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Božský
Kája
mnohé
ZKLAMAL
VRAŽDA Hlas lidu: Za moc peněz málo muziky!
s nádechem hororu
Postřílené manžele našel vnuk
Šok na celý život utrpěl
chlapec, který zřejmě po
příchodu ze školy našel v
rodinném
domku
v
Klužínku u Konice mrtvé
prarodiče. Oba manželé
leželi v kaluži krve v ložnici.
Pětapadesátiletý muž tady
brokovnicí zastřelil svoji
manželku a pak stejnou
zbraň obrátil proti sobě.
Záchranáři, kteří na místo přijeli, již dvojici nemohli pomoci. Motiv tragédie je
nejasný,
podle
všeho
pravděpodobně půjde o
rodinné
neshody
nebo
dokonce dluhy či alkohol.
Policie zatím k případu moc
konkrétní není.
(Dokončení na str. 2)

Ihned po ohlášení vraždy začali policisté v domě sbírat stopy a důkazy
o hrůzném činu

Rozhodněte, jak se bude
jmenovat "naše" Pepina!

Hledání jmen pro koně má svůj řád a systém. Zpravidla
se odvozuje od prvního písmene jména matky. V tomto
případě jsme ale dostali od Johanna Melichara výjimku.
S hříbátkem, jehož maminkou je Pretty Woman, která se
mimochodem sama v Jesenci narodila, jsme se už setkali
v polovině února. Je jedním z přírůstků hřebčína, které
se v hřebčíně narodily v rozmezí 17 minut. Tehdy dostala
"pracovní" jméno Pepina.
Nyní je ale na vás, jaké skutečné jméno Pepině vymyslíte.
Zadání je vcelku snadné. Snad nám mamka Pretty Woman
promine, když jí pro tento případ nedopřejeme její privilegium. První písmeno jména bude odvozeno od názvu
našich novin tedy "V" jako Večerník. Takže teď už víte
všechno, svoje návrhy nám posílejte do redakce nejpozději
do 10. června. Poté je předáme, aby z nich v hřebčíně vybrali to nejlepší.
-MiHJaké dostane čtyřnohá princezna jméno? Po narození
ji v hřebčíně "pracovně" pojmenovali Pepina. Jaké jméno si odnese do života, záleží na vás. Tak poraďte a dejte vědět…Vítězný
návrh je honorován volnými hodinami v jezdecké škole.

Do Prostějova v pátek dorazila celebrita všech celebrit.
Dlouho avizovaný koncert
Karla Gotta přilákal na náš
zimák dvě tisícovky jeho fanoušků a co si budeme povídat, především fanynek
různého věku. Kája je prostě
jenom jeden a ten náš je božský. Jenomže tentokrát dobrá
polovina návštěvníků odcházela z koncertu s protáhlým
obličejem. Česká hvězda totiž
v Prostějově neodvedla to, za
co lidé zaplatili hříšné peníze!
"Dal jsem za lístek 1 400 korun
a doufal jsem, že uvidím dvouhodinový koncert Karla Gotta.
Ten ale k mému zklamání zazpíval jen pár písniček, a to až na
konci koncertu. Většinu programu obstarali jeho hosté. Nebyli špatní, ale Gott je Gott.
Kdybych to věděl předem, takové peníze bych za něho nedal.
Kája se na to prostě vy...," ulevil
si muž, který vycházel ze zimního stadionu.
Karel Gott si v Prostějově
opravdu hlasivky šetřil. Přesto si
i za velmi zkrácené představení
vysloužil aplauz svých skalních
fanoušků. "Kájo, vydrž!," křičely u pódia fanynky od deseti
do osmdesáti let. Reportáž z
koncertu přinášíme na třetí
straně dnešního vydání. -mik-

Těžko říct. Podle ohlasu publika by mohli mnozí návštěvníci tvrdit, že královnou pátečního večera byla spíše Monika Absolonová než Karel Gott.. Božský Kája šetřil hlasivky a zazpíval jen pár písniček...
foto: J. Pospíšilová

Nález BOMBY vyděsil Kelčice
Policie evakuovala polovinu obce, hrozil výbuch

Lidé z okruhu 500 metrů od místa nálezu museli opustit své domovy, policie je evakuovala

Pořádně rušno bylo v úterý v
Kelčicích. Stavební dělníci
tady při výkopových pracích
před rodinným domem zaznamenali neobvyklý nález.
Ze dna zhruba dvoumetrového výkopu na ně civěla letecká bomba! Od této chvíle
byla celá obec na nohou. Policie ihned po příjezdu evakuovala skoro půlku Kelčic. Ve

střehu byli i hasiči, protože
mohlo dojít k výbuchu.
"V úterý bylo na Policii ČR
oznámeno, že při výkopových
pracích byla v obci Kelčice nalezena puma. Přivolaný pyrotechnik na místě určil, že se
jedná o leteckou pumu německé
výroby, typu SD 500 A o délce
115 centimetrů a hmotnosti 500
kg.
(Dokončení na str. 2)

1. června 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì

Tak to má být!

Včasné oznámení se vyplatilo,
pachatel skončil v poutech. Po
třiadvacáté hodině bylo oznámeno na linku 156 vloupání
do zaparkovaného vozidla.
Hlídce
čtyřiašedesátiletý
oznamovatel ukázal vůz, který
měl rozbité zadní okénko. Dále uvedl, že pachatel se ukryl v
nedalekém křoví. Po prohlídce
daného prostoru byl pachatel
zadržen. Pro podezření z trestného činu byla na místo přivolána Policie ČR. Ta si dvaatřicetiletého muže převzala.

Skončilo to fackou

V podvečerních hodinách nahlásil personál restaurace slovní napadání od návštěvnice.
Strážníkům podezřelá uvedla,
že urážlivá slova na její děti si
nenechala líbit a dotyčné jednu
vlepila. Protistrana její tvrzení
popírala. Z důvodu podezření
na přestupek proti občanskému soužití byla záležitost postoupena správnímu orgánu k
dořešení.

Nutili jim prostěradla

Dopoledne bylo přijato na linku 156 sdělení o skupině cizích státních příslušníků, kteří
v prostorách parkoviště před
obchodním domem na ulici
Plumlovská vnucují kolemjdoucím prostěradla. Strážníci
na místě udělili jednačtyřicetileté ženě blokovou pokutu.
Svým jednáním se dopustila
přestupku proti tržnímu řádu,
neboť pochůzkový prodej na
území města Prostějova je zakázán.

Černá skládka

Před patnáctou hodinou byla
podána žádost o prověření
oznámení založení černé
skládky, kdy neznámý řidič
navážel velké množství rumiska k rybníčku za Domamyslicemi. Následně bylo přijato
další sdělení od občana, který
nahlásil i SPZ výše zmíněného
vozidla. Hlídka po příjezdu
daný automobil již nezastihla.
V dané oblasti spatřila odloženou suť pravděpodobně pocházející z demolice domu a to
v množství přibližně šesti nákladních vozů. Celá situacebyla zadokumentována a předána Odboru životního prostředí.
Na základě telefonátu přistihli
strážníci na druhý den osobu
řídící automobil se stejnou poznávací značkou při opětovném skládání odpadu na stejném místě. Od Odboru životního prostředí hrozí osmatřicetiletému řidiči pokuta ve
správním řízení až 200 000 korun. Muž, kterému odpad patřil, stane u přestupkové komise pro podezření z porušení
vyhlášky.

Udělal binec

Co svým počinkem způsobí,
zřejmě nedomyslel. Před dvacátou hodinou byl nahlášen na
linku 156 nepořádek u panelových domů. Osoba, která roznášela letáky a nedostala se dovnitř chodby, položila je venku
na schody. Vlivem větru tyto
listy papíru byly roznášeny po
okolí. Strážníci v uvedené oblasti nikoho nenašli. Do příjezdu prospekty starší paní posbírala a vyhodila.

Chtěl vidět dítě

Před dvaadvacátou hodinou
vyjížděla hlídka dvakrát na
oznámení, kdy pětadvacetiletý
muž vyzváněl na zvonky panelového domu. Strážníkům
dotyčný uvedl, že chce vidět
svého dvouletého syna. Jeho
přítelkyně, matka dítěte, jej nechtěla pustit, neboť synek spal.
Toto vysvětlení mu nestačilo a
i přesto, že hlídka ho z místa
vykázala, po jejich odjezdu se
vrátil zpět. Opět vyzváněl a to
i na ostatní bydlící. Po opětovné výzvě k opuštění prostoru
se stále pohyboval kolem domu. Proto strážníci zůstali na
blízku. Po několika minutách
osůbka odešla. Událost byla
předána správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti
občanskému soužití , schválnost a veřejnému pořádku, neuposlechnutí výzvy veřejného
činitele.

Policie dopadla ozbrojeného lupiče
Chmaták si vybral dvakrát stejnou benzínku
Perfektní práci odvedli minulý
týden prostějovští kriminalisté.
Dopadli totiž chlápka, který začátkem května přepadl s pistolí
v ruce ženu coby obsluhu čerpací stanice u silnice směrem na
Bedihošť. A představte si tu drzost, když o dva týdny později si
stejnou benzínku vybral podruhé. I v tomto případě si pod
pohrůžkou střelné zbraně odtud odnesl finanční hotovost.
Minulý týden ale spadla klec.
Kriminalisty zavedly zjištěné
stopy a důkazy k pachateli.
"Policisté zahájili trestní stíhání
dvaatřicetiletého muže pro trestný
čin loupeže. Obviněný dne 8. května 2009 v 16.50 hodin v Prostějově na ulici Kojetínská vešel do prostor benzínové čerpací stanice a
pod pohrůžkou střelné zbraně žádal po obsluze vydání peněz. Ženu

přitom udeřil až upadla na zem. V
obavě o svůj život otevřela pokladnu, ze které pachatel odcizil finanční částku více jak 10 000 korun. Pachatel poté z místa utekl,"
popsala nám první případ Alena
Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Druhá spáchaná loupež stejným pachatelem
byla jako přes kopírák. "Ke stejnému činu se pachatel odhodlal i dne
24. května. Ze stejné čerpací stanice a stejným způsobem odcizil
částku 8 000 korun. Obviněný byl
umístěn do policejní cely. V této
věci bude dán policií podnět státnímu zastupitelství na vzetí obviněného do vazby. K činům se pachatel kriminalistům plně doznal,"
řekla mluvčí prostějovské policie.
"Kriminalisté pátrali po lupiči na
základě popisu a dalších stop zajištěných na místě činu. Částečně

Územního odboru služby kriminální policie a vyšetřování v Prostějově. Jak dodal, dvaatřicetiletému muži hrozí u soudu až desetiletý trest vězení.
-mik-

Obecní auto skončilo "na škvarek"
Řidič osobního vozidla Škoda
Fabia v majetku obce Oskava na
Šumpersku se ve středu po poledni dostal do problémů na
rychlostní komunikaci mezi Prostějovem a Vyškovem.
„Z motoru vozidla se začal valit
dým, takže řidič duchapřítomně
sjel z dálnice po výjezdu na Brodek u Prostějova. Jakmile zastavil, z motoru už vyšlehly
plameny," uvedl Josef Nedělník,
vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru v Prostějově. Hasiči
po příjezdu vozidlo uhasili, ale
oheň zničil vše, co mohl. "Požár
Hasiči minulý týden vyjížděli ke dvěma požárům vozidel. Zejména obecní škodovka způsobil výraznou škodu, podle
byla na odvoz do šrotu.
vyjádření starosty obce činí 230

tisíc korun, auto je zcela na odpis.
Příčinou tohoto požáru je zřejmě
elektrický zkrat na kontaktech autobaterie, případ je ale nadále v
šetření," řekl Josef Nedělník.
Den předtím došlo k jinému požáru vozidla, tentokrát traktoru v
majetku Správy a údržby silnic
Olomouckého kraje. "Traktorista
sekal trávu vedle silnice u Těšic v
okolí Nezamyslic. Za jízdy začal
hořet motor traktoru a oheň částečně pronikl i do kabiny. V tomto
případě není zatím příčina známa,
k prohlídce traktoru byl přizván
soudní znalec," dodal Josef Nedělník s tím, že ani majitel zatím
nevyčíslil přesnou škodu. -mik-

VRAŽDA s nádechem hororu
Motiv činu je předmětem šetření," uvedla mluvčí severomoravské policie Jitka Dolejšová.
V Klužínku a ve Hvozdu, pod
který malá ves spadá, jsou
všichni obyvatelé šokovaní.
"Informace o tragédii se tady v
pondělí odpoledne šířila rychle
jako nějaká poplašná zpráva.
Lidé jsou zaskočení a překvapení. Byl to chytrý chlap, který
měl přehled. Nikdo si tady nedokáže vysvětlit, co se to tam
stalo. Byl to, myslím, nějaký
zkrat, a je to velká rodinná tragédie,„ sdělil deníku MF Dnes
starosta Hvozdu Josef Šmíd.
S manželi neměla obec ani sou-

sedé nikdy žádné problémy. Vystupovali jako slušná rodina,
muž byl v invalidním důchodu
a byl myslivec. Manželka provozovala obchod. Záchranářům tragédii ohlásil telefonát
kolem jedné hodiny. Protože
nebylo jasné, v jakém zdravotním stavu postřelení lidé jsou a
zda je jim ještě možno pomoci,
lékaři do Klužínku okamžitě
vyslali vrtulník. „Byli jsme na
místě opravdu během chvíle,
vrtulníkem to z Olomouce trvá
zhruba šest minut, ale náš lékař
už jen mohl konstatovat smrt,„
řekl mluvčí olomouckých záchranářů Jan Weinberg.

Celý dům vzápětí obsadili kriminalisté a začali sbírat stopy a
důkazy. „Mluvilo se o tom docela hodně. Já jsem nejprve slyšela to, že se zabili. Je to docela
šok. Byli to slušní lidé. Proč se
to stalo, netuším,„ zhrozila se
jedna z obyvatelek Hvozdu.
"Na Prostějovsku je pondělní
událost první vraždou v letošním roce," konstatovala Alena
Nedělníková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. Jak
dodala, v roce 2006 došlo v
okrese ke třem případům
vraždy, o rok později ke čtyřem
a vloni byly zaznamanány tři
vraždy.
-mik-

V pátek v podvečer byla přivolána jednotka HZS Olomouckého kraje k požáru motorového vozidla Škoda Forman. Automobil stál před domem na Poděbradově náměstí. Hasiči požár uhasili, ke zranění osob nedošlo. Vyšetřovatel hasičů zjistil, že se na výfukovém potrubí v motorové
části vozu vzňal kousek hadříku.

smyku a vyjelo vpravo mimo
vozovku. Po najetí a nárazu na
krátký břeh zůstal automobil
stát. Policisté vzápětí zjistili,
že dvacetiletý mladík požil
před jízdou alkohol. Provedená dechová zkouška u něj prokázala přes jedno promile alkoholu v dechu. Došlo ke
hmotné škodě na vozidle, havárie se obešla bez zranění.
Policisté zakázali řidiči další
jízdu, událost se vyšetřuje pro
podezření z trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky.

čerpal na trase a uhradil prostřednictvím tankovací karty
patřící jeho zaměstnavateli.
Tato tankování pak nevykázal
v záznamu o jízdě. Z vyšetřování vyplývá, že takto učinil
po dobu jednoho roku ve 36
případech. Svému zaměstnavateli způsobil škodu v celkové výši 76 tisíc korun. Obviněnému muži hrozí dle trestního
zákona peněžitý trest, případně trest odnětí svobody v rozmezí šesti měsíců až tří let.

tel vnikl do kabiny a odcizil
prázdnou tašku umístěnou na
sedadle spolujezdce. Poškozením skleněné výplně okénka však způsobil škodu 2 300
korun.

Stroj ho sevřel

Srážka cyklistů

(Dokončení ze str. 1)
K tragické události došlo v pondělí 25. května kolem poledne
v rodinném domku v malé obci
na Prostějovsku. Po střelbě z
brokovnice kriminalisté nalezli
v ložnici domu mrtvý manželský pár. Z dosavadního průběhu
vyšetřování události vyplývá,
že muž středního věku pravděpodobně zastřelil legálně drženou brokovnicí svou o dva roky
mladší manželku a poté obrátil
zbraň proti sobě. Způsobil si
vážné střelné poranění hlavy,
kterému rovněž na místě podlehl. Kriminalisté událost vyšetřují pro podezření z vraždy.

Èerná kronika
Hořel motor

V pátek dopoledne došlo v
areálu Zemědělského družstva Klenovice na Hané k pracovnímu úrazu. Pracovníkovi,
který připevňoval na nosná ramena kolového nakladače
hydraulické bourací kladivo,
upadl zajišťovací čep, pro který sáhl rukou. Muž se naklonil
a ramenem zavadil o ovládací
páku hydrauliky a stroj mu sevřel paži. Muž utrpěl těžké
zranění a po prvotním ošetření
lékařem RZS byl transportován vrtulníkem do Fakultní
nemocnice Olomouc, kde byl
operován.

Ujížděl policistům
V sobotu po 22. hodině havaroval za obcí Plumlov řidič
motorového vozidla BMW. K
havárii došlo poté, co vozidlo
dojížděla policejní hlídka, která řidiče chtěla zastavit pro podezření z přestupku. Řidič
ujížděl a v serpentinách nepřizpůsobil rychlost povaze vozovky, vozidlo se dostalo do

V neděli odpoledne se srazili v
Prostějově dva cyklisté. Jeden
z nich utrpěl lehčí zranění a
musel být ošetřen lékařem na
chirurgii. Z vyšetřování nehody vyplývá, že osmnáctiletý
cyklista jedoucí po ulici Drozdovická na křižovatce odbočoval vlevo a nedal přednost.
Došlo ke střetu, při kterém byl
čtyřiačtyřicetiletý muž zraněn.

Okrádal šéfa

Prostějovští kriminalisté zahájili trestní stíhání z trestného
činu krádež proti pětapadesátiletému muži z Prostějovska,
který je podezřelý z toho, že v
době od počátku roku 2004 do
ledna 2005 jako zaměstnanec
v autodopravě z přiděleného
nákladního vozidla postupně
odčerpával motorovou naftu.
Pohonné hmoty různého
množství odčerpával buď přímo z nádrže vozidla nebo z rezervních kanystrů a to vždy
před započetím jízdy. Chybějící množství pak následně do-

Loupež na ulici

V pondělí na ulici Dolní v Prostějově u nájezdu k restauraci
U tří bříz zastavily dvě neznámé ženy poškozeného muže a
daly se s ním do hovoru. Poškozený ženy odmítl a chtěl
pokračovat dál. V té chvíli ho
zezadu chytil neznámý muž,
povalil ho na zem a ze zadní
kapsy kalhot mu odcizil peněženku s finanční hotovostí,
osobními doklady a platební
kartou. Všichni tři spolupachatelé poté z místa odešli. Ke
zranění poškozeného nedošlo.
Vznikla mu hmotná škoda ve
výši 1 500 korun.

Vloupání do vozidel

Neznámý pachatel se na ulici
Brněnská v Prostějově vloupal do zaparkovaného osobního motorového vozidla Opel
Astra a odcizil plátěnou tašku
s doklady poškozeného a finanční hotovostí 2 000 korun.
Majiteli vznikla škoda v celkové výši 4 800 korun. K
vloupání do vozidla Iveco došlo i na ulici Vrahovická v
Prostějově. Neznámý pacha-

hraček, je to ale možná trochu jinak. Možná to jednodušší by bylo spíš potřeba pro ony prarodiNepochybně
če. Děti si s tím poradí vcelku
„Nikdy jsem to nedělal, ale jak hravě.
se znám, tak to určitě zvládnu,“
ujišťoval s úsměvem muž do te- Prodloužená
lefonu hlas na druhé straně o Opravdu nevlídné počasí potom, že zajisté se popere s poža- sledního víkendu by mohlo mít
dovanou počítačovou operací. ale i svoje pozitivum. Nebyl to
No, má to někdo štěstí, když se totiž víkend jenom tak obyčejný.
mu vede, na co sáhne, kdy je ta- Byl posledním májovým a tudíž
lentovaný prostě v čemkoliv. Jak mnohde spojen také se slavnostk tomu potom přijdou ti ostatní, ním kácením máje. Pořadatele
na které nezbylo?
této všelidové sešlosti možná
mohla nevlídná povětrnost přiNávod k použití
mět k tomu to jednoduše zabalit.
„To oni dělají pro děti takové Máj, alespoň podle přítomnosti
jednodušší,“ hodnotili známí ve nepřehlédnutelné májky, by se
věku mladých prarodičů moder- tak o něco protáhl. Maličké naní hračku, kterou jeden z nich stavení pro ty, kterým bylo jedevnučce pořídil ke svátku. S mo- natřicet dní lásky času málo nederními udělátky, ač v podobě bo to prostě nestíhali.
-MiH-

Vidìno - Slyšeno

Rohož prohodila výlohou

Ilustrační foto
pomohl i kamerový systém čerpací stanice, pachatel totiž nebyl
nijak výrazně maskován. Na hlavě měl pouze kšiltovku," sdělil
Alexander Sekanina, vedoucí
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Přišla o kabelku

Neznámý pachatel využil nepozornosti poškozené ženy a
odcizil její kabelku s peněženkou s finanční hotovostí 2 000
korun, mobilním telefonem a
dalšími věcmi, vše v hodnotě 2
700 korun. Ke krádeži došlo v
prodejně na ulici Jihoslovanská.

Šrajtofle je fuč

Neznámý pachatel využil nepozornosti nakupující ženy v
obchodním domě na ulici
Okružní v Prostějově a v nestřeženém okamžiku odcizil z
její tašky peněženku. Žena přišla o finanční hotovost 4 500
korun, platební kartu a své
osobní doklady.

Nepolepšitelný

Podezřelý muž z Prahy v obchodním domě na ulici Okružní v Prostějově odcizil láhev
alkoholu, uschoval ji pod bundu a pronesl přes pokladnu bez
zaplacení. Při odchodu byl zastaven pracovníkem bezpečnostní služby a předán Policii
ČR. Hodnota odcizené láhve
je 149 korun. Policisté dále zjistili, že muž se v posledních
třech letech obdobného činu
již dopustil. Spáchal tak trestný čin krádeže, za což mu u
soudu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky nebo peněžitý trest.

Předminulou neděli večer bylo
velmi živo přímo v centru města. Mladá žena tady zřejmě dostala záchvat zlosti, když kovovou mřížku z rohože před jedním z místních barů prohodila
výlohu této provozovny s jadrnými výrazy na adresu majitele.
"Před půl desátou večer zavolal
občan na linku 156, že neznámá
žena buší do výlohy baru na náměstí. Vzápětí dodal, že skleněná
výplň se roztříštila. Strážníci na
místě zjistili kovovou rohož, kterou bylo sklo evidentně rozbito. K
hlídce se přihlásila dvaadvacetiletá slečna, která se k činu doznala,"
uvedla JanaAdámková z Městské
policie v Prostějově. Proč takto

ale dívka jednala, nebyla schopná
vysvětlit. Za přítomnosti strážníků pak ještě nečekaně udeřila nohou do výlohy a tímto si přivodila
řezné rány. Přitom použila vulgární výrazy na adresu majitele baru.
"Na místo byla přivolána sanitka.
Majitel provozovny dotyčnou
znal, ale proč mu toto provedla,
nevěděl. Jelikož škoda byla odhadnuta na nižší částku než 5 000
korun, byla celá událost předána
správnímu orgánu," dodala Jana
Adámková.
Za tento přestupek proti majetku
lze uložit pokutu až do výše 15
000 korun plus 1000 korun správní poplatek. Poškozený může
uplatnit v tomto řízení i náhradu
vzniklé škody.
-mik-

Opilý doktor dostal padáka!
Jak jsme minulý týden informovali, na dětské pohotovosti prostějovské
nemocnice
byl
přistižen lékař, jak ordinoval v
podnapilém stavu. Přivolaným
policistům nadýchal před jedno
promile alkoholu, což je nad hranicí trestného činu. Zatímco bezprostředně po tomto incidentu
vedení nemocnice sdělilo, že lékaře okamžitě poslalo na nucenou dovolenou, začátkem týdne
už bylo všechno jinak. Doktor
dostal okamžitý vyhazov.
"Vedení prostějovské nemocnice

se hned začátkem týdne bez
ohledu na to, že mu dosud není
znám výsledek rozboru krve,
sešlo s panem doktorem a případ
projednalo. Pan doktor uznal své
osobní selhání, přiznal požití alkoholu během pracovní doby a v
důsledku toho mu byl okamžitě
ukončen pracovní poměr. Považujeme to za osobní selhání lékaře a vedení nemocnice i
holdingu takové excesy nemíní v
žádném případě tolerovat," uvedl
k celé kauze Tomáš Želazko, tiskový mluvčí.
-mik-

Nález BOMBY vyděsil...
(Dokončení ze str. 1)
Policisté na místě provedli evakuaci 120 obyvatel z 54 domů a to v
okruhu 500 metrů od místa nálezu," potvrdila Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
Po vykopání a naložení pumy
pyrotechnickou službou byla
bomba přepravena do vojenského prostoru Libavá k likvidaci. "Transport bomby jsme
doprovázeli, kdyby náhodou

došlo k výbuchu. Naštěstí se ale
tak nestalo. U Nemilan nás vystřídali kolegové z Olomouce.
Na Libavé pak byla bomba zkušenými odborníky odpálena,"
sdělil nám Josef Nedělník, vyšetřovatel Hasičského záchranného
sboru v Prostějově. Jakmile nákladní vozidlo s leteckou pumou
na korbě opustilo katastr Kelčic,
policie evakuaci odvolala a lidé
se mohli v klidu vrátit do svých
domovů.
-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...
Anna Jurdová 1927 Klopotovice
Zdeněk Večerka 1954 Čechovice
Jarmila Mézlová 1930 Bedihošť
Ludmila Lipovská
1929 Dobromilice
Luboš Tomica 1934 Prostějov
Vojtěch Provaz 1943 Mostkovice
Zdeněk Mrazek 1958 Prostějov
Josef Hanák 1927 Baldovec
Josef Jurka 1940 Suchdol

Vladimír Žoch 1941 Vřesovice
Antonín Lužný 1935 Vřesovice
Stanislav Pírek 1934 Drahany
Květoslav Schönová 1928 Ptení
Růžena Drábková 1914 Otaslavice
Anna Němcová 1919 Vrahovice
Olga Zbořilová 1921 Prostějov
Jaroslav Hopián 1952 Prostějov
Helena Maňáková 1921 Hrubčice

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 1. června 2009
František Křenek 1940 Čechy pod Kosířem 10.00 Obřadní síň Prostějov
Vlastislav Vitásek 1958 Prostějov 10.40 Obřadní síň Prostějov
Emilie Ohlídalová 1924 Prostějov 11.20 hod. Obřadní síň Prostějov
Josef Galíček 1929 Čehovice 14.00 kostel Čehovice
Magdalena Baráková 1958 Malé Hradisko 16.00
Obřadní síň Malé Hradisko
Úterý 2. června 2009
Miroslava Bartošová 1924 Prostějov 9.30 Obřadní síň Mlýnská
Středa 3. června 2009
Otto Filipi 1935 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Pátek 5. června 2009
Marie Vymazalová 1940 Vrahovice 10.40 Obřadní síň Prostějov
Pavlína Čechová 1927 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
MUDr. Eva Řehulková 1959 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Milan Blasch 1936 Kralice na Hané 14.00 Obřadní síň Prostějov
Sobota 6. června 2009
Marie Hálová 1916 Seloutky ve 14.00 kostel Určice

1. června 2009
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U silnice "tekla" KREV „Božský Kája“ šetřil v Prostějově hlasivky
Naštěstí jen jako, šlo o kontrolu

Velmi dobře namaskované studentky si zahrály roli zraněných. Řidiči si mohli vyzkoušet, zda by byli schopni v "ostré" akci uspět se svými znalostmi o první pomoci.
K další preventivní akci si policisté společně s profesorkami i studentkami Střední
zdravotnické školy v Prostějově vybrali příhodné místo
poblíž nebezpečné křižovatky za Čechůvkami směrem
na Přerov. Policistům šlo ve
středu o to, zjistit jak jsou na
tom řidiči s uměním poskytnout první pomoc. Kontrolovaly se i lékárničky.
"Ve středu proběhla na silnici
mezi obcemi Kralice na Hané a
Dub nad Moravou preventivní
akce "Zachraň život". Policisté
ve spolupráci s

centrem služeb pro silniční dopravu a Střední zdravotnickou
školou zjišťovali, zda řidiči dovedou poskytnout rychlou první pomoc například při dopravní nehodě. Akce trvala zhruba
dvě hodiny a za tu dobu policisté zastavili celkem 35 řidičů
motorových vozidel a jednu
cyklistku. Zdravotníci je "přezkoušeli" z první pomoci. Řidičů
se ptali na tísňové volání, otázky se týkaly také první pomoci
u otevřených zlomenin, bezvědomí, stabilizované polohy, řidiči si mohli vyzkoušet umělé
dýchání do figuríny a masáž

srdce. Akce byla řidiči hodnocena kladně," uvedla k akci
Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Ti, co první pomoc zvládali bez
potíží, byli obdarování drobnými předměty pro motoristy.
"Celkově lze říci, že řidiči mají
dobré znalosti o první pomoci.
V rámci akce jim byly také
zkontrolovány lékárničky. Pouze jeden z kontrolovaných řidičů v autě lékárničku neměl. V
tomto případě s ním policisté
vyřešili přestupek domluvou,"
dodala mluvčí policie. -mik-

Pohřešovaný z Uničova může být i v Prostějově
Uničovská policie požádala o
spolupráci naše strážce
zákona při pátrání po pohřešovaném
jedenasedmdesátiletém Janu Jiříčkovi z
Uničova. Není totiž vyloučeno,
že důchodce by se mohl pohybovat po Prostějově či jiném
městě našeho regionu.
JAN JIŘÍČEK se narodil 27.
října 1938 a trvalé bydliště má
hlášeno v ulici Bratří Čapků
číslo 818 v Uničově. "Pohřešovaný byl naposledy
spatřen v pátek dne 22. května
2009 v odpoledních hodinách

v místě svého trvalého bydliště. Do
dnešního dne se
nevrátil, ani o sobě
nepodal
žádnou
zprávu. Muž trpí
Alzeheimerovou
chorobou, z domova odjel na jízdním kole," sdělila
nám podrobnosti Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Pan Jiříček
má hubenou postavu, měří 185
centimetrů, má šedé středně
dlouhé vlasy. Naposledy měl

na sobě černou síťovanou
kšiltovku,
šedé
šusťákové
kalhoty,
modrou
šusťákovou bundu
do pasu a černé
polobotky. "Prosíme
občany, kteří by
mohli
policistům
cokoliv sdělit o
pobytu nebo pohybu pohřešovaného muže, aby tak učinili
na nejbližší policejní služebně
nebo prostřednictvím linky
158," dodala Alena Nedělníková.
-mik-

V hledáčku policie dva muži a žena
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po dalších třech
osobách z našeho regionu. Opakovaně zveřejňujeme na žádost
policie pátrací relaci po hledaném Pavlu Pavlíkovi. Strážci
zákona spoléhají na osvědčenou
pomoc veřejnosti.
FILIP RAFAEL se narodil 3. března 1988 a trvalé
bydliště
má
hlášeno
na
náměstí T. G.
Masaryka číslo
14 v Prostějově.
Na hledaného
vydal Městský soud v Brně příkaz
k dodání do výkonu trestu odnětí
svobody pro trestný čin krádeže.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
20 do 22 let, měří 170 centimetrů,

Pohledem shora
Pohledem shora

má střední postavu, hnědé oči a
černé rovné krátké a řídké vlasy česané dopředu.
GABRIELA POSPÍŠILOVÁ se
narodila 25. září
1976 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v Olšanech u Prostějova číslo 50. Na
hledanou vydal
Okresní soud v Olomouci příkaz k
zatčení pro trestný čin úvěrového
podvodu a trestný čin krádeže. Její
zdánlivé stáří je 35 let, měří 160
centimetrů, má hubenou postavu,
opuchlý obličej, modré oči a plavé
blond odbarvené a rovné vlasy.
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
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.
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-

ZASE JEDNY

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ak jsou zase jedny před námi. Rozuměno další volby. Máme vyslat nové
síly do europarlamentu. O co menší zájem je o tyto volby mezi našimi voliči, o to víc se o místo na výsluní derou politické strany. Těch
se nakonec přihlásilo třiatřicet. Z tohoto pohledu – že bychom neměli z
čeho vybírat, se vůbec říct nedá. Obětoval jsem tu chvilku a aspoň zběžně
proletěl jména na všech kandidátkách. V některých případech jsem se musel pousmát, jak že
politické ambice nejsou vedeny ani tak politickým přesvědčením, jako spíš snahou se někam
upíchnout. Někteří kandidáti toho pamatují už docela dost. Teda alespoň co se týče stranických
knížek. Třeba jsou to sběratelé, kdo ví…! Také je zde nemálo těch, co po Bruselu pokukují coby prozatím ještě parlamentní poslanci, možná v duchu přísloví o košili bližší kabátu, tedy kdo
ví, jak parlamentní volby na podzim, tak proč to nezkusit i tady. Víc možností také znamená
víc šancí, že některá nakonec přece jenom vyjde. Nakonec proč ne. Pokud se poslancování, ať
už takové nebo makové, bere jako řemeslo, je to pochopitelné. Když se to ale bere z jiného pohledu, strany to nějak nepřehánějí s volební kampaní, až má člověk dojem, že jedinými, komu
o to opravdu jde, je komunistické duo Vladimír Remek s Miloslavem Ransdorfem. Ostatní jakoby vsadili na jistotu, že ke zvolení stačí to, co mají jisté. Vskutku – stranickou základnu a
ideologické přívržence přesvědčovat nemusí, a ty ostatní stejně nejspíš neukecají. Tak proč
plýtvat silami a prostředky. Přiznám se ale, že mi to vůbec nechybí. Ukecat nějakými populistickými bláboly bych se stejně nenechal.

T

Dva protichůdné názory obdivovatelů Karla Gotta na vystoupení, za které zaplatili hříšné vstupné
Velmi dlouho a velmi netrpělivě očekávaný megakoncert
jubilujícího Karla Gotta přivedl do haly prostějovského
zimního stadionu ke dvěma tisícovkám příznivců a obdivovatelů jeho slavičího hlasu.
Bezkonkurenční světový tenor však v Prostějově šetřil své
hlasivky, když zazpíval jen několik písní.
Příliš šťastný nebyl ani výběr repertoáru pro tento koncert. Pěvecká legenda hrábla hluboko
do historie a vydolovala písně ze
samotného začátku kariéry a
místo českým štaidlovským hitům vzdala hold Elvisu Presleymu a Tomu Jonesovi. Krásné
melodické světové evergreeny,
ale . . . .
Dvouhodinový koncert zahájil
orchestrálkou Big band Felixe
Slováčka, aby pak kapelník uvedl „miláčka orchestru„ Moniku
Absolonovou, o které prý Karel
Gott prohlásil, že má hlas jako
křišťál. Písně z muzikálu
Drákula a Kleopatra i další dvě
odzpívané naplno a procítěně jeho slova potvrdily. Vzápětí ji
střídal Felix Slováček junior.
Syn slavného otce dodaný jakoby do počtu diváky nijak neoslnil. Zpívání s big bandem není
zřejmě jeho parketou, posluchače rozehřál až závěrečným rock
and rollem. Ale hned vzápětí obstarala zchlazení Leona Machálková. Návštěvníkům koncertu a
také svým rodičům v hledišti
zazpívala písničku Jany Kratochvílové, Heleny Vondráčkové a nakonec se stylizovala do taky blonďaté Marylin
Monroe. Bledá víla s lokýnkami
ve stříbrných šatičkách postrádala svůj pověstný šmrnc a
jiskru.
„Několikrát jsem byla recitovat
na Wolkerově Prostějově. Dokonce jsem tu jeden rok přišla o

Rozbalili to v Prostějově.Legendy českého popu - Karel Gott s Felixem Slováčkem
hlas, když jsem prochladla čekáním před Národním domem,„
vzpomínala rodačka z Přerova
Leona Machálková. V okamžicích vysokého céčka jako by se
prostějovská story opakovala.
Uběhla víc než hodina koncertu,
když konečně ovace natěšených
fanoušků vítaly na scéně zlatého
slavíka.
„Dobrý večer v Prostějově,
jsem rád, že jste přišli v tak
hojném počtu, že jste dali přednost dvěma krásným a mladým
chlapcům před seriálem z ordinací a nemocničního prostředí,„
objal se Karel Gott s Felixem
Slováčkem. Humorem sršel i v

následujících slovních vstupech.
„Začínal jsem před padesáti lety
jako amatér dělník. Poprvé jsem
zpíval před publikem v kavárně
Vltava píseň, kterou si vy, mladé
publikum, nemůžete pamatovat.
(Což byla pro mnohé pravda
pravdoucí). Tam si mě všimli
pánové Suchý se Šlitrem, nabídli mi angažmá v Semaforux a jejich první písnička Oči má sněhem zaváté, kterou mi ušili na
míru, se stala hitem a pomohla
mi k prvnímu zlatému slavíkovi,“ ponořil se do vzpomínek
Karel Gott.
Jeho hodinové vystoupení nad-

chlo část publika a ovace vyprovokovaly dva přídavky.
Část publika však měla zcela
jiné představy o avizovaném
megakoncertu, dva přídavky a
několik podpisů fanynkám byly
malou náplastí na zklamání.
„Několikrát jsem už řekl, že je to
mé poslední turné. Zase jsem se
vrátil. Teď už říkám, že budu
zpívat tak dlouho, dokud mě budete chtít poslouchat, až do úplného padnutí,„ avizovala svou
nekončící kariéru hvězda z
největších. I když už nezáří tak
jasně, v závěru koncertu kvílely
pod pódiem fanynky s prokvetlými vlasy: „Vydrž, Kájo!“ -jp-

Co se bude dít s areálem u velodromu?

Do plánů se můžete zapojit i vy, radní čekají na ohlasy
V loňském roce koupila
prostějovská radnice od
sokolů sportovní areál u velodromu Za Kosteleckou ulicí.
Ihned po koupi se radní
nechali slyšet, že každopádně
tu hodlají zachovat areál se
sportovištěmi, kterých v
našem městě nikdy není dost.
Vloni mnohé občany mrzelo
zrušení zdejšího koupaliště, ale
zdá se, že pokud si to lidé
budou přát, tradiční bazén se tu
může obnovit. Představitelé
města totiž chtějí vyhlásit veřejnou anktetu mezi občany, kteří
tak budou mít možnost zasáhnout svými nápady a
připomínkami do dalších plánů
radnice
ohledně
využití
zmíněného areálu.
"Rada města minulý týden
rozhodla, že vypíšeme veřejnou
anketu ohledně možnosti
využití areálu bývalého Sokola
I Za Kosteleckou ulicí. Vedoucí
odboru správy majetku města
Miroslav Grepl připraví náhled
do katastrálních map na
pozemky, které se v této lokalitě
dají ještě nějakým způsobem
využít k různým účelům. A
samozřejmě dáme také prostor

Uzavírka
Plumlovské

Od 1. 6. 2009 do 15. 8. 2009
bude omezen provoz na silnici II/150 ulice Plumlovské v
Prostějově z důvodu rekonstrukce vodovodu.
Omezení bude v úseku od
ulice Krátké po ulici Polskou.
Plumlovská ulice bude zúžena do jednoho jízdního pruhu
a doprava řízena semafory. V
méně náročných úsecích bude pouze zúžení při zachování obousměrného provozu.
Část prací si vyžádá i uzavírku ulice Krátké, kdy nebude
možno vyjet na ulici Plumlovskou a naopak sjet z ulice
Plumlovské.
-red-

veřejnosti, aby do 31. srpna tohoto roku dala podněty radě či
zastupitelstvu, jak by si představovala využití areálu," sdělil
Vlastimil Uchytil, místostarosta
města. Je ale jasné, že žádné
převratné změny v bývalém
sokolském areálu město
nechystá. "Samozřejmě, nebudeme měnit stávající části,
které se osvědčují a jsou pevně
dané. To znamená velodrom,
prostor pro bruslaře a tenisové
kurty. Naopak v místě, kde byl
dříve minigolf, zvažujeme vybudování dalšího kurtu na

beach volejbal. Tento sport si
vydobývá v Prostějově čím dál
větší popularitu a tak se nebojíme toho, že by nový kurt
nebyl využitý," míní Vlastimil
Uchytil. Zbývá tedy otázka
možného znovuzrození koupaliště, které bylo dříve velice
oblíbené a hojně navštěvované.
"Pokud v anketě občané projeví
o obnovu koupaliště zájem a
my pro toto najdeme podporu u
většiny zastupitelů, tak proč
ne," pokrčil rameny Uchytil.
Vzápětí ho ale doplnil jeho
kolega Miroslav Pišťák.

"Vyslechneme pochopitelně názory občanů, ale hned nato
budeme chtít znát i názor
odborníků. V tomto okamžiku
bych tak nechtěl, aby někdo z
nás tvrdil, zda něco nebo
někoho vyslyšíme či nikoliv. O
koupališti za velodromem
povedeme ještě diskuzi. A myslím si, že bude hodně
vzrušená," řekl Pišťák. "Fakt je
ten, že jestli se podaří zrevitalizovat Plumlovskou přehradu,
bude tady dostatečná kapacita,
co se týká koupališť," dodal
ještě starosta Jan Tesař. -mik-

1. června 2009

Představitelé radnice vyslechli vrahovické občany
Víc než dvě hodiny bombardovali občané Vrahovic představitele města svými problémy na
společném setkání, které se stalo už každoroční tradicí. Nepřítomného starostu Tesaře zastupoval místostarosta Miroslav Pišťák v doprovodu místostarostů Uchytila, Drmolu a
posléze i Raškové, vedoucích
odborů prostějovské radnice,
ředitele Městské policie a dalších představitelů vedení města.
Bolístky obyvatel Vrahovic se na
hlavy vedení města jen sypaly.
Týkaly se především nedokončených protipovodňových opatření,
kanalizace, oprav komunikací a
parkování, bytí a nebytí základní
školy, neprůjezdnosti ulic a mnoha dalších závažných témat.
Rychlostí blesku se Vrahovicemi
například rozšířila zpráva, že město hodlá přestavět některé objekty bývalého podniku Minerva na
sociální byty a umístit zde romské
rodiny. Místní starousedlíky
obléval při této myšlence studený
pot a nemohli se nezeptat, co je na
této fámě pravdy. Údiv zástupců
radnice byl nefalšovaný a odpověď jasná.
„To slyšíme poprvé. Město nemá
na budovy v bývalé Minervě žád-

I přes deštivé počasí se v pátek
22. května uskutečnil další ročník prostějovských Rezonancí. Už po dobu devíti let se na
tento multižánrový festiválek
sjíždějí kapely z celé Moravy.
„Každým rokem vystupují
skupiny, které získaly již nějaká ocenění. Jezdím spolu s Milanem Vidličkou, dalším organizátorem akce, na různé festivaly, kde hledáme nové talen-

ná vlastnická práva, a proto zde
nebude nic stavět ani opravovat.
Je to jen fáma,„ ujistil místostarosta Pavel Drmola.
Nejvíce problémů je v této okrajové části města s parkováním v
ulicích, nedostatečným dopravním značením na přechodech pro
chodce, u základní školy, problémy na „křižovatce smrti„.
„V historické zástavbě jsou dané
prostorové možnosti a a nemáme
možnost měnit rozměry ulic tak,
jako když se staví na zelené louce.
Město může řešit pouze nedostatky na místních komunikacích.
Hlavní silniční průtah spravuje
kraj a tady nám rozhodnutí nepřísluší. Můžeme jen vyvolat jednání se zástupci kraje, navrhnout
nějaké řešení a tlačit je k přiměřené nápravě špatných projektů
dopravní infrastruktury. To vám
můžeme slíbit,„ vysvětlil rozdělení kompetencí místostarosta Pišťák. Jako uvážlivý správce městské pokladny přislíbil, že podle finančních možností se radnice pokusí minimalizovat střety na kritické křižovatce Vrahovice – Kralice na Hané – Přerov vybudováním osvětlení funkčního i v nočních hodinách. Bezpečnost především cyklistů zlepší v budoucnu plánovaná výstavba cyklos-

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 1. 6. DO 7. 6. 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 22. 30 hodin.
Ve středu v 15. 30 hodin pořad pro děti – JAK PŘICHÁZÍ DEN.
Astronomický KLUB HVĚZDÁRNÍČEK určený dětem do 10
let přivítá svoje členy ve středu v 16. 30 hodin.
Prostějovská hvězdárna bude mít své zastoupení na PROSTĚJOVSKÉM VELETRHU ZÁBAVY ve dnech 4. a 5. června
na velodromu.
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.

Z úst představitelů města zazněly vstřícné signály. Čas ukáže, zda byly pravdivé.
tezky.
„Je to však investice v řádech milionů, takže záleží na jednání s
krajem a na přidělení dotace. Není to záležitost letošního roku, ale
výhledově snad dvou tří let,„ potvrdil záměr radnice místostarosta Vlastimil Uchytil. Problémů je
ve Vrahovicích dost a dost. Zá-

stupci města často čelili náporu
protichůdných požadavků občanů, často nebylo řešení nastíněných problémů v jejich kompetenci.
V loňském roce směřovalo na investiční akce ve Vrahovicích z
městské pokladny víc než 15 milionů korun, za posledních pět let

Nádvoří zámku opět ožilo
ty,„ svěřuje se hlavní pořadatel
Miloš Plotz. Letošní ročník byl
zahájen kapelou Zvláštní tóny.
Bohužel, během vystoupení se
počasí natolik zhoršilo, že organizátoři akce byli nuceni
udělat pauzu a vyčkat, zda se
vyjasní. Netrvalo dlouho a na
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pódium vystoupili další hudebníci s názvem A.M. Úlet z
Litovle či folkový soubor manželů Adamcových. Vystoupením obohatila diváky také skupina Stracené ráj a následně
Happy To Meet, kterou si obecenstvo mohlo pamatovat z

prvního ročníků. „Někdy si
pozveme kapely z dřívějších
let, abychom mohli pozorovat
jejich vývoj a posun v hudbě,„
říká Plotz. Letošní ročník prostějovských Rezonancí ukončila Věra Martinová s přáteli.
„Vždy se na závěr snažíme dát

to bylo téměř 100 milionů.
V letošním rozpočtu města je počítáno s opravami veřejného
osvětlení na ulicích Kyjevská a
Sokolovská, s opravami mateřské školy, kolumbária na hřbitově a fary, rekonstrukcí mostu a
dostavbou základní školy za více
než 4 milionů korun.
-jpnějakou slavnou osobnost, nějaký trhák, abychom přilákali
lidi. V minulých letech to byli
třeba Vlasta Redl nebo Žalman
a spol. Kapelám se tady líbí,
ale pro některé je to až moc komorní akce,„ ujasňuje Miloš
Plotz. Z festivalu se můžeme
těšit každým rokem díky finanční podpoře kulturního domu
Duha a také díky městu Prostějov.
- vevi -

Komunisté jsou optimisté – kandidátka číslo 21 je příslibem pro 21. století
Volby do Evropského parlamentu (EP) jsou za dveřmi a
vrcholí předvolební aktivity politických stran. Mítink s prostějovskými občany uspořádala
také Komunistická strana Čech
a Moravy za účasti kandidátů a
současných europoslanců Věry
Flasarové a Vladimíra Remka.
Průběh mítinku ovlivnila další povolená akce na náměstí, takže
hluk reproduktorů rušil průběh
setkání kandidátů s občany a voliči. Pochybení úředníků radnice
neospravedlnil ani přivolaný starosta Jan Tesař, v dané chvíli nebylo jiné řešení.
„Podáme trestní oznámení. Za to,
že byly povoleny dvě akce ve stejnou dobu nese odpovědnost určitá osoba. Musí nést následky,„
zlobil se předseda okresního
výboru KSČM Josef Mádr.
I přes problémy v organizaci si desítky lidí vyslechly předvolební
Začátek minulého týdne byl
hodně teplý a pak nastala velká
změna a citelně se ochladilo. Na
tyto „veletoče„, které s námi
příroda dělá, doplácejí především
naše výpěstky. Vzhledem k tomu,
že v současné době probíhají asi
nejintenzivnější ochranářské
práce během roku a máme toho
hodně, tak bez delšího úvodu začnu rovnou s ochranou.
Je začátek června a blíží se doba
dozrávání třešní. Ranné odrůdy
už nám vesele červenají a některé
jsme dokonce stihli i zkonzumovat. Toto je doba, kdy ošetřujeme
pozdější odrůdy proti červivosti,
kterou způsobuje vrtule třešňová.
Dalším ukazatelem vhodné doby
pro začátek ošetření je, když se na
pozdějších odrůdách třešní začnou zapalovat líčka. V případě
vrtule třešňové se jedná o mušku
jejíž bílé larvy s hnědou hlavičkou
asi všichni známe. Z přípravků
pro chem. ošetření doporučujeme
Decis Flow 2,5 (0,05%), Reldan
40 EC (0,15%).

proslovy Remka i Flasarové i dalších představitelů strany se zájmem.
Europoslankyně Věra Flasarová
působí ve výboru pro kulturu,
vzdělávání, mládež, sport a média. Jako žena se věnuje diskriminaci žen a dívek v procesu vzdělávání a prosazuje princip rovných příležitostí pro všechny, sociální jistoty a vzdělání pro všechny občany. Jako žena a matka je
pro mírovou Evropu rovnoprávných států, odmítá radarovou základnu na českém území.
KSČM jde do voleb s heslem „S
lidmi pro lidi„ a číslem 21.
„Toto číslo je pro mne symbolické
a provází mne celým životem.
Bylo mi právě tolik roků, když
jsem začal létat na nadzvukovém
letounu MIG-21, a protože je 21.
století, je tohle číslo správná volba,„ zdůvodnil Vladimír Remek
své sympatie k číslu na kandidát-

ce KSČM, kde je kandidátem bez
politické příslušnosti. Přestože se
už dávno rozloučil s kariérou pilota a vojáka, stále zůstává v myslích lidí letcem a prvním českým
kosmonautem. Právě jeho kariéru
pilota a kosmonauta nejvíce zajímala i studenty reálného gymnázia, kam Remek zavítal na besedu. Věra Flasarová zase na-

Poradna zahrádkáře
Dalším škodlivým organismem,
který se nám může vyskytnout na
třešních, ale i višních je skvrnitost
listů. Původcem tohoto onemocnění je houba která přezimuje
na napadených opadlých listech, a
která se šíří zejména za vlhkého a
deštivého počasí. Její příznaky se
projevují vytvářením výrazně červených 1 až 2 mm velkých skvrn.
Při silném napadení může dojít k
předčasnému opadu listů a tím k
nepříznivému ovlivnění kvality a
množství sklizně. Dřevo do zimy
špatně vyzraje a tím je snížena jeho zimovzdornost. První ošetření
se provádí poslední týden v květnu a po týdnu až 14-ti dnech se
opakuje. Vše záleží na průběhu
počasí. Nepřímá ochrana spočívá
v důsledné likvidaci opadlých
listů. K přímé ochraně se používají vhodné fungicidy.
Pokud zůstaneme ještě u ovoce i

když ne zrovna běžného, tak nejnebezpečnějším škůdcem lísky je
olivově hnědý brouk nosatec lískový, jehož larvičky způsobují
červivost lískových ořechů. Chemické ošetření proti tomuto škůdci se dá provádět přípravkem Decis Flow 2,5, aj. Ošetření se provádí v poslední dekádě května a
po 14 dnech je můžeme opakovat.
V lokalitách, kde se tento škůdce
vyskytuje pravidelně, se provádí
ošetření preventivně, jinak se provádí až při zjištění prvních brouků. Některé novější odrůdy lísky
jsou vůči tomu škůdci odolnější.
Na bobulovinách tzn. na angreštech a rybízu se nám může objevit hned několik živočišných
škůdců. Jsou to pilatka angreštová, pilatka rybízová a píďalka angreštová. Všichni tito škůdci, respektive jejich housenky a housenice mohou způsobit úplné holo-

vštívila krizové centrum Želva.

Jak se tedy český chlapec dostal
na dosah hvězdám?
Učarovala mi cesta Jurije Gagarina do vesmíru a tehdy jsem si řekl
– jednou budu také kosmonautem. A protože všichni, kdo se vydávali do vesmíru, byli letci, rozhodl jsem se také pro dráhu pilota.
Svět mi ležel u nohou, připadal
jsem si jako král. To jsem ještě netušil, že mne jednou přísná víc než
stočlenná komise specialistů vybere ke kosmickému letu.
Byl jste tak blízko hvězdám,
věříte na astrologii a jiné výklady budoucnosti?
Rád si přečtu horoskop, ale jen pro
pobavení a osvěžení. V mládí
jsme často z legrace nebo recese

navštívili s kamarády kartářku, ale
nikdy jsem věštění nebo různým
výkladům hvězdných znamení
nepřikládal vážnost. A ani teď podobné věci nevyhledávám.
Působištěm europoslance je
převážně Brusel nebo Štrasburk. Je pro vás létání potěšením?
Abych pravdu řekl, raději jezdím
autem, zvláště do Štrasburku to
není žádný problém. Cesta není
tak náročná a pro mne, když vozím mnoho různých materiálů, je
daleko příjemnější. Mohu si cestu
operativně plánovat a řídit podle
situace. Létám zřídka, protože se
mi stalo, že jsem musel několikrát
bez finanční náhrady let zrušit.
Jak vypadá podle vás hvězdný
odpočinek europoslance?
Docela jednoduše – s rodinou, s
čtyřnohými kamarády psem a kocourem. Na koníčky mi čas nezbývá.
-jp-

žíry listů. Ošetření se provádí
hned při zjištění prvních požerků
na listech. Z chem. přípravků je
možné použít Calypso 480 SC, aj.
Ovšem doporučujeme přípravky
s co nejkratší ochrannou lhůtou.
Ochranná lhůta je období od provedení postřiku do doby sklizně
plodiny!
Na hrachu se v současné době objevuje mšice kyjatka hrachová.
Tato mšice vysává především vrcholová květenství. Může způsobit na hrachu značné škody. Je
poměrně veliká, zelené barvy a
samička rodí žívá mláďata. Ošetření se provádí při zjištění výskytu. Významný je i přenos virů touto mšicí. Protože se velice špatně
hledá, je nutné utrhnout větvičku a
mšici vyklepat třeba na dlaň. Z
přípravků doporučujeme Pirimor
50 WG (0,05%) nebo Nurelle D
(0,06%), Calypso 480 SC
(0,02%), které jsou účinné i proti
dalšímu nebezpečnému škůdci
hrachu třásněnkám. Množství
mšic redukují slunéčka, pestřen-

ky, zlatoočky, proto je vhodné
používat chem prostředky k těmto užitečným druhům neškodné!
Posledním škůdcem, kterého
dnes zmíním jsou již výše uvedené třásněnky. Jejich první výskyty jsou ve sklenících, ale později při teplém počasí mohou ohrožovat i plodiny na zahrádkách.
Třásněnky napadají nejrůznější
plodiny od polních, až po zeleniny
a okrasné květiny. Dospělci sají na
listech a květech. Podle druhu
mohou mít 1- 10 generací do roka.
Posátá místa jsou stříbřitě bílá, později hnědnou a zasychají.
Přítomnost třásněnek prozrazují
kupky černého trusu. Z biologické ochrany se používají modré
lepové desky (vhodné pouze do
skleníků a folníků). Z chemických přípravků lze použít Decis
Flow 2,5 (0,02%), Karate Zeon 5
CS, Nurelle D (0,2%), aj.
Milan Smička – Státní
rostlinolékařská správa,
obvodní pracoviště Prostějov,
Nám. Spojenců 13, 796 01 Prostějov

Osobním mottem
Vladimíra Remka je
„Přes překážky ke hvězdám.„

Cenový prùzkum v prostìjovských supermarketech
Bábovka (400 g)
Cibule (svazek)
Brambory rané (1 kg)
Kuře chlazené (1 kg)
Ostravská klobása (1 kg)
Maxibobík (140 g)
Podravka (250 g)
Špagety (500 g)
Magnesia (1,5 l)
Amundsen vodka (0,5 l)

Interspar
38,90(500g)
9,90
16,90
64,90
129,00
14,50
37,90
8,90
12,90
129,90

Billa
39,90(500g)
21,90
49,90
165,00
14,50
39,90
7,90
12,90
139,00

Kaufland
32,90
8,90
19,90
64,90
109,00
13,90
24,90
8,50
12,90
139,00

Tesco
39,90
6,90
14,90
43,90
109,00
13,90
37,90
7,90
10,90
139,00

Lidl
8,90
18,90
43,90
37,90
8,50
-

prùzkum proveden ve dnech
29. 5. - 30. 5. 2009
TUTY
42,00
11,00
16,50
59,00
114,00
30,70
14,50
14,00
-

Albert
39,90
9,90
17,90
64,90
129,00
14,90
37,90
8,90
12,90
139,00

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

1. června 2009

5

Jan Březina: Proč je důležité přijít k eurovolbám
Volby do Evropského parlamentu, které už jsou prakticky za dveřmi, bývají označovány za volby
druhého řádu. Důvodem je mimo
jiné i nízká volební účast, která je
většině členských států zaostává
za volební účastí ve volbách do
národních parlamentů. Smutným
rekordmanem bylo v tomto ohledu v minulých eurovolbách Slovensko, kde volební účast nedosáhla ani 20%. Přitom Evropský
parlament ovlivňuje každodenní
život Evropanů víc, než si mnozí
z nich myslí.
Vždyť plných 80% našich domácích zákonů (a že jich není
málo) má svůj původ v evropských předpisech, na jejichž
schvalování se podílí Evropský
parlament. Ten navíc kromě
obecných směrnic vydává i konkrétní nařízení, která přímo za-

kládají práva a povinnosti jednotlivců. Příklad? Nedávno přijatá
regulace tzv. roamingu, tedy volání, posílání sms zpráv a přenos
dat ze zahraničí, o kterou se na půdě EP svedl lítý boj. Na jedné
straně barikády se ocitli europoslanci naslouchající nářkům mobilních operátorů, že cenová regulace podváže jejich investiční
možnosti a donutí je zdražit jiné
služby, na druhé straně potom europoslanci, kteří sdíleli názor
Evropské komise, podle něhož
operátoři přemrštěnými cenami
bezostyšně vytahují peníze z kapes svých zákazníků. Výsledek?
Zlevnění roamingu o více než
60%, tedy konkrétní přínos pro
každého, kdo chce zůstat v kontaktu se svými blízkými i během
pobytu v cizině.
Nejenom bojem s mobilními

operátory však živ je europarlament. Jiným tématem, které s železnou jistotou čeří jeho politické
vody, je zemědělství. Parlamentu
vzešlému z nadcházejících voleb
velmi záhy přistane na stole návrh reformy společné zemědělské politiky, který ovlivní i situaci českých zemědělců. Do jaké
míry a s jakými důsledky, to bude
záviset i na nových českých europoslancích. Proto je důležité,
aby naši občané jejich výběr nepodcenili a vyslali do Bruselu ty,
kteří svou dosavadní činností
skýtají záruku, že budou české
zájmy tvrdě a vytrvale hájit. Podobně jako třeba u reformy
evropského vinařství, kde se vytrvalým tlakem podařilo prosadit zachování možnosti doslazování vína cukrem, tradiční metody používané našimi vinaři. A to

navzdory mohutnému odporu
ze strany jihoevropských států,
které doslazování cukrem dlouho tvrdošíjně odmítaly, zatímco
zachování možnosti doslazování moštem pro své vinaře požadovaly. I Evropský parlament
se zkrátka často mění v arénu
národních zájmů, v níž se bojuje
o každý centimetr plochy. Proto
je důležité přijít k volbám a vybrat ty české zástupce, kteří nejenom znají bruselské prostředí
a dokáží se v něm pohybovat,
ale nezaleknou se v případě potřeby ani boje zblízka.
Jan Březina,
europoslanec za KDU-ČSL
Jan Březina v rámci předvolební
kampaně oslovoval i mladou generaci prostřednictvím moderních
sportů

Okroužkujte Sokola
Z Olomouckého kraje pochází
hned několik kandidátů ve volbách do Evropského parlamentu, které proběhnou již
tento týden v pátek a v sobotu
5. a 6. června. Ovšem jen dva
byli nominováni na kandidátku přímo v Prostějově. Při procházce Prostějovem je jasné, že
nejviditelnější kampaň ve městě i okolí má právě jeden z
nich, a to kandidát ODS č. 27 Petr Sokol.
Pětatřicetiletý vysokoškolský
učitel, který žije v Prostějově, si
zvolil osobní heslo: „Okroužkujte Sokola“. „Chtěl jsem zdůraznit, že volič může volit nejenom
stranu, ale v jejím rámci si může
vybrat i kandidáty, kteří jsou mu
sympatičtí, které zná nebo kteří
kandidují v jeho městě či regionu. Zároveň jsem hledal heslo,
které bude alespoň trochu
vtipné,ů okomentoval svůj volební slogan sám kandidát.

kdo ví, že ve městě evropských
institucí je již několik roků nejčastěji dávaným jménem pro
nově narozené děti jméno Mohamed. I to dokládá, že Brusel je už
dnes díky přistěhovalcům městem mnoha kultur. Můžeme tam
ochutnat typické belgické pralinky, navštívit orgány Evropské
unie, ale také africkou čtvrť, kde
Čech v obchodě se zeleninou zná
tak půlku prodávaných druhů.
A to jsem nezmínil arabskou
čtvrť plnou orientálních čajoven,
v nichž ale popíjí jen muži,“ doplnil své zkušenosti se sídlem Cabrnocha v sociální oblasti,“
Evropské unie Petr Sokol.
vzpomněl si prostějovský kandidát na konkrétní příklady. „PoslaOkroužkujeme prostějovské- nec dokáže navíc poukazovat na
ho kandidáta?
evropské i národní úrovni na proPodle Petra Sokola je možné v blémy svého regionu. Na Hané to
EP skutečně něco prosadit, i když může být zejména zemědělství,
jeden poslanec ze 736 zdánlivě do kterého Unie hodně zasahunic neznamená. „Napadá mne je,“ má Petr Sokol jasno v otázce,
Brusel: Mohamed a pralinky
například, jak Oldřich Vlasák zda europoslanec může pomoci
Brusel, kde sídlí Evropský parla- prosadil, aby se evropské peníze regionu, z kterého pochází.
ment, je podle Petra Sokola vů- mohly používat i na rekonstrukci
bec městem paradoxů. „Málo- paneláků nebo návrhy Milana Ve volbách může každý okrouNová tvář se zkušenostmi
Petru Sokolovi, přestože je v politice „novou tváří,“ nechybí potřebné zkušenosti. Vystudoval
politologii a mezinárodní vztahy
a několik let přednášel na vysokých školách o fungování Evropské unie. Posledních pět let pracoval přímo v Bruselu a Štrasburku, kde působil jako vedoucí
kanceláře jedné z poslankyň
Evropského parlamentu.
Nechybí mu ani znalost dostatečného počtu jazyků. Domluví se
anglicky, německy, polsky, slovensky a rusky. „Pěl let práce v
Bruselu mne navíc donutilo naučit se základy francouzštiny. Bruselané totiž téměř vůbec nemluví
anglicky, i když by každý vzhledem k tomu, že jejich město hostí sídlo Evropské unie, čekal
opak,“ doplnil Petr Sokol.

M. Srostlík - Moravský
v prostějovské knihovně
Letošní jaro znamenalo začátek několika
nových aktivit Městské knihovny Prostějov. Jednou z nich je pořad pro ty, kdo rádi
poslouchají čtení Osobnosti čtou svoje oblíbené knihy. Prvním hostem byla Jitka
Šotkovská, scénáristka České televize s
knihou E=mc2, lásko moje.
Druhou osobností, která přijala naše pozvání
bude 4.června v 10.00 hodin známý moravský řezbář, sochař a hudebník Miroslav
Srostlík-Moravský. Tentokrát nebude pouze
číst, ale také zazpívá a zahraje. Ani samotné
čtení nebude jednotvárné, ale budeme moci
slyšet úryvky od Foglara přes Setona až po
Carnegieho.
Tento pořad je příspěvkem Městské knihovny přehlídce divadelních souborů a jejich
hostů MedArt 2009 a zároveň se tak zapojujeme do doprovodných akcí celonárodní
soutěže Kniha mého srdce, kterou vyhlašuje
Česká televize.
-ap-

Radnice zve na debatu
o visegrádském fondu
Město Prostějov zve zájemce na debatu o
možnostech využití programu Mezinárodního visegrádského fondu, která se
uskuteční 4. června 2009 od 14.00 hodin v
přednáškovém sále Národního domu v
Prostějově na Vojáčkově náměstí.
Program:
1) úvodní slovo – Ing. Jan Tesař, starosta města Prostějova
2) prezentace Mezinárodního visegrádského
fondu – René Kubášek, zástupce Mezinárodního visegrádském fondu
3) debata k možnostem využití programu
Mezinárodního visegrádského fondu
Mezinárodní visegrádský fond je organizace
založená v roce 2000 vládami zemí Visegrádské čtyřky (Česká republika, Maďarsko,
Polsko, Slovensko), která prostřednictvím
grantů a stipendijních programů podporuje
každý rok stovky projektů především v oblasti kultury, vzdělání, vědy, turistiky či
výměny mládeže.
Prezentace bude zaměřena na strukturu a
fungování Mezinárodního visegrádského
fondu (IVF) a možnosti využití grantových a
stipendijních programů IVF v návaznosti na
navýšení prostředků fondu od roku 2007.
V případě zájmu potvrďte Vaši účast na email: jaroslava.tatarkovicova@prostejov.eu
.
-red-

Petr Sokol, prostějovský kandidát ve
volbách do Evropského parlamentu
(č. 27 na kandidátce ODS)
žkovat dva kandidáty a dát jim
tak preferenční hlas. Kandidáti,
kteří získají dostatek „kroužků,“
se posunou do čela kandidátky.
Česká republika si v pátek a v sobotu zvolí 22 poslanců Evropského parlamentu. Bude mezi nimi i kandidát z Prostějovska?
-red-
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Dark Gamballe rozpálili Apollo
Páteční netrpělivě očekávaný
koncert stále stoupající vyškovské rockové komety v prostějovském klubu Apollo 13 určitě
splnil očekávání téměř dvou
stovek přítomných. Krátce po
třiadvacáté hodině, tedy s půlhodinovým zpožděním oproti
původnímu programu nastoupila čtveřice charismatických
hudebníků na klubové pódium
za doprovodu nezbytného ryku
převážně náctiletých fanynek.
Hlad nejen Prostějovanů po
živé produkci stále populárnější kapely z nedalekého Vyškova byl následnou více než hodinovou produkcí stoprocentně
ukojen. Přece jen datum posledního vystoupení této smečky v našem městě už notně zavál prach času a nutno podotknout, že čekání se vyplatilo.

Přestože někteří z původních
příznivců této smečky nesouhlasí s určitým komerčnějším
přeorientováváním se jejich
miláčků, tak určitě tento jev nepřesáhl hranice dobrého metalorockového vkusu. Výběr pecek, které podle někoho narvali, podle někoho jemně předložili nadšenému obecenstvu
čítal průřez celou jejich dosavadní tvorbou. Několikeré mohutně vyžadované přídavky
pak protáhly vystoupení až daleko přes půlnoc spíše k jedné
hodině ranní. Tím pádem si museli počkat na svůj čas i jejich
páteční hostitelé ze skupiny
From Beyond, kterým to ovšem
pranic nevadilo a předvedli
opět svou třídu. Stručné hodnocení na závěr - takových akcí v
Apollu určitě více!
-zv-

Něco Mezi v pátek
Hudební skupina Něco Mezi zve všechny své příznivce v pátek
12. 6. 2009 na koncert do prostějovského klubu Apollo 13, kde
pokřtí v pořadí své třetí CD s výstižným názvem „Něco mezi“.
Toto CD je volně ke stažení na webových stránkách
www.necomezi.com. Jako host vystoupí rocková energie z Litomyšle, kapela Rufus (www.rufus.cz).

To byl odvaz! Frontman Dark Gamballe charismatický DeSed nezůstal své pověsti nic dlužný a předvedl stejně jako
jeho parťáci prvotřídní výkon
foto: Zdeněk Vysloužil

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 15.6.2009 od 7:30 do
12:30 hod. - vypnutá oblast: Ul.
Dr. Horáka č. 13 a č. 15.
Dne: 15.6.2009 od 11:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: celý areál fa. Windmoeller prům.
zóna.
Obec: Laškov
Dne: 15.6.2009 od 7:30 do 9:30
hod. - vypnutá oblast: část obce
Laškov od č. 92 po č. 5 včetně
OÚ, ČOV, ul. za kostelem
včetně ZŠ, od křižovatky sm.

Krakovec po č. 120 a smuteční
síň.
Obec: Prostějov
Dne: 17.6.2009 od 7:30 do
12:00 hod. - vypnutá oblast: celá
ulice Kazín oboustranně.
Dne: 17.6.2009 od 7:30 do
10:30 hod. - vypnutá oblast: areál OD Billa Wolkerova
Dne: 17.6.2009 od 7:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: levá
strana Drozdovické ul. od č. 39a
po č. 85a.
Obec: Vranovice -Kelčice
Dne: 17.6.2009 od 7:30 do
13:30 hod. - vypnutá oblast:
střed obce od č. domů 65 a 20 po
č. 1 a 39 vč. Obecního úřadu,
kostela a č. 52.
Obec: Hvozd

Dne: 18.6.2009 od 7:30 do 9:30
hod. - vypnutá oblast: část obce
ve směru do Bohuslavic omezená čísly 4. 9, 46 a č.16 včetně.
Dne: 18.6.2009 od 10:00
do12:00 hod. - vypnutá oblast:
část obce ve směru od Vojtěchova od č. 149 a 150 po č. 10 č. 27,
celá ulice na Březsko
Dne: 18.6.2009 od 12:30
do14:30 hod. - vypnutá oblast:
areál ZD, č. 76, od č. 123 a 55 po
konec ulice č. 134 a 111.
Obec: Hruška
Dne: 18.6.2009 od 7:30 do 9:30
hod. - vypnutá oblast: část obce
od Tvorovic omezená čísly 127,
RS plynu, č. 39, č. 80, č. 6.8, 89,
119.
Dne: 18.6.2009 od 10:00 do

12:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce od Němčic omezená č.
117, 98, 37, 38, 57, 100.
Obec: Ivaň
Dne: 18.6.2009 od 7:30 do 9:30
hod. - vypnutá oblast: část obce
Ivaň Za humny od č. 137 po č.
146, 196, 112, 199, dále od č.
175 po č. 182, 187, a 188.
Obec: Klenovice
Dne: 18.6.2009 od 12:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: od
č. 7 a 65 celá ulice směr Tvorovice, ulice u ZD od č. 248 po č.
233 až č. 69, 68 a podél silnice
na Obědkovice po konec obce č.
179 a 210.
Obec: Koválovice
Dne: 18.6.2009 od 12:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: celá

obec Koválovice mimo ZD.
Obec: Vrchoslavice
Dne: 19.6.2009 od 7:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Vrchoslavice od č. 90 po č.
32 včetně Správy a údržby silnic, knihovny.
Z technických důvodů nebude
provedena plánovaná odstávka
Obec: Prostějov Domamyslice
Dne: 2.6.2009 od 7:30 do 12:00
hod. - 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.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Chirurgické oddělení má nového primáře
Novým primářem Chirurgického
oddělen Prostějovské nemocnice, která je členem skupiny
AGEL, se od 1. června stane
MUDr. Adolf Gryga, CSc (na
snímku). Na postu primáře tak
nahradí MUDr. Petra Vojáčka,
CSc., který odešel jako primář do
Podhorské nemocnice. „Jeho
přechod na chirurgické pracoviště v Prostějově souvisí s dlouhodobě připravovanými záměry
společnosti Středomoravská nemocniční. Jeho úkolem je realizovat novou koncepci a profilaci

především chirurgických pracovišť a oddělení, jejichž činnost s nimi úzce souvisí.
Předpokladem je
i navázání kvalitativně nových
pracovních vztahů s Fakultní nemocnicí v Olomouci,„ říká ředitel společnosti
Středomoravská nemocniční
Ing. Tomáš Uvízl. MUDr. Adolf
Gryga se narodil v roce 1950. Vy-

studoval Lékařskou
fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci, na které promoval v roce 1974.
Po ukončení studií
nastoupil na Chirurgické oddělení NsP
ve Šternberku, v roce
1985 se stal odborným
asistentem
II.chirurgické kliniky FN a LF
UP Olomouc, kde dále působil
22 let jako zástupce přednosty.
Po reorganizaci chirurgických

klinik FNO krátce působil na
I.chirurgické klinice, kde dále působí jako pedagog a člen zkušební komise pro státní zkoušky . Od
loňského února se stal primářem
chirurgického oddělení v Přerově. Nový primář získal I. i II.
atestaci z chirurgie, je držitelem
licencí pro diagnostickou a kurativní endoskopii. Aktivně pracuje
jako člen výborů několika odborných společností: České chirurgické společnosti, Onkochirurgické sekce při Onkologické společnosti a Bariatrické sekce při

ČChS a Obezitologické společnosti. Je členem mnoha zahraničních odborných společností:
E.A.E.S.(evropská společnost
pro endoskopickou chirurgii), IFSO (mezinárodní společnost pro
chirurgickou léčbu obezity a metabolickou chirurgii) a dalších..
Byl členem Lékařské rady nemocnice v Přerově. Nyní pracuje
jako člen Kolegia ředitele Středomoravské nemocniční a letos v
květnu byl jmenován členem Lékařské rady společnosti AGEL jako garant oboru chirurgie. -red-

Termín dokončení:
srpen 2009

www.
byty-k
rasice
.cz
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Po roce je tady opět týden poezie - festival Wolkerův Prostějov Zveme na 1. ročník
ROCK VELODROM

Celostátní festival poezie Wolkerův Prostějov proběhne 16. – 20. června. Padesátý
druhý ročník zahájí v úterý v 10 hodin dopoledne ve Smetanových sadech akce
Happening studentů prostějovských škol.
Tři a půl hodiny se budou moci diváci kochat výkonem studentů, kteří představí, co
umí. „Žáci středních škol tímto způsobem
budou reprezentovat svoji školu a ukáží,
co všechno dělají navíc a jinak,“ říká organizátorka Martina Drmolová. K vidění budou taneční vystoupení v podání ZUŠ V.
Ambrose nebo Divadla Point při GJW,
módní přehlídky připravené Střední průmyslovou školou oděvní nebo Střední
školou obchodní. Žáci ze SŠO si také připravili aranžérské výtvory k vystavení a
Živé obrazce mistrů. Vystoupí pěvecký
sbor Gymnázia Jiřího Wolkera Lery´s
Cherries a studenti této školy se pochlubí i
některými exponáty z tvůrčí dílny. Kramářské písně zazpívají studenti z Reálného gymnázia, kteří také připravili studentskou recesi s názvem Návštěvníci z minulosti. K poslechu zahrají kapely CAUSA
MAIOR z Cyrilometodějského gymnázia
nebo TRIAL PLANET, prostějovská studentská kapela. Střední zdravotnická škola má připravené pásmo písní a také číslo
Umíte správně pomoci člověku? Celým
programem budou provádět studenti gymnázia Jiřího Wolkera.

Mezi hosty festivalu bude stejně jako
v loňském ročníku patřit Divadlo Kvelb
České Budějovice
V 16 hodin přijde na řadu položení květin
k pomníku Jiřího Wolkera, tentokrát netradičně za asistence Divadla Kvelb a hned
poté zahájí padesátý druhý ročník festivalu Wolkerova Prostějova Jan Tesař, starosta města Prostějova.

Hlavní náplní festivalu je soutěž šedesáti
sólových recitátorů z celé České republiky
vybraných z krajských kol. Souboj mezi
sebou svede také jedenáct divadel poezie.
V minulých ročnících byla věková hranice
do třiceti pěti let, ale letos roky nehrají roli,

protože tato podmínka již neplatí. „Za
zmínku jistě stojí divadelní vystoupení
Třetí věk Louny, Louny, kde účinkuje kolektiv seniorek mezi šedesáti a šedesáti pěti let, které se probojovaly krajským kolem,“ prozrazuje Drmolová.

Soutěžní představení divadel poezie bude
možno shlédnout v prostorách kulturního
klubu Duha, kde proběhnou také průběžná
hodnocení výstupů. První i druhé kolo
přehlídky recitátorů sólistů se uskuteční ve
čtvrtek a v pátek od devíti hodin na jevišti
Městského divadla. Během festivalu Wolkerův Prostějov budou probíhat doprovodné akce zajištěny Divadlem Kvelb na
náměstí T. G. Masaryka, Divadlem Tramtárie v klubu Duha a herečkami z divadelního souboru Tragaču, tragaču s vystoupením Ženské.

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.
“Myšlenka vznikla přes příznivce
cyklistiky a našeho klubu Aloise
Mačáka, který mi jednou zavolal,
co bych řekl na nápad Petra Hanzlíka uspořádat v Prostějově velký
koncert. Protože jsem dlouholetý
hudební fanda a s Petrem se známe
odjakživa, tato myšlenka mě nadchla. Návrh se shledal s pozitivním
ohlasem také na výkonném výboru SKC,” řekl Petr Šrámek, předseda cyklistického klubu.
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 (viz článek pod pozvánkou).
“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,” podotkl 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: Peking 2008. Výhercem vstupenky
aDVD ZZ Topse stává Eva Kadlecová, Prostějov (gratulujeme,
výhru si vyzvedněte v redakci!).
Ve třetím kole se soutěží o DVD
skupiny Judas Priest!
Soutěžní otázka zní: Kdy a kde
byla založena skupina Judas Priest?
Odpověď zašlete do pátku 5.
června 10.00 hodin na známé
kontakty naší redakce (PV Večerník, Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel. 582 333 433, e-mail: inzerce@vecernikpv.cz). Výherce zveřejníme v příštím čísle.

Laureátka loňského festivalu Vendula
Valentová
Ve čtvrtek dopoledne v Městské knihovně
proběhne program Osobnosti čtou svoje oblíbené knihy, kam přijal pozvání herec a dramaturg Moravského divadla v Olomouci a
zakladatel Divadla Point Miroslav Ondra.
Na nádvoří prostějovského zámku každý
den ve večerních hodinách proběhne program Zámek Wolkerovu Prostějovu, kde
diváci mohou poslouchat kapely jak z Prostějova, tak okolí. „Tahle akce je součástí
festivalu druhým rokem a jsem pyšná na
to, že jsme dokázali zpestřit program a přilákat také mladé lidi. Doufám, že se podaří spojit starší generaci s teenagery,“
skromně se chlubí Drmolová.
V sobotu v 18.30 hodin vyvrcholí celý festival předáním cen vítězům v recitaci a hercům divadel poezie. Po celou dobu festivalu
bude na nádvoří zámku probíhat výstava 3D
– dokument Děsivé duše.
Vstupné na jednotlivé představení je dvacet korun a permanentku lze zakoupit za
sto šedesát až tři sta padesát korun. Akci
sponzoruje NIPOS ARTAMA Praha a kulturní klub Duha, který je také hlavním organizátorem. „Já osobně jsem se dříve
účastnila několikrát jako recitátorka a letos
pomáhám organizovat druhý ročník. Tahle práce mě naplňuje, dělám ji velice ráda,
protože je to tvořivá činnost a podílí se na
ní spousta studentů, kteří na svých bedrech
nesou spoustu úkolů,“ dodává s úsměvem
na rtech Drmolová.
Festival probíhá pod záštitou hejtmana
Olomouckého kraje Martina Tesaříka a
starosty města Prostějov Jana Tesaře, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR,
Olomouckého kraje, města Prostějov, ve
spolupráci s Městským divadlem a společností Gaudeamus o.p.s. při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově.
-veviFoto archiv KK Duha

Elektrick Mann
vrcholem večera
Vrcholem večera ROCK VELODROMU bude vystoupení „populárně zábavného orchestru“
Elektrïck Mann z Valašského Meziříčí produkující muziku na pomezí hip-hopu, hard core a punku.
Jak „Elektrický Pán“ sám tvrdí,
jde o alkorap. Kapela ráda provokuje a ráda se baví. Za dobu své
přibližně sedmnáctileté existence
se stala především mezi mladší generací kultovním pojmem a jejich
pirátské kopie nechybí snad na
žádné pořádné akci. Úspěch spočívá v naprosto uvolněné bezbřehé prezentaci chrlící na posluchače za výrazného rytmického
doprovodu své již takřka zlidovělé
texty popisující karikatury a mimikry jejich domovského města
plného lokálů a všudypřítomné
vůně trávy. Vše v jim typickém
slangu mladých, plném necílených vulgarit a vtipných slovních
obratů. „Toto sdružení nemá
žádné ambice. Je to jen folklór, kterým sami sebe bavíme, včetně vás,
vděčných davů po celé naší zemi
moravskočeské. Berem to jako

zájezdy s maximálním alkoholickým uvolněním. A vo tom to k (píp)
a je,“ říkají o sobě členové kapely
na svých webových stránkách
(www.elektrickmann.com). Páni
si zkrátka svou bezstarostnou jízdu užívají plnými doušky a zjevně
jim to jen nahrává do karet vzrůstající popularity. Mezi husarské
kousky Elektrïck Mannu patří jejich nesouhlas s cenzurou alba Kokar Pičkan vydavatelem MonitorEMI v roce 2006 a následné vypovězení smlouvy s tímto mamutím labelem. Po čem jiné kapely
touží po celou kariéru prostě a jednoduše hodili do koše a rozhodli si
desku vydat vlastními silami. No a
byl to zjevně dobrý krok, který je
opět posunul na výsluní mediálního zájmu a poptávky po albu.
Tuto kapelu musíte zkrátka buď
milovat, nebo nenávidět…

Region

1. června 2009

REGION
Účastníci zájezdu z Němčic

Tak se jmenovala školní akademie
na Základní škole v Němčicích nad
Hanou, která letos proběhla pod režijní taktovkou zkušených učitelek
Anny Vlčové a Lenky Literové,
které si roli režisérky vyzkoušely
poprvé. Účastníky zájezdu byli téměř všichni žáci školy, celkem se
jich ve dvouhodinovém programu
na jevišti vystřídalo 240, ale další
pomáhali v zákulisí či vytvářeli zázemí ve škole, kam se vždy po vystoupení žáci vraceli. Malovali kulisy, chystali občerstvení, … Účastníky zájezdu byli také rodiče, prarodiče, prostě všichni diváci, kteří v
pátek 29. května dvakrát zaplnili
hlediště němčického sálu. Na které
již nezbyla páteční vstupenka, mohl se zúčastnit dvou generálek, které se konaly ve čtvrtek. Všechny
nás potěšila slova paní ředitelky,
která byla pyšná nad tím, co učitelé
a žáci dovedou společně vytvořit.

Slova chvály jsme si vyslechli i od
rodičů hned po představení, kdy si
přišli pro své děti, nebo při sobotních nákupech. Svůj program si
připravily všechny třídy, některé i
víc čísel. Střídalo se cvičení, taneční, pěvecká či hudební vystoupení
se scénkami. Celým zájezdem nás
provázeli žáci Kristýna Milčáková
a Petr Karnet. Hned po skončení
akademie jsme začali mluvit o té
příští v roce 2010. Působím na naší
škole již víc jak 30 let a ještě se nestalo, že bychom jeden rok vynechali. Radost z akademie byla ještě
umocněna vítězstvím našich chlapců z páté třídy, kteří vyhráli krajský
přebor ve vybíjené a 8. června se
zúčastní kola celostátního. Moc jim
blahopřejeme a držíme palce.
Věřte, že se nechceme vychloubat,
ale jen se s vámi podělit o radost z
našich dětí.
Naďa Tesaříková,
učitelka

Letos ve znamení zájezdu. Němčická škola se již více než třicet let každoročně představí svým spoluobčanům zajímavou divadelní premiérou.

V Klenovicích učí žáčky netradičně
pojili s opravdu velkým nasazením!
Netradiční způsob výuky žáky
velmi nadchl a zaujal. Projekt
splnil svůj účel – žáci se naučili
naslouchat druhým, přijímat jejich názory a obhájit svůj, respektovat druhé, vyhledávat informace. Hlavně se ovšem nenásilnou a
zábavnou formou učili o Velké
Británii a jejich svátcích, vyhledávali a učili se nová slovíčka,
fráze a dokázali, že umí „prodat„
to, co umí a to i v cizím jazyce.
Tímto bych chtěla velmi poděkovat zúčastněným rodičům žáků
5.A, kteří neváhali projekt podpořit a aktivně se na něm podílet.
Připravili typické pokrmy k jednotlivým svátkům a podtrhli tak
dokonalou atmosféru celého projektu.
Miroslava Snášelová,
učitelka agličtiny

V pondělí zúročili žáci 5. A v
Klenovicích na Hané svoje
měsíční snažení a pečlivé přípravy projektu v hodinách
anglického jazyka „ Great
Britain„. Projekt byl zaměřen
na svátky Velké Británie a její
historii.
Žáci pracovali ve skupinkách a
každá skupinka se zaměřila na
jeden ze svátků. Nedílnou součástí byly i nejrůznější převleky, masky, typické jídlo, pití,
prostřený stůl, zvyky. Jídlo bylo
opravdu pestré. Žáci i učitelé
mohli ochutnat typické jídlo pro
jednotlivé svátky. Například:
pečeného krocana a řízky, jablečné koláče, puding, domácí
sušenky, dort pro zamilované,
ale i červíky, žížalky a upíří zuby. Žáci se připravili opravdu
svědomitě a do projektu se za-

Děti na letišti promokly, svůj den si i tak užily
PĚNČÍN – Dětský letecký den
na pěnčínském letišti měl své malé jubileum. Konal se už popáté,
nicméně příroda to nějak nechtěla brát na vědomí. Zima a
déšť zahnali chvílemi všechny do
hangáru, kvůli počasí nedošlo
ani na některé ukázky. Přesto letošní zájem byl rekordní.
„Ještě tři dny předem jsme se rozhodovali, jestli to bude. Meteorologům předpovědi příliš nevycházely,
tak jsme do toho šli,“ přiznává předseda Občanského sdružení Letiště
Pěnčín-Čihadlo Ladislav Čepl. Nakonec ale na hrozby meteorologů
došlo a nejen nad pěnčínským letištěm se usadilo od pátečního rána veskrze neletecké počasí. „Ráno jsme
stihli jednu leteckou ukázku ultralightu. Počasí nám nepřálo, ale i tak
byly děti spokojené,“ dodává.

Jak už naznačují předchozí slova, z
naplánovaného programu se nakonec stihla jenom část, další ukázky
musely být kvůli špatnému počasí
zrušeny. „Byl například domluvený paragliding, z pochopitelných
důvodů nakonec na to nedošlo.
Stejné to bylo i s leteckými modeláři, naopak počasí tolik nevadilo
kynologům, představila se hasičská technika nebo vyprošťovací
vůz, který dokáže vytáhnout i havarovaný kamión,“ přibližuje program dětského dne na letišti L.
Čepl.
I když to nechtělo počasí příliš
brát na vědomí, na pěnčínském
Čihadle se pro děti létalo už popáté, tato akce slavila pomyslné půlkulatiny. „Napoprvé sem přišlo
30 dětí, pak 60, dnes jich tady bylo 250,“ dokládá zájem o tuto ak-

Do Pohádkového lesa dorazí římské legie
Vždy první sobota v červnu.
A to je tato, co nás čeká. Právě první sobota v červnu patří ve Dzbeli-Borové Pohádkovému lesu. Letos už posedmnácté. I když počasí uplynulého víkendu tomu moc
nenapovídalo, jak už jsme
zmiňovali minulý týden, pořadatelé slibují, že ani letos
nikdo nezmokne… Nebo přinejhorším se bude kam schovat!
A proč do Pohádkového lesa
vyrazit? No to se rozumí. Putování kolem Sládkovy skály už
dávno přerostlo regionální hra-

nice. Každoročně sem míří
stovky návštěvníků a dost
možná mnozí z těch, co si pamatují Pohádkový les v prvních ročnících coby caparti,
dnes se sem vrací už se svými
ratolestmi. O to větší zodpovědnost je na pořadatelích, aby
se dařilo držet laťku pořád dostatečně vysoko. Režii pohádkového putování převzali už na
minulý ročník dzbelští hasiči,
za podpory Mikroregionu Konicko mají pohádkový svět pod
palcem i nyní.
A na co se, samozřejmě kromě
toho tradičního, letos těšit?

Malý exkurz do doprovodného
programu jsme nabídli už před
týdnem. Co jsme ale pominuli,
to je příjezd římských legií. Z
Ludvíkova u Městečka Trnávky dojede také historická vojenská technika, kterou bude
možné se také projet, do třetice
z tohoto trochu vojenského
ranku –bude se vařit v polní kuchyni. Kromě toho na řadu přijde i recesní spartakiádní vystoupení, v plánu je přílet vrtulníku a spousta dalších věcí.
Takže tuto sobotu 6. června do
Dzbele. Pohádkový les se otevírá už v 8 hodin.
-MiH-

Obecně prospěšná společnost Zámek Plumlov
vás zve na Hodový večer se skupinou Argema a Stíny
v sobotu 6. června 2009 od 21:00 hodin na nádvoří zámku

Vyhrajte 2x dvě vstupenky na Hodový večer!

ci. Zatímco většinou se kromě
místních sem sjížděli školáci z
nejbližšího okolí, tedy Laškova,
Čech p/K a Přemyslovic, letos k
nim přibyli děti z Prostějoviček,
Nivy, Otinovsi, Ptení a Malého
Hradiska. „To jsme tady ještě neměli,“ přiznává předseda pořádajícího Občanského sdružení Letiště Pěnčín-Čihadlo Ladislav
Čepl, který zároveň přidává poděkování firmám Makovec a.s. výroba uzenin, a M+M –pekařství,
díky nimž mohli jako hostitelé nabídnout malým návštěvníkům také pohoštění.
-MiHBundy a pláštěnky, bez toho se v
pátek na pěnčínském letišti nedalo
obejít. „Doposud nám to perfektně vycházelo,“ posteskl si Láďa Čepl z
pěnčínského letiště.

MĚSTO PROSTĚJOV
Tajemník Městského úřadu v Prostějově
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního pozice:

KONTROLOR/KA
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HŘEBČÍN PŘEDSTAVÍ SVĚT KONÍ JAKO NA DLANI
„Mít kvalitního koně nestačí k tomu být nejlepší,“ tvrdí J. Melichar
Kůň bez jezdce je pořád kůň,
jezdec bez koně je jenom člověk. Na to už někdo přišel
dřív, žádná chlouba cizím peřím. Těžko říct, kdo na to přišel první, ale rozhodně je to
jedna z myšlenek, která se
neřídí časem. Platí dodnes.
Svět koní je zvláštní, i když
pod prvním závanem romantiky je to především spousta
dřiny, která může také třeba
leckoho odradit. Přátelství a
důvěru koně si však musí jezdec zasloužit, v opačném případě zůstává jenom tím člověkem.
„Desítky let bylo mým životem
vychovávat nové jezdce. Od dětí
až po účastníky mezinárodních
mistrovských soutěží,“ říká majitel Hřebčína Murhof v Jesenci Johann Melichar. O to víc ho mrzí,
že u nás, na rozdíl od německy
mluvících zemí, nemá jezdecký
sport takovou tradici. V novodobé historii jednoduše generace
kvalitních závodníků ještě nedozrála. V dřívějších chovech bylo
preferováno spíš dostihové jez-

dectví. Tím je víceméně dáno i to,
že dnes v podstatě jezdecký sport
na vrcholové úrovni srovnatelné
s mezinárodní konkurencí víceméně u nás neexistuje, neboť na
rozdíl od vrcholových sportovců
v jiných disciplínách kvalitní
jezdci dozrávají spíš ve středním
věku, zároveň z toho plyne i fakt,
že málokdo dokáže i skutečnou
kvalitu rozeznat a ohodnotit. Netýká se to však jenom Česka, pokud se to dá nazvat problémem, či
spíš třeba handicapem, potýkají
se s ním i okolní země někdejšího
východního bloku. „Dnes už
možná není takový problém koupit kvalitního koně, to ovšem ještě neznamená, že to stačí k tomu,
aby se začalo vyhrávat. A to si
možná také málokdo uvědomuje.
Nejenže kvalitní závodní kůň z
nikoho vrcholového jezdce neudělá, spíš naopak špatného jezdce
v sedle kůň okamžitě rozpozná a
dá mu to patřičně najevo,“ říká J.
Melichar.
I přesto, nebo právě proto, co bylo zmíněno, se snaží něco změnit.
Či spíš aspoň nabídnout možnost,

aby se začalo něco měnit. „Jedna
věc je přesvědčit někoho o tom,
že jezdectví je opravdu sport, kterému stojí za to se věnovat. Jiná
věc je mít k dispozici potřebné
podmínky a zázemí. Životaschopnost samotné jezdecké školy nebo jezdeckého klubu je jednoznačně problematická, pokud
není k dispozici stabilní základ,
třeba v podobě komerčního chovu,“ přiznává Johann Melichar.
To jsou ale věci, které k sobě neodmyslitelně patří. „Naše jezdecká škola může fungovat díky
hřebčínu, který dává k dispozici
dostatek kvalitních koní pro výuku na různé úrovni jezdeckých
schopností každého klienta. Od
úplných začátečníků až pro
opravdu zdatné jezdce, které můžeme díky tomu připravit až třeba
k získání jezdecké licence,“ dodává.
Kdo ví, možná časem se do ‚pedagogického sboru‘ zařadí i Pavučinka. Leckdo si určitě vzpomene. Právě toto jméno dostala
před rokem čtyřnohá princezna
prostřednictvím Večerníku. A jak

se daří jí dnes? „Pavučinku máme
pořád tady. Je z ní už slečna, daří
se jí dobře,“ podává stručné ‚hlášení‘ ředitelka hřebčína Lenka
Melichar a pokračuje: „Jedno z
letošních jedenácti hříbat (jedno
se má ještě narodit) bychom znovu chtěli pojmenovat prostřednictvím Večerníku. Je to i pro nás
tak trochu jiný, nezaujatý pohled
do našeho světa!“
Ne tedy, že bychom dostali v redakci na starost hříbátko, v Hřebčíně Murhof si nepochybně nemá
nač stěžovat, ale připadla nám
starost docela jiná, určitě neméně
zodpovědná. Vymyslet totiž jméno znamená také maličko vtisknout hříběti do vínku osud. A to se
nedá jenom tak odbýt. Křest bude
20. června, takže je nejvyšší čas s
tím něco dělat. „Na dni otevřených dveří se představí mimo jiné
všechna naše letošní hříbátka a
mezi nimi bude pokřtěno i toto. A
samozřejmě autor vítězného jména bude zároveň kmotrem. Kromě toho mu budou odměnou 3
výukové hodiny v naší jezdecké
škole,“ dodává L. Melichar.

Letošní den otevřených dveří na
hřebčíně v Jesenci dostal podtitul
‚Svět koní jako na dlani‘ a zdejší
jezdecká škola se při něm představí v jezdeckých i nejezdeckých ukázkách, a jak sám podtitul
napovídá – hostitelé vás provedou tímto dnem světem koní v
těch nejrůznějších podobách.
-MiH-

Starostové malých obcí protestují
proti daňovému znevýhodnění
Cedule „Daňově diskriminovaná obec„ ozdobily dopravní značky s označením obce na mnoha místech v regionu
Finanční situace nejmenších
správních celků do 500 obyvatel
je tíživá a neúnosná. Proto starostové znovu vytáhli do boje proti
daňovému znevýhodňování malých obcí. Na základě výzvy
Sdružení místních samospráv ČR
protestují proti současným pravidlům, podle nichž se přerozdělují
peníze z daní zvláště malým obcím. Do svých rozpočtů dostávají téměř 5krát méně peněz na občana než velká města.
K protestu, který má upozornit na
tuto nespravedlivou situaci, se
minulý týden připojila i obec
Dobrochov jako jedna z mnoha v
Olomouckém kraji. Na dopravních značkách označujících začátek a konec obce jsou nyní připevněny nápisy „Daňově diskri-

minovaná obec.„
Na základě zákona o rozdělení
daní dostávají čtyři největší města Praha, Brno, Ostrava a Plzeň,
kde žije pětina obyvatel, téměř
polovinu finančních prostředků
určených všem obcím v republice. Mezi ostatních více než 6600
měst a obcí se koeficientem rozděluje zbytek.
„Zatímco v těchto velkých městech dostávají na hlavu 30 tisíc
korun, pro naši obec je to necelých 7 tisíc. To považujeme za
diskriminaci. Domnívám se, že i
obyvatelé malých obcí mají stejné právo jako jinde žít v pěkném
a bezpečném prostředí,„ vyjádřil
se k protestu starosta Dobrochova Miloslav Kříž. Další problém
je podle něho také v přidělování

krajských dotací, kde nastavená
kriteria jsou další diskriminací
malých obcí.
„Přitom i malé obce, jako je naše,
chtějí mít opravené komunikace,
chodníky, osvětlení a dostatek zeleně. Vybudovali jsme sociální
byty, obec se rozrostla o novou
zástavbu rodinných domů a další
výstavba se připravuje. Letos budujeme kanalizaci, opravujeme
sakrální stavby, mění se vzhled
návsi – určitě toho není málo. Získali jsme na mnohé akce dotace,
ale je to podstatně méně, než na
kolik dosáhnou větší obce. Dofinancování je pro nás čím dál větším problémem,„ dodal starosta.
K protestu se připojily i další obce regionu a kraje. Starosta Pivína Jan Vrána tvrdí, že podle navr-

žené novely očekávali starostové
malých obcí výrazné zlepšení finanční situace. Zázrak se však
nekonal, obecní zastupitelstva
dál střádají korunku ke korunce,
aby mohla zabezpečit ty nejnutnější výdaje obcí.
Sdružení místních samospráv
vzniklo vloni jako protipól Svazu
měst a obcí, který dostatečně nehájí zájmy malých obcí. Hlavním
cílem sdružení je především boj
proti daňové diskriminaci. Právě
probíhající protestní akce má
upozornit na situaci v přerozdělování peněz z daní a vyzvat vládu
a parlament k odstranění nespravedlivé právní úpravy financování samospráv. Změna pravidel nijak neohrozí státní rozpočet.
-jp-

na Odboru komunálních služeb
Městského úřadu v Prostějově
Veškeré informace a požadavky na toto pracovní místo naleznete na internetové
adrese: www.mestopv.cz/ v rubrice Městský úřad - Úřední deska - Volná pracovní
místa nebo na úřední desce Městského úřadu v Prostějově.
Informace podá rovněž personalista MěÚ - tel. č. 582 329 162, 129
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit
nejpozději do 8. června 2009 na adresu:
Městský úřad v Prostějově, odbor právní a personální,
nám. T. G. Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov.
Obálku označte názvem výběrové řízení.

Odpovězte na soutěžní otázku: Jaké ocenění získal zpěvák skupiny Argema Jarek Filgas v anketě Český slavík
v roce 2008? Odpověď zašlete do čtvrtku 4. června 10.00 hodin na známé kontakty naší redakce (PV Večerník, Olomoucká
10, 796 01 Prostějov, tel. 582 333 433, e-mail: inzerce@vecernikpv.cz). Nezapomeňte připojit váš telefon pro rychlý kontakt!
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SPORTCENTRUM
- DDM Prostějov
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NEVÁHEJTE!
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@sportcent rumddm.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, www.sportcentrumddm.cz,
ojestrebsky@sportcentrumddm. 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 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
PROSTĚJOVSKÝ VELETRH
ZÁBAVY
Prezentace volnočasových aktivit v
Prostějově a okolí - dětská kulturní a
sportovní sdružení - ekologické soutěže - sportovní vyžití: atletika, míčové
sporty, sportovní gymnastika, florbal,
fotbal
Prezentace sportovních klubů. Pódium - taneční a hudební vystoupení:
folk, disko, free dance, aerobic, pěvecké soubory, hudební skupiny, divadélko pro děti. Kdy: 4. – 5. června
2009 od 8:30 – 17:30 hod.

Kde: velodrom, zimní stadion a přilehlé prostory (vstup vchodem do velodromu)
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 v neděli
14. června od 14.00 hod. otevřenou
přehlídku pohybových skladeb. Propozice a přihlášky budou rozeslány.
Informace ČASPV RC Prostějovsko,
Sportovní 28 (Peštuková O.), Sportcentrum DDM (Jan Zatloukal).
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.
„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
Pondělí 1. června- od 14.30 hod. cvičíme TAJČI
Úterý 2. června - výlet na báječné
makrely U Radka do Hamer - odjezd
v 10.45 hod. z PV od Alberta stan. č.12
/příj.11.20h/
Čtvrtek 4. června - od 14.00 hod. TC
Prostějov vás srdečně zve na Bowling

KUPÓN č. 22
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

sport. Sraz ve 13.45 hod. před SONS
na ulici Svatoplukova 15. V případě
zájmu nás kontaktujte na tel. 588 507
084, mob: 775 266 712, e-mail: znojilova @tyflocentrum-ol.cz
Taneční klub Jiřího Šindlera – 4. června – výuka tanců pro pokročilé POLKA, SALSA 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.
Český svaz ochránců přírody
– Ekocentrum Iris
Tvořivá dílna - keramika: Napáječky
pro ptáky - pondělí 1. června 2009 od
16:00 hod. do 18:00 hod., Kovárna
Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
Výstava - Příroda Vojenského újezdu
Březina - čtvrtek 4. června 2009 v
17.00. Muzeum Prostějovska – výstavní sál Špalíčku
Zájezd - Babiogorský národní park sobota 6. června 2009. Odjezd autobusu z Rozstání ve 4.30, z Prostějova
od divadla v 5.00, z Olomouce od
Tržnice (staré aut. nádraží) v 5.40 hod.
Zájezd do pohoří Oravských a Žywieckých Beskyd. Délka pěší túry asi 7
hodin. Příjezd do Prostějova 23.00
hod. V případě nepříznivého počasí se
zájezd ruší. Přihlášky na tel. 582 338
278, 603 298 039, 776 799 288.
Přehlídka MEDart
– Základní umělecká škola Vl. Ambrose ve spolupráci s Městským divadlem a Divadlem Point pořádají ve
dnech 4. – 8. června 2009 v Prostějově
pře-hlídku divadelních souborů a jejich hostů s podtitulem …PROČ BY
HANÁK JEZDIL ZA DIVADLEM 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
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 stránkách
www.pisnickoukeslunci.cz
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.
Výstava bonsají, misky - Ladislav
Antl, Konice - nádvoří zámku 5. – 7.
6.2009. Otevřeno pá, so, ne – 9 - 16
hod., vstupné dobrovolné, srdečně
zvou pěstitelé bonsají a MěKS.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých
v ČR, Svatoplukova 15, Prostějov,
pořádá dne 17.6.2009 od 15.00
hod. přednášku „ODPOLEDNE
SLUCHOVÉ TECHNIKY“ –
pro neslyšící a nedoslýchavé osoby, pro zdr. postižené s kombinovanými vadami i širokou veřejnost,
která se uskuteční v prostorách
SNN.
Něco Mezi v Apollu. Hudební skupina Něco Mezi zve všechny své příznivce v pátek 12. 6. 2009 na koncert do
prostějovského klubu Apollo 13, kde
pokřtí v pořadí své třetí CD s výstižným názvem „Něco mezi“. Toto CD
je volně ke stažení na webových stránkách www.necomezi.com. Jako host
vystoupí rocková energie z Litomyšle,
kapela Rufus (www.rufus.cz).
Společenský dům Prostějov, s.r.o. Komenského 6, uvádí Odpolední čaje se
skupinou Q styl - neděle 14. června
2009 od 17.00 hod. Předprodej: 582
333 003, produkce.sdpv@centrum.cz
www.sdpv.cz
1 vstupenka + 2. ZDARMA!
Občanské sdružení Pomocná ruka
pořádá charitativní sbírku.
Sbírka se koná v pátek 12.6.2009 od
10.00 do 16.00 hod. ZŠ Jana Železného na Sídlišti svobody a ZŠ a RG Studentská ul. Sbírá se: oblečení, hračky,
lůžkoviny, závěsy, utěrky, ručníky, kabelky, knihy aj. Vše balené v sáčcích a
pytlích. Info na adrese: OS Pomocná
ruka, Školní 32, Prostějov. Tel.: 582
335 251.
Mezinárodní hudební festival
KELTSKÁ NOC 2009
se koná v pátek a v sobotu 24.7.– 25. 7
v Kempu "Žralok" na Plumlově. Vystoupí: Sliotar, Gráda, Cairdeas, Bran,
Taliesyn, Tomáš Kočko a Orchestr,
Poitín, Happy to meet,Gwalarn, The
Rebel Pipers-pipes and drums a další.
Více informací na www.keltskanoc.cz
MC Cipísek
Kuličkiáda u Hloučely – 10.6.2009 od
9.30 u bistra Hloučela. Poslední volná
místa v letních programech - přihlášky

Správná odpověď z č. 20: Na snímku je budova na ulici Vrahovická, hala Agrostroje. Vylosovaným
výhercem se stává V. Vláčil, Prostějovská 106, Bedihošť. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 9. června 2009,
15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 15. června 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení věnuje firma PROFITEX
PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

co nejdříve v MC (přeloženo ze dne
27.5.).
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.
Společenský dům EDEN – Vrahovice - pozvánka na závod v dálkovém
plavání v rámci Českého poháru –
„Plumlovský maratón",
který se uskuteční na Plumlovské přehradě v prostoru pláže u Lázničků dne
13.6.2009 od 10.00 – 14.00 hod.
V rámci tohoto dne proběhne akce
"Sportuj s námi". Pro veřejnost je připravena trasa 1 km, kdo tuto trasu
zvládne, získá titul "PLUMLOVSKÝ DÁLKOVÝ ČOCHTAN".
Nenechte se přemlouvat a přijďte.
Základní umělecká škola Konice Vás
srdečně zve na KONCERT PŘÍPRAVNÝCH ROČNÍKŮ ve čtvrtek 4. června 2009 v 18 hodin v sále
konického zámku. Vystupují žáci školy.
Srdečně zveme dne 13. června od
20.00 hod. na akci akci Pre Fest
Rock Talent. Na této akci vystoupí
skupiny, které se umístily na předních
místech v předešlých ročnících Rock
Talentů. Jak vítězové a také skupiny,
kde hrají muzikanti již zaniklých kapel např. H2G2. Kapela Bludný rozmar z Dobromilic složená z pořadatelů této akce.
Obecně prospěšná společnost
Zámek Plumlov vás zve na
Hodový večer se skupinou Argema
a Stíny
v sobotu 6. června 2009
od 21:00 hodin na nádvoří
plumlovského zámku.
120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HABLOVĚ 13. června 2009
od 12.00 hod. V průběhu celého dne
pečené kýty. Makrely, udírna, ukázky
pro děti a atrakce.
Fit klub Line, Újezd 3, PV,
tel.: 608 881 704:
BURZA DĚTSKÉHO OBLAČENÍ A
HRAČEK – ve středu 3.6.2009 od
9.00 – 12.00 hod. (sraz prodejců od
8.30 – 9.00 hod.).
TÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI V
ŠUBÍŘOVĚ 19. – 25.7.2009. Na téma
z pohádky do pohádky.
Nová hodina ZUMBI každé pondělí
od 10.00 – 11.00 hod. s hlídáním dětí.

Apollo
13
Apollo

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

13

Pátek 5. června:
21.00 26 OTEVŘENÝCH
SOUBORŮ aneb
WINDOWS UMÍRÁ,
ALE DAVID STÁLE ŽIJE!!!
Sobota 6. června:
19.00 KLEMENTŮV
LAZARET a DEN DĚTÍ
Simetrix
Simetrix
Pátek 5. června:
DJ Mirek Karásek (rádio Haná)
Sobota 6. června:
DJ Jirka Mareš

10

Kino Metro 70
Pondělí 1. června:
14.00 Asterix a Olympijské hry
Dobrodružný film Špan/Nem/Fr.
17.30 X - Men Origins - Wolverine
Americký akční film
20.00 El Paso
České filmové drama
Úterý 2. června:
17.30 X- Men Origins : Wolverine
20.00 EL Paso
Středa 3. června:
17.30 X- Men Origins : Wolverine
20.00 El Paso
Čtvrtek 4. června:
17.30 Noc v muzeu 2
Americká rodinná komedie
20.00 Gran Torino
Americké drama
Pátek 5. června:
15.30 Noc v muzeu 2
17.30 Noc v muzeu 2
20.00 Gran Torino
Sobota 6. června:
15.00 Noc v muzeu 2
17.30 Gran Torino
20.00 Předčítač
Americké drama
Neděle 7. června:
15.00 Noc v muzeu 2
17.30 Gran Torino
20.00 Předčítač
Kinokavárna
DUHA
Kinokavárna

DUHA

Pátek 5. a sobota 6. června:
17.30 Líbáš jako bůh
Česká filmová komedie
20.00 Líbáš jako bůh
Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 5. června:
18.00 Na půdě
Český animovaný film
Kino
OKOOko
Němčice
nad Hanou
Kino
Němčice
Pátek 5. června:
19.30 Milionář z chatrče
Film VB
Kulturní
klub DUHA
Kulturní
klub

DUHA

Pondělí 1. června:
17.00 Zuzana Šimková - vernisáž
„Šperky a návrhy“
Středa 3. června:
14.00 Setkání jubilantů města PV
Čtvrtek 4. června:
9.20 Vítání občánků v Prostějově
(obřadní síň prostějovské radnice)
10.30 Vítání občánků v Prostějově
17.00 - 2. dámská jízda věnovaná
období rokoka
Účinkuje DS Historia
Městské
divadlo divadlo
Městské
Pondělí 1. června:
19.00 Prostějovské dny hudby
OPERETNÍ PODVEČER
Účinkují učitelé ZUŠ
V. Ambrose a jejich hosté
Čtvrtek 4. června:
19.00 KLÁRO...! aneb Jak se (také) dá
dělat divadlo
Divadlo Hanácké obce
Neděle 7. června:
20.00 SVĚTLO
Divadlo U stolu Brno
Divadlo
Point Point
Divadlo
MedArt
Pátek 5. června:
18.00 Ach, polituj!
Sobota 6. června:
11.00 Strašidlo Cantervillské
Neděle 7. června:
16.30 R.Cooney – 1 + 1 = 3
Alfa
ALFA

- bývalý Kastrol

Pátek 5. června:
Největší domácí a zahraniční
hity 80. a 90. let - DJ Peťa

Berani - 21.3.-20.4.Máte spoustu možností, jak řešit svoji nastálou situaci. Nebudete to mít lehké, ovšem na druhé straně máte poblíž
hodně přátel, o které se můžete v klidu opřít. Nezklamou vás.
Býci - 21.4.-21.5. Budete unaveni, ale přesto chcete být pořád aktivní
a stihnout všechno, co se dá. Jenomže to se vám nepovede, nemůžete
být totiž všude. Raději se na to vykašlete a odpočiňte si.
Blíženci - 22.5.-21.6. Abyste si vydobyli ztracenou autoritu, budete
muset hodně zvýšit hlas. Ostatně kdy jste si naposledy na své podřízené zakřičeli? Už bylo načase, jinak vám přerostou přes hlavu.
Raci - 22.6.-22.7. Nesmíte podlehnout tlakům, které se okolo vás v
poslední době stále častěji objevují. Několik lidí se vás bude chtít snažit zahnat do kouta a dokonce i vydírat. To nesmíte dopustit.
Lvi - 23.7.-23.8. Lidé jsou z vás nervózní, nevědí totiž, co od vás mohou čekat. Stále si hrajete na něco, co nejste. To může sice pár dní fungovat, ale rozhodně s tím díru do světa neuděláte. Buďte svoji.
Panny - 24.8.-23.9. Máte radost z každého malého úspěchu a tak se
tento týden budete neustále usmívat. Máte pravdu, nemusí pršet, stačí
jen pár kapek. Na druhé straně byste ale mohli zvýšit úsilí.
Váhy - 24.9.-23.10. Máte slabou povahu a své zdraví zanedbáváte.
Kouřit se vám stále nedaří se odnaučit a sklenkou alkoholu také nepohrdnete. Je to vaše chyba, brzy poznáte, že to jde z kopce.
Štíři - 24.10.-22.11. Hodně lidí se na vás tlačí, chtějí těžit z vaší práce
a vy jim to bohužel usnadňujete. Co kdybyste tak méně mluvili na veřejnosti a pracovali raději sami pro sebe? Určitě to zkuste.
Střelci - 23.11.-21.12. Potěšte své kolegy dobrým jídlem a podpořte
je v jejich nelehké práci. Sice chodíte krásně oblékáni, mnohdy až vyzývavě, ale toho se nikdo nenají. A mohli byste dodržovat pracovní
dobu!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Můžete mít problém, který si nezpůsobíte
vlastní vinou. Proto buďte maximálně obezřetní a preventivně podezírejte každého, kdo s vámi bude mluvit o podivných obchodech.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Můžete zůstat v naprostém klidu, v nejbližších
dnech vás nečeká nic špatného. Možná, že se tak budete víceméně
nudit, ale záleží jen na vás, jakou si najdete zábavu. Vyhněte se alkoholu!
Ryby - 20.2.-20.3. Nebuďte zbrklí, než se do něčeho pustíte, dvakrát
si to rozmyslete. Je docela možné, že budete postaveni před rychlé rozhodnutí. Přesto neodpovídejte hned a raději se poraďte.

06:25Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř II
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:35- Deník zasloužilé
matky II (2)
08:00- Přátelé VI (25)
08:25- M*A*S*H (89)
09:00- Odpadlík V (20)
09:55- Případ pro Sam I (14)
10:55- To je vražda, napsala VII
11:55- Drzá Jordan I (21)
12:50- Deník zasloužilé
matky II (3)
13:20- Sabrina mladá čarodějnice V (2)
13:50- Čarodějky IV (9)
14:50- Zoufalé manželky III
15:45- Big Ben IV (3)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VII (1)
20:00- Souboj v těžké váze
21:20- Nic než pravda
22:25- Closer II (12)
23:25- Božská mrcha II (9)
00:15- Kriminálka Kolín V (2)
01:10- Volejte Věštce
02:55- Ve jménu zákona VI (1)
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05.00 - POKR
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Kultura.cz Brno
10.45 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Zkus mít vkus
12.25 - Bílé ovce
12.40 - Teď vedou, babička
s dědou
12.45 - Zábavná škola:
Dětská záchranka
v akci (1/5)
05:59
13.00 - Počasí v různých
Snídaně
částech světa
s Novou
13.15 - Le petit gnome (2/6)
08:35 Zorro: Meč a růže (72)
13.35 - Tajemná zahrada
09:30 Není kde přistát
15.15 - Komety
11:10 Tescoma s chutí
16.05 - Dobrodružství vědy
11:30 Beze stopy III (9)
a techniky
12:25 Komisař Rex IV (2)
16.35 - Auto Moto Styl
17.05 - Poklady světa
13:15 Lenssen & spol.
17.20 - Můj učitel Ibrahim
13:45 Ženatý se závazky (65)
18.55 - Zprávy v českém
14:15 Kobra 11 XI (12)
znakovém jazyce
15:10 Hvězdná brána VIII (20)
16:05 Las Vegas: Kasino IV (4) 19.05 - Sabotáž
19.30 - Musicblok
17:00 Odpolední Televizní
20.00 - Hitlerův zástupce (2/2)
noviny
20.55 - Neznámí hrdinové
Sportovní noviny
- Pohnuté osudy
Odpolední Počasí
21.25 - Proces H - den druhý
17:35 Vražedná čísla II (11)
22.30 - Události, komentáře
18:30 Ulice (1351, 1352)
23.10 - Echo Pražského
19:30 Televizní noviny
jara 2009
Sportovní noviny
23.20 - Q
Počasí
23.50 - Film point
20:00 O zvířatech a lidech (1)
00.50 - Slib
21:00 Víkend
02.20 - Knižní svět
21:40 Dr. House III (21)
02.50 - Rodinné stříbro
22:35 Nežádej svůj poslední
03.05 - Máte slovo
tanec
03.55 - Den D (8/13)
Americký film
04.35 - Československý
00:45 4400 II (9)
filmový týdeník
01:30 DO-RE-MI
(731/2379)
02:15 Novashopping
04.50 - Setkávání

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Svět Elmo
09.00 - Zlá krev (6/7)
10.20 - Moje rodina III (9/13)
10.50 - Vetřelci z oblohy
11.40 - Film o filmu
Nedodržený slib
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Spoty předvolební
kampaně k volbám
14.45 - Doktorka Quinnová
15.30 - Simpsonovi XIX
15.50 - Věříš si?
16.15 - Záhady Toma Wizarda
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.35 - Zlínské festivalové
minuty
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 (7/9)
21.00 - Na cestě
po maďarské pusztě
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Tajné akce StB (21/40)
22.30 - Normální život
00.10 - Zlínské festivalové
minuty
00.15 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.20 - Politické spektrum
00.50 - Sex ve městě IV (9/18)
01.20 - Rodina a já
01.40 - Události v regionech
02.05 - Události v regionech
Brno
02.30 - Události v regionech
Ostrava
02.55 - Regiony ČT24
03.20 - Z metropole
03.45 - Týden v regionech
Brno
04.10 - Týden v regionech
Ostrava
04.40 - Osudové okamžiky

Pondìlí

Novashopping
Rady ptáka Loskutáka
Občanské judo
Áčko
DO-RE-MI
Novashopping

05.00 - Chalupa
je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Televarieté
10.10 - Až bude padat hvězda
11.25 - Zuzana Navarová
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Dotek anděla III
14.35 - Doktorka Quinnová
15.20 - Game Page
15.45 - Byla jednou jedna
planeta (22/26)
16.10 - Tygr
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
18.35 - Zlínské festivalové
minuty
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 (6/8)
23.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.25 - Sametoví vrazi (1/2)
00.40 - Zlínské festivalové
minuty
00.45 - Dotek anděla III
01.30 - Hledání ztraceného
času
01.50 - Události v regionech
02.15 - Události v regionech
Brno
02.40 - Události v regionech
Ostrava
03.05 - Sabotáž
03.35 - Tajné akce StB (21/40)
03.50 - Regiony ČT24
04.15 - Kultura v regionech
04.40 - Evropský manuál

Støeda
06:25Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř III
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:35- Deník zasloužilé
matky II (4)
08:00- Přátelé VII (2)
08:25- M*A*S*H (91)
09:00- Odpadlík V (22)
09:55- Případ pro Sam I (16)
10:55- To je vražda,
napsala VII (14)
11:55- Drzá Jordan I (23)
12:50- Deník zasloužilé
matky II (5)
13:20- Sabrina mladá čarodějnice V (4)
13:50- Čarodějky IV (11)
14:50- Zoufalé manželky III
15:45- Big Ben IV (5)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VII (3)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Myšlenky zločince IV
23:25- Vykoupení
03:00- Ve jménu zákona VI (3)
03:50- TOP STAR magazín
04:40- Carusošou
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Ètvrtek

Pátek

05.00 - Bydlení je hra
05.20 - Divnopis
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Říkání na půl úst
09.40 - Don Šajn
10.15 - Příště u Vás
z Vlachovky
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Domácí lékař aneb
Nic není jen tak
13.40 - Dotek anděla III
14.25 - Chcete je?
14.30 - Simpsonovi XVIII
14.55 - Benjamin Kvítko
15.20 - Záhada hradu
Černá růže (12/13)
15.45 - Svět Elmo (53/56)
16.00 - Daleká cesta
za domovem (14/39)
16.25 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Zkus mít vkus
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Bílé ovce
18.35 - Zlínské festivalové
minuty
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 - Dobrodružství
kriminalistiky (1/26)
20.55 - 13. komnata
Michala Viewegha
21.30 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Sex ve městě IV
05.00 - PORT
22.45 - Losování Šťastných
05.30 - Správy
deset a Šance milion
STV
22.50 - Losování Euromiliony
05.59 - Dobré ráno 22.55 - Hořký měsíc
08.30 - Panorama
01.10 - Zlínské festivalové
09.10 - Přidej se
minuty
09.25 - Nedej se
01.15 - Dotek anděla III
09.45 - Letadlová loď
01.55 - Na moll...
Enterprise
02.40 - Události v regionech
03.05 - Události v regionech
10.35 - Neobyčejné životy
Brno
11.40 - AZ-kvíz
12.00 - Kuchařská pohotovost 03.30 - Události v regionech
Ostrava
12.30 - Černé ovce
12.45 - Rozhlédni se, člověče 03.55 - Regiony ČT24
04.20 - U nás v Evropě
13.05 - Dvaasedmdesát
04.35 - Ajťáci II (4/6)
jmen české historie
13.25 - Zázračné meče
14.30 - Bludiště
15.00 - Tygr
15.20 - Toulavá kamera
15.45 - Krásy evropského
pobřeží
05:59
Snídaně
15.55 - Království divočiny
s Novou
16.20 - Prizma
08:35 Zorro: Meč a růže (76)
16.45 - Tisíc let české
09:30 Julie Lescaut VI (11)
myslivosti
11:10 Tescoma s chutí
17.15 - Annin dům (2/2)
11:30 Beze stopy III (13)
18.55 - Zprávy v českém
12:25 Komisař Rex IV (6)
znakovém jazyce
13:15 Lenssen & spol.
19.05 - Game Page
13:45 Ženatý se závazky (69)
19.30 - Retro
14:15 Walker, Texas Ranger
20.00 - Příběhy z Afriky
15:10 Hvězdná brána IX (4)
21.00 - Zašlapané projekty
16:05 Las Vegas: Kasino IV
21.15 - Rodinné stříbro
17:00 Odpolední Televizní
21.35 - Proces H - den pátý
noviny
22.30 - Události, komentáře
17:10 ČR - Malta
23.10 - Berlín, Alexandrovo
Přímý přenos
náměstí (11/14)
19:30 Televizní noviny
00.10 - Je to soda II (1/3)
Sportovní noviny
00.40 - Bye Bye Shanghai
Počasí
02.35 - Operní svět
20:00 Kvaska
Ladislava Štrose
22:15 Kill Bill
02.50 - Film point
00:15 Hřích
03.50 - Než přijede záchranka 02:05 Novashopping
04.05 - Křesťanské umění
02:25 Tabu
na Moravě
03:15 Áčko
04.25 - Recitál skupiny
04:35 DO-RE-MI
05:20 Novashopping
Nezmaři
06:25Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř III
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:35- Deník zasloužilé
matky II (5)
08:00- Přátelé VII (3)
08:25- M*A*S*H (92)
09:00- Policie - New York VII
09:55- Případ pro Sam I (17)
10:55- To je vražda,
napsala VII (15)
11:55- Drzá Jordan II (1)
12:50- Deník zasloužilé
matky II (6)
13:20- Sabrina mladá čarodějnice V (5)
13:50- Čarodějky IV (12)
14:50- Zoufalé manželky III
15:45- Big Ben IV (6)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VII (4)
20:00- Velmi křehké vztahy III
21:20- Láska nepomíjí
23:20- Instinkt zabijáka (5)
00:15- Kriminálka Kolín V (4)
01:10- Volejte Věštce
02:55- Ve jménu zákona VI (4)
03:40- Nikdo není dokonalý
04:35- Trní
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Sobota

06:25
Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř III
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:35- Deník zasloužilé
matky II (6)
08:00- Přátelé VII (4)
08:25- M*A*S*H (93)
09:00- Policie - New York VII
09:55- Případ pro Sam I (18)
10:55- To je vražda,
napsala VII (16)
11:55- Drzá Jordan II (2)
12:50- Deník zasloužilé
matky II (7)
13:20- Sabrina mladá čarodějnice V (6)
13:50- Čarodějky IV (13)
14:50- Zoufalé manželky III
15:45- Big Ben IV (7)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VII (5)
20:00- Taxi
22:10- Vítězové a poražení
Sportovní drama
01:10- Osvícení
Britský horor
03:15- Volejte Věštce
04:55- Ve jménu zákona VI

05.00 - Zkus
mít vkus
05.30 - Události
v regionech
05.55 - Šikulové
06.10 - Trojčátka (23/26)
06.35 - Sezamová angličtina
07.05 - Garfield a přátelé
07.30 - Záhada hradu
Černá růže (12/13)
07.50 - Hurá, škola! (1/26)
08.05 - Unna a Nuuk
Finský film
09.25 - Ovečka Shaun
09.35 - Kuchařská
pohotovost
10.00 - Vitus
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
Týden v regionech
(Brno, Ostrava)
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Tajemství skrytá
v ulitách
13.30 - Království divočiny:
14.00 - Chcete je?
14.05 - Mezi námi zvířaty
14.35 - Partnerské vztahy
aneb Návod na
přežití (23/26)
15.00 - Doktor Martin (22/23)
15.50 - Rychle do života!
Německý příběh
17.15 - Experiment
17.45 - Záhady Slavičího
domu (5/5)
18.35 - Zlínské festivalové
minuty
18.40 - Evropské pexeso
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
05.00 - Báječný svět
19.00 - Události
k nepřežití (8/10)
19.40 - Branky, body, vteřiny
05.15 - Světový
19.55 - Předpověď počasí
unikát
20.00 - Kamera! Klap!
v Ruprechtově
A jedem!
05.30 - Správy STV
21.40 - Předtucha
05.59 - Dobré ráno
Americký thriller
08.30 - Panorama
23.15 - Zprávy
09.10 - Na stopě
23.20 - Branky, body, vteřiny
09.35 - Experiment
23.25 - Losování Šťastných
10.05 - Neznámí hrdinové
deset a Šance milion
10.30 - Dobrá rada nad zlato
23.30 - Astronautova žena
11.00 - Pod pokličkou
Americký thriller
11.35 - AZ-kvíz
01.15 - Zlínské festivalové
12.00 - Bydlení je hra
minuty
12.25 - Černé ovce
01.20 - Bratranci z Ameriky
12.40 - Ta naše povaha česká
Britská komedie
13.05 - Partnerské vztahy
02.50 - 13. komnata
aneb Návod na přežití
Michala Viewegha
13.30 - Medúza
03.15 - Pošta pro tebe
13.55 - Šikulové
04.10 - Folklorika
14.15 - Byla jednou
04.30 - Jak roste malíř
jedna planeta (22/26)
14.40 - Sportovci světa
15.35 - Evropa dnes
16.05 - Kus dřeva ze stromu
16.20 - Vítejte v Tate galerii
16.25 - Rodina a já
06:20
16.45 - Bílá místa
Bolek a Lolek
17.05 - Rozhlédni se, člověče
06:45 Baby Looney Tunes
17.25 - Dvaasedmdesát
jmen české historie
07:10 Pirátova rodinka (36)
17.40 - Chcete mě?
07:35 Admirál Bublina útočí
17.55 - City Folk 08:05 Čarodějky VIII (8)
Záhřeb, 2006
09:00 Eso
18.25 - Kosmopolis
10:10 Nežádej svůj
18.55 - Zprávy v českém
poslední tanec 2
znakovém jazyce
12:00 Volejte Novu
19.05 - Televizní klub
12:25 Provdám svou ženu
neslyšících
19.35 - Simpsonovi XVIII
13:55 Země v ohrožení
20.00 - Zázračná planeta
Kanadský film
20.55 - Ny Alesund 2008
15:45 Holky z porcelánu
21.35 - Proces H - den šestý
Česká komedie
22.30 - Události, komentáře
17:50 Babicovy dobroty
23.10 - Ajťáci II (4/6)
18:30 Koření
23.35 - TV BONSAI
19:30 Televizní noviny
23.50 - Gorodok (13/20)
00.15 - Ženy Charty 77
Sportovní noviny
00.30 - Černí a černější
Počasí
01.25 - Příběhy z Afriky
20:00 Lovci pokladů
02.25 - Dobrodružství vědy
22:35 Noční let
a techniky
00:05 Bratrstvo černé pracky
02.50 - Hledám práci
01:30 Novashopping
03.15 - Rodina a já
01:55 Volejte Novu
03.35 - Bílá místa
02:15 Babicovy dobroty
03.50 - Zápisník zmizelého
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05.00 - Kus dřeva
ze stromu
05.15 - Vítejte
v Tate galerii
05.20 - Soukromá muzea
05.30 - Tisíc let české
myslivosti
06.00 - Kdo je...
Rudolf Těsnohlídek
06.30 - Správy STV
07.00 - Silnější než rozum
07.15 - Hudba prvočísel (3/3)
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Folklorika
09.50 - Náš venkov
10.10 - Putování za písničkou
10.40 - Hledání
ztraceného času
11.00 - Příběhy z Afriky
12.00 - PORT
12.25 - Pětka v Pomeranči
12.55 - Game Page
13.15 - Sabotáž
13.45 - Ladí neladí
14.45 - Kamera na cestách
15.35 - Co nás čeká
v budoucnu (1/3)
16.40 - Hlubiny oceánu (1/2)
17.30 - Po stopách
17.45 - O češtině
18.00 - Divadlo žije!
18.30 - Kultura.cz
19.00 - Mezi proudy
19.45 - Krásy evropského
pobřeží
20.00 - Zlatá šedesátá (20/26)
21.00 - Malíř Kamil Lhoták
21.05 - Moravská Hellas
21.40 - Proces H - den sedmý
22.35 - Třistatřicettři
23.30 - Noc s Andělem
01.00 - Ornette Coleman
& Prime Time
02.00 - Sešli se...
03.00 - Klobouček
03.35 - Grotesky
03.40 - Ladí neladí
04.35 - Kamera na cestách
05.25 - Banánové rybičky

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- X-Men: Začátek II
07:00- Neuvěřitelná dobrodružství Rudly a Koumáka I
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Fresh Prince IV (1)
08:00- Přátelé VII (5)
08:30- Autosalon
09:30- Knight Rider I (6)
10:30- Wolffův revír IV
11:30- Policejní vyjednavači
12:25- Columbo
13:55- Vesmírní kovbojové
16:25-Zemětřesení
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VII (6)
20:00- TOP STAR speciál:
Sedmdesátka Karla Gotta
21:40- Demolition Man
00:05- Návrat neznámého
01:45- Volejte Věštce
03:30- Inspektor Balko (3)
04:20- Inspektor Balko (4)

02:45 Věštírna
03:25 Áčko
04:20 DO-RE-MI
05:05 Novashopping
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06:05
Království
surikat (7)
06:30 Kamarádi z lesa 07:05
Bolek a Lolek (34, 35)
07:30 Baby Looney
Tunes (17)
07:55 Pirátova rodinka (37)
08:25 Neohlížej se,
jde za námi kůň
09:50 Karla Rubensová Vůně zločinu
11:40 Na kolejích čeká vrah
13:30 VC Turecka
16:25 Mr. Bean
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:30 Dva a půl chlapa V (3)
17:55 Rady ptáka Loskutáka
18:50 Občanské judo
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Záplava (1/2)
22:00 Střepiny

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Liška Bystrouška (4/7)
06.15 - Psí kusy (4/7)
06.25 - Ferda (6/26)
06.50 - Trojčátka (23/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Slavné historky
zbojnické (2/6)
12.00 - Otázky
Václava Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Jak se Kuba stal
mlynářem
14.15 - Cesty víry
14.35 - Křesťanský magazín
14.50 - Sváteční slovo
14.55 - Zlá krev (7/7)
16.15 - Paláce 1. republiky
na nábřeží Vltavy
16.30 - Moje rodina III (10/13)
17.00 - Evropský manuál
17.20 - Čétéčko
17.35 - Retro
18.05 - Arabela se vrací
aneb Rumburak
králem Říše pohádek
18.35 - Zlínské festivalové
minuty
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 - Borůvkový vrch
21.25 - 168 hodin
21.55 - Zprávy
22.00 - Branky, body, vteřiny
22.05 - Losování Sportky
a Šance
22.10 - Franck Keller (5/5)
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Mrtví jako já (1/14)
00.55 - Zlínské festivalové
minuty
01.00 - Svět umění
01.50 - Uvolněte se, prosím
02.35 - Na cestě po
maďarské pusztě
03.00 - Otázky Václava
Moravce 1. část
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle
Mr.GS
Devátá brána
Kriminálka Miami II
Novashopping
Střepiny
Volenka
DO-RE-MI
Novashopping

05.55 - Nedělní ráno
s Janem Valou
06.50 - Správy STV
07.20 - City Folk Záhřeb, 2006
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.40 - Třistatřicettři
09.35 - Knižní svět
10.05 - Film 2009
10.35 - Po hladině: Světlo
10.55 - Chcete je?
11.00 - Mýty a fakta historie
11.50 - Krásy evropského
pobřeží
12.00 - Život a dílo
skladatele Foltýna
13.25 - Světová válka v nás
14.05 - Svět umění
15.00 - Jan Kalvín 500. výročí narození
16.00 - Zasvěcení
16.30 - Perný den
18.00 - Poklady světa
18.15 - Film o filmu
Nedodržený slib
18.30 - Kultura.cz
18.55 - Simpsonovi XIX
19.20 - Dechové kvinteto
Academia
19.50 - F. Mendelssohn 20.00 - Jak se žije v bunkrech
podle Věry Chytilové
20.15 - Na konci světakraje
20.25 - Po stopách
20.40 - V krajinách
rozhleden - Orlické
hory a Jeseníky
21.05 - Proces H - den osmý
22.00 - Eurovolby 2009
02.00 - Kamera! Klap!
A jedem!
03.30 - Čétéčko
03.45 - Hlubiny oceánu (1/2)
04.40 - Paláce 1. republiky
na nábřeží Vltavy

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- X-Men: Začátek II (15)
07:00- Neuvěřitelná dobrodružství Rudly a Koumáka I (3)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Přátelé VII (6)
08:00- Svět ve válce (19)
09:10- Svět 2009
09:45- Turner a Hooch
Americká komedie
11:50- Receptář prima nápadů
13:00- Partie
13:45- Vysloužilí lvi
Americká komedie
16:00- Columbo
18:00- Jak se staví dům
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VII (7)
20:00- Vraždy v Midsomeru X
22:10- Cela
Americký film
00:30- Smrt na dálnici
Kanadský thriller
01:55- Volejte Věštce
03:35- Partie
04:15- Dvojí nasazení (1)

22:30
23:05
01:35
02:15
02:40
03:00
04:10
05:00
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1. června 2009

01:00

21:25
22:15
22:55

20:00

17:35
18:30
19:30

05:59
08:35
09:30
11:10
11:30
12:20
13:15
13:45
14:15
15:10
16:05
17:00

01:40
02:05
02:50
03:15
04:10
05:00
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05.00 - Pod
pokličkou
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Smím prosit
10.50 - Revue pro
06:25následníka trůnu
Teleshopping
11.40 - Svět, kde se
06:35- Dexterova laboratoř II
nežebrá aneb Galerie
07:00- Teleshopping
12.00 - Zprávy
07:10- Oggy a škodíci
12.30 - Sama doma
07:20- Oggy a škodíci
13.30 - Diagnóza
07:35- Deník zasloužilé matky II
13.45 - Dotek anděla III
08:00- Přátelé VII (1)
14.35 - Doktorka Quinnová
08:25- M*A*S*H (90)
15.20 - Zašlapané projekty
09:00- Odpadlík V (21)
15.40 - Chcete je?
09:55- Případ pro Sam I (15)
15.45 – Šikulové
10:55- To je vražda, napsala VII
16.00 - Medúza
11:55- Drzá Jordan I (22)
16.30 - Kouzelná školka
12:50- Deník zasloužilé matky II
17.00 - AZ-kvíz
13:20- Sabrina 17.25 – Stop – Rady řidičům
mladá čarodějnice V (3)
17.30 - Bydlení je hra
13:50- Čarodějky IV (10)
17.55 - Předpověď počasí
14:50- Zoufalé manželky III (11)
18.00 - Události v regionech
15:45- Big Ben IV (4)
17:40- Regionální zpravodajství
18.25 - Černé ovce
17:40- Minuty regionu
18.35 - Zlínské festivalové
18:00- 5 proti 5
minuty
18:55- Zprávy TV Prima
18.45 - Večerníček
Sport TV Prima
18.55 - Šťastných deset
Počasí
a Šance milion
19:35- Přátelé VII (2)
19.00 - Události
20:00- Velmi křehké vztahy III
19.40 - Branky, body, vteřiny
21:20- Nahá jsi krásná
19.55 - Předpověď počasí
22:20- Sběratelé kostí II (8)
20.00 - Hercule Poirot
23:15- Kauzy z Bostonu II (5)
21.40 - Máte slovo
00:10- Kriminálka Kolín V (3)
22.30 - POKR
01:05- Volejte Věštce
23.00 - Losování Šťastných
02:50- Ve jménu zákona VI (2)
deset a Šance milion
03:40- Svět 2009
23.05 - Nárazové vlny (2/6)
04:10- Autosalon
00.00 - Zlínské festivalové
04:50- Receptář prima nápadů
05.00 - Auto Moto
minuty
Styl
00.05 - Na moll...
05.30 - Správy
00.50 - Dotek anděla III
05.00 - Objektiv
STV
01.35 - Hotel Babylon III (6/8)
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
02.30 - Pětka v Pomeranči
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
02.55 - Události v regionech
08.30 - Panorama
09.10 - Babylon
03.20 - Události v regionech
09.10 - Kosmopolis - Speciál
09.35 - Fokus ČT24
Brno
09.40 - Mýty a fakta historie
10.00 - Muzea umění (4/7)
10.35 - 168 hodin
10.55 - Svět zázraků: Ushuaia 03.45 - Události v regionech
Ostrava
11.00 - Dobrá rada nad zlato
11.35 - AZ-kvíz
04.10 - Regiony ČT24
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
04.35 - Kdo je...
12.00 - Kluci v akci
12.25 - Černé ovce
12.25 - Černé ovce
12.40 - Reportéři ČT
12.40 - Hřiště 7
13.20 - Věříš si?
14.50 - Zpívánky
13.45 - Záhady Toma Wizarda
05:59
14.55 - Po hladině: Barva
14.00 - Věda je zábava III
Snídaně
15.15 - Vltava v obrazech
14.25 - Tykadlo
s Novou
05:59
15.35 - Krásy evropského
14.45 - Zvířátka - kočky
08:35 Zorro: Meč a růže (75)
Snídaně
pobřeží
14.50 - Chcete mě?
09:30 Komisař Rex IV
s Novou
15.40 - Svět zázraků: Ushuaia
15.10 - Drama
11:20 Tescoma s chutí
08:35
Zorro:
Meč
a
růže
(74)
05:00
nad horou Fudži
16.10 - Muzea umění (4/7)
11:30 Beze stopy III (12)
09:30 Komisař Rex IV
Novashopping 17.00 - Soukromá muzea
16.05 - Sardinie aneb 13
11:15 Tescoma s chutí
božských šlápot (5/13) 12:25 Komisař Rex IV (5)
17.10 - Světový unikát
Snídaně s Novou
13:20 Lenssen & spol.
11:25 Beze stopy III (11)
16.20 - Báječný svět
v Ruprechtově
Zorro: Meč a růže (73)
13:45 Ženatý se závazky (68)
12:20
Komisař
Rex
IV
(4)
k
nepřežití
(8/10)
17.20
Hudba
prvočísel
(3/3)
Nezapomenutelná láska
14:15 Walker, Texas Ranger
13:15 Lenssen & spol.
16.40 - Zoom
17.50 - Divnopis - Karpentná
Tescoma s chutí
13:45 Ženatý se závazky (67) 16.50 - Než přijede záchranka 15:10 Hvězdná brána IX (3)
18.00 - Televizní klub
Beze stopy III (10)
14:15 Walker, Texas Ranger 17.05 - Silnější než rozum
16:05 Las Vegas: Kasino IV
neslyšících
Komisař Rex IV (3)
15:10 Hvězdná brána IX (2) 17.25 - PORT
17:00 Odpolední Televizní
18.30
Babylon
Lenssen & spol.
16:05 Las Vegas: Kasino IV 17.50 - Přidej se
noviny
Ženatý se závazky (66) 18.55 - Zprávy v českém
17:00 Odpolední Televizní 18.05 - Nedej se
znakovém jazyce
Sportovní noviny
Walker, Texas Ranger
18.30 - Hledám práci
noviny
19.05 - Angličtina - Extra (8/30)
Odpolední Počasí
Hvězdná brána IX (1)
18.55 - Zprávy v českém
Sportovní noviny
19.30 - Medúza
17:35 Vražedná čísla II (14)
Las Vegas: Kasino IV (5)
znakovém jazyce
Odpolední Počasí
20.00 - Ta naše povaha česká
18:30 Ulice (1357, 1358)
Odpolední Televizní
19.05 - Pique-nique III (9/9)
20.35 - Proces H - den třetí (3/10) 17:35 Vražedná čísla II (13)
19:30 Televizní noviny
noviny
19.30 - Pětka v Pomeranči
21.30 - Otázky Václava
18:30 Ulice (1355, 1356)
Sportovní noviny
Sportovní noviny
20.00 - Brouk v hlavě
Moravce Speciál
19:30 Televizní noviny
Počasí
Odpolední Počasí
21.35 - Proces H - den čtvrtý
23.05 - Ženy Charty 77
Sportovní noviny
20:00 Ordinace v růžové
Vražedná čísla II (12)
22.30 - Události, komentáře
23.20 - Hudební studio M
Počasí
zahradě 2 (117)
Ulice (1353, 1354)
23.10 - Echo Pražského
23.50 - Exegi monumentum?
20:00 Comeback
21:20 Kriminálka New York
Televizní noviny
jara 2009
00.45 - Titova cesta
20:35 Beze stopy VII (21)
22:15 Zákon a pořádek: Útvar
Sportovní noviny
23.20 - Bye Bye Shanghai
01.45 - Lenin navždy
21:30 Odložené případy VI
pro zvláštní oběti VII (21)
Počasí
01.15 - Gillesova žena
02.40 - Náš venkov
22:20 Pod kontrolou
23:10 Fotbal za mřížemi
Ordinace v růžové
03.00 - Film o filmu
03.00 - Zasvěcení
00:15 4400 II (10)
00:55 Kriminálka Miami II
zahradě 2 (116)
Nedodržený slib
03.25 - Sváteční slovo
01:00 Novashopping
01:40 Novashopping
Kriminálka New York II 03.30 - Cesty víry
03.15 - Divadlo žije!
01:20 GO-GO šou
02:00 Tyjátr
03.40 - Terra musica
112
02:55 112
03.50 - Křesťanský magazín
03:10 Áčko
04.25 - Zoom
Blesk
03:25 Áčko
04.05 - Po hladině: Barva
04:10 DO-RE-MI
04.40 - Sardinie aneb
Hongkongský film
04:10 DO-RE-MI
04.25 - Tibet v Nepálu
05:00 Novashopping
13 božských šlápot
05:00 Novashopping
Kriminálka Miami II
04.30 - Q

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Kavárnička dříve
narozených
09.45 - Raněný lučištník
10.50 - Ze Soboty na Šimka
aneb Návštěvní
den v divadle Semafor
11.50 - Den ČT na MFF
Zlín 2009
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Spoty předvolební
kampaně k volbám
14.40 - Doktorka Quinnová
15.25 - Zábavná škola
15.40 - Den ČT na MFF
Zlín 2009
15.45 - Věda je zábava III (3/26)
16.10 - Tykadlo
16.25 - Den ČT na MFF
Zlín 2009
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
18.35 - Zlínské festivalové
minuty
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Letadlová loď Enterprise
21.00 - Všechnopárty
21.45 - Den D (9/13)
22.30 - Místo činu
00.00 - Zlínské festivalové
minuty
00.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.10 - Vltava v obrazech
00.30 - Chcete mě?
00.45 - Poklady světa
01.00 - Paláce 1. republiky
na nábřeží Vltavy
01.20 - Události v regionech
01.45 - Události v regionech
Brno
02.10 - Události v regionech
Ostrava
02.35 - Regiony ČT24
03.00 - Zajímavosti z regionů
03.25 - Zajímavosti z regionů
Brno
03.50 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.15 - Všechnopárty

Úterý

TV program
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SOUTĚŽTE S FIT KLUBEM Jitřenka s.r.o. SLAM POETRY poprvé v Prostějově
a VYHRAJTE HLAVNÍ CENY v hodnotě přes 6000 Kč
Odpovězte správně na otázku
Týdne (viz rámeček), zavolejte ji
do redakce Večerníku na tel.582
333 433, můžete i e-mailem na adresu inzerce @vecernikpv.cz, nebo se stavte osobně na redakci
(Olomoucká 10, Prostějov) a to do
čtvrtku 4.6.2008 . Za správnou odpověď si v redakci Večerníku na
Olomoucké ulici č.10 PV vyzvednete zdarma poukaz na jednu hodinu cvičení ve FIT KLUBU Jitřenka.Poukaz je platný do začátku losování hlavní výhry do
22.6.2009.

svými iniciály za správnou odpověď na otázku týdne.
2. Nebo se zúčastníte DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na adrese
FIT KLUBU Jitřenka, ulice Šafaříkova 49a, PV– ten se koná každé
PO a ST od 9-10h, odpoledne pak
v PO a ST od 15-16h a podvečer v
PO a ST od 20-21h do 22.6. Na recepci v Jitřence odevzdáte dárkový poukaz (vyzvednutý v redakci
Večerníku)za správnou odpověď
na otázku týdne a budete zařazeni
do slosování o výhry nad 6000 Kč.

Otázka týdne č.2

Jaká je adresa webových stránek
FIT KLUBU Jitřenka s.r.o.?
Jak se můžete zúčastnit slosování o hlavní výhry v hodnotě
přes 6000 Kč dne 22. června
2009?
1.Přijdete do Fit Klubu Jitřenka na
Šafaříkově ul. 49a jedenkrát cvičit
ZDARMA do 20. června 2009 –
vyberete si některé cvičení dle rozvrhu na www.fitklubjitrenka.cz a
odevzdáte ve FIT KLUBU Jitřenka platný Dárkový poukaz (vyzvednutý v redakci Večerníku) se

Rády bychom touto cestou poděkovaly pracovnicím dětského oddělení Městské knihovny
v Prostějově, paní Jarušce
Šmucrové a Lidušce Coufalové. Již několik let pravidelně
chodíme s dětmi do knihovny,
kde nám chystají zajímavé besedy, vždy velmi poutavé a
přizpůsobené věku dětí (např.
autoři a ilustrátoři dětských
knih, lidové zvyky a tradice, o
pravidlech slušného chování
atd.). Děti chodí do knihovny
velmi rády a pravidelně si půjčují knihy. Velmi se jim líbily
pověsti z našeho kraje a pokaždé se těší, co zajímavého pro
ně paní knihovnice opět nachystají - výjimkou nebývají ani
soutěže a kvízy.
Pravdou je, že pokud děti nejdou do knihovny se školou,
tak se jich tam dostane jen velmi málo. Rodiče mají spoustu

– DOPOLEDNE HLÍDÁNÍ DĚTÍ
– JEDEME I PŘES VÍKEND
OSTATNÍ: FITNESS, MASÁŽE, SAUNA, KADEŘNICTVÍ, KAVÁRNA,
POSILOVNA
– WELLNESS PROGRAM NA DUBEN – ČERVEN
– PORADENSTVÍ O SPRÁVNÉM
POSTUPU KE ZLEPŠENÍ POSTAVY
A KONDICE
FITNESS
KALANETIKA – Kalanetika je klidné
cvičení pro muže i ženy, které je zaměřeno na celkové posílení a protažení těla.
Učí tělo správnému postoji a při správném a cíleném cvičení vyrovnává svalové disbalance, které vznikají automaticky při běžném používání našeho těla.
PILATES – Metoda Pilates je cvičení,
kde tělo a duše jsou jeden celek. Metoda

je zaměřena k zvýšení ohebnosti, k řízení tělesného uvědomění, správnému
dýchání, redukci stresů, zvýšení spánkové činnosti. Výsledkem je silné
ohebné tělo, s prodlouženými svaly a
harmonická osobnost.
ZUMBA – Kombinuje latinsko-americkou hudbu a unikátní exotické taneční
pohyby. Samotné cvičení je velmi efektivní, je založeno na principu intervalového tréninku, maximalizuje výdej kalorií, spalování tuku a tónování svalů. I
já, přestože cvičím šest let, jsem cítil
změnu po dvou dnech.
AEROBIC – Cvičení v aerobní zóně,
tedy pod anaerobním prahem. Je to tedy
cvičení s mírnou a střední intenzitou,
kdy je zajištěn dostatečný přísun kyslíku
pracujícím svalům. Jedná se o vytrvalostní cvičení, které za výše uvedených
předpokladů vede de zvýšenému odbou-

rávání tuků jako zdrojů energie.
BODY FORM je cvičení aerobního
charakteru, které obsahuje jednoduché
krokové variace v první části
a posilovací cviky na všechny svalové
partie s použitím náčiní i bez něj ve
druhé části. Cílem je dobrá kondice,
zpevnění a formování postavy.
JÓGA – Jóga je jedním ze způsobů, který pomáhá najít souznění s vlastním tělem, myslí, duší... i s okolním světem.
Zdaleka to nejsou jen tělesná cvičení.
MTV DANCE – Taneční styl. Posílíte
jím celé tělo, zhubnete, zlepšíte si držení
těla a skvěle se pobavíte! Vhodné pro
všechny, kteří se rádi hýbou do rytmu
hudby.
FIT KLUB JITŘENKA
Šafaříkova 49a, Prostějov
Tel: 581 111 548
www.fitklubjitrenka.cz

Rychlé a správné poskytnutí první pomoci může zachránit život
Mladí zdravotníci prokázali svou teoretickou i praktickou připravenost v okresní soutěži
Mladí zdravotníci změřili své
teoretické i praktické znalosti v
okresním kole soutěže Hlídky
mladých zdravotníků, jejíž 52.
ročník letos opět zaštiťuje Český červený kříž (ČČK). Na
adepty zdravotnické vědy čekaly praktické úkoly a záludnosti z oblasti poskytnutí první
pomoci, transport zraněného,
ale i prověrka vědomostí o historii Červeného kříže, znalost
bylinek a další.
Soutěž Hlídky mladých zdravotníků se týká mladších i starších
žáků, soutěží pětičlenná družstva
vyslaná základními školami nebo zdravotnickými kroužky.
Okresního kola, které se uskutečnilo ve sportovním areálu Reálného gymnázia a ZŠ ve Studentské ulici v Prostějově, se
zúčastnili žáci z Brodku u Konice, Prostějova, Protivanova a
Přemyslovic.
„Soutěž je postupová, to znamená, že vítěz tohoto okresního kola

postupuje do soutěže na
úrovni kraje, ve finále se pak
potkají ti nejlepší v národním kole. Protože zdravotníci jsou druhořadá složka
Integrovaného záchranného
systému (IZS), spolupracují
při soutěži hlídek také další
složky,„ uvedla organizátorka a ředitelka oblastního
spolku ČČK v Prostějově
Lenka Černochová.
Zatímco městská policie je
součástí soutěže již tři roky,
novinkou letošního ročníku
byla stanoviště celní správy a
hasičů. Tyto složky se zaměřily především na teoretické a všeobecné znalosti
soutěžících. Celníci vyrukovali s „Testem pro chytré hlavičky„, který prověřil znalosti o správním rozdělení státu i
Evropské unie, zeměpisné
znalosti i činnost celníků.
Hasičský záchranný sbor Masáž srdce patří k základním činnostem při
Prostějov se prezentoval ne- poskytování první pomoci. Foto: Jarmila Pospíšilová

jen testem z oblasti požární
ochrany, ale předvedl mladým zdravotníkům i technické vybavení, které používá pro záchranu lidských
životů u zásahu při živelných událostech, haváriích a
dalších zásazích.
Městská policie prověřila
znalosti poskytnutí první
pomoci v návaznosti na dopravní předpisy. Lahůdkou
stanoviště pak byla střelba z
laserové pistole, což s povděkem kvitovali především hoši.
„Musím říct, že děvčata
mířila lépe a měla větší
procento zásahů na terč.
Kluci jsou moc zbrklí, dostanou pistoli do ruky a
bác bác, bez rozmyslu
pálí většinou vedle,„ sdělil zajímavý poznatek dozorující strážník.
Nejdůležitější disciplínou v
soutěži však byly vědomos-

ti z oblasti zdravovědy – test první pomoci a pak ověření v praxi
při ošetření různých druhů poranění a zranění, dýchání do figuríny a srdeční masáž nebo transport raněného na čas pomocí
trojcípého šátku. Vše za odborného dohledu pracovnic ČČK a
zdravotních sester.
V kategorii starších žáků byla nejúspěšnější hlídka mladých zdravotníků ze ZŠ Brodek u Konice,
za ní skončila ZŠ Majakovského
Prostějov-Vrahovice a ZŠ Protivanov.
V kategorii mladších žáků zvítězila ZŠ Dr. Horáka před ZŠ Palackou obě z Prostějova a ZŠ Protivanov.
Družstva, která vyhrála, tedy ZŠ
Brodek u Konice a ZŠ Dr. Horáka postupují do krajského kola
soutěže Hlídky mladých zdravotníků. To se koná v sobotu
13.června v areálu Flóry Olomouc od 10 hodin. Obě družstva
potvrdila svou účast.
-jp-

Děti z Melantrišky se učily střílet z kuše
Jak se střílí z kuše na terč si
vyzkoušely děti ze školní družiny při ZŠ A MŠ Melantrichova v Prostějově. Kde? Na
celodenním výletě do historie
na hrad Veveří. V úterý ráno
jsme vyjeli za zábavou a po-

znáváním. Děti se cestou těšily na zajímavý a poutavý program s netradičními doplňky.
Kromě prohlídky hradu byly
děti uvedeny do malebného
prostředí a v připravených sta-

beat box, vtip nebo improvizace.
Ve slam poetry nejde o recitační
soutěž, ani o večer autorského
čtení, jde o konfrontaci autorského textu s publikem.
První slam poetry uspořádal v
Chicagu bývalý stavební dělník
Marc Smith v polovině 80. let
minulého století. Slam byl v jeho
podání tak trochu vzpourou proti suchým literárním dýchánkům.
Startujeme ve 21 hodin. Soutěží
se dle pravidel slamu (viz.
http://www.slampoetry.cz/index
. php/slam/o-slamu.html ).
Zájem o účast ve slam poetry
soutěži, která proběhne v sobotu
6. června 2009 v Baru 12OPIC
ve 21.00 hodin, dejte vědět telefonicky 608 888 524 nebo
osobně v Baru 12opic, Partyzánská 14, Prostějov (14-24).

Knihovnice si zaslouží pochvalu

Jaké výhry v hodnotě přes 6000
Kč vás čekají?
Dárkové poukazy na návštěvy
sauny v hodnotě 1100 Kč, permanentky na cvičení a spinning v
hodnotě přes 4000 Kč, masáže v
hodnotě 600 Kč, pizzy v hodnotě
do 300 Kč, poukaz na útratu v kafebaru za nápoje alko i nealko v
hodnotě 300 Kč.
Na návštěvu FIT KLUBU
Jitřenka vás zve
Jan Křesala, jednatel

SPINNING
Co je SPINNING? Energeticky účinné
skupinové cvičení na stacionárních kolech, které spojuje hudbu, motivaci a
představivost do jednoho celku s přesně
dávkovaným tréninkem. Tento originální cyklistický program nabízí fyzické a
psychické prvky sportovního tréninku
lidem každého věku a úrovně zdatnosti.
Proč jít na SPINNING ?
KONDICE – pro ty, kteří si chtějí
udržet nebo zlepšit svoji kondici jednoduchým a zábavným způsobem
POSTAVA – pro ty, kteří chtějí pečovat
o svoji postavu
TRÉNINK – pro sportovce
Více na www.spinning.cz
FIT KLUB JITŘENKA NABÍZÍ:
– HODINY PRO NOVÁČKY I POKROČILÉ
– HUDBA RŮZNÝCH STYLŮ

V rámci festivalu MEDart se v
Baru 12opic uskuteční první
SLAM POETRY V PROSTĚJOVĚ.
Účast přislíbili loňský vítěz
národního kola Jan Jílek z Hradce Králové, dále Masha Černiková z Prahy a Ondřej Macl z
Hradce Králové.
Soutěž je otevřena i pro příchozí,
takže prozatím nelze říct, jaký
bude konečný počet soutěžících.
Interpreti jsou svázáni jen několika omezeními - mezi ně patří
například nepoužívání rekvizit
či dodržení pevného časového
rámce - 3 minuty, 2 kol (a proto
je potřeba prezentovat dva texty)
a hodnocení diváky.
Výrazovými prostředky se tak
pro slamera stává jeho vlastní
text, rytmika, rýmování a členění, mimika, pohyb těla, ale třeba i

nech si vyzkoušely něco z řemeslného umu našich předků.
Při práci viděly mistra kováře a
kdo se nebál, mohl si toto řemeslo sám vyzkoušet. Prohlédly si dobové kostýmy a repliky
chladných zbraní. Vyzkoušely

si rytířskou zbroj a vytiskly si
na plátno rytíře na koni, malovaly obrázky na sádrové odlitky, vyrobily si vlastní svíčku a
viděly také práci řemeslníka
drátky. Dalším zpestřením bylo
vystoupení žongléřů s kuželka-

mi, srpy a starými střelnými
zbraněmi.
Děti se vracely spokojené domů, že si mohly vše vyzkoušet
a vychovatelky pochválené rodiči za zajímavou akci pro děti
taktéž. Květoslava Klevetová

starostí a povinností, děti zájmové kroužky a tak už jim
mnohdy nezbývá čas do knihovny zajít. A co je smutnější,
je spousta dětí, které by čas
měly, ale raději než ke knize si
sednou k počítači nebo videohrám. Obě paní knihovnice si
zaslouží velikou pochvalu,
protože nenásilnou formou vedou děti k pravidelné četbě.
Spousta dětí se pak účastní akcí pořádaných knihovnou jako
jsou rukodělné práce, besedy
se spisovateli nebo různých
soutěží, pořádaných dětským
oddělením knihovny. Nemohu
opomenout ani Andersenovu
noc, které se účastnili právě prvňáčci z naší školy. Ještě jednou jim všichni velmi děkujeme a doufáme, že naše spolupráce zůstane zachována i v dalších letech. Kolektiv učitelek
ZŠ J. Železného

Knihovna v parku
a pohádka v knihovně
Minulý týden ve čtvrtek zaplavilo Smetanovy sady postupně okolo sto dvaceti dětí,
pro které knihovnice dětského oddělení Městské knihovny Prostějov připravily řadu
soutěží ke Dni dětí. Mezi soutěžícími byly i děti předškolního věku v doprovodu rodičů, kterým nezbývalo než
soutěžit společně s dětmi, protože některé otázky vyžadovaly čtení a psaní. Podle
usměvavých tváří lze usuzovat, že se rodiče (okolo třiceti
maminek a tatínků) bavili
přinejmenším stejně dobře
jako jejich ratolesti. Těm byla určena sladká odměna a
drobné dárečky (za které děkujeme představitelům města).
Disciplíny nebyly jen o vědomostech, ale také o dovednostech. Zde je potřeba říct, že s přípravou a realizací pomáhali
zkušení čtenáři dětského oddě-

lení, žáci dramatického oboru
ZUŠ V.Ambrose i kolegové z
oddělení pro dospělé. O bezpečnost na přechodu pro chodce
se vzorně postarali strážníci a
strážnice Městské policie. Nechyběly ani tradiční dobroty z
kuchyně
knihovnice
J.Šmucrové, o které je vždy
mezi dětmi obrovský zájem.
O den dříve zahrál DS Bombičky ZUŠ V.Ambrose pohádku
J.Wericha Tři sestry a jeden
prsten přímo na dětském oddělení MěK Prostějov a to za plného provozu. Na čtyři desítky
malých i velkých diváků odměnili účinkující obrovským potleskem a knihovnice na oplátku herečky (a jednoho herce)
sladkými bombičkami.
Připomínáme, že se školním rokem akce v dětské knihovně
nekončí, ale budou pokračovat
i přes prázdniny. Sledujte proto
pozorně program knihovny.
-ap-

Děti v parku soutěžily v disciplínách nejen vědomostních, ale i dovednostních

Dražba movitých věcí
Okresní soud v Prostějově nařídil
dražbu movitých věcí, která se
uskuteční dne 19. června 2009 v
9.00 hodin v budově exekučního
oddělení na Sídlišti svobody. Tato
dražba je nařízena proti povinným Tomáši Ochranovi z Kostelce na Hané, Martinu Vychodilovi
z Prostějova a Miroslavu Kroupovi z Prostějova. Dražit se bude
televizor Daewoo s vyvol. cenou
100 korun, Sony Ericsson K700i
s vyvol. cenou 30 korun, MT
Samsung E250 s vyvol. cenou
300 korun, osobní váha s vyvol.
cenou 5 korun, krabice s knihami
s vyvol. cenou 50 korun, konfere-

nční stolek (poškozený) s vyvol.
cenou 15 korun, skleněná váza (2
ks) s vyvol. cenou 5 korun za kus,
keramická váza s vyvol. cenou 5
korun, miniatura (4 ks) s vyvol.
cenou 5 korun za kus, upomínková sklenice (2 ks) s vyvol. cenou
3 koruny za kus, krabice s nářadím s vyvol. cenou 20 korun,
skleněná miska s vyvol. cenou 5
korun a skleněný podnos (2 ks) s
vyvol. cenou 5 korun za kus.
Tyto dražené věci si lze prohlédnout pouze v den konání dražby
po dobu registrace dražitelů na
exekučním oddělení na Sídlišti
svobody.
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Foto týdne

Usilovat o trofej budou i Berdych se Štěpánkem!

Sportovní tipy

Bude to potřetí? Radek Štěpánek se již dvakrát stal vítězem prostějovského klání. Podaří se mu to letos dotřetice? Foto: Jiří Vojzola
Vskutku hvězdné obsazení má
prostějovský tenisový UniCredit
Czech Open, jehož hlavní soutěž
začíná právě dnešním dnem.
Hned šestnáct tenistů první světové stovky bude v tomto týdnu
brázdit antuku Areálu TK Prostějov. Mezi nimi budou největší pozornost dozajista poutat členové
českého daviscupového výběru a
zároveň hráči domácího TK Agrofert Radek Štěpánek s Tomášem
Berdychem. Jejich účast zavinilo
brzké opuštění turnajového pavouka právě probíhajícího French
Open a tak jim nabídli pořadatelé
divoké karty, po kterých oba hráči
k potěše jak turnajové ředitelky
Petry Píchalové-Langrové, tak jistě i všech prostějovských tenisových příznivců hbitě sáhli. Dalším
velmi zajímavým hráčem takzvaně na poslední chvíli je ruský bijec Igor Andrejev, jenž v loňské
extralize také hájil barvy prostějovského mistrovského týmu.
Čtvrtou volnou vstupenku do
hlavní soutěže pak obdržel talent
ze země našich severních sousedů,
Polák Jerzy Janowicz. „To je velmi zajímavé jméno. Je to mladý a
velmi talentovaný hráč, který se
prokazuje v poslední době velmi
dobrými výsledky,“ prozradil něco na adresu pro laickou veřejnost
neznámého hráče jednatel marketingové agentury TK PLUS Miroslav Černošek. Zvláště start dvou
nejlepších českých hráčů určitě ve
skrytu duše potěšil organizátory, i
když se tak stalo na úkor jejich výsledků na jednom z nesledovanějších světových klání. „Naše spokojenost s konečným obsazením

turnaje je veliká. Na volné karty se
nám podařilo získat dva nejlepší
Čechy a jako ředitelka turnaje si
nemůžu nic lepšího přát. Určitě
jsem si však nepřála aby v Paříži
tak rychle vypadli. Sama ze svých
hráčských zkušeností dobře vím,
že Grand Slamy jsou nadevše. Pro
tenisty tyto turnaje znamenají více
než Olympiáda,“ uvedla ředitelka
UniCredit Czech Open Petra
Píchalová-Langrová. Po tom co ještě před čtrnácti dny vypadal

z pohledu českého sportovního fanouška prostějovský turnaj nezajímavý, se rázem změnila situace o
třistašedesát stupňů. Při dobré konstelaci, by také mohlo dojít na ostře
sledované ryze české finále. „Bylo
by to perfektní, ale tipovat se neodvážím, protože zvláště tenis je
v tomhle ohledu hodně zapeklitý.
A musím říci, že někdy i nespravedlivý, protože se dá ztratit zápas,
ve kterém například vedete 6:2, 5:0
a 40:15. To snad v žádném jiném
sportu není. Tipovat vítěze je tak
velmi složité. Každopádně vidět
na vlastní oči oba nejlepší naše
hráče mohou fanoušci jen v Davis
Cupu,“ nemohla si vynachválit
účast dvojice Štěpánek, Berdych
turnajová šéfka. Z pohledu atraktivity jistě při pohledu do startovní
listiny zaujme mnohé i jméno Ivana Ljubičiče, který ve své době byl
i hráčem světové desítky, jenž bude nasazenou čtyřkou. „Uvažovali
jsme i o dalších jménech. Předběžnou dohodu jsme měli v případě
s výpadkem výše jmenovaných
například s Tipsarevičem nebo
Schutlerem, což jsou určitě velice
kvalitní hráči,“ dodala dále Petra
Píchalová-Langrová. Dnem kdy
by měli nastoupit právě čeští daviscupoví reprezentanti je úterý 2.
června. „Oba dva chtěli hrát právě
vúterý, protože měli svůj program.
Tomáš pracoval na kondici a Radek měl po Paříži odpočinek. My
jsme jim vyhověli stejně jako třetímu nasazenému Andrejevovi,“
prozradila den startu největších hvězd turnajová šéfka.
Více o UniCredit Czech Open na
str. 17 dnešního vydání
-zv-

„To snad není pravda!“ Něco podobného, ale mnohem pravděpodobněji ještě mnohem peprnějšího musela křičet hráčka prostějovského TK
Agrofert po zápase 2. kola French Open, ve kterém měla na lopatě bývalou
světovou jedničku Venus Williamsovou. Po promarněném mečbolu ve třetím
setu nakonec odešla„Šafina“ z kurtu se skloněnou hlavou po porážce 7:6, 2:6
a 5:7.
-zv- foto: Jiří Vojzola

Očekávaným fotbalovým šéfem Koutek
Trunda se vzdal kandidatury

Všechno jak má být. Nic převratného se na bafuňářském fotbalovém poli neudálo. Kubíčkův „kůň“ Miroslav Koutek (úplně vlevo) se
nemusel Vladimíra Trundy (vravo) vůbec bát
foto: Zdeněk Vysloužil

Obhájí? V loňském roce třímal s úsměvem vítěznou trofej Argentinec Augustin Calleri. Letos není ani mezi nasazenou osmičkou, ale
Haná tradičně Jihoameričanům hodně svědčí…
foto: Jiří Vojzola

NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA PRO VŠECHNY SPORTOVNÍ PŘÍZNIVCE:

sport@vecernikpv.cz

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

V sobotu se uskutečnila Valná hromada Krajského fotbalového svazu
Olomouckého kraje. Cílem tohoto
srazu delegátů ze všech končin kraje
bylo zvolit nové vedení svazu. Do
boje o post předsedy výkonného
výboru šel i předseda Okresního fotbalového svazu Vladimír Trunda.
Ten však společně s dalším kandidátem Stanislavem Kalábem těsně
před volbou vyklidili pole, vzdali se
kandidatury a ulehčili tak pozici Miroslavu Koutkovi. Ten byl nakonec
do funkce předsedy zvolen přesvědčivě 50 hlasy. Dalšími členy
výkonného výboru jsou Milan Rác,
Lubomír Baláš, Bořivoj Bartoš,
Milan Mojžíš, Stanislav Kaláb a
Zdeněk Komárek. Za členy revizní
a odvolací komise byli zvoleni Vla-

dimír Hula, Jaroslav Haisler, Josef
Sklenář, Jiří Svozil a František
Staněk.
Výkonný výbor se volil zvlášť za
komoru jednotlivých fotbalových
svazů a zvlášť za fotbalové oddíly
vždy v počtu 25 zástupců. Za OFS
byli zvoleni Milan Rác ze Zlatých
Hor, Milan Mojžíš z Přerova a Stanislav Kaláb z Olomouce. Za fotbalové oddíly pak zbývající tři členové
- Lubomír Baláš z Prostějova, Bořivoj Bartoš ze Šumperku a Zdeněk
Komárek z Jeseníku. Do odvolací
komise se volilo dohromady. Zasednou v ní Vladimír Hula z Troubelic,
Jaroslav
Haislar
z
Postřelmova, Josef Sklenář z Čechovic, Jiří Svozil z Kralic a František Staněk z Hranic.
-ld,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
Byt
OV
OV
OV
OV
OV
Byt
OV

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

Marie Pujmanové, Prostějov 4 520,Žeranovská, Prostějov
6 000,Wolkerova, Prostějov
6 000,Waitova, Prostějov
6 500,Anglická, Prostějov
6 800,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.:605 070 842
Tel.:604 665 206
Tel.:731 704 904
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
OV
DB
OV
OV
OV
OV
OV
DB
DB
OV
DB
DB
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
DB
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV

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

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

info v RK
790 000,1 000 000,1 020 000,1 030 000,1 040 000,1 040 000,1 074 000,1 120 000,1 140 000,1 150 000,1 150 000,1 200 000,1 250 000,1 440 000,1 450 000,1 525 000,1 530 000,1 547 670,1 600 000,1 600 000,1 615 680,1 644 200,1 649 000,1 700 250,1 750 000,1 970 000,2 092 110,2 100 000,2 353 410,2 628 620,-

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

DOMY – pronájem,
prodej proSTĚJOVSKO
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

5+1 Němčice nad Hanou
5+kk Prostějov
2+1 Otinoves
2+1 Myslejovice
2+1 Lešany u Prostějova
Zdětín na Moravě
4+1 Rozstání pod Kojálem
1+1 Přemyslovice
3+1 Kralice na Hané
2+1,1+1, Výšovice
2-5+1 Ohrozim
2*2+1 Prostějov
4+1 Prostějov
3+1 Prostějov
Prostějov
2*3+1 Prostějov
5+1 Kralice na Hané
6+kk Kováříkova, Prostějov

15 000,20 000,380 000,710 000,740 000,750 000,870 000,950 000,1 390 000,1 640 000,1 800 000,2 650 000,3 150 000,3 200 000,3 320 000,3 995 000,4 630 000,8 200 000,-

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.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:604 665 206
Tel.:731 704 904

KOMERCE – pronájem – PROSTĚJOVSKO:

realityarea@volny.cz

BYTY - PRODEJ

3+1 s garáží, ul. Žeranovská, PV. Dr.,cihl. II.
patro,vl.vytápění, lodžie. Cena: 1 700 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

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

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

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!

- dílna+stavební poz., 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
Pozemek

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

1 045,- /m2 Tel.:604 665 206
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

NABÍZÍME:

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

POPTÁVKA!

NOVÉ CIHLOVÉ BYTY
JEZDECKÁ - PROSTĚJOV

BYTY - PRODEJ
1+kk Okružní c/dr, 18 m2
1+kk E. Beneše p/ov, 32 m2
1+1 Krapkova c/ov, 39 m2
1+1 Dolní p/ov, 34 m2
1+1 Krasická c/ov, 36 m2
2+1 V. Špály p/dr, 56 m2
2+1 Dolní p/ov, 58 m2
2+1 Dolní p/ov, 59 m2
2+1 Šmeralova p/dr, 67 m2
2+kk Raisova, c/dr, 48 m2
2+1 Okružní p/ov, 64 m2
2+1 Šárka, p/ov, 62 m2
2+1 Brněnská c/ov, 65 m2
2+1 sídl. Svobody p/ov, 56 m2
3+1 Trávnická, 62 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 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
840.000 Kč
915.000 Kč
1.150.000 Kč
885.000 Kč
1.090.000 Kč
1.110.000 Kč
1.140.000 Kč
1.245.000 Kč
1.245.000 Kč
1.195.000 Kč
1.400.000 Kč
1.600.000 Kč
755.000 Kč
1.240.000 Kč
1.395.000 Kč
1.445.000 Kč
1.540.000 Kč
1.550.000 Kč
1.580.000 Kč
1.640.000 Kč
1.640.000 Kč
1.700.000 Kč
1.950.000 Kč
2.000.000 Kč
1.895.000 Kč

BYTY – PRONÁJEM
1+0 Hvězda c, 20m2
Pokoj J. Kučery c, 12 m2
1+1 sídl. Svornosti c, 50 m2
1+kk Mostkovice c, 49 m2
1+1 Olomoucká c, 33 m2
1+1 Libušinka p, 34 m2
1+1 Raisova c, 38 m2
1+1 Čelechovice na H. c, 38 m2
1+1 Vápenice, c, 48 m2
2+1 Žeranovská p, 58 m2
2+1 Šafaříkova c, 114 m2
2+1 Okružní p, 64 m2
2+1 Dolní p, 58 m2
2+kk Újezd c, 140 m2
3+1 Anglická p, 70 m2
3+1 Belgická p, 76 m2
3+1 Vrahovická c, 100 m2
3+1 M. Pujmanové c, 75 m2
4+1 Palackého c, 110 m2
4+2 Rejskova c, 120 m2

3.000,-Kč + el.
3.200,-Kč vč.ink.
4.900,-Kč + ink.
5.000,-Kč + ink.
5.500,-Kč vč.ink.
5.600,-Kč vč. ink.
5.700,-Kč vč.ink.
5.800,-Kč vč.ink.
7.300,-Kč vč.ink.
6.000,-Kč + ink.
6.500,-Kč + ink.
7.500,-Kč vč.ink.
8.500,-Kč vč.ink.
9.000,-Kč + ink.
6.300,-Kč + ink.
7.800,-Kč + ink.
7.900,-Kč + ink.
8.300,-Kč vč.ink.
7.900,-Kč + ink.
8.000,-Kč + ink.

Pro konkrétního klienta hledáme byt 3+1
(před nebo po rekonstrukci) v Prostějově
v dosahu nové nemocnice – ul. Anglická,
Švýcarská, Italská, Holandská, Finská, Belgická
Francouzskáasídl.Slavíčka,Zrzavého,Špály,apod.

Prostějov, sídl. Svobody
Prodej družstevního bytu 3+1 (56 m2), 2. p., výtah.
Plovoucí podlahy, vestav. šatní skříň, lodžie, plast.
okna.
Cena: Kč 1.050.000,-

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

reals@volny.cz

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

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

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

DOPRODEJ POSLEDNÍCH
7 BYTŮ

Prostějov, ul. Studentská
Nové zkolaudované byty vel. 2+kk a 3+kk s balkonem. V domě k dispozici sklep, výtah. Akční ceny!
Cena: od Kč 1.427.670,-

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

NOVINKA

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

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, vjezd autem na pozemek. Zast. plocha 145 m2,
zahrada 140 m2.
Cena: Kč 500.000,-

NOVINKA
Pronájem možno i prodej výrob. a sklad.
areálu v PV Drozdovicích
Zavedný obchod, tři kanceláře (původně byt
3+1), hala cca 200m2 a další objekt. Vhodné
na skladování a malovýrobu. Pozemek 880m2.
Areál je průjezdný, možnost parkování ve
dvorním traktu.Perfektní stav, alarm, internet
atd.
Cena: 38 000Kč/měs. + inkaso
Cena při prodeji: 5 800 000 Kč
Pronájem kanceláře 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.

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

www.jhreality.cz

VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.

- nebytové prostory 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:

www.asistent-reality.cz

BYTY- PRONÁJEM

1+kk C. Boudy, PV.
5500,-Kč/měs. vč. ink.
1+1 cihl.,nový, částečně zařízený, 45m2 v centru
PV, balkon
6500Kč/měs. + ink.
2+1 cihl., 72m2, vl.topení. Klidná čtvrť.
8700Kč/měs. vč. ink.
2+1 s garáží, ul. Dr. Mičoly, PV. Cihl.,66m2,
balkon, i.patro, vl. vytápění:
8700 Kč/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
4+kk zařízený, 125m2, I.patro, vl.vytápění,
nadstandardní. Klidná čtvrť PV.
10 000Kč/měs.+ ink.
4+kk ul. Nerudova, PV. Cihl. 160m2, I.patro, vl.
vytápění:
7000Kč/měs. + ink.

NOVINKA!

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

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

BYTY – PRODEJ:

1+1, Tylova ul. – DB, 34 m2, 2. p., bez výtahu,
plast. okna – VÝHODNÁ CENA A SKVĚLÁ
LOKALITA!
Kč 799.000,2+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, sídl. Svobody – DB, 56 m2, 2. p., výtah, plast.
okna, lodžie, plov. podlahy, vestav. skříň
Kč 1.050.000,3+1, Kostelecká ul. – DB, 72 m2, 6. p., výtah, po celk.
rek., zděné jádro, lodžie
Kč 1.368.000,3+1, ul. B. Němcové – OV, 82 m2, 4. p., bez výtahu,
nová kuch. linka, lodžie, plast. okna
Kč 1.751.000,- + možno garáž (Kč 206.000,-)
2+kk a 3+kk, Jezdecká ul. – OV, nové zkolaudované
byty
od Kč 1.427.670,-

BYTY – PRONÁJEM:

1+kk, Waitova ul. – jen pro 2-3 studentky
Kč 2.100,-/měsíc vč. inkasa/1 osoba
1+kk, Kostelecká ul. Kč 4.500,-/měsíc + inkaso
1+1, sídl. Svobody
Kč 5.200,-/měsíc vč. inkasa
1+1, Raisova ul.
Kč 5.300,-/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, Krasická ul.
Kč 5.500,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Biskupice
Kč 2.500,-/měsíc + inkaso
2+1, ul. Šárka
Kč 6.750,-/měsíc vč. inkasa
3+1 (možnost garáže), Miličova ul.
Kč 8.500,-/měsíc vč. inkasa,
4+1, nám. Spojenců Kč 8.000,-/měsíc + inkaso
2+kk, Olomouc, nový moderní byt + parkovací
místo v suterénu domu Kč 9.500,-/měsíc + inkaso

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

BYTY - PRODEJ

 1+kk – sídl. E. Beneše: os. vlast./panel., 1.p./
ze 7, plast. okna, nová lodžie, v rekonstr. domě,
po prodeji volný. RSP119
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. V bytě šatna a vest. skříně. RSP 89
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 – E. Beneše: os. vlast./panel., 2.p./ze 7,
výtah,2lodžie,plast.okna,komoravbytě,ihned
volný, v revital. domě RSP229
NOVINKA: 1 500 000 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 komplet rekonstrukci vč. zděného byt.
jádra – nová kuch. linka, koupelna, podlahy,
dveře…; v bytě šatna, plast. okna se žaluziemi,
nová lodžie, v revitalizovaném domě. RSP 129
Cena: 1 800 000 Kč

PRONÁJEM

1+kk–Raisova:nezařízenýcihl.bytslodžiíaplast.okny,
volnýihned SLEVA–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–Sídl.svornosti:nezařízenýcihl.bytsnovýmetážovýmtopením,poúpravách,ihnedvolný
Cena:5500Kč+ink
1+1–Sídl.svobody:nezařízenýbytvpřízemírekonstr.
domu,ihnedvolný
Cena:5200Kč+ink
2+1 – Dr. Horáka: nezařízený cihl. byt po část. 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

www.realspektrum.com

1. června 2009

17

Rekordní Smržické vandr
Pátý ročník největší turistické akce našeho regionu Smržické vandr přilákal o předminulém víkendu do nového sportovního areálu
ve Smržicích rekordní počet 1370
účastníků. Členové Klubu českých turistů Smržice pro ně opět
připravili velký výběr pěších tras
a cyklotras. Nejpopulárnější z
nich se stala silniční trasa dlouhá
53 kilometrů, na kterou se ze Smržic vydalo 237 cyklistů. Velký
zájem byl však tentokrát také o
trasy pro horská kola a navzdory

páteční bouřce a mírně rozmočenému terénu na ně vyrazilo celkem 456 borců, z toho 122 na nejdelší „osmapadesátku„, která
měla otočku až v Budětsku.
Rekordní byla též účast „pěšáků„,
kterých se tentokrát sešly téměž
tři stovky. Na kontrolách na ně čekali pořadatelé s razítkem do startovní karty a malým občerstvením. Každý kdo úspěšně zdolal
vybranou trasu pak dostal v cíli
diplom a mohl si užívat odpočinku v nově vybudovaném areálu

za smržickým kulturním domem.
Nejstarším účastníkem vandru
byl vyhodnocen pan Zdeněk Gulak ze Smržic (ročník 1928) a nejmladším účastníkem teprve čtyřměsíční Petruška Šanderová z
Prostějova, která absolvovala čtrnáctikilometrovou trasu v pohodlí svého kočárku. Smržické vandr
se opět skvěle vydařil a jeho
účastníci se už teď těší na Smržickou šlapku, která se jede hned
první sobotu po prázdninách a bude mít zbrusu nové trasy. -bal-

Nejstarším účastníkem vandru byl vyhodnocen pan Zdeněk Gulak ze Smržic

Místo Bambiriády bude Prostějovský veletrh zábavy
Ve dnech 4. a 5. června 2009
od 8.30 do 17.30 hodin se
uskuteční pod záštitou Sportcentra ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov
Záchranářský víceboj, a to v
areálu koupaliště u velodromu na Kostelecké ulici. Ještě
vloni se tato akce konala pod
názvem Bambiriáda, ovšem
pražské ústředí Bambiriád
letos Prostějov nezařadilo do
seznamu pořadatelů.
Soutěže v rámci Prostějovského veletrzhu zábavy pro vás připravila Městská policie společně s hasiči, Záchrannou službou, Střední zdravotnickou
školou a Policií ČR. "Na této

Studenti provětrali sportoviště aquaparku

Otevření aquaparku a sportovišť v areálu využili studenti středních škol ke změření sil ve sportovních disciplínách
florbalu,
plážovém volejbalu a na
jamkách minigolfového hřiště. Turnaj středních škol
zorganizovalo občanské sdružení KOKTEJL, které zapojuje děti a mládež do různých soutěží.
Celkem 120 sportovně naladěných gymnazistů, zdravotníků, budoucích ekonomů,
manažerů-podnikatelů a potravinářů se pustilo s elánem
do soutěží za podpory a fandění svých spolužáků. Na všechny totiž čekala jako odměna za
vydanou energii ve sportovních disciplínách relaxace v
areálu s vodními hrátkami za-

litých sluncem a s příjemně
předehřátou vodou.
„Zájem o turnaj byl na školách
veliký, přihlásily se snad
všechny prostějovské střední
školy a učiliště. Protože je
však v areálu aquaparku omezený prostor, vybrali jsme nakonec šest škol, které poslaly
přihlášku nejrychleji,„ objasnil výběr soutěžících spoluorganizátor Petr Opravil ze
Střední zdravotnické školy.
Nejúspěšnějším týmem ve
třech disciplínách byli nakonec studenti ze Střední veřejnoprávní školy Trivis, kteří
porazili Gymnázium J. Wolkera, Střední zdravotní školu,
Obchodní akademii, Švehlovu
střední školu a Střední odbornou školu podnikání a obchodu.

„Zasportovali si hoši i dívky. Hoši si zahráli florbal,
děvčata beach volejbal a
smíšená družstva se pak utkala na minigolfu. Myslím,
že se turnaj vydařil. Závěrečné vyhodnocení a předání
cen vítězům i cen útěchy
zpříjemnilo vystoupení taneční školy CK Abentura 7.
Pak měli všichni volné odpoledne v aquaparku,„
uvedla Jana Lukelová z pořádajícího KOKTEJLU.
Akce se uskutečnila ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou, která zajistila
zdravotní dozor, a Domovní
správou Prostějov.
-jpKluci si zahráli florbal s pravým zápalem.

Základní škola ve Vrahovicích otevřela své dveře veřejnosti
V sobotu dopoledne otevřela
pro veřejnost své dveře Základní škola na ulici Majakovského ve Vrahovicích.
Den otevřených dveří se konal u příležitosti sto dvacátého pátého výročí založení
školy.
Výzdoba interiéru byla formou výstavky, jejichž výrobky
zpracovávaly samotné děti.
„Snažíme se vytvořit pro žáky
příjemné a klidné prostředí, ve
kterém se udržují dobré mezilidské vztahy a k tomu nám
také pomáhají inovace tříd v
posledních letech,„ vypověděla ředitelka školy Vlasta Ambrožová. Akce se zúčastnilo padesát až sto zájemců. Bylo možné se také občerstvit jednohubkami a jinými dobrotami
dělanými pedagogickým sborem a žákyněmi osmého ročníku. Škola je rozdělena do
dvou budov, z nichž jedna
slouží k výuce prvního stupně
a další k výuce druhého
stupně. Ke škole patří také družina, kam rodiče mohou přihlásit své ratolesti od první do

třetí třídy. Škola se výrazně neprofiluje, preferuje kvalitní
všeobecné vzdělávání s důrazem na rozvoj jazykové výuky,
informatiky, environmentální
výchovy a výchovy ke zdraví.

Škola umožňuje vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přihlédnutím
k druhu stupně postižení, vytváří také příznivé podmínky
pro vzdělání žáků se studijními

předpoklady a určitým nadáním. „Naše škola se může
pochlubit mnoha cenami, které
žáci získali jak v krajských tak
celostátních soutěžích. Vedeme také dva školní časopisy

O den otevřených dveří na ZŠ Majakovského ve Vrahovicích byl velký zájem také z řad rodičů a prarodičů místních dětí

Hvězdička a Maják, kde děti
mapují činnost školy svýma
vlastníma očima,„ chlubí se
Ambrožová. Při škole se pedagogové věnují vedení zájmových kroužků zaměřených na
cizí jazyky, informatiku, sportovní aktivity, zejména míčové
hry, hudební výchovu, výtvarnou keramickou činnost, matematiku, dopravní výchovu a
zdravotní výchovu. „Jsem také
hrdá na to, že i když naši studenti opustí devátý ročník,
stále se k nám vracejí ukázat
vysvědčení nebo poreferovat,
jak se jim daří na vysoké škole.
Naši žáci nemají problém dostat se na střední školy a bez
problému se dostávají i na
víceletá gymnázia,„ dodává s
úsměvem na rtech Vlasta
Ambrožová. Mezi tradiční každoroční akce školy patří Podzimní slavnost spojená s lampiónovým průvodem nebo
Vánoční koncert v kostele sv.
Bartoloměje. V nejbližší době
se bude konat Školní akademie
většinou spojená s výstavkou
prací studentů.
-vevi-

akci se najde místo pro všechny,
kteří mají chuť si vyzkoušet
svoji obratnost, zručnost i vědomosti z daných oborů. Na
zájemce bude čekat osm úkolů.
Nikdo se nemusí obávat, disciplíny jsou uzpůsobeny věku,"
sdělila Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.
A co je zapotřebí k účasti? "Kdo
si bude chtít Záchranářský víceboj vyzkoušet, vyzvedne si na
stanovišti „Start-Cíl„ lístek,
který po projití všech úkolů
odevzdá opět na stanovišti
„Start-Cíl„. Pokud splní vše
velmi dobře, má možnost,
kromě malého dárku, získat i
cenu z tomboly, a to v podobě

pouzdra na mobil, peněženky,
propisky, kšiltovky, zámku na
kolo do bezpečnostního stojanu
a podobně. Pro dospělé možnost si zdarma vyzkoušet dechovou zkoušku na alkohol,"
vysvětlila Jana Adámková.
Další stanoviště bude připraveno pro ty, kteří chtějí zjistit, jaké
to je po požití alkoholických
látek za pomocí speciálních
brýlí. Ty simulují tento stav. To
znamená po jejich nasazení
projít nebo projet na koloběžce
vytvořenou dráhu pomocí kuželů. "Takže neváhejte a přijďte
se za námi podívat," vyzývá
všechny zájemce Jana Adámková.
-mik-

Nemocnice zřídila ambulanci

pro lidi s poruchami příjmu
Novou nutriční ambulanci otevřela v minulých dnech Nemocnice Prostějov, která je
členem skupiny Agel. Nutriční
ambulance je určena nemocným, kteří musí dodržovat nejrůznější typy diet a mají poruchy příjmu nebo vstřebávání
potravy. Ambulance dosud nemá pevnou ordinační dobu,
prozatím se lze objednat telefonicky na čísle 606 615 907, a
v nejbližších dnech bude zveřejněna i pevná linka.
„Naše ambulance je určena
pro pacienty se špatným stavem výživy, který je způsoben
nedostatečným přísunem základních substrátů (cukrů, tuků, bílkovin), ale i stopových
prvků a vitamínů. Jde o pacienty s onkologickým, neurologickým, chronickým gastroenterologickým onemocněním a o pacienty po rozsáhlých
resekčních výkonech na GIT,„
říká MUDr. Bronislava Přecechtělová, vedoucí lékařka
ambulance, s tím, že přibývá i
geriatrických pacientů, u nichž
se podvýživa sumuje s řadou
dalších onemocnění. Mnohdy
mají tito pacienti zavedenou
nasogastrickou sondu, nasojejunální sondu, perkutánní endoskopickou gastrostomii či
perkutánní jejunostomi, do
které je třeba podávat specielně upravenou, kompletní a
vyváženou tekutou stravu.
Nutriční ambulance prostějovské nemocnice byla zařazena

do pilotního programu VZP
mezi 52 nutričních ambulancí
z celé republiky. „Pacienti,
kteří tuto nutriční péči vyžadovali dříve, již nejsme nuceni
odesílat do vzdálenějších nemocnic, kde tyto ambulance
již fungují. Naše ambulance je
pro region nová, ale pacientů
každým dnem přibývá,„ uvádí
MUDr. Bronislava Přecechtělová.
Plná enterální výživa aplikovaná do žaludku nebo střeva je
hrazena zdravotní pojišťovnou do limitu až 300 korun na
den. Doplňková výživa ve
formě takzvaného sippingu
podléhá určitým omezením,
ale pokud jsou splněna kriteria
pojišťovny, lze i tuto formu
nutriční podpory psát na recept a pojišťovna hradí klientovi až 60 korun denně. „Z naší ambulance byl měl každý
pacient odcházet s radou, jak s
pomocí výživy zlepšit svůj
zdravotní stav, ať už ve formě
určitých omezení nebo naopak
potravinových doplňků nebo
přímo s doporučením konkrétních přípravků enterální výživy,„ dodává vedoucí lékařka.
V prostějovské nemocnici již
delší dobu funguje nutriční poradna, a to v rámci edukačního
centra. Nutriční terapeutky
zde pomáhají pacientům trpící
nadváhou, ale i zájemcům,
kteří se chtějí vyhnout chorobám plynoucím z chybných
stravovacích návyků. -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
Pohostinstvísezahradnírestauracíaluxusnímbytem2+1s
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

NOVINKA!

Byt 2+1 Vodní, PV
Tel.: 777 231 606
Družstevní cihlový byt, 60 m2, v centru města, původní udržovaný stav.
Francouzské okno na jih do zahrady.
Cena : 1.240.000,- 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!

BYTY - PRONÁJEM
Pronájem bytu 3+1 v Prostějově na sídl. E. Beneše
ve IV.NP, volný od 1.6.2009.
Nájem 7.900,- Kč + 2.000,- inkaso

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.

Byt 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

NOVINKA!

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

Byt 1+1 Tylova, PV Tel.: 777 231 606
Družstevní panelový byt, dům po rekonstrukci, I. Patro, udržovaný byt, západní
strana.
Cena : 730.000,- Kč

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

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

CHATA – PRODEJ

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

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

VýHODNÁ CENA!

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

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.

VýRAZNÁ SLEVA!

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

RD 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

NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM

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

STAVEBNÍ POZEMKY
PRO RODINNÉ DOMY

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

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

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

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

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
BYTY PRODEJ:
3+1, ov/p, Zrzavého, PV 1.250.000,- Kč

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, 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.
7.000,- 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

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

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
Ohrozim - prodej dvoupodlaž. RD po celkové rekonstrukci. 1. NP - kuchyň,
2 pokoje,koupelna, WC,
šatna. 2. NP - otevř. prostor pro 3 pokoje a soc.
zaříz. Dokončit podlahy, stropy, obklady v koup.,
schodiště. El. 220/380V, obec. vodovod.Výměra
pozemku 413 m2.
Cena: 1.800.000,- Kč
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.
SLEVA! 650.000,-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!CenavRK
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: 795.000,- Kč
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: 1.250.000,- Kč
Byty - pronájem
Prostějov - pronájem bytu
2+1,ul.Šárka,4.patro,56m2,
vybaveno, plast. okna, plyn.
sporák, bez balkonu, tel. linka,
internet-Infos. Cena:7.500,-Kč/měs. vč.ink.
Prostějov - pronájem bytu
2+1, Okružní ul., 3. patro.
Cena: 7.000,-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 - pronájem nebyt. prostor na ul. Dolní
vhodných k provozování obchodu, sídla firmy, skladování apod. Celková podlah. plocha 75 m2, vytáp.
nazemníplyn,parkováníuobjektu. 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, rozdělená na 2 místnosti (15 + 24 m2), kuchyňka,WC,vlast.elektroměr.
Cena:6.500,-Kč/měs.+inkaso
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U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
fax.: 582 351 422, www.ackoreality.cz
zelená linka: 800 107 01
BYTY:
SLEVA! Byt 4+1 V.Špály, OV/panel, 90 m2, 7.p., lodžie, byt
je nadstandardně a moderně zrekonstruovaný. 2 000 000,-Kč
SLEVA! Byt 3+1 Moravská s lodžií, OV/cihla, 2.p.,
75 m2, lodžie.
1 580 000,- Kč
SLEVA! 3+1 Dolní, OV/panel, 74 m2, 9. NP, lodžie,
komora na patře
1 399 000,- Kč
Byt 3+1 E.Beneše, OV/panel, 75 m2, 5. NP, s lodžií,
byt po rekonstrukci.
1 490 000,- Kč
Byt 2+1 ul. Dr. Horáka, OV/cihla, 4.NP., 52 m2, plast.
okna, krb, dům po revitalizaci.
1 300 000,- Kč
BYTY PRONÁJEM:
Pronájem bytu 1+1 V. Outraty, 50 m2,
cena pronájmu včetně inkasa. 6 500,- Kč/ měs.
Pronájem bytu 3+1 ul. Švýcarská, 1. NP, 68 m2, včetně zařízení, cena pronájmu včetně inkasa. Volné od
8/2009.
9 800,- Kč/ měs.
Pronájem bytu 3+1, Kostelec na Hané, OV/cihla, 2.
NP, 78 m2, lodžie, sklep, klidná lokalita, 6 km od PV,
volné od 7/2009.
8 500,- Kč/měs.
Pronájem bytu 3+1Čelechovicen./H.,vpřízemíRD90m2,část.
zařízený,balkon,plast.okna,možnostvyužitízahrádkyagriluza domem,parkování.
7500,-Kč/měs.
Pronájem bytu 1+kk C Boudy, včetně zařízení, 36 m2,
4.patro. Ihned volné, byt je zařízený nábytkem, postelí,
sedačkou, lednicí a pračkou. Cena pronájmu včetně inkasa
Cena 6 100 Kč /měs.
Pronájem bytu 1+1 Tylova včetně zařízení, 6.patro, 36 m2, cena
pronájmuvčetně inkasa.
6000,-Kč/měs
RODiNNé DOMY:

RD 4+kk, Fanderlíkova, kolaudace 1992, nadstandardní
rekonstrukce 2006, vzrostlá zahrada s bazénem, garáž, 3x
park. stání, klidná lokalita.
Cena v RK
1/2 RD Pod Kosířem –prodej ideální 1/2 2-patrové
vily, sklep, zahrada o velikosti 557 m2. Prodávaná část se
nachází v přízemí o ploše 141 /2m2 (dispozice 2+1),
nutné opravy.
Cena k jednání 2 600 000,- Kč

RD 3+1 Smržice po částečné rekonstrukci, pozemek
152 m2, voda obecní, kanalizace, plyn, el. 22O/380V,
předzahrádka s možností parkování.
950 000,- Kč

RD 2+1 Otaslavice, menší řadový, cihlový,voda obec.
žumpa,el.,celkováplochapoz.73m2. Cenakjednání
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
St. pozemek Držovice, vel. 3389 m2, plyn na poz., ostat.
IS v dosahu.
900,- Kč/m2
KOMERČNí NEMOViTOSTi
Prodej/ pronájem Hradební - třípodlažní komerční nemovitost umístěnáv obchodnízóněcentraměsta,1.NPobchod,
2.NPkanceláře,3.NP-bytči kanceláře
infovRK
Objektpřízemníhorodinnéhodomu4+1Drozdovice,zast.
pl. 285 m2, poz. 1428 m2, plyn, kanalizace, voda vl. i obecní.
Lokalitablízkocentraurybníka.Vhodnénarestauracisvenkovnímposezením,penzion,sídlofirmyatd.
3600000,-Kč

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

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
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
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)
Byty výměna:
2+1 Moravská, Prostějov, družstvo (s možností
převodu do OV), panel, 2.patro, balkon za 1+1 v
PV s doplatkem dle dohody.
Domy prodej:
RD 4+1 Kojetín, okr. Přerov, patrový, koncový,
smíšené zdivo, dvorak s přístavbou, ústřední topení - tuhá paliva, vodovod, elektřina 220V, kanalizace, plyn před domem, po prodeji ihned volný.
Cena: 550.000,-Kč
RD 3+kk Obědkovice, okr. Prostějov, přízemní řadová zemědělská usedlost, smíšené zdivo,
průjezd, hosp. přístavky, uzavřený dvůr, zast.
pl. 1.056m2, zahrada 1.616m2, topení ústřední
plynové, vodovod, žumpa, koupelna s vanou a
sprchovým koutem, možnost rozšíření obytné
plochy.
Cena: 600.000,-Kč
RD Lípy, okr. Olomouc, řadová patrová zástavba s
č.p. s hosp. přístavky a stodolou ve střadu obce, pozemek cca 1.000m2, objekty ve velmi špatném technickém stavu určené k demolici s možností využití stávajícího stavebního materiálu.
Cena: 850.000,-Kč
RD 3+1 Plumlov, okr. Prostějov, řadový, patrový,
v klidné části obce, topení na tuhá paliva, vodovod,
elektřina 220/380V, žumpa, plyn a kanalizace před
domem, soc. zázemí s vanou a WC, dvorek, předzahrádka, určeno k rekonstrukci. Cena: 990.000,-Kč
Pozemky prodej:
Prostějov - lukrativní stavební pozemky (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 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

◘ 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 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 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 S. Svobody OV Dům po revit. Nové jádro a
koupelna. Cena 1.349.000Kč
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 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 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 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. 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 Svornosti. Cihla, lodžie, vlastní topení. Nájem
4.500Kč+ 1400Kč en.
T:739 322 895
2+1 Svornosti Cihla, lodžie, vlastní topení. Nájem
5.500+ ink.
T:739 322 895
1+kk M. Pujmanové 35m2 Nájem 5.800Kč 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 Svornosti Cihla, lodžie, vlastní topení. Nájem
5.500+ ink.
T:739 322 895
Nový 2+1 Hliniky Nájem 5.800kč+ ink.T:739 322 895
2,5+1 nám. Spojenců. 117m2. Byt má dvě terasy
22m2 a 20m2. Pes nevadí.
Nájem 6.500Kč + ink. 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 J. B. Pecky Po rekonstrukci. Nájem vč. ink. 8.000Kč
T:739 322 895
3+1 A. Fišárka.Cihla 78m2 + lodžie a sklep. Neprůchozí
pokoje. Nájem 5.500Kč +2.800 zálohy na en.
T:739 322 895
2+1 s garáží Mičoly Cihla 63m2 + balkon. Sklep 12m2.
Pes nevadí. Nájem vč. ink. 8.500Kč
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
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
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
3+1 DV, PV, garáž, zahrada

790tis Kč
1.090tis Kč
1.200tis Kč
1.690tis Kč
1.550tis Kč
1.450tis Kč
2.300tis 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
RD Vyškov, 3+1.
2.700tis Kč
Zděná chata Maleny.
1.200tis Kč
Zděná chata Seč
750tis Kč
Pozemek Domamyslice, veškeré IS, 1426m2.
1450 Kč/m2
Pozemky Mostkovice – výměry cca 700 m2
Pronájem garáže, PV-Žeranovská a Vrahovice
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 OV, PV E. Králíka, po rek.
1.090tis Kč
2+1 OV, PV Pod Kosířem. cihla.
1.190tis Kč
3+1 DV, PV Tylova, byt po rek.
1.690tis Kč
3+1 OV, PV Spitznerova, cihla
1.650tis Kč
3+1 DV, PV Mozartova, po rek.
1.590tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, zděné jádro. 1.600tis Kč
3+1 Lutín OV, cihla 70 m2
790tis Kč
RD Vrahovice, dvougenerační se zahrádkou, 6+1
2.090tis Kč
RD Želeč, 4+kk, novostavba
1.490tis Kč
RD Plumlov 3+kk, po část. rekonstrukci
1.190tis Kč
RD Drahanovice 2+1, k demolici nebo
rekonstrukci 200tis Kč
RD PV, Trávnická 2+1, přístavky, zahrada
2.090tis Kč
RD Ondratice 5+1, zahrada
1.350tis Kč
RD PV, B. Němcové, po rekonstrukci, 3.190tis 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





RD
nebo
chalupa
Raková,
okr.
90m2. V přízemí domu je obývací pokoj, kuchyň,
 
  515.000,-Kč
 
koupelna a WC. V patře jsou 2 pokoje z toho jeden
Prostějov
se vstupem na terasu, plynové ÚT. Dále je k prodeji   
       
Plumlovská přehrada – dřevěná chata 2+1, el. 220 V,
RD 3+1 Vřesovice, okr.Prostějov
     
zahrada 390m2 s novou prostornou garáží a s pod- 
pozemek 450 m2.
Cena k jednání 340 tis. Kč.       
sklepenou kůlnou.
Cena 1.670.000Kč.
  
765.000,-Kč
    

* Rekreační chata 2+1 mezi obcemi Čunín a    
RD

 
  

2+1
Slavětín
u
Litovle
Maleny na samotě uprostřed lesa, v sousedství      
      890.000,-Kč
 
jsou jen čtyři další chaty. Chata je přízemní, pod   
        
sklepená. Vstupní nekrytá terasa, hala, kuchyň
RD Savín u Litovle
Mlýn – chata 2+1, el. 220/380 V, vl. studna,      
a ložnice, WC suché. Zastavěná plocha chaty Bělecký
     
bazének, udírna, pozemek 500 m2. Cena 440 tis. Kč.     
1.100.000,-Kč

včetně terasy je 50m2. Celková plocha oploce    
né, udržované zahrady je 462m2.
 
   
RD
Vranovice
Kelčice
    
Cena 350.000 Kč.
1.190.000,- Kč
* Rekreační chata 2+1 v Prostějovičkách,
cihlová, nová střecha a rozvody elektřiny, zastaRD 6+2 Drysice okr. Vyškov
Němčice n.H. - RD 4+2, samostatně stojící, veškeré
věná plocha 56m2, zahrada 844m2.
IS, malý dvorek, dokončení rekonstrukce před prode1.350.000,-Kč
Cena 380.000Kč – DOPORUČUJEME !!.
jem.
Cena DOHODOU
* RD 5+1 v Brodku u Konice, po kompletní
RD 2,5+1 Slatinice , okr. Olomouc
rekonstrukci, cihlový, celk. výměra poz. 400m2,
2.450.000,- Kč
zast. plocha 126m2. V přízemí jsou 2 pokoje,
RD
5+1
Čehovice,
okr.
Prostějov

kuchyň, chodba s koupelnou a WC. V podkroví
Otaslavice – RD 2+1, řadový, poschoďový, smíšené    
jsou 3 pokoje z toho jeden s lodžií. Dále garáž,
 
2.700.000,-Kč
zdivo, El., voda, plyn, kanalizace, malý dvorek.
kotelna a sklad uhlí, na zahradě gril. Vzdálenost
      
RD 
5+2 Ćelechovice,
okr. Prostějov
  Cena 540 tis. Kč 
20km od Prostějova. Čistý vzduch, klid a krásná
   
Stav.
pozemky
v
Prostějově
–
Vrahovice,
Čechovice,
příroda.
Cena 1.830.000Kč – SLEVA 
!!     
3.100.000,       Kč
a Mostkovice.
 Alojzov

 
Stavební pozemek VranoviceTel.:606 922 838
      
Kelčice
475,-Kč/m2
BYTY
* NOViNKA * Prodej bytu 3+1, Prostějov,
2StavebnípozemkyKralicenaHané
ul. Šlikova, OV, cihla, 2 NP, 75m2, nová
600,.Kč/m2
Byt 3+1, Dr., panel,, po rekonstrukci, Němčice
plastová okna, dlažba, renovace parket, 2x
Cena 1.099 tis. Kč
Pronájem výrobních prostor400 m2
     
balkon, nová střecha a stupačky, sklep, garáž


 
 
Byt 1+KK,
OV, panel,
v PV
Cena 635tis. Kč
+ parkování u domu. Cena 1.750.000Kč
–  
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      
DB, 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: 1.800.000,- 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
Byt1+1,OV,42m2, panel,lodžie,porek.,PV–Nahrázi
Cena:935.000,-Kč
Byt 2+1, DR, 55 m2, lodžie, panel, PV–V. Špály Cena: 890.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 45 m2, panel, PV–italská
Cena: 980.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 45 m2, panel, po rek., PV– Moravská Cena: 1.060.000,- 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 1+1, 39 m2, PV – E. Beneše
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 lokaliCHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
  www.oknorealit.cz
   
tě.
Cena 700Kč za 1m2.
BYT
Či DŮM?
  


tel.
606
742 419p.
Studený




ZAVOLAT
A MY
VÁS RÁDi
  STAČí
JEN

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

           

inzerce je
vždy čtvrtek
ve 14.00
hodin

Reality

1. 1.
června
2009
června 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

reality

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

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

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

Prodej bytu OV 1 + 1, ul. Krasická, novostavba, výměra 39m2, 3p, po rekonstrukci, nízké náklady. Cena 1 060 000
Kč. Tel: 603 598 193.

Hledám menší domek se zahrádkou i k rekonstrukci - kdekoliv na
Prostějovsku.
Platím
hotově.
Spěchám. 777 851 606.
Koupím chatu v okrese Prostějov.
Seriózní jednání. Platím hotově. 608
211 482.

Byt 4+1, nadstandardní, V. Špály, 90m2,
OV, panel, dům i byt po kompletní rekonstrukci, zateplení, lodžie, zděné jádro, nová
kuchyňská linka, vestavěné spotřebiče,
plovoucí podlahy. Možnost převzít výhodný
pronájem garáže.
Cena: 2 070 000,-

Koupím stavební pozemek s možností okamžité výstavby. Prostějov a okolí. 775 125 779.
Koupím rodinný dům v Prostějově s
menším pozemkem. Stav nerozhoduje. 777 231 606.
Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 773 925 779.
Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. Děkuji.
777 231 606.

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,-

Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoli na sídlišti v Prostějově. Cena max.
10.000 vč. inkasa.
775 125 779.
Sháním pozemek na stavbu RD, nejlépe v dostupných obcích poblíž dálnice
Olomouc – Vyškov. 777 231 606.

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

Hledám udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic, Nové
Dědiny aj. Částečná rekonstrukce
možná. 773 925 779.

Pronajmu větší zařízený byt 1 + 1 +
garáž, 608 752 315.

1+1 Mlýnská c. 48,62 m2 1.173.288,-Kč
2+kk Mlýnská c. 47,7m2 1.144.780,-Kč
3+1 Mlýnská c. 78,85m2 2.003.365,-Kč

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

Prodám zahradu i s chatkou 400 m2.
Tel.: 605 04 32 23.
Pronájem kancelářských prostor v
blízkosti centra Prostějova. Tel.: 724
111 453.
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.

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

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

DOMY - prodej

Želeč
Lešany
Kostelec na Hané
Prostějov

2+1, 560 m2, 1.449.000,- Kč
3+kk, 80m2, 1.494.000,- Kč
4+1, 180 m2, 1.250.000,- Kč
3+1, 100 m2, 1.800.000,- Kč

POZEMKY – prodej

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

BYTY – prodej

PV – Jana Zrzavého 4+1, 95 m2, 1.850.000,- Kč
PV – Kap. O. Jaroše 3+1, 78 m2, 1.699.000,- Kč
PV – Tylova
3+1, 76 m2, 1.749.000,- Kč
PV – Pujmannova 1+kk, 35 m2, 750.000,- Kč
PV – Moravská 3+1, 75 m2, 1.629.000,- Kč

BYTY – pronájem

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

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

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

Koupím pole, zahradu v PV nebo do1
km od PV. Tel. 608 601 719.
Pronájem 3 + 1 zděný, volný od července. Tel.: 602 721 126 volat po
17.00 hod.
Pronajmu garáž okolí B. Němcové.
Tel.: 603 726 030.

Prodej RD Smržice 3 + 1 po rekonstrukci. Cena 1.890 tis. Tel.: 777 181
816.

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.

Od 1.6.2009 pronajmu dlouhodobě
zděný
jednopokojový
byt.
Nezařízený, Sídl. svornosti. Tel.: 608
88 76 33.

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.
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.

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.

Němčice nad Hanou RD 4+kk, samostatně
stojící, patrový,cihlový, po částečné rekonstrukci, dvorek, v centru obce, ihned volný
CENA 850 000,-
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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. SlEVA! na:
1.590.000,-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.

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.
Vyměním státní garsoniéru v PV za 1
+ 1 nebo 2 + 1 v PV + doplatek. Tel.:
728 555 632.
Přenechám k užívání pozemek v zahrádkářské kolonii u bývalé Vitany.
Cena dohodou. Tel. 775 694 415.
Prodám byt 2 + 1 Sídl. E.Beneše, po
částeč. rekonstr., vl. kotelna.
1.000.000 Kč. 603 920 357.

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.

Prodej RD 5 + 1, Čelechovice n/H, ZP
564m2, zahrada 1321m2, garáž, hosp.
budovy, skleník. Tel: 774 101 818,
www.byty-gfb.cz

Koupím RD v Prostějově nebo do 30
km. Platba ihned. 773/631 631.

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

Pronájem nadstandardně vybavené ho
slunného bytu, 99 m2, 3 + 1 + komora.
Zahradní posezení, parkování. 7.900
Kč + energie. Tel.: 582 360 184.
Prodám byt 2 + kk, 38 m2, v OV, lodžie, panel. Volný. Němčice nad
Hanou. Cena 420.000 Kč. Tel.: 732
639 015.
Pronajmu byt 1 + 1, klidná lokalita,
Olomoucká ul. bokem, 5.900 Kč/měs.
vč. ink. Tel.: 732 669 009 po 19 hod.
582 365 786.
Hledám pronájem 2 + 1 v PV. Zn.:
Spěchá. Tel.: 608 706 148.
Maminka s malým dítětem hledá levný pronájem bytu 1 + 1 v PV. Děkuji za
nabídky. Tel.: 721 853 403.

Pronajmu byt 2 + 1 v PV za 7.000 Kč
+ ink. Tel.: 606 407 063.
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.
Koupím chatu v pěkném prostředí.
Cena kolem 900.000 Kč. Tel.: 733
534 093.

Pronájem bytu 3+1 i ke komerč. uč. Tel.:
773 668 200.

Prodám byt 2,5 + 1 OV na Sídl. svobody, plast. okna, zatepl., lodžie, vnitřní úpravy. 1.290.000 Kč. Rychle jednání = sleva! 604 403 345.

Prodám chalupu 2 + 1, zahr. 300 m2,
Zdětín – bez RK. Tel.: 732 927 969.

Prodej RD 2 + 1, Klužínek-Hvozd, ZP
667m2, 2 zahrady 838 + 362 m2, hospod. budovy. Plyn, kanalizace. Ihned
volný. Tel: 774 101 818, www.bytygfb.cz
Prodej 2 + 1, A. Slavíčka, DB/P, 50m2,
lodžie, šatna. Ihned volný. Tel: 774
101 818, www.byty-gfb.cz

Koupím byt nebo menší RD v
Konici či nejbližším okolí.
Financování zajištěno. Tel po 16.
hod. SMS kdykoliv: 736 473 705.

Centrum zdraví v Prostějově.
Ihned zapracujeme do nových pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
Pro karieru hledám i bývalé sportovce. Zaškolím. Spěchá. Tel.: 603 469
575.

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

Koupím chatu nebo jen zahradu na
Plumlovské přehradě nebo v
Prostějovičkách. RK nevolat! Tel.:
720 204 000.
Koupím RD do 15-ti km od PV.
Cena do 850.000 Kč. Děkuji. Tel.:
731 188 624 i SMS.
Pronajmu byt 3 + 1 po rekonstrukci na
Sídl. svobody v PV. Tel.: 775 090 391.
Pronajmu 1 + kk. Tel.: 723 565 897.
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.
Prodej bytu 2 + 1 Sídl. svobody, 4/4
p., velmi pěkný. 940.000 Kč. Spěchá.
Tel.: 604 475 065.
Pronajmu byt 1 + 1 na Brněnské ul.,
PV. Od 1.7.2009. RK nevolat!. Nájem
6.000 Kč. 607 816 893.
Přenechám zavedenou provozovnu
(bar) cca 120 m2 vč. kompletního vybavení atd. Cena 170.000 Kč. Tel.: 724
337 984.
Pronajmu byt 2 + kk, po rekonstrukci,
částečně vybavený, blízko centra PV.
Tel.: 608 328 617.

www.primabyznys.com

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.
Česká obchodní společnost hledá dva
schopné lidi pro práci v organizační
sféře na pobočku v PV. Věk nerozhoduje. Kontakt: Mgr. Hana
Kocourková tel.: 777 88 70 50.
AGRONOM - na tuto pozici hledá
pracovníka zemědělský podnik u
Prostějova. Kontakt tel.: 776 186 301.
Do pánského kadeřnictví přijmeme kadeřnici/-ka na ŽL. Tel.: 731 335 822.
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.

Prodám 4 + 1 V. Špály, OV/panel, 90
m2, po kompl. nákladné přestavbě.
RK NEVOLAT. Cena dohodou. Tel.:
777 95 20 27.

Pronajmu menší obchod v hodný i na
kancelář. Tel.: 602 776 941.

práce

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

Koupíme RD 3 + 1, do 1mil, do 10 km
od PV. Tel: 774 101 818.

Koupím menší RD. Případné exekuce
vyplatím. Tel.: 723 335 940.

Prodám byt 3 + 1, sídl. Svob., 1. p.,
1.300.000 Kč. Tel.: 774 708 113 po
17.00 hod.

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

Konice, okr.PV 2 + 1 po částeč. rekonstrukci. RD 2 + 1, zast. pl. 271m2, vodovod i kanalizace, ele., i k rekreaci,
zahrada s funkční udírnou. Tel. 733
340 168. Cena: 395.000 Kč

Pronájem bytu 1 + 1 v PV. Tel.: 733
312 159.

Prodej RD po rekonstrukci v
Ohrozimi, v přízemí 2 pokoje + kuchyň, WC, koupelna. Podkroví připravené k vybudování 3 pokojů. Nová
střecha, nové rozvody. Zahrada cca
200m2 s vjezdem. Možnost vybudování garáže. Klidná část obce. Cena 1
800 000 Kč. Tel: 603 598 193.

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

Prodej pěkného RD 3 + kk se zimní zahr., Malé Hradisko, po kompl. rekonstr. ZP 130m2, zahrada 380m2. Volný
ihned. Tel. 774 101 818, www.bytygfb.cz

Koupím byt 2 + 1 OV, po rek. jádra a
kuchyně, spěchá. Tel.: 723 335 940.

Prodej panel. bytu 1 + 1 OV Sídl.
Svobody, výměra 37m2, 3p., k bytu
patří sklep a komora. Dům po revitalizaci. Samostatné měřiče vody a tepla.
Klidná lokalita. V blízkosti MHD,
škola, školka, supermarket, pošta
apod. Cena 825 000 Kč. Bližší info:
603 598 193.

www.pracedomu.info

Koupíme větší 1 + 1, klidná lokalita.
Tel: 774 858 723.

Pro lékaře hledáme zděný 3 + 1, balkon, lodžie. Tel: 774 101 818.

Prodej zemědělské usedlosti v
Hradčanech, dispozice 3 + 1 s možností
vybudování
podkroví.
Nemovitost vhodná k bydlení i podnikání. IS na pozemku. Výměra cca
2000m2. Cena 1040000 Kč. Tel: 603
598 193.

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

Prodej 3 + 1, Na hrázi, OV/P, 74m2,
šatna, lodžie, po rekonstrukci, tel. 774
101 818, www.byty-gfb.cz

Pronajmu byt 3 + 1, pěkná lokalita v
PV. T.: 603 23 53 49.

Prodej panelového bytu 3 + 1 DB s
převodem do OV, ul. Italská, po částečné rekonstrukci, výměra 62m2,
2NP. s výtahem. Neprůchozí pokoje,
prostorný byt s balkonem. Cena
1150000 Kč. Tel: 603 598 193.

Pronajmu byty 1 + kk v PV a v
Mostkovicích. Tel.: 602 745 131.
Prodám RD 7 + 1 v Kostelci na Hané.
Ihned k bydlení. Cena dohodou. Tel.:
724 337 984.

Zámečník - svářeč s praxí hledá brigádu na odpol. směny + víkendy. Tel.:
604 660 729.
Nerezové zámečnictví přijme svářeče
na metodu TIG na ŽL. Montážní práce po ČR. Tel.: 731 186 533.
www.cinnostdoma.cz/rami
Přijmeme obchodního manažera/ku pro nové periodikum v
Olomouckém kraji. Vhodné i na
vedlejší pracovní poměr. Nástup
možný ihned. Zajímavé provize.
Tel.: 608 706 148.

1. června 2009

práce

služby

služby

koupím

oznámení

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

PENÍZE RYCHLE
a bez poplatků
Tel.: 608 723 552, 605 453 062
www.pujcime-vam.cz

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

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

POZOR! NOVĚ OTEVŘENA HERNA, BAR, REMINÁL. MAX. VÝHR.
1.000.000 KČ. PENZION U LÁZNÍ.

Přijmu brigádnici/-a do prodejny textil, obuv, aj. Více info na tel.: 733 655
714.
Hledám kadeřnici na ŽL. Tel.: 731
073 743.

Provádíme veškeré tesařské, klempířské a pokrývačské práce. Tel.: 608
746 000.
Vodo – topo – plyn. T. 608 747 788.
PRIMA – MASÁŽ Radek Kuchař,
Určická 37, Prostějov nabízí nově
masáž lávovými kameny. Dále pak
sportovní, klasickou a medovou.
www.prima-masaz.cz, tel.: 732 619
661, 736 633 791.
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
Doprava a prodej písku, štěrku a
kameniva, stavebních materiálů.
Přeprava strojů podvalníkem. Tel.:
777 99 00 22 Konice.

Přijmeme zaměstnance – stolaře,
tesaře, parketáře. Výuční list, praxe.
Nástup možný ihned. Info na tel.: 603
519 106.

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

Přijmeme brigádníka do kovoprůmyslu – PV. Výuční list kovo. Tel.:
602 792 729 (6 – 15 hod.).

NESLIBUJI, ALE JEDNÁM !!!
Peníze z nebankovního
zdroje
Jen 3 doklady a máte peníze.
Tel.: 774 42 46 71.

www.domajob.cz
Nabízím zástup za MD, dlouhodobou
PN – vychovatelka, uč. MŠ. Tel.: 603
948 009.
Přijme schopného člověka na HPP
na pozici OZ pro region PV a okolí,
Podmínky: ŘP sk.B, bezúhonnost,
komunikativnost,
spolehlivost,
schopnost týmové práce, empatie.
Nabízíme: nadstandardní ohodnocení, telefon, PC, materiální a SW podpora, vzdělávání, kariérní růst, zázemí
silné značky a postavení na trhu. Pro
více informaci o výběrovém řízení
volejte 777 88 26 44.
Nabízíme hlídání dětí, kdykoliv. Tel. –
SMS: 604 365 619.
Hledám práci na úklid. Tel.: 720
392 795.
Úklidová firma přijme brigádníky na
úklidové práce. Tel.: 732 429 889.
Úklidová firma nabízí volné kapacity
na úklid domů, bytů, kanceláří apod.
732 429 889, e-mail: jiri.zlamal.pivin@seznam.cz
Vydělávej obchodováním na burze
min. 300 EURO denně. Možnost i pro
laiky a začátečníky. Tel. 603 342 281.
Hledáme instruktory/cvičitele se zájmem o práci ve studiu zaměřeném na
cvičení na strojích Power Plate. Sportovní základ, příjemné vystupování a
komunikativnost nutností. Více informací na tel: 776 195 410.

seznámení
Rozvedený muž 50let heldá ženu k
vážnému seznámení. Přistěhování
nutné. Tel.: 582 368 574
Protrvalývztahhledámštíhlouženu.Vdovec 60/167/67 z PV. Tel.: 774 809 845.

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.

Provádíme strojní čištění podlah (haly, dílny, garáže, terasy atd.), autointeriérů, koberců a sedacích souprav.
Milan Revay: 582 38 23 25, 604 43 93
02.
Potřebujete půjčku nebo větší úvěr?
Vstup švýcarského kapitálu na trh!
Umíme pomoci každému! Volejte 603
898 883.

Úklidové služby
- domácnosti
běžný úklid, sváteční úklid,
mytí oken, žehlení
- strojní čištění koberců a čalounění
- bytové domy
- novostavby
- kanceláře
agentura Kopretina, tel.774149221
www.akopretina.cz,
e-mail: agenturakopretina@seznam.cz

www.hubnete.cz/gv

Provádím zednické práce, rekonstrukce koupelen, bytových jader. Tel.: 603
498 695.

Vyřazení vozidel z evidence
Tel.: 606 645 732.
Prodám babetu – výborný stav. Po GO.
Tel.: 724 10 10 93.

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

Zhotovím Vám modeláž nehtů
přímo u Vás doma. Po dohodě tel.:
774 334 732.

Půjčka od 5 tisíc, hypotéky, neomezeně, rychlé vyřízení. FA s.r.o., 724 949
589.

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

auto-moto

PŮJČÍME 100 000 Kč všem s příjmem
nad 8 000 Kč. Tel.: 605 254 131.

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

Provádíme zakázkovou výrobu kuchyní vč. cenových návrhů a grafického
zobrazení i s dovozem, vestavěné
skříní, interiérové dveře, kancelářský
nábytek, dětské pokoje, koupelnový
nábytek, výroba postelí z masivu, renovace kuchyní, veškeré stolářské práce,
dodání a montáž okenních žaluzií i
opravy. Dlouhodobá zkušenost a kvalita. Příznivé ceny. Tel.: 608 86 35 32,
www.krchnak.cz

SPOLEČENSKÝ DŮM

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

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

Opravy oděvů, Trávnická 63. Út 9 – 11,
st 14 – 16, čt 9 – 11 hod.

GOLEM

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

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

…. a stromy stále šumí,
slunce nepřestalo hřát,
kdo Tě znal, ten porozumí,
proč budeme stále vzpomínat.
Díky za to, čím jsi nám
v životě byl, za každý den,
který jsi s námi žil.
Dne 4. června 2009 uplyne
10 let, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček,
pan Jan KOUDELA
z Otaslavic.
Stále vzpomínají a za tichou
vzpomínku všem
děkují manželka Jitka
a dcera Radka s rodinou.

STAROŽITNOSTI

Opravy oděvů textilních i z kůže, šití
záclon a závěsů. Tel.: 728 506 808.

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

STĚHOVÁNÍ RYBAŘÍK
Vyklízecí a demoliční práce.
Tel.: 604 389 367, Prostějov.

různé

Zemní a výkopové práce bagrem
(660 Kč/hod.). Tel.: 777 94 20 21.
Z pozůstalosti po partyzánech, vojácích, letcích apod. koupím vyznamenání, průkazy, foto, části výstroje
VŠICHNI SLIBUJÍ,
apod. Tel.: 608 420 808.
MY PŮJČUJEME !!!!
Rychlé jednání, hotovost
na účtu do 48 hodin.
Měsíční splátky.
Chorvatsko SEGET VRANJICA.
Schůzky na 774 744 459.
Apartmány v soukromí od 10ti metrů od
moře, klidná lokalita bez magistrály, kliStavební sdružení provádí: výstavbu
matizace, terasa s výhledem na moře,
RD, rekonstrukce RD, bytů, zateploparkování/garáž, TV + sat.
vání a jiné stavební práce. Tel.: 731 566
Info: www.vranjica.eu
255, 608 46 38 84.
Penzion U Lázní nově otevřen. HerSTĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
ma, bar, terminál, bikers bar, zahrádka.
344 771. Zemní práce strojen UNC
Na čepu Budweiser, speciality na grilu.
Komfortní ubytování za přijatelné ceny,
v centru města. Těšíme se na Vaši návštěProvádíme veškeré stavební práce, obvu.
klady, dlažby. Ceny dohodou. Tel.: 603
834 120.

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. 774 664 892.

Hlavní regionální kancelář společnosti ZFP Akademie, a.s., se sídlem Hlaváčkovo nám. 1, PV (budova Atrium),
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
admin. pracovník/-ce obchodní sítě.
Požadujeme: SŠ, dobrá znalost práce
na PC, komunikační schopnosti,
příjemné vystupování, vysoké pracovní nasazení, samostatnost. Nabízíme zajímavou a rozmanitou práci
v příjemném prostředí. Odpovídající
finanč. ohodnocení. Nástup možný
ihned. Kontakt pí. R. Straková 605
278 771, 582 331 444, PO – PÁ 8.00
– 16.00 hod.

Pečení domácích dortů, zákusků,
drobného cukroví a perníčků pro různé
příležitosti. Příjem objednávek na tel.:
776 30 94 40.

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.

vzpomínáme

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

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

Non stop bar herna Šárka přijme barmanku/-a – brigádně od 1.6.2009. Info na tel.: 606 785 394.

JISTÁ PŮJČKA, HOTOVOST KAŽDÉMU. 10 – 100.000 Kč BEZ NAHLÍŽENÍ DO REGISTRŮ. Tel.: 775
972 354.
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PRODEJ KOL
NÁHRADNÍCH
DÍLŮ
A
DOPLŇKŮ

Yamaha
105t.,-

MT-03,r.v.07,naj.6tkm,

Yamaha FZ6 Faze r.v.07,naj.10tkm,
110t.,-

Bez registrů. 10 – 120 000 Kč. Záleží na
vašem příjmu. 775 972 353.

Dne 3. června 2009 uplynou
2 roky od úmrtí
paní Ludmily REMEŠOVÉ.
Všem, kteří jí věnují tichou
vzpomínku děkuje rodina.

Dne 4. června 2009 uplyne rok,
co tragicky zahynul
můj syn Jindřich URBANEC
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje maminka, bratr, dcera Terezka
a všichni, co ho měli rádi.
Nikdy nezapomeneme.

BOMBA! Všechny typy půjček a úvěrů na jednom místě! Umíme pomoci
každému! Nebankovní hypo, až na 30
let, exekuce do 48 hod., kreditní karty.
773 546 234.
Yamaha
169t.,-

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

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

Letos půjčky nově! Rychlá hotovost s
nízkým úrokem. Průchodnější hypotéky. Nejsme linka 900. Tel.: 731 930
714.

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

Půjčíme každému!!! Superhypotéka až
na 30 let. Ručíte tím, co teprve nabydete. Řešíme exekuce do 48 hodin. Konsolidace půjček. Volejte 604 350 741.
Potřebujete rychlé peníze? Máme pro
vás express službu. Možnost ručením
druž. bytem, nebank. sektor. Volejte
773 546 234.

Dne 2. června 2009
vzpomínáme 3. smutné
výročí od úmrtí
pana Radovana KAPOUNKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
maminka, bratr Jan s rodinou
a bratr Jaroslav.

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.

Karel Sochor

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
Štěňátka kříženečka (pejsek a fenka) věnuji do dobrých rukou za symbolickou cenu. K odběru ihned. Volejte 731 242 748.

r.v.08,naj.7tkm,

prodám

Zbavíme Vás dluhů, exekucí, poskytneme rychlou hotovost. Zást. domu,
bytu i družstevního. 775 972 353.

zvířata

FZ1,

koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

Prodám malotraktor s TP, po GO +
náhr. díly, 739 845 217.
Prodám granule pro psy – prémiová
kvalita. Pro štěňata a psy v zátěži – 20
kg/480 Kč, pro dospělé psy 20
kg/450 Kč, super kvalita i cena. Vyzkoušeno. Po dohodě i dovoz. Tel.:
777 88 47 42, 776 88 47 48.
Prodám kovové regály WANZL do
maloobchodních prodejen – nové s
příslušenstvím, police, háky, zábrany. Variabilně skladatelných 18 dílů.
Cena 1 díl 3.000 Kč, rozměr jednoho
dílu 1330 š x 2080 v. Sleva 80% z původní ceny. Tel.: 602 77 40 10.

Dnes 1.6.2009
by se dožil 37. let
pan Miloš CIBULKA.
S láskou v srdci vzpomínají
dcera Monička, družka Dáša,
maminka Anna
a sestra Blanka s rodinou.

1. června 2009

HÁZENÁ SPECIÁL, 1. DÍL: TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ-HK

HÁZENÁ EXTRA
Vážení sportovní přátelé a zvláště příznivci házené. V dnešním vydání
Prostějovského Večerníku zahajujeme prvním dílem přílohu věnovanou jednomu z nejpopulárnějších sportů světa a také našeho regionu HÁZENÉ. Vlajkovou lodí tohoto sportu na Prostějovsku je v současnosti bezesporu TJ Sokol Kostelec na Hané-HK, který úspěšně druhým rokem působí ve druhé nejvyšší soutěži. Na následující straně
jsme tedy náš dnešní díl věnovali právě mužskému výběru tohoto
klubu. V příštím vydání Prostějovského Večerníku si můžete přečíst
podrobnou sondu do druhého zástupce v 1. lize, kterým je TJ Sokol II.
Prostějov a házenkářský speciál ukončí hodnocení dalších týmů obou
těchto regionálních házenkářských bašt.
-zv-

1. LIGA V ČÍSLECH
CELKOVÁ TABULKA
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

0 0
0 1
2 0
0 1
1 1
0 2
0 2
1 2
1 3
0 5
0 5
0 10

315:254
355:275
362:311
306:262
346:299
353:290
299:251
320:293
281:258
281:272
282:299
326:379

22
20
20
20
19
18
18
17
15
12
12
2

0 5
1 5
0 6
0 7
1 7
2 7
0 9
0 9
1 9
0 10
0 10
0 11

332:304 12
299:297 11
320:318 10
283:314 8
284:304 7
299:319 6
278:316 4
250:301 4
253:320 3
290:333 2
269:361 2
286:339 0

DOMA
1. I.HK Dvůr Králové n.L.
2. HCB OKD Karviná SCM
3. TJ Fatra Slavia Napajedla
4. TJ Sokol Kostelec n.H.-HK
5. Sokol HC Přerov
6. TJ Košutka
7. HBC RONAL Jičín
8. TJ Tatran Litovel
9. HK Slavia VŠ Plzeň
10. TJ Náchod
11. HK Královo Pole
12. TJ Sokol II Prostějov
1. HCB OKD Karviná SCM
2. I..HK Dvůr Králové n.L.
3. TJ Košutka
4. Sokol HC Přerov
5. TJ Náchod
6. HK Královo Pole
7. HBC RONAL Jičín
8. HK Slavia VŠ Plzeň
9. TJ Sokol Kostelec n.H.-HK
10. TJ Tatran Litovel
11. TJ Sokol II Prostějov
12. TJ Fatra Slavia Napajedla

11 11
11 10
11 9
11 10
11 9
11 9
11 9
11 8
11 7
11 6
11 6
11 1
VENKU:
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

6
5
5
4
3
2
2
2
1
1
1
0

TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI:
1. I.HK Dvůr Králové n.L.
11 8
1 2
2. HCB OKD Karviná
11 7
0 4
3. TJ Košutka
11 7
0 4
4. TJ Sokol Kostelec n/H.
11 6
1 4
5. Sokol HC Přerov
11 6
1 4
6. TJ Náchod
11 6
0 5
7. HK Slavia VŠ Plzeň
11 5
1 5
8. HBC RONAL Jičín
11 5
0 6
9. TJ Fatra-Slavia Napajedla
11 4
1 6
10. HK Královo Pole
11 4
1 6
11. TJ Tatran Litovel
11 3
0 8
12. TJ Sokol II. Prostějov
11 2
0 9
1. HCB OKD Karviná
2. I.HK Dvůr Králové n.L.
3. TJ Košutka
4. Sokol HC Přerov
5. TJ Tatran Litovel
6. HBC RONAL Jičín
7. TJ Fatra-Slavia Napajedla
8. TJ Sokol Kostelec n/H.
9. HK Královo Pole
10. HK Slavia VŠ Plzeň
11. TJ Náchod
12. TJ Sokol II. Prostějov

JARO:
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
0

0 2
0 3
0 4
0 4
1 4
0 5
1 5
0 6
1 6
0 7
1 7
0 11

311:268
324:284
333:309
297:284
323:318
279:285
277:290
299:293
313:323
282:300
306:323
295:362

17
14
14
13
13
12
11
10
9
9
6
4

363:295
303:283
340:299
306:295
304:303
278:274
335:327
262:298
299:318
254:269
286:291
300:378

18
16
14
14
13
12
11
10
9
8
7
0

NEJLEPŠÍ STŘELCI
1. Tomáš Bechný (Přerov) 193 branek,- 2. Michal Indrák (Napajedla) 161,- 3. Jiří KOSINA (TJ Sokol II Prostějov) 139,- 4. Daniel Fiedor (Dvůr Králové n.L.)
124,- 5. Jiří Klouček (Náchod) 120,- 6. Michal Liška (Košutka), Radomír Matoušík (Košutka), Petr Šulc (Jičín) všichni 111,- 9. Luboš Knakal (Plzeň) 108,10. Tomáš MIČOLA (TJ Sokol II Prostějov) 107,- 11. Mojmír Valášek (Přerov),
Martin Vaško (Napajedla) oba 106,- 13. Jan Hubáček (Královo Pole) 103,- 14.
Radim Chudoba (Karviná) 98,- 15. Janis Aliapulios (Náchod) 97,- 16. Lukáš
Rychna (Jičín), Jakub Schmalz (Litovel) oba 96,- 18. Tomáš GRULICH (TJ Sokol Kostelec n.H.-HK) 95,- 19. Patrik Albl (Plzeň) 91,- 20. Tadeáš Zima (Královo Pole) 90,- …..21. Milan VARHALÍK (TJ Sokol Kostelec n.H.-HK) 89,- 24.
Jan PATÁK (TJ Sokol Kostelec n.H.-HK) 83,- 28. Tomáš MIČKAL (TJ Sokol
II Prostějov) 76,- 32. Anatoliy VASILIEV (TJ Sokol Kostelec n.H.-HK) 71,- 45.
Marek TŘEŠTÍK (TJ Sokol II Prostějov) 61,- 60. Richard ZAJÍČEK (TJ Sokol
Kostelec n.H.-HK) 44,- 69. David ŠEVČÍK (TJ Sokol Kostelec n.H.-HK) 39,71. Roman ČECH (TJ Sokol II Prostějov) 38,- 72. Martin PIŠŤÁK (TJ Sokol II
Prostějov), Jiří VYMĚTAL (TJ Sokol Kostelec n.H.-HK) oba 37,- 77. Michal
JURKA (TJ Sokol Kostelec n.H.-HK) 34,- 82. Martin GRULICH (TJ Sokol
Kostelec n.H.-HK), Robert NEVRLÝ (TJ Sokol II Prostějov) oba 32.

Hráčské statistiky TJ Sokol Kostelec na Hané-HK, sezona 2008-2009:
Brankáři:
Tomáš VARHA
20
0
0
0
Michal KALÁB
14
1
0
0
Pavel NAVRÁTIL
9
0
0
0
Křídla:
Anatoliy VASILIEV
19
71
14
0
Jiří VYMĚTAL
17
37
24
0
Jakub RIKAN
19
4
2
0
Pivoti:
David ŠEVČÍK
17
39
36
0
Ivo CHALUPECKÝ
18
12
2
0
Lukáš CHALUPECKÝ
12
4
0
0
Michal JURKA
8
34
8
0
Spojky:
Jan PATÁK
20
83
28
1
Tomáš GRULICH
19
95
32
0
Milan VARHALÍK
21
89
16
0
Martin GRULICH
19
32
14
1
Richard ZAJÍČEK
17
44
4
0
Martin ŠVEC
13
4
0
0
Jan ZEDNÍČEK
9
7
14
0
Marek GREPL
9
1
0
0
V kádru „A“ mužstva ještě alternovali Valčík, Jan Grepl, Dofek, Martin
Švec II a Běleja.
Vysvětlení: V prvním sloupci počet odehraných utkání, ve druhém počet vstřelených branek, ve třetím obdržených trestů, ve čtvrtém diskvalifikace.

Kostelečtí s přehledem potvrdili svoji prvoligovou příslušnost
Známá sportovní pravda, že druhý
rok ve vyšší soutěži teprve ukáže
pravou sílu exnováčka se plně potvrdila i v případě kosteleckých
házenkářů. Ti se v minulé sezóně
pohybovali na samotné špici tabulky, aby nakonec skončili na výborné
čtvrté příčce. Před letošní druhou prvoligovou sezónou panovaly v kosteleckém táboře oprávněné obavy z
toho, jestli si tým nenasadil výkonnostní laťku příliš vysoko. Za prvé
do soutěže přibyly dva velice silné
celky v podobě juniorky Karviné a
ambiciózní Košutky a za druhé už si
všichni dávali na před tím podceňovaný tým velký pozor. Předsezónní
cíl daný mužstvu klubovým vedením tak zněl: co nejdříve zajistit prvoligovou příslušnost i pro nadcházející ročník a umístit se v první
polovině tabulky. Oba dva úkoly se
mužstvu pod vedením Aloise Juríka
podařilo bez větších problémů splnit a tak může vládnout v táboře tradiční regionální házenkářské bašty
určitě spokojenost. Tým opírající se
sehranou kostru zkušených hráčů
těžil stejně jako v předcházejících
ročnících především z pevné obrany
a enormního nasazení s bojovností
především v domácím prostředí. Z
celkového zisku 23 bodů jich Kostelečtí plných 20 získali právě na palubovce vlastní haly. To na hřištích
soupeřů už to tak slavné nebylo, ale
to bylo zapříčiněno i tím, že v týmu
je hned několik starších matadorů,

kteří v některých těchto střetnutích
ze zdravotních důvodů chyběli. Konečné umístění je o to cennější, když
vezmeme v potaz i na sklonku podzimu nenahraditelnou ztrátu pivota
Jurky. Urostlý habán a dlouhodobě
nejlepší střelec se z důvodu nemoci
herně odmlčel na dlouhou několikaměsíční dobu a při vší úctě k jeho
spoluhráčům, v kádru opravdu nebyla adekvátní náhrada. Hlavními
tahouny konsolidovaného celku byly tradiční opory. V bráně tvoří velmi vyrovnanou dvojici zkušení Varha s Kalábem a v poli táhnou kosteleckou káru Vasiliev, bratři Grulichové a nezdolný srdcař a kapitán
týmu David Ševčík. Jedinou kaňkou na hře týmu je velmi malá střelecká produktivita. Mužstvo sice
velmi dobře brání, ale na druhé
straně se strašně nadře na vstřelení
branky. Při podrobnějším pohledu
na zápasovou bilanci určitě každému příznivci utkví v paměti podzimní domácí utkání s juniorkou
Karviné. Desetibranková výhra a
zvláště způsob jakým k ní domácí
tým došel byl impozantní. Několikaminutové ovace vstoje ze strany
nadšených fanoušků a také poklona
hostujícího trenéra, kterým nebyl nikdo menší než Miroslav Hudeček,
jenž dovedl podceňovaný první karvinský celek k mistrovskému titulu
byly určitě tou nejlepší odměnou
celému házenkářskému Kostelci.
„Kostelec nás dnes převyšoval ve

všech směrech, víc k tomu ani nemám co dodat,“ uznal tehdejší excelentní výkon domácích karvinský
kouč Miroslav Hudeček. Srdce, nasazení a také herní kvalita, to byly
zaručené atributy, které lákaly do
kostelecké haly po celý ročník velmi slušné návštěvy. Téměř nedobytná domácí tvrz, tak nějak se dá nazvat Městská sportovní hala v Kostelci v příměru k prvoligovým zápasům. To výjezdy na palubovky soupeřů už tak slavné nebyly. Kostele-

čtí dokázali v sezóně zvítězit v cizím
prostředí jen jedinkrát a to ještě se
ani cizím prostředím nazvat nedá,
protože jejich výhra přišla v závěrečném kole podzimní části v blízkém
Prostějově a vzhledem k postavení
obou celků se dá s nadsázkou nazvat
jako povinná. Zvláště tristní představení pak předváděl kostelecký
tým v jarní části, kdy v šesti duelech
na půdách soupeřů nebodoval ani
jednou a navíc se nevyhnul ani debaklům (Košutka 18:34, Přerov

19:31 nebo Jičín „B“ 21:31).
Sečteno a podtrženo však vysvědčení Kostelce vyznívá velice dobře.
Celková pátá příčka, konsolidovaný
herní projev a fakt, že už tak stabilní
kádr zůstane pohromadě může
vnášet do tváří kosteleckých příznivců jen spokojený úsměv. Potřeba
bude akorát zapracovat do základní
sestavy více hráčů, protože rozdíl
mezi základní šestkou, sedmičkou a
zbytkem byl velmi markantní…
-zv-

„Chceme hrát dobrou házenou a nemít existenční potíže,“ říká klubový šéf
Čtvrtým rokem stojí v čele kosteleckého klubu v pozici předsedy
Ladislav Hynek, který ač sám
bývalý fotbalista, tak má jako
místní rodák a patriot samozřejmě
k dlouholetému sportu číslo jedna
v jeho rodné obci hodně blízko. Po
dobu jeho „velení“ získal klub
zpět pošramocené renomé a
pevně se zabydlel mezi prvoligovou elitou. O tom jak v klubu hospodaří a jaké má vize do budoucna nám prozradil v exkluzivním
rozhovoru pro Prostějovský Večerník.
¤ Jak jste v Kostelci spokojeni
s uplynulou sezónou?
„Určitě jsme s celkovým výsledkem spokojeni. Samozřejmě, že
jsme počítali s tím, že se nám bude
trošičku víc dařit venku. Ta venkovní bilance však měla své opodstatnění i v četnosti zranění hned
několika hráčů najednou a tak se
nám málokdy podařilo je odehrát
v kompletní sestavě. Také samozřejmě vím, že každý kdo hraje doma chce vyhrát. Všechno se to tedy
odvíjí od toho, že ty domácí zápasy
jsou takovou prioritou. Co se týká
kádru tak bych chtěl hráčům za
uplynulou sezónu poděkovat, protože po tom co se zranil Míša Jurka,
tak to byl velký zásah do našeho
herního systému a oni se s tím vyrovnali sotevřeným hledím. Už jen
z tohoto pohledu je páté místo velice dobré.“
¤ Z vašeho hodnocení zní samá
pozitiva. Nic špatného jste nenašel?
„Samozřejmě, že by se tam chybičky našly. Ty mušky co však máme
si musíme vyřešit sami mezi sebou.
Opakuji však, že celkově musíme
být spokojeni a kdyby ty nadcházející sezóny vypadaly tak jak ta letošní a minulá, tak budeme spokojení pořád (úsměv). Z mé pozice
mám zájem, aby se hráči hrou především bavili, což se samozřejmě
bude zamlouvat i divákům.“
¤ Zmínil jste diváky. Ti jsou
v Kostelci s klubem hodně spjatí…
„My jsme jak bych řekl takovým
rodinným klubem. Pokud hráči budou předvádět takovou házenou,

Šéfova gratulace. Na tradičním Semo Cupu předává Ladislav Hynek cenu pro
nejlepšího hráče turnaje svému bývalému podřízenému Dopitovi ze Šumperka foto: Zdeněk Vysloužil
která se jim bude líbit a nejenom
jim, ale i našim obchodním partnerům, tak se nám tu návštěvnost
snad podaří udržet.“
¤ Třetím rokem vede první mužstvo osobitý trenér Jurík. Na
tomto postu asi změnu nechystáte…
(úsměv) „Samozřejmě nemůžeme
odvolávat trenéra, když má výsledky, to je nelogické. Jsou tady jistě
různé myšlenkové nebo názorové
neshody, ale to všechno v klidu
prodiskutujeme. Každopádně však
změnu nechystáme, protože žádný
výsledkový propad není. To by bylo opravdu od věci, protože to co
jsme si před sezónou řekli fungovalo.“
¤ A v kádru dojde ke změnám?
„Také sničím nepočítáme, kádr zůstane prakticky stejný. Jediná dořešená věc je přestup Romana Čecha
zProstějova. Co se týká dalšího posilování, tak je to tak padesát na padesát. Nám vyšli z dorostu dva kluci, u kterých chceme, aby se zapracovávali do mužstva. Navíc máme
v kádru několik mladých s velkým
potenciálem, to je ta cesta, kterou
chceme jít.“

¤ Šušká se i o vašem zájmu o dalšího Prostějováka…
„Měli jsme v hledáčku Jirku Kosinu. On však nechtěl na přestup, ale
na hostování. My volíme jinou
strategii. Raději přestup než hostování, protože chceme mužstvo budovat s dlouhodobou koncepcí a
perspektivou.“
¤ Spekuluje se také o odchodu
Zedníčka. Co vy na to?
(dlouhé zamyšlení) „Honza je
kluk, který má parametry, jaké tady
nikdo v okolí nemá. Bohužel však
dává přednost studiu, to beru.
Házené však určitě nedává tolik,
kolik by mohl. My mu však nemůžeme nic přikazovat. Je to věc vyloženě jeho. My vytváříme určité
podmínky a je jen na hráčích jestli
chtějí nebo ne.“
¤ Vy tedy teď neřeknete jestli bude Zedníček v kádru nebo ne?
„Já to řeknu takhle. U nás začne
příprava a do té se zapojí všichni
hráči. Po šesti týdnech se to začne
třídit. Je to věcí trenéra jak nakonec
ten kádr bude vypadat. Co si budeme namlouvat. U nás je ta základní
šestka, potažmo dvanáctka jasně
daná. O svou šanci se však mají

možnost poprat všichni, nikoho
předem nezatracujeme.“
¤ Obrozený klub zažívá
v posledních letech výsledkově
hojná léta. Jak jste na tom
v současné nelehké době ekonomicky?
(povzdech) „To je ožehavá, ale na
druhé straně zase novinářsky velice oblíbená otázka. Já to řeknu tak:
ta finanční krize tady je a zasahuje
všechny sportovní oddíly. My děláme a dělat budeme všechno proto, aby ty podmínky tady byly stále
na určité úrovni. Nemáme generálního sponzora, ale několik dlouholetých partnerů. Generální sponzor,
který by nám dával 50-60% rozpočtu třeba na pět let to je fantazie. Já
jsem však optimista a věřím, že tu
sezónu opět zabezpečíme. U nás je
to založeno na principu velké rodiny a dokážeme se uskromnit. Když
je koláč velký, tak si ukousneme
větší sousto, když je menší tak i to
sousto je menší.“
¤ Poslední dva roky jste nejlepším klubem regionu. Jak
vnímáte vaši současnou pozici?
„Já to řeknu jinak. My už tehdy
když jsme končili v HILce jsme se
mohli přihlásit prakticky do kterékoliv soutěže, to znamená, že i do
první ligy. Byla situace taková, že
jsme nevěděli co nás čeká, protože
jsme jako funkcionáři začínali
prakticky od nuly. Přihlásili jsme
tedy druhou ligu. Ten první rok byl
o získávání důvěry a to se nám podařilo. Postupem do první ligy ve
druhém roce naší činnosti jsme se
tak vlastně jen vrátili tam, kde jsme
už byli. My jsme tedy nespadli
z nebe.“
¤ Těší vás tedy, že jste lepší než
váš věčný rival z Prostějova?
„Já z toho určitě nemám takovou tu
dá se říci prasečí radost. Zápasy
s Prostějovem pro nás měly velký
náboj. Jsou to regionální derby a
oba naše letošní zápasy měly
výbornou diváckou kulisu. Z této
strany mě mrzí, že se Prostějov neudržel. Zdruhé strany říkám, že nevím co se tam dělo a co zapříčinilo
ten obrovský výkonnostní pád.
Upřímně však říkám, že bych byl
rád kdyby z 1. ligy spadla jiná mu-

žstva.“
¤ Vloni jste pompézně oslavili
padesátileté výročí házené
v Kostelci. Neplánujete něco podobného i letos?
„Ne vůbec nic na léto neplánujeme. Například uspořádat zápas starých gard je dobrou myšlenkou, ale
nikdo s tím zatím nepřišel. Museli
by se o to zajímat především členové těch starých gard. Uspořádání
něčeho podobného by z naší strany
problém nebyl, ale ten impuls by
musel přijít především od těch
bývalých hráčů.“
¤ Máte výsledkově poměrně vysoko nasazenou laťku. Ty cíle do
další sezóny budou stejné?
„Před startem soutěže můžete mít
cílů několik. Jeden je postup a ten
my nemáme. Nejvyšší soutěž už
tady byla a víme o co se jedná. Naším cílem je předvádět dobrou
házenou a pokusit se třeba čeřit vodu tím, že budeme více bodů získávat i venku. Naše výsledky jsou i
určitým nábojem i pro hráče, kteří
vědí, že se mohou popasovat
s každým. Chceme tedy hrát dobrou házenou a nemít existenční potíže.“
¤ Jak byste tedy uzavřel sezónní
hodnocení?
„Hlavně poděkováním všem obchodním partnerům, kteří se podílí
a doufám, že i nadále budou podílet
na úspěších kostelecké házené. Vyseknout bych jim chtěl opravdu
zvláště k s přihlédnutím na současnou situaci velkou poklonu za
důvěru v náš klub vkládanou. Nechtěl bych také opomenout všechny funkcionáře, trenéry mládeže a
všechny další lidi, kterým není
osud kostelecké házené lhostejný.
Ať už se týká zabezpečení prvoligových zápasů, tak vší ostatní dobrovolné práce. V neposlední řadě
pak všem našim partnerkám, rodinným příslušníků a manželkám,
za jejich trpělivost k tomu, že můžeme věnovat tolik času našemu
koníčku házené na úkor právě jich.
Zapomenout nemůžu samozřejmě
i na naši patronku senátorku Boženku Sekaninovou a velkého fanouška Aloise Mačáka.“
Zdeněk Vysloužil
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Tentokrát prostějovští motorkáři na bednu nedosáhli

Mezinárodní cyklistický etapový závod HANÁ Tour
Od pátku do neděle špičková cyklistika v regionu

Částečné zklamání prožili o předminulém závodním víkendu na
brněnském automotodromu naši
prostějovští motorkáři z FREEMOTO-TEAMU, protože se jim
nepodařilo navázat na loňské
výborné 3. místo Richarda Sedláka a přivézt na Hanou vytoužený
pohár. Přesto se dá hodnotit páté
místo Sedláka v mnohem silnější
konkurenci jako úspěch. Druhý
týmový jezdec David Píchal pak
skončil po krkolomném pádu
v kvalifikaci obsadil v závodě patnáctou příčku. „Vůbec jsme netušili jak velká konkurence se na nás
chystá, jak jsou všichni jezdci
oproti loňsku rychlejší s lepší technikou. Vše začalo už čtvrteční kvalifikací ve volné třídě do 600ccm,
kde se nám nepodařilo zajet ani naše nejlepší časy a na startovním roštu mě čekalo 12. a Richarda dokonce 14 místo. Navíc jsem letos
zažil už čtvrtý pád, kdy mi při
rychlém nájezdu do zatáčky v náklonu někdo, jak my říkáme ’ukradl’ přední kolo a já skončil v kotrmelcích mimo dráhu. Takové le-

Cyklistický etapový závod Haná
Tour, je významnou sportovněspolečenskou akcí, která patří
svým rozsahem k největším cyklistickým podnikům v České republice. Výjimečnost tohoto
závodu spočívá především v tom,
že zahrnuje všechny věkové a
výkonnostní kategorie, od
mládeže, až po ženy a muže.
Právě tato skutečnost klade značné nároky na organizační zabezpečení a staví pořadatele před
nelehký úkol. Avšak přínos, který
tato akce bude mít pro sportující
mládež, určitě mnohonásobně
převáží všechna pořadatelská a
organizační úskalí. Investice do
sportu je rozhodně devizou pro
zdravý rozvoj naší společnosti.
Řeka Haná, která protéká Olomouckým a Jihomoravským krajem, dává jméno i rozsáhlé svérázné oblasti a jejím obyvatelům,
čímž umocňuje svůj význam a

tecké cvičení je vždy nápor na psychiku a nějakou dobu to trvá než se
opět v daném místě odvážím zase
jet úplně naplno. V samotném
závodě ’Riša’ odstartoval jak je jeho zvykem velmi dobře a ze zadních řad vyrazil vpřed. Bohužel to
na tu ’bednu’ už nedotáhl a ve
velké konkurenci dojel na 5. místě
s výborným časem na kolo 2:13, se
kterým by loni s přehledem zvítězil. Já po špatném startu jsem se
nechal v první zatáčce zavřít německým kolegou a tím bylo rozhodnuto, že žádné dobré umístnění mě tentokrát nečeká a dojel jako
15. jezdec z celkových 25,“ popsal
podrobně průběh závodu David
Píchal. David Píchal si spravil
chuť v kvalifikacích na prestižní
třídu SUPERSPORT, kde si konečně
zajel osobák 2:15 a dokonce se tak
dostal zase na start před Sedláka,
který pro dobrý čas potřebuje rychlejšího vodiče před sebou, toho
však nepotkal. „Trochu nás mrzelo, že start pro zranění odvolal Jakub Smrž, který měl být hlavní hv-

ězdou tohoto závodu. I tak byla
startovní listina nabitá čtyřiceti
jezdci ze sedmi států EU. Riša po
bezchybném startu a rychlém posunu o několik míst dopředu skončil na skvělém 5. místě z českých
jezdců a připsal si tak další cenné
body do celkového pořadí. Můj neúmyslný start po zadním kole byl
možná divácky efektní, nicméně
ne zrovna produktivní a tak jsem
několik kol doháněl svou původní
pozici a
cíl jsem protnul jako desátý Čech.
Ty špatné starty stejně jako pády
jsou letos moje prokletí a doufám,
že už jsem si vše zlé vybral a bude
to jen lepší. Chtěl bych poděkovat
všem sponzorům za podporu
stejně tak i početným fanouškům,
kamarádům i rodinným příslušníkům co nás přijeli v pěkném počasí podpořit. Tímto všechny zvu
za další měsíc opět do Brna na Memoriál Františka Šťastného, ze
kterého ten pohár snad opravdu
přivezeme,“ uzavřel obšírné hodnocení brněnských závodů David
Píchal.
-zv-

Ujíždí šampionovi. Ve třídě Supersport pronásleduje Davida Píchala Mistr Slovenska Tomáš Svitok.
Foto: archiv FREE-MOTO-TEAM

postavení vůči ostatním řekám. A
byli to právě Hanáci z Vyškova,
kteří založili již 2. listopadu 1883
„První český klub velocipedistů
na Moravě“, a stali se tak prvními
průkopníky
organizovaného
sportu a nositeli nové lidské aktivity na Moravě. Právě tento významný odkaz našich předků je pro
pořadatele a organizátory zároveň
velkou výzvou, aby jejich započaté dílo dále rozvíjeli, a umožňovali tak dětem a mládeži objevovat a
poznávat tento náročný, avšak
překrásný sport. Vždyť Drahanská vrchovina i roviny Hané otevírají svou náruč v podobě mnoha
kilometrů cyklostezek a přímo
vybízejí k vyjížďkám, tréninkům,
či k organizaci závodů. Cyklistika
je v současnosti nejrozšířenějším
rekreačním sportem jak u nás, tak
v celé Evropě a je zcela přirozené,
že z této obrovské základny vyrůstají budoucí šampióni.
-red-

Lubomír Trčka vítězem Prostějovského poháru vozíčkářů
Vsobotu 23. května se uskutečnil
v hale stolního tenisu TJ OP Prostějov VI. ročník Prostějovského
poháru vozíčkářů ve stolním te-

nise, který je jedním ze série turnajů Českého poháru organizovaného Českým svazem paraplegiků. Turnaje se zúčastnilo

VÝSLEDKOVÁ LISTINA VI. ROČNÍKU PROSTĚJOVSKÉHO
POHÁRU VOZÍČKÁŘŮ
Skupina A
1. Lubomír TRČKA
2. Karel ZMRZLÝ
3. Vladimír KADLÍK
4. Bohuslav RIBKA
5. Jiří SUCHARDA
6. Miloš KALOUSEK15 bodů
7. Jan SUJA
8. Ladislav VINTRLÍK
9. Tomáš PŘIBYL
10. Vojtěch PROCHÁZKA
11. Jaromír TVRZ

14 bodů
13 bodů
12 bodů
11 bodů
10 bodů

Skupina B
1. Vojtěch VAŠÍČEK
2. Jiří GRONYCH
3. Vladimír TLÁSKAL
4. Pavel BOSÁK
5. Radek SKYBA
6. Jan MRÁZEK
7. Tomáš ZAJPT
8. Ladislav MOTYČKA
9. Milan KREJČÍ
10. Stanislav NAVRÁTIL
11. Markéta PÁRALOVÁ
12. Spom HABĚTINKOVÁ
13. Zdeněk JEDLIČKA

20 bodů
19 bodů
18 bodů
17 bodů
16 bodů
15 bodů
14 bodů
13 bodů
12 bodů
11 bodů
10 bodů
9 bodů
8 bodů

Skupina C
1. Tomáš KVOCH
2. Jiří ŽÁK
3. Libor ZICH
4. Antonín HORA
5. Ivo MELKUS
6. Petr ADÁMEK
7. Barbora ŠTĚPÁNKOVÁ
8. Aleš ZELENÝ
9. Leoš KROUŽEL
10. Beáta MENTZNEROVÁ

20 bodů
19 bodů
18 bodů
17 bodů
16 bodů
15 bodů
14 bodů
13 bodů
12 bodů
11 bodů

20 bodů
19 bodů
18 bodů
17 bodů
16 bodů

celkem 34 hráčů, ve třech výkonnostních kategoriích a celkovým
vítězem se stal Lubomír Trčka
před stříbrným Karlem Zmrzlým a třetím Vladimírem Kadlíkem.
U zrodu turnaje stála před 6-ti roky
prostějovská rodačka Martina Fedorová, která se turnajů Českého
poháru účastnila a přišla s tím, že
by bylo škoda jeden z turnajů neuspořádat v Prostějově, nota bene
když je herna stolního tenisu TJ OP

Prostějov bezbariérová. Od myšlenky nebylo daleko k realizaci, a
to již šest roků po sobě. Turnaj se
podařilo zrealizovat i v době finanční krize, kdy je obecně obtížné
zajistit takovou akci po finanční
stránce. Naštěstí se tohoto nelehkého úkolu každý rok úspěšně zhostí
Jaroslav Bartoš coby finanční a reklamní manažer turnaje. TJ OP
Prostějov pak zajišťuje akci po
stránce personální a technické. Na
tomto místě je třeba ještě speciálně

poděkovat zejména sběračům z řad
dětských dobrovolníků, bez jejichž
nasazení by se takováto akce uspořádat nedala. Byť je turnaj především záležitostí sportovní, tak samozřejmě nelze přehlédnout ani
společenský rozměr akce. Lidé,
podobně postižení, mají příležitost
se vzájemně potkat, probrat své
problémy, svoje zkušenosti, a tím
se tak snáze vyrovnat se životním
handicapem.
Jiří Jančík
ředitel turnaje

Letní prázdninový fotbalový kemp
Trio nejlepších. Palmu vítězství si z Hané odvezl Lubomír Trčka společně se svými největšími konkurenty Karlem Zmrzlým a
Vladimírem Kadlíkem

Vysvětlení: Turnaj byl zařazen do seriálu Českého poháru a počet bodů za jménem hráče značí zisk z Prostějovského klání do celkového hodnocení

Alois Jurík dovedl své svěřence na páté místo
„Počet námi vstřelených branek je tristní,“ říká kostelecký trenér
Celkově svou třetí sezónu na lavičce kosteleckých házenkářů strávil
charismatický kouč Alois Jurík a
konečné páté místo v prvoligové
soutěži je určitě dobrou vizitkou jeho práce. Tým vrchovatě splnil
předsezónní cíl a navíc opět udržel
až na jedinou výjimku domácí neporazitelnost. „Sezónu hodnotím
jako úspěšnou. Měli jsme za úkol
nemít záchranářské starosti a pohybovat se ve středu tabulky, což se
beze zbytku podařilo splnit,“ stručně hodnotil právě skončený soutěžní ročník trenér Jurík. Průběh sezóny plně potvrdil, že k úspěchu
bude potřeba mnohem více úsilí,
než v té předcházející nováčkovské. „Do soutěže přibyly dva silné
celky Karviná a Košutka, navíc už
si nás nikdo nedovolil podcenit.
Celou sezónu nás také pronásledovala četná zranění a nemoci. Rapidně také z objektivních příčin
klesla tréninková docházka a také
morálka. Chápu však, že hráči mají své pracovní povinnosti a tak
jsme se kompletní scházeli větši-

nou jen na pátečním tréninku. Proto také v zápasech platilo omšelé
jak na cvičišti, tak na bojišti,“ popsal problémy provázející loňský
ročník kostelecký kouč. Tradiční
nejsilnější stránkou kosteleckého
celku byla obrana, přestože většinu
sezóny chyběl jeden z jejích základních stavebních kamenů Michal Jurka. „S obrannou fází jsem
vcelku spokojen. Díky absenci Jurky jsme museli upustit od zaběhlého systému 0-6 a přešli jsme na 15, kde se funkce hrotů výborně
zhostili M. Grulich s Vasilievem.
Neúčast Jurky se však markantně
projevila, protože při vystřídání Ševčíka prostě adekvátní náhrada nebyla,“ projevil vcelku spokojenost
s hrou obrany Jurík. Největší problémy však měli Kostelečtí tradičně vútoku. Střílení branek je dlouhodobou Achillovou patou tohoto
týmu a po onemocnění nejlepšího
kanonýra bylo ještě mnohem hůře.
„Počet námi vstřelených branek je
opravdu tristní. Absence Jurky byla citelná a výše už jsem zmínil, že

Ševčík je jen jeden. Setrvávajícím
problémem je také hra spojek, jejichž špatnou hrou trpí i křídla. Trochu jsme také ’zapomněli’ na rychlý útok, což je obrovská zbraň. Tady se asi nejvíce projevila slabá tréninková docházka,“ drbal si pomyslně hlavu nad neutěšenou útočnou

fází svého souboru Alois Jurík, který už se dívá dopředu: „Sezóna byla úspěšná, ale musím se už dívat na
tu nastávající. Mým hlavním úkolem je zlepšit tréninkovou docházku a morálku. Kádr by měl zůstat
stejný jako v minulém ročníku,
protože není nikdo na odchodu.

Sezóna byla úspěšná. V drtivé většině domácích duelů mohl trenér Alois Jurík svým
svěřencům za předvedené výkony zatleskat
foto: Zdeněk Pěnička

Navíc mám zájem o dva prostějovské hráče Čecha s Kosinou (nakonec přestupuje jen Čech pozn. red.)
a počítám i s uzdraveným Jurkou.“
Náročný trenér má už v hlavě sesumírovanou i letní přípravu, která dá
jistě jeho ovečkám notně zabrat.
„Začneme 1. července po týdenních blocích, kdy postupně vystřídáme jízdu na kolech, pískové
kurty bech-volejbalu, výběhy na
Kosíř a nabírání hrubé síly
v domácím sportovním areálu.
V srpnu pak přejdeme na práci
s míčem a začneme i s přípravnými
zápasy,“ zmínil plán předsezónní
přípravy Jurík, který také závěrem
vysekl poklonu všem funkcionářům kosteleckého klubu. „Mám
jen slova uznání od vedení družstva a samotných hráčů pro výbor
oddílu házené za vytvoření perfektních podmínek na provozování našeho sportu, za což mohu
jen děkovat,“ uzavřel hodnocení
svého třetího kosteleckého roku
evidentně spokojený Alois Jurík.
-zv-

Ve dnech 12. - 18. července se uskuteční v Jaroměřicích u Jevíčka letní
pobytový fotbalový kemp pro mladé začínající fotbalisty roč. 20022003. Pod vedením trenérů Milana Winklera, Jiřího Krestu a Jana Naiclera se zde bude 23 až 25 kluků učit základům fotbalového řemesla.
Každý den čekají na účastníky dvě až tři tréninkové jednotky na místním hřišti nebo v případě nepříznivého počasí v moderní tělocvičně, která je součástí areálu. Dále pak různé hry zaměřené na koordinaci pohybu, vycházky do přilehlých lesů, atd. Samozřejmostí je i večerní opékání
špekáčků. Navíc se o své zkušenosti přijdou podělit i významní ligoví
fotbalisté SIGMY OLOMOUC. Ubytování a stravování je zajištěno ve
spolupráci s Hostincem u Trojanů. Cena tohoto týdenního pobytu je
pouze 1.700,-Kč na osobu a to díky sponzorům - prostějovským firmám EUROSITE s.r.o., SORBON CITY s.r.o. a MEGA OKRAJEK.
Každý účastník dostane na památku krásné účastnické tričko.
Podrobnější informace na www.fotbal03prostejov.cz v sekci ostatní. Kontaktní osoba Ing. Jan Naicler tel.: 731 115 711.

1. června 2009

MLÁDEŽ 1. SK
MS DIVIZE, starší dorost
1. SK Prostějov - Tatran
Brno Bohunice 3:1 (1:0)
Branky 1. SK: 35. Matula, 65.
Pořízka, 70. Hon. Sestava 1.
SK: Vybíhal - Lisický (70. Kucharčuk), Šmíd, R. Kocourek,
Ján - Hemerka (46. Peka),
Fabiánek, Homola, Matula Gryglák (57. Hon), Pořízka.
Trenér: František Jura.
Od začátku utkání byli aktivnější domácí hráči 1. SK
Prostějov. V rozmezí pěti
úvodních minut zahrávali sérii rohových kopů, které však
nedokázali proměnit. Velkou
šanci ve 12. minutě neproměnil Jiří Homola, který nedokázal usměrnit míč za záda
hostujícího brankáře z bezprostřední blízkosti. Od 20.
minuty se začali osmělovat
také hostující hráči Brna Bohunic a tak práci měla také
domácí obrana v čele s brankářem Vybíhalem. Naštěstí se
domácí brzo vzpamatovali a
znovu začali být aktivnějším
a pohyblivějším týmem na
těžkém terénu. Velkou šanci
ještě neproměnil Michal Ján,
ale v 35. minutě našel krásným centrem z pravé strany
Marek Pořízka hlavu Tomáše
Matuly a ten se nádherně prosadil přes hostujícího obránce. Za stavu 1:0 se šlo do kabin. Druhý poločas se znovu
začal převahou domácích.
Postupně vyložené šance neproměnili Jiří Homola, Tomáš Matula a hlavně Marek
Pořízka, který postupoval
zcela sám na brankáře, ale nedokázal přesně zakončit. Domácí se neustále tlačili dopředu a tak vznikal prostor pro
brejkové situace hostů. Druhou velmi povedenou branku
domácích vstřelil po rohovém kopu Michala Fabiánka hlavou Marek Pořízka.
Místo toho, aby domácí hráči
svoji převahu potvrdili, tak
nepochopitelně přenechali
iniciativu hostům, kteří si vypracovali minimálně dvě velmi dobré příležitosti ke vstřelení kontaktní branky. Obrana domácích ovšem tento tlak

ustála a po té co se v 70. minutě prosadil po přesném pasu za obranu hostů Martin
Hon, který si výborně míč
zpracoval a s přehledem
zvýšil na 3:0, bylo rozhodnuto. Hosté potom skóre deste
minut před koncem pouze korigovali na konečných 3:1 pro
1. SK Prostějov. „S dnešním
výkonem jsem až na malé
výjimky spokojen. Hrálo se
na těžkém terénu a to pro náš
způsob hry nebylo ideální.
Hlavně ve druhém poločase
jsem byl nespokojen s proměňováním šancí, protože některé byly opravdu stoprocentní a rozhodnuto mělo být daleko dřív. Obrana se vyvarovala zbytečných chyb na
těžkém terénu a to bylo velmi
důležité. Dále mi tam chybělo a to především v prvním
poločase více střeleckých pokusů z dálky, které na dnešním terénu byly velmi nebezpečné. Celkově jsme si
vítězství zasloužili. Pochválit
chci celý mančaft a především Michala Jána, který již
několikátý zápas v řadě podává opravdu výborné výkony,“ neskrýval velkou spokojenost s výkonem trenér František Jura.
MS DIVIZE, starší žáci
1. SK Prostějov - FC Vysočina Jihlava 2:1(1:1)
Branky 1. SK: 15. Preisler, 43.
Hausknecht. Sestava 1. SK:
Martínek - Drešr, Kvapil, Móri, Dostál - Rus, Pekař, Fládr,
Šmíd - Preisler, Hausknecht.
Střídali: Lexa, Vysloužil.
Domácí mužstvo pokračuje
ve vítězné sérii. Nastoupilo
proti silnému celku Jihlavy,
které ještě na jaře neprohrálo
a po bojovném výkonu celého mužstva zvítězilo.
KP, starší žáci
Moravský Beroun - 1. SK
Prostějov "B" 0:16 (0:10)
Branky 1. SK: Šlajs 5, Petržela 3, Abrahám 2, T. Pospíšil
2, Wolker, Vincourek, Zatloukal, a vlastní.
-fj-

Haná vTovačově nemohla vyhrát

TJ Sokol Tovačov
- TJ Haná Prostějov 3:1 (1:0)
Branka Hané: 58. Chum. Rozhodčí: Valouch - Ženožička, Kičin.
Diváků: 150. Sestava Hané: Pastyřík - Jančiar, Vykočil, Světlík,

rý hned krátce po změně stran
navýšili. Kontaktní branka
Chuma dlouho naději hostujícímu celku neudržela, protože
Tovačov zanedlouho přidal i
třetí gól. Nakonec byli hosté

I.B. TŘÍDA, SKUPINA „B“
Chum - Šindler 46. Ondráček), S.
Ociepka, Mašík, Trnavský - Lošťák, Knoll (46. Zbožínek).
Trenér: Daniel Kolář.
Prostějovská Haná odjížděla na
půdu o záchranu bojujícího Tovačova s neblahým tušením o
velkém místním tlaku, který se
plně potvrdil. Domácí mužstvo
se prezentovalo agresivní běhavou hrou až na hranici pravidel,
které však určovali tři páni
v černém. Do poločasu si zajistili jednobrankový náskok, kte-

rádi za vysvobozující konečný
hvizd…“Určitě jsme nepodali
optimální výkon, ale pokud bychom i podali, tak by to nemohlo stačit. Málokdy se vyjadřuji
k výkonům rozhodčích, ale to
s námi provedli tři pánové
v černém bylo silné kafe. Zkrátka i kdybychom zahráli naše
maximum, tak by nám to ti tři
s jistotou zkazili,“ kroutil hlavou nad zajímavým metrem arbitrů hostující kormidelník Daniel Kolář.
-zv-

Vybíráme nejlepší a nejhorší mužstvo víkendu

JEDNIČKA VÍKENDU
TJ ORESVO SOKOL PLUMLOV
Vítězem tohoto týdne se nestali Plumlovští díky nějakému excelentnímu výkonu, ale protože dokázali v prestižním derby a přímém boji o možný sestup zvítězit na půdě rivala z Čechovic. Vpřípadě dvou
sestupujících týmů z I.A třídy si stoprocentně dvě kola před koncem
uchovali příslušnost ve druhé nejvyšší krajské soutěži i pro příští rok.
BRAVO, PLUMLOV!

PROPADÁK VÍKENDU
TJ SOKOL MOSTKOVICE
Také na opačné straně rubriky nejsou Mostkovičtí vinou nějakého
katastrofálního výkonu, ale díky faktu, že v případě dvou vstupenek
do nižší soutěže, mají v Mostkovicích po víkendu jednu stoprocentně zabukovanou pro sebe. Svěřenci trenéra Františka Piňose opět doplatili na mizernou střeleckou mušku a po porážce v Opatovicích
jsou na předposledním místě.
MOSTKOVICE, TAK TAKHLE TEDY NE!
-zv-
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Konice vyválčila na Vysočině bodík a těší se na Šardice

FC Velké Meziříčí
Sokol Konice 2:2 (0:2)
Branky: 70. Pokorný, 71. Penc
vlastní - 29. Hlouš, 35. Přikryl.
Rozhodčí: Šenkýř - Smekal, Laštůvka. ŽK Konice: Šimek, Michalčák. Diváků: 230. Sestava
Konice: Kmecik - Šimek, Penc,
Rus, T. Křeček - Přikryl (89.
Špunda), Macháček, Michalčák,
Schön (90. Kornel) - Kobylík,
Hlouš (65. Režný). Trenér: Karel
Procházka.
Fotbalisté Sokola Konice po nekonečné sérii porážek v posledním období přeřadili na zápasy
bez nich. V nedělním dopoledni
se představil jakoby obrozený
výběr trenéra Karla Procházky

ve Velkém Meziříčí a opět svým
výkonem mile překvapil. Zvláště
v prvním poločase předváděli
Koničtí hru, na kterou byli jejich

DIVIZE „D“
příznivci zvyklí na podzim. Po
dvou brankách také získali dvoubrankový náskok, o který však
přišli během jediné minuty druhé
půle. V závěru pak nakonec byli
rádi při náporu domácího celku
za remízu.
Domácí začali aktivně a hned
v prvních minutách zle dotírali
na hotujícího gólmana Kmecika,
který si však s jejich ataky pora-

dil. První vlaštovku na domácí
bránu vyslal Michalčák, ale mimo tři tyče. V 18. minutě pak na
druhé strany nepotrestal chybu
Šimka Němec. Vedoucí branku
Konice datovala 29. minuta. Po
centru Macháčka a hlavičkovém
prodloužení Rusa střílel přesně
Hlouš - 0:1. Určitého zmrazení
Velkomeziříčských využil ke
střele Kobylík - vedle. O pět minut později už Kobylík vyhrál
osobní souboj, přisunul k lajně
Hloušovi jehož střílený centr na
bližší tyči usměrnil do brány pohotově Přikryl - 0:2. Zlomový
gól málem zařídil Macháček, jeho střela však velmi těsně prošla
okolo tyče. V závěru první půle

pak vysekl excelentní zákrok
Kmecík, když musel hasit individuální průnik Kratochvíla. Oba
dva tito aktéři se střetli v tváří
tvář i v začátku druhého dějství a
opět se smál Kmecik. Svižný fotbal pokračoval za převahy domácích až přišla 70. minuty a
trudné chvilky konického Pence.
Nejprve nedoskočil centr a za
ním číhající Pokorný hlavou
snížil. Z následného protiútoku
opět konický „vlastní“ kanonýr
nezklamal a svou pátou letošní
trefou do vlastní sítě, když nešťastně tečoval centr stanovil nerozhodný stav. V závěrečné desetiminutovce ještě vyvinuli domácí velký tlak, ale hlavičky

Němce a poté nejlepšího hráče
na hřišti Kratochvíla cestu do sítě
nenašly. „Kmecik byl jednoznačnou jedničkou celého zápasu.
V první půli to byl vyrovnaný
boj, ve kterém jsme měli mírně
navrch a dostali se do dvoubrankového vedení. Po změně stran
nás domácí přehrávali a zaslouženě vyrovnali. Remíza je asi
spravedlivým vyústěním zápasu.
Kluci utkání odmakali a z tohoto
pohledu jim nemám co vytknout.
Už se těšíme na sobotu, kdy o je
v Konici pouť a navíc přijede vedoucí tým Šardic,“ pozval závěrem na nadcházející atraktivní
duel konický kouč Karel Procházka.
-zv-

S Napajedly se rozešel Protivanov smírně
TJ Sokol Protivanov
- FS Napajedla 1:1 (1:1)
Branka Protivanova: 38. Machálek. Rozhodčí: Stloukal - Seidl, Molík. ŽK Protivanova:
Látal. Diváků: 100. Sestava
Protivanova: Vítek - Pászto, Niessner, Vala, Kulíšek - Valenta,
Látal, Poláček, Dragon (60. M.
Dostál) - Machálek, Rojka.
Trenér: Roman Sedláček.
Protivanovští fotbalisté opět ne-

zvítězili. S jistotou záchrany se
jakoby ze svěřenců trenéra Romana Sedláčka vytratil vítězný

DIVIZE „D“
hlad. Po excelentní jízdě ze začátku jara kdy byli Protivanovští postrachem všech soupeřů a
takzvaným nevyzpytatelným
vzteklým psem, se změnili na

lísavé domácí oříšky. Nerozhodný výsledek s valašským
týmem je toho jen jasným důkazem. V neděli se hrál v Protivanově hodně oboustranně bezstarostný fotbal s množstvím šancí
na obou stranách. Po vedoucí
brance Napajedel se ještě do poločasu podařilo domácím gólově srovnat krok a když už
branka ve druhém dějství nepadla, skončil zápas zaslouže-

nou remízou, se kterou byly
spokojeny oba celky. Vedení
hostím prakticky daroval gólman Vítek špatným odkopem
na soupeřova hráče. Přestože se
snažil seč mu síly stačily o nápravu své minely, tak na opakovanou dorážku útočníka Napajedel nestačil - 0:1. Srovnání zařídil krátce před poločasovým
hvizdem Machálek průstřelem
hostujícího gólmana z úhlu.

Přestože se ve druhém dějství
hrálo nahoru dolů, tak už branka
nepadla. „Podali jsme průměrný výkon, nic extra. Na hráčích
je prostě vidět, že je všem podstatném rozhodnuto. Jistota
záchrany je nevyburcuje
k takovému úsilí jako když o něco jde,“ kroutil hlavou nad stoickým přístupem současné fotbalové generace domácí kouč
Roman Sedláček.
-zv-

Určice branku nevstřelily ani doma s Holicí
TJ Sokol Určice - 1. HFK Olomouc
„B“ 0:1 (0:0)
Rozhodčí: Krobot - Niederle, O.
Šrámek. ŽK Určic: Ullmann. Diváků: 100. Sestava Určic: Nejezchleb - Havlena, Černý,
Mlčoch, Mikeš - Kroutil, Ullmann, Macourek, Javořík - Laník (35. Plajner), Burget. Trenér:
Svatopluk Kovář.
V poslední době notně se v koncovce trápící určický výběr ne-

protrhl střelecký půst ani ve včerejším duelu s 1. HFK Olomouc
„B“. Zraněními decimovaný už
ta úzký domácí tým nastoupil

PŘEBOR OKFS
vnezvyklém rozestavení, kdy dirigentskou taktovku obrany převzal zkušený Černý a Ullmann
řídil hru ve středu zálohy. „Chy-

bí nám zranění z Kozlovic
Vaněk, Trajer a Blaha, tak jsem
musel reagovat. Z předvedeného
výkonu mám dobrý pocit, akorát
jsme nedokázali vstřelit branku,“
okomentoval nucené rošády domácí kouč Svatopluk Kovář.
Aby toho nebylo málo tak dalším
zraněným se stal v průběhu střetnutí útočník Laník, jehož trápí
koleno…
Techničtí hráči Olomouce si vy-

tvořili od začátku mírnou územní převahu, která však postrádala
větší tah na bránu. Domácí fotbalisté oproti předcházejícím zápasům předváděli mnohem ucelenější výkon a tak se bylo včera
v Určicích na co dívat. Bohužel
z pohledu diváka nepadaly branky. Přestože si domácí plejeři vytvořili několik slibných příležitostí, hostující gólman Aleksijevič byl vždy na místě. Nakonec o

osudu hodně vyrovnaného duelu
rozhodla jediná chyba jinak velmi dobře fungující obrany Určic.
„Nemám hráčům absolutně co
vytknout. Zahráli jsme asi na
maximu svých momentálních
možností, ale díky troše smůly
jsme nakonec na body nedosáhli,“ vyjádřil spokojenost se zlepšeným herním projevem svých
svěřenců domácí lodivod Svatopluk Kovář.
-zv-

Jesenec vykřesal naději, Plumlov jistotu
I.A TŘÍDA, SKUPINA B

Čtyřiadvacáté dějství I.A
třídy
přineslo
z regionálního pohledu
velice zajímavé výsledky. O postupovou naději bojující Jesenečtí udolali houževnaté Nové Sady a při současné porážce Bělotína ztrácejí na první místo jediný bod. Ostře sledované derby
dvou ohrožených celků Čechovic a Plumlova, zvládli lépe hosté a defacto se stoprocentně zachránili. Střetnutí ale mnoho
fotbalové krásy nepřineslo vinou
deštivého počasí a tím pádem
podmáčeného těžkého terénu.
Třetí vítězný korálek v řadě si
také navlékli Klenovičtí, kteří
tentokrát přehráli v domácím
prostředí Brodek u Přerova.
Černá nálada s určitostí ovládla
mostkovický tábor, protože jejich
tým podlehl v Opatovicích a
hodně blízko se přiblížil sestupové propasti. V ní se už dávno
zmítá Lipová, která opět přenechala všechny body soupeři, tentokrát Kožušanům.

dčí: Kreif - Šebesta, Milar. ŽK Jesence: Čížek. Diváků: 200. Sestava Jesence: Hradil - Burian, M.
Klicpera, P. Tichý st., Horák - T.
Ullmann, Tyl, Čížek (70. Václavek), Konečný - J. Tichý, P. Tichý
ml. (60. Abrahám). Trenér: Jaroslav Ullmann.
Očima trenéra Jaroslava Ullmanna: „Dnes jsme odehráli
těžké utkání na velice těžkém
terénu s důrazným soupeřem,
který odjezdil celé utkání naplno.
Dnešní výsledek vypadá jednoznačně, ale stál nás hrozně moc sil.
Klukům musím vyseknout za
předvedený výkon poklonu, protože ten dnešní zápas doslova vydřeli. Budeme o postupovou naději bojovat až do konce.“

TJ Sokol Čechovice - TJ ORESVO
Sokol Plumlov 0:1 (0:0)
Branka: 58. Kutný. Rozhodčí:
Malaník - Hampl, Lasovský. ŽK:
Mráček, Začal, Švéda (všichni
SK Jesenec - FK Nové Sady 4:0 (1:0) Č). Diváků: 150. Sestavy mužstev
Branky: 34. Burian, 65. L. Tyl, 70. - Čechovice: Švéda - Gréza,
M. Klicpera, 76. J. Tichý. Rozho- Mráček, Začal, Dvořák - Bílý,

Vinklárek, Šteigl,
Jiří Antoníček
(65. Mach) - J.
Horák, Haluza. Trenér: Jan Pešek. Plumlov: Krejčí - R. Bureš,
Grmela, Kutný, J. Kiška - Ježek,
Ševcůj, P. Kiška (80. Křupka),
Parák - Frýbort st., Chmelař (90.
Lízna). Trenér: Pavel Musil.
Očima trenérů - Jan Pešek:
„Myslím si, že dnešní utkání neslo všechny znaky derby, bohužel
úroveň hry byla silně ovlivněna
terénem. Po úvodní desetiminutovce jsme převzali iniciativu,
bohužel jsme z náznaků šancí nic
nevytěžili. Ve druhé půli už to bylo spíše vodní pólo než kopaná a
o výsledku rozhodla střela
z dálky. Porážka pro nás znamená
boj až do posledního kola.“ Pavel
Musil: „Těžký zápas o šest bodů,
který jsme zvládli perfektně.
Dnes jsem viděl neskutečnou bojovnost u všech členů kádru.
Kvalitě fotbalu značně uškodil
terén, když ve druhé půli to byla
pravá vodní lázeň. Naše vítězství
se zrodilo díky šťastné brance, ale
chvíli před tím nám zastavila gólovou střelu kaluž. Terén vzal,
terén dal! Já osobně jsem ne-

smírně šťastný z toho jakým způ- dovat, protože naším cílem obsasobem jsme ten zápas zvládli.“
dit za Jesencem pomyslnou druhou příčku z regionálních maTJ Sokol Klenovice n.H.
nčaftů.“
- FK Brodek u Přerova 1:0 (1:0)
Branka: 6. Přikryl. Rozhočí: O.
FKM Opatovice-Všechovice
Šrámek - Vedral, Motal. ŽK Kle- TJ Sokol Mostkovice 2:1 (1:0)
novic: Sigmund, Škantár, Všian- Branka Mostkovic: 65. Dadák.
ský. Diváků: 100. Sestava Kleno- Rozhodčí: Kubíček - Zdřálek,
vic: Jozek - Sigmund (75. R. Cet- Oulehla. ŽK Mostkovic: O. Zakovský), Škantár, T. Cetkovský, pletal, Kroupa, Šlambor. Diváků:
Šubrt - Rozehnal, Zbožínek, Ku- 40. Sestava Mostkovic: Lukáš bíček, Všianský - Přikryl (85. D. Vl. Vojtíšek (46. Šmérek), M. VojNovák), Fialka (89. Šimek). tíšek, Milar, Cigr - Šlambor, O.
Trenér: Zdeněk Cetkovský.
Zapletal, Kroupa, Hanákl - J. KaOčima trenéra Zdeňka Cet- rafiát, Dadák. Trenér: František
kovského: „Musím přiznat, že Piňos.
po předcházejících dvou výhrách Očima trenéra Františka Piňos Plumlovem a v Lipníku se vráti- se: „Podali jsme bojovný výkon,
la do mužstva pohoda, která se soupeři jsme byli více než vyrovpromítla i do dnešního výborné- naným soupeřem, ale doplatili
ho výkonu. Přijel k nám kvalitní jsme na proměňování těch nejvysoupeř, jenž předváděl dobrý fot- loženějších šancí. Soudím, že
bal, ale kluci podali nejlepší jsme si zasloužili vyhrát. Klukům
výkon jara. Z tohoto důvody zů- nemám co vytknout, jejich přístaly také body v Klenovicích. stup byl příkladný. Nedá se nic
Můžeme litovat jen dalších ne- dělat, pokud budou padat dvě
proměněných šancí. Za vynika- mužstva tak nás to už nemine.“
jící výkon musím poděkovat
celému kolektivu a za výbornou SK Lipová - TJ Sokol Kožušany 1:2
kulisu také divákům. Ve zbýva- Rozhodčí: Lepka - Šmíd, M. Vlk.
jících dvou zápasech chceme bo- Podrobnosti nehlášeny!
-zv-

Lídr ukončil jarní jízdu kosteleckých holek
Sokol Božice - FC Kostelec
na Hané 3:1 (1:0)
Branka Kostelce: 68. Tomešová
z pen. Rozhodčí: Mil. Trávníček.
Kostelec bez ŽK. Diváků: 30.
Sestava Kostelce: Otáhalová Burgetová, Všetičková, Pitáková, Křížková - Knápková, Bošková, Tomešová, Oravcová
(30. Karásková) - Matoušková,
Páleníková. Trenér: Petr Merta.
O medailovou naději zajížděly
v neděli bojovat fotbalistky
Kostelce na Hané na horkou půdu vedoucího celku tabulky
z Božic. Na podzim se svěřenkám trenéra Petra Merty podařilo suverénního lídra soutěže
v domácím prostředí překvapivě porazit, ale tentokrát si na
Hanačky daly domácí plejerky
pozor a úplně stejným poměrem
jim podzimní porážku vrátily.
Bohužel
tento
výsledek

s největší pravděpodobností připravil hráčky Kostelce o možnost zisku medaile ve své premiérové divizní sezóně.

tivně zhatila za deset minut třetí
branka Božic, na kterou už nedokázal Kostelec odpovědět.
„Holky tentokrát nastoupily až

MS DIVIZE, ŽENY
Od začátku tentokrát působily
hostující hráčky nezvykle zakřiknutým dojmem a zkušenější
fotbalistky Božic toho využily
k získání trvalé územní převahy
a také od 24. minuty vedení 1:0.
Svůj náskok pojistil domácí
výběr krátce po změně stran, ale
jen díky nevyužívání brejků
Kostelce. Velmi dobré příležitosti nevyužily Matoušková
s Páleníkovou a snížení zařídila
až cizelérsky proměněným pokutovým kopem Tomešová.
Naděje na remízu však defini-

s přehnaným respektem a zkušené soupeřky toho dokázaly
využít. Herně byly Božice vyspělejší a jejich výhra byla zasloužená. Výrazná územní převaha a také dvakrát nastřelené
břevno toho byly jednoznačným důkazem. Nezbývá nám
tak než se soustředit na sobotní
závěrečný zápas sezóny
s Velkými Pavlovicemi, ve
kterém chceme naplno bodovat,“ zve na derniéru premiérové sezóny kostelecký trenér
Petr Merta.
-zv-

POZVÁNKA NA FOTBAL:
MS DIVIZE ŽEN - 18. kolo

FC KOSTELEC NA HANÉ
SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE
SOBOTA 6. 6. 2009 14:00 HODIN
Fotbalový stánek v Kostelci na Hané

1. června 2009

Záchrana Výšovic v okresním přeboru se po prohře posunula do oblasti teorie

TJ Sokol Čechovice „B“
- FC Výšovice 3:2 (2:0)
Branky: 11. Horák, 25. Chmelík,
79. L. Šťastný - 70. Batík, 75.
Kypr. ŽK: Horák - Koldas, Krajíček, Batík. Diváků: 50. Rozhodčí: Vinklárek - Hrubý, Duda.
Sestavy mužstev - Sokol Čechovice „B“: Trajer - Jakub Antoníček, L. Šťastný, Bilík, P.
Antoníček - Drešr, Petr Haluza (54. Kolečkář), Nakládal, Vítek (46. Mach) - J.
Horák, Chmelík (89. Lisický).
Trenér: Stanislav Bilík. FC
Výšovice: Hruban - Koldas,
Krajíček, J. Škop, M. Škop - Pavelka, Kypr, Grepl (35. Škultéty), Koukal - Kvapil, Batík.
Trenér: Tomáš Fischer.
ČECHOVICE - Soubojem o
holé přežití, by se dal nazvat sobotní zápas odehraný na hřišti v
Čechovicích v rámci 24. kola II.
třídy OFS mezi místní rezervou
a jedenáctkou Sokola Výšovice,
tedy mezi mužstvy, kterým patřila nezáviděníhodná poslední
dvě místa tabulky. V minule
odehraném kole se aktérům tohoto utkání dařilo rozdílně. Zatímco Výšovice doma udolaly
Zdětín 1:0, čechovické rezervě
nesvědčila umělá tráva v Konici
a přivezla si odtamtud potupný
sedmigólový příděl. Na konci
zápasu, hraného o šest bodů, se
z vítězství radovali domácí.
V úvodu utkání se ani jedno z
mužstev k přímému ohrožení
soupeřovy branky nedostávalo.
První nepřesnou střelu na branku domácích vyslal z trestného
kopu J. Škop. Na druhé straně
Horák vyzval ke skórování pěkným centrem z levého křídla
Drešra, ale jeho nepřesná hlavička skončila v zámezí. V 11. minutě se poprvé měnil stav utkání. Haluza zakroutil míč z
trestného kopu před výšovickou
branku, kam si naběhl trestuhodně nepokrytý Horák a poho-

dlně zblízka dorazil míč za záda
Hrubana - 1:0. Po obdrženém
gólu se ve hře dopředu začali
prosazovat i hosté. Nejprve míč
po dobře rozehraném rohovém
kopu Kvapilem odvracela obrana z potížemi do bezpečí. Pak si
na přesný dlouhý centr naběhl

mácím dvoubrankové vedení.
Závěrečné minuty první půle
patřily hostům. Nejprve Kvapilovu střelu odvrátila obrana na
roh. Pak před nabíhajícím Škultétym zasahoval na poslední
chvíli vyběhnuvší gólman Trajer.
Následovala bomba Kvapila,
kterou brankář zkrotil až
napodruhé. Když se neujala
ani střela Kypra, odcházeli
aktéři zápasu do šaten za
stavu 2:0 pro Čechovice.
Po změně stran domácí hráči
vědomi si dvoubrankového vedení, začali spíše myslet na
obranu než na útok, což se jim
později vymstilo. Ale několik
příležitostí si vytvořili. V 56.
minutě Šťastný z trestného kopu
vystřelil těsně podél tyče do
zámezí. Další standardku

NAVŠTÍVILI JSME
Koukal, ale zakončoval nepřesně. Do třetice ve 20. minutě
vypálil z 12 metrů Kvapil a jeho
bomba skončila po teči na tyči.
Chvíli na to se potvrdilo otřepané fotbalové rčení, nedáš - dostaneš. Po rohovém kopu Haluzy se k míči dostal Chmelík a
opakovanou střelou zařídil do-

HLASY TRENÉRŮ
Stanislav BILÍK (TJ Sokol Čechovice): „Byl to souboj o záchranu
a takové zápasy jsou vždy nervózní. Vedli jsme 2:0, což nás ukolébalo a soupeř po dvou chybách v naší obraně vyrovnal. Za nerozhodného stavu mi stoupl adrenalin v krvi a začal jsem zvyšovat hlas.
Gól v závěru utkání ze standardky nám zajistil důležité tři body.“
Tomáš FISCHER (FC Výšovice): „V prvním poločase byli lepší
domácí, moji svěřenci se báli hrát. Ve druhé půli jsme byli lepší my.
Podařilo se nám vyrovnat, ale nakonec jsme dostali nešťastný gól z
trestného kopu. Za výkon ve druhém poločase nemám klukům co vytknout. K situaci, kdy nám v závěru utkání nebyla uznána branka pro
ofsajd se vzhledem k místu kde jsem stál nemohu vyjádřit. Od toho
jsou rozhodčí.“
-lkstejného hráče odvrátila obrana
na roh. Chvíli po tom se ještě
prokličkoval do velkého vápna
Horák, přihrál Nakládalovi, který však na míč nedosáhl. Výšo-

vice v této fázi hry dobře kombinovaly, ale pouze ve středu hřiště. Pokud se odhodlaly k zakončení, tak pouze střelbou z dálky což pro domácí příliš nebezpečné nebylo. Přesto dokázaly
zápas zdramatizovat. Kontaktní
gól zařídil Batík přesnou střelou
k tyči - 1:2. A pět minut na to
hosté dokonce vyrovnali. Trestný kop z kopačky Krajíčka vyboxoval domácí gólman pouze
před sebe, do míst kde stál Kypr,
který bez zaváhání uklidil míč
do sítě - 2:2. Za nerozhodného
stavu domácí ožili, začali ohrožovat soupeřovu branku a v 79.
minutě zvrátili vedení na svou
stranu. Šťastným autorem gólu
byl Šťastný, který z trestného
kopu přesnou střelou k tyči prostřelil vše co mu stálo v cestě,
včetně gólmana a domácí rezerva opět vedla - 3:2. Hosté však
nehodlali odjet domů s prázdnou. Po spolupráci Krajíčka s
Batíkem, druhý jmenovaný Dokonce dopravil míč za záda čechovického gólmana. Ten však
pro postavení mimo hru uznán
nebyl, což hosté nesli dost nelibě. Vzhledem k tomu, že závěrečný tlak Výšovic, již vyšel naplano, mohli se po závěrečném
Ubránili se. Čechovická obrana ve druhé půli ubránila nápor Výšovic a díky vítězství se domácí vzdalují sestupové hrozbě hvizdu radovat z těsného vítězfoto: Lubomír Kaprál ství domácí.
-lk-

Kralice bodově loupily v Litovli
TJ Tatran Litovel - FC Kralice na Hané
0:1 (0:1)
Branka Kralic: 15. Z. Petržela. Rozhodčí: Tomeček - Běhal, Machala.
ŽK Kralic: Smýkal, Hatle. Diváků:
200. Sestava Kralic: Kaštil - Répal
(55. O. Petržela), Ohlídal, Smýkal,
M. Trnavský - Valtr, Růžička, Vybíhal, Hatle - Z. Petržela (85. Kolář),
Dočkal. Trenér: Zdeněk Chytka.
Kraličtí fotbalisté střídají svou tvář
pravidelně jako den a noc. Tentokrát
přišla řada na tu světlejší stránku jejich výkonnosti a odměnou jim bylo
překvapivé vítězství na půdě silné
Litovle. Ještě zajímavějším faktem
na celé věci je to, že hostující kouč
Zdeněk Chytka oproti svým zvy-

PŘEBOR OKFS

klostem zcela přeházel sestavu a navíc postrádal dvě stabilní opory Lišku s Halenkou. V bráně se místo
v minulém utkání chybujícího Kofroně objevil velezkušený Kaštil a ortodoxní stoper Dočkal operoval
vprvní půli na hrotu! „Rozhodl jsem
se dát mužstvu tímto způsobem nějaký impuls a ono to přineslo efekt,“
potutelně se po střetnutí usmíval
Chytka. Efekt a jaký! Kralice favorizovaného soupeře vprvní půli prakticky k ničemu nepustily a jen díky
své zbrklosti v zakončení vedli hosté jen jednobrankovým náskokem.

Po změně stran pak Litovelští získali územní převahu, ze které ovšem i
díky několika povedeným zákrokům „náhradníka“ Kaštila skórovat
nedokázali. Tříbodový zisk tak přiblížil Kralicím velmi reálně dvě kola
před koncem bronzovou příčku!
Na velmi dobře připraveném pažitu
rozehrálo hostující mužstvo velmi
povedený part. „Na takovém terénu
je radost hrát,“ chválil mechový samet litovelského hřiště hostující
kouč. Balón přilepený na noze, který putoval povětšinu času mezi
schutí hrající jedenáctkou Kralic, to
je projev, který potěší každého kouče. Díky své převaze se dostali hosté velmi brzy do zaslouženého ve-

dení. Po akci nejlepšího muže na
hřišti Vybíhala se opřel do míče střelecky disponovaný Z. Petržela a jeho pumelici zastavila až síť domácí
svatyně - 0:1. Místo obvyklého sebeuspokojení pokračovali Kraličtí
ve svižné hře i nadále, ale rozdílové
branky nedosáhli. Po Dočkalově
přihrávce neusměrnil do sítě
z nadějné pozice míč Růžička, aby
svou druhou trefu nepřidal ani
z bezprostřední blízkosti Zdeněk
Petržela. Po vydařeném poločase se
hostující tým po změně stran více
soustředil na defenzívu. „Zpátky na
svůj post se přesunul Dočkal a sázka na obranu nám přes určitou převahu soupeře vyšla,“ spokojeně

hodnotil udržení čistého konta
Chytka. Nutno podotknout, že ve
druhé půli měla obrana Kralic
opravdu hodně co dělat, ale v čele
s natěšeným Kaštilem si se všemi
akcemi domácích poradila. Výsledkem pak je tříbodový zisk a přiblížení se ke třetí příčce! „Myslím, že
jsme sehráli opravdu výborný
zápas. Od začátku jsme sdomácími
hráli otevřenou hru a po nevydařeném
domácím
střetnutí
s Jeseníkem jsme se snad vrátili do
pohody. Uvidíme jestli konečně
protrhneme domácí smůlu vsobotu
s Přerovem,“ hodnotil vydařenou
partii svého souboru hostující kouč
Zdeněk Chytka.
-zv-
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ZÁPASOVÁ NABÍDKA
DIVIZE, SKUPINA„D“
28. kolo: Sokol Konice - FK Šardice (sobota 6.6., 16:00, Mil. Trávníček
- Chabiča, Sedlář), SK Spartak Hulín - TJ Sokol Protivanov (sobota 6.6.,
16:30, Lalík - Nesrsta, Orieščík).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
29. kolo: FC Kralice na Hané - 1. FC Přerov (sobota 6.6., 16:30, Pěček
- Niederle, O. Šrámek), TJ Sokol Určice - Sokol Leština (neděle 7.6.,
16:30, Machala - Běhal, Kopecký).
I.ATŘÍDA, SKUPINA„B“
25. kolo: FKM Opatovice/Všechovice - SK Jesenec (neděle 7.6., 10:00,
Kučera - Žufan, Sigmund), TJ Sokol Mostkovice - SK Lipová (neděle
7.6., 16:30, Kubíček - Hetmánek, O. Šrámek), SK Náměšť na Hané - TJ
Sokol Klenovice n.H. (sobota 6.6., 16:30, J. Šmíd ml. - Grepl, Žufan),
Spartak VTJ Lipník n./B. -TJ Sokol Čechovice (neděle 7.6., 15:30, Navrátil - Pospíšil, Baďura), TJ ORESVO Sokol Plumlov - FK Nové Sady
(sobota 6.6., 16:30, Lizna - M. Vlk, Motal).
I.B TŘÍDA, SKUPINA„A“
25. kolo: TJ Sokol Tovačov - FC Kostelec na Hané (neděle 7.6., 16:30,
Vrážel - Boháč, Strubl), TJ Haná Prostějov - TJ Haná Nezamyslice (sobota 6.6., 16:30, Janík - Hetmánek, OFS), FK Němčice nad Hanou -TJ
Sokol Radslavice (sobota 6.6., 16:30, Ženožička - Valouch, Januš), Sokol
Domaželice
TJ Sokol Vrchoslavice (neděle 7.6., 10:00, Vyroubal -Tomášek, Petr), TJ
Sokol Pivín - FK Býškovice/H. Újezd (neděle 7.6., 16:30, Kovalec - Slončík, K. Krutovský).
II. TŘÍDA- PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
25. kolo: FC Výšovice - Sokol Konice „B“ (NE 7.6., 16:30), TJ Sokol
Brodek u Prostějova - FC Dobromilice (NE 7.6., 16:30), Sokol Přemyslovice -TJ Sokol Určice „B“ (NE 7.6., 16:30), TJ Sokol Držovice - Sokol Otaslavice (ST 3.6., 16:30), FC Hvozd - Sokol Vrahovice (SO 6.6.,
16:30), Sokol Bedihošť - TJ Sokol Čechovice „B“ (NE 7.6., 10:00, hřiště
Hrubčice), TJ Sokol Protivanov „B“ - TJ Sokol Zdětín (NE 7.6., 16:30).
III. TŘÍDA
25. kolo: Sokol Čechy pod Kosířem - FC Kostelec na Hané „B“ (NE 7.6.,
16:30), TJ Otinoves - TJ Smržice (NE 7.6., 16:30), TJ Pavlovice u Kojetína - TJ Sokol Tištín (NE 7.6., 16:30), Sokol Vícov - FC Kralice na Hané
„B“ (NE 7.6., 16:30), TJ Jiskra Brodek u Konice TJ Horní Štěpánov (NE
7.6., 16:30), SK Jesenec „B“ - TJ Vitčice (NE 7.6., 16:30), Sokol Olšany
- FC Ptení (NE 7.6., 11:00).
IV. TŘÍDA, SKUPINA„A“
17. kolo: FC Hrubčice - TJ Krumsín (NE 7.6., 16:30), TJ Sokol Kladky Sokol Otaslavice „B“ (NE 7.6., 16:30), Sokol Rozstání - Sokol Přemyslovice „C“ (SO 6.6., 16:30, hřiště Přemyslovice), TJ Sokol Zdětín „B“ TJ Haná Prostějov „B“ (SO 6.6., 16:30).
IV TŘÍDA, SKUPINA„B“
17. kolo: FK Němčice nad Hanou „B“ - TJ Haná Nezamyslice „B“
(NE 7.6., 16:30), TJ Sokol Tvorovice -TJ Želeč (SO 6.6., 16:30), TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“ - FC Morávia Doloplazy (SO 6.6., 16:30),
TJ Sokol Ivaň - Sokol Přemyslovice „B“ (SO 6.6., 16:30).
Moravskoslezská divize žen, skupina „B“
18. kolo: FC Kostelec na Hané - Slavoj Velké Pavlovice (sobota 6.6.,
14:00, P. Antoníček).
Moravskoslezská divize dorostu, skupina „D“
26. kolo: Viktoria Otrokovice - 1. SK Prostějov (neděle 7.6., 10:15 starší
a 12:30 mladší, Gloser).
Krajský přebor, starší dorost
25. kolo: FKM Konice - Viktorie Přerov (sobota 6.6., 10:00, M. Vlk - R.
Motal, OFS), TJ Sokol Čechovice - TJ Haná Nezamyslice (sobota 6.6.,
10:00, O. Šrámek - OFS, OFS), TJ Tatran Litovel - FC Kralice na Hané
(sobota 6.6., 10:00, Vyroubal - OFS, OFS), FC Kostelec na Hané - Sokol
Tovačov (sobota 6.6., 9:00, I. Antoníček - Milar, OFS).
Krajský přebor, mladší dorost
25. kolo: FKM Konice - Viktorie Přerov (sobota 6.6., 12:15, R. Motal M. Vlk, OFS), TJ Sokol Čechovice - TJ Haná Nezamyslice (sobota 6.6.,
12:15, O. Šrámek - OFS, OFS), TJ Tatran Litovel - FC Kralice na Hané
(sobota 6.6., 12:15, Vyroubal - OFS, OFS), FC Kostelec na Hané - Sokol
Tovačov (sobota 6.6., 11:15, Milar - I. Antoníček, OFS).
Krajská soutěž, skupina „B“, starší dorost
25. kolo: FKM Opatovice/Všechovice - TJ Sokol Určice (neděle 7.6.,
14:15, Sigmund), SK Náměšť n.H. - TJ Sokol Vrahovice (sobota 6.6.,
14:15, Žufan).
Přebor OFS Prostějov - dorost
29. kolo: FC Výšovice - TJ Sokol Mostkovice (SO 6.6., 10:45), Sokol
Otaslavice - FK Němčice nad Hanou (SO 6.6., 10:00), Sokol Přemyslovice -TJ Sokol Protivanov (SO 6.6., 14:00), TJ Sokol Brodek u Prostějova - FC Dobromilice (SO 6.6., 14:00), TJ Sokol Pivín -TJ Sokol Klenovice na Hané (SO 6.6., 16:30), TJ Sokol Držovice - SK Lipová (NE 7.6.,
10:45).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-zv-

* FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY *
DIVIZE, SKUPINA„D“
27. kolo:FK Šardice - MKZ Rájec-Jestřebí 4:1,
FC Forman Boskovice - SK Spartak Hulín 0:1,
Framoz Rousínov - FK Mohelnice-Moravičany 3:0, SK Líšeň - SK Rostex Vyškov 1:1, Horácký FK Třebíč - FC Žďas Žďár nad Sázavou
1:2, FC Viktoria Otrokovice - SK Dekora
Ždírec nad Doubravou 0:1, FC Velké Meziříčí
- Sokol Konice 2:2, Sokol Protivanov - FS
Napajedla 1:1.
1. Šardice
28 20 4 460:21 64
2. Líšeň
28 19 5 457:22 62
3. Hulín
28 15 7 652:24 52
4. Třebíč
28 13 8 737:21 47
5. Vyškov
28 13 7 843:31 46
6. Otrokovice 28 11 6 1144:36 39
7. Žďár n/S
28 10 7 1145:50 37
8. Konice
28 11 4 1342:62 37
9. Protivanov 28 10 6 1234:31 36
10. Rousínov
28 10 4 1432:36 34
11. V. Meziříčí 28 9 7 1236:46 34
12. Napajedla
28 7 9 1233:50 30
13. Boskovice 28 8 6 1427:49 30
14. Ždírec n/D 28 7 5 1626:45 26
15. Rájec-Jestřebí 28 6 7 1529:49 25
16. Mohelnice 28 7 4 1731:55 25
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
28. kolo: Sokol Leština-FC Dolany 3:2, TJ Sokol Ústí u Hranic-FC Hněvotín 5:0, FC Želatovice-FK Mikulovice 1:3, 1.FC Přerov-SK Loštice 1:3, TJ Tatran Litovel-FC Kralice na
Hané 0:1,TJ Jeseník-FK Šternberk 4:1, TJ Zlaté Hory-FK Kozlovice 2:10, Sokol Určice1.HFK Olomouc "B" 0:1.
1. Mikulovice 28 21 3 469:27 66
2. Olomouc "B" 28 16 5 754:32 53
3. Litovel
28 15 1 1252:33 46
4. Kralice
28 14 4 1039:34 46
5. Určice
28 12 8 844:43 44
6. Dolany
28 12 5 1157:48 41
7. Hněvotín
28 12 5 1148:44 41
8. Jeseník
28 11 5 1241:47 38
9. Kozlovice 28 10 5 1359:57 35
10. Želatovice 28 10 5 1359:65 35
11. Přerov
28 10 4 1443:41 34

12. Ústí u Hranic 28 10 4 1443:51 34
13. Šternberk
28 9 5 1441:54 32
14. Zlaté Hory 28 8 6 1429:51 30
15. Leština
28 7 8 1330:65 29
16. Loštice
28 7 7 1436:52 28
I.ATŘÍDA, SKUPINA"B"
24. kolo: SK Jesenec-FK Nové Sady 4:0, TJ
Sokol Čechovice-TJ ORESVO Sokol Plumlov 0:1, TJ Sokol Bělotín-Spartak VTJ Lipník
nad Bečvou 1:2, TJ Sokol Klenovice na
Hané-FK Brodek u Přerova 1:0, TJ Sokol
Troubky-SK Náměšť na Hané 2:3, SK Lipová-TJ Sokol Kožušany 1:2, FKM Opatovice-Všechovice-TJ Sokol Mostkovice 2:1.
1. Bělotín
24 16 2 652:25 50
2. Jesenec
24 15 4 563:30 49
3. Brodek u PR 24 12 4 860:44 40
4. Kožušany
24 13 1 1044:44 40
5. Troubky
24 11 6 745:29 39
6. Náměšť
24 12 2 1050:41 38
7. Opatovice 24 10 8 634:32 38
8. Klenovice 24 9 5 1036:45 32
9. Nové Sady 24 7 10 730:32 31
10. Plumlov
24 9 3 1241:47 30
11. Čechovice 24 9 1 1430:41 28
12. Lipník
24 8 3 1331:40 27
13. Mostkovice 24 5 8 1123:45 23
14. Lipová
24 2 3 1912:56 9
I.BTŘÍDA, SKUPINA"A"
24. kolo: FC Kostelec na Hané-FK Býškovice/Horní Újezd 2:4, TJ Sokol Horní Moštěnice-TJ Sokol Pivín 3:0, TJ Sokol Vrchoslavice-Tatran Všechovice 1:3,TJ Sokol Radslavice-Sokol Domaželice 2:1, TJ Slavoj Kojetín-FK Němčice nad Hanou 2:0, TJ Haná
Nezamyslice-TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou 0:0, TJ Sokol Tovačov-TJ Haná Prostějov 3:1.
1. Kojetín
24 17 5 261:29 56
2. Všechovice 24 17 4 365:26 55
3. Býškovice 24 14 4 641:27 46
4. Prostějov
24 12 5 754:38 41
5. H. Moštěnice 24 11 5 837:23 38
6. Kostelec
24 11 5 845:34 38
7. Hustopeče 24 9 8 740:33 35

8. Vrchoslavice 24 6 10 833:44 28
9. Tovačov
24 7 5 1232:38 26
10. Pivín
24 7 5 1236:59 26
11. Nezamyslice 24 6 7 1126:33 25
12. Radslavice 24 5 8 1126:44 23
13. Domaželice 24 2 8 1426:51 14
14. Němčice
24 2 5 1720:63 11
PŘEBOR OFS Prostějov
24. kolo:TJ Sokol Určice "B"-Sokol Konice
"B" 1:0(P. Kouřil), TJ Sokol Čechovice "B"FC Výšovice 3:2(Nakládal, L. Šťastný, Chmelík - Batík, Koukal), TJ Sokol Zdětín-Sokol
Bedihošť 1:3 (Kučera - Bednář, Zemánek, Novák), Sokol Vrahovice-TJ Sokol Protivanov
"B" 4:0 (Můdrý, Dvořák, Šedivý, Tomeček),
TJ Sokol Otaslavice-FC Hvozd 8:1 Kaláb 4,
T. Vlachynský 2, Koudela, Parůžek - V. Bílý),
FC Dobromilice-TJ Sokol Držovice 3:5
(3:0!) (Macko, Špaček, Páleník - Dokoupil 3,
Zahradníček 2), Sokol Přemyslovice-TJ Sokol Brodek u Pv 1:0 (Vévoda).
1. Vrahovice 24 16 6 257:26 54
2. Určice "B" 24 15 5 442:33 50
3. Držovice
24 12 7 551:36 43
4. Bedihošť
24 13 3 846:38 42
5. Konice "B" 24 10 5 939:30 35
6. Otaslavice 24 10 5 953:49 35
7. Hvozd
24 8 8 836:37 32
8. Přemyslovice 24 7 9 840:31 30
9. Brodek u Pv 24 8 5 1146:49 29
10. Zdětín
24 7 6 1127:30 27
11. Protivanov "B" 24 6 7 1131:42 25
12. Čechovice "B" 24 7 3 1432:61 24
13. Dobromilice 24 6 3 1540:57 21
14. FC Výšovice 24 6 2 1630:51 20
III. třída, OFS
24. kolo: TJ Tištín-TJ Vitčice 0:0, FC Kostelec
na Hané "B"-SK Jesenec "B" 2:2, FC Ptení-Sokol Čechy p. K. 3:2, FC Kralice na Hané "B"Sokol Olšany 0:1, TJ Smržice-Sokol Vícov 2:3,
TJ Horní Štěpánov-TJ Otinoves 6:2, TJ Pavlovice u Kojetína-Jiskra Brodek u Konice 3:0.
1. Olšany
24 17 4 369:22 55
2. Brodek u K. 24 15 6 366:29 51
3. Otinoves
24 14 3 758:41 45

4. Kralice "B" 24 13 5 655:31 44
5. Pavlovice
24 13 2 958:63 41
6. Smržice
24 11 3 1054:45 36
7. H. Štěpánov 24 9 3 1244:57 30
8. Kostelec "B" 24 8 5 1137:57 29
9. Tištín
24 7 5 1233:46 26
10. Ptení
24 7 5 1225:43 26
11. Vitčice
24 7 4 1344:74 25
12. Jesenec "B" 24 7 3 1441:57 24
13. Čechy p. K. 24 7 2 1546:51 23
14. Vícov
24 7 2 1540:54 23
IV. třída, OFS skupina „A“
16. kolo:TJ Haná Prostějov "B"-Sokol Otaslavice "B" 3:2, TJ Krumsín-Sokol Kladky 2:6,
Sokol Přemyslovice "C"-FC Hrubčice 2:0, TJ
Sokol Zdětín "B"-Sokol Drahany 0:1.
1. Přemyslovice "C"14 12 1 145:11 37
2. Kladky
14 9 3 233:12 30
3. Prostějov "B" 14 9 3 238:19 30
4. Krumsín
14 8 0 632:24 24
5. Drahany
15 5 2 820:29 17
6. Hrubčice
14 4 4 622:27 16
7. Rozstání
14 4 2 819:32 14
8. Otaslavice "B"14 3 0 1115:43 9
9. Zdětín "B" 15 2 1 1214:41 7
IV. třída, OFS skupina „B“
16. kolo:FC Morávia Doloplazy-Sokol Tvorovice 2:0, Sokol Přemyslovice "B"-TJ Sokol
Brodek u Pv "B" 2:5, TJ Haná Nezamyslice
"B"-Sokol Ivaň 1:3, TJ Biskupice-FK Němčice
nad Hanou "B" 6:5. 11. kolo: Tvorovice - Ivaň
3:0 kontumačně!
1. Nezamyslice "B"14 11 1 239:18 34
2. Tvorovice 15 8 1 651:32 25
3. Přemyslovice "B"14 7 3 428:29 24
4. Ivaň
14 7 1 632:35 22
5. Biskupice
15 6 2 750:39 20
6. Želeč
14 3 8 321:18 17
7. Němčice "B" 14 5 2 732:31 17
8. Brodek u Pv "B" 14 4 1 926:44 13
9. Doloplazy 14 3 1 1021:54 10
MSDD - starší dorost
25. kolo:HFK Třebíč - SFK Vrchovina 6:0, FK
Kunovice - SK Líšeň 1:5, 1. SK Prostějov -

Tatran Brno Bohunice 3:1, FK Humpolec FC Viktoria Otrokovice 2:2, ČAFC Židenice
Brno - FC Velké Meziříčí 0:1, ČSK Uherský
Brod - FC Slovan Havlíčkův Brod 1:1, Městský
SK Břeclav - FC Dosta Bystrc-Kníničky 0:2.
1. SK Líšeň
24 17 4 364:16 55
2. Třebíč
24 17 2 566:22 53
3. Prostějov
24 14 4 650:29 46
4. Bystrc
24 10 6 845:37 36
5. Břeclav
24 11 2 1140:38 35
6. Bohunice
24 10 5 948:49 35
7. Otrokovice
24 9 7 840:36 34
8. V. Meziříčí
24 9 7 839:35 34
9. Vrchovina
24 9 4 1135:38 31
10. Uh. Brod
24 9 3 1230:58 30
11. H. Brod
24 8 5 1142:50 29
12. Humpolec
24 6 2 1639:63 20
13. Židenice
24 6 2 1627:60 20
14. Kunovice
24 5 3 1625:59 18
KRAJSKÝ PŘEBOR, STARŠÍ DOROST
24. kolo: Viktoria Přerov-TJ Sokol Tovačov
2:2, 1. HFK Olomouc "B"-FC Kostelec na
Hané 8:0, FK Šternberk-Spartak VTJ Lipník
n.B. 1:1, FC Kralice na Hané-FK Mohelnice/Moravičany 1:2, FK SAN JV Šumperk-TJ
Tatran Litovel 4:1, TJ Haná Nezamyslice-TJ
Slovan Černovír 1:2, FKM Konice-TJ Sokol
Čechovice 3:1.
1. Šumperk
24 20 1 398:20 61
2. Olomouc "B" 24 18 6 092:17 60
3. Litovel
24 19 2 367:23 59
4. Mohelnice 24 17 4 369:24 55
5. Černovír
24 12 3 952:47 39
6. Lipník n.B. 24 10 4 1037:60 34
7. Čechovice 24 8 5 1133:38 29
8. Konice
24 8 3 1334:60 27
9. Šternberk
23 7 3 1333:43 24
10. Přerov
24 7 3 1435:54 24
11. Tovačov
24 6 3 1527:69 21
12. Nezamyslice 24 6 2 1624:58 20
13. Kralice
24 5 4 1529:53 19
14. Kostelec
23 2 1 2021:85 7
KRAJSKÝ PŘEBOR, MLADŠÍ DOROST
24. kolo: Viktoria Přerov-TJ Sokol Tovačov

2:0, 1.HFK Olomouc "B"-FC Kostelec na
Hané 6:2, FK Šternberk-Spartak VTJ Lipník
n.B. 1:1, FC Kralice na Hané-FK Mohelnice/Moravičany 0:3, FK SAN JV Šumperk-TJ
Tatran Litovel 1:0, TJ Haná Nezamyslice-TJ
Slovan Černovír 1:2, FKM Konice-TJ Sokol
Čechovice 0:4.
1. Olomouc "B" 24 19 4 187:19 61
2. Šumperk
24 17 5 272:20 56
3. Mohelnice 24 17 1 683:20 52
4. Šternberk
23 15 4 457:27 49
5. Přerov
24 14 3 750:41 45
6. Černovír
24 12 2 1076:35 38
7. Litovel
24 11 2 1152:47 35
8. Tovačov
24 9 3 1247:64 30
9. Kostelec
23 9 2 1253:55 29
10. Čechovice 24 7 4 1341:58 25
11. Lipník n.B. 24 6 3 1523:61 21
12. Kralice
24 4 4 1628:63 16
13. Konice
24 4 3 1722:101 15
14. Nezamyslice 24 2 2 2017:97 8
PŘEBOR OFS, DOROST
28. kolo: FK Němčice nad Hanou-TJ Sokol
Klenovice na Hané 5:0, FKM Konice "B"-TJ
Jiskra Brodek u Konice 4:3, TJ Sokol Protivanov-FC Výšovice 5:1, FC Dobromilice-Sokol
Přemyslovice 13:0, Sokol Otaslavice-TJ Sokol
Brodek u Pv 4:1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lipová
Dobromilice
Pivín
Klenovice
Protivanov
Otaslavice
Němčice
Držovice
Výšovice
Mostkovice
Konice "B"
Brodek u K.
Brodek u Pv
Přemyslovice

24
24
24
24
24
24
24
23
24
23
25
25
24
24

20
19
18
18
14
14
11
7
8
7
7
6
5
0

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

1135:11
2111:25
390:23
695:53
8102:43
987:52
1069:58
1250:54
1644:115
1462:71
1749:102
1738:95
1640:114
239:165

63
60
57
54
44
43
36
25
24
23
22
20
18
1
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Basketbalové minižačky

vyválčily bronz
Předminulý víkend měly své
sezónní vyvrcholení mladší
minižačky TJ OP Prostějov
v podobě Národního finále. Po
loňské stříbrné medaili odjížděla děvčata z Prostějova do
Prahy opět s těmi nejvyššími
ambicemi, které potvrdila ziskem třetího místa! Svou třídu
potvrdily svěřenkyně trenéra
Švécara svými výsledky, když
v průběhu celého turnaje prohrály jen v semifinále
s pozdějším vítězem z Hradce
Králové.
Medailová pouť začala v pátek
22. května základní skupinou a
drtivou výhrou s Havířovem
94:16. Téměř totožný nářez uštědřily mladé Hanačky i Litoměřicícm (92:19), což značilo jasný
postup z prvního místa. Po páteční zahřívačce už čekali ve vyřazovacích bojích v sobotu mnohem těžší protivníci. Hodně vyrovnaný duel s ŠSK Sadská rozhodly Prostějovanky podkošovou převahou a zvítězily 53:34.
V semifinálovém klání pak stál
na druhé straně soupeř
z nejsilnějších, naprostý tuzemský suverén této kategorie Sokol
Hradec Králové. Přestože oproti
minulé sezóně vzdorovaly Hanačky mnohem více, tak nakonec
odešly z palubovky poraženy
v poměru 46:70. Nedělní zápas o
třetí místo byl prakticky bojem o
královskou korunu nejlepšího
moravského celku. Pevná obrana
Prostějova nakonec odsunula

Valosun Brno na nepopulární
brambory a na Hanou se tak mohl vézt bronz po výsledku 46:29!
O kvalitě výběru TJ OP Prostějov svědčí i výběr Hany Tilšarové do All stars výběru celého
turnaje. Dalšími úspěšnými reprezentantkami svého klubu a
našeho města byly: Renata Fialová, Martina Burgetová, Nikola
Ošťádalová, Natálie Melichárková, Veronika Švécarová, Nikola Dufková, Klára Halmo, Veronika Kyselá, Adéla Neubauerová, Zuzana Handlová, Michaela
Krátká, Sára Jane Korbelová, Hana Hanousková a Bára Salajová a
trenérem byl Pavel Švécar. Na
úspěchu našich děvčat se podílela
početná skupina rodičovských fanoušků, poděkování patří i sponzorům: BAUSERVIS.CZ, městu
Prostějov a marketingové agentuře TK PLUS.
-zvKonečné pořadí Národního
finále mladších minižaček
2009 Praha Slovanka
1. Hradec Králové
2. Slovanka Praha
3. TJ OP Prostějov
4. Valosun Brno
5. TJ Žďár n.S.
6. ŠSK Sadská
7. Studánka Pardubice
8. TJ Havířov
9. SŠB Ostrava
10. Slovan Litoměřice
11. Sokol Toužim
12. TJ Klatovy

Další zápasnické kovy do Prostějova
Prostějovští mládežničtí zápasníci Sokola I sbírali opět medaile. Nejprve reprezentovali svůj
region jako vybraný oddíl ČOS
na republikových přeborech
v Hodoníně, kde získal bronz ve
váze do 120 kg Michal Wicha,
stříbro v nejvíce obsazené
žákovské kategorii do 53 kg
uzmul Jakub Pospíšil a Stanislav Matela do 66 kg třetí místo.
Na MČR družstev v Hradci
Králové pak vyválčili Prostějovští z šestadvaceti oddílů solidní
šestou příčku v sestavě, když
výše zmíněné borce doplnili:
Zbořil, Juračka, Vitásek, Pokrivka, Krček a Hájek.

Také vysoce nadprůměrný
výkon podal Jakub Pospíšil, jenž je určitě nejtechničtějším
borcem Prostějova. Vlastní 7 titulů mistra ČR a třikrát byl ve finále prestižních světových soutěží v Oslu, Utrechtu a Katowicích,“ hodnotil jeden z trenérů
Sokola I Jindřich Hejčík.

Muži zatím na třetím místě
Prvoligová soutěž seniorů za sebou
má
druhé
dějství
v Chomutově a nováček
z Prostějova se zatím drží na
výtečné třetí příčce. Za Sokol I
bodovali: Hejčík 19 bodů, Karger 16, Wicha 14, Pokrivka 14,
Hloušek 7, Bukva 6, P. Pokrivka
Osm finálových účastí v Meziboří 5, Chytil 5. Průběžné pořadí: 1.
Prestižní klání v severočeském Havlíčkův Brod 183 bodů, 2.
Meziboří, kterého se zúčastnilo Chomutov 137, Sokol I Prostě160 borců z 18 oddílů a mezi ob- jov 86, 4. Plzeň 79, 5. Praha 65.
rovskou konkurencí bodovali i
Krček v Lidicích stříbrný
chasníci z Hané. Největší
úspěch v podobě zlatých Renomovaný mezinárodní turumístění dosáhli Krček, Pokriv- naj v Lidicích přinesl do bohaté
ka, Dohnálek a Kořínek. Další medailové sbírky prostějovkvarteto Sokola I Pospíšil, Ma- ských zápasníků zatím poslední
tela, Wicha a Karger se mohlo kov. Zasloužil se o něj Jindřich
těšit z druhého místa. Neztratili Krček, který ve váze do 62 kg
se ani další členové družstva prokráčel až do finále. Jakub
(Polakovič, Krč, Hájek, Kad- Pospíšil po dvou výhrách a políček, Hrachovina, Vitásek, Bit- rážce s dánským reprezentanner) vedeného trenéry He- tem skončil pátý a o příčku výše
jčíkem, Smékalem a Novákem, stanul Stanislav Matela, jehož
kteří přidali další body ke kone- od medaile odstavil také Dán.
čnému
druhému
místu S vyrovnanou bilancí 1:1 absolv týmovém hodnocení, když le- voval turnaj Zajíček. „Máme za
pši než Prostějov byl jen Sokol sebou jarní část letošní sezóny a
Hnidousy. „Nejlepší výkon po- už se chystáme na blížící se Medal bezesporu Krček, když pora- moriál Gustava Frištenského
zil vítěze světové soutěže v naší sokolovně,“ uzavřel Jin-zvv Nizozemí Réze z Chomutova. dřich Hejčík.

SMRŽICKÝ FOTBAL SLAVÍ
Kulaté výročí svého založení oslaví fotbalový klub TJ SMRŽICE. V sobotu 20. června bude slavit smržický fotbal neuvěřitelných 75 let! Vše zahájí ve 13:00 hodin slavnostní schůze
v místním kulturním domě. Pak se celé dění přesune na fotbalové
hřiště, na kterém proběhne od 15:30 hodin střetnutí výběrů starých pánů TJ Smržice proti výběru okresu Prostějov. Od 18:00
hodin pak bude hrát k poslechu CASIO BAND.

Maďarský Debrecín vybral bodově sokolovnu
Silný soupeř byl nad síly domácích mladíků
Po deprimující minulotýdenní porážce na půdě nejsilnějšího maďarského celku Kecskemétu, prahli rohovníci BC DTJ Prostějov po napravení reputace s dalším výběrem zpoza Dunaje. Tentokrát se jednalo o
průběžně poslední klub interligové tabulky BVSC Debrecen. Z tohoto postavení byly tedy ambice domácích
rohovníků reálné, ne už tak ale při pohledu na sestavy obou celků. Zatímco
Prostějovští poskládali družstvo ze
samých
náctiletých
mladíků
s výjimkou zkušeného Duraje, tak
Debrecín nastoupil se zkušenými borci. Věkově sice hostující borci Hanáky nepřevyšovali, ale zkušenostmi
z mezinárodních klání několikanásobně. To se také plně projevilo
v samotném střetnutí, ve kterém sebedůvěra z debrecínských rohovníků
přímo čišela. Sympatické na svěřencích trenéra Radka Křížka určitě bylo,
že i přes nezvykle chladnou atmosféru téměř prázdné sokolovny se vypjali k hodně bojovným a odvážným
výkonům. Nejlepší dojem určitě zanechali Michal Kučera, Mário Baláž,
Pavel Duda a Marek Chmela. Celkově sice Prostějov prohrál 5:9, ale
úroveň většiny zápasů musela střízlivě uvažujícího diváka určitě uspokojit. „Kluci to odboxovali jak nejlépe mohli a celková úroveň byla solidní. Soupeř byl velmi dobře připraven
a žádnou tragédii z porážky nedělám,“ chválil své svěřence za odvážný
výkon Radek Křížek, hlavní trenér
BC DTJ Prostějov.
Váhová kategorie do 54 kg: Michal
KUČERA - Norbert KALUCZA
0:2 na body
Domácí mladíček se vůbec věhlasu
soupeře nezalekl. Kalucza ostřílený
rutinér prostějovským fanouškům
dobře známý rohovník, účastník OH
v Pekingu měl nezkušeného holobrádka podle všech předpokladů vyhnat z ringu dlouho před limitem.
Díky odvážnému výkonu Kučery se
tak však nestalo. Přestože borec
v barvách Debrecínu udával od začátku tempo, tak v prvním kole velký náskok nezískal. Body mu naskákaly až
v průběhu druhého dějství díky drtivému nástupu, kdy byl Kučera počítán. Soustavný tlak Kaluczy pokračoval i v závěrečném dějství, ale Michal díky své zarputilosti vydržel až
do posledního gongu. Hosté vedou
0:2.
Váhová kategorie do 60 kg: Mário

BALÁŽ - János TÖRÖK 1:1 na
body
Souboj dvou mladíků přinesl velmi
zajímavý průběh. Zkušenější Török
se sice snažil na olomouckého odchovance tlačit, ale Baláž díky velmi
dobrému pohybu příliš neinkasoval.
Ve druhém kole dostalo střetnutí ty
pravé grády vpodobě častých výměn,
při kterých však ani jeden z boxerů
neměl navrch. Baláž připomínající
svým chytrým stylem Dunku ze
všech nástrah spřehledem unikal a tak
skončil zápas zaslouženou bodovou
remízou. Dvoubodové vedení Debrecínu trvá - 1:3.
Váhová kategorie do 64 kg: Josef
DURAJ - Ervin SZABÓ 0:2 na body
Nejzkušenější domácí boxer „Pepa“
Duraj narazil na obrovský maďarský
talent a nutno podotknout, že dost tvrdě. Szabó od začátku hýřil pohybem a
zasypával zakřiknutým dojmem působícího plejera rozmanitými údery.
Hned v prvním kole se také objevila
v Durajově obličeji krev! „Pepa“ sice
v prostřední pasáži přidal, ale bodovou ztrátu se mu smazat nepodařilo.
Také poslední kolo se neslo ve znamení rychlosti Maďara, který svou
mrštností vůbec očekávaný závěrečný tlak domácího borce nepřipustil.
Debrecín odskakuje na 1:5.
Váhová kategorie do 69 kg: Pavel
DUDA - Péter NAGY 2:0 na body
Dvojnásobný o hlavu vyšší maďarský šampion tentokrát narazil. Natěšený Duda po hodně vyrovnaných
prvních dvou kolech vycítil svou šanci a závěrečným tlakem získal nad
uvadajícím Nagym bodový náskok.
V posledním kole byl domácí borec
jednoznačně lepší a zařídil tak zcela
zaslouženě první výhru BC DTJ Prostějov v utkání. Celkově snížil na 3:5.
Váhová kategorie do 75 kg: Michal
PÍREK - Imre MÁNA0:2 r.s.c. ve 2.
kole
Na tento duel nebude Pírek určitě
vzpomínat rád. Několikanásobný maďarský šampion od úvodních vteřin
zcela ovládl dění mezi dvanácti provazy a zvláště pravačkou Michalovi zle
zatápěl. Pírkovi nelze upřít snahu, ale
na hodně dobře připraveného Mánu
zkrátka neměl. Postupem času začaly
navíc domácímu boxerovi docházet
síly a po dvou trefách přímo na „komoru“ rozhodčí střetnutí předčasně
ukončili. Debrecín jde do trháku - 3:7.

Pěkně chlapče. Mladý Mário Baláž dokázal sfavorizovaným soupeřem„tancovat“ celý zápas a zaslouženě bodoval remízou
foto: Zdeněk Pěnička
Váhová kategorie do 81 kg: Václav
HANEL - Tamás SZÉLL 0:2 r.s.c.
ve 2. kole
Hanel začal střetnutí překvapivě
hodně odvážně, zatímco Széll se rozjížděl hodně pozvolna. To vše značilo
hodně nezáživné první kolo. V tom
druhém už však Maďar převzal vývoj
plně do svých rukavic a Hanelovi evidentně docházely síly. Po sérii úderů
se pak domácí rohovník ocitl
v provazech, ve kterých jen útrpně čekal na vysvobozující verdikt rozhodčích - r.s.c.! Tento výsledek rozhodl
definitivně o vítězství Debrecínu -3:9.
Váhová kategorie do 91 kg: Marek
CHMELA - Szabolcs DEÉL 2:0 na
body
To nejlepší nakonec, alespoň co se
týká domácích fanoušků. Chmela začal střetnutí hodně aktivně, ale
v závěru prvního kola byl nečekaně
počítán. S tímto vědomím však Marek šel do zbývajících dvou dějství, ve
kterých vyvíjel na soupeře velký tlak.
Přes enormní snahu však žádnou pořádnou trefu nevyprodukoval, ale
velké množství dalších úderů mu nakonec přineslo zasloužené bodové
vítězství, které stanovilo konečný verdikt 5:9 ve prospěch hostujícího celku.
-zv-

POHLEDEM TRENÉRA
Očima trenéra Radka Křížka: „Kluci odboxovali to na co měli. Zápasy měly solidní úroveň a diváci viděli pěkný box. Soupeř neměl ani tak
silnou sestavu, jako my spíše slabší. Debrecín vyhrál zcela zaslouženě,
zkrátka není co řešit. Nejvíce se mi líbil výkony Kučery a Chmely.
Určitě mě nikdo z mých svěřenců nezklamal, žádnou vědu z těch posledních dvou porážek nedělám. Na druhou půlku interligy budu stavět
silnější sestavu. Necháme tam dva, tři mladé co boxovali teď a zbytek
doplníme z extraligového kádru. Po MČR jednotlivců v Praze nás čekají prázdniny.“
-zv-

BC DTJ Prostějov - BVSC Debrecen 5:9
do 57 kg:
do 60 kg:
do 64 kg:
do 69 kg:
do 75 kg:
do 81 kg:
do 91 kg:

Michal Kučera - Norbert Kalucza
0:2 na body
Mário Baláž - János Török
1:1 na body
Josef Duraj - Ervin Szabó
0:2 na body
Pavel Duda - Péter Nagy
2:0 na body
Michal Pírek - Imre Mána
0:2 r.s.c. ve 2. kole
Václav Hanel - Tamás Széll
0:2 r.s.c. ve 2. kole
Marek Chmela - Szabolcs Deél
2:0 na body

Bodové žně prostějovských nohejbalistů
Po minulém, výsledkově neúspěšném víkendu se tentokrát nohejbalistům Sokola I Prostějov dařilo.
Druholigový mužský tým sice jen
remizoval v domácím prostředí
s poslední Třebíčí, ale zbývající
výběry bodovaly naplno. Dorostenci uštědřili „kanára“ Českým Budějovicím a také mužská rezerva
udolala Přerov 6:4. Do mozaiky
přispěli i žáci, kteří si vyšlápli na vedoucí celek Moravského poháru
z Modřic.
Muži 2. liga: Sokol I Prostějov - TJ
Sokol Třebíč 5:5
V sobotu 30. května přivítali prostějovští nohejbalisté na domácím kurtu u sokolovny celek TJ Sokola Třebíč. Ve druhém kole 2. ligy v Třebíči
zvítězili hráči Sokola I Prostějov 6:3
a soupeř byl před zápasem na posledním místě tabulky. Domácí celek
však měl před zápasem opět velké
problémy s marodkou hráčů a tak nebyl zisk bodů vůbec jistý. Již po prvních dvojicích byl stav překvapivě
0:2 pro hostující celek a ukázalo se,
že zápas opravdu nebude snadný, jak
ukazovaly papírové předpoklady. Ve
dvojicích nejprve prohrála dvojice
Klaudy-Husařík 1:2 (9:10 ve 3. setu)
a posléze i dvojice Pluháček-Pacejka
1:2 (9:10 ve 3.setu). Ve trojicích pro-

stějovské sestavy Klaudy-PluháčekOmelka i trio Husařík-Valenta-Pacejka zvítězily, což značilo nerozhodný stav 2:2 na utkání. Důležitou
prostřední část zápasu odehráli hráči

NOHEJBAL
Sokola I Prostějov se střídavými
úspěchy, vloženou 3. dvojku prohráli a boj dvou singlistů prostějovského Klaudyho a hostujícího Širokého nakonec skončil přesvědčivým vítězstvím prostějovského
hráče. Za stavu 3:3 se očekávaly další zajímavá utkání a hned další trojice tuto skutečnost pouze potvrdily. V
další trojici hráči Sokola I Prostějov
ve složení Klaudy-Pluháček a Omelka prohráli oba sety velmi těsně a
vzápětí trojice Husařík-Pacejka-Valenta opět zvítězila ve svém utkání
2:1 a před rozhodujícími dvojicemi
byl stav nerozhodný 4:4, což se nečekalo. V závěrečných dvojicích vyhrál Klaudy s Husaříkem 2:1 a v poslední dvojce prohrál Pacejka s Pluháčkem snadno 0:2 a celek Prostějova si po remíze 5:5 mohl zaznamenat
další ztrátu bodu v domácím prostředí. „V tomto důležitém zápase šlo o

to, neztratit po předcházející domácí
porážce kontakt s čelem tabulky, což
se podařilo jen z poloviny, ale vzhledem k rozdílné kvalitě obou celků se
remíza považuje spíše za neúspěch.
Pokud se nám podaří bodovat i v dalším zápase na Bajdě Kroměříž můžeme stále pomýšlet na play-off o
postup do 1. ligy a nezbývá než doufat, že celek Sokola I Prostějov bude
konečně po řadě zápasů opět kompletní,“ hodnotil domácí bodovou
ztrátu předseda oddílu Richard Beneš.
Dorost extraliga: Sokol I Prostějov
- Dynamo České Budějovice 6:0
Další zápas finálové skupiny absolvovali prostějovští dorostenci v domácím prostředí s družstvem Dynama České Budějovice a po předcházející ztrátě bodu byl i pro ně tento zápas nesmírně důležitý. Po posledním víkendu navíc došlo v sestavách Sokola I k řadě změn a bylo
otázkou, zda povedou k lepšímu
výkonu celého týmu. Po dvojicích
byl stav 2:0 pro Sokol I Prostějov,
když domácí dvojice Klaudy-Dočekal zdolala dvojici soupeře 2:0, ve
druhé dvojici nová sestava domácích
Valenta-Pacejka po výborném výkonu porazila nejlepší dvojku hostů
Vondrášek-Štěpař 2:1. Již trojice na-

značily, že body zřejmě zůstanou
opět v Prostějově. Prostějovská trojice Dočekal-Anděl-Lokoč si poradila
s trojicí Dynama 2:0, stejně tak vyhrála své utkání další trojka KlaudyPacejka-Valenta nad nejsilnější formací hostů opět po vynikajícím
výkonu celé trojice - 2:0. V opětovně
nově sestavené třetí dvojici, v níž
hrál Lokoč s Pírkem podali oba dorostenci domácích bojovný výkon a
snadno zvítězili 2:0 na sety. V singlu
Klaudyho a Vondráška byl viděn
oboustranně kvalitní nohejbal, v němž měl nakonec více štěstí přesnější
a důraznější J. Klaudy, který posledním míčem ukončil rovněž celý extraligový zápas dorostenců s výsledkem 6:0 pro Sokol I Prostějov, který
si po zisku dvou bodů drží 2. místo v
tabulce za vedoucím celkem SK
Kotlářka Praha. „Před zápasem jsem
měl pohovor se všemi hráči o přístupu k utkání a jsem rád, že si má slova
moji svěřenci vzali k srdci a na kurtu
to bylo od prvního míče také vidět.
Spokojen jsem s nasazením všech
hráčů, nebudu dnes vyzvedávat jednotlivce, pochvalu zaslouží celý dorostenecký kolektiv. Takto se hrají
mistrovské zápasy a to i přes dílčí nedostatky v některých fázích zápasu,“
neskrýval spokojenost se zlepšeným

přístupem svých oveček trenér Richard Beneš.
KP: Spartak SME Přerov - Sokol
I Prostějov „B“ 6:4
Rezerva Sokola I Prostějov vyhrála
v sobotu své další utkání krajského
přeboru v Přerově s týmem Spartaku
SMEM Přerov B poměrem 6:4,
když body za Prostějov udělaly dvojice : Anděl-L. Pírek a Hubálek-L.
Pírek st., dále trojice L. Pírek-Hubálek-Štencl a Zapletal-Anděl-L.
Pírek 2x. Poslední bod Prostějova
přidal v singlu Lukáš Pírek a „B“ celek Sokola I Prostějov se po porážce
Hranic v Šumperku opět probojoval
do čela krajského přeboru, což je vynikající a nečekané.

Také žáci vítězní

V sobotu 30. května se odehrálo v
Kroměříži již IV. kolo dlouhodobé
soutěže „Moravského poháru žáků“
v němž si skvěle vedla trojice Prostějova v sestavě: Ftačnik, Roba a Pospíšil, kteří ani v jediném zápase nezaváhali a jasně 2:0 dokázali přehrát
i celkově vedoucí sestavu Sokola
SDS Exmost Modřic, když v celé
soutěži neztratili ani jediný set! V
celkovém pořadí „Moravského poháru žáků“ si drží celek Sokola I Prostějov bezpečné 2. místo.
-zv,rb-

Druhé místo čechovických fotbalových elévů
V neděli 24. května pořádal fotbalový oddíl TJ Sokol Čechovice turnaj
minipřípravek ročníku 2002 a mladších, na kterém se sešla vskutku
kvalitní konkurence. Na čecho-

vickém hřišti se představily nejmladší výběry takových klubů jako SK
Sigma Olomouc, FC Svratka Brno,
1. FC Přerov, TJ Haná Prostějov,
FK Němčice nad Hanou a samo-

Turecký pohár 2009
MALÝ FOTBAL V PIVÍNĚ! Fotbalový oddíl TJ Sokol Pivín pořádá turnaj v malé kopané „Turecký pohár 2009“. Tento turnaj se
bude konat ve dnech 27.-28. června 2009 v Pivíně, v areálu TJ SOKOL PIVÍN. Pro ty, což jsou z větší dálky se hodí říci, že Pivín se
nachází asi 13 km jihovýchodně od Prostějova. Startovné na jeden
tým činí 800 Kč, uzávěrky přihlášek jsou do 14. června 2009. Kontakt: TF: 776 346 989, nebo na email: sokol.pivin@seznam.cz
V případě hlášení přes email, prosím uveďte do předmětu zprávy:
Turecký pohár 2009 a dále v textu emailu uveďte: Název týmu a telefonní číslo na kontaktní osobu. Seznam přihlášených týmů se bude postupně doplňovat na webových stránkách .
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Nahoře trenéři zleva: Bílý, Klimeš, Kalabis, Ohlídal. Horní řada zleva: Adam Klimeš,
Jakub Jahelka, Michal Ráček, Matěj Palatka, Ondřej Sedláček, Ivo Pluháček
Dolní řada zleva: Filip Šubrt, Matyáš Kolařík, Jiří Dostál, Vojtěch Laurenčík, Tomáš Bílý, Bohdan Paar, Prokop Ohlídal, brankář: Jakub Jaroš

zřejmě domácího výběr TJ Sokol
Čechovice. Roli jednoznačného favorita potvrdili benjamínci olomoucké Sigmy, kteří prokráčeli turnajem beze ztráty květinky.
K výborným výkonům se ovšem
vzepjali i domácí elévové, kteří nakonec obsadili vynikající druhou
příčku. Tým pod vedením kvarteta
trenérů Bílého, Ohlídala, Kalabise a
Klimeše vstoupil do turnaje třemi
vysokými výhrami. V prvním duelu
porazili Čechovičtí protivníky
z Němčic 5:2, aby v dalším utkání
vyprovodili silný Přerov „rukavicí“
5:0. Třetí na řadě byli mladí hráči
Hané Prostějov - 5:2. Po tomto raketovém vstupu pomýšleli dokonce
na kov nejcennější! Zlaté sny však
odnesla
smolná
porážka
s brněnskou Svratkou v poměru 0:1,
kdy Čechovičtí přes velkou převahu
a několik šancí nedokázali skórovat
a ojedinělý brejk Brna rozhodl o jejich první porážce. Psychická deka
z předchozího zmaru se naplno projevila v závěrečném zápase se suve-

renní Sigmou a po porážce 0:8 se
museli domácí mladíci třást o stříbrný post. Díky výhře Přerova nad
brněnskou Svratkou se však vytoužené druhé příčky dočkali. „Kluci
odehráli tento turnaj s nasazením a
je na nich vidět obrovský pokrok,
který během roku co spolu začali
hrát udělali. Tato přípravka je vůbec
první minipřípravkou v historii našeho oddílu a tak je pro nás úspěch,

že se v tomto věku můžeme rovnat s
daleko většími oddíly než jsme
my,“ zhodnotil činnost nejmladšího
čechovického fotbalového týmu jeden z trenérů Petr Klimeš.
Konečné pořadí turnaje: 1. SK
Sigma Olomouc, 2. TJ Sokol Čechovice, 3. 1 .FC Přerov, 4. FC
Svratka Brno, 5. TJ Haná Prostějov, 6. FK Němčice nad Hanou.
-zv,klim-

TURNAJ PŘÍPRAVEK V ČECHOVICÍCH
Záštitu převzal starosta Jan Tesař
TJ Sokol Čechovice pořádá v neděli 7. června turnaj přípravek O pohár
starosty města Prostějova Jana Tesaře. Nad turnajem převzal záštitu starosta města Jan Tesař a toto klání bude mít velmi slušné obsazení. Přihlásilo se 10 mužstev z celé Moravy, 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. Bližší informace
na: www.fotbalcechovice.cz

1. června 2009
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EXHIBIČNÍ ČTYHŘA S NEČEKANÝM OBSAZENÍM

S Annou bude hrát Karel Nováček, proti Novákovi s Píchalovou
Jedním z hlavních taháků tento
týden probíhajícího UniCredit
Czech Open budou vedle současných profesionálních hráčů
účastnících se hlavního turnaje
i účastníci páteční exhibiční
čtyřhry. V pátečním odpoledni
se po příjezdu z golfového turnaje v nedalekém Slavkově
představí od 16:30 hodin na
centrálním kurtu tenisové veličiny nedávné minulosti. Na
jedné straně sítě bude stát Anna
Kurnikovová s prostějovským
rodákem a bývalým příslušníkem světové elitní desítky
Karlem Nováčkem. Proti nim
se pak nepostaví nikdo menší

než další slavní odchovanci
prostějovského tenisu Jiří Novák a současná ředitelka turnaje Petra Píchalová-Langrová.
Původní verze, kterou uveřejnil
jako první právě Prostějovský
Večerník s tím, že partnerem
Kurnikovové bude Jaromír
Jágr nám představitelé TK
PLUS nevyvrátili, ani nepotvrdili. Jedno je však jisté, konečné sestavení z bývalých profesionálních špičkových světových hráčů bude jistě ku prospěchu samotného tenisu. „K
mému zděšení se dospělo
k závěru, že opravdu budu muset nastoupit i já! Společně

s Jirkou Novákem se střetneme
se zkušeným párem Anna Kurnikovová, Karel Nováček, který má za sebou již několik podobných exhibicí. Jirka je také
pořád aktivním hráčem, takže
jen já jsem prakticky bez zápřahu. Snad to nějak zvládnu,“
s úsměvem popsala své pocity
před svým tenisovým comebackem bývalá světová hráčka
číslo 50 Petra Píchalová-Langrová. Exhibiční střetnutí se
bude hrát na jeden set a po jeho
odehrání bude hlavní star Kurnikovová ještě hrát s dalšími
pozvanými V.I.P. osobnostmi
formou super tie breaků.

Z dalšího bohatého doprovodného programu bude jistě
nejvíce zajímat prostějovské
fanoušky úterní dětský den na
nedalekém velodromu. Další
už tradičně vítanou zprávou je i
ta skutečnost, že špičkový tenis
bude v Prostějově opět jako každým rokem zadarmo. „Je to
stejné jako každý rok. Po čas
konání turnaje bude vstup do
našeho areálu volný,“ uzavřela
Petra Píchalová-Langrová. -zvDočká se konečně. Jednou z největších hvězd letošního UniCredit
Czech Open bude dozajista vedle Anny Kurnikovové i Tomáš Berdych.
Nasazená turnajová dvojka zatím na vítězství vmístě svého bydliště marně čeká.
Dočká se ho letos?
Foto: Jiří Vojzola

UNICREDIT CZECH OPEN 2009
PROGRAM
Pondělí 1. června 11:00 Finále kvalifikace
14:00 1. kolo dvouhry a čtyřhry
Úterý 2. června
11:00 1. kolo dvouhry a čtyřhry
Středa 3. června 11:00 2. kolo dvouhry a čtyřhry
Čtvrtek 4. června 11:00 Čtvrtfinále dvouhry a semifinále čtyřhry
Pátek 5. června
11:00 Semifinále dvouhry a finále čtyřhry
Sobota 6.června 11:00 Finále dvouhry
DOPROVODNÉ AKCE
Úterý 2. června
9:00 Dětský den UniCredit Czech Open
Středa 3. června 20:00 Hráčská párty (Hotel TC)
Pátek 5. června
10:00 Den UniCredit Bank
13:00 V.I.P. Golfový turnaj ve Slavkově u Brna
Sobota 6. června 10:00 V.I.P. tenisový urnaj

Úřadujícím panovníkem UniCredit Czech Open je Argentinec Augustin
Calleri.
Foto: Jiří Vojzola

GALERIE VÍTĚZŮ
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Karol KUČERA (Slovensko)
Andrea GAUDENZI (Itálie)
Andrej ČESNOKOV (Rusko)
Bohdan ULIHRACH (Česká republika)
Richard FROMBERG (Austrálie)
Richard FROMBERG (Austrálie)
Anders VINCIGUERA (Švédsko)
Bohdan ULIHRACH (Česká republika)
Guillermo CORIA (Argentina)
Radek ŠTĚPÁNEK (Česká republika)
Radek ŠTĚPÁNEK (Česká republika)
Jarkko NIEMINEN (Finsko)
Jan HÁJEK (Česká republika)
Sergio ROITMAN (Argentina)
Augustin CALLERI (Argentina)
?????????????

Radek ŠTĚPÁNEK (1) - Pablo CUEVAS
Horacio ZEBALLOS - Potito STARACE
Flavio CIPOLLA - Nicolas MASSU
Alberto MARTIN - Andrej GOLUBJOV (7)
Ivan LJUBIČIČ (4)- Brian DABUL
Blaž KAVČIČ - Jerzy JANOWICZ
Kvalifikant - Kvalifikant
Daniel GIMENO-TRAVER - Frederico GIL (5)
Ivan NAVARRO (8) - Victor CRIVOI
Marcel GRANOLLERS - Dominik HRBATÝ
Steve DARCIS - Rui MACHADO
Kvalifikant - Igor ANDREJEV (3)
Ivo MINÁŘ (6) - Sergio ROITMAN
Pavel ŠNOBEL - Kvalifikant
Augustin CALLERI - Thomaz BELLUCI
Olivier ROCHUS - Tomáš BERDYCH (2)
Zpravodajský a společenský týdeník. Vydavatel Haná Press, s.r.o., IČO 267 822 94. Šéfredaktor Bohumil Pácl. Adresa: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov.
Tel.: 582 333 433. E-mail: vecernik@pv.cz, webové stránky: www.vecernikpv.cz
Tiskne Novotisk Olomouc, s.r.o. Distribuce R.E.T. Olomouc, soukromí prodejci. Příjem inzerce: Olomoucká 10, Prostějov, tel./fax: 582 333 433. Registrováno pod č. 037090297.
Materiály označené -in- jsou placenou inzercí. “PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou.

PŘIHLÁŠENÍ HRÁČI
Ivan LJUBIČIČ
Frederico GIL
Ivo MINÁŘ
Diego GIMENO-TRAVER
Ivan NAVARRO
Andrej GOLUBJOV
Marcel GRANOLLERS
Augustin CALLERI
Alberto MARTIN
Potito STARACE
Steve DARCIS
Victor CRIVOI
Sergio ROITMAN
Brian DABUL
Flavio CIPOLLA
Nicolas MASSU
Thomaz BELLUCI
Horacio ZEBALLOS
Rui MACHADO
Olivier ROCHUS
Pablo CUEVAS
Dominik HRBATÝ
Pavel ŠNOBEL
Blaž KAVČIČ

Chorvatsko
Portugalsko
ČR
Španělsko
Španělsko
Kazachstán
Španělsko
Argentina
Španělsko
Itálie
Belgie
Rumunsko
Argentina
Argentina
Itálie
Chile
Brazílie
Argentina
Portugalsko
Belgie
Uruguay
Slovensko
ČR
Slovinsko

53
66
85
83
84
88
90
92
95
97
98
99
101
107
109
113
117
122
125
127
129
161
174
234

„DIVOKÉ“ KARTY
Radek ŠTĚPÁNEK ČR
19
Tomáš BERDYCH ČR
20
Igor ANDREJEV Rusko
27
Jerzy JANOWICZ Polsko
307
Vysvětlení: číslo znamená současné umístění v žebříčku ATP
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KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP SE BLÍŽÍ
Už jsou přihlášena první mužstva!

Ve dnech 10. - 12. července
2009 se bude konat v Krumsíně pod záštitou senátorky
Boženy Sekaninové největší
turnaj v malé kopané na Moravě pod názvem KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2009. XIII.
ročník tohoto turnaje bude
mít začátek v pátek 10. července 2009 v 16:00 hodin. Finále
se hraje v neděli 12. července v
odpoledních hodinách. Pořadatelem je oddíl kopané TJ
KRUMSÍN, na jehož fotbalovém hřišti turnaj proběhne.
Je připraveno pět travnatých
hřišť, na kterých se odehrají
zápasy jednotlivých skupin.
Na regulérnost budou dohlížet
po celou dobu turnaje výhradně profesionální rozhodčí.
„Ubytování si zajišťuje každý
tým samostatně. Po dohodě s pořadateli lze stanovat v bezprostřední blízkosti fotbalového hřiště TJ Krumsín. V areálu hřiště
se bude prodávat 24 hodin denně
teplé jídlo a občerstvení. Navíc
se účastníci turnaje mohou těšit
na sobotní večer, kdy bude na
hřišti uspořádána taneční zábava. Letos vystoupí opět živá roc-

ková kapela,“ říká Martin
Ošťádal, hlavní organizátor turnaje. „Snažíme se každým rokem na turnaji něco vylepšovat.
Tentokrát jsme si dali opět záležet na propagačních materiálech, veškeré informace postupně zveřejňujeme na oficiálních internetových stránkách
turnaje na nové adrese
www.krumsin.cz . Na těchto
stránkách budeme zveřejňovat
dosud přihlášená družstva, propozice, rozlosování a jiné aktuální informace k turnaji. Na stránkách je spuštěna diskuze, kde
přivítáme jakékoliv názory a dotazy ohledně turnaje. Obec
Krumsín nám umožnila na těchto stránkách využívat redakční
systém, aktualizace je tak mnohem snazší. Také areál TJ Krumsín doznal opět mnoho změn k
lepšímu, jsme připraveni na cokoliv. Přibylo kryté posezení, taneční parket a venkovní sprchy.
V areálu fotbalového hřiště bude
k dispozici po celou dobu turnaje zdarma internet od společnosti PLNET. Na turnaji bude 10
profesionálních rozhodčích, každý zápas budou pískat dva rozhodčí, tedy i na pomezí. Kontak-

tovali jsme mladé rozhodčí, kteří mají zkušenosti z turnajů v
malé kopané. I když už loni jsme
v tomhle ohledu udělali velký
pokrok. Ale to ukáže až samotný
průběh turnaje. Opět existuje
možnost platit startovné na turnaj přímo v Prostějově a sice ve
firmě Gamasoft s.r.o., která sídlí
na Plumlovské 77. Jedná se o
prodejnu počítačů. Stačí tam nahlásit jméno týmu, poštovní adresu, telefon a zaplatit startovné.
Přípravy na turnaj jsou již měsíc
v plném proudy, teď už jen aby
vyšlo počasí. Na závěr ještě prozradím, že se snažím dostat na
turnaj hodně kvalitní týmy, takže
se bude jistě na co dívat. Stejně
jako loni bude k dispozici textový online z turnaje a na internetu
se budou objevovat okamžitě
také fotky. Loni byla celá fotogalerie hotová ještě před skončením turnaje. Upletl jsem si tím na
sebe bič, protože pak člověk neví, kde mu hlava stojí a co dělat
dřív. Loni ale byla návštěvnost

ZATÍM JE OSMIČKA
Startovní pole Krumsínského Haná Cupu zatím obsahuje osmičku jmen. Pomyslným prvním letošním prvním turnajovým vítězstvím se mohou pyšnit Orli z Vyškova. Těsně po tomto přespolním účastníkovi se zaregistroval i tradiční účastník Pokop
Domamyslice a pomyslná bronzová medaile putuje opět do Vyškova na adresu FK United.
Doposud přihlášené týmy:
1. FK Orli Vyškov, 2. SK Pokop Domamyslice, 3. FK UNITED
Vyškov, 4. FK Obora, 5. Vodáci samíqalitní, 6. FC WEST Vyškov, 7. FC Bedihošť, 8. Rychlá rota.
stránek během turnaje obrovská,
takže v tom budeme určitě pokračovat,“ ukončil takřka nekonečný proud informací Martin
Ošťádal.
V současné době bylo rozesláno
bezmála 700 pozvánek pro týmy
z Prostějovska, Vyškovska, Blanenska, Zlínska, Brněnska, ale i
pro týmy, které sem každoročně
zavítají z různých koutů naší republiky. Byli osloveni zajímaví
sponzoři, kteří pomohou zajistit
velké množství kvalitních věcných a peněžitých cen. Generálním partnerem turnaje se stal Pl-

zeňský Prazdroj, a.s., což zajišťuje účastníkům přísun kvalitního piva Gambrinus. Obchodním partnerem turnaje se stal Radek Kocourek, majitel kavárny
U Kocourka, provozovatel letních občerstvení a aktuálně nejlepší živnostník Olomouckého
kraje. Mediálním partnerem turnaje je již řadu let PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK.
Ten vám bude samozřejmě přinášet nejčerstvější zpravodajství
ohledně nejžhavějších novinek a
také aktualizovaná jména přihlášených týmů.

* FOTBALISTÉ HODLAJÍ UCTÍT PAMÁTKU SVÉHO
KAMARÁDA, VZPOMEŇTE S NIMI! *
SPOLUHRÁČI A KAMARÁDI JIŘÍHO BUREŠE, který tragicky zahynul
při autohavárii v listopadu 2008 ve svých 34 letech, se rozhodli uspořádat
charitativní fotbalové odpoledne s příznačným názvem

„VZPOMÍNKA
NA
JIRKU“
Akce se koná po ukončení letošní
sezony v SOBOTU 20. ČERVNA 2009
OD 14.00 HODIN
ve fotbalovém areálu „Borky“ v Plumlově, kde tento bývalý fotbalista a především skvělý člověk a kamarád vyrostl. Populární „Bury“ následně přešel do
Prostějova, kde oblékal dres Železáren i druholigového SK LeRK. Své si odehrál také za Relax Prostějov, s nímž několikrát vyhrál Krajskou ligu i Mistrovství České republiky v sálové kopané. Hostoval také v nižších rakouských
soutěžích.
Celé fotbalové odpoledne má být pietní vzpomínkou na tohoto útočníka, který
vynikal svojí poctivosti a vynikajícím tréninkovým přístupem i lidským charakterem. Improvizovaného turnaje se zúčastní tři týmy, s nimiž Jiří Bureš spojil svůj
osud – mateřský Plumlov, prostějovský Relax a výběr SK LeRK, který bude složen z jeho bývalých spoluhráčů .především roku 1999. A jak vidno ze soupisky
přijet má hned řada výborných hráčů, kteří brázdili či ještě brázdí prvoligové a
druholigové trávníky. Fotbaloví fanoušci se tak mají určitě na co těšit!
Pořadí zápasů:
14.00 hodin TJ Sokol ORESVO Plumlov - RELAX Prostějov
15.30 hodin SK Lerk Prostějov „1999“ - TJ Sokol ORESVO Plumlov
17.00 hodin RELAX Prostějov - SK Lerk Prostějov „1999“
Sestavy mužstev:
TJ Sokol ORESVO Plumlov: Stužka, Jiří Kiška, Grmela, Radek Bureš, Ševcůj, Frýbort, Parák, Křupka...
FC RELAX Prostějov: Kaštil, Černý, Petr Kiška, Pavel Kiška, Voráč, Spáčil,
Frantík, Růžička, Bárta....
SK LERK Prostějov „1999“: osloveni byli mj. Tomáš Bureš (1.FC Brno), Ivo
Zbožínek (FC Tesoma Zlín), Aleš Urbánek (dříve Slavia Praha, Sparta Praha,
Artmedia Petržalka), Tomáš Randa (dříve Sigma Olomouc, dnes 1. FC Slovácko), Libor Baláž (dříve 1. FC Brno), Jiří Liška (FC Slovan Liberec), Milan
Boušek (dříve Staré Město), Ivo Krajčovič (dříve Sigma Olomouc), Roman
Drga (dříve Zlín, Brno, Jihlava), Zdeněk Opravil (dříve Sigma Olomouc,
České Budějovice), Jiří Gába (dříve Sigma Olomouc), Zdeněk Houšť (dříve
Brno), Roman Juračka (dříve Jihlava, Hradec Králové), ale i Lubomír Keluc,
Petr Gottwald, Jaroslav Kopecký, Michal Kopecký, Drahomír Zelina, Valdemar Horváth, Pavel Svoboda, Jan Stráněl a další

JAK SE PŘIHLÁSIT?
Uzávěrka přihlášek do turnaje je 30. června 2009. Na přihlášky
zaslané po tomto datu již nebude brán zřetel. Týmy, které mají o
účast v turnaji zájem, se mohou hlásit na kontaktní adrese:
Martin Ošťádal, Krumsín 211, 798 03 Plumlov
mobil: +420 774 825 285, email: hana.cup@seznam.cz
Po zaslání startovného ve výši 700,- Kč na tuto adresu bude každému týmu telefonicky potvrzena účast. Nejpozději týden před
začátkem turnajem dají pořadatelé k dispozici hrací listinu s vylosovanými skupinami a přesným začátkem jednotlivých utkání.
Pro kompletní zpracování výsledků je připravena výpočetní technika. Veškeré informace o turnaji budou k dispozici na internetových stránkách www.krumsin.cz. Tyto stránky jsou denně aktualizovány.
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Jak dopadnou letos? Jedním z nejúspěšnějších týmů celé historie je prostějovský výběr FC ULTRAS (na snímku), který
se v minulém ročníku neprokousal ani do play off. Budou se letos radovat hráči Ultras tak jako v předminulém ročníku, obhájí titul plumlovská Indiana nebo se bude smát úplně někdo jiný?
Foto: Zdeněk Vysloužil

Bohaté občerstvení - pivo, nealko, guláš, udírna otevřeno od 12.00 hodin
Doprovodné akce - Soutěže pro diváky
Vstupné je dobrovolné a bude věnováno rodině Jiřího Bureše!

Více informací přineseme v příštím vydání....

