalé přestěhování
na polovinu Hané však už kon-

vy, takže příznivci mladých a talentovaných hráčů se mají na co
těšit. Turnaje se budou účastnit
tyto týmy: Sokol Čechovice, 1.
SK Prostějov, SK Hranice, Viktorie Přerov, FKM Konice, Spartak
Hulín, Tatran Litovel, Slovan
Černovír, Hanácká Slávia Kroměříž a Fotbal Frýdek-Místek.
Všechny příznivce nových „Nedvědů, Poborských a Šmicerů“
zvou do areálu čechovického hřiště co nejsrdečněji pořadatelé.

HLASY TRENÉRŮ:
Daniel KOLÁŘ (TJ Haná Prostějov): „Určitě se ukázalo, že se
střetly dva nadprůměrné celky této soutěže. Myslím si, že se jednalo o pohledný a kvalitní zápas se šancemi na obou stranách. Po
počátečním tlaku soupeře jsme se oklepali a vyrovnali se Kostelci v agresivitě a pohybu. Navíc jsme také dali dva krásné góly a
zaslouženě měli dvoubrankový náskok. V poslední patnáctiminutovce už nás kvalitní soupeř zmáčkl a zaslouženě dosáhl branky. To jejich rozestavení nás trochu překvapilo, ale my jsme chtěli hrát svou hru a tu taktiku, kterou jsme si stanovili jsme splnili.
S výsledkem jsme však spokojení a já osobně mám velkou radost, protože taková výhra není každý týden. My máme ambice
vyhrávat co nejvíce zápasů a když to vyjde podobným způsobem, tak jsme jedině rádi. Kostelec? Myslím, že je to náhoda, že
zrovna proti nim se nám tak daří. Ty derby jsou ošidná, minule
jsme například doma prohráli s Pivínem. S Kostelcem se nám
ovšem hraje dobře a je to dáno i tím, že na těch zápasech je vždycky dost lidí. Doufám, že ty poslední zápasy odehrajeme
v podobném duchu a se vztyčenou hlavou.“
Evžen KUČERA (FC Kostelec na Hané): „Jednou větou bych
to shrnul následovně: zasloužené vítězství domácích. Derby je nevyzpytatelná věc, ale tentokrát rozhodl první poločas, ve kterém
byla Haná lepší. Tím rozestavením jsme chtěli Hanou překvapit a
to se nezdařilo, dostali jsme dva góly. Porazil nás Zbožínek, který
nám dal s podzimem šest branek. Kluky jsem na něj upozorňoval,
ale je to těžké. Při první brance ho nechali stát a nectili zásadu, že
odražený balón jde většinou k soupeři. Tam ten hráč nemůže stát!
Ve druhé půli to bylo lepší, ale stejně jsme hned po individuální
chybě dostali třetí branku. Přechod přes střed, kde nás domácí
přehrávali jsme řešili nákopy, ale při tom stavu už to bylo jen o
tom jestli zkorigujeme nebo ne. Chtěli jsme tady bodovat, zvláště
po těch dvou posledních dvou zápasech, ze kterých jsme získali
jen jeden bod. Jeli jsme do Prostějova minimálně pro bod, ale bohužel nezadařilo se, domácí byli prostě lepší.“
-zvtaktní
trefu
nepřinesly.
V poslední minutě se vytáhl
Pastyřík, když zlikvidoval hlavičku Navrátila, jemuž míč na
hlavu posadil Langr a
v nastaveném čase vytáhl domácí gólman přímo zázračný

zákrok proti Zatloukalově dorážce u své levé tyče. Sečteno a
podtrženo,
Haná
opět
s Kostelcem zvítězila a zjednodušeně tak uzmula pro sebe titul
nejlepšího týmu regionu v této
soutěži.
-zv-

Gól do šatny přinesl Vrahovicím tři body, tři vyloučení na straně domácích
TJ Sokol Bedihošť
- TJ Sokol Vrahovice 1:0 (1:0)
Branka: 43. Šedivý. Rozhodčí: P.
Antoníček - Hrubý, Mlčoch. ŽK:
Pluhařík, Přecechtěl, Kolda,
Khýr. ČK: Khýr, Pavlát, Musil.
(všichni Bedihošť). Diváků: 100.
Sestavy mužstev - Sokol Bedihošť: Pluhařík - Bednář, Přecechtěl,
Pavlát, Khýr - Kresta, Novák, Musil, Kolba - Dostál, Štefek. Trenér:
Pavel Neoral. Sokol Vrahovice:
Mačkal - Kyselý, Procházka,
Smékal, Vojáček - Smička, Dostál,
Šedivý, Tomeček (85. Klíč) - Dvořák (90. Vlkovský), Studený (60.
Múdrý). Trenér: Vladimír Krč.
HRUBČICE - Ve 23. kole přeboru
OFS se v neděli dopoledne na hřišti
v Hrubčicích střetl „domácí“ Sokol
Bedihošť s lídrem tabulky Sokolem Vrahovice. Hosté z Vrahovic,
na jaře po prohrách doma s Otaslavicemi a v Určicích, se rozehráli
ke kvalitním výkonům o čemž
svědčí plný bodový zisk z jejich
posledních čtyř zápasů a skóre
14:3. Vrahovičtí netajili, že by rádi
naplno bodovali i tentokrát a tím

učinili další krok k vytouženému
postupu. Naproti tomu Bedihošť v
utkání neměla co ztratit, šlo jí jen o
prestiž a proto mohla hrát v pohodě. Byl to zápas dvou různých poločasů, kdy v tom prvním s výjimkou posledních 5 minut měli více
ze hry domácí v tom druhém pak
byli jednoznačně lepší hosté. První akci Bedihoště zastavil zvednutý praporek asistenta rozhodčího,
první příležitost Vrahovic skončila
po rohovém kopu faulem na brankáře. Hostům v úvodu utkání činilo potíže rozehrávání míčů, které
velmi často končily za pomezní
čarou, což bylo zřejmě zapříčiněno vědomím důležitosti utkání a
částečně nerovným terénem. Bedihošť často využívala výhodu
malého hřiště a snažila se vytvářet
si nadějné příležitosti po vhazovaných autech, jež většinou rozehrával kapitán domácích Dostál.
V 17. minutě se výše zmíněný
hráč odhodlal ke střele z dálky,

brankář Mačkal si s ní poradil a
míč vyboxoval před sebe. V 19.
minutě si vytvořili gólovou šanci
hosté. Po Tomečkem rozehraném
trestném kopu míč doputoval
k Vojáčkovi, jeho dobře mířenou
střelu však vytěsnil gólman na roh.
Chvíli na to mohlo uhodit na druhé
straně hřiště po rohovém kopu,
který zahrával Kolda. U zadní tyče
si na míč
počíhal volný
Přecechtěl, ale
skórovat se mu nepodařilo. Závěr
prvního poločasu přinesl ještě po
jedné vydařené šanci na obou stranách. Ta na straně Bedihoště, kdy
si na centr naběhl Musil skončila
střelou do středu branky, kde stál
připravený gólman. Ta na straně
Vrahovic skončila gólem do šatny.
Dvořák se probojoval po pravém
křídle s míčem na kopačkách až
téměř k brankové čáře, přihrál
volnému Šedivému, který chladnokrevně rozvlnil síť za zády bezmocného Pluháčka - 0:1.
Po návratu ze šaten se k první
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TURNAJ PŘÍPRAVEK V ČECHOVICÍCH
TJ Sokol Čechovice pořádá turnaj přípravek O pohár starosty
města Prostějova Jana Tesaře. V
neděli 7.6. bude pořádat fotbalový oddíl TJ Sokol Čechovice na
svém hřišti v Čechovicích velký
mládežnický turnaj přípravek ročníku 2000 a mladších, „O pohár
starosty města Prostějova“. Nad
turnajem převzal záštitu starosta
města Jan Tesař a toto klání bude
mít velmi slušné obsazení. Přihlásilo se 10 mužstev z celé Mora-
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Len sa trela. Ani ztéto střely pojišťovací branka Vrahovic nepadla a utkání tak vyvrcholilo nepěkným závrem…
foto: Lubomír Kaprál

HLASY TRENÉRŮ:
Pavel NEORAL (Sokol Bedihošť): „ Bylo to zcela vyrovnané utkání. Máme velmi úzký kádr, dnes do zápasu museli zasáhnout čtyři zranění hráči a na střídání jsme neměli nikoho.Vzhledem k tomu,
že mimo zraněné máme po dnešku ještě tři vyloučené hráče, příští
týden za nás nebude mít kdo nastoupit. Rozhodčí nám zničili fotbal.“
Vladimír KRČ (Sokol Vrahovice): „Byl to zápas solidní úrovně,
ve kterém jsme měli více šancí. Bojovalo se o každý míč, o každý
metr hrací plochy. Soupeř s přibývající časem nestačil fyzicky. V
prvním poločase hráli domácí velmi dobře, přesto se nám v jeho
závěru podařilo po pěkné akci vstřelit gól. Ve druhé půli jsme hru
ovládli což nám přineslo zasloužené vítězství. Škoda toho zbytečně
vyhroceného závěru…“
-lkstřele dostali domácí, ale oblouček z kopačky Dostála skončil
nad brankou. Následující minuty
patřily hostům. Nejprve u toho
byl 3x Tomeček. V prvním případě na jeho centr nikdo nenaběhl.
Následovala pěkná akce na jeden
dotek, kdy statická obrana Bedihoště postavená do role diváků
čekala co z toho bude. A do třetice střela z dálky cestu do sítě nenašla. Střídající Múdrý přihrával
v 61. minutě nabíhajícímu Dvořákovi, před kterým na poslední
chvíli odvracela obrana na roh.
Po rohovém kopu hlavičkoval
Šedivý nad. V 77. minutě se po
delší době dostali do šance domácí. Míč z Khýrovy kopačky
však pouze rozvlnil síť z vnější
strany branky. Pojistku v podobě
gólového zápisu měl v závěru utkání na noze hostující Dvořák. Z
deseti metrů však vystřelil kolem
tyče do zámezí.
Velmi slušně odehrané utkání, ve
kterém rozhodčí udělil pouze jedinou žlutou kartu za faul mělo

nepěknou dohru. Tu přinesly až
poslední vteřiny zápasu. Domácím se totiž z ojedinělého útoku podařilo dopravit míč do sítě.
Jenže asistent rozhodčího odmával a hlavní rozhodčí odpískal
ofsajd. Zda šlo skutečně o ofsajd
či nikoliv je těžké posoudit. Jak
už to v podobných případech
bývá, většina příznivců domácích byla přesvědčena o tom,
že ofsajd nebyl a většina příznivců hostů včetně rozhodčích byla
přesvědčena o tom, že ofsajd byl.
Toto rozhodnutí se nelíbilo divákům a především aktérům na
hřišti, což dávali velmi hlasitě najevo. A tak vzplály vášně. Vše bohužel vyústilo v urážky rozhodčích za což viděl nejprve Khýr
žlutou a po ní i červenou kartu a
chvíli na to se museli z hřiště předčasně odporoučet i Pavlát s Musilem. Uvidíme co přinese následující hrané kolo. Zástupci Bedihoště tvrdí, že nebudou mít dostatečný počet hráčů ke hře. Uvidíme.
-lk-

25. května 2009

Mostkovice i Jesenec potřebovaly zvítězit, nerozhodný výsledek nepomohl nikomu
TJ Sokol Mostkovice - SK Jesenec
1:1 (1:1)

MOSTKOVICE - Veledůležité
utkání v rámci 23. kola, I. A třídy,
skupiny B, Olomouckého KFS se
včera hrálo na hřišti v Mostkovicích. Místní Sokol, který se zabydlel na nelichotivém předposledním, tedy pravděpodobně sestupovém místě, zde v regionál-

líbivém utkání nakonec došlo k
dělbě bodů, což nepomohlo ani
jednomu mužstvu.
Branky: 28. J. Karafiát - 29. BuriV průběhu celého zápasu bylo k
an. ŽK: Skřebský, Vojtíšek, Milar,
vidění velké množství pěkných František PIŇOS (Mostkovice): „Bylo to zajímavé utkání líbivé
J. Karafiát - Horák, T. Ullmann,
oku diváka. Klobouk dolů před našimi hráči, kteří dokázali se soupemomentů o což se postaraly
Čížek. Diváků: 200. Rozhodčí:
obě mužstva rovným dílem. Hned řem z čela tabulky držet krok. Ke konci utkání nám chybělo trochu
Odstrčil - Sigmund, Menšík. Seve 2. minutě nastřelil hostující P. štěstí. Karafiát mohl vstřelit vítězný gól. Kluky musím pochválit za
stavy mužstev -Sokol MostkoTichý ml. obránce a míč vynikající bojovný výkon, se kterým jsem maximálně spokojen. Bovice: Lukáš - O. Zapletal,
skončil v zámezí. V 8. mi- hužel, bod je pro nás málo a pokud budou sestupovat dvě mužstva,
Cigr, M. Vojtíšek, Skřebský nutě vyzkoušel pozornost tak to pro nás bude špatné.“
Šlambor, Milar, Kroupa, R.
domácího gólmana Kone- Jaroslav ULLMANN (Jesenec): „Celý zápas jsme byli fotbalověKarafiát (38. Kazda) - J. Karafiát, ním derby hostil druhé mužstvo čný a chvíli na to
jší, vytvořili jsme si tlak, ale nedokázali jsme vstřelit vítězný gól. V
Kroupa. Trenér: František Piňos. tabulky, fotbalisty Jesence. Jaké měl ve velkém vápně stejný hráč závěru jsme hru otevřeli, neboť jsme hráli na vítězství a nakonec jsme
SK Jesenec: Hradil - Burian, M. byly výchozí pozice soupeřů před dostatek času i prostoru, ale vy- ještě mohli inkasovat. Soupeř moc hrát nechtěl, pouze nakopával
Klicpera, P. Tichý st., Horák - Ko- tímto utkáním? Obě mužstva po- střelil nad branku. Další šanci měl míče a naší hře ani nevyhovoval nerovný terén. Postup do vyšší soutnečný, Čížek (85. Abrahám), Tyl třebují body jako sůl, hosté v boji hostující Tyl, ke kterému doputo- ěže jako cíl nemáme, přesto budeme bojovat až do posledního ut(63. P. Klicpera), T. Ullmann - J. o postup do KP, domácí v boji o val míč po rozehraném trestném kání.“
-lkTichý, P. Tichý ml.Trenér: Jaro- udržení.
kopu, ale brankář jej
slav Ullmann.
V bojovném, pro oko diváka vyboxoval do bezpečí. Mostkovi- ce se snažily ohrozit soupeře na- si před brankou Mostkovic pokopávanými míči na nabíhající čínal hlavně Ullmann. Slibně se
útočné hroty což příliš k úspě- vyvíjela akce, kdy se prokličkochu nevedlo. Ve 28. minutě však val do velkého vápna, ale obrarozehráli domácí trestný kop, na mu v zakončení akce zakterý nechal rozhodčí zopakovat bránila za cenu rohového kopu.
pro předčasné vyběhnutí Čížka Gólové parametry měla také
ze zdi. A když míč z opakované- střela Čížka, brankář Lukeš
ho pokusu změnil po teči směr, však míč v pádu vytěsnil mimo
bezmocný gólman Hradil jeho tyče své branky. A domácí brancestě do sítě zabránit nedokázal - kář se vyznamenal i v 75. mi1:0. Ovšem domácí se z vedení nutě, kdy vyrazil Ullmannovu
příliš dlouho neradovali. Již v střelu. Vzápětí Ullmann rozenásledující minutě se na hranici hrával rohový kop, míč zůstal
velkého vápna perfektně uvolnil stát u ležícího gólmana, ale naBurian a vyrovnal na 1:1. Po- štěstí pro domácí se k dorážce
slední šance před změnou stran hráči Jesence nedostali. V závěměly Mostkovice. Nejprve ru utkání hosté hru otevřeli což
Kroupa pálil ze standardní situa- se jim málem stalo osudným.
ce do zdi a pak na centr Karafiáta Proti osamocenému gólmanovi
od brankové čáry nikdo nedosá- se totiž řítil J. Karafiát, jeho prvhl a míč skončil v zámezí.
ní střelecký pokus vyběhnuvší
Druhá půle začala slibnou šancí brankář reflexivně rukou vyradomácího Milara, který po trest- zil a opakovaná střela cestu do
ném kopu hlavičkoval mimo ty- zcela odkryté branky nenašla. A
če. A nebezpečná byla i střela J. když v 88. minutě na druhé
Karafiáta z otočky, jenže míč straně neskončila gólem ani akproplachtil kolem tyče do záme- ce, kdy J. Tichý ležící na zemi
zí. S postupujícím časem začali přihrál volnému P. Tichému ml.,
Derby je boj. Včerejší zápas mezi Mostkovicemi s Jesencem přinesl pěknou podívanou plnou fotbalových soubojů. Na mít míč na kopačkách stále dospěl zajímavý zápas k nerozsnímku tatakuje domácího Kroupu autor jesenecké branky Burian
foto: Lubomír Kaprál častěji hosté. Velmi nebezpečně hodnému výsledku.
-lk-

HLASY TRENÉRŮ

NAVŠTÍVILI JSME

Kralice s Určicemi tentokrát bez bodů
FC Kralice na Hané - TJ Jeseník
1:2 (1:0)
Branka Kralic: 14. Havlena. Rozhodčí: Jílek - Molík, Hampl. ŽK Kralic:
Liška, Vybíhal, Halenka. ČK: 42. po 2
ŽK Vybíhal. Diváků: 200. Sestava
Kralic: Kofroň - O. Petržela, Ohlídal,
Dočkal, Liška - Valtr, Růžička, Halenka, Hatle (73. M. Trnavský) - Z. Petržela, Vybíhal. Trenér: Zdeněk Chytka.
Kralickým domácí půda v poslední
době nesvědčí. Po porážce sUrčicemi,
tentokrát přenechali všechny body Jeseníku. Také průběh utkání byl derby
podobný jako vejce vejci. Domácí fotbalisté začali velmi aktivně, vstřelili brzy vedoucí branku a ovládali hru. Jeseník však spíše ze dvou pološancí ve
druhé půli skóre otočil a nervózní domácí už nestihli ani vyrovnat. Utkání
se vyvíjelo od začátku podle představ
domácích diváků i hráčů. Hned ve 14.

PŘEBOR OKFS

minutě nabil na hranici pokutového
území z nepřímého kopu Valtr proti
noze Halenkovi a jeho pumelici zastavila až síť - 1:0. I nadále pokračovali
Kraličtí v líbivé hře, ale jen do 25. minuty. Pak začali hrát spíše profesorsky
a po zbytečném vyloučení Vybíhala za
klukovský faul šli do šaten v deseti a
jen s jednobrankovým náskokem. Po
změně stran pak pokračovali
v neslaném nemastném výkonu a
zákonitě přišel vyrovnávací trest, po
břevnu Z. Petržely. Ohlídal dával hlavou malou domů Kofroňovi, který
místo jistoty rukou volil frajeřinu se
zpracováváním až mu míč vypíchl dotírající útočník - 1:1. V73. minutě bylo
ještě hůře. Po špatné rozehrávce a domnělém autu přestala domácí obrana
hrát a O. Petržela nechal s bohorov-

ným klidem soupeře skórovat - 1:2.
Závěrečné minuty se opět nesly
vatmosféře velké nervozity a frustrace
zejména z domácího tábora, ale to vyrovnání přinést nemůže…“Prohráli
jsme si ten zápas sami. Soupeř měl dvě
pološance nebo spíše ne, ale my jsme
mu ty góly darovali. Druhou věcí je naše zbytečná nervozita. Surčitým výrokem rozhodčích se musíme umět vyrovnat, zvláště když nehrajeme o
záchranu, tak je škoda, že nejsme
schopni si zahrát pěkný fotbal. Zápas
jsme si pokazili vlastní neukázněností,“ kroutil hlavou nad nepochopitelnou nervozitou jeho svěřenců kralický
trenér Zdeněk Chytka.

150. Sestava Určic: Nejezchleb Kroutil, Ullmann, Mlčoch, Mikeš Blaha (28. Javořík), Vaněk (60. Fréhar), Macourek, Havlena - Laník,
Trajer (13. Burget). Trenér: Svatopluk
Kovář.
Předpokládaná porážka Určic na půdě rozjetých Kozlovic narostla nakonec do pětibrankové dimenze. Domácí mužstvo mohutně šturmující za
záchranou rozdává gólové příděly na
potkání a Určičtí nebyli v neděli
výjimkou. „Na útočnou sílu soupeře
jsme se připravovali, ale naše zaměření na defenzívu nám vydrželo
jen do 13. minuty,“ okomentoval
stručně zborcení taktiky hostující
trenér Svatopluk Kovář. Brankostroj
FK Kozlovice - TJ Sokol Určice
Kozlovic odstartovala nešťastná ruka
5:0 (3:0)
Kroutila v rohu šestnáctky, která byla
Branky: 13. z pen., 56. a 90. Zezula, ztrestána penaltou - 1:0. Po půlhodině
30. Lepša, 31. Kaďourek. Rozhodčí: hry přišla další slabší chvilka obrany
Anýž - M. Straka, Caletka Diváků: Určic. Nejezchleb vyrazil míč

k nohám Havleny, poté ho sebral a
přísný arbitr nařídil nepřímý kop
zpenaltové značky. Po rozehrání propálil Lepša vše co mu stálo v cestě
kromě sítě - 2:0. Z dalšího protiútoku
využil Kaďourek chybu vrozehrávce
a zvýšil na tříbrankový rozdíl. Jednoznačná partie pokračovala i po změně
stran. V 56. minutě prohrál Havlena
běžecký souboj se Zezulou a ten
zblízka zvýšil na 4:0. Když pak neproměnil pokutový kop za faul na Laníka ani jindy neomylný Ullmann,
dovršil dílo zkázy hattrickem
v nastaveném čase Zezula. „Bohužel
se nacházíme v takové situaci v jaké
jsme. Dnes bychom nedali gól snad
ani do půlnoci a naše kontraproduktivita je opravdu k zamyšlení. Měli bychom dohrát soutěž se ctí a začít se připravovat na další sezónu,“ nebylo
příliš do řeči určickému trenérovi Svatopluku Kovářovi.
-zv-
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ZÁPASOVÁ NABÍDKA
DIVIZE, SKUPINA„D“
27. kolo: TJ Sokol Protivanov - FS Napajedla (neděle 31.5., 16:30, Stloukal
- Seidl, Molík), FC Velké Meziříčí - Sokol Konice (neděle 31.5., 10:15, Šenkýř - Smekal, Laštůvka).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
28. kolo: TJ Tatran Litovel - FC Kralice na Hané (sobota 30.5., 16:30, Tomeček - Běhal, Machala), TJ Sokol Určice - 1. HFK Olomouc „B“ (neděle 31.5.,
16:30, Krobot - Niederle, O. Šrámek).
I.ATŘÍDA, SKUPINA„B“
24. kolo: SK Jesenec - FK Nové Sady (neděle 31.5., 16:30, Kreif - Šebesta,
Milar), TJ Sokol Čechovice - TJ ORESVO Sokol Plumlov (neděle 31.5.,
16:30, Malaník - Hampl, Lasovský), TJ Sokol Klenovice n.H. - FK Brodek u
Přerova (sobota 30.5., 16:30, O. Šrámek -Vedral, Motal), SK Lipová TJ Sokol Kožušany (neděle 31.5., 16:30, Lepka - Šmíd, M. Vlk), FKM Opatovice-Všechovice - TJ Sokol Mostkovice (neděle 31.5., 10:00, Kubíček Zdřálek, Oulehla).
I.B TŘÍDA, SKUPINA„A“
24. kolo: FC Kostelec na Hané - FK Býškovice/H. Újezd (neděle 31.5.,
16:30, Novák - Řepa, Svozil), TJ Sokol Horní Moštěnice -TJ Sokol Pivín (sobota 30.5., 16:30, Petr -Tomášek, Kučera), TJ Sokol Vrchoslavice Tatran Všechovice (neděle 31.5., 16:30, Boháč - Křepský, Vrážel), TJ Slavoj
Kojetín - FK Němčice nad Hanou (sobota 30.5., 16:30, Dokoupil - Baďura,
Odstrčil), TJ Haná Nezamyslice-TJ Sokol Hustopeče n./B. (sobota 30.5.,
16:30, Křepský - Kubíček, K. Krutovský), TJ Sokol Tovačov -TJ Haná Prostějov (neděle 31.5., 16:30, Valouch - Ženožička, Kičin).
II. TŘÍDA- PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
24. kolo: Sokol Přemyslovice - TJ Sokol Brodek u Prostějova (NE 31.5.,
16:30), FC Dobromilice -TJ Sokol Držovice (NE 31.5., 16:30), Sokol Otaslavice - FC Hvozd (NE 31.5., 16:30), TJ Sokol Zdětín - Sokol Bedihošť (NE
31.5., 16:30), Sokol Vrahovice - TJ Sokol Protivanov „B“ (SO 30.5., 16:30),
TJ Sokol Čechovice „B“ - FC Výšovice (SO 30.5., 16:30), TJ Sokol Určice
„B“ - Sokol Konice „B“ (SO 30.5., 16:30).
III. TŘÍDA
24. kolo: TJ Sokol Tištín -TJ Vitčice (NE 31.5., 16:30), TJ Pavlovice u Kojetína -TJ Jiskra Brodek u Konice (NE 31.5., 16:30), TJ Horní Štěpánov TJ Otinoves (NE 31.5., 16:30), TJ Smržice - Sokol Vícov (NE 31.5., 16:30),
FC Kralice na Hané „B“ - Sokol Olšany (NE 31.5., 16:30), FC Ptení - Sokol
Čechy pod Kosířem (NE 31.5., 16:30), FC Kostelec na Hané „B“ - SK Jesenec „B“ (SO 30.5., 11:00).
IV. TŘÍDA, SKUPINA„A“
16. kolo: TJ Krumsín - TJ Sokol Kladky (NE 31.5., 16:30), Sokol Přemyslovice „C“ - FC Hrubčice (SO 30.5., 16:30), TJ Haná Prostějov „B“ - Sokol Otaslavice „B“ (SO 30.5., 16:30), TJ Sokol Zdětín „B“ - TJ Sokol Drahany (SO
30.5., 16:30).
IV TŘÍDA, SKUPINA„B“
16. kolo: TJ Biskupice - FK Němčice nad Hanou „B“ (NE 31.5., 16:30), FC
Morávia Doloplazy -TJ Sokol Tvorovice (NE 31.5., 16:30), TJ Haná Nezamyslice „B“ - TJ Sokol Ivaň (SO 30.5., 10:00), Sokol Přemyslovice „B“ - TJ
Sokol Brodek u Prostějova „B“ (NE 31.5., 13:30).
Moravskoslezská divize žen, skupina „B“
17. kolo: Sokol Božice - FC Kostelec na Hané (neděle 31.5. 13:00 hodin).
Moravskoslezská divize dorostu, skupina „D“
25. kolo: 1. SK Prostějov - Tatran Brno Bohunice (neděle 31.5., 14:15 starší,
16:30 mladší, rozhodčí: Stloukal - Majer, K. Krutovský, hřiště Olšany).
Krajský přebor, starší dorost
24. kolo: 1. HFK Olomouc „B“ - FC Kostelec na Hané (sobota 30.5., 10:15,
Kučera
Tomášek, Petr, hřiště Hodolany), FC Kralice na Hané - FK Mohelnice-Moravičany (sobota 30.5., 10:00, Němec - Novák, OFS), TJ Haná Nezamyslice Slavoj Černovír (neděle 31.5., 13:00, I. Antoníček - OFS, OFS), FKM Konice
-TJ Sokol Čechovice (sobota 30.5., 10:00, Lizna - Václavík, OFS).
Krajský přebor, mladší dorost
24. kolo: 1. HFK Olomouc „B“ - FC Kostelec na Hané (sobota 30.5., 12:30
hodin, Tomášek - Kučera, Petr, hřiště Hodolany), FC Kralice na Hané - FK
Mohelnice-Moravičany (sobota 30.5., 12:15, Novák - Němec, OFS), TJ Haná
Nezamyslice - Salvoj Černovír (neděle 31.5., 15:15, I. Antoníček - OFS, OFS),
FKM Konice - TJ Sokol Čechovice (sobota 30.5., 12:15, Václavík - Lizna,
OFS).
Krajská soutěž, skupina „B“, starší dorost
24. kolo:TJ Sokol Určice - FK Nové Sady (sobota 30..5., 14:15, Milar), TJ Sokol Vrahovice - TJ Sokol Troubky (neděle 31.5., 10:30, Svozil).
Přebor OFS Prostějov - dorost
28. kolo: FK Němčice nad Hanou - TJ Sokol Klenovice na Hané (SO 30.5.,
10:45), FC Dobromilice - Sokol Přemyslovice (SO 30.5., 9:30), Sokol Otaslavice - TJ Sokol Brodek u Prostějova (SO 30.5., 10:00), TJ Sokol Mostkovice
- TJ Sokol Držovice (SO 30.5., 10:00), TJ Sokol Protivanov - FC Výšovice
(SO 30.5., 10:30), FKM Konice „B“ - TJ Jiskra Brodek u Konice (NE 31.5.,
13:30, hřiště Kladky).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-zv-

* FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY *
DIVIZE, SKUPINA„D“
26. kolo: FK Mohelnice-Moravičany-Sokol Protivanov 2:1, FS Napajedla-FC Forman Boskovice 3:1, SK Spartak Hulín-FK
Šardice 1:4, FC Viktoria Otrokovice-Horácký FK Třebíč 1:0, FC Žďas Žďár nad Sázavou-SK Líšeň 1:4, SK Rostex Vyškov-Framoz Rousínov 1:0, MKZ Rájec-Jestřebí-FC
Velké Meziříčí 1:1, SK Dekora Ždírec nad
Doubravou-Sokol Konice 0:1
1. Šardice
27 19 4 4 56:20 61
2. SK Líšeň 27 19 4 4 56:21 61
3. Hulín
27 14 7 6 51:24 49
4. Třebíč
27 13 8 6 36:19 47
5. Vyškov
27 13 6 8 42:30 45
6. Otrokovice 27 11 6 10 44:35 39
7. Konice
27 11 3 13 40:60 36
8. Protivanov 27 10 5 12 33:30 35
9. Žďár n/S
27 9 7 11 43:49 34
10. V. Meziříčí 27 9 6 12 34:44 33
11. Rousínov 27 9 4 14 29:36 31
12. Boskovice 27 8 6 13 27:48 30
13. Napajedla 27 7 8 12 32:49 29
14. Jestřebí
27 6 7 14 28:45 25
15. Mohelnice 27 7 4 16 31:52 25
16. Ždírec n/D 27 6 5 16 25:45 23
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
27. kolo: 1.HFK Olomouc "B"-Sokol Leština 9:0, FK Kozlovice-Sokol Určice 5:0, FK
Šternberk-TJ Zlaté Hory 4:1, FC Kralice na
Hané-TJ Jeseník 1:2,SK Loštice-TJ Tatran
Litovel 1:0, FK Mikulovice-1.FC Přerov
3:3, FC Hněvotín-FC Želatovice 2:1, FC Dolany-TJ Sokol Ústí u Hranic 2:1
1. Mikulovice 27 20 3 4 66:26 63
2. Olomouc "B"27 15 5 7 53:32 50
3. Litovel
27 15 1 11 52:32 46
4. Určice
27 12 8 7 44:42 44
5. Kralice
27 13 4 10 38:34 43
6. Dolany
27 12 5 10 55:45 41
7. Hněvotín 27 12 5 10 48:39 41
8. Želatovice 27 10 5 12 58:62 35
9. Jeseník
27 10 5 12 37:46 35
10. Přerov
27 10 4 13 42:38 34

11. Kozlovice 27 9 5 13 49:55 32
12. Šternberk 27 9 5 13 40:50 32
13. Ústí u Hranic 27 9 4 14 38:51 31
14. Zlaté Hory 27 8 6 13 27:41 30
15. Leština
27 6 8 13 27:63 26
16. Loštice
27 6 7 14 33:51 25
I.ATŘÍDA, SKUPINA"B"
23. kolo: TJ Sokol Mostkovice-SK Jesenec
1:1, TJ Sokol Kožušany-FKM OpatoviceVšechovice 2:1, SK Náměšť na Hané-SK
Lipová 1:0, FK Brodek u Přerova-TJ Sokol
Troubky 4:2, Spartak VTJ Lipník nad Bečvou-TJ Sokol Klenovice na Hané 1:2, TJ
ORESVO Sokol Plumlov-TJ Sokol Bělotín
1:3, FK Nové Sady-TJ Sokol Čechovice 1:2
1. Bělotín
23 16 2 5 51:23 50
2. SK Jesenec 23 14 4 5 59:30 46
3. Brodek u PR 23 12 4 7 60:43 40
4. Troubky
23 11 6 6 43:26 39
5. Kožušany 23 12 1 10 42:43 37
6. Náměšť n/H 23 11 2 10 47:39 35
7. Opatovice 23 9 8 6 32:31 35
8. Nové Sady 23 7 10 6 30:28 31
9. Klenovice 23 8 5 10 35:45 29
10. Čechovice 23 9 1 13 30:40 28
11. Plumlov
23 8 3 12 40:47 27
12. Lipník n/B 23 7 3 13 29:39 24
13. Mostkovice 23 5 8 10 22:43 23
14. Lipová
23 2 3 18 11:54 9
I.B TŘÍDA, SKUPINA "A"
23. kolo: TJ Haná Prostějov-FC Kostelec
na Hané 3:1, TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou-TJ Sokol Tovačov 2:0, FK Němčice
nad Hanou-TJ Haná Nezamyslice 0:4,Sokol Domaželice-TJ Slavoj Kojetín 1:2, Tatran Všechovice-TJ Sokol Radslavice 2:1, TJ
Sokol Pivín-TJ Sokol Vrchoslavice 3:3, FK
Býškovice/Horní Újezd-TJ Sokol Horní
Moštěnice 1:0
1. Kojetín
23 16 5 2 59:29 53
2. Všechovice 23 16 4 3 62:25 52
3. Býškovice 23 13 4 6 37:25 43
4. Prostějov 23 12 5 6 53:35 41
5. Kostelec
23 11 5 7 43:30 38

6. H. Moštěnice23 10 5 8 34:23 35
7. Hustopeče 23 9 7 7 40:33 34
8. Vrchoslavice 23 6 10 7 32:41 28
9. Pivín
23 7 5 11 36:56 26
10. Nezamyslice23 6 6 11 26:33 24
11. Tovačov
23 6 5 12 29:37 23
12. Radslavice 23 4 8 11 24:43 20
13. Domaželice 23 2 8 13 25:49 14
14. Němčice
23 2 5 16 20:61 11
PŘEBOR OFS Prostějov
23. kolo:TJ Sokol Brodek u Pv - TJ Sokol
Určice "B" 6:1 (Zapletal 3, Hodulák 2, Kaplánek - Buřt), TJ Sokol Držovice - Sokol
Přemyslovice 0:0, FC Hvozd - FC Dobromilice 3:1 (Lang, Procházka, L. Poles - Matoušek), TJ Sokol Protivanov "B" TJ Sokol Otaslavice 1:3(Bílek - Dokoupil,
Rozsypal, Kaláb), Sokol Bedihošť - Sokol
Vrahovice 0:1 (Šedivý), FC Výšovice -TJ
Sokol Zdětín 1:0 (Koukal), Sokol Konice
"B" - TJ Sokol Čechovice "B" 7:0(Kaprál
2, Mohelník 2, Antl, D. Kvapil, Deutsch).
1. Vrahovice 23 15 6 2 53:26 51
2. Určice "B" 23 14 5 4 41:33 47
3. Držovice
23 11 7 5 46:33 40
4. Bedihošť 23 12 3 8 43:37 39
5. Konice "B" 23 10 5 8 39:29 35
6. Hvozd
23 8 8 7 35:29 32
7. Otaslavice 23 9 5 9 45:48 32
8. Brodek u Pv 23 8 5 10 46:48 29
9. Přemyslovice23 6 9 8 39:31 27
10. Zdětín
23 7 6 10 26:27 27
11. Protivanov "B"23 6 7 10 31:38 25
12. Dobromilice 23 6 3 14 37:52 21
13. Čechovice "B"23 6 3 14 29:59 21
14. Výšovice 23 6 2 15 28:48 20
III. třída, OFS
23. kolo: Jiskra Brodek u Konice-TJ Tištín
0:1, TJ Otinoves-TJ Pavlovice u Kojetína
3:1, Sokol Vícov-TJ Horní Štěpánov 2:5, Sokol Olšany-TJ Smržice 3:1, Sokol Čechy p.
K.-FC Kralice na Hané "B" 0:3, SK Jesenec
"B"-FC Ptení 2:0, TJ Vitčice-FC Kostelec na
Hané "B" 1:1

1. Olšany
23 16 4 3 68:22 52
2. Brodek u K 23 15 6 2 66:26 51
3. Otinoves
23 14 3 6 56:35 45
4. Kralice "B" 23 13 5 5 55:30 44
5. Pavlovice 23 12 2 9 55:63 38
6. Smržice
23 11 3 9 52:42 36
7. Kostelec "B" 23 8 4 11 35:55 28
8. H. Štěpánov 23 8 3 12 38:55 27
9. Tištín
23 7 4 12 33:46 25
10. Vitčice
23 7 3 13 44:74 24
11. Čechy p. K. 23 7 2 14 44:48 23
12. Jesenec "B" 23 7 2 14 39:55 23
13. Ptení
23 6 5 12 22:41 23
14. Vícov
23 6 2 15 37:52 20
IV. třída, OFS skupina „A“
15. kolo: Sokol Drahany-TJ Haná Prostějov
"B" 1:1, Sokol Rozstání-TJ Sokol Zdětín "B"
2:3, Sokol Kladky-Sokol Přemyslovice "C"
0:2, Sokol Otaslavice "B"-TJ Krumsín 3:1
1. Přemyslovice "C"13 11 1 1 43:11 34
2. Prostějov "B"13 8 3 2 35:17 27
3. Kladky
13 8 3 2 27:10 27
4. Krumsín
13 8 0 5 30:18 24
5. Hrubčice
13 4 4 5 22:25 16
6. Drahany
14 4 2 8 19:29 14
7. Rozstání
14 4 2 8 19:32 14
8. Otaslavice "B" 13 3 0 10 13:40 9
9. Zdětín "B" 14 2 1 11 14:40 7
IV. třída, OFS skupina „B“
15. kolo:Sokol Ivaň-TJ Biskupice 2:6, TJ Sokol Brodek u Pv "B"-TJ Haná Nezamyslice
"B"2:3,SokolTvorovice-SokolPřemyslovice
"B" 1:0, TJ Želeč-FC Morávia Doloplazy 2:3
1. Nezamyslice "B"13 11 1 1 38:15 34
2. Přemyslovice "B"137 3 3 26:24 24
3. Tvorovice 14 7 1 6 49:33 22
4. Ivaň
13 7 1 5 32:32 22
5. Biskupice 14 5 2 7 44:34 17
6. Želeč
14 3 8 3 21:18 17
7. Němčice "B"13 5 2 6 27:25 17
8. Brodek u Pv "B"13 3 1 9 21:42 10
9. Doloplazy 13 2 1 10 19:54 7
MSDD - starší dorost
24. kolo: FC Velké Meziříčí - FC Viktoria Ot-

rokovice 2:1, FC Slovan Havlíčkův Brod - FK
Kunovice 2:1, FC Dosta Bystrc-Kníničky ČSKUherskýBrod9:1,SKLíšeň-1.SKProstějov1:0,SFKVrchovina-MěstskýSKBřeclav 3:0, ČAFC Židenice Brno - HFK Třebíč
0:5,Tatran Brno Bohunice - FK Humpolec 5:2.
1. SK Líšeň
23 16 4 3 59:15 52
2. Třebíč
23 16 2 5 60:22 50
3. Prostějov
23 13 4 6 47:28 43
4. Břeclav
23 11 2 10 40:36 35
5. Bohunice
23 10 5 8 47:46 35
6. Bystrc
23 9 6 8 43:37 33
7. Otrokovice
23 9 6 8 38:34 33
8. V. Meziříčí
23 8 7 8 38:35 31
9. Vrchovina
23 9 4 10 35:32 31
10. Uh. Brod
23 9 2 12 29:57 29
11. H. Brod
23 8 4 11 41:49 28
12. Židenice
23 6 2 15 27:59 20
13. Humpolec 23 6 1 16 37:61 19
14. Kunovice
23 5 3 15 24:54 18
KRAJSKÝ PŘEBOR, STARŠÍ DOROST
23. kolo:TJ Sokol Čechovice-Viktoria Přerov 1:2, TJ Slovan Černovír-FKM Konice
3:0, TJ Tatran Litovel-TJ Haná Nezamyslice 7:0, FK Mohelnice/Moravičany-FK
SAN JV Šumperk 0:1, Spartak VTJ Lipník
n.B.-FC Kralice na Hané 1:0,TJ Sokol Tovačov-1. HFK Olomouc "B" 1:3
1. Litovel
23 19 2 2 66:19 59
2. Šumperk
23 19 1 3 94:19 58
3. Olomouc "B"23 17 6 0 84:17 57
4. Mohelnice 23 16 4 3 67:23 52
5. Černovír
23 11 3 9 50:46 36
6. Lipník n.B. 23 10 3 10 36:59 33
7. Čechovice 23 8 5 10 32:35 29
8. Konice
23 7 3 13 31:59 24
9. Šternberk 22 7 2 13 32:42 23
10. Přerov
23 7 2 14 33:52 23
11. Nezamyslice23 6 2 15 23:56 20
12. Tovačov
23 6 2 15 25:67 20
13. Kralice
23 5 4 14 28:51 19
14. Kostelec
22 2 1 19 21:77 7
KRAJSKÝ PŘEBOR, MLADŠÍ DO-

ROST
23. kolo:TJ Sokol Čechovice-Viktoria Přerov 1:2, TJ Slovan Černovír-FKM Konice
3:1, TJ Tatran Litovel-TJ Haná Nezamyslice 6:1, FK Mohelnice/Moravičany-FK
SAN JV Šumperk 1:2, Spartak VTJ Lipník
n.B.-FC Kralice na Hané 0:3,TJ Sokol Tovačov-1.HFK Olomouc "B" 0:6
1. Olomouc "B"23 18 4 1 81:17 58
2. Šumperk
23 16 5 2 71:20 53
3. Mohelnice 23 16 1 6 80:20 49
4. Šternberk 22 15 3 4 56:26 48
5. Přerov
23 13 3 7 48:41 42
6. Černovír
23 11 2 10 74:34 35
7. Litovel
23 11 2 10 52:46 35
8. Tovačov
23 9 3 11 47:62 30
9. Kostelec
22 9 2 11 51:49 29
10. Čechovice 23 6 4 13 37:58 22
11. Lipník n.B. 23 6 2 15 22:60 20
12. Kralice
23 4 4 15 28:60 16
13. Konice
23 4 3 16 22:97 15
14. Nezamyslice23 2 2 19 16:95 8
PŘEBOR OFS, DOROST
27. kolo:TJ Sokol Brodek u Pv-FK Němčice
nad Hanou 9:6, Sokol Přemyslovice-Sokol
Otaslavice 1:4, FC Výšovice-FC Dobromilice 1:3, TJ Sokol Držovice-TJ Sokol Protivanov 1:2, TJ Jiskra Brodek u Konice-SK Lipová 1:7, TJ Sokol Pivín-FKM Konice "B" 7:0
1. Lipová
24 20 3 1135:11 63
2. Dobromilice 23 18 3 2 98:25 57
24 18 3 3 90:23 57
3. Pivín
4. Klenovice 23 18 0 5 95:48 54
5. Protivanov 23 13 2 8 97:42 41
6. Otaslavice 23 13 1 9 83:51 40
7. Němčice
23 10 3 10 64:58 33
8. Držovice
23 7 4 12 50:54 25
9. Výšovice 23 8 0 15 43:11024
10. Mostkovice 23 7 2 14 62:71 23
11. Brodek u K. 24 6 2 16 35:91 20
12. Konice "B" 24 6 1 17 45:99 19
13. Brodek u Pv 23 5 3 15 39:11018
14. Přemyslovice 23 0 1 22 9:152 1
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BC Kecskemét - BC DTJ Prostějov 14:0
Miklós Ráth - Mario Baláž
2:0 na body
János Miháliy - Lukáš Mareček 2:0 vzdáním v 1. kole
Tamás Pekanov - Marek Lukášek
2:0 na body
Balász Bacskai - Vladimír Spousta
2:0 vzdáním v 1. kole
do 75 kg: Richard Baranyi - Zbyněk Spousta
2:0 vzdáním v 1. kole
do 81 kg: Imre Szellö -Václav Hanel
2:0 r.s.c. v 1. kole
do 91 kg: Prostějov váhu neobsadil!
2:0 bez boje
do 57 kg:
do 60 kg:
do 64 kg:
do 69 kg:

PRŮBĚŽNÁ TABULKA INTERLIGY
1. BC Kecskemét (HU)
2. Gladiator Györ (HU)
3. BC Rybnik
(PL)
4. BC DTJ Prostějov
5. Debrecen VSC (HU)

3
4
3
3
3

31
26
24
16
15

13
13
9
9
7

1. LIGA HÁZENÁ
Kostelec slušně, Prostějov propadák
V uplynulém týdnu skončila posledním kolem druhá tuzemská
nejvyšší soutěž házenkářů 1. liga. Druhým rokem v ní mělo Prostějovsko dva zástupce TJ Sokol Kostelec na Hané-HK a TJ Sokol II. Prostějov. Vystoupení obou týmů bylo hodně odlišné. Zatímco exnováček z Kostelce ve své druhé prvoligové sezóně opět
patřil k těm lepším týmům a konečným pátým místem určitě
uspokojil jak své četné fanoušky, tak i funkcionáře. To prostějovský výběr zažil přímo katastrofální ročník. Nevalný vstup do
soutěže a napjatá atmosféra v kabině stála hlavu trenéra Jiřího
Grepla, kterého nahradil Antonín Krist. Pod novým koučem se
sice krátkodobě mužstvo zvedlo a získalo v závěru podzimu čtyři body. Místo plánovaného jarního boje o záchranu však přišlo
vystřízlivění v podobě jedenácti porážek a suverénně poslední
místo znamenající sestup! Společně s tristními výsledky dorostenců a béčka se jedná o nejhorší sezónu snad celé historie prostějovské házené. Podrobný rozbor s hodnocením trenérů a vedení obou klubů a také dalšími statistikami vám přineseme
v některém z příštích vydání Prostějovského Večerníku.
-zvVýsledky 22. kola: TJ Náchod - I.HK Dvůr Králové n.L. 20:21,
HCB OKD Karviná - HBC RONAL Jičín 28:27, HK Slavia VŠ
Plzeň - TJ Fatra-Slavia Napajedla 29:21, TJ Košutka - TJ Tatran
Litovel 39:33, TJ Sokol Kostelec na Hané-HK - TJ Sokol II.
Prostějov 32:28, HK Královo Pole - Sokol HC Přerov 32:25.
1. I.HK Dvůr Králové n.L.
2. HCB OKD Karviná SCM
3. TJ Košutka
4. Sokol HC Přerov
5. TJ Sokol Kostelec n/H.-HK
6. HBC RONAL Jičín
7. TJ Fatra-Slavia Napajedla
8. TJ Náchod
9. TJ Tatran Litovel
10. HK Slavia VŠ Plzeň
11. HK Královo Pole
12. TJ Sokol II. Prostějov

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

16
16
14
13
11
11
9
9
9
9
8
2

1
0
0
1
1
0
2
1
1
1
2
0

5
6
8
8
10
11
11
12
12
12
12
20

614:551
687:579
673:608
629:613
559:582
577:567
648:650
565:576
610:626
531:559
581:618
595:740

33
32
28
27
23
22
20
19
19
19
18
4

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“
Čechovice s Klenovicemi pravděpodobně
zachráněny, Plumlov se topí

Tři kola před koncem druhé nejvyšší krajské soutěže udělaly dva o
záchranu bojující regionální celky
důležitý krok. Jak Čechovice, tak i
Klenovice dokázaly importovat
body z hřišť soupeřů, což jim defacto dává jistotu setrvání vsoutěži.
Hůře je na tom Plumlov, který nestačil doma na rozjetý Bělotín a
stále má nad sebou hrozbu sešupu
o patro níže. Lipová sahala
v Náměšti po bodu, ale díky neuhlídané standardce v závěru nakonec odjela s prázdnou. O nerozhodném derby Mostkovic s Jesencem se dozvíte v podrobné reportáži na straně 25 dnešního vydání.
SK Náměšť na Hané
- SK Lipová 1:0 (0:0)
Rozhodčí: Hetmánek - Kubíček,
Januš. Hráno bez karet. Diváků:
30. Sestava Lipové: Abrahám Šmída, Barták, Müller, Žilka - Havlen, Vlček, Vacula, Žampach (60.
Havelka) - Pukl, Ovad. Trenér:
František Müller.
Očima trenéra Františka Müllera: „Za dnešek musím kluky
konečně pochválit. Nakonec jsme
stejně prohráli, ale stalo se tak až
čtyři minuty před koncem
z vymyšlené standardky. Nevím
proč to ti rozhodčí dělají, když ani
jednomu z celků už defacto o nic
nejde. Určitě ten zápas měl skončit bezbrankovou remízou. Podali jsme asi nejlepší výkon jara.“
Spartak VTJ Lipník n./B.
- TJ Sokol Klenovice na Hané
1:2 (0:1)
Branky Klenovic: 35. Všianský,
70. Přikryl. Rozhodčí: Dubravský
- Oulehla, Navrátil. ŽK Klenovic:
Škantár, T. Cetkovský, Fialka. Diváků: 150. Sestava Klenovic: Jozek - Sigmund, Škantár (30. Cibulka, 90. Schreiber), T. Cetkovský,
Rozehnal - Šimek, Všianský, Kubíček, R. Cetkovský - Přikryl, Fialka. Trenér: Zdeněk Cetkovský.
Očima trenéra Zdeňka Cetkovského: „V utkání o šest bodů jsme
podali naprosto disciplinovaný a

zodpovědný výkon, který nám
přinesl zlaté body. Zaměřili jsme
se na obranu s tím, že i bod by byl
dobrý. Vyšly nám však dvě brejkové akce a vykročili jsme tak
pravou nohou k záchraně. Pochvalu zaslouží kompletní kádr od
gólmana až po posledního útočníka. Také rozhodčí odpískali naprostou rovinu a vyhrocené střetnutí zvládli s bravurou.“
TJ ORESVO Sokol Plumlov TJ Sokol Bělotín 1:3 (1:2)
Branka Plumlova: 25. Ježek. Rozhodčí: Lepka - Šmíd, Řepa. ŽK
Plumlova: J. Kiška. Diváků: 50.
Sestava Plumlova: Stužka - J. Kiška, Kutný, Grmela, R. Bureš - Ježek (50. Daněček), Ševcůj, P. Kiška, Křupka - Frýbort st., Parák
(70. Chmelař). Trenér: Pavel Musil.
Očima trenéra Pavla Musila:
„Po dobrém začátku a vedoucí
brance jsme další šance na rozdílový gól neproměnili. Pak jsme
triviálními individuálními chybami ještě do poločasu dovolili soupeři otočit výsledek. Bělotín se tak
dostal psychicky nahoru a zápas
zkušeně dovedl do vítězného konce. Určitě to byl nejkvalitnější
soupeř, se kterým jsme se na jaře
střetli.“
FK Nové Sady - TJ Sokol
Čechovice 1:2 (0:1)
Branky Čechovic: 8. Vinklárek,
78. Bílý. Rozhodčí: Navrátil - Oulehla, Kičin. ŽK Čechovic: Gréza,
Mráček, Dvořák, Mach. Diváků:
100. Sestava Čechovic: Švéda Gréza, Mráček, Začal, Dvořák Jiří Antoníček, Šteigl, Vinklárek,
Mach - Jan Horák (75. Vrána),
Bílý. Trenér: Jan Pešek.
Očima trenéra Jana Peška: „Po
většinu utkání jsme sice tahali
herně za kratší konec, ale nezměrným úsilím a bojovností celého
týmu, jsme nakonec dokázali díky
dvěma povedeným akcím vydolovat veledůležité tři body.“ -zv-
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Krutá lekce boxerů v Kecskemétu
Hanákům maďarský perkelt nechutnal…
Totální vítězství nebo deprimující devastace. První heslo platí
pro rohovníky nejlepšího maďarského týmu BC Kecskemét a
druhé bohužel pro hanácký
výběr BC DTJ Prostějov. Nezkušená mladá družina z Prostějova
neodjížděla k interligovému utkání do země Hunů s velkýma
očima, ale skutečnost ještě několikanásobně předčila očekávání.
Proti vesměs náctiletým boxerským elévům postavili domácí
činovníci světovými šampionáty
a olympijskými hrami ostřílené
harcovníky, takže si museli
svěřenci Radka Křížka připadat
jako ovce vedené na porážku.
Tak to nakonec v sedmi duelech
vypadalo, když jich pět bylo ukončeno už v prvním kole a jen dva
zápasy byly dobojovány až do
úplného konce. Všechna střetnutí také skončila vítězstvím maďarských barev a tak si Prostějovští vezli domů hodně krutý debakl v poměru 14:0! „Předběžná
dohoda zněla, že za domácí tým
nastoupí také mladí talentovaní
boxeři. Skutečnost však byla úplně jiná. Přiznám se, že jsem
z toho trochu rozladěný. Kecskemét má v Maďarsku pozici
jako u nás Ústí nad Labem a pro-

ti jejich sobotní sestavě by neuspěla ani naše reprezentace,“ nebylo příliš do řeči trenérovi BC
DTJ Radku Křížkovi. Hned

BOX
v neděli však bude mít prostějovský kouč příležitost trochu si
zchladit žáhu. V sokolovně se totiž představí další maďarský tým
Debrecen a ten je zatím
v interligové tabulce poslední.
„Chtěl bych postavit trochu
silnější sestavu, ale je to těžké.
Kluci mají před MČR a tak nechtějí riskovat. Uvidíme jaká bude předběžná dohoda se soupeřem. Debercen nedisponuje tak
silným kádrem jako Kecskemét
a tak máme naději na výhru,“
dívá se už dopředu Křížek.
Váhová kategorie do 57 kg:
Miklós RÁTH - Mario BALÁŽ
2:0 na body
Komentář trenéra Radka
Křížka: „Mário vydržel s maďarským reprezentantem tři kola
a prohrál na body. Výhra Rátha
byla zasloužená, ale Baláž udělal
pěkný zápas.“
Váhová kategorie do 60 kg:
János MIHÁLIY - Lukáš MA-

REČEK 2:0 vzdáním v 1. kole
Komentář trenéra Radka
Křížka: „Tam byla jasná převaha
domácího borce. Soupeř byl o
dvě třídy lepší a přestože se Mareček snažil tak na něj neměl. Nechtěl jsem ho tam nechávat a raději to ukončil. Nemělo to smysl.“
Váhová kategorie do 64 kg: Tamás PEKANOV - Marek LUKÁŠEK 2:0 na body
Komentář trenéra Radka Křížka: „Další reprezentant v dresu
soupeře. Lukášek se zkušeným
borcem udělal výborný zápas. Je
to neskutečně odolný kluk a já tomu jak boxuje ani nevěřil. Prohrál
na body, ale pro mě osobně byl
Lukáškův výkon velmi příjemným překvapením.“
Váhová kategorie do 69 kg: Balász BACSKAI - Vladimír
SPOUSTA 2:0 vzdáním v 1. kole
Komentář trenéra Radka Křížka: „To byla hra kočky s myší.
Balász dal Spoustovi hned tvrdý
úder na spodek a tak jsem to raději také vzdal.“
Váhová kategorie do 75 kg: Richard BARANYI - Zbyněk
SPOUSTA 2:0 vzdáním v 1. kole
Komentář trenéra Radka Křížka:
„Zbyněk udělal chybu v tom, že si

Už to tušili.Mladičcí boxeři BC DTJ Prostějov se nechali před utkáním
v Kecskemétu na památku zvěčnit. Smutné výrazy v jejich tvářích však
vyjadřují jasně jejich obavy z nastávajícího nerovného boje…
špatně nasadil přilbu. Při její
úpravě byl automaticky podle pravidel počítán. Baranyi do něj vletěl
a zasypal ho údery, tak jsem tam
raději také hodil ručník.“
Váhová kategorie do 81 kg: Imre SZELLÖ - Václav HANEL
2:0 r.s.c. v 1. kole
Komentář trenéra Radka Křížka: „To nebyl ani zápas. Szellö
hrál svou hru, ale i kdyby nic nedělal tak by asi vyhrál. To byl tak

obrovský výkonnostní rozdíl, že
ani nemělo cenu tam Hanela posílat.“
Váhová kategorie do 91 kg: Prostějov váhu neobsadil - 2:0 bez boje!
Komentář trenéra Radka Křížka: „Tam měl boxovat Hájek, ale
nepustili ho z práce, měl bohužel
službu. Zavolal mi v pátek
z práce, ale nikoho už jsme nesehnali.“
-zv-

Muži i dorost Sokola I nestačili doma na Žďár
Uplynulý víkend mnoho štěstí
nohejbalistům Sokola I Prostějov nepřinesl. V pomyslném
dvojboji Hané s Vysočinou slavili úspěch hráči z Vysočiny,
přesněji Žďár nad Sázavou,
kteří dokázali zvítězit jak
v sobotním druholigovém duelu 2:6, tak i překvapivě v neděli
ztratili bod po remíze 5:5 i dorostenci.

tečnost pouze potvrdily. V další
trojici hráči Sokola I Prostějov ve
složení Klaudy, Husařík, Drobil
a P. Nový vykřesali jiskřičku naděje po hladkém vítězství 2:0 na
sety, ovšem hned následující trojka v níž prostějovští Pacejka,
Pluháček a Valenta prohráli, znamenala konečnou ztrátu obou

NOHEJBAL

2. liga muži:

Sokol I Prostějov - SKP Unitop
Žďár nad Sázavou 2:6
Po prvních dvojicích byl sice
stav nerozhodný 1:1, ale bohužel
T. Procházkovi se obnovilo
zranění, což nevěstilo do dalšího
průběhu zápasu nic dobrého. Ve
dvojicích udělala prostějovský
bod dvojice Klaudy - Husařík. Ve
trojicích se již krize v prostějovské sestavě projevila úplně, když
trojice
vedená
Klaudym
s Husaříkem, P. Novým a střídajícím Drobilem, tak i trojice Pacejka, Pluháček a Valenta svá utkání prohrála a Sokol I Prostějov
již v tomto střetnutí prohrával
1:3. Ani důležitou prostřední část
zápasu neodehráli hráči Sokola I
Prostějov dobře. Vloženou 3.
dvojku velmi těsně prohráli a vyrovnaný boj dvou výborných
singlistů prostějovského Klaudyho a hostujícího Hrona nakonec skončil šťastným vítězstvím
Hrona. Za stavu 1:5 už příliš nadějí na alespoň remízový bod nebylo a hned další trojice tuto sku-

bodů. „V tomto důležitém zápase šlo o to, neztratit vedoucí pozici v soutěži a to se bohužel i
vzhledem k obnovenému zranění opory celku T. Procházky nepodařilo. V utkání samotném
nelze upřít bojovnost a nasazení
všem hráčům prostějovského
celku, ale zápas odhalil i některé,
doposud neviditelné slabiny jinak kvalitního celku Sokola I
Prostějov: předcházející zápasy
táhla doposud jedna sestava
hráčů s minimálním střídáním,
hráči, kteří potom musí z ničeho
nic naskočit do rozjetého rychlíku to potom mají vždy těžké.
Pokud se nám podaří vyhrát další
zápas v sobotu 30. května v domácím prostředí, s doposud posledním týmem soutěže Sokolem Třebíč, budeme na tom stále
hodně dobře. V dnešním zápase
se dařilo nejvíce J. Klaudymu a
Husaříkovi, ale bojovnost byla u
všech hráčů, kteří zasáhli do
hry,“ nelámal hůl nad hráči po

jasné porážce klubový šéf Richard Beneš.

Extraliga dorost:

Sokol I Prostějov - SKP Unitop
Žďár nad Sázavou 5:5
Dorostenci Sokola I hráli svůj
druhý zápas ve finálové skupině
dorostenecké extraligy v neděli
24. května 2009 rovněž v domácím prostředí s družstvem
SKP Unitop Žďár nad Sázavou,
tedy po sobotním druholigovém
zápase mužů druhé měření se
Ždárem tentokrát v dorostenecké
kategorii. Úvod zápasu patřil domácím, ale jak se říká první vyhrání…
Po dvojicích byl stav nerozhodný 1:1, když domácí dvojice
Klaudy - Dočekal zdolala jen s
obtížemi dvojici soupeře. Ve
druhé dvojce domácí Valenta s
Lokočem prohráli po nesoustředěném výkonu 1:2 na sety. Již
trojice naznačily, že body zřejmě
zůstanou opět v Prostějově. Domácí trojice Drobil, Lokoč a Dočekal si poradila se sestavou
Žďáru nad Sázavou 2:0, stejně
tak vyhrála své utkání další prostějovská trojka Klaudy, Valenta, Lokoč. Ve špatně rozehrané
třetí dvojici, v níž hrál Pacejka s
Drobilem se navíc při hře zranil
Drobil a střídající Pírek již na porážce této dvojky nic nezměnil.
V singlu Klaudyho a Hrona byl
viděn oboustranně vynikající
nohejbal v němž byl nakonec
šťastnější skvěle bojující Hron.

Holky útočí na medaili
Fotbalistky FC Kostelec na
Hané ve své premiérové sezóně
překvapivě atakují medailové
posty. V devítičlenné tabulce
zaujímá ženský kostelecký
výběr tři kola před koncem lichotivou pátou příčku jen
s jednobodovou ztrátou na druhé
místo. Výkonnostní vzestup nováčka soutěže odstartovala jarní
část, ve které zatím svěřenkyně
trenéra Petra Merty ze šesti utkání dokázaly čtyřikrát zvítězit,
jednou remizovat a jen jedinkrát
prohrály. V současnosti si také
drží pětizápasovou neporazitel-

nost, kterou by rády udržely jistě
až do konce. „Holky opravdu
předvádí hru, na kterou se dá
koukat. Jsou tam zápas od zápasu vidět velké fotbalové pokroky
a oproti podzimu je ten tým úplně na jiné úrovni,“ chválí velký
výkonnostní skok svých hráček
trenér Petr Merta. Zvláště
v následujícím kole však čeká na
kostelecká děvčata zatěžkávací
zkouška první kategorie. Zajíždějí totiž na půdu vedoucího
týmu Sokol Božice. Pro strach
však mohou mít uděláno, protože svého příštího protivníka na

závěr podzimu porazily 3:1!
Alespoň bodík by jistě Kosteleckým hodně pomohl, protože
v posledním dějství hostí v sobotu 6. června beznadějně poslední tým Velkých Pavlovic, se
kterým by měl být plný bodový
zisk jistotou. Rozlosování posledních tří kol tedy kostelec-

Bojovnost nestačila. Přestože se na snímku snáší smeč do pole soupeře, tak na porážce 2:6 se nic nezměnilo
foto: Zdeněk Pěnička
Stav zápasu byl srovnán na 3:3.
Hned následující trojice, v níž
Sokol I Prostějov (Dočekal, Anděl, Lokoč) po velmi dobrém
výkonu porazila první trojici
Žďáru nad Sázavou 2:0 a vzápětí další trojice Sokola I - Klaudy,
Pacejka, Valenta po vítězství 2:0
značně přiblížila bodový zisk
Sokola I. Bohužel vlastními chybami se domácí v závěrečných
dvou dvojicích připravili o zisk
obou bodů, což je může ještě nakonec mrzet. „Utkání bylo velmi
těžké, spokojen jsem s výkonem
Klaudyho a Pacejky, střídající
Anděl se se svým úkolem vypořádal rovněž velmi dobře. U
ostatních hráčů je hodně otaz-

níků v přístupu k utkání od prvního do posledního míče - takto
se nehraje finálová skupina dorostenecké extraligy,“ nebyl vůbec spokojen s přístupem některých hráčů jejich kouč Richard
Beneš.

KP muži:

Tři Dvory - Sokol I Prostějov „B“
4:6
Rezerva Sokola I Prostějov vyhrála v sobotu své další utkání
krajského přeboru v Třech Dvorech 6:4 a B celek Sokola I Prostějov je na bezpečném 2. místě
tabulky krajského přeboru, což
se před začátkem soutěže příliš
nečekalo.
-zv,rb-

MS DIVIZE ŽENY
kým děvčatům dává reálné naděje na úspěch v podobě umístění na bedně. Stačí jen maličkost,
pokud možno dvě poslední střetnutí vyhrát a zároveň čekat na
klopýtnutí soupeřů, které by
mohlo určitě přijít. Pro zajímavost nabízíme los posledních
tří kol družstev hrajících o me-

dailové posty: 16. kolo: Bukovany - Božice, Ivančice - Hovorany, Vlkoš - Mutěnice, Kostelec
n.H. volno. 17. kolo: Hovorany Vracov, V. Pavlovice - Bukovany,
Božice - Kostelec n.H., Vlkoš
volno. 18. kolo: Kostelec n.H. V. Pavlovice, Bukovany - Hovorany, Ivančice - Vlkoš
. -zv-

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Sokol Božice
2. Zemas Hovorany
3. Družba Bukovany
4. Sokol Vlkoš
5. FC Kostelec n. H.
6. DFC Rena Ivančice
7. FK Mutěnice
8. FC Vracov
9. Slavoj V. Pavlovice

13
13
13
14
14
12
13
13
13

9
7
7
7
7
4
3
2
1

2
3
3
2
2
3
5
2
2

2
3
3
5
5
5
5
9
10

36:10
40:15
26:16
31:26
33:33
46:30
13:13
16:56
8:50

29
24
24
23
23
15
14
8
5

Bude děkovačka? Takhle se radovaly fotbalistky Kostelce na Hané po posledním zápase s Bukovany (3:0). Budou mít
důvod i po posledním kole?
Foto: Zdeněk Pěnička

25. května 2009

Oblíbený trenér dostal důvěru i od vedení klubu

„Musí nastat změny i v realizačním kádru,“ říká Peter Bálint
To co si všichni normálně uvažující příznivci prostějovského
basketbalového klubu přáli,
tedy setrvání trenéra Petera
Bálinta ve funkci i v nadcházející sezóně potvrdilo i
rozhodnutí klubové správní
rady. Pracovitý kouč si získal
fanoušky zejména svým nekompromisním přístupem
k rádoby hvězdám. Zkrátka ti
hráči, kteří nechtěli jeho filozofii museli kabinu prvního
týmu opustit a zůstali jen ti,
kteří chtěli zpackanou sezónu
v její druhé polovině zachránit. Změna herního projevu
byla očividná, prakticky od
prvního utkání s novým koučem na lavičce začal hrát do té
doby soubor individualistů
mnohem týmověji, což začalo
přinášet i výsledky. Konečné
čtvrté místo v Mattoni NBL a
také finálová účast v Českém
poháru, byly asi maximem co
se z rozhašeného týmu dalo vymáčknout. Peter Bálint
v následujícím rozhovoru trochu poodkryl zákulisí toho co
se dělo v BK Prostějov a také
jaké má plány do budoucna.
¤ Jak by znělo hodnocení
právě skončené sezóny?
„Na skončenou sezónu mám
dva pohledy. Jeden je výsledkový a ten nehodnotím jako
úspěšný. Protože si myslím, že
dlouhodobě jsou tu nároky jen
na ty nejvyšší posty. Nejinak tomu bylo letos. Opět se přebudoval celý mančaft a cílem bylo ligové finále. Ten cíl jsme nenaplnili. Já si, ale myslím, že ten
výsledek, kterého jsme nakonec dosáhli byl v podstatě úspěšný. Získali jsme medaili, i
když jsme byli prakticky čtvrtí.
Neudělali jsme tedy žádné faux
paux. Druhá rovina je poměr
výher a porážek a tady jsme by-

jsem se snažil vnutit družstvu
defenzivní hru, ale to se mi nepovedlo. Zkrátka to mužstvo
má útočný naturel a je velmi
těžké nutit hráče měnit jejich filozofii. To si myslím, že je velká rezerva a pokud se na tom
podaří s úspěchem zapracovat,
tak má tým velkou perspekti-

Částečně se to naplnilo a já
jsem rád, že to nakonec dopadlo, tak jak dopadlo.“
¤ Byl jste si tedy vědom toho,
že byste v případě velkého neúspěchu mohl v klubu i definitivně skončit?
„Měl jsem domluveno, že kdyby to nedopadlo, tak bych šel

„Za odchodem Pruitta, i když byl
nejlepší hráč si budu stát. To byla
nutnost, jinak by se to rozsypalo
úplně.“
vu.“
¤ Nebyla ta slabší obrana zapříčiněna i nedostatečnou fyzičkou?
„Já jsem to nechtěl ventilovat
v průběhu soutěže, protože
jsem nechtěl, aby se to dostalo
k soupeřům. Když to vezmu
hráče po hráči, tak ti kteří tady
byli od začátku nebyli dobře
připraveni, protože ta příprava
nebyla dobrá. Ta kondice se dá
v průběhu udržovat, ale ne zvedat. Také z těch hráčů co přišli
byl jediným, který prodělal letní přípravu Miller. Ostatní byli
bez angažmá a i když trénovali,
tak samotný hráč se nikdy nepřipraví tak jako s týmem. To
by musel být extrémně dobrý
hráč, který s tím má zkušenosti.
Jedinou výjimkou byl Skibniewski, jenž musel trénovat
s nějakým mužstvem. Všichni
ostatní
pak
dopadli
v kondičních testech jako
průměrná lidská populace!“
¤ Působíte v klubu dlouho.
Měl jste tedy perfektní přehled o stavu věcí, neváhal jste

dělat zpátky mládež. To byla
určitá jistota. Člověk však nikdy neví. Jsem přesvědčený, že
kdyby to dopadlo nějako katastrofou, tak by se semnou nikdo moc nebavil a ten post bych
musel opustit.“
¤ Po svém nástupu jste udělal

„Téměř celý kádr dopadl v kondičních
testech jako většina lidské populace!“

Nebojí se prosadit svůj názor. Petr Bálint si nadělal za krátkou dobou
působení ve funkci hlavního kouče svým otevřeným přístupem spoustu přátel,
ale samozřejmě i nepřátel
foto: Zdeněk Pěnička
li hodně neúspěšní. Ta druhá
stránka mince je herní projev.
Já jsem měl pocit, že v průběhu
sezóny měl vzestupnou tendenci. Já si přesto myslím, že by
mohl být ještě o stupínek výše.
Celkově jsem tedy já a samozřejmě i vedení nespokojený.“
¤ Divákům se však výkonnost
pod vaším vedením líbila
mnohem více než na začátku
sezóny…
(povzdech) „Tak útočná fáze
týmu celkem šla. Padalo hodně
bodů, střílelo se a to se divákům
muselo líbit. Druhým protipólem je však obrana a tady nemůžu být spokojený vůbec. Já
Po úspěšném pořadatelství Festivalu nejmladších minižaček v Prostějově se na svá Národní finále rozjeli
i chlapci. Nejmladší minižáci byli
ve Svitavách, starší pak hráli v Praze v areálu BA Sparta. Mnohem lépe si vedli starší chlapci, kteří
v hlavním městě vybojovali pátou
příčku, mladší ve Svitavách obsadili poslední dvanácté místo.
Starší minižáci zahájili svoji přípravu na kvalifikaci o žákovskou ligu
na Festivalu své kategorie. Jedná se
o turnaj týmů, které se neprobojovaly na MČR. Tento rok se zhostil pořadatelství vyvrcholení této kategorie klub BA Sparta Praha. V pražské
hale se sešla slušná konkurence družstev, se kterými by se měli prostě-

když přišla nabídka trénovat
tým v takovém stavu?
„Když se vrátím šest let zpátky,
tak jsem do Prostějova šel
s cílem trénovat muže a chtěl
jsem něco dokázat. Vyvinulo se
to po postupu do Mattoni NBL
jinak. Já jsem ty tehdejší důvody akceptoval, ale má touha
vést muže tam byla pořád. Takže když jsem tu nabídku dostal tak jsem neváhal. Jisté obavy byly. Věděl jsem, že jdu do
jámy lvové, protože jsem věděl
v jakém stavu ten tým je a že na
to s tím něco dělat není čas a
prostor. Já jsem to řekl na začátku, že se cítím jako sebevrah.

nou ruku prakticky ve všem.
Myslíte si, že to bylo až tak
zlé, na pokraji propasti?
„Nevím jestli na pokraji propasti. Když jsem tu šanci dostal, tak jsem řekl, že bych to
rád alespoň částečně přebudoval. Chtěl jsem ať ten tým funguje. Bylo to v době kdy těch
hráčů moc volných nebylo a zaplať Pánbůh, že se to podařilo
alespoň takhle. Jinak se ovšem
nedá pracovat, než že dostanete
volnou ruku. Nebylo to optimální, ale nějak se to podařilo.“
¤ Vedení vás potvrdilo do
funkce den po sezóně. To si
znamená, že si cenní vaší
práce…
„Tohle budu já asi těžko analyzovat. Vedení se tak rozhodlo
po tom co si mě pozvali abych
jim řekl svůj náhled do příští sezóny. Asi uznali, že ten basket
šel trochu nahoru a ten trend není špatně nastavený. Tu důvěru
mi zkrátka dali a já teď budu dělat všechno proto abych ji nezklamal. Jestli se mi to povede

velkou čistku. Stojíte si za tím
i s odstupem?
„Stoprocentně, tedy ne úplně,
ale bylo to nutné. Ten tým vůbec nefungoval a čistka musela
přijít. Neříkám, že ten současný
fungoval optimálně, ale mnohem lépe než ten předcházející.
Za odchodem Pruitta, i když
byl nejlepší hráč si budu stát. To
byla nutnost, jinak by se to rozsypalo úplně. S odchodem
Rahsaana Amese úplně ztotožněný nejsem, ale tehdy to byla
nutnost. On by nám určitě
hlavně v tom závěru pomohl.
Všechno co jsem udělal, tak
jsem udělal s nejlepším svědomím a vědomím. Jen s tím Rashaanem jsem na vážkách, ale
muselo se to stát…“
¤ Ty hráče, které jste sem dostal byli všichni podle vašeho
přání? Neměl jste ještě nějaké eso v rukávu, které nevyšlo?
„Neměl jsem žádné eso. Chtěli
jsme jednoho konkrétního top
hráče, který byl volný. Bohužel
to ztroskotalo na finančních
podmínkách. Pořád jsme však
hledali dál a když se zranil
Staněk tak už jsme museli někoho vzít. Kromě Dustina (Villepigue), který byl lidsky naprosto v pohodě, ale jeho
výkonnost byla daleko nižší
než se požadovalo, byly ty
ostatní příchody pro mužstvo
přínosem.“
¤ Který hráč byl tedy největší
trefou?
„Určitě Ian Hanavan, který má
obrovské
zkušenosti
i
z evropských soutěží. Prokázal
to ihned po svém příchodu, kdy
dokázal ten tým dát dohromady
a vyburcovat ho. Také Róbert
Skibniewski je výborný rozehrávač podle mých představ.
Spousta lidí sice semnou nesouhlasí, ale já si myslím, že se
jedná o dobrého hráče a chtěl
bych s ním spolupracovat i nadále. Dobrým tahem byl i Jason
Miller.“
¤ Na prostějovské poměry
jste také dostal nezvykle vol-

uvidíme.“
¤ Vy jste prakticky neskončil,
jedete dál. Máte už plán na
příští sezónu?
„Samozřejmě. Já už to mám
v hlavě poskládané. Vím co
chci. Mám více variant. Jestli
nevyjde A, mám nachystané B.
Všechno závisí na financích. Já
si můžu vybrat hráče, které
chci, ale pokud budou jejich
podmínky jinde, tak musím
ustoupit. Mám přesně vymezený prostor a tak vybírám
v rámci možností klubu. Chci
abych měl ten tým co nejdříve
poskládaný.“
¤ Může pro vás být vzorem
třeba Liberec, výborný tým
z bezejmenných hráčů?
„Já bych neřekl bezejmenných.
Chci
poskládat
tým
z pracovitých a po lidské stránce odpovídajících hráčů. Samozřejmě, že také musí být dobří basketbalisté. Nehledám tedy hvězdný tým, ale mančaft,
který musí mít jasného lídra.
Měli by v něm být maximálně
dva hráči-lídři, kteří když to bude potřeba budou schopni ho
táhnout.“

slední zápas se Sokolem Vyšehrad.
Prostějovský tým nastoupil
s velkým odhodláním, které přineslo nejtěsnější výhru v poměru
44:43. Tato šťastná výhra katapultovala BK do konečného boje o 5.
místo s BK Barest Praha, který skončil výhrou svěřenců trenérů Remence s Hůlkou a tento výsledek je
velkou vzpruhou před blížící se kvalifikací o žákovskou ligu. Naděje na
postup mezi elitu jsou velmi slibné,
protože se jedná o perspektivní tým
opírající se o střelecké dispozice
Davida Pekárka a několik dalších
vysokých hráčů.

Čada Slovensko na MS nedovede
Češky s Tomanovou mají naději
O minulém víkendu absolvovala polovina hráčského kádru
VK Prostějov a také trenér Miroslav Čada první fázi kvalifikace o postup na Mistrovství
světa. Trenér mistrovského
týmu ČR vedl v Chorvatsku reprezentaci našich východních
sousedů a k dispozici měl i Solange Soaresovou, Ivanu
Bramborovou a Lucii Törökovou. Po dvou porážkách a jediné výhře však slovenský tým
obsadil až třetí nepostupovou
příčku. Mnohem lépe si vedla
česká reprezentace, kterou vede exprostějovská kormidelnice Táňa Krempaská. Ta dala
důvěru Markétě Tomanové,
Michaele Jelínkové a Monice
Kučerové. Češky si v Bulharsku zajistili posun do druhé
fáze hned po třech zápasech
(3:1 Rumunsko, 3:0 Albánie,
3:0 Moldavsko) a v závěrečném
duelu už prohra s domácím
výběrem 1:3 nemohla jistotu
postupu ovlivnit.
Svou reprezentační dospělou premiéru i když neúspěšnou, má za
sebou také kapitánka prostějovského výběru Solange Soaresová. „Mohli jsme mít určitě lehčí
skupinu, ale reprezentace je něco
jiného. Hodně jsme byly unavené, nebylo to prostě ono.
Věřím, že na ME budeme mnohem lépe připravené. S výsledkem určitě nejsme spokojené, ale
nehrály jsme optimálně. Základem byla ta úvodní prohra
s Belgií. Tam jsme zahrály
špatně. S Chorvatkami to bylo lepší, ale ony byly zase mnohem
silnější. Prostě stalo se,“ popsala
své dojmy z nevydařených zápasů Solange. V osmadvaceti letech
také byla debutantkou slovenského výběru. „Z toho jsem nijak
nervózní nebyla. Spíše jsem
hodně sebekritická. Já když řek-

nu, že jsem hrála dobře tak to musí být extrém. A po těch zápasech
nejsem spokojená sama se sebou
vůbec. Potýkala jsem se trochu
s únavou, ale to není omluva. Prostě musím být já i mé spoluhráčky na příště mnohem lépe připravená,“ kriticky se vyjádřila
k vlastním výkonům prostějovská kapitánka. V Chorvatsku se
potkala i s další spoluhráčkou Jolien Wittockovou, která však za
Belgii nenastoupila. „Viděli jsme
se jen málo, Belgičanky měly tréninky úplně v jiném čase než my.
Nevím tedy jestli ji netrápilo nějaké zranění, ale nenastoupila ani
do jednoho zápasu,“ neznala důvody zápasové absence mladičké
Belgičanky Solange Soaresová.
Naturalizovaná Brazilka společně s Ivčou Bramborovou nastoupila za Slovensko ve všech
třech duelech a Lucie Töröková
působila ve stejné roli jako
v Prostějově.
Mnohem lepší pocity po kvalifikaci v Bulharsku měly hráčky
českého výběru. Nutno ovšem
podotknout, že oproti Slovensku
měly Češky mnohem schůdnější
los. Při vší úctě k soupeřům jména Rumunska, Albánie a Moldavska v ženském volejbale neděsí.
V kádru trenérky Krempaské dostala bezmeznou důvěru Markéta
Tomanová na liberu a střídajícími
volejbalistkami byly další dvě
členky VK Prostějov Michaela
Jelínková a Monika Kučerová.
Bilance tří výher a závěrečné porážky s pořádajícím Bulharskem
posunuje českou reprezentaci do
druhé kvalifikační fáze, ve které
se v Itálii střetnou se silným domácím celkem, Běloruskem a
znovu s Bulharskem. Ve hře budou koncem letošního června dvě
vstupenky mezi světovou elitu,
kam se s určitostí budou chtít podívat i prostějovské hráčky. -zv-

Fanoušci nedali Orlům šanci!

Jen dva dny od ukončení letošní
sezóny na palubovce Nymburka,
uspořádal BK Prostějov společnou rozlučku nejvěrnějších fanoušků s členy kádru prvního
týmu Orlů. Jednalo se poslední
příležitost, při které byl k vidění
kompletní letošní soubor čtvrtého týmu Mattoni NBL, protože
jak už je v Prostějově pravidlem,
stoprocentně opět dojde přes letní pauzu k rozsáhlým kádrovým
veletočům.
Start akce, kterou uspořádalo
klubové vedení jako formu poděkování svým příznivcům za jejich celoroční podporu obstaralo
střetnutí na palubovce Městské
haly Sportcentra DDM dvou zajímavých výběrů. Na jedné
straně stál současný BK Prostějov a na druhé natěšený BK EFG
Prostějov, což ve volném překladu znamená Fan Club BK Prostějov. Překvapivého a drtivého
vítězství dosáhli členové orlího
fanklubu, kteří svým idolům trochu připomenuli Nymburk…
Výhře 23:4 však notně dopomohl hodně přátelský přístup hvězd
BK Prostějov, které mnohdy i
svým natěšeným protivníkům
nezištně pomáhaly. Možná, že jejich počínání bylo i zištné, přeci

BK Prostějov
- BK EFG Prostějov 4:23
Body: Miller 2, Villepigue
2 - Megafon 6, Kuba 6,
Johny 4, Douky 2, Děda 2,
Martin 2, Fischmen 1.
jenom podstatnou část rozlučky
obstaralo společné posezení
v restauraci EAGLE Timeout.
Kdyby hráči, kteří moc radosti
svým příznivcům v sezóně neudělali ještě navíc drtivě zvítězili
v tomto střetnutí, tak by to určitě
atmosféře nepřidalo. Takhle bylo
vše v naprostém pořádku, nálada
nadstandardní, tak jako by to mělo být při každé podobné příležitosti. Úzké sepjetí celé „orlí“ společnosti bylo přímo hmatatelné,
navíc si fanoušci vedle spousty
informací nejen z basketbalové
života hráčů odnesli ze setkání
podepsané fotografie a dokonce
i dresy. Při odchodu v pozdních
nočních hodinách hodnotili fanoušci právě skončené setkání
jako to úplně nejlepší v celé historii. Takže hurá na prázdniny a
začátkem srpna opět na palubovce, to totiž začíná příprava Orlů
na novou sezónu.
-zv-

Dokážeme to. Se svým asistentem Lubomírem Růžičkou dostali volnou
ruku. Dokáží uzdravit churavějící Orly?
Foto: archív

Mládež BK zakončila sezónu
jovští chlapci v případě vybojování
elitní soutěže v mistrovských
kláních střetávat. V základní skupině byl prvním soupeřem hanáckého výběru silný Sokol Pražský, který roli favorita potvrdil výhrou
50:38. Následný vítězný souboj
s Litoměřicemi (50:38) rozhodl o
postupu Prostějova do play off. Tam
ovšem číhal tvrdý oříšek v podobě
pořadatelského klubu BA Sparta a
po vyrovnaném průběhu také Pražané zvítězili 56:41. Toto jejich vítězství je odstartovalo k pozdějšímu
celkovému prvenství. Asi nejdramatičtější průběh přinesl předpo-

¤ Budete také chtít ten tým
konečně konsolidovat, aby se
s hráči mohli ztotožnit i fanoušci?
„To je právě to co se budu snažit udělat. Už dnes jsem rozhodnutý, že chci aby zde zůstalo takových šest hráčů. Už teď
třeba vím, že to bude složité.
Bude nižší rozpočet a hráči tak
budou muset jít se smlouvami
dolů. Já je tady tedy budu chtít,
ale oni na to nepřistoupí a pak to
bude zase vypadat, že ten tým
chceme rozházet a skládat nový. Já ovšem chci, aby šest až
sedm lidí, z nichž jsou čtyři
klíčoví zde zůstalo. Získat chci
také typy s mnohem větší vůlí
po výsledku.“
¤ Konkrétní jména asi neprozradíte?
(dlouhé zamyšlení) „To nevím
kdo nakonec odejde a kdo zůstane. Všichni ti o které máme
zájem jsou však v jednání.
V této fázi opravdu nechci jmenovat.“
¤ A co realizační tým?
(ještě delší zamyšlení) „Určitě
se bude muset realizační tým
změnit. Mám své představy,
mám volnou ruku. Vím že
s některými lidmi je to těžké.
Tváří se jako že je všechno
v pohodě, ale v reálu to tak není. To je stejné jako u hráčského
kádru. Pokud netáhnou všichni
za jeden konec provazu nemůže to fungovat. Každý může mít
svůj názor, ale musí o něm umět
mluvit s tím s kým je zapotřebí
a navenek fungovat loajálně.
Mou snahou je vytvořit takový
realizační tým, ve kterém si budeme věřit a nebudeme si házet
klacky pod nohy.“
¤ Takže určitě nějaké změny
budou?
„Ano budou, mám k tomu volnou ruku.“
¤ Máte už v hlavě také plán
přípravy?
„Mám ho jasně nalajnovaný.
Sejdeme se 10. srpna
v Prostějově. Zde budeme trénovat jeden týden a pak bychom měli odjet na týdenní
soustředění. Mám i představu
kam, ale není to zatím potvrzené. Po návratu bychom měli
opět pokračovat v Prostějově.
Koncem srpna už začneme
s přípravnými zápasy, kterých
bych chtěl odehrát minimálně
12 až 15. Je jedno jestli se slabšími nebo silnějšími soupeři,
hlavně chci hrát.“
Zdeněk Vysloužil
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Druhý tým letošního oblastního
přeboru - nejmladší minižáci BK
Prostějov (ročník 98) startovali na
Národní finále ve Svitavách na takzvanou „divokou kartu“. Prostějovská výprava neměla před turnajem
vysoké ambice, protože z důvodů
nemocí nemohlo startovat hned několik hráčů a především absence
Vojty Buriánka jednoho z nej-lepších hráčů byla citelná. Prořídlá sestava postupně podlehla Svitavám
(65:67) a Snakes Ostrava (60:79),
což značilo boje ve skupině o 9.-12.
místo. Ani mezi čtveřicí nejslabších
celků se výhry Hanáci nedočkali a

podlehli BK Brandýs n.L. (46:71),
BA Sparta (49:80) a BK Holice
(51:91). Tyto výsledky tedy znamenaly konečné 12. poslední místo.
„Přes nepříznivé výsledky jsem
snaší účastí spokojen. Mohli jsme si
zahrát proti jiným soupeřům než
v oblasti a zjistit jaký basket se hraje
jinde. Bez řady klíčových opor
jsme však na této akci na víc neměli. Pozitivem byly dobré výkony Lukáše Jenčíka, který dělal obraně
soupeře velké problémy, k němu se
však připojilo jen málo dalších. Pro
naše nejmladší by měla účast na této akci být motivací k dalšímu poctivému tréninku,“ zhodnotil vystoupení nejmladších minižáků jejich
trenér Homolka.
-zv-
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Ty jsi teda kanón.Něco podobného mohl říkat Štěpán Vrubl po střetnutí nejlepšímu hráči utkání Oldovi Lošťákovi zvanému Děda. Foto: www.bkprostejov.cz

CHCETE HRÁT BASKET?

PŘIJĎTE VE ČTVRTEK!
Basketbalový klub Prostějov a Orlíci si dovoluje pozvat všechny
zájemce o BASKETBAL do
svých přípravek se zaměřením na
míčové sportovní hry s postupnou
specializací na basketbal.
Přijít mohou všichni kluci a holky

narození v letech 1999 - 2001.
Kdy? Ve čtvrtek 28. května v 17:00
hodin do tělocvičny ZŠ Dr. Horáka
na Brněnské ulici v Prostějově.
Všechny další informace o trénincích a průběhu přípravy mladých
sportovců se dovíte na místě.

Sport

25. května 2009

28

PROSTĚJOVSKÝ TURNAJ NAPÍŠE ŠESTNÁCTOU KAPITOLU

UniCredit Czech Open 2009 opět s hvězdnou účastí
Přestože se již třetím rokem koná v tenisovém areálu TK AGROFERT jen ryze mužský turnaj, tak jeho největší a s jistotou
nejzářivější hvězdou bude žena.
A to ne ledajaká, hned ta
z nejkrásnějších - bývalá ruská
deblová světová jednička Anna
Kurnikovová! To co zmínil

Jiná orientace? Tenisová veličina
Jiří Novák tentokrát startovní listinu
Czech Open nevyšperkuje.
V současnosti je pro něj prioritní fotbal…
foto: Zdeněk Pěnička
s týdenním předstihem právě
Prostějovský Večerník potvrdili
na pondělní tiskové konferenci i
představitelé
marketingové
agentury TK PLUS. „Kurnikovová k nám přijede, hrát exhibici bude, ale s kým to vám opravdu v této chvíli nepovím,“ přiznal návštěvu tenisové sexbomby
na Hané šéf TK PLUS Miroslav
Černošek. Exhibice by se měla
uskutečnit v pátek 5. června a
jednat se bude o smíšenou čtyřhry. Podle zákulisních informací
prosáklo, že partnerem Kurnikovové by měl být Jaromír Jágr a
na druhé straně sítě turnajová ře-

ditelka Petra Píchalová-Langrová společně s ocelářským magnátem Tomášem Chrenkem. „Ty
informace řekl bych nejsou až
tak přesné. Jedná se jen o jednu
z pracovních hypotéz, ale vše je
ještě ve stádiu jednání a závisí to
také na stavu jmenovaných
pánů. Jediné co vám potvrdím
je, že ty dvě jmenované dámy
hrát opravdu budou. Jména jejich partnerů ještě doplníme,
protože těch možností je tam
více,“ nevyvrátil, ale ani nepotvrdil námi otištěné informace
týkající se hlavního společenského taháku letošního UniCredit Czech Open Miroslav Černošek. Každopádně jméno a osobnost právě Anny Kurnikovové
s určitostí zastíní samotné účastníky nejvýznamnějšího tenisového turnaje na území České
republiky. Přitom na vcelku nízkou dotaci co se týká ostatních
srovnatelných klání okruhu ATP
je startovní pole více než slušné.
Ve startovní listině turnaje zaštítěného potřetí v řadě jménem
prestižní italské banky najdeme
hned šestnáct jmen hráčů první
světové stovky a navíc ještě bude jednat právě Miroslav Černošek s dalšími hráči, kterým se nepodaří přežít první týden na
právě probíhajícím Roland Garros! „Z dosud přihlášených
hráčů je zajisté nejzajímavějším
jméno chorvatského tenisty Ivana Ljubičiče, který nakoukl i do
světové desítky. Přihlášení jsou i
tradičně silní Argentinci a mezi
nimi i bývalí vítězové Roitman
s Callerim. V záloze máme
ostatně jako každý rok divoké
karty pro další hvězdná jména,“
přiznal šéf marketingové agen-

tury TK PLUS, že jeho cílem je
opět vyšperkovat Czech Open
nějakým vskutku divácky atraktivním hráčem. Oproti minulým
rokům se však s největší pravděpodobností nedočkají prostějovští příznivci špičkových domácích hráčů. „Zatím je přihlášen jen Ivo Minář. S Tomášem
Berdychem a Radkem Štěpánkem samozřejmě intenzivně komunikujeme, ale není to jednoduché. Oba dva hrají na French
Open, na kterém by museli vypadnout a to jim přece nemohu
přát. Navíc hned v neděli po prostějovském finále startují dva
velké travnaté podniky v Queens
Clubu a německém Halle, kam
mají oba namířeno,“ nevidí tentokrát účast hlavních českých taháků jako reálnou Miroslav Černošek. Také další zvučné jméno
startovní listina turnaje neobsahuje. Loňská účast populárního
Jirky Nováka byla opravdu poslední. „Já si myslím, že Jirku už
letos nezlomíme. On se teď trochu přeorientoval na jiné sportovní odvětví, hraje spíše fotbal.
Přiznám se, že neznám zápasový
rozpis Hané „B“, za kterou nastupuje,“ s úsměvem zmínila hořící fotbalovou vášeň nejpopulárnějšího domácího dnes už asi
bývalého tenisty turnajová ředitelka Petra Píchalová-Langrová.
Novák se však na kurtu určitě
objeví, ale bude se jednat o exhibici. „Jirka bude hrát v pátek ve
Slavkově golf a v sobotu V.I.P.
deblový turnaj v tenise, takže
kdo ho bude chtít vidět s raketou
v sobotu bude mít možnost,“ dodal na adresu Jirky Nováka
závěrem Miroslav Černošek.
-zv-

HISTORIE TURNAJE JE ÚŽASNÁ
Takhle hovoří o prostějovském
turnaji nejvyšší muž českého tenisu, prezident ČTS Ivo Kaderka. A
není sám. Vsuperlativech hovoří o
tradiční tenisové akci na Hané drtivá většina hráčů, ale i dalších celebrit, které se turnaje buď aktivně
nebo
pasivně
zúčastnili.
V dosavadních patnácti ročnících
se na této významné nejen sportovní, ale i obchodně-společenské
události představila hned celá dvacítka tenistů, kteří se později probojovali do elitní světové desítky
ATP. Navíc je od roku 2001 turnaj
hrán jako Czech Open. „Nemohu
říct nic jiného než, že je to opravdu
nejlepší vizitka českého tenisu,
jsme na něj pyšní a vážíme si toho,
že právě tento turnaj nese označení Czech Open. Je zorganizovaný
na špičkové úrovni, u nás je jasně
nejlepší a obsazení doprovodných

akcí všemu dává noblesu a glanc,“
nešetří chválou šéf českého tenisu
Ivo Kaderka.
V patnáctileté historii se pětkrát
mezi vítěze zapsali tři čeští tenisté v letech 1997 a 2001 Bohdan Ulihrach, v sezónách 2003 a 2004 Radek Štěpánek a v roce 2006 Jan
Hájek. Český tenis v závěrečných
kolech UniCredit Czech Open v
posledních dvou ročnících
výrazně chyběl a šéf pořádající
marketingové agentury TK PLUS
Miroslav Černošek už několik let
správně tvrdí, že nejlepší turnajové
finále je český hráč s nějakou zahraniční hvězdou. Dva první nasazení Berdych a Andrejev skončili
loni hodně brzy, právě jejich společný duel by loni bylo finále snů, ale
Argentinci byli prostě proti. Co
říkal Černošek loňskému ročníku?
„Máme za sebou velice kvalitní

turnaj, určitě jeden z nejlepších v
patnáctileté historii, byly tu k vidění vynikající zápasy - za všechny
bych připomenul duel Andrejeva a
Rochuse. Co mě zklamalo? Že Tomáš Berdych, jako nasazená jednička, nepostoupil do finále. Je už
skoro pravidlem, že s našimi domácími hvězdami moc velké úspěchy nemáme, Jirka Novák byl třikrát ve finále a třebaže byl světovým
hráčem, doma na titul nikdy nedosáhl. Jsme schopni zlepšovat zázemí turnaje, zvát hvězdy a nezbývá
nám než si přát, aby se dařilo i našim nejlepším tenistům. To je asi to
jediné, co nám tady zatím v posledních dvou letech chybí,“ dodával Černošek. A bohužel podle
nejčerstvějších informací bude
chybět s velkou pravděpodobností
i v letošním ročníku…
-zvzdroj: www.tkagrofert.cz

Lepá diva z Ruska

To je forhend. Podobný pohled se naskytne
návštěvníkům pátečního programu UniCredit Czech
Open.
Foto: Jiří Vojzola

opravdu přijede
Mimořádně marketingově úspěšný tahák letos ulovili pořadatelé prostějovského tenisového
UniCredit Czech Open. Jedná
se o bývalou špičkovou ruskou
tenistku, která se ještě více než
svým uměním na kurtu proslavila svými pikantními proporcemi. Někdejší deblová světová
hráčka číslo jedna se představí
v Prostějově v rámci doprovodných turnajových akcí. „Vždycky jsme sem vozili samé
mužské tváře (např. Carl Lewis,
Jim Courier, Ivan Lendl pozn.
red.) a vystřídalo se jich tady
hodně. Tentokráte jsme však
zvolili ženskou krásu. Anna je
jednou z nejkrásnějších tenistek
historie,“ nerozpakoval se složit hold ruskému půvabu šéf
marketingové agentury TK
PLUS Miroslav Černošek. Anna bude hrát na Hané golfový
turnaj a poté se z jeho dějiště ve
Slavkově přesune do Prostějova kde absolvuje na centrálním
dvorci utkání smíšené čtyřhry a
na V.I.P. párty také předá charitativní šeky. Na jeden den docela pěkný program! „Chtěli jsme
její pobyt protáhnout až do so-

botního poledne, kdy vyvrcholí
tenisový challenger. Bohužel
Kurnikovová už měla dříve podepsaný kontrakt na podobnou
akci v německém Halle,“ uvedl
dále Černošek. Zajímavé je jistě, i jak se vůbec zrodila účast
takové celebrity v Prostějově,
která spolupracuje s obří agenturou IMG a obdobných nabídek má nepřeberné množství? „Za vším hledejte Karla Nováčka. Je to prostějovský rodák
a hrál sAnnou nějakou exhibici.
Vykreslil ji jako velmi charismatickou osobnost, čímž proces našich jednání zahájil. Podepsanou jsme ji měli již
v listopadu loňského roku a hledali jsme jen optimální využití
jejího pobytu u nás. Částku neprozradíme, není až tak vysoká.
Bereme to jako dobrý obchod,“
s šibalským úsměvem uzavřel
téma tenisového sexy symbolu
Miroslav Černošek. Pokochat
se vnadami brzy osmadvacetileté Rusky se budou moci její
četní příznivci v odpoledních
hodinách na centrálním kurtu
areálu TK Agrofert v pátek 5.
června.
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