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SMRT na fotbale Vajíčková KANONÁDA O víkendu se volilo
Rozhodčího postihl infarkt
K velmi smutné události došlo
minulou neděli při fotbalovém
utkání v Doloplazech. O přestávce mezi poločasy zemřel v
šatně dlouholetý činovník
domácího klubu, který při
utkání vykonával funkci asistenta rozhodčího. Devětačtyřicetiletého muže postihl
náhlý srdeční kolaps.
K utkání čtvrté třídy okresního přeboru se nedostavil
delegovaný pomezní sudí. Zaskočit tedy musel takzvaný
soudce z lidu a vybrán byl
právě tento muž, který pro
zdejší fotbal dělal dlouhá léta

první a poslední. S praporkem v ruce odběhal poctivě celý první poločas. O přestávce ho však v šatně postihly
nečekané zdravotní problémy. "Došlo k náhlé poruše
vědomí a selhání srdce.
Dlouhou dobu jsme se snažili
o resuscitaci, bohužel marně.
Těžko říct, proč u relativně
mladého muže a sportovce
došlo k tak náhlému kolapsu.
Byla nařízena zdravotní pitva, která by nám to měla objasnit," sdělil Večerníku Pavel
Holík, ředitel prostějovské
záchranky.
-mik-

Policisté si nechali

PUSTIT ŽILOU

se nekonala, Paroubek nepřijel třeba i O BERLÍCH

Ve středu uspořádala na centrálním náměstí v Prostějově
svůj předvolební mítink Česká
strana sociálně demokratická.
A panovaly určité obavy, že i u
nás se budou objevovat nepřístojnosti z řad odpůrců této
strany. Kdo však očekával vajíčkovou kanonádu na představitele této strany, musel být
notně zklamán. Nic takového
se nedělo, celou akci měla
navíc pod bedlivým dozorem
policie.
Voliče sociální demokracie
zprvu zklamalo, že do Prostějova
nepřijel lídr této strany Jiří Paroubek. Přesto byli policisté ve
střehu a každého, kdo jen držel v
ruce něco podobného vejci, ostře
provrtávali pohledem. Prostějovská policie byla na mítink předem dobře připravena, mezi
obyčejnými lidmi se pohybovali
i kriminalisté v civilu. "Při akci
byl absolutní klid, k žádnému
házení vajíček nedošlo. Učinili
jsme preventivní opatření, aby
nedošlo k sebemenšímu narušení

Policisté měli při středečním mítinku sociálních demokratů na náměstí všechno v merku. Nedošlo ani k jednomu incidentu, vajíčka
zůstala na platech...
veřejného pořádku. Nebyl zaznamenán ani jediný přestupek,"
potvrdil nám Alexander Seka-

nina, vedoucí Územního odboru
služby kriminální policie a vyšetřování v Prostějově. -mik-

Nezájem o právě skončené eurovolby? Jak u koho! Přestože
prvotní odhady říkají, že k
volebním urnám přišla v pátek
a sobotu asi jen čtvrtina Čechů a
Moravanů, paní Lenka z
Držovic chtěla volit stůj co stůj.
A jelikož se zotavuje ze zranění
a o berlích by se jen těžko dobelhala do vzdálené volební
místnosti, požádala o příchod
členky volební komise s přenos-

Když nemůže Mohamed
k hoře, musí hora k Mohamedovi. A je odvoleno!
nou schránkou. A odvolila tak u
dveří svého domu. Takže pokud
bychom měli zavedenou stejnou rubriku jako nejmenovaná
televizní stanice na konci
sportovních zpráv, paní Lenka z
Držovic by o d nás určitě obdržela "palec nahoru"! -mik-

Lidé z paneláku v Zrzavého ulici Do Kolářových sadů
vzkazují městu: NEPOSLECHNEME! se opět vrátil ZLOČIN

Ve čtvrtek přišli na transfúzní
oddělení prostějovské nemocnice policisté a občanští zaměstnanci Územního odboru
Prostějov podpořit bezplatné
dárcovství krve.
"Celkem 14 policistů a rovněž
jeden občanský zaměstnanec
naší policie se tak připojili ke
svým kolegům ze Severomoravského kraje v akci „Policisté darují krev„. Akce oslovila
i osm policistů, kteří se rozhodli
dávat krev vůbec poprvé.
Prostějovští policisté jsou pravidelnými dárci krve a na odběry chodí dle potřeby v prů-

běhu celého roku," uvedla k
příkladné akci hodné následování Alena Nedělníková,
tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
Prostějovská policie eviduje
celkem 28 pravidelných dárců
krve. V rámci Olomouckého
kraje je téměř 300 policistů a
občanských zaměstnanců jakožto dárců krve. Většina z
nich má za sebou již značný
počet odběrů. Bronzovou
medaili prof. MUDr. Jana Janského obdrželo 67 policistů,
stříbrnou medaili 57 policistů a
zlatou 39 policistů.
-mik-

Před dvěma týdny jsme informovali o rázném opatření ze
strany prostějovské radnice
směrem k obyvatelům panelového domu v ulici Jana Zrzavého. Statik totiž na domě zjistil
havarijní stav závěsných balkonů, které hrozí zřícením.
Radní vydali okamžitý zákaz
vycházení na tyto balkony a
ihned začali zpracovávat projekt
na co nejrychlejší rekonstrukci.
Nařízení města se však u lidí žijících v tomto paneláku nesetkalo s respektem. Sepsali petici s
tím, že nemíní uposlechnout
rozkazu radních!
(Dokončení na str. 2)

www.vecernikpv.cz

Balkony na domě v ulici J. Zrzavého jsou na spadnutí, nájemníci ale
odmítají zákaz na ně vstupovat.

e-mail vecernik@pv.cz

Projít v noci Kolářovými sady,
to raději sednout do vosího
hnízda holým zadkem! V parku
okolo hvězdárny opravdu není
bezpečno. V posledních letech
zde došlo k celé sérii loupežných
přepadení, policií byl zhruba
před půl rokem zatčen muž,
který zde obtěžoval dívky a za
znásilnění půjde zřejmě na
hodně dlouhou dobu sedět do
chládku.
Od začátku tohoto roku byl v
parku ale celkem klid, pouze
strážníci sem často zajížděli
likvidovat pohozené injekční
stříkačky u laviček, což svědčilo
o výskytu drogově závislých individuí. Znovu tady ale udeřilo

na konci května. Mladík procházející o půl čtvrté ráno
parkem byl přepaden a okraden
dvěma pachateli. "Dne 30.
května 2009 v době okolo 3.30
hodin procházel poškozený
osmnáctiletý mladík Kolářovými sady v Prostějově. V
průběhu chůze byl napaden doposud dvěma neznámými
pachateli. Ti povalili poškozeného na zem a odcizili mu
jeho mobilní telefon a mikinu.
Poté z místa utekli. Loupež
vyšetřují policisté služby kriminální policie a vyšetřování,"
sdělila nám Alena Nedělníková,
tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
-mik-

tel./fax: 582 333 433

8. června 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì

Pacient utekl
Večer byl na linku 156 nahlášen útěk pacienta. Strážníci
prověřili okolí nemocnice, ale
muže neobjevili. Po dvaadvacáté hodině byla zaznamenána
telefonická žádost od personálu nemocnice o vyrozumění
nemocného, který se nachází
doma o dostavení se na oddělení k podepsání reverzu. Hlídka v místě bydliště devětačtyřicetiletého pána zkontaktovala a doprovodila do nemocnice.

Za flašku do basy
V uplynulých dnech vyjížděli
strážníci k jedenácti krádežím
do prostějovských obchodů.
Zlodějíčci vesměs odcizili
zboží do 500 korun. Deset z
nich skončí u správního řízení
pro přestupek proti majetku,
kde se pokuta může vyšplhat
až na 15 000 korun. V jednom
případě se jednalo o pachatele
podezřelého z trestného činu a
to i přesto, že odcizil věc v hodnotě nižší než pět tisíc korun láhev alkoholu za 90 korun.
Při ověřování totožnosti totiž
vyšlo najevo, že tento muž byl
již v posledních třech letech
pravomocně za krádež odsouzen.

Agresivní seniorka
Poněkud neobvyklý zákrok
museli strážníci provést proti
šedesátileté ženě, která při
předvedení k ověření totožnosti kladla aktivní odpor. K
celé události došlo poté, kdy
dotyčná odcizila v prodejně
zboží v částce 400 korun, dala
je do kapes bundy a snažila se
projít pokladní zónou bez zaplacení. Při přistižení se k činu
doznala. Nejprve ovšem nehodlala celý ukradený lup vrátit. Až po opětovné výzvě vše v
obchodě odevzdala. Následně
při zjištění totožnosti nebyla
schopná se prokázat hodnověrným způsobem a odmítala
převoz na služebnu Policie
ČR. Hlídka byla nucena použít
pouta.

Rovnou na záchytku!
Neznát svou míru je poměrně
nákladná věc. V odpoledních
hodinách na linku 156 bylo
přijato oznámení o ležícím
muži na zemi před vchodem
firmy Za Olomouckou ulicí.
Jelikož dotyčný byl podnapilý
a nebyl schopen žádného pohybu, byla na místo přivolána
sanitka. Při dechové zkoušce
mu bylo naměřeno 2,41 promile. Lékař rozhodl o převozu
na záchytnou stanici do Olomouce, přičemž strážníci zajistili doprovod. Pětapadesátiletého chlapíka tento „výlet„ přijde draho. Částku 1 500 korun
zaplatí za dopravu a 2 600 korun bude stát přespání. V tomto roce je to již patnáctý transport.

Chytili hledaného
Před šestnáctou hodinou prováděla autohlídka dohled na
veřejný pořádek v lokalitě ulice Brněnská. Zde spatřila muže, u kterého pojala podezření,
že se jedná o osobu hledanou
Policií ČR. Tato skutečnost
byla následně potvrzena při
zjištění totožnosti. Čtyřiatřicetiletý muž byl předán Policii
ČR.

To je ale binec!
Strážník okrskové služby zjistil u kontejnerů na tříděný odpad odložený starý televizor, u
vchodu do ubytovny mísu od
toalety a opodál křeslo. Zatím
se přestupce nepodařilo zjistit.
Za takovéto jednání hrozí osobě pokuta až 50 000 korun, neboť je podezřelá z přestupku
proti veřejnému pořádku. Přitom máme ve městě dva sběrné dvory, kde občané mohou
zdarma zanechat nepotřebné
předměty!

Město vyjednalo s krajským úřadem priority dopravních investic,
jedničkami jsou rondel na Petrském náměstí a severní obchvat
Minulý týden se na Krajském
úřadě v Olomouci uskutečnilo
jednání mezi zástupci prostějovské radnice a kompetentními
úředníky kraje z oboru dopravy.
Za naši stranu byli přítomni místostarostka Alena Rašková, radní
a předseda dopravní komise
města Zdeněk Peichl, vedoucí
odboru dopravy Miroslav Nakládal a prostějovský zastupitel a
člen krajské dopravní komise
Pavel Zacpal. Obě strany projednaly nejbližší dopravní investice
v Prostějově a naši představitelé
zároveň stanovily hlavní priority,
kam by krajské peníze měly
směřovat nejdříve. O těchto prioritách jsme hovořili s radním a
předsedou dopravní komise
města Zdeňkem Peichlem (na
menším snímku).
Rondel na Petrském náměstí
Podle Zdeňka Peichla je v současnosti pro radnici prioritou číslo jedna zahájení stavby kruhové
křižovatky na Petrském náměstí.
"Projekt se připravuje už dva roky a doposud se prakticky nic nezačalo dělat. Podle mých informací by nyní ale měl mít kraj
všechny doklady k tomu, aby
stavbu zahájil. Při našem jednání
krajští úředníci navrhli termín
zahájení stavby v listopadu, s
čímž jsme ovšem nesouhlasili.
Jsme totiž přesvědčeni o tom, že
začít kopat na jedné z nejdůležitějších křižovatek v Prostějově
na začátku zimy není dobré. Jednak se stavební práce prodlužují
a ohrožena je i jejich kvalita. Dohodli jsme se tedy, že během letošního roku kraj zatím pouze
vybere dodavatele a stavět se
začne až na jaře příštího roku.
Tím bude dán i dostatek času k
tomu, aby se vymyslelo co nejlepší řešení ohledně dopravního
omezení a systému objízdných
tras během stavby," řekl Zdeněk
Peichl.

chvatu města. Ten by vedl od
kruhové křižovatky u hypermarketu Tesco okolo areálu bývalých Dopravních staveb na Kosteleckou ulici a dále až ke kruhové křižovatce u Domamyslic.
"Dnes už je k této výstavbě vydáno územní řízení a je vybrán
projektant na zpracování projektové dokumentace. Ta by měla
být hotova v listopadu tohoto roku. Stavba severního obchvatu
Prostějova je v rozpočtu kraje už
dva roky, bohužel potřebné kroky jdou velice pomalu. Zásadním problémem je totiž výkup
pozemků od soukromých majitelů. Tady jsme krajským úředníkům vytýkali, že pracují příliš
zdlouhavě a postupují pouze administrativní cestou, kdy majitele potřebných pozemků pouze
obesílají písemnými žádostmi.
My jsme kraji nabídli v tomto
pomoc tím, že zahájíme s majiteli osobní jednání, což považujeme za rozhodně rozumnější a
hlavně rychlejší. Chtěli bychom,
aby stavba obchvatu byla v příštím roce konečně zahájena, jinak
centru města od dopravních problémů nepomůžeme," sdělil
Zdeněk Peichl.

Křižovatka Sladkovského Olomoucká
Třetí prioritou města, co se týká
dopravních investic, je řešení
křižovatky u železničního přejezdu v Olomoucké ulici. Ta je
dnes již naprosto nevyhovující,
Severní obchvat
její kapacita nestačí a tvoří se zde
Už také pár let se jedná o vybu- kolony stojících aut. "Vyprojekdování vnějšího severního ob- tované jsou odbočovací pruhy ze

úvod Miroslav Pišťák, místostarosta zodpovědný za hospodaření města. Podle jeho vyjádření
je patrné, že se zdaleka nemusí
jednat o poslední investici města v dané lokalitě. "Sice vám to
teď nikdo z nás zodpovědně neřekne, kdy a kolik peněz ještě na
tomto sídlišti proinvestujeme,
ale regenerace celé lokality určitě není otázkou jen jednoho jediného roku. Některé investice
sice není vhodné natahovat na
příliš dlouho, na druhé straně

V sobotu 30. května ve 22.05
hodin došlo na železniční trati
Přerov - Brno mezi nádražím
ČD Nezamyslice a obcí Dřevnovice k úrazu osmadvacetiletého muže. Poškozený šel po
kolejišti ve směru od nádraží
Nezamyslice směrem na Vyškov. Po srážce s vlakem na
místě zemřel. Policisté na místě vyloučili cizí zavinění.

Prostějov 2 zjistili dva muže
ve věku 24 a 40 let, kteří se v
březnu před domem v obci
Bedihošť zmocnili osobního
vozidla Hunday Lantra. Auto
poté odstavili v katastru obce
Tovačov, kde bylo nalezeno.
Pachatelé z něj odcizili autorádio, sadu klíčů, vibrační brusku, reproduktory a 4 kusy
kompletních kol. Majiteli
vznikla škoda 41 000 korun.
Pachatelé jsou obviněni z
trestného činu neoprávněného
užívání cizí věci a krádeže.

Přespolní zloděj

Vykrádal hroby

Èerná kronika
Smrt na kolejích

Policisté zahájili trestní stíhání
čtyřiadvacetiletého muže z
Přerovska, který koncem
března vnikl do vnitřních prostor restaurace na ulici Čs. Armádního sboru v Prostějově,
objekt prohledal a odcizil 13
kartonů cigaret různých značek, cukrovinky, alkoholické
nápoje a finanční hotovost.
Majiteli vznikla škoda celkem
za 26 000 korun.

Hlad a žízeň
Policisté Obvodního oddělení
Konice zjistili pětačtyřicetiletého muže, který se v měsíci
dubnu vloupal do rekreační
chaty u obce Slavíkov. Pachatel v chatě vše prohledal a odcizil potraviny a alkohol. Majiteli způsobil škodu za více
jak 700 korun.

Dopadené straky
Kriminalisté ve spolupráci s
policisty Obvodního oddělení

Mladší zvýše uvedených pachatelů také odcizil z rodinných hrobů ve Vrahovicích v
Prostějově sošku hrdličky z
biskvitového porcelánu, sošku
dvou hrdliček na podstavci a
sošku anděla. Majitelům tak
způsobil škodu 21 000 korun.

Lehká kořist
Neznámý pachatel vnikl do
neuzamčené kabiny nákladního vozidla Renault Trafic, které bylo odstavené na silnici
ulice Konečná v Držovicích a
odcizil tašku s osobními doklady řidiče a finanční hotovostí. Škodu poškozený vyčíslil na 6 500 korun.

Vysál naftu
V Prostějově na ulici Dolní
odstranil neznámý pachatel
zámek uzávěru nádrže nákladního vozidla Daf a odcizil 500
litrů motorové nafty. Škoda je
vyčíslena na 13 750 korun.

Proroctví
„To z těch voleb asi nic nebude,“
prorokoval v pátek odpoledne
starší muž, vida jak ožívají chatařské kolonie, jak konvoje lufťáků
putují do svých přechodných příbytků.Ale kdo ví, možná si napřed
splnili svoji občanskou povinnost.
Každopádně by měla EU zohlednit naši národní zálibu v kutění a
chalupaření, a termín voleb posunout do ročního období poněkud
méně exponovaného. Třeba by se
to ve volební účasti odrazilo víc
než blbnutí hlav planým slibováním stranických lídrů.

výživy vskutku daleko. Jak si
prostě tělo zvykne na nějaký
standard, těžko se přivyká jinému spalování. Zkuste nalít do diesla natural. Ani ťuk! Pravda,
pravda, nic se nemá lámat přes
koleno. Při všem tom odstrašování kousek bůčku taky sem tam
nezaškodí.

Životní úroveň

„Už bych nastálo domů chlapa
ani nechtěla,“ prohlásila žena v
nakročilejším věku, která v nejdřív neplánovaném osamocení
nakonec našla uspokojení. Chlapa? Proč ne? Nastěhovat si ho
domů? Proč ano? Vždyť ono to
může docela oboustranné spokojenosti fungovat i tak. Jednou
Nutnost
u nás – jednou u vás. Minimum
„Musím si povzbudit choleste- důvodů k partnerským neshorol,“ komentoval jedlík svoji dám, takže vlastně ideální stav.
svačinku, která měla do zdravé Ale kdo ví…
-MiH-

Policie hledá svědky nehody
Na jaře příštího roku začne konečně výstavba nové kruhové křižovatky na
Petrském náměstí.
Sladkovského ulice, které by
měly výrazně napomoci větší
propustnosti křižovatky. Hlavním nositelem této investičního
záměru jsou České dráhy s participací krajského úřadu a také
Město Prostějov, které je správcem komunikace ve Sladkovského ulici. A právě v tuto chvíli
máme jednu z posledních šancí,
jak odbočovací pruhy rychle vybudovat. Dráhy totiž plánují zřídit na přejezdu závory a potom
by nás do jakýchkkoliv stavebních úprav na sousední křižovatce nepustily. A bourat domy na
rohu Sladkovského a Olomoucké ulice rozhodně nechceme,"
vysvětlil Zdeněk Peichl s tím, že
úprava této křižovatky by měla
být provedena do roku 2010.
Křižovatka ve Vrahovicích Trpínkách
Jedná se o jednu z nejnebezpečnějších křižovatek v Prostějově,
kdy v loňském roce tady po dopravních nehodách zahynuly tři
osoby. "Na besedě s vrahovickými občany jsme se dohodli, že tuto křižovatku náležitě osvětlíme

a krajský úřad se navíc zavázal,
že v co nejkratší době tady do vozovky zabuduje takzvané "drnčáky", tedy vodorovné příčné
pruhy, které při projetí vozidla
upozorní řidiče, aby snížil rychlost," popsal Zdeněk Peichl.
Cyklostezka ve Vrahovické
ulici
K brzké změně by mělo dojít ve
Vrahovické ulici. "Komunikace
ve Vrahovické ulici by byla na
okrajích oddělena žlutými pruhy,
které by vymezovaly prostor pro
cyklostezku. Silnice je zde dosti
široká, takže v rámci ní může být
klidně cyklostezka vybudována.
Problém je zde pouze v tom, že v
zimě by silničáři podle předpisů
nemohli stezku čistit. Dohodli
jsme se tedy, že v zimním období bude tato cyklostezka administrativně zrušena, na což cyklisty upozorní přelepená dopravní značka. Samozřejmě po ní
cyklisté mohou jezdit i v zimě,
jde pouze o to, že silničáři nemohou dle interních předpisů udržovat cyklostezky," uvedl Zdeněk
Peichl.
-mik-

Na regeneraci sídliště E. Beneše jde pět milionů korun. Zatím.
Obyvatelé sídliště E. Beneše se
mohou těšit na výrazné úpravy jejich okolí. Město se totiž
rozhodlo do regenerace sídliště investovat obrovské částky
a ještě letos vyčlenilo z rozpočtu prvních pět milionů korun.
"Zmíněných pět milionů korun
vyčleněných z rozpočtu města
se na sídlišti E. Beneše proinvestuje ještě v letošním roce. Půjde zejména o úpravu komunikací a zelených ploch," řekl na
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všechno je závislé na tom, jakým způsobem se bude v příštích letech naplňovat příjmová
stránka rozpočtu města. Jakmile
to budeme vědět, budeme diskutovat o výši částky, kterou
ještě na sídliště E. Beneše nasměrujeme. V tomto okamžiku
to zatím mohou být jen zbožná
přání," vysvětlil Miroslav Pišťák.
Podle radních, kteří jsou si vědomi hlavně dopravních problémů na sídlišti, by se v budocnu

Rozbil a kradl
V obci Hluchov se neznámý
pachatel vloupal do zaparkovaného vozidla Škoda Felicia
Combi a odcizil peněženku,
osobní doklady a platební karty poškozené ženy. Do vozidla
se dostal rozbitím bočního
trojúhelníkového okénka.
Škoda v tomto případě činí 1
800 korun.

Vyloupená auta
Neznámý pachatel se vloupal
do osobního motorového vozidla Škoda Octavia, které majitel nechal odstavené na ulici
J. Kučery v Prostějově. Pachatel rozbil skleněné okénko u
bočních dveří a odcizil satelitní navigaci. Majitel škodu odhaduje na 6 500 korun.
Na ulici Dr. Uhra v Prostějově
se neznámý pachatel vloupal
do zaparkovaného vozidla
značky Citroen a odcizil odložený PDA i s nabíječkou. Majitel škodu vyčíslil na 9 000
korun.

Sebrala šrajtofli
Ke krádeži peněz došlo v autobusu na ulici Janáčkova v Prostějově. Doposud neznámá
žena vnikla do kabiny a z prostoru s pokladnou odcizila
uloženou peněženku s obsahem finanční hotovosti 5 800
korun.

Lapka v kravíně
Neznámý pachatel vnikl do
volně přístupných prostor administrativní budovy a přileh-

mohlo počítat i s rozšířením parkovacích ploch. "To bude
ovšem velice složité. Víme, že
kapacita parkování je zde dávno
přeplněna, ale bohužel tady není dost místa na rozšíření parkovišť. Určitě by pomohla výstavba parkovacího domu, ale ještě
nevíme, zda s tím zdejší občané
budou souhlasit. Každopádně je
ale naším zájmem řešit i tuto situaci," řekl Vlastimil Uchytil,
druhý z prostějovských místostarostů.
-miklých dílen v areálu bývalého
kravína v obci Dobromilice a
odcizil veškeré vnitřní vybavení. Tímto jednáním způsobil škodu 35 000 korun.

Nářadí z garáže
Neznámý pachatel se vloupal
do rodinného domu v obci Čehovice a z garáže odcizil kotoučovou pilu, ruční úhlovou
brusku a dále několik kusů diamantových kotoučů. Odcizením věcí vznikla majiteli škoda 20 800 korun.

Alkohol a cigára
Neznámý pachatel se vloupal
do obchodu se smíšeným zbožím na ulici Barákova v Prostějově a odcizil 30 kartonů cigaret různých značek, alkoholické nápoje a finanční hotovost. Majiteli vznikla škoda 44
000 korun.

Škodovky jsou fuč!
Neznámý pachatel se zmocnil
osobního motorového vozidla
Škoda Fabia, které majitel nechal přes noc zaparkované na
ulici Komenského v Prostějově. V kufru vozidla měl majitel uloženo různé pracovní nářadí. Krádeží mu vznikla škoda 300 000 korun. Neznámý
pachatel v nočních hodinách
odcizil také osobní motorové
vozidlo Škoda Octavia, které
bylo zaparkované na odstavné
ploše před bytovkou na ulici
Cvrčelka v Plumlově. Pachatel krádeží vozidla způsobil
škodu 720 000 korun.

Prostějovská policie hledá
svědky závažné dopravní nehody, ke které došlo v noci z pondělí 25. května na úterý 26.
května 2009 v Janáčkově ulici v
Prostějově před budovou hlavního vlakového nádraží. Strážci
zákona uvítají jakoukoliv informaci, která by vedla k objasnění
nehody. "V úterý 26. května v
01.10 minut přijali policisté oznámení na linku tísňového volání.
Po příjezdu na místo zjistili, že na
silnici leží motocykl značky Suzuki Bandit tmavě modré barvy a
vedle něj dva těžce zranění muži.

Ti v současné době nejsou z důvodu závažných zranění schopni
k opravní nehodě nic uvést," sdělila Alena Nedělníková," tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Prostějovská policie proto žádá
občany, kteří se v úterý 26. května
2009 po půlnoci pohybovali na
hlavním vlakovém nádraží a byli
svědky dopravní nehody, aby zavolali na bezplatnou linku 158,
nebo se osobně dostavili na Dopravní inspektorát v Prostějově.
"Za případné svědecké výpovědi
předem děkujeme," dodala
mluvčí naší policie.
-mik-

Vyhořelá kasárna se zabezpečí
Před rokem a půl vyhořelá bývalá
Jezdecká kasárna jsou stále rejdištěm bezdomovců a podobných
živlů. "Nedávno jsme vyčlenili 50
tisíc korun na zamezení vstupu
kohokoliv do staré budovy kasáren, dnes schvalujeme dalších 50

tisíc na zabezpečení jízdárny," potvrdil Vlastimil Uchytil, místostarosta města. Jak dodal, kupec na
celý areál bývalých kasáren je v
nedohlednu a tak se o zabezpečení
objektu musí stále starat město.
-mik-

Lidé z paneláku v Zrzavého ulici
vzkazují městu: NEPOSLECHNEME!
(Dokončení ze str. 1)
"Ano, tato petice se dostala i na
můj stůl. Kromě požadavku na
okamžité odstranění závad z ní
vyplynulo i to, že občané z tohoto
domu odmítají uposlechnout našeho varování a přestat vstupovat
na nebezpečné balkony. A přestože tento bod nebyl na programu úterního zasedání Rady
města, jednali jsme o něm. Vedoucí odboru rozvoje a investic
pan Zajíček dostal za úkol připravit rozpočtové opatření, aby se
vyhotovila projektová dokumentace na řešení tohoto problému,"
řekl na úvod Miroslav Pišťák,
místostarosta města. "Shodli jsme
se na tom, že na domě v Zrzavého ulici nebudeme balkony vyměňovat, tato technologie se už
dnes nepoužívá. V prvním plánu
se tedy na zmíněném domě odstraní staré závěsné balkony a vybudují se zde lodžie. Pak budeme
pokračovat v dalších úpravách,
zateplení a nové fasádě," zmínil
Miroslav Pišťák. Když jsme se
ho zeptali, co říká na občanskou
neposlušnost lidí z paneláku, místostarosta více zvýšil hlas. "Byli

bychom velmi rádi, kdyby občané nepoužívali tak silná slova,
že někam budou chodit na vlastní
nebezpečí. Balkony nemusejí
spadnout hned zítra, nicméně statik vydal jasné stanovisko o jejich
havarijním stavu. Nájemníci by
tedy takto měli celou situaci vnímat a respektovat rozhodnutí Domovní správy. Ta, jelikož
znemožní lidem přístup na balkony, zároveň dočasně sníží
nájem. Žádám tyto lidi o trpělivost, vždyť jde o jejich bezpečnost a rekonstrukce si vyžádá
nějaký čas," dodal Miroslav Pišťák.
Nechceme malovat čerta na zeď,
ale další otázka směřovaná našim
radním zněla, co by se stalo,
kdyby se skutečně balkon utrhl a
s někým se zřítil.
"Právní zodpovědnost za takové
neštěstí by měl v tomto případě
nájemník. Každý z nich byl totiž
předem písemně informován o
havarijním stavu balkonů a bylo
jim zakázáno na ně vstupovat,"
vysvětlil Vlastimil Uchytil, další
z prostějovských místostarostů.
-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...
František Křenek 1940 Čechy pod
Kosířem
Vlastislav Vitásek 1958 Prostějov
Emilie Ohlídalová 1924 Prostějov
Magdalena Baráková 1958
Malé Hradisko
Otto Filipi 1935 Prostějov
Jiřina Svítková 1927 Kraličky
Marie Vymazalová 1940
Vrahovice
Pavlína Čechová 1927 Prostějov
MUDr. Eva Řehulková 1959
Prostějov
Marie Hálová 1916 Seloutky
Věra Hloušková 1951
Brodek u Prostějova

Jaromíra Kratochvílová 1916
Olomouc
Zdeněk Tomášek 1925
Čelechovice na Hané
Zdeněk Petřík 1932 Prostějov
Věra Klíčová 1942 Malé Hradisko
Vlasta Nedělníková 1929
Brodek u Prostějova
Josef Galíček 1929 Čehovice
Vlastimil Blahušek 1927
Prostějov
Miroslava Bartošová 1924
Prostějov
Vladimír Bureš 1933 Prostějov
Františka Zlatníčková 1920
Otaslavice

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 8. června 2009
Vítězslav Janeček 1937 Čechy p/K 12.00 Obřadní síň Prostějov
Věra Drobníčková 1927 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Marie Klingerová 1941 Kostelec na Hané 13.20 Obřadní síň Prostějov
Středa 10. června 2009
Miroslav Rieger 1949 Otaslavice 10.40 Obřadní síň Prostějov
Marie Sovíková 1925 Krumsín 14.00 kostel Krumsín
Pátek 12. června 2009
Zdeněk Vystavěl 1932 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Pavel Štrýgl 1956 Prostějov12.00 Obřadní síň Prostějov
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Volby provázel NEZÁJEM Radary už "jedou" naplno

Počet přestupků klesl během několika dní o 70 procent

Nezájem provázel páteční a
sobotní volby do Evropského
parlamentu stejně jako před
pěti lety při historicky prvních českých eurovolbách.
Nízká účast voličů nebyla
výjimkou například ani v Držovicích. V sobotu ráno mělo
podle předběžného odhadu
volební komise odvoleno necelých 18 procent těch, kteří
měli právo odevzdat svůj hlas.
Je však potěšitelné, že se našli i
tak zodpovědní lidé, kteří z důvodu nemoci požádali o možnost hlasovat pro svého vybraného zástupce v evropském
zákonodárném orgánu do přenosné volební schránky. Čeští
voliči vybírali 22 poslanců ze
708 kandidátů, které do voleb
delegovalo 32 politických stran
a uskupení. Výsledky eurovoleb
na Prostějovsku nebyly do naší
uzávěrky známy.
-jp-

Předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava Vlčka jsme při eurovolbách
zastihli v jeho volebním obvodu v
Konici.

Děti si chválily Veletrh zábavy
Dříve zvanou Bambiriádu navštívily stovky školáků
Během čtvrtka a pátku navštívily
zimní stadion a sousední areál u
velodromu stovky dětí. Konal se
zde Veletrh zábavy, jenž v posledních letech nesl název Bambiriáda. Ke změně došlo poté, co
centrální vedení Bambiriád v
Praze tentokrát nezařadilo Prostějov do seznamu svých akcí. Přesto
se ale školou povinné děti pořádně
vyřádily a kromě zábavy si vyzkoušely i své znalosti. Uvnitř
zimního stadionu uspořádaly
různé organizace zabývající se
volnočasovými aktivitami hry,
závody i přehlídku členů tanečního kroužku. Venku zase policisté, hasiči a zdravotníci kromě
dalších her většinou dítka přezkušovali ze znalostí, které jsou nyní
už na školách ve výuce od prvních
tříd. Šlo například o základy poskytování první pomoci, znalosti
z dopravních předpisů a děti také
hasičům odpovídaly na otázky, co
by dělaly v případě požáru. Poučné dva dny plné her a soutěží by
se napřesrok měly konat opět. Zda
ovšem zase pod hlavičkou Bambiriády, to je ve hvězdách. -mik-

Hledá se výtržník a krkavčí otec

Pohledem shora
Pohledem shora

dodání do výkonu trestu odnětí
svobody pro trestný čin výtržnictví
a poškozování cizí věci. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 28 do 32
let, měří 174 centimetrů, má střední
postavu, snědou barvu pleti, hnědé
oči a hnědočerné vlasy.
VLADIMÍR DREHER se narodil
3. března 1963 a
trvalé bydliště
má hlášeno na
náměstí T. G.
Masaryka číslo
14 v Prostějově.
Na hledaného
vydal Okresní soud v Prostějově

příkaz k zatčení pro podezření ze
spáchání trestného činu zanedbání
povinné výživy. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 45 do 50 let, měří
180 centimetrů, má střední postavu, nos zahnutý vlevo, hnědé oči a
hnědé krátké vlasy.
Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění místa pobytu
výše uvedených osob neprodleně
kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali
přímo na Službu kriminální policie
a vyšetřování v Prostějově na tel.
číslo 974 781 326.
-mik-

VELKÝ BRATR

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
řed nějakým týdnem jsme se konečně dočkali. V táhnoucím se sporu o podobu označení úseku sledovaného kamerami pro měření rychlosti bylo
ujednáno a usneseno. Je fakt, že na mnohých podstatně méně závažných
byrokratických skvostech je důsledně bazírováno, zatímco v tomto případě
původně Ministerstvo dopravy nechalo označovatelům zcela volnou ruku,
možná by prošel i onen obligátní kosočtverec… Asi bylo nakonec správné, že taková značka dostala standardní podobu, ať se to ví. Samozřejmě, čekal na tento povel i Prostějov, ovšemže ke
zděšení mnohých řidičů – k vymezení postačilo jen několik málo cedulí. Ty totiž nakonec vyznačily jako úsek střežený bdělým okem velkého bratra prakticky celé město. Je to k vzteku? A mělo
by být? Pro někoho možná ano, já osobně s tím žádný problém nemám. A neznamená to, že by se
mi nikdy nemohlo stát, abych jednoduše z nepozornosti nezapomněl nohu na plynu a povolenou
rychlost lehce nepřešvihl. Předepsanou padesátku, případně jinou rychlost, se snažím respektovat
ne kvůli tomu, že by mě mohl někdo načapat na hruškách, ale prostě abych neohrozil ostatní, co jsou
ve stejnou chvíli na stejném místě. Spoléhám totiž na to, že stanovenou rychlost si nevymyslel nikdo jenom tak z plezíru, aby pak mohl číhat za bukem a kasírovat. Nevidím tedy důvod, abych
kromě jiného ještě pátral po cedulích s náležitým piktogramem, hrál dětskou hru na četníky a na
zloděje, ukájel se tím, že se mi podaří prokličkovat všemi nástrahami v podobě kamer bez ztráty
desítky. Nakonec i ono sledování každého kandelábru, jestli na něm taková značka není, odvádí pozornost samo o sobě. Takže osobně vidím problém s těmito značkami jinde: Že totiž vůbec musí
existovat, že jsme jako řidiči taková sebranka a neplatí na nás žádný metr. A to už je něco jiného!

P

jednoznačně vyplynulo, že na
řidiče neplatí žádná prevence,
ale pouze represe. Zabírá na ně
pouze hrozba pokuty. Proto budeme s měřením pomocí stacionárních radarů pokračovat,
dokud se lidé nenaučí jezdit
ukázněně a nepřestanou svým
bezohledným chováním ohrožovat bezpečnost chodců,"
zdůraznil Uchytil.
Za umístnění prvních 22 značek označujících začátek a konec měření město zaplatilo 140
tisíc korun. "V ulicích byly ve
druhé vlně nainstalovány další
značky, na vyúčtování ale zatím čekáme. U tří radarů, kde
dopravní značky zatím chybí,
se monitorují pouze průjezdy
na červenou. V tomto případě
totiž zákon označení úseku
měření nepožaduje," připomněla tisková mluvčí radnice
Jana Gáborová.
Vůbec první stacionární radar
nechala prostějovská radnice
nainstalovat na křižovatce ulice Vápenice a Kostelecká už v
roce 2005. Během jeho provozu se mu podařilo snížit počet
přestupků o 96 procent. Dalších deset zařízení se v ulicích
města objevilo loni na podzim.
-mikPokud vám přijde domů obsílka
s touto fotografií, máte zaděláno na malér!

Město chce koupit zdevastovaná hřiště

Lezení po laně není nic jednoduchého. Děti však měly za
sebou anděla strážného v podobě dozorujícího policisty

Policisté vyhlásili další celostátní
pátrání. Tentokrát po dvou mužích,
kteří se dostali na šikmou plochu a
skrývají se před spravedlností. První z nich měl už nastoupit do vězení, druhý je podezřelý z neplacení
alimentů.
ROBERT ŽIGA se narodil 23.
dubna 1979 a trvalé bydliště má
hlášeno v obci
Stražisko číslo
17 v okrese Prostějov. Na hledaného vydal
Okresní soud ve Vsetíně příkaz k

Už bezmála dva týdny snímají
stacionární radary naplno prohřešky řidičů

Už od úterý 26. května začaly
stacionární radary v Prostějově opět fotit všechny
hříšníky, kteří překročili povolenou padesátku ve městě.
Tři z jedenácti radarů zatím
zaznamenávají pouze průjezdy na červenou. Od začátku ostrého měření klesl počet
všech přestupků o neuvěřitelných 70 procent!
"Od začátku ostrého měření do
konce měsíce, tedy od 26. do
31. května, porušilo dopravní
pravidla celkem 864 lidí. Za
srovnatelné období na začátku
měsíce se dopustilo přestupku
2 655 řidičů. Bohužel, řada lidí
zneužívala toho, že v období,
kdy nebyly v ulicích Prostějova nainstalovány dopravní značky, nemohli být za rychlou jízdu potrestáni. Nějaký hazardér
dokonce v neděli 24. května v
devět ráno projel Kojetínskou
ulicí rychlostí 158 kilometrů za
hodinu," posteskl Vlastimil
Uchytil, místostarosta města.
Právě Kojetínskou ulicí jezdí
řidiči nejrychleji. Za jediný
měsíc tu překročilo rychlost
přes tři tisíce řidičů. Ale i tady
počet provinění od zahájení
ostrého měření prudce klesl o
69 procent. Problémy s dodržováním povolené rychlosti jsou
také v Brněnské ulici. Stacionární radar tu během května zaznamenal téměř dva tisíce
hříšníků. Tady se množství přestupků snížilo dokonce o 75
procent. "Nemám z toho žádnou radost. Ze statistik tak totiž

Jako blesk z čistého nebe zapůsobila zpráva o zájmu radnice
koupit dvě zdevastovaná fotbalová hřiště mezi halou Sportcentra a Kosteleckou ulicí.
Sportoviště, která po těžkém
pádu LeRKu Prostějov zarostla
plevelem a další nežádoucí bujnou vegetací, jsou v současnosti
naprosto v dezolátním stavu.
Už jsou jen odleskem součásti
bohaté historie prostějovské kopané.
Ještě před pár lety obě hřiště, z
nichž jedno bylo travnaté, sloužila
prostějovskému fotbalovému
klubu jako záložní. Denně se tu
proháněly stovky dětí. Dnes sportoviště leží ladem bez povšimnutí.
Ale možná se blýská na lepší
časy. Zájem o ně projevila radnice. "Rada města projednávala
možnost odkoupení dvou hřišť s
přilehlými pozemky za Hloučelí
od stavební společnosti INGA,

Mimořádné
zastupitelstvo
Starosta Prostějova Jan Tesař
svolal na úterý 9. června mimořádné jednání Zastupitelstva města. Důvodem tohoto
kroku je přijetí dotace z Operačního programu životního prostředí na energeticky úsporná
opatření na Základní škole Jana Železného na Sídlišti svobody v Prostějově.
Jednání mimořádně svolaného
zastupitelstva je také pochopitelně veřejné, začne v úterý v
15.00 hodin v obřadní síni radnice.
-mik-

KVALITA vody
se může zhoršit
Společnost
MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ a.s. informuje občany Smržic a části
Prostějova, že ve dnech 9. - 12.
června 2009 může dojít k přechodnému zákalu pitné vody z
důvodu údržby přivaděče k vodojemu Stráž. Tyto práce by
mohly mít jako následek mírné
zhoršení senzorických vlastností vody (zákal), které ovšem
nemá vliv na zdraví.
Společnost
MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ a.s. – člen
skupiny Veolia Voda – tímto
prosí odběratele o porozumění.
Tyto práce na sítí předchází
problémům spojených s distribucí a zajišťují hladké poskytování služeb v oblasti dodávky
pitné vody v budoucnu. -red-

která je v současnosti vlastní. Vedoucí odboru správy majetku
města pan Grepl dostal nyní za
úkol jednat s touto společností v
tom směru, aby byly odstraněny
veškerá břemena a ostatní příslušenství, která na těch pozemcích
existují. Potom bychom mohli s
firmou jednat o případném odkoupení těchto nemovitostí," potvrdil Jan Tesař, starosta
Prostějova. Otázkou ale je, co po
případné koupi má město s hřišti
za lubem. Jak známo, v poslední
době radnice pro mnohé fanoušky
nepochopitelně nechala vrcholový fotbal ve městě padnout. To
však starosta odmítá. "Myslím, že
tímto naším krokem dáváme
jasně najevo, zda hodláme či nehodláme v Prostějově podporovat
fotbal. Fakt je ten, že kdyby došlo
k tomuto výkupu, společně s nově
budovaným hřištěm na sídlišti E.
Beneše by se jednalo o zdaleka
nejvíce investovaných peněz do
fotbalu. Zhruba tolik, kolik

Kdysi funkční hřiště patřící ke slavné tradici prostějovské kopané.
O zdevastovaná sportoviště má nyní zájem město, chce je koupit.
dáváme na ostatní sporty dohromady," ohradil se Tesař. Při koupi
obou hřišť se ale může vyskytnout zásadní problém. "Na pozemku jsou totiž zřízena zástavní
práva. Jedinou naší podmínkou je,
aby do doby, než bude návrh na
koupi předložen zastupitelům ke
schválení, byla tato zástavní práva
z katastru vymazána," vysvětlil
Vlastimil Uchytil, místostarosta

zodpovědný za majetek města.
Pokud to tedy dobře dopadne,
město už bude vlastnit několik
hřišť na kopanou. Ale pořádný
stadion v Prostějově bohužel stále
bude chybět. Ten nově budovaný
na sídlišti E. Beneše zřejmě fanouškům fotbalu k srdci nepřiroste. Stánek s tribunkou pouze
pro 180 lidí totiž stadion připomíná jen z dálky.
-mik-
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Místostarostka se sešla se zástupci církví
Místostarostka Alena Rašková
přijala ve čtvrtek 4. června na
prostějovské radnici zástupce
téměř všech křesťanských církví, které působí v Prostějově
(Římskokatolické, Českobratrské církve evangelické, Československé církve husitské, Církve adventistů, Církve bratrské,
Křesťanského sboru a Apoštolské církve).
„Toto setkání bylo úvodní schůzkou, která naznačila další možnou
spolupráci. V sociální oblasti se v
našem městě totiž do života zapojují velmi dobře právě i církve. Pokud například přijde někdo z
vězení, první, koho kontaktuje,
jsou právě církve, až poté přijdou
na řadu instituce jako třeba město.

Ale lidí v nouzi je více, dohodli
jsme se proto, že by bylo dobré
spojit síly v sociální sféře. Dalšími
styčnými oblastmi je problematika využití volného času dětí, péče
o starší občany, pomoc maminkám s dětmi. Výsledkem naší
schůzky je přizvání církví do procesu komunitního plánování sociálních služeb. Zde mohou najít
oblast, která je jim nejbližší. Naše
setkání určitě nebylo poslední, další schůzky se rýsují už teď,“ naznačila možnosti spolupráce města Prostějova a církví místostarostka Alena Rašková.
-redMístostarostka města Alena
Rašková se sešla se zástupci církví
působících v Prostějově

Účastníci letošního sochařského sympozia jsou už známi
VIII. ročníku mezinárodního sochařského sympozia Hany Wichterlové v Prostějově v roce 2009
se zúčastní sochaři Mgr. Daniel
Klose, MgA. Václav Kyselka,
MgA. Jiří Marek, Mgr. David
Medek, Mgr. Tomáš Medek a
MgA. Miroslava Špačková - Šobrová.
„Organizace sympozia se v roce
2009 liší od všech předchozích ročníků. Této výjimečné umělecké
akce se totiž účastní výhradně čeští sochaři, žáci Vladimíra Preclíka, kteří zde vytvoří sousoší k
uctění památky této osobnosti.
Vladimír Preclík byl významný
český sochař, malíř, spisovatel a
pedagog. Zemřel 3. dubna 2008.
Vladimír Preclík byl také hlavním
uměleckým komisařem sochařských sympozií v Prostějově, a to
od jejich založení v roce 2002 až
do roku 2008. Byl znalcem života
a díla sochařky Hany Wichterlové, kterou nazval první dámou
českého sochařství,“ vysvětlil
místostarosta Prostějova Pavel
Drmola. Každý účastník sympozia vytvoří vertikálně komponovanou sochu ve vlastním umě-

prostředí, jejich ukotvení v terénu
a úprava plochy ve vztahu k okolí
budou řešeny městem Prostějovem ve spolupráci s autory soch.

Tento týden se nám poměrně
ochladilo a konečně zapršelo.
Možná vás mrzí, že srážky vyšly zrovna na víkendy, ale nedá
se nic dělat. Určitě jste si všimli,
jak vegetace viditelně „poskočila,“ protože po dlouhé suché
periodě potřebovaly rostliny
vodu ze všeho nejvíce. S ohledem na předpokládanou invazi
plísní (oteplení je hlášeno na
příští týden) bude dnešní poradna opět monotématická –
budeme se věnovat poškození
rostlin plísněmi.
Je to s podivem, ale letos jsem v
našem seriálu nezmínil běžnou
chorobu révy vinné – plíseň révovou, která je známější mezi veřejností pod názvem peronospora.
Předpokládám, že v současné
době bude „boj“ s touto chorobou
velmi aktuální (pokud se oteplí
budou klimatické podmínky pro
šíření choroby více, než příznivé). Jistě jste se s touto chorobou setkali, takže jenom zopakuji, že onemocnění se projevuje na

Hana Stejskalová z Prostějova se stala
výherkyní roční permanentky do Fit klubu
Linie. Minulý týden jí cenu předala majitelka klubu Jana Ftačníková za přítomnosti
šéfredaktora PV Večerníku Bohumila
Pácla (na snímku). Předáním výhry tak byla završena čtyřtýdenní soutěž, během níž
jste mohli přes PV Večerník získat až osm
volných vstupů na libovolné cvičení ve Fit
klubu Linie.
Paní Stejskalovou cvičení chytlo. Do fitklubu přivedla rodinu i přátele a z permanentky měla velkou radost.
Děkujeme všem účastníkům soutěže,
výherkyni blahopřejeme a sledujte dál naše
stránky. Každý týden vám přinášíme možnost něco vyhrát!
-red-

Letos přivítá Prostějov účastníky sochařského sympozia už
při osmém ročníku
leckém výrazu. Takto vytvořené
plastiky budou součástí jednoho
instalačního celku, který se stane
památníkem Vladimíra Preclíka.
Sousoší bude instalováno v centru
města, na Skálově náměstí, na
travnaté ploše vymezené budovou zámku a prostějovské knihovny. Kompozice soch v daném

Produkty ESET pro vás s 20% slevou!

Na podrobnosti jsme se zeptali
jednatele společnosti, pana Radomíra Grögera.
„Získali jsme certifikaci GOLD
Partner společnosti ESET, která je
lídrem v oblasti antivirové ochrany a bezpečnosti v oboru IT. Připomeňme produkty ESET
NOD32 Antivirus a ESET Smart

mického sochaře Vladimíra Preclíka. Letošní sympozium se uskuteční v termínu 25. července - 8.
srpna 2009.
-red-

Výherkyně roční
permanentky
do Fit klubu Linie

Další úspěch prostějovské firmy
V červnu letošního roku dosáhla firma Computer System CZ
působící v Prostějově a podnikající v oboru ITC (Informační
technologie) dalšího významného úspěchu.

Architektonický projekt památníku zpracuje z pověření města
Prostějova ing. arch. Zdeněk Beran, rovněž žák profesora, akade-

Security. Poděkování patří především našim technickým specialistům, kteří úspěšně absolvovali
technickou certifikaci a našim
zákazníkům, kteří důvěřují našim
odborným schopnostem.“
Takže budete slavit?
„Svým způsobem budeme. Připravili jsme pro naše zákazníky
20% slevu. Stačí vystřihnout kupon z Vašich novin a do 30.6.2009
můžete zakoupit všechny produkty ESET s 20% slevou. Podrobnosti získáte v naší provozovně na
Plumlovské ulici 60 v Prostějově.“
-in-

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické
energie:
Obec: Domamyslice
Dne: 22.6.2009 od 7:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast:
část Domamyslic s ulicemi Domamyslická č. 51 a fa. Kentaur
po konec obce a celá ul. Za
humny.
Obec: Vrahovice
Dne: 22.6.2009 od 7:30 do
13:00 hod. - vypnutá oblast:

Poradna zahrádkáře
listech révy žlutavými skvrnami a
na rubu listu pak bělavými povlaky sporangií. Pokud infekce zasáhne i květenství a bobule, pak
se na jejich povrchu vytváří bělavé povlaky. Tyto projevy mohou mít někdy až fatální následky
(napadené listy žloutnou a opadávají, květenství zasychají – sprchávají a bobule hnědnou a zasychají), které mohou vést k silnému ovlivnění množství a jakosti
sklizně s tím, že nevyzrálé réví
zvýší riziko špatného přezimování. Nepřímý způsob ochrany
spočívá především ve vhodném
výběru odrůd tolerantních a rezistentních k tomuto houbovému
onemocnění (např. moštová odrůda Malverina). Důležitou prevencí silnějšího napadení jsou
takzvané zelené práce (osečkování), které by měly zajistit co
největší vzdušnost porostu. S tím

souvisí i zvolený způsob a typ vedení, lokalita umístění keřů révy
vinné. V přímé ochraně lze za základní považovat dvě ošetření po
odkvětu a potom v následném
sledu pokračovat dle potřeby, až
do fáze zaměkání bobulí. Počet a
intenzita ošetření závisí na podmínkách šíření choroby, intenzitě
růstu a typu přípravku. Samozřejmě, že v období suchých period neošetřujeme, ale ošetřujeme
teprve při předpokládané změně
počasí. Interval ošetření je 7-14
dní. Z chem. přípravků upřednostníme kombinované přípravky např. Curzate M (0,25%) a pro
poslední ošetření přípravky
Champion 50 WP (0,5%), Kuprikol 50 (0,5 %), aj.
O plísni bramborové jsem psal již
v předminulé poradně, tak ji vynecháme. Když mluvíme o plísni
na rajčatech, tak máme na mysli

pravá strana ul. J. Suka od č. domu 778/12 po č. domu 657/28.
Obec: Prostějov
Dne: 23.6.2009 od 7:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast:
Martinákova č. 3
Obce: Přemyslovice, Růžov
Dne: 24.6.2009 od 7:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: celá obec Růžov. západní část obce Přemyslovice ve směru od
Růžova po státní silnicii k č.
274 a 92./zůstane v provozu celý spodní konec./ Dále farma
ZD vč. CEKOM, celý areál fa.
XAVERgen.

Obec: Otaslavice
Dne: 24.6.2009 od 7:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: od
školy včetně po č. 58 jednostranně, od školy po č. 123, až
č. 142.
Obec: Prostějov
Dne: 25.6.2009 od 7:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast:
Nám. Spojenců č. 1 - 5 včetně.
Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 26.6.2009 od 7:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast:
dvě novostavby mezi č. 349 a
353.
E.ON Česká republika, s.r.o.

stejnou houbu, která způsobuje i
plíseň bramborovou. Vědecké
názory na možný vzájemný přenos patogenu mezi bramborem a
rajčetem jsou značně nejednotné.V každém případě se jedná o
vážnou chorobu, která nám za
příznivých podmínek může zničit
veškerou úrodu rajčat. Choroba se
začne projevovat na napadených
nadzemních částech rostlin šedozelenými vodnatými skvrnami,
které se rychle rozrůstají a hnědnou. Pro nás nejtíživější je napadení plodů, kde houba proniká
hluboko do pletiv, ty postupně
hnědnou a dužina plodu se stává
nevhodnou ke konzumaci. K preventivním nepřímým opatřením
patří opět dostatečně vzdušný a
slunný porost. Bylo zjištěno, že
jsou častěji napadány venkovní
rostliny, než skleníkové. V preventivní chem. ochraně se začíná
již od června a podle potřeby je
možné v ošetření pokračovat. K
ošetření se používají chem. přípravky Ridomil Gold MZ

(0,3%), Champion 50 WP
(0,2%), Acrobat MZ (0,2-0,4%),
Dithane DG Neotec (0,3%), aj.
Při pozdějším ošetření pozor na
dodržení ochranných lhůt (např.
Acrobat, Dithane – 21 dnů)!
Poslední důležitou plísní, kterou
dnes zmíním, je plíseň cibulová.
Tato choroba se na cibuli zpočátku projevuje rozptýlenými žlutými skvrnami, které se později
zvětšují a listy zasychají. Následkem ztráty listové hmoty jsou cibule malé, nevyzrálé a v podstatě
neskladovatelné. Biologie choroby, přímá a nepřímá ochrana proti tomuto napadení je v podstatě
stejná jako u jiných plísní. Pouze
dodám, že při použití kontaktních
chem. postřiků (Dithane DG Neotec – 0,4%, Ortiva - 0,06% je
nutné ošetřit celou nadzemní část
a postřiky častěji opakovat.
Milan Smička – Státní
rostlinolékařská správa,
obvodní pracoviště Prostějov,
Nám. Spojenců 13,
796 01 Prostějov

Cenový prùzkum v prostìjovských supermarketech
Kapusta (1 ks)
Salát hlávkový (1 ks)
Veka tuková (360 g)
Libové párky (1 kg)
Hovězí roštěná (1 kg)
Apetito Supercremo (150 g)
Čočka (500 g)
Čaj Pickwick kouzlo ovoce (40 g)
Red Bull (0,25 l)
Beefeater Gin (0,7 l)

Interspar
24,90
8,90
15,90
69,00
228,00
28,90
19,90
26,90
27,90
339,00

Billa
34,90
14,90
17,90(400g)
89,00
214,90
28,90
13,90
34,90
32,00
359,90

Kaufland
19,90
2,90
14,90
79,00
249,00
27,90
12,90
31,90
32,90
289,00 (0,5l)

Tesco
24,90
8,90
14,90
69,00
249,00
27,90
23,50
32,90
32,90
349,00

Lidl
9,90
16,90
31,90
-

prùzkum proveden ve dnech
5. 6. - 6. 6. 2009
TUTY
25,00
8,50
16,00
54,50
190,00
28,50
20,00
19,90
32,00
-

Albert
24,90
6,90
15,90
69,00
249,00
27,90
13,90
33,90
32,90
359,00
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 8. 6. DO 14. 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. Náš
nejbližší vesmírný soused se nachází mezi úplňkem a poslední
čtvrtí.
Ve středu v 15. 30 hodin pořad pro děti – JAK PŘICHÁZÍ DEN
– se z důvodu nepřítomnosti lektorky nekoná.
Astronomický KLUB HVĚZDÁRNÍČEK určený dětem do 10
let se ve středu z důvodu nepřítomnosti lektorky nekoná.
VÝSTAVY OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátcích
výše uvedených pozorování. Prvně jmenovanou výstavu zapůjčujeme do konce roku zdarma obcím, spolkům, klubům seniorů. Jedná se o lehké panely rozměru 70 x 100 cm. Výstava je již
zadána na období prázdnin do Vyškova a v říjnu do Ivanovic na
Hané.
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Argema vypalovala rockový Něco Mezi křtí v pátek nové album
cejch do srdcí Plumlováků
Nezapomenutelnou rockovou
noc zažil Plumlov o první
červnové sobotě. Pod velkolepým zámeckým sloupovím
hřměly decibely rockových
pecek zesílené o sborový zpěv
milovníků dobré muziky a
hlavně fanoušků skvělé Argemy dlouho přes půlnoc.
Na pódiu zpívala, hrála a řádila
výborná parta muzikantů, pod
pódiem zpívala, tančila a řádila
výborná parta fanoušků a
hýčkala rockery obdivem a ovacemi. České, autorské a originální skladby odzpívali slovo od
slova všichni.
„To je ono, to nás baví, když
zpíváte s námi. Tak pojďme dál!
Prosím modré světlo a teď čekám, jestli uhodnete další písničku,“ vyzýval příznivce kapely
zpěvák Jarek Filgas. „Modré
pondělí, Modré pondělí, to je
ono!“ křičeli všichni a už se nadechovali k prvním slovům oblíbeného hitu kapely. Doslova
šílenství fanynek vyvolaly i další hity – Pivovar nebo Tohle je
ráj.
Poslední dva roky byly pro skupinu Argema velmi úspěšné a
velice vzrostla jejich popularita.
V roce 2007 odehrála kapela
přes 100 koncertů a účinkovala
na několika festivalech. Na jaře
se vrátil do kapely zpěvák Jarek
Filgas a společně nahráli nové
CD Čas se vrátil. Kmotr Láďa
Kerndl dal tomuto cédéčku do
vínku velký úspěch. A zabralo to
- během dvou měsíců měla kapela v kapse Zlatou desku. Argema se objevuje v televizi, natočila dvojici videoklipů a vrchol roku znamenal úspěch v anketě
Český slavík. Argema se umístila na 13. místě a stala se Skokanem roku.
Loňský rok vydala kapela další
cédéčko - výběr hitů - a vyrazila
na koncertní turné na jeho podporu. Odehrála kolem 140 koncertů v Čechách i na Slovensku.
Zpěvák Jarek Filgas se stal Sko-

Postějovská kapela Něco Mezi,
typická prolínáním různých stylů
od ska, funky, rocku, hiphopu,
reggae, rozezní v pátek 12. června rockový klub Apollo 13. Pětičlenná formace ve složení zpěv,
saxofon, pozoun, kytara, baskytara, bicí, založená na podzim roku 2004, rozeznívá hudební kluby převážně v Olomouckém kraji. Repertoár naplňují skladby s

pozitivními texty a melodiemi, napsané ve vlastní režii.. Vás, které
zajímá repertoár prostějovské kapely zvou její členové co nejsrdečněji v pátečním večeru na křest
nového CD. Pozvaná je i spřátelená skupina Rufus z Litomyšle. O
obou kapelách se dozvíte více na
jejich webovkách: www.necome
zi.com a www.rufus.kubek.cz
-zv-

Hit Modré pondělí odzpíval Jarek Filgas v modrém oparu.
kanem roku v kategorii zpěváků
v anketě slavíků za rok 2008 a
Argema skončila mezi kapelami
na skvělém 9. místě.
„Zpíváme výhradně česky a
hrajeme jen vlastní autorské písničky a skladby. Právě intenzívně pracujeme na vydání
nového cédéčka. Vše je ve stadiu příprav, koncem prázdnin by
mohlo vyjít. Bude tam 14 nových písní. A samozřejmě pak
vyrazíme na podzim na nové
koncertní turné s těmito písničkami,“ netajil se s novinkami
kapelník a bubeník Pepa Pavka.
„Argema se pohybuje na české
rockové scéně už od roku 1982.
Po desetiletém působení jsme si
dali roční pauzu, ale hraní nás

všechny baví, tak jsme se dali
znovu dohromady. Těší nás, že
lidé naše písničky rádi poslouchají,„ dodal kapelník.
V současné době hraje Argema
v obsazení – Jarek Filgas zpěv,
Ivo Ledabyl kytara, Kamil Hanáček baskytara, Daniel Škrášek klávesy a Pepa Pavka bicí.
„Jako předkapela vystoupila
skupina Stíny. Sobotní koncert
na nádvoří zámku byl jednou z
akcí hodového víkendu v Plumlově. V neděli si přišli na své i
milovníci dechovky na koncertu
místní dechové hudby Plumlovanky,“ uvedli Petr Piňos a Martin Hyndrich z Obecně prospěšné společnosti Zámek Plumlov.
-jp-

Slovaktual už i v Prostějově
Společnost SLOVAKTUAL byla založena v roce 1990 jako montážní firma. V prvních letech své existence firma SLOVAKTUAL prováděla montáž plastových výrobků pro některé zahraniční firmy, např. INTERNORM.
Počátkem roku 1993 společnost zakoupila výrobní linku z rakouské firmy ACTUAL a začala s vlastní výrobou. Firma SLOVAKTUAL začala
postupně pracovat na dvojsměnnou
pracovní dobu a v sezónních měsících
(srpen-listopad) byla zavedena třetí
směna. V roce 1998 v souladu s evropskými trendy zakoupila nejmodernější
linku "SINGLE LINE" pro výrobu
plastových oken od německé firmy
ELUMATEC. Zavedení nové linky
umožnilo i nové rozdělení výroby. V
zrekonstruované výrobní hale v Pra-

venci se soustředila výroba barevných
a atypických oken a v nové hale v Pravenci začala výroba standardních
bílých oken. V Nitrianském Pravně
zůstala výroba z hliníkových profilů.
Na základě vlastních dlouholetých
zkušeností firma SLOVAKTUAL přestala vyrábět plastové dveře a přešla na
výrobu hliníkových dveří. K tomu zakoupila firma nové strojní zařízení od
firem ALUMA a ELUMATEC.
V roce 2005 - k patnáctému výročí působení společnosti na trhu - byla dostavěna další výrobní hala s nejmodernější technologií řízenou počítači
bez potřeby papírové dokumentace.
Společnost soustředila všechnu výrobu do Pravence.
V září 2006 byla slavnostně otevřená
další nová výrobní hala a nový sklad
hotových výrobků s logistickým
centrem pro distribuci.
V roce 2007 byla otevřena nová hala D, kde je umístněna výroba atypických oken a hliníkových dveří, a
dokončena nadstavba administrativní budovy. V lednu 2008 převzala
Slovaktual švýcarská společnost
AFG Arbonia-Forster-Holding AG.
Společnost Slovaktual je s podílem
35 až 40 % na slovenském trhu
největším výrobcem plastových
oken na Slovensku - i v oblasti dveří. Firma zaměstnává kolem 250 zaměstnanců a v roce 2007 dosáhla
obrat téměř 32,5 mil. Eur (980 mil.
Sk). Na Slovensku a na některých
exportních trzích, jako jsou Čechy a
Rakousko, disponuje vlastní, prodejci podporovanou organizací odbytu. Síť obchodníků představuje
kolem 150 vzorkových prodejen, ve
kterých je zaměstnaných více než
200 zaměstnanců.
Strategií firmy SLOVAKTUAL je
orientace na konkrétního zákazníka,
jeho požadavky a zkrácení dodacích
lhůt na minimum. Samozřejmostí je
i kvalita dodaných výrobků o čem
svědčí certifikáty od státní zkušebny
LIGNOTESTING
Bratislava,
VÚSAPL Nitra, rakouské zkušebny
ERTL Oftering/Linz a MZLU Zlín.
V lednu 2005 Slovaktual úspěšně
absolvoval kombinovaný certifikační audit systému manažerství kvality dle požadavků STN EN ISO

9001:2001, systému environmentálního manažerství podle STN EN ISO
14001:2004 a systému bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci OHSAS
18001:1999.
Koncem měsíce května bude otevřeno
nové obchodní zastoupení v Prostějově, na adrese Hliníky 444/5a. Prodejna se nachází za Městskými lázněmi vedle sídla VZP. Otevřeno je denně
od 9.00 hod. do 17.00 hod. Prodejna
firmy Pegavo, s.r.o., která v Prostějově
obchodně zastupuje společnost Slovaktual, nabízí ucelený sortiment plastových a hliníkových oken a dveří.
Plastová okna a dveře jsou vyráběna z
5 komorových a 8 komorových profilů značky ALUPLAST. Běžně používaný profil je 5 komorový ID5000,
který je již standardně vybaven třemi
těsněními v rámu okna. Novinkou je 8
komorový profil ID8000, který má již
certifikaci pro pasivní a nízkoenergetické domy. Samozřejmostí je široká
škála barev rámů a křídel oken i dveří,
ať již v RAL barvách nebo imitaci dřeva.
Hliníkové okna a dveře jsou vyráběna
z německého profilového systému
HEROAL 020, HEROAL 065 a HEROAL 110. Profil HEROAL 020 se
používá na interiérové dveře a prosklené příčky. Nemá přerušený tepel-

ný most, proto není použitelný pro exteriér, ale pro umístění v interiéru je
naprosto ideální. HEROAL 065 je exteriérový profil s přerušeným tepelným mostem. Je ideální pro běžné
použití u vstupních dveří do objektů,
hlavně v panelových domech, kde je
velká průchodnost lidí a tím pádem i
velká zátěž na dveře. Z tohoto profilu
se samozřejmě vyrábí i okna. Firma
Slovaktual z tohoto profilu vyrábí
většinu vstupních dveří, protože plastové dveře se časem prověsí a je nutné
je opakovaně seřizovat, kdežto u hliníku tyto problémy nejsou. HEROAL
110 je hliníkový profil s přerušeným
tepelným mostem a tepelnou izolací,
užitné vlastnosti a možnosti použití
jsou podobné jako u předcházejícího
profilu, ale mají kvalitnější tepelnou
izolaci.
Bližší informace Vám rádi poskytnou
naši pracovníci přímo ve značkové
prodejně. Samozřejmostí je nabídka
veškerých doplňků, jako jsou vnitřní a
venkovní parapety, žaluzie, protihmyzové sítě a předokenní rolety. Vše samozřejmě i se zaměřením, dodávkou a
montáží.
U příležitosti otevření prodejny si dovolujeme upozornit na zaváděcí ceny
u celého sortimentu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
-in-
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Člověk v tísni, o.p.s. informuje:
Člověk v tísni, o.p.s. je organizace pomáhající lidem, kteří se
ocitli v nepříznivé sociální situaci. V rámci Programů sociální
integrace vznikla pobočka pro
Olomoucký kraj s kancelářemi
v Prostějově a Přerově, kde lze
kontaktovat naše pracovníky.
Naši sociální pracovníci za klienty docházejí domů nebo si s
nimi sjednávají schůzky v kanceláři a pomáhají jim řešit rozličné druhy problémů. V Olomouci máme kancelář, která
provoz celé pobočky řídí.
Pracovníci klientům radí s dluhy,
bydlením či problémy s hledáním
zaměstnání. Dlouhodobě řeší
také obtíže s exekucemi, proto se
k tomuto tématu vracíme. Mnoho
z našich klientů přichází v exekucích o celý dům jen kvůli tomu, že
dluží třeba 10 tisíc korun.
Exekutor vymáhá dlužné pohledávky různými formami. Buď

dlužníkovi obstaví účet, exekvuje mzdu, dávky nebo důchod, ale také může prodat dlužníkův movitý i nemovitý majetek.
Ideální samozřejmě je, pokud
se dlužník dohodne na splátkovém kalendáři přímo s věřitelem. Pokud je pohledávka postoupena exekutorovi, dohodnout se na splátkách s exekutorem. Je ovšem jen na něm, zda
na splátkový kalendář přistoupí
nebo zda se rozhodne rovnou
pro exekuci majetku, v takové
situaci je nejlepší ihned dluh zaplatit.
Věřitel ovšem často nemá možnost okamžitě zaplatit a exekutor
přistupuje k zabavování movitého majetku na adrese trvalého
bydliště či na poštovní adrese dlužníka. Je dobré se na exekuci připravit, protože exekutora nezajímá, komu které věci v domác-

nosti patří. Ani se nezabývá tím,
zda tam dlužník opravdu bydlí.
Majitelé zabavených věcí pak sami musí dokazovat, že nepatřily
dlužníkovi. Lze to provést jedině
pomocí vylučovací žaloby, za
kterou ovšem zaplatí každý z dotčených tisíc korun. Sepsat by ji
měl nejlépe právník, který si může účtovat třeba 2 tisíce korun. Ta-
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Jak se bránit exekucím
kže je potřeba zvážit, zda například starší horské kolo
dlužníkovy sestry má vůbec
takovou cenu. Navíc pokud
majitelé nemají k věcem faktury na své jméno, těžko se
dokazuje, že jim opravdu patří. Exekutor nesmí zabavovat věci, které každý člověk
potřebuje k životu, například
pračku, postele a podobně.
Jakmile se exekutor rozhodne pro exekuci dávek nebo
platu, musí se řídit určitými
pravidly. Musí ponechat
věřiteli nezabavitelné minimum
ve výši 4620 Kč, k tomu se přičítá
částka vycházející z toho, kolik
věřitel vyživuje dalších osob, za
každou další osobu má nárok na
1195 Kč. Po odečtení zmíněné
částky z platu zbývá určitá suma a
exekutor dle výše dluhu rozhoduje, zda zabaví jednu nebo dvě třetiny této sumy podle toho, zda jde

Kontakt:
Člověk v tísni, o.p.s.
Kancelář Prostějov
Kostelecká 17,
tel.: 582 334 729
o přednostní pohledávku či nikoliv.
Rovněž důležité je zmapovat
všechny dluhy, tedy ty nesouvisející s podnikáním, a zvážit také
možnost osobního bankrotu, ve
chvíli podání takového návrhu se
exekuce zastavuje. Nicméně, aby
soud návrh přijal, věřitel musí být
schopen do pěti let splatit minimálně třetinu dluhu. Soudce pak
sám rozhodne, zda se třetina dluhu umoří prodejem majetku nebo
srážkami ze mzdy apod.
Člověk v tísni, o.p.s.
– pobočka Olomouc
Příští téma: K půjčkám: predátorský index(vyjde 22. června
2009)

Partnerské problémy pofouká a vyhladí věštkyně
Nevíte si s něčím rady a hledáte
pomoc a podporu? Chcete
udělat zásadní životní rozhodnutí a nevíte jak na to? Řešíte
partnerskou krizi? Pak je pro
vás dobrá rada nad zlato – odpovědi na vaše otázky dostanete ve věštírně.
Slovo věštírna vyvolává u většiny lidí respekt a zároveň i strach z
neznáma. Všem se okamžitě vybaví předpovídání budoucnosti,
avšak této služby využívá jen necelých 10 procent klientů. Většina jich hledá odpovědi na otázky
zaměřené na rozvoj a napravování mezilidských vztahů, na zaměstnání a finance, na zdraví.
„Nejvíc nedorozumění vzniká v
rodinách a to především v partnerských vztazích, ale také ve
vztahu rodič-dítě. Klienty netíží
pouze nevěry a rozvody či roz-

chody. Nedorozumění vyvolává
především neschopnost vzájemné komunikace - to je hřbitov
všech vztahů,“ vysvětluje věštka
Marcela Vavrochová z věštírny
BASTET na Hlaváčkově náměstí 1 (Atrium). Název BASTET
je symbolem ze starého Egypta –
je to bohyně zobrazovaná s kočičí hlavou, která byla ochránkyní
rodinného krbu, štěstí a lásky a
dodnes si udržuje své kultovní
místo.
Metoda Marcely Vavrochové je
založena na automatickém písmu a kresbě, kdy ruku s tužkou
vede intuice. Ta ukáže na problémy, na bolavé místo a najde cestu ke správnému řešení. Součástí
hodinové seance je rozbor osobnosti, partnerský horoskop, výklad numerologie a východní a
západní astrologie. Už 10 let pře-

dává věštka svou energii lidem,
kteří jsou uzavření a nedokáží se
vypořádat s rozpadem manželství.
„Nejpočetnější skupinu klientů
tvoří pětatřicátníci až padesátníci
a jejich nejčastějším problémem
je rozpad manželství z důvodu,

že muž se cítí nepotřebný, odstrčený a ztrácí své ego. Pak si
hledá novou partnerku - většinou
mladší ženu s dětmi, aby měl zase plnohodnotnou rodinu a mohl
se o ni starat a zabezpečit ji. Ráda
bych ale nabídla své služby i
mladým, aby se vyvarovali zbytečných životních kotrmelců,“
nabízí věštkyně.
„Někteří klienti se naopak raději
uzavřou do sebe, do vlastní samoty. Tohle vše není nic jiného
než strach z chybné komunikace
s okolím,“ dodává Marcela Vavrochová. Největší krize podle ní
postihne partnerský vztah po odchodu dospělých dětí z domova.
Rodiče najednou nemohou najít
společnou cestu, nedokážou se
zpátky vžít do role partnera a žít
jeden pro druhého. Takováto krize často končí odcizením a roz-

chodem a ne každý se s novou situací dokáže vyrovnat. Člověk je
ale od přírody tvor společenský,
a proto si záhy hledá nového
partnera. Většinou se však dopouští stále stejných chyb, hledá
stejný typ, jako byl ten předcházející a dostává se do bludného kruhu. Návštěva věštírny není
zdaleka jen doménou žen. Přicházejí i muži s problémem navázat po rozvodu další partnerský vztah.
Každý problém se dá vyřešit, například ve Věštírně BASTET v
1. patře budovy Atria na Hlaváčkově náměstí, pracovní doba
pondělí až pátek do 9 do 16 hodin. Nově pak na stránkách
Prostějovského Večerníku v
rubrice „Odpovědi z věštírny,“ pokud zavoláte do redakce.
-jp-

Po chirurgii má nového Pěvecký sbor Exaudi spolupracuje s přáteli z Německa
primáře i dětské oddělení
Novým primářem dětského oddělení Prostějovské nemocnice,
která je členem skupiny AGEL,
se počátkem června stal MUDr.
Josef Tenora (na snímku). Na postu primáře tak nahradil MUDr.
Vlastimilu Minaříkovou. Ta podle slov tiskového mluvčího Agelu
Tomáše Želazka odchází do důchodu. "Mým cílem je pokračovat v budování takového oddělení, které bude přátelské a přívětivé k dětským pacientům i jejich
rodičům a současně vysoce odborně erudované," říká nový primář. MUDr. Josef Tenora se narodil v roce 1959. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, na které
promoval v roce 1984. Po ukončení studií nastoupil na Dětskou

kliniku Fakultní nemocnice v
Olomouci, kde pracoval dosud.
Nový primář získal I. i II. atestaci
z pediatrie a nástavbovou atestaci
v oboru neonatologie. Aktivně se
účastní odborných konferencí, na
kterých přednáší se zaměřením
na oblast dětské gastroenterologie a revmatologie. Podílí se na
výuce studentů medicíny. -red-

Členové pěveckého sboru Exaudi
prožili krásný víkend. Ve dnech 21.
- 24. května 2009 je přijeli navštívit
přátelé z německého pěveckého
sboru Andreasschottenchor z Erfurtu. V loňském roce byli členové
Exaudi v Erfurtu a tak se všichni
zase po roce sešli v Prostějově.
Spolupráce obou sborů trvá již od
roku 1996 a každým setkáním se
prohlubuje. Vždy společně zazpívají vybranou skladbu, na kterou
se pečlivě oba sbory připravují, a
protože na sezpívání není mnoho
času, většinou musí stačit jedna
zkouška. Protože se však již dobře
znají i po pěvecké stránce, výsledek bývá, na tak krátký čas, překvapivě dobrý. Jistě na tom má velkou zásluhu erfurtský varhaník a
regenschori Andreas Stroblt.
Další den jsme naše přátele vyvezli do krásných míst Vysočiny, na
hrad Pernštejn (na snímku), do

Jimramova, kde jsme měli v
pěkném evangelickém kostele
koncert. A nakonec do Poličky do
síně Bohuslava Martinů, jehož 50.
výročí úmrtí si letos připomínáme.
Pro většinu z německé výpravy nebyl tento skladatel známý, tak jsme
se také trošku zasloužili o rozšíření
znalosti české hudby.
Po všechny dny jsme se spolu mimo zpívání i přes jazykové bariéry
radovali a těšili z našeho přátelství
a souladu v mnoha oblastech života.
Přátelé z Německa odjížděli po poledni 24. května, loučili jsme se

skoro se slzami v očích, ale s vědomím, že se opět v příštím roce sejdeme u nich v Erfurtu, kde si společně zazpíváme i znovu obnovíme a prohloubíme naše přátelství.
Letos jsme 22. května zazpívali v
kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově Missa brevis Zdeňka Fibicha a Gloria od Antonia Vivaldiho.
Skladba A.Vivaldiho je náročná,
bylo i mnoho nervozity, o to víc byli všichni spokojeni, když posluchači ocenili zapálené a srdečné
provedení tohoto krásného díla.
Olga Čermáková

Termín dokončení:
srpen 2009

www.
byty-k
rasice
.cz
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Absolventi podnikatelské školy převzali maturitní vysvědčení Zveme na 1. ročník
5. červen byl pro studenty denního studia Střední odborné
školy podnikání a obchodu
slavnostním dnem. V krásných
reprezentativních prostorách
Národního domu obdrželi maturitní vysvědčení a symbolicky se tak rozloučili se svojí školou, na které studovali.
Slavnostního aktu se mimo vedení školy a pedagogického sboru zúčastnil zástupce zřizovatele
školy Lubomír Kovářík, senátorka Božena Sekaninová a místostarosta Pavel Drmola. Ve svém
projevu se ředitel školy Václav
Křupka mimo jiné zmínil o zaměření absolventů. „Jste prvním
maturitním ročníkem, který se
od roku 2005 vzdělával podle
upravených učebních dokumentů, které byly v daleko větší míře
zaměřeny na profil absolventa
školy. Do učebních plánů byly
zařazeny takové předměty, které
vás orientovaly buď na problematiku organizační struktury,
fungování a podnikání v Evropské unii nebo na oblast služeb v
cestovním ruchu. Na základě
takto ověřených učebních plánů

jsme vytvořili pro nový školní
rok dva školní vzdělávací programy v novém oboru vzdělání
Ekonomika a podnikání, podle
kterých se budou učit nastávající
žáci prvních ročníků.“ sdělil
Václav Křupka.
Maturitní zkoušky na podnikatelské škole úspěšně složilo 43
studentů. Absolventi si domů neodnášeli pouze maturitní vysvědčení, ale i tzv. Europass.
Tento doklad, který vydává
Národní ústav odborného vzdělávání, má význam pro vyšší
uplatnitelnost absolventa školy
na mezinárodním trhu práce a
usnadňuje uznání odborné kvalifikace absolventa v zahraničí. V
českém i anglickém jazyce jsou
velmi podrobně popsány obecné
a odborné kompetence získané v
daném oboru vzdělání a profesní
uplatnění držitele tohoto osvědčení.
„Jsem rád, že se stalo dobrou tradicí naší školy předávat maturit- Slavnostní projev. K maturantům promluvil Václav Křupka, ředitel školy.
ní vysvědčení v důstojných prostorách za přítomnosti rodičů a významní hosté a dodali tak to- ředitel školy. Závěrem slavnosti bolicky tak udělaly tečku za slavpřátel maturantů. A také jsem muto rozloučení s absolventy na- se rozezněly tóny studentské nostním dopolednem podnikamoc rád, že naše pozvání přijali ší školy důstojný ráz.“ podotkl hymny Gaudeamus Igitur a sym- telské školy.
-bp-

Druhá Dámská jízda v duchu Rokoka
Druhá Dámská jízda věnovaná období Rokoka proběhla 4. června v sále
kulturního klubu Duha, kde účinkoval divadelní spolek Historia v čele se
zakladatelkou a vedoucí spolku Evou
Suchánkovou.
Sál byl z poloviny zaplněn a
účastníkům vůbec nevadilo zaplatit vstupné čtyřicet korun. Náplní Dámské
jízdy bylo povídání o odí-

Při druhé Dámské jízdě
byla k vidění spousta
historických kostýmů z období Rokoka.

vání spojené s ukázkami historických
kostýmů. Celkově už to byla čtvrtá akce takového druhu. Rokoku předcházelo Baroko, Gotika a Renesance. Dámskou jízdu zahájila krátkým proslovem
Martina Drmolová, která zajišťuje produkci v Duze. Rokoko je doba elegantních kavalírů bojujících o přízeň krásných dam.
K vidění byla spousta historických kostýmů, druhů krinolín, živůtků, paruk,
účesů, klobouků a spodniček.
„Spolek Historia byl založen v roce
1993 na základě mé myšlenky. Neděláme jen akce rázu, jako jsou historická
období, ale také jsme organizovali akci
o slavných osobnostech, slavných ženách Prostějova a teď budeme
opakovat ta samá vystoupení pro Střední školu oděvní,“ sdělila Eva Suchánková, zakladatelka spolku Historia.
-vevi-

ROCK VELODROM

SKC Prostějov a agentura Petra
Hanzlíka zve příznivce dobré
muziky a zábavy z celé Moravy
na největší hudební událost letošního roku v Prostějově.
“Chceme navázat na legendární
beatové festivaly Prostějova a zavzpomínat na slavnou dobu prostějovských klubů, např. Strojáčku, Dělňáku, Vodáren atd. Bude
to přehlídka starších a nových tváří
prostějovské hudební scény, proto
zveme posluchače všech generací.
Naší snahou je, aby celá akce
proběhla na výborné a profesionální úrovni,” uvedl Petr Hanzlík.
“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.
“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 soutěž, v níž
můžete vedle vstupenek na akci
vyhrát také alba legendárních skupin. Správná odpověď zněla z minulého čísla zněla: 1969, Birmingham. Výhercem vstupenky a
DVD Judas Priest se stává Jaroslav Prucek z Otaslavic (gratulujeme, výhru si vyzvedněte v redakci!). Ve prémiovém kole se soutěží o hudební CD, které si vyzvednete přímo na pódiu
ROCK VELODROMU!
Soutěžní otázka zní: Která kapela
bude vrcholem večera?
Odpověď zašlete do čtvrtku 11.
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). A připojte telefon pro rychlý kontakt!

Mladí tvůrci se vyřádili
na plastovém odpadu
Výstava nazvaná „Plastoví
obři“ představila ve foyer
kina Metro 70 v Prostějově
zajímavé exponáty vyrobené tvořivými ručičkami
žáků a studentů. Dílka fantazie z pet lahví a plastů v
duchu moderny mohou
návštěvníci kina Metro 70
okukovat do poloviny května.
Výstava výrobků z plastů je
aktivitou studentské společnosti P3 TO, která sdružuje
tucet studentů ze Středního
odborného učiliště obchodního v Prostějově. Tvořivou
soutěž připravili pro žáky 4. až
7. tříd základních škol.
„Oslovili jsme prakticky
všechny školy. Na naši výzvu
zareagovaly základní školy
Majakovského z Vrahovic,
Palackého, Valenty a z Brodku
u Konice. Ty se na této akci
pořádané na podporu recyklace odpadů podílely a jejich výtvory jsme po dohodě s ředite-

lem kina Metro 70 Milanem
Čechem tady mohli vystavit,“
uvedl mluvčí studentů Martin
Snídal.
Studentská společnost P3TO
vznikla před rokem. K jejím
úspěchům patří především
skvělé umístění na veletrhu
škol v Ostravě. Za společnou
presentaci fiktivního záměru
aplikované ekonomie získali
2. místo.
„Naše společná činnost touto
akcí na podporu recyklace odpadů, bohužel, končí. Příští
rok nás čeká maturita, a tak na
nějaké další aktivity moc času
nebude,“ zalitoval Martin
Snídal, který je mimo jiné i nadšeným fotografem a tomuto
koníčku-koni věnuje jako člen
Spolku prostějovských fotografů hodně svého volného
času.
-jp-

Šimon ze 4. A ZŠ Palackého je
jedním z tvůrců plastového obra.

Kraj chce oživit ekonomiku
příspěvkem na zateplování
Rada Olomouckého kraje řešila,
jak zmírnit dopad hospodářské
krize v Olomouckém kraji. „Nechtěli jsme jen sedět a poddávat se
dopadu krize na rozpočet Olomouckého kraje, tak jsme zvolili
druhou možnost motivovat a oživit ekonomiku tohoto kraje,“ vysvětluje Pavel Horák. Vedení kraje přispěje na zateplování objektů.
Požádat o příspěvek na zateplení
domu či oken může každý majitel
nemovitosti. Cílem poskytnutí
příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje je dosažení snížení spotřeby energie na vytápění v objektech rodinných a bytových domů a
oživení podnikatelských aktivit
stavebních firem. Příspěvek se
vztahuje pouze na akce realizované na území Olomouckého kraje a ukončené po termínu zahájení
poskytování příspěvku. Žádosti
budou přijímány od 1. července až
do vyčerpání alokovaných finančních prostředků, které jsou ve
výši deseti miliónů korun. „Po

uvolnění dané částky očekáváme
celkový obrat 350 miliónů korun,“
sdělil náměstek hejtmana Pavel
Horák. Žadateli může být poskytnut příspěvek ve výši patnácti procent z nákladů, ale maximálně třicet tisíc na jeden objekt.
Finanční podpora v této oblasti je
dána na opatření vedoucí k zateplení celého obvodového pláště budovy pomocí vnějšího izolačního
kompozitního systému s minimální tloušťkou sto dvacet milimetrů,
jehož cílem je snížení potřeby tepla na vytápění. V této oblasti je
také poskytován příspěvek na
opatření vedoucí k výměně oken a
vnějších dveří, kde je podmínkou
kvalitní zateplení.
Žádost se předkládá k posouzení
na pracovištích Krajských hospodářských komor a Okresních hospodářských komor v Olomouckém kraji. Více informací
najdete na stránkách Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz.
-vevi-
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Bonsaje a suiseki vyzdobily zámek
Už několik let patří pouťový víkend v Konici mimo jiné také
bonsajím. Lépe řečeno – součástí světa miniaturních krajinek a
zákoutí, které tento zvláštní
druh umění představuje, se vždy
o tomto víkendu stává konický
zámek. Stejně tomu bylo i letos.
Od pátku do neděle patřilo nejen
nádvoří, ale i část ochozu v prvním patře tradičnímu východnímu umění.
„Letos máme bonsaje na zámku už
popáté,“ řekl Večerníku jeden z organizátorů Ladislav Antl, který na
výstavě také představil další související ‚disciplínu‘ – keramické bonsajové misky. Bonsaje vystavovalo
9 pěstitelů nejen z Konicka, ale i z
Malé Hané a Prostějovska, část exponátů dorazilo do konice od pěstitelky z Uničova, další část výstavy
tvořily suiseki – kameny s duší.
Jak nám Ladislav Antl prozradil,
tuto výstavu pořádají v Konici už
popáté a postupem času si získává
mezi pěstiteli renomé. „Chceme
poděkovat panu řediteli MěKS v
Konici Palánovi, že v k výstavě
můžeme využít tyto prostory. Pro-

středí konického zámku dělá výstavě opravdu důstojnou kulisu. I proto se stále zvyšuje zájem pěstitelů
se této výstavy zúčastnit. Takové
místo pro podobné výstavy opravdu není všude,“ dodává.
Z jeho pohledu se ale zbytečně
zdráhají představovat svoje exponáty drobní pěstitelé, kteří si bonsaje šlechtí jen pro radost nanejvýš v
několika exemplářích. „Myslím,
že úplně se podceňují, spíš ze svého pohledu srovnávají svoje bonsaje se špičkovými pěstiteli a mají pocit, že se s nimi nemůžou rovnat.
Což samozřejmě není pravda a je to
škoda,“ poznamenává L. Antl s
tím, že výstava by mohla být tím
ještě pestřejší.
Výstavu bonsají na konickém
zámku si nenechala ujít spousta návštěvníků, kteří vůbec nemají třeba
v úmyslu se něčemu podobnému
začít věnovat, ale jednoduše za podívání to rozhodně stálo. Zájemci si
naopak mohli nechat poradit nebo
zkonzultovat svoje zkušenosti.
Znovu se potvrdilo, že bonsaje, a v
tomto případě i suiseki, rozhodně
konickému zámku sluší. -MiH-

Bonsaje na konickém zámku nebyly ničím novým, přesto vždycky dokážou okouzlit.

Posvěcení obecní vlajky završilo samostatnost Držovic ŽVÁČEK POČTRNÁCTÉ: Tradiční festival mění tvář Brodek zná svou SUPERTSAR
V sobotu 30. května 2009 posvětil olomoucký arcibiskup Jan
Graubner obecní vlajku Držovic a završil tímto slavnostním
aktem proces osamostatnění.
Držovice začaly psát novou kapitolu svých dějin 1. července
2006. Stalo se tak poté, co se většina obyvatel tehdejší místní části Prostějova vyjádřila v referendu pro odtržení od města a rozhodla o samostatnosti obce, kde
žije v současné době kolem 1300
obyvatel.
Znak a vlajka jsou jako symboly
samostatnosti prestižní záležitostí
každého města a obce. Vypovídají
o historii, vymezují místo v koloběhu dějin a jsou potvrzením právní subjektivity. Zatímco první podoba obecního znaku Držovic je
historicky doložena rokem 1571,
kdy majitel Vratislav z Pernštejna

pátek na novém místě, jímž se stal
známý autokemp Žralok, jenž nabízí kvalitní zázemí pro všechny
účinkující i návštěvníky. Ve čtvrtek 18. června 2009 v podvečerních hodinách jako hosté na festivalu vystoupí HEIDI, MICHAEL
FORET a PETRA ČERNOCKÁ.
Páteční večer 19. června 2009 bude pojat v rockovém stylu a účinkovat budou kapely ALICES

udělil obci právo používat pečeť,
obecní vlajka voní novotou. Na základě návrhu heraldika, který vychází ze znaku obce, schválilo zastupitelstvo Držovic její podobu –
list tvoří žlutý žerďový pruh široký
třetinu délky listu a modré pole, na
styku zkřížené vztyčené bílé otky
na hnědých násadách, mezi nimi
nahoře a dole žlutá osmicípá hvězda. Parlament ČR pak udělil právo
používat obecní vlajku dne 13. listopadu loňského roku.
„Posvěcení obecních symbolů je
vždy svátkem a velkou událostí.
Dnes jsme zpečetili snahu a vůli
pokračovat v tom, co započali naši předkové. Bude záležet jen na
nás, kam povedou naše kroky, máme před sebou hodně úkolů a
obecní symboly – znak a vlajka –
nám budou vždy připomínat start
a ukazovat cestu k cíli,“ pronesla

starostka Držovic Blanka Kolečkářová před slavnostním shromážděním občanů. Svěcení vlajky následovalo po mši svaté v kapli Panny Marie, obou se zhostil
sám olomoucký arcibiskup mons.
Jan Graubner.
K doprovodným akcím slavnostního odpoledne patřila také vernisáž výstavy o historii i současnosti Držovic a velký zábavný program s řadou kulturních vystoupení zakončený ohňovou show.
„Pan arcibiskup současně posvětil
i vlajky, které převzali místní Sokolové a dobrovolní hasiči. Vlajky
obdrží také všechny organizace a
spolky v Držovicích,“ doplnila
starostka Kolečkářová. U příležitosti slavnostního svěcení vlajky
vydala obec Držovice Almanach
jako sborník informací o historii i
současnosti obce.
-jp-

Arcibiskup Jan Graubner posvětil vlajku symbolicky pod nebeskou klenbou.

Zastupitelům se doporučení Rady nezamlouvají, v hlasování je nepodpoří
KONICE – Na svém 16. zasedání
konaném 16. března projednalo
Zastupitelstvo návrh rozpočtu na
tento rok. Jako celek byl návrh
schválen, zároveň bylo ale přijato
rozhodnutí hlasovat o příspěvcích neziskovým organizacím ve
městě pro každého žadatele samostatně. Kromě příspěvku pro
Charitu Konice se nakonec
všechny další položky odložily na
další jednání Zastupitelstva
(ZM), které je naplánované na
tohle pondělí.
Položka, přes kterou se zastupitelé
na svém posledním jednání nedokázali přenést, byl příspěvek pro Sokol
Konice ve výši 300 tisíc korun. „Kolem tohoto bodu se rozvířila diskuse, zda tuto částku nesnížit a neposílit tím jiné organizaci. Jsem ale názoru, že pokud jde o posílení rozpočtu jiných organizací, dá se to v
opodstatněných případech řešit rozpočtovým opatřením, neznamená
to, že je tím všechno uzavřené, v
žádném případě nemusí jít o konečné částky,“ argumentuje starosta

14. ROČNÍK FESTIVALU JE TADY!
V dnech 18. a 19. června 2009
proběhne v autokempu Žralok
na Plumlově již 14. ročník Mezinárodního hudebního festivalu
pro děti a mládež se zdravotním
postižením.
Přihlášeno je doposud více než
600 osob z 35 školských nebo specializovaných zařízení, jenž pečují
o handicapované. Letos se bude
poprvé akce konat ve čtvrtek a v

8-9

NUMBER, FOREST JUMP,
FBL, STRACÉNÉ RÁJ A KLEMENTŮV LAZARET. Oba dva
dny bude moderovat Pavel Svoboda z TV NOVA. Občerstvení a zábavný program pro děti a mládež
zajištěn. Vstupné je lidové: 50,-Kč
a na vaši návštěvu se těší organizátoři z OS Písničkou ke slunci, ZŠ a
DD Prostějov a VÚ 8280 Prostějov.
-zv-

Konice Jaroslav Mazur.
Zastupitelům, kteří s tímto původním návrhem nesouhlasili, však spíš
vadí právě částka určena na podporu Sokola Konice. „Domnívám se,
že určitá ‚tradice‘ v poskytování
příspěvku TJ Sokol Konice z rozpočtu města vytváří pro tuto příspěvkovou organizaci jistou exkluzivitu,
samozřejmě na úkor ostatních zájmových organizací. Ty buď nedosáhnou na žádný příspěvek z rozpočtu města, nebo pouze v takové výši, že to v zásadě jejich rozvoji a činnosti nikterak nepomůže. Zaráží mě
i skutečnost, že například členové
šachového oddílu, který je součástí
této tělovýchovné jednoty Sokol,
nedostanou z dotace města údajně
žádný příspěvek na svou činnost.
Vše ‚spolyká‘ oddíl kopané. Do TJ
ale musí platit členské příspěvky jako všichni ostatní,“ míní naopak zástupce opozice Jan Coufal (ODS) a
dodává: „Problém v dotacích a fi-

nancování TJ Sokol Konice z rozpočtu města může podle mého soudu dokonce v budoucnosti poměrně
gradovat. Jistá ‚megalomanie‘ projektu a falešná domněnka o výjimečnosti fotbalu v Konici může mít
fatální následky! V současné době si
město, dle mého soudu, takovou nákladnou ‚hračku‘ jednoduše nemůže dovolit financovat, přispívat na ni
v ‚obvyklé‘ výši.“ Vadí mu též, že
nebylo víceméně také nikdy doloženo, proč by mělo jít právě o částku
300 tisíc korun.
Svým hlasem nepodpořil na minulém jednání příspěvek pro Sokol
Konice ani Lubomír Šmída
(KSČM). „Neměním názor. Souhlasím s tím, aby se částka snížila o
100 tisíc korun a tento rozdíl byl
buďto použit do sociálních služeb
nebo jako základ zvláštního fondu,
do kterého by postupem času natékaly další prostředky, třeba z plánovaného prodeje obecních bytů. Z to-

hoto fondu by se financoval případný nákup parcel na stavební pozemky, které by bylo možné nabídnout
zájemcům o výstavbu,“ myslí si L.
Šmída.
Rada města svým Usnesením
36/2009 ze dne 20.4. 2009 však
opět doporučila ke schválení příspěvek pro Sokol Konice v původní výši. „Je to návrh, o kterém se může a
určitě bude znovu diskutovat. Pokud nakonec neprojde, nedá se nic
dělat. Oproti skutečným potřebám
Sokola není tak vysoký,“ hájí rozhodnutí Rady starosta Mazur. Výhrad zastupitelů k této položce si je
vědom, o konečné podobě rozhodne Zastupitelstvo.
Dalším ‚horkým bramborem‘ na
nejbližším jednání zastupitelstva 8.
června bude nejspíš také návrh na
schválení obecně závazné vyhlášky,
na jejímž základě se mění koeficient
výpočtu daně z nemovitostí pro
příští období. „Byli jsme na mož-

Ještě jste nevymysleli jméno pro hříbátko? Máte čas do středy!
Jak se tedy bude vlastně jmenovat ‚naše‘ Pepina? Jméno pro hříbátko, které se narodilo v polovině února v
Hřebčíně Murhof v Jesenci čeká na svoje jméno. Zatím je ještě pořád Pepinou, jak malou slečnu ‚pracovně‘ v hřebčíně pokřtili poté, co přišla na svět, teď je ale
na vás, čtenářích, abyste vymysleli jméno už opravdové. Vítězný návrh vynese autorovi kmotrovství při křtu
20. června při Dnu otevřených dveří v Hřebčíně Murhof v Jesenci, zároveň také získá 3 volné výukové hodiny ve zdejší jezdecké škole.
Několik návrhů se nám už sešlo. Naše zadání bylo jednoduché, jméno musí začínat písmenem ‚V‘ jako Večerník. Pokud i vy chcete ještě popustit uzdu své fantazie, pak máte ještě do středy čas, poté seznam uzavřeme a předáme do hřebčína, aby vybrali ‚top‘. Jenom
malinkou nápovědu – pokud vás napadá jméno Večernice, pak zkuste přemýšlet dál, ta dorazila už ve 3
exemplářích. Jinak inspiraci meze neklademe.
Nabízíme ale šanci i pro ty, kdo místo vymýšlení jména radši malují. Pokud už zmiňovanou sobotu 20. června dorazíte do hřebčína s obrázkem hříbátka a jeho maminky, může se stát, že se stanete vítězem pro změnu v
malířské soutěži. I zde platí, že tvůrčí představivost je
bezmezná a ztvárnění tohoto námětu je jen a jen na vás.
Takže teď už víte všechno, na malování máte ještě pár
dní čas, s vymýšlením jména je však potřeba už pospíšit, uzávěrka všech tipů, co do redakce dorazí, je ve Svým skutečným jménem bude Pepina pokřtěna
středu v poledne. Tak přejeme vám, a vlastně i Pepině, na Dnu otevřených dveří na Hřebčíně Murhof v Jedobré nápady.
-MiH- senci 20. června. Už víte, jaké bude?

nost navýšit daň z nemovitostí upozorněni Finančním úřadem už v minulosti, ze zákona je možný až pětinásobek. Rada doporučuje zvýšení
v nejnižší sazbě, což je dvojnásobek
základní částky. Je jasné, že každé
zvýšení je nepopulární, ovšem takto
zvláštně se k nám chová stát, který
na finanční otázky v první řadě reaguje doporučením zvýšit tuto daň.
Znovu jde jenom o návrh, s navýšenými příjmy se předem nikde nepočítá, že by v případě neschválení naopak už někde chyběly. O to víc je
pro mě nepochopitelné celou věc
skandalizovat, považovat za předem rozhodnutou,“ zdůvodňuje starosta další doporučení Rady města.
„Město se chová tak, jako že se nás
žádná finanční krize netýká. Případné zvýšení daně z nemovitostí zatíží
majitele rodinných domů v řádu stokorun, u živnostníků jde však už o
řád tisíců i desetitisíců, což by se jednoznačně promítlo do zdražení cen
zboží a poskytovaných služeb. Pokud je tento příjem pro Město nutný,
máme jako zastupitelé za KSČM za
to, že by se mělo začít jednat o odprodeji dotovaných Služeb města
Konice a zrušení Městské policie.
To jsou položky, na kterých by se
dalo jednoznačně ušetřit,“ nabízí
‚protiváhu‘ úvahám o navýšení daně z nemovitostí Lubomír Šmída.
„Rada svým Usnesením č. 36 pouze
‚doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku města Konice
č.1/2009, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí‘. Je proto výhradně v kompetenci ZM rozhodnout, schválit doporučení Rady. Shodou okolností
jsem byl přítomen na poslední zasedání finančního výboru, kde byla tato otázka diskutovaná. Pokud se nemýlím, finanční výbor ZM Konice
nedoporučil Zastupitelstvu přijetí
této vyhlášky. Věřím, že stanovisko
a argumenty výboru zastupitelé při
svém rozhodování zohlední. Osobně se s názorem finančního výboru
ztotožňuji,“ říká k tomuto tématu
Jan Coufal.
Jakou budou mít doporučení Rady
města konečnou podobu, to ukáže
veřejné zasedání Zastupitelstva
města Konice v pondělí 8. června.
-MiH-

Žváčkův festival dechových hudeb není třeba nijak zvlášť
představovat. Tradiční setkání
malých dechovek připomíná
‚krále polek‘ – Antonína Žváčka. Samozřejmě není vůbec náhodou, že se místem přehlídky
spojené s jeho jménem stala
před lety Konice. Rodák z nedalekých Haček je bezesporu s Konicí spjat víc než jen symbolicky.
„Je to největší akce, kterou během
roku pořádáme. Dá se to nazvat
naší vlajkovou lodí,“ říká ředitel
MěKS Konice Jiří Palán. Ve své
funkci pořádá ‚Žváčka‘ už podruhé. Vloni však nastoupil už takříkajíc do rozjetého vlaku, kdy byl
festival už víceméně připraven.
„Nejen co se týče této přehlídky,
ale vůbec ve své funkci jsem si dal
čas do konce roku na rozkoukávání. Na letošním ročníku už návštěvníci zaregistrují některé
změny, další mám už v hlavě na
příští rok. Dá se říct, že 15. Žváčkův festival dechových hudeb v
příštím roce, tedy takové malé jubileum, už teď má svoji podobu,“
prozradil Večerníku Jiří Palán.
A v čem tedy letošní ‚novoty‘ spočívají? Jak říká ředitel MěKS, novinkou je tak trochu paradoxně
částečně návrat ke kořenům, k prvopočátkům festivalu. „Zrušili
jsme vstupné, to je první podstatná věc. Celý festivalový program
se vrátí do zámeckého parku, kde
to všechno vlastně kdysi začínalo,“ říká o letošních novinkách.
Tou třetí věcí je, že letos poprvé
bude přehlídka také soutěžní.
„Bývalo vždy podmínkou, že každý z vystupujících souborů musel
ve svém bloku zahrát aspoň jednu
skladbu Antonína Žváčka. To se

nemění. Naopak jsme to povýšili,
každá z kapel bude za svoje předvedení Žváčkovy skladby ohodnocena hlasováním posluchačů.
Vítěz bude jednoduše určen počtem odevzdaných hlasů,“ přibližuje další novinku J. Palán. Tím
dalším, co stojí za zmínku, je
ozvučení TON STUDIEM Rajchman z Dolních Bojanovic, které
je ve zvučení a nahrávání dechovek u nás špičkou.
Jak už bylo zmíněno, těch změn se
bude postupně přibývat, nicméně
se nezmění nic na tom, že ve středu pozornosti zůstane postava Antonína Žváčka. „Je to muzikant,
kterých je u nás málo a takovou pozornost si určitě zaslouží. Bude se
postupně měnit tvář festivalu, ne
však jeho podstata,“ říká Palán a
prozrazuje, že tou další podstatnou
změnou bude rozšíření programu
do dvou dnů. Přibudou také doprovodné akce. „Změny potřebují
zpětnou vazbu, zda je to cesta
správným směrem nebo je třeba to
zkusit jinak. Proto budou přicházet
postupně, abychom mohli toto
všechno obsáhnout,“ dodává.
I letos se návštěvníkům představí
sedm souborů, dva takříkajíc s domovským právem, další se sjedou
takřka z celé Moravy. „Koničanka
sem samozřejmě patří, stejně je určitě správné prezentovat zdejší
ZUŠ, i když Holóbkova mozeka
působí na pobočce v Protivanově.
Žadovjáci a Moravská Veselka – to
už je opravdová extraliga. I další –
Bivojanku, Javořinu a Hanačku
lze s čistým srdcem zařadit do první ligy. Co do obsazení je to asi nejkvalitnější za celou existenci festivalu,“ poznamenává Jiří Palán.
Ještě vlastně nebylo zmíněno, kdy

O tom, že dechovka nemusí být jen generační záležitost, svědčí třeba i
tato fotografie. Jiří Palán se samozřejmě zamýšlí i nad tím, jak Žváčkův
festival dechových hudeb udělat atraktivní i pro širší okruh návštěvníků.
se do Konice na přehlídku dechovek vydat. Tuto neděli 14. června
ve 13 hodin všechno začíná průvodem dechovek městem. Vše
podstatné se pak odehraje v zámeckém parku v moderátorské režii Vladimíra Hrabala. „Těší nás
vzrůstající podpora Olomouckého

kraje. Kromě Města Konice je také dalším partnerem Město Litovel. Spousta dalších sponzorů se
podílela nejen finančně, ale i materiálně, což je v zajištění takové
akce také velmi důležitá věc,“
uzavírá ředitel MěKS Konice Jiří
Palán.
-MiH-

Trofej z Rallye Hamry pro němčické hasiče
Sbor dobrovolných hasičů z
Němčic nad Hanou získal nejlepší umístění a trofej Rallye Hamry
2009. VI. ročníku soutěže jednotek dobrovolných hasičů se zúčastnilo celkem 10 sborů z prostějovského regionu, z Olomouckého a Moravskoslezského kraje
pak 7.
Pohotovost, připravenost a odborné
znalosti na výborné úrovni při řešení a plnění úkolů simulovaných zásahů prokázali také hasiči z Vrahovic, kteří se umístili na pomyslném
bronzovém stupínku, za nimi pak v
těsném sledu Kostelec na Hané.
Mezi tyto úspěšné sbory, které získaly pěkné ceny, se vklínili hasiči z
Ostravy-Radvanic.
Cílem soutěže dobrovolných hasičů, kterou organizuje Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
územní odbor Prostějov a Česká
asociace hasičských důstojníků, je
prověřit v reálném zásahu připravenost dobrovolníků.
„Soutěž je dvoufázová. V první části, která startovala v poledne, obdržely sbory náležité pokyny k jednotlivým výjezdům, při nichž plnily
několik různých úkolů. Druhá část
soutěže pak probíhala v noci. Profesionální hasiči pak posuzovali, jak
se jednotka zachová a jak provede

zásah v časovém limitu,“ vysvětlil
ředitel prostějovského Hasičského
záchranného sboru Petr Ošlejšek.
Dobrovolní hasiči tak prověřili své
síly a znalosti v sedmihodinovém
maratonu, na odpočinek jim zbyly
sotva tři hodinky. Ze základny ve
vojenském areálu v Hamrech vyjížděly sbory k záchraně člověka v
bezvědomí, který uvízl na 20 metrů
vysoké věži, vyprošťovaly osobu
zpod osobní auta, další pak zaklíněnou na mostě, hasili požár či likvidovali následky havárie na železniční trati.
Ošetřit, zajistit a spustit na laně figurínu z dvacetimetrové věže stihla
jednotka dobrovolníků z Prostějoviček těsně v limitu. Jejich zásah
komplikoval hustý déšť.
„U takového zásahu jsme byli poprvé v životě. Nezvyklá byla už výška stožáru. Na takový zásah nemáme ani potřebné vybavení, ale to byl
vlastně také chyták ze strany organizátorů, abychom si vybrali tu
správnou výzbroj z toho, co nám jako možné vybavení nabídli,“ svěřil
se velitel jednotky neohrožených
hochů z Prostějoviček Jan Gamba.
Promoklí do niti však nakonec
uznale ocenili, že zásah v reálu je
tou nejlepší přípravou dobrovolných hasičů.

BRODEK U/K – Ještě dřív, než
se vůbec rozjede další kolo superhvězdné soutěže, tentokrát v
mezinárodním pojetí, svoji superstar si vybírali ve čtvrtek
pro změnu v Brodku u Konice
zdejší školáci a samozřejmě také erudovaní porotci.
„Je to třetí ročník naší superstar,“
řekla po posledním vystoupení v
brodeckém kulturáku zástupkyně
ředitele školy Věra Švecová. Soutěž má dvouletý cyklus, takže poprvé se o tento titul soutěžilo v roce 2005. Jak ale říká, talentů v
žádném případě neubývá a zdá se,
že mezi současnými prvňáky je
opět dostatečný potenciál pro další ročníky, což samozřejmě jenom
potvrzuje to, že na Konicku bylo
vždycky pro dobré muzikanty
‚vhodné podnebí…‘
Probojovat se na toto finále nebylo snadné. Soutěžící, kteří se dostali až na toto pódium, museli
projít sítem třídních kol, odkud
pak jako ti nejlepší šli nejen sami
za sebe, ale také za celou třídu. A
podporou mezi diváky, které v
převážné míře tvořili právě spolužáci, to bylo rozhodně znát. „S
dostatkem zájemců vůbec problém nemáme. Sami se snaží nějak proniknout. S představou, co
by chtěli zpívat, přijdou většinou
sami, my jim pak pomůžeme v
přípravě,“ prozrazuje Věra Švecová. Z toho důvodu se i ona sama
vzdala účasti v porotě. Podle sebe
by nedokázala být dostatečně objektivní. „Pan ředitel Václav Růžička (sám aktivní muzikant, pozn. red.) připravoval hudební podklady, já jsem se snažila dětem
pomoct s jejich vystoupeními.
Proto jsem přenechala rozhodování druhým,“ přiznává. Svůj tip
na vítěze si nechala pro sebe.
Dohromady 35 zpěváků bylo rozděleno do 3 věkových kategorií,
mimo soutěž se pak představili
ještě šesťáci s vystoupením Žabáci. „Každá kategorie je hodnocena zvlášť, navíc pak porota vybe-

tovat hudební produkce na obou
scénách. Festival je od počátku
koncipován jako multi-žánrový a
letos se tak návštěvníci mohou těšit
na zastoupení téměř všech v současnosti stěžejních hudebních žánrů. Na scéně plumlovského zámku
se tak v pátek představí jak začínající kapely z Olomouckého kraje,
které dostávají na festivalu vždy
prostor, ale i návštěvníkům dobře
známé kapely např. Zion Squad,
Něco mezi, Rage against a machine
revival.
V sobotu pak nabídne scéna plumlovského zámku pražskou SKA kapelu Green Smatroll hranické funky Modrá opice, prostějovskou hip
hopovou naději 3F crew, nebo stálici PlumLove Splitter and Carl, ale
to je jen vrcholek dvoudenního hudebního maratónu. Na své si přijdou i fandové jazzu, pro které bude
připraveno hned několik unikátních
projektů, jako například Panoráma
nebo hudebně-nehudební Laxemberk, určených pouze pro PlumLove, takže je zaručeně už jindy neuslyšíte.
Návštěvníci se budou moci zúčastnit žonglerských workshopů. Po
celou dobu festivalu poběží v Kamenném sále projekce studentských a nezávislých filmů. Neděle

re absolutního vítěze, stejně tak i
diváci mají možnost si vybrat
svoji superstar,“ přibližuje zástupkyně ředitele regule soutěže.
Na ty nejlepší sice exkluzivní nahrávací smlouva nečekala, ale jejich snažení bez odměny nezůstalo. V každé kategorii navíc ještě
udělila porota zvláštní ocenění.
Mezi nejmladšími se superhvězdou stala třeťačka Magdaléna
Fréharová, ta mimochodem kromě toho, že je letošní vítězkou
Kladeckého kosa, si vyzpívala na
podzim v celostátním kole soutěže Českého rozhlasu Brno Slavíci
ve školní lavici 3. místo, prostřední kategorii ovládla Kateřina Pejřová a v elitě ze 7.-9. třídy kralovala Petra Zatloukalová, ta se také
stala rozhodnutím poroty absolut-

ní vítězkou, mezi diváky získal
největší podporu Jan Jorda.
„Vítězové nikam dál nepostupují,
ale i tak je o nejlepších z minulých
ročníků slyšet. Sestry Ošlejškovy
už dnes zpívají s kapelou. Dnešní
superstar budou mít možnost se
ještě představit na naší školní akademii. I dnes byla sice soutěž veřejná, ale vzhledem k tomu, že
probíhá v dopoledních hodinách,
většina rodičů se sem na rozdíl od
akademie nedostane,“ poznamenala Věra Švecová.
Soutěž je letos součástí celoškolního projektu Dny proti vandalismu. Projekt byl zpracován v souladu s grantem MŠMT ČR na
podporu primární prevence sociálně patologických jevů pro rok
2009.
-MiH-

Rockeři míří v sobotu do Dobromilic
Hasiči z Držovic museli rychle nadzvednout osobák a vyprostit zraněného.
To hasiči z Držovic řešili jiný problém. Když dorazili na místo určení, našli pod osobním autem zraněnou osobu. Rozhodnutí padlo v
mžiku a nevyčerpali ani polovinu
časového limitu na vyproštění figuríny a její stabilizaci na nosítkách.
I noční zásahy nepostrádaly nápaditost a rozmanitost – dopravní nehoda 5 osob, záchrana tonoucího
člověka z vody, komunikace a průzkum neznámého prostoru A v neposlední řadě například zásah v
doupěti narkomanů s hašením ohně
a stabilizací zfetovaných osob.

Soutěžní maraton Rallye Hamry
připravuje dobrovolným hasičským sborům každý rok odlišné
úkoly, jiná překvapení. Přesto je
o účast v této soutěži poměrně
velký zájem. Mottem soutěže, jejímž partnerem je Město Prostějov a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra, je „Acta, non
verba!“ tedy v překladu Činy ne
slova. Do výčtu desítky hasičských sborů z prostějovského regionu ještě chybí zúčastněné jednotky z Plumlova, Protivanova,
Olšan u Prostějova, Bedihoště,
Žárovic.
-jp-

Vysoce aktivní dobromilická
kulturní buňka s nastupujícím
létem opět ožívá. Vedle tradičního srpnového Rock Talentu,
tentokrát pořadatelská agentura SFP PRODUCTION připravila příznivcům tvrdší muziky
velice hutný předkrm v podobě
akce s názvem PRE FEST
ROCK TALENT.
„Na této akci vystoupí skupiny,
které se umístily na předních místech v předešlých ročnících Rock
Talentů. Jsou tam, jak vítězové a
také skupiny, kde hrají muzikanti
již zaniklých kapel například
H2G2. Pro fanoušky máme přichystáno také jedno velké překvapení,“ uvedla duše celé akce Zdeněk Klusal. Tím překvapením má
být vystoupení squadry Bludný
Rozmar, sestavená z pořadatelů
festivalu! „Zkoušíme téměř každý
den a já osobně se přiznávám, že
trpím obrovskou předstartovní
trémou,“ prozradil bubeník Blud-

Open-air festival PlumLove se blíží
Festival PlumLove se během dvou
let stal významnou kulturní a společenskou akcí Olomouckého kraje.
Má ambice navázat na dobré ohlasy z předchozích ročníků a vytvořit
ze sebe stálici na poli letních openair festivalů. Na loňský
úspěšný ročník letos naváže festival,
který přinese plno novinek jak v
rámci programové dramaturgie festivalu, tak i služeb návštěvníkům a
v neposlední řadě dojde i k rozšíření nehudebního programu.
Letos probíhá od 26. do 28.června
2009. Oproti předešlým ročníkům
se letos organizátoři rozhodli rozšířit festival o další pódium. Návštěvníci tak budou mít možnost rozhodnou se mezi tradiční scénou na
plumlovském zámku a nově také
mezi podiem, umístěným v prostorách ATC Žralok. V kempu se také
mohou ubytovat návštěvníci festivalu, ale doporučujeme provést rezervace ubytování v chatkách s dostatečným předstihem.
Hlavní hudební osa festivalu se tím
rozděluje na dvě větve a na své si
tak přijdou jak milovníci akustické,
tak i elektronické hudby.
Pátek si polepšil a ze zahajovacího
dne se přetransformoval v plnohodnotný den festivalu. Od tří hodin odpoledne bude současně star-

V jistém smyslu anketu popularity, tedy prvenství v hodnocení diváků si odnesl
deváťák Honza Jorda. Kdo ví, třeba o něm taky ještě uslyšíme.

bude ve znamení jazzu, ale především divadla. Úspěšné představení
souboru Tragaču Tragaču: Ženské
(možná I na batmana někdy padne
smutek od olomouckého divadla
Tramtarie), Divadlo Point a další.
Současně s tímto programem bude
na scéně v ATC Žralok probíhat velice vydařený program. Vše odstartuje páteční Graffity jam, který hudebně doprovodí čtveřice DJ’s MALDA, BECK, D-TONATE,
COOL P. Pro vítěze tohoto contestu
je přichystaná cena, kterou věnuje
Raps hop. V polovině večera se
BPM zdvojnásobí do rytmu Drum
and Bass. Vystoupí i jedna z top
Českých DJek IM CYBER.
Sobotní program se ponese v duchu

rovného beatu. Vystoupí rovný tucet Dj’s. Stylově tento večer bude
opravdu rozmanitý. Bude se hrat od
deatroitu, electra, přes minimal,
technominimal až po staré dobré
techno.
Počet návštěvníků festivalu každý
rok roste a proto je tu letos nově
možnost rezervace lístků v prodejnách Titty Twister, kde k nim dostanete malý dárek. Cena vstupného je
na 1 den 150 Kč a na 3 dny 300 Kč.
Součástí festivalu bude info-stánek
s drogovou prevencí, který zajišťuje organizace Podané ruce. Výtěžek
ze vstupného bude věnován na dobročinné účely a část na obnovu a rekonstrukci prostoru plumlovského
zámku.

Festival PlumLove je unikátní díky
své jedinečné poloze a díky spojení
historie a genia loci plumlovského
zámku s obrovskou zásobou hudebních a uměleckých talentů současnosti.

VYHRAJTE VSTUPENKY NA
PLUMLOVE 2009!
Odpovězte na soutěžní otázku:
Kolikátý ročník PlumLove se
letos uskuteční? Odpověď zašlete
do pátku 12. června 10.00 hodin
na známé kontakty naší redakce
(PV Večerník, Olomoucká 10, 796
01 Prostějov, tel. 582 333 433, email: inzerce@vecernikpv.cz). Výherce přineseme v příštím čísle.
-red-

Mošna to zná. Uhrančivý frontman skupiny Tchoři„Mošna“, se v sobotu dozajisté při vystoupení své smečky vydá ze všeho…
ného Rozmaru a v jedné osobě i
organizační šéf dobromělského
Pre Festu Zdeněk Klusal. Vedle
tohoto vítaného zpestření se mohou fanoušci těšit na další sedmičku kapel. V sobotním večeru se v
areálu Lasalovny představí brněnští hard-rockeři The Creeps, Prostějováci LB 1, postgrungeová,
lehce alternativní partička z Vyškovska Wake Snakes. Svůj okruh

příznivců má jistě i „opičí rock“ z
Přerovska v podání Iq Opice, další skupinou jsou Vyškovští Satori
a velké ovace jako vždy sklidí i
domácí Sauria. Asi nejznámější
partičkou budou zajisté Tchoři z
Přerovska, kteří se prezentují tím
nejsmradlavějším nářezem a v začátku letošního roku také vydali
své první výběrové album. Start
Rock Talent Fre Festu je naplánován na 17:00 hodin a bližší informace jsou k nalezení na
www.bandzone.cz/ fan/rocktalent. V plném proudu jsou už také
přípravy na 7. ročník Rock Talent
Festu, který se bude letos konat v
sobotu 22. srpna a jako host na
něm mimo jiných vystoupí i prostějovští From Beyond.
-zv-

SPLÁTKOVÝ
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SOUTĚŽTE S FIT KLUBEM Jitřenka s.r.o.
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 11.6.2008. 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.
Jak se můžete zúčastnit slosování
o hlavní výhry v hodnotě přes
6000 Kč dne 22. června 2009?

Otázka týdne č. 3

Kolik podlaží má FIT KLUBU Jitřenka
a v kterém podlaží se nachází SAUNA?
Správná odpověď z minulého čísla zní: www.fitklubjitrenka.cz
Všichni, kteří takto odpověděli, se mohou stavit v redakci pro volnou vstupenku.

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
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.
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

Klimatické změny - výzva pro všechny

Amatérští i profesionální fotografové mají i tento rok šanci prostřednictvím svých unikátních snímků upozornit na
nutnost ochrany klimatu a naší zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. Firma Bayer
vyhlásila pro občany ČR šestý
ročník celostátní fotografické
soutěže EKOLOGIE V OBJEKTIVU, která probíhá pod
záštitou Ministerstva životního prostředí, mezinárodní
organizace UNEP a Českého
svazu ochránců přírody. Své
snímky k tématu "Klimatické
změny - naše výzva" mohou
fotografové zaslat do soutěže
prostřednictvím
portálu
www.ekologievobjektivu.cz
až do 14.8.2009. Soutěží se ve
dvou kategoriích: 11 až 18 let
a nad 18 let. Začátkem září zasedne odborná porota složená
ze specialistů na ochranu
přírody a fotografování a vybere letošní vítěze, na které
čekají nejen lákavé ceny v celkové hodnotě 120.000,- Kč,
ale i možnost prezentovat svá
díla na prestižním místě v
centru Prahy a také v rámci
následné putovní výstavy po
celé zemi.
V loňském roce čeští fotografové do soutěže Ekologie v
objektivu přihlásili více než
900 ekologicky zaměřených
snímků. Koncern Bayer spolupracuje s organizací UNEP
v oblasti rozšiřování povědomí o ochraně životního prostředí a citlivého přístupu k
ochraně klimatu především u
mladé generace. Každý můžeme pomoci bojovat proti
lhostejnosti k ochraně klimatu například prostřednictvím
vašich snímků, proto neváhejte a přihlašujte své
příspěvky.
V ČR Bayer také letos zahájil
pilotní, unikátní školní vý-

zkumný projekt Vltava-Moldau, který si pomocí zábavného a praktického měření a testování řeky Vltavy na různých místech podél jejího toku v ČR klade za cíl zvýšit
zájem žáků a studentů o studium přírodních věd a ochranu
přírody. Zároveň díky spolupráci českých a německých
škol na tomto projektu podporuje česko-německou sounáležitost sousedních národů.
Pro školní kolektivy nebo pedagogy, kteří by se do projektu chtěli zapojit, doporučujeme, navštivte webovou stránku www.projektvltava.cz
V tomto roce koncern Bayer
investuje 2,9mld EUR do
vývoje a výzkumu, přitom trvale pracuje na snižování
emisí při výrobě, čímž redukuje svoji klimatickou stopu.
Příkladem udržitelného využívání energie je rovněž koncept firmy Bayer - budovy s
nulovými emisemi. Jedná se
o unikátní projekt, první
"ekologickou komerční budovu", která bude postavena
společností Bayer a jejími
partnery v Evropě. Tato budova bude fungovat na zcela klimaticky neutrální bázi. Náklady na investici činí 2,5 milionu EUR. Poté, co Bayer
svoji novou koncepci budov s
nulovými emisemi poprvé realizoval v sektorech firemních a sociálních zařízení administrativní budovy v Indii,
je toto ekologicky přátelské
centrum péče o dítě společnosti Bayer prvním podobným projektem v klimatických podmínkách Evropy a
představuje další mezník v
Klimatickém programu koncernu Bayer.
Při stavebních pracích jsou
použity polyuretanové izolační materiály založené na su-

Vítězná fotografie. Radomír Režný - Iron Man.
rovinách divize Bayer MaterialScience, které zajistí tepelnou izolaci pláště budovy.
Koncept využívá také zdroje
obnovitelné energie, například
solární energii pro výrobu
elektřiny a geotermální a solární vytápěcí systémy. Fotovoltaické moduly budou také
obsahovat materiály od divize

Bayer MaterialScience, a to ve
formě termoplastických polyuretanů. Kromě toho bude množství elektřiny odebrané z externích zdrojů pro pohon technického vybavení v budově
více než vykompenzováno
ročním průměrným přebytkem
energie bez CO2, který bude
dodán zpět do sítě.
-in-

06:25Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř III
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Deník zasloužilé
matky II (7)
07:50- Přátelé VII (7)
08:20- M*A*S*H (94)
08:50- Policie - New York VII
09:50- Případ pro Sam I (19)
10:50- To je vražda, napsala VII
11:50- Drzá Jordan II (3)
12:45- Deník zasloužilé
matky II (8)
13:15- Sabrina
mladá čarodějnice V (7)
13:45- Čarodějky IV (14)
14:45- Zoufalé manželky III
15:45- Koruna pro Isabellu
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 (8)
20:00- Souboj v těžké váze
21:20- Nic než pravda
22:25- Closer II (13)
23:25- Božská mrcha II (10)
00:25- Kriminálka Kolín V (5)
01:20- Volejte Věštce
03:05- Ve jménu zákona VI (6)
03:55- Autosalon
04:35- Nikdo není dokonalý
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05.00 - POKR
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Televizní klub
neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Kultura.cz
10.45 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Zkus mít vkus
12.25 - Bílé ovce
12.40 - Dětská záchranka
v akci (2/5)
12.55 - Le petit gnome (3/6)
13.10 - Malý televizní kabaret
05:59
13.55 - Unna a Nuuk
Snídaně
15.15 - Co nás čeká
s Novou
v budoucnu (1/3)
08:35 Zorro: Meč a růže (77)
16.15 - Baronka Sidonie
09:30 Dům na prodej
17.15 - Dobrodružství
Americký thriller
vědy a techniky
11:00 Tescoma s chutí
17.45 - Bojovnice (1/4)
11:20 Beze stopy III (14)
18.55 - Zprávy v českém
12:15 Komisař Rex IV (7)
znakovém jazyce
13:10 Lenssen & spol.
19.05 - České titulky 13:40 Ženatý se závazky (70)
Dana Hábová
14:15 Walker, Texas Ranger
19.30 - Sabotáž
20.00 - 1967: Šest dní
15:10 Hvězdná brána IX (5)
v červnu (1/2)
16:05 Las Vegas: Kasino IV (9)
20.55 - Neznámí hrdinové 17:00 Odpolední Televizní
Pohnuté osudy
noviny
21.25 - Proces H Sportovní noviny
den devátý (9/10)
Odpolední Počasí
22.15 - Krásy evropského
17:30 Ulice (1359-1362)
pobřeží: Capri
19:30 Televizní noviny
22.30 - Události, komentáře
Sportovní noviny
23.10 - Q
Počasí
23.40 - Film point
20:00 O zvířatech a lidech (2)
00.40 – Dítě
21:05 Víkend
02.15 - Knižní svět
21:45 Dr. House III (22)
02.40 - Rodinné stříbro
22:40 Na poslední chvíli
03.00 - Po stopách
Americký film
03.15 - Máte slovo
00:30 4400 II (11)
04.00 - Den D (9/13)
01:10 Novashopping
04.40 - Československý
01:35 DO-RE-MI
filmový týdeník
02:20 Konec vysílání
(732/2379)

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Svět Elmo
09.00 - Zlá krev (7/7)
10.20 - Moje rodina III (10/13)
10.50 - Neklid v Antarktidě
11.45 - Počesku
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Rodina a já
13.50 - Dotek anděla III
14.40 - Doktorka Quinnová
15.25 - Simpsonovi XIX
15.50 - Věříš si?
16.15 - Záhady Toma Wizarda
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Strážce duší (8/9)
21.00 - Na cestě po Havaně
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Tajné akce StB (22/40)
22.30 - Policejní inspektorka
Francouzské kriminální drama
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Politické spektrum
00.40 - Sex ve městě IV
01.10 - Dotek anděla III
01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
03.35 - Z metropole
04.05 - Týden v regionech
Brno
04.30 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí
06:25Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř III
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Deník zasloužilé
matky II (9)
07:50- Přátelé VII (9)
08:20- M*A*S*H (96)
08:50- Policie - New York VII
09:50- Případ pro Sam I (21)
10:50- To je vražda,
napsala VII (19)
11:50- Drzá Jordan II (5)
12:45- Deník zasloužilé
matky II (10)
13:15- Sabrina mladá čarodějnice V (9)
13:45- Čarodějky IV (16)
14:45- Zoufalé manželky III
15:45- Daleko od ráje 2/2
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 (10)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Myšlenky zločince IV
23:25- Před úsvitem
01:30- Volejte Věštce
03:15- Ve jménu zákona VI (8)
04:05- TOP STAR magazín
04:55- Carusošou
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Ètvrtek

05.00 - Pod
pokličkou
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.05 - Vzdušné zámky
10.30 - Bratři Kipové
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Diagnóza
13.50 - Dotek anděla III
14.35 - Doktorka Quinnová
15.25 - Zašlapané projekty
15.45 - Šikulové
16.00 - Medúza
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Hercule Poirot
21.45 - Máte slovo
22.35 - POKR
23.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.10 - Nárazové vlny (3/6)
00.05 - Blues ze Staré Pekárny
00.50 - Dotek anděla III
01.35 - Hotel Babylon III (7/8)
05.00 - Auto Moto
02.30 - Pětka v Pomeranči
Revue
02.55 - Události v regionech
05.30 - Správy
03.20 - Události v regionech
STV
Brno
05.59 - Dobré ráno
03.45 - Události v regionech
08.30 - Panorama
Ostrava
09.10 - Babylon
04.10 - Regiony ČT24
09.35 - Fokus ČT24
04.35 - Na lúkách
10.00 - Muzea umění (5/7)
10.55 - Svět zázraků: Ushuaia
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Reportéři ČT
13.25 - Věříš si?
13.50 - Záhady Toma Wizarda
05:59
14.05 - Věda je zábava III
Snídaně
14.30 - Pomáhejme si
05:59
s Novou
14.50 - Chcete mě?
Snídaně
08:35 Zorro: Meč a růže (80)
15.10 - Rvačka
s Novou
v pilotní kabině
09:30 Benny a Joon
08:35 Zorro: Meč a růže (79)
16.05 - Sardinie aneb
Americký film
09:30 Komisařka
13 božských šlápot (6/13) 11:15 Tescoma s chutí
Diana Carrová
16.25 - Báječný svět
11:30 Beze stopy III (17)
11:15 Tescoma s chutí
k nepřežití (9/10)
12:20 Komisař Rex IV (10)
11:25 Beze stopy III (16)
16.40 - Zoom
13:15 Lenssen & spol.
12:20 Komisař Rex IV (9)
16.55 - Znáte je dobře?
13:45 Ženatý se závazky (73)
13:15 Lenssen & spol.
17.10 - Silnější než rozum
14:15 Walker, Texas Ranger
13:45 Ženatý se závazky (72) 17.25 - PORT
15:10 Hvězdná brána IX (8)
14:15 Walker, Texas Ranger 17.55 - Přidej se
16:05 Las Vegas: Kasino IV
15:10 Hvězdná brána IX (7) 18.10 - Nedej se
17:00 Odpolední Televizní
16:05 Las Vegas: Kasino IV 18.30 - Hledám práci
noviny
17:00 Odpolední Televizní 18.55 - Zprávy v českém
Sportovní noviny
znakovém jazyce
noviny
Odpolední Počasí
19.05 - Redaktion D (1/13)
Sportovní noviny
17:35 Vražedná čísla II (17)
19.20
The
Lost
Secret
(1/11)
Odpolední Počasí
18:30 Ulice (1367, 1368)
17:35 Vražedná čísla II (16) 19.30 - Pětka v Pomeranči
19:30 Televizní noviny
20.00 - Ženy v boji
18:30 Ulice (1365, 1366)
Sportovní noviny
20.30 - Stepfordské paničky
19:30 Televizní noviny
Počasí
22.30
Události,
komentáře
Sportovní noviny
20:00 Ordinace v růžové
23.10
Dokumentární
klub
Počasí
zahradě 2 (119)
00.05 - Když Otar odešel
20:00 Comeback
21:20 Kriminálka New York
01.45 - Divadlo žije!
20:40 Beze stopy VII (22)
III (19)
02.15 - Q
21:30 Odložené případy VI
22:15 Zákon a pořádek: Útvar
02.40 - POP ART
22:25 Generálova dcera
pro zvláštní oběti
03.20 - Zoom
00:40 4400 II (12)
VII (22)
03.35 - Sardinie aneb
01:25 Novashopping
13 božských šlápot (6/13) 23:05 Hlavní cíl
01:45 GO-GO šou
03.50 - Rozhlédni se, člověče 00:50 Kriminálka Miami II
03:10 112
04.10 - Dvaasedmdesát
01:35 Novashopping
04:10 DO-RE-MI
jmen české historie (39/72) 01:55 Tyjátr
05:00 Novashopping
04.25 - Zábranský bez zábran 03:05 Áčko

Støeda

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
10.30 - Bydlela v hotelu
u Andělů
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Dotek anděla III
14.30 - Doktorka Quinnová
15.20 - Game Page
15.45 - Byla jednou jedna
planeta (23/26)
16.10 - Pomoc, umírá
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Pod pokličkou
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
19.58 - Sportka a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
21.00 - Neobyčejné životy
21.55 - Na stopě
22.20 - Losování Sportky
a Šance
22.25 - Hotel Babylon III (7/8)
23.20 - Losování Šťastných
05.00 - Objektiv
deset a Šance milion
05.30 - Správy STV 23.25 - Sametoví vrazi (2/2)
05.59 - Dobré ráno 00.45 - Dotek anděla III
08.30 - Panorama
01.30 - Hledání ztraceného
09.10 - Kosmopolis
času
09.40 - Mýty a fakta historie
01.50 - Události v regionech
10.35 - 168 hodin
02.15 - Události v regionech
11.00 - Mezi námi zvířaty
Brno
02.40 - Události v regionech
11.35 - AZ-kvíz
Ostrava
12.00 - Kluci v akci
03.05 - Sabotáž
12.25 - Černé ovce
03.30 - Tajné akce StB (22/40)
12.40 - Hřiště 7
03.45 - Regiony ČT24
14.50 - Králové
04.10 - Kultura v regionech
15.00 - Po hladině: Světlo
04.40 - Evropský manuál
15.20 - Vltava v obrazech

06:25Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř III
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Deník zasloužilé matky II
07:50- Přátelé VII (8)
08:20- M*A*S*H (95)
08:50- Policie - New York VII
09:50- Případ pro Sam I (20)
10:50- To je vražda, napsala VII
11:50- Drzá Jordan II (4)
12:45- Deník zasloužilé matky II
13:15- Sabrina mladá čarodějnice V (8)
13:45- Čarodějky IV (15)
14:45- Zoufalé manželky III (16)
15:45- Daleko od ráje 1/2
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 (9)
20:00- Velmi křehké vztahy III
21:20- Nahá jsi krásná
22:20- Sběratelé kostí II (9)
23:20- Kauzy z Bostonu II (6)
00:15- Kriminálka Kolín V (6)
01:10- Volejte Věštce
02:50- Ve jménu zákona VI (7)
03:40- Svět 2009
04:05- Receptář prima nápadů
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15.40 - Svět zázraků: Ushuaia
16.10 - Chcete je?
16.15 - Malíř Kamil Lhoták
16.20 - Muzea umění (5/7)
05:00
Novashopping 17.10 - Soukromá muzea
17.20 - Stop
05:59 Snídaně s Novou
17.30 - Opravdová věda (1/6)
08:35 Zorro: Meč a růže (78)
17.55 - Divnopis - Hamiltony
09:30 Důvod ke svatbě
18.00 - Klíč
11:15 Tescoma s chutí
18.30 - Babylon
11:30 Beze stopy III (15)
18.55 - Zprávy v českém
12:20 Komisař Rex IV (8)
znakovém jazyce
13:15 Lenssen & spol.
19.05 - Angličtina - Extra (9/30)
13:45 Ženatý se závazky (71)
19.30 - Medúza
14:15 Walker, Texas Ranger
20.00 - Sbohem, černý ptáku!
15:10 Hvězdná brána IX (6)
21.35 - Proces H - den desátý
16:05 Las Vegas: Kasino IV
22.30 - Události, komentáře
17:00 Odpolední Televizní
23.10 - Ženy Charty 77
noviny
23.25 - Musicblok
Sportovní noviny
00.00 - Jak se žije v bunkrech
Odpolední Počasí
podle Věry Chytilové
17:35 Vražedná čísla II (15)
00.15 - Na konci světakraje
18:30 Ulice (1363, 1364)
00.25 - Po stopách
19:30 Televizní noviny
00.40 - V krajinách
Sportovní noviny
rozhleden - Orlické
Počasí
hory a Jeseníky
20:00 Ordinace v růžové
01.00 - 1967: Šest dní
zahradě 2 (118)
v červnu (1/2)
21:20 Kriminálka New York II 01.50 - Náš venkov
22:15 112
02.10 - Zasvěcení
22:50 Policajt v Beverly Hills 02.35 - Sváteční slovo
Americká kriminální komedie
publicisty a
00:45 Kriminálka Miami II
kostelníka
01:30 Novashopping
Ondřeje Vaculíka
01:50 Rady ptáka Loskutáka
02.40 - Cesty víry
02:35 Občanské judo
03.00 - Křesťanský magazín
03:05 Áčko
03.15 - Po hladině: Světlo
04:10 DO-RE-MI
03.35 - Ny Alesund 2008
05:00 Novashopping
04.10 - Franta - všude, jinde

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události v
regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Kavárnička dříve
narozených
09.55 - Traktér u královny
Pedauky
11.20 - Melodie, které se vracejí
s Václavem Neckářem
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Dotek anděla III (28/30)
14.35 - Doktorka Quinnová
15.20 - Dětská záchranka v akci
15.35 - Přírodní rizika
15.50 - Věda je zábava III (4/26)
16.15 - Pomáhejme si
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Letadlová loď Enterprise
20.55 - Všechnopárty
21.45 - Den D (10/13)
22.30 - Místo činu
00.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.05 - Vltava v obrazech
00.25 - Dotek anděla III (28/30)
01.10 - Chcete mě?
01.25 - Poklady světa
01.40 - Paláce 1. republiky
na nábřeží Vltavy
02.00 - Události v regionech
02.25 - Události v regionech
Brno
02.50 - Události v regionech
Ostrava
03.15 - Regiony ČT24
03.40 - Zajímavosti z regionů
04.05 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.30 - Zajímavosti z regionů
Ostrava

Úterý
Pátek
12. 6. 2009

Sobota

04:10 DO-RE-MI
05:00 Novashopping

05.00 - Bydlení je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - As-salám alajkum
mezi súdánskými
muslimy
10.00 - Odměna
10.25 - Halabalašou
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Domácí lékař aneb
Nic není jen tak
13.40 - Návrat do ráje (1/6)
14.35 - Simpsonovi XVIII
15.00 - Benjamin Kvítko
15.25 - Záhada hradu
Černá růže (13/13)
15.50 - Svět Elmo (54/56)
16.05 - Daleká cesta
za domovem (15/39)
16.30 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Zkus mít vkus
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Bílé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
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 (2/26)
20.55 - 13. komnata
Jany Synkové
21.30 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Sex ve městě IV
22.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.50 - Mrtvá zóna
00.35 - Losování Euromiliony
00.40 - Návrat do ráje (1/6)
01.25 - Všechnopárty
02.10 - Události v regionech
02.35 - Události v regionech
Brno
03.00 - Události v regionech
Ostrava
03.25 - Regiony ČT24
03.50 - Muzicírování
04.20 - U nás v Evropě
04.30 - Ajťáci II (5/6)

06:25Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř III
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Deník zasloužilé
matky II (11)
07:50- Přátelé VII (11)
08:20- M*A*S*H (98)
08:50- Policie - New York VII
09:50- Případ pro Sam II (1)
10:50- To je vražda,
napsala VII (21)
11:50- Drzá Jordan II (7)
12:45- Deník zasloužilé
matky II (12)
13:15- Sabrina mladá čarodějnice V (11)
13:45- Čarodějky IV (18)
14:45- Zoufalé manželky III
15:40- Loď snů: Singapur
a Bali
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 (12)
20:00- Bláznivá olympiáda
22:10- Torque: Ohnivá kola
23:55- Američtí psanci
01:45- Volejte Věštce
03:30- Ve jménu zákona VI
04:20- Miláčci

05.00 - Zkus
mít vkus
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.55 - Šikulové
06:2506.10 - Trojčátka (24/26)
Teleshopping
06.40 - Sezamová angličtina
06:35- Dexterova laboratoř III
07.10 - Garfield a přátelé
07:00- Teleshopping
07.35 - Záhada hradu
07:10- Oggy a
Černá růže (13/13)
07:20- Deník zasloužilé
07.55 - Hurá, škola! (2/26)
matky II (10)
08.10 - Rudi
07:50- Přátelé VII (10)
09.45 - Ovečka Shaun
10.00 - Kuchařská
08:20- M*A*S*H (97)
pohotovost
08:50- Policie - New York VII
10.30 - Lovec dinosaurů
09:50- Případ pro Sam I (22)
Kanadský film
10:50- To je vražda,
12.00 - Zprávy
napsala VII (20)
12.05 - Z metropole (Praha),
11:50- Drzá Jordan II (6)
12.35 - Auto Moto Styl
12:45- Deník zasloužilé
13.05 - Království divočiny
matky II (11)
13.35 - Chcete je?
13:15- Sabrina 13.40 - Dobrá rada nad zlato
mladá čarodějnice V (10)
14.10 - Partnerské vztahy
13:45- Čarodějky IV (17)
aneb Návod
14:45- Zoufalé manželky III
na přežití (24/26)
15:45- Loď snů: Myanmar
14.35 - Doktor Martin (23/23)
17:40- Regionální
15.25 - Po Tomášovi
16.55 - Film o filmu
zpravodajství
Nedodržený slib
17:40- Minuty regionu
17.15 - Experiment
18:00- 5 proti 5
17.45 - Tanečník roku
18:55- Zprávy TV Prima
- my CITY, my STAGE
Sport TV Prima
18.40 - Evropské pexeso
Počasí
18.45 - Večerníček
19:35- Přátelé VII (11)
18.55 - Šťastných deset
20:00- Velmi křehké vztahy III
a Šance milion
21:20- Mraky nad mořem
19.00 - Události
23:20- Instinkt zabijáka (6)
05.00 - Báječný svět 19.40 - Branky, body, vteřiny
00:20- Kriminálka Kolín V (7)
k nepřežití (9/10) 19.55 - Předpověď počasí
01:15- Volejte Věštce
20.00 - Hodina pravdy
05.20 - Stop
03:00- Ve jménu zákona VI (9)
05.30 - Správy STV 21.05 - Hvězdná brána
03:50- Nikdo není dokonalý
23.05 - Zprávy
05.59 - Dobré ráno
04:40- Trní
23.10 - Branky, body, vteřiny
08.30 - Panorama
23.15 - Losování Šťastných
09.10 - Na stopě
deset a Šance milion
09.35 - Experiment
23.20 - Ničitel Conan
10.05 - Neznámí hrdinové
01.00 - Svěrací kazajka
10.35 - Ženy v boji
02.40 - 13. komnata
11.00 - Pod pokličkou
Jany Synkové
11.35 - AZ-kvíz
03.05 - Pošta pro tebe
12.00 - Bydlení je hra
05.00 - PORT
12.25 - Černé ovce
04.00 - Blues
05.30 - Správy
12.40 - Tahače 2009
ze Staré Pekárny
STV
12.55 – Medúza
04.40 - Poklady světa
05.59 - Dobré ráno
13.20 - Šikulové
08.30 - Panorama
13.40 - Byla jednou jedna
09.10 - Letadlová loď
planeta (23/26)
Enterprise: Den "D"
14.05 - Pomoc, umírám
10.05 - Neobyčejné životy
14.25 - Sportovci světa
11.00 - Partnerské vztahy
15.20 - Film o filmu Proměny
aneb Návod na
15.35 - Evropa dnes
06:30
16.05 - Kus dřeva ze stromu
přežití (23/26)
05:59
Bolek a Lolek
16.25 - Vítejte v Tate galerii
11.35 - AZ-kvíz
Snídaně
06:55
Baby
Looney
Tunes
16.30 - Rodina a já
12.00 - Kuchařská pohotovost
s Novou
07:20 Pirátova rodinka (38)
16.50
Bílá
místa
12.30 - Černé ovce
08:35 Zorro: Meč a růže (81)
07:45 Admirál Bublina útočí
12.45 - Jak se Kuba
09:30 Julie Lescaut VI (12) 17.05 - Rozhlédni se, člověče
08:15 Čarodějky VIII (9)
17.25 - Dvaasedmdesát
11:15 Tescoma s chutí
stal mlynářem
17.40 - Chcete mě?
09:10 Eso
11:30 Beze stopy III (18)
13.55 - Bludiště
18.00 - City Folk
10:25 Překročit všechna
12:20 Komisař Rex IV (11) 18.25 - Kosmopolis
14.30 - Interpelace poslanců
pravidla
13:15
Lenssen
&
spol.
na předsedu vlády
18.55 - Zprávy v českém
12:00 Volejte Novu
13:45 Ženatý se závazky (74)
16.00 - Království divočiny:
znakovém jazyce
14:15 Walker, Texas Ranger 19.05 - Klíč
12:30 Tři vejce do skla
Dravec
15:10 Hvězdná brána IX (9) 19.35 - Simpsonovi XVIII
14:00 Bláznivá runway
16.25 - Říše slunce
16:05 Las Vegas: Kasino IV 20.00 - Zázračná planeta
Americká komedie
18.55 - Zprávy v českém
17:00 Odpolední Televizní 20.55 - 64. mezinárodní
16:25 Cena medu
znakovém jazyce
noviny
hudební festival
Český film
19.05 - Game Page
Sportovní noviny
Pražské jaro 2009
17:55 Babicovy dobroty
19.30 - Retro
Odpolední Počasí
22.30 - Události, komentáře
18:30 Koření
20.00 - Příběhy z Afriky
17:35 Vražedná čísla II (18) 23.10 - Festivalové minuty
19:30 Televizní noviny
21.00 - Historie.eu
18:30 Ulice (1369, 1370)
23.20 - Golfmagazín
Sportovní noviny
21.50 - Zašlapané projekty
19:30 Televizní noviny
23.40 - Ajťáci II (5/6)
Počasí
Sportovní noviny
22.05 - Rodinné stříbro
00.05 - TV BONSAI...
Počasí
20:00 Finty Dicka a Jane
22.30 - Události, komentáře
00.25 - Gorodok (14/20)
20:00 Vdáš se, a basta!
Americká komedie
00.50 - Ženy Charty 77
23.10 - Berlín, Alexandrovo
Americká komedie
01.05 - Zabijáci, s.r.o.
náměstí (12/14)
21:55 Jeskyně
22:05 Slzy slunce
02.05 - Příběhy z Afriky
00.10 - Je to soda II (2/3)
23:45 Americká kletba
Americký akční film 03.05 - Dobrodružství
00.40 - Zdraví na prodej
01:10 Novashopping
00:20 Profesionální lovec 2
vědy
a
techniky
01.35 - Film point
01:30 Volejte Novu
Americký akční film 03.30 - Hledám práci
02.35 - Znáte je dobře?
01:55 Babicovy dobroty
02:00 Novashopping
03.50 - Po stopách
02.50 - Příběhy
02:25 Věštírna
02:20 Tabu
04.05 - Rodina a já
moravských Židů
03:05 Áčko
03:10 Áčko
04.30 - Bílá místa
03.45 - Recitál Pepy Nose
04:25 DO-RE-MI
04:40 DO-RE-MI
04.45 - Krásy evropského
04.25 - Teď jsem to konečně já 05:30 Novashopping
pobřeží: Capri
05:15 Novashopping
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05.00 - Kus dřeva
ze stromu
05.20 - Vítejte
v Tate galerii (10/15)
05.25 - Soukromá muzea
05.35 - Přidej se
05.50 - Nedej se
06.10 - Cesty
06.30 - Správy STV
06.55 - Divnopis - Hamiltony
07.00 - Silnější
než rozum (6/6)
07.20 - Opravdová věda (1/6)
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta:
Galapágy (1/3)
09.25 - Folklorní magazín
09.50 - Náš venkov
10.10 - ...a tuhle znáte?
10.40 - Hledání
ztraceného času
11.00 - Příběhy z Afriky
12.00 - PORT
12.30 - Pětka v Pomeranči
12.55 - Game Page
13.20 - Sabotáž
13.50 - The Fratellis
14.40 - Kamera na cestách:
Daleký sever
15.35 - Co nás čeká
v budoucnu (2/3)
16.35 - Hlubiny oceánu (2/2)
17.30 - Po stopách
17.45 - O češtině
18.00 - Divadlo žije!
18.30 - Kultura.cz
18.55 - Hélene Grimaud:
S hudbou a s vlky
20.00 - Zlatá šedesátá (21/26)
21.00 - Muž, ktorý luže
22.35 - Artmix
23.30 - Noc s Andělem
01.00 - Willie Nelson:
Live in Amsterdam
02.00 - Sešli se...
03.00 - Klobouček
03.35 - ČT Live Greenhorns
04.35 - Ladí neladí
05.25 - Banánové rybičky

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- X-Men: Začátek II
07:00- Neuvěřitelná
dobrodružství
Rudly a Koumáka I (4)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Fresh Prince IV (2)
08:00- Přátelé VII (12)
08:35- Autosalon
09:30- Knight Rider I (7)
10:35- Wolffův revír IV
11:35- Policejní vyjednavači
12:35- Columbo
14:10- Maverick
Americká westernová
komedie
16:40- Fantastická cesta
Americký film
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VII (13)
20:00- Zemřít mladý
Americký film
22:30- Hra se smrtí
Americký film
01:05- Kult hákového kříže
Americký film
03:10- Volejte Věštce
04:55- Inspektor Balko (5)
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06:10
Království
surikat (8)
06:35 Kamarádi z lesa 07:05
Bolek a Lolek (38, 39)
07:30 Baby Looney Tunes
07:55 Pirátova rodinka (39)
08:25 Potkal jsem ho v zoo
Český film
09:45 Karla Rubensová
- Dítě jako rukojmí
11:40 Jeden z nich je vrah
Český kriminální film
13:30 Moto GP
15:35 Pánská jízda
Český film
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:30 Dva a půl chlapa V (4)
17:55 Rady ptáka Loskutáka
18:50 Občanské judo
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Záplava (2/2)
22:00 Střepiny
22:30 Mr.GS

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Liška Bystrouška (5/7)
06.15 - Psí kusy (5/7)
06.20 - Ferda (7/26)
06.50 - Trojčátka (24/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
10.55 - Slavné historky
zbojnické (3/6)
12.00 - Otázky
Václava Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - O zrzavé Andule
14.10 - Cesty víry
14.30 - Křesťanský magazín
14.45 - Sváteční slovo
14.50 - Čtrnáctý u stolu
16.15 - Paláce 1. republiky
na nábřeží Vltavy
16.35 - Moje rodina III (11/13)
17.05 - Evropský manuál
17.20 - Čétéčko
17.40 - Retro
18.05 - Arabela se vrací
aneb Rumburak
králem Říše pohádek
18.35 - Zpívánky
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Operace Silver A (1/2)
21.20 - 168 hodin
21.50 - Zprávy
21.55 - Branky, body, vteřiny
22.00 - Losování Sportky
a Šance
22.05 - Soudce Ferrare (1/3)
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Mrtví jako já (2/14)
00.25 - Svět umění
01.15 - Uvolněte se, prosím
02.00 - Na cestě po Havaně
02.25 - Folklorní magazín
02.45 - U nás v Evropě
03.00 - Otázky
Václava Moravce
04.00 - Otázky
Václava Moravce 2. část

Nedìle

05.55 - Nedělní ráno
06.50 - Správy STV
07.15 - City Folk Lisabon, 2007
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Artmix
09.40 - Knižní svět
10.10 - Film 2009
10.40 - Po hladině: Oheň
10.55 - Chcete je?
11.00 - Mýty a fakta historie:
Velkolepá plavba
Kryštofa Kolumba (1/2)
11.55 - Lístek do památníku
13.25 - Notes
14.05 - Svět umění:
15.00 - Golden League Berlín
17.00 - Začalo to
U černého koně
17.40 - Zasvěcení
18.10 - Poklady světa
18.30 - Kultura.cz
18.55 - Simpsonovi XIX
19.15 - A. Dvořák: Karneval
19.50 - G. Rossini:
Lazebník sevillský
- předehra k opeře
20.00 - 46. MTF
Zlatá Praha 2009
20.55 - Herbert von Karajan,
mistr obrazovky
21.45 - Festivalové minuty
MTF Zlatá Praha 2009
22.00 - Na plovárně
s Františkem Mertlem
22.25 - Drsňák
00.00 - Bet.E
& Carlos Placeres
01.00 - Hodina pravdy
02.00 - Čétéčko
02.15 - Hlubiny oceánu (2/2)
03.05 - Kamera na cestách:
Daleký sever
04.00 - Paláce 1. republiky
na nábřeží
04.15 - Jazz club

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- X-Men: Začátek II (17)
07:00- Neuvěřitelná
dobrodružství
Rudly a Koumáka I (5)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Přátelé VII (13)
08:00- Svět ve válce (20)
09:15- Svět 2009
09:50- Knoflíková válka
13:00- Partie
14:05- Pán prstenů:
Dvě věže
17:45- Jak se staví dům
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VII (14)
20:00- Vraždy v Midsomeru X
22:15- Polibek před smrtí
Americko-britský
krimi thriller
00:15- Bostonský případ
Americký thriller
02:15- Volejte Věštce
04:00- Dvojí nasazení (2)

23:05 Vysoká hra patriotů
Americký thriller
01:15 Kriminálka Miami II
02:00 Novashopping
02:20 Střepiny
02:45 Volenka
04:10 DO-RE-MI
05:00 Novashopping

14. 6. 2009
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S prostějovským meteorologickým sloupkem do Evropské unie  Krátce 
Francie letos pořádá mezinárodní výstavu „Evropa bez
hranic,“ v jejímž rámci se mj.
realizuje i projekt ,,Evropa bez
meteorologických hranic.“ Jedním z cílů tohoto projektu je vytvoření celoevropské databáze
historických meteorologických
sloupků, která bude přístupná
jak široké veřejnosti, tak především památkářům, architektům
a historikům umění z celé Evropy. Do tohoto projektu vstoupila aktivně i prostějovská hvězdárna.
Meteorologické sloupky byly budované především v 19. a na počátku 20. století v lázeňských areálech a parcích měst a obcí. Symbolizovaly, a ty funkční to připomínají i dnes, jednu velkou etapu
evropských dějin, kdy společnou
hybnou silou byla touha poznávat
přírodní jevy kolem nás. Do dnešní doby se některé z těchto objektů zachovaly, většinou jako historické památky, přesto však častokrát neztratily nic ze své umělecké
hodnoty a schopnosti informovat
kolemjdoucí o momentálních meteorologických hodnotách i o časových údajích – to vše za pomoci přístrojů umístěných uvnitř
sloupku. Schopnost po mnoho let
takto informovat místní obyvatel-

stvo o počasí, by nebyla jistě možná bez péče, ať už se jedná o pravidelnou údržbu meteorologických přístrojů, zámečnickou nebo
hodinářskou práci, nebo podporu
sponzorskou.
Mezi zeměmi Evropské unie patří
Česká republika k těm, v nichž je
hustota výskytu takovýchto sloupků vyšší. Řada z nich však je ve
zdevastovaném stavu. Město Prostějov je jedno z mála míst v České
republice, kde takový meteorologický sloupek stojí, je srdeční záležitostí samotného pana starosty, je
o něj pravidelně pečováno a má
výjimečný osud, neboť se za dobu
své existence dokonce stěhoval.
Od začátku minulého století až
zhruba do konce jeho první třetiny
stál totiž na místě dnešního výskytu sochy Jiřího Wolkera u Prioru a
pak byl přemístěn na svoje nynější
stanoviště na Vojáčkově náměstí.
Příhod okolo tohoto sloupku by
bylo možné připomenout bezpočet, bohužel většinou by se jednalo
o události nepříjemné (vandalismus vedoucí postupně k tomu, že
dražší přístroje bylo nutno demontovat, dodnes patrné stopy ve střeše po střelbě v roce 1968). Mezi ty
úsměvnější patří rozhořčené telefonáty, když nějaký přístroj ze
sloupku, např. z důvodu údržby,

odmontujeme nebo zvláštní pojmenování pro randezvous u tohoto sloupku, které prý zní: Sejdeme
se u teploměru. V Prostějově se
jedná o majetek města, ale přes čtyřicet roků pravidelně každý týden
pečují o sloupek, „jaksi z podstaty
věci,“ pracovníci prostějovské
hvězdárny. A není to jen péče o vnitřní obsah sloupku. Např. s výjimkou posledního nátěru všechny
předchozí nátěry od roku 1972
zvládali zaměstnanci hvězdárny
bez rozdílu postavení, což se nikdy
neobešlo bez spousty rádců z řad
okolo procházející veřejnosti i
údivných pohledů a poznámek, cože všechno hvězdáři umí! V neposlední řadě dlužno připomenout, že
v nedávné době byl díky Okrašlovacímu spolku v Prostějově sloupek vybaven novým časoměrným
strojem. V současnosti by si zasloužil obnovu nátěru a drobnou
opravu dlažebních prvků ve své
těsné blízkosti.
Jiří Prudký

Prostějovský meteorologický
sloupek byl tedy zařazen do
zmíněného evropského soupisu. Snad
je to i jistý projev uznání, že energie
věnovaná tomuto druhu objektu ve veřejném prostoru představuje příklad
pochopení odkazu našich předků. Na
snímku Jiří Prudký, ředitel hvězdárny.

Cykloznámky jsou už k mání
Na Informační službě Městského úřadu v Prostějově
jsou k dostání nové cykloznámky. Jde o sběratelské suvenýry, podobně jako jsou například turistické známky.
I cykloznámky jsou v prodeji po celé České republice,
ve třinácti krajích, na přibližně 179 místech (hrady,
zámky, kláštery, informační centra, knihovny, autocampy apod.). „K cykloznámce, která je v prodeji za 23 koruny, získá zájemce ještě zdarma soutěžní cyklokartu,
kdy do jednotlivých políček nalepuje samolepky s čísly
cykloznámek. Poté se může držitel karty přihlásit do
soutěže organizované výrobcem,“ vysvětlila vedoucí
informační služby Soňa Provazová.
Dalším tradičním suvenýrem, který mohou lidé zakoupit na informační službě, jsou štítky na turistické hole.
Ty přijdou na 20 korun za kus.
-red-

Další peníze na kastraci
Město Prostějov nabízí už od začátku roku chovatelům
koček a kocourů příspěvek na kastraci jejich zvířete.
Chce tímto krokem předejít problému toulavých koček
ve městě.
„Nabídka se setkala s velmi kladným ohlasem občanů,
uvažujeme proto o navýšení částky na kastraci do konce roku 2009. Zatím bylo schváleno Radou města Prostějova 30 tisíc korun, do konce května bylo vyčerpáno
už 26 550 korun,“ uvedl místostarosta Vlastimil Uchytil s tím, že většinou lidé žádají o příspěvek na kastraci
jednoho zvířete. Žádost na kastraci koček a kocourů podalo už 84 občanů. Příspěvek na kastraci prvního zvířete činí 300 korun, na další zvíře 150 korun. Žádosti vyřizuje odbor životního prostředí.
-red-

Aquapark není v ohrožení
Na základě informací o insolventním řízení obchodní
společnosti MICOS, spol. s.r.o. město Prostějov prohlašuje:
Objekt, resp. areál Aquaparku Koupelky není ve vlastnictví společnosti MICOS, spol. s.r.o., ale v majetku
společnosti MI PRO STAV, spol. s.r.o.. v případě rozhodnutí o úpadku společnosti MICOS, spol. s.r.o. a prohlášení konkurzu na její majetek, nebude majetek tvořící Aquapark Koupelky součástí majetkové podstaty
dlužníka.
-red-

Do 30. 6. zaplaťte odpad!
Finanční odbor Městského úřadu v Prostějově upozorňuje všechny občany, že dne 30. června 2009 končí
splatnost poplatku za komunální odpad
a současně tímto dnem končí lhůta pro vyřízení osvobození třetího a dalšího dítěte a 50 % -ní osvobození pro
studenty denního studia škol mimo město Prostějov.
Poplatek ve výši 492 koruny je možno uhradit:
a) bezhotovostním převodem na č. účtu 191505517309/0800,var. symbol sdělí zaměstnanci odd.
poplatků a plateb finančního odboru na požádání
b) poštovní poukázkou
c) hotově na pokladně finančního odboru v přízemí vlevo hlavní budovy úřadu
-red-

Ve Smržicích nepoteče voda
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – člen
skupiny Veolia Voda - informuje o přerušení dodávek
vody v obci Smržice z důvodu 1. části přeložky vodovodu.
Ve středu 17. června bude od 8:00 do 15:00 hodin přerušena dodávka pitné vody v obci Smržice na Prostějovsku. Konkrétně se jedná o ulice: Šamanovská včetně sokolovny, Koupelky - včetně pohostinství a
kulturního domu, Zákantí - včetně výrobny uzenin Makovec a mateřské školky, Olší a Mlýnská. Zásobování
vodou bude zajištěno cisternami. Odběratelé, jichž se
opravy týkají, byli s dostatečným předstihem informováni pomocí dopisů nebo letáčků na vchodech,
případně osobně pracovníky vodárny. Odběratelé zaregistrovaní do služby SMS INFO byli navíc vyrozuměni
pomocí SMS zpráv zasílaných zdarma na mobil.
V případě dotazů volejte na novou zákaznickou linku
MOVO: 800 100 063.

Konec sinic na přehradě
Nedílnou součástí blížícího se léta je koupání na Plumlovské přehradě, kde pobyt znepříjemňují sinice a tak se
Rada Olomouckého kraje rozhodla poskytnout finanční
obnos ve výši jeden a půl miliónu korun na aplikaci
látek potlačující množení parazitů. Stejně velkou částkou přispěje i město Prostějov a zbytek financí ve výši
tří miliónů korun dodá Povodí Moravy, které je správcem přehrady. Během sezónních měsíců června, července a srpna bude díky těmto prostředkům zajištěna
kvalita vody. „Po sezóně se uvažuje o odtěžení nánosu
na dně přehrady, jež je zřejmě hlavní příčinou problému,“ uvedl Pavel Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Jak jsme v minulosti informovali, během posledních
dvou let aplikovalo Povodí Moravy za výrazného finančního přispění státních dotací do vody v Plumlovské
přehradě tuny chemického přípravku PAX-18. Ten měl
sinice odstranit, ale konečný efekt nakonec nedopadl
podle představ. Zároveň s připravovanou akcí ohledně
vybagrování dna přehrady se chystají další projekty na
čističky odpadních vod v obcích nad Plumlovskou přehradou.
-vevi-

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
například 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 a další. Dražené věci si lze prohlédnout pouze
v den konání dražby po dobu registrace dražitelů na exekučním oddělení na Sídlišti svobody.

Kultura & zábava
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, Lidická 86,
Prostějov – areál staré nemocnice
LAZARIÁNSKÝ SERVIS. Zabezpečujeme pro tělesně postižené
občany a seniory zapůjčení pomůcek: polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, pevná a pojízdná WC křesla, pevná a pojízdná chodítka, sedačka do vany, francouzské hole.
Kontakt pí. Zapletalová 776 054
299, 582 366 212.
Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. v PV, Kostelecká 17, nabízí k
zapůjčení kompenzační pomůcky např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla
aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106, tel.: 588 000 167.
Jaroslav 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 13.30 hod.
přehlídku pohybových skladeb,
na kterou zveme veřejnost do haly
Sportcentra.
Taneční klub Jiřího Šindlera –
11. června – výuka tanců pro pokročilé COUNTRY, RUMBA
18.00 – 21.00 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
Přírodovědná stezka - Křížem
krážem botanickou zahradou čtvrtek 11. června 2009 od 9:00 do
13:00 hod. Botanická zahrada Prostějov, Lidická ulice. Nutno se přihlásit předem na telefonu 582 338
278 nebo 603 298 039, popř. na emailu iris@iris.cz.
Exkurze - Pozorování bobrů z lodiček pátek 12. června 2009. Odjezd autobusu v 17.30 hod. z Husova nám. 67, Prostějov. Přihlášky
nejpozději do 5. 6. na 603 298 039,
582 338 278 nebo iris@iris.cz.
Doprava je plně hrazena z projektu.
Akce pro veřejnost - Pochod
všech generací - sobota 13. června
2009 9 – 11 hod. nám T.G.M., 11 –
14 hod. Hloučela. Akce bude zahájena v 9 hod. na nám. TGM, zde
se představí prostějovské neziskové organizace. Pro děti i dospělé
budou připraveny rozmanité aktivity, informační panely a propagační materiály. V 10:40 odstartuje
„pochod“ z náměstí k 1. zastavení
naučné stezky biokoridorem Hloučela u mostu na Olomoucké ul. (viz
Setkání s Hloučelou). Odtud pokračujeme po trase naučné stezky.
Pochod bude ukončen U Abrahámka, zde bude připraveno občerstvení (biopotraviny, výrobky Fair-Trade a zdravá výživa), opékání dobrot
na ohýnku a kapela Hloučeláci.
Akce připravena ve spolupráci s
Prostějovskou koalicí neziskových
organizací – PRKNO.
Vycházka - Setkání s Hloučelou sobota 13. června 2009 od 11 hodin
sraz u mostu na Olomoucké ulici.
Vycházka je součástí celodenní akce „Pochod všech generací“.
MEDart – Základní umělecká

KUPÓN č. 23
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

škola Vl. Ambrose ve spolupráci s
Městským divadlem a Divadlem
Point pořádají do 8. června 2009 v
PV přehlídku divadelních souborů
a jejich hostů s podtitulem
…PROČ BY HANÁK JEZDIL
ZA DIVADLE VEN, KDYŽ HO
MÁ DOMA…
Pondělí 8. června: Divadlo Point
Prostějov 19.00 hod. Maso, MIM
SHOWMIRA KASPRZYKA.

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.

a také skupiny, kde hrají muzikanti
již zaniklých kapel např. H2G2.
Kapela Bludný rozmar z Dobromilic složená z pořadatelů této akce.

SLUNÍČKO PO ČTRNÁCTÉ
- 14. Mezinárodní hudební festival
pro děti a mládež se zdravotním postižením, ATC Žralok, Plumlov. Ve
čtvrtek 18. června 2009 vystoupí
HEIDI, MICHAEL FORET, PETRA ČERNOCKÁ a CASINO, v
pátek 19. června 2009 zahrají ALICES NUMBER, FORREST
JUMP. FBL, STRACENÉ RÁJ a
KLEMETŮV LAZARET. Více info na www.pisnickoukeslunci.cz

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.keltska-noc.cz

Střední odborné
učiliště obchodní
nám. Ed. Husserla 1, Prostějov
Vás zve na XVI. GASTRODEN
praktickou část závěrečných zkoušek žáků III. ročníku oboru vzdělání Číšník – servírka. Čtvrtek 11.
června 2009 od 9.00 hod. přednáškový sál Národního domu. Program: slavnostní tabule, flambování palačinek, vykosťování pstruha, příprava složitých káv, míchání
ovocných a zeleninových salátů,
příprava míchaných nápojů, ukázka netradičního balení, prezentace
oborů vzdělání SOU obchodního.

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.ru
fus.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 + 1 ZDARMA!

MC Cipísek
MC Dvořákova je 8.6. z důvodů
voleb uzavřeno.
středa 10.6. – Kuličkiáda - od 9.30
u bistra Hloučela
- Volná místa v prázdninovém kurzu práce na PC (úprava fotek) s
hlídáním dětí 7.7. - 10.7.
informace a přihlášky v MC
Letní provoz od 22.6. na
www.mcprostejov.cz
e-mail: mcprostejov@centrum.cz
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.
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

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.

Křesťanské maňáskové divadlo
"Za jeden provaz" srdečně zve na
představení "Strach má velké
oči" - napínavý příběh o tom, jak
zvířátka dokázala překonat strach.
Kdy: 10. června v 16:30 hod. Kde:
Šárka 10a (za mateřskou školkou)
v prostorách Církve bratrské.
Vstupné dobrovolné.
Klub filatelistů Prostějov 06-18
pořádá v Domě služeb na Olomoucké ul. v neděli 14. června v
době od 7.30 do 12.00 hod. DEN
FILATELIE. U prostějovských filatelistů bude možné ocenit, vyměnit, doplnit, koupit, případně prodat
filatelistický materiál: známky
celého světa, obálky prvního dne,
dopisnice s přítiskem A, B, C a Poštovního muzea, celistvosti, pamětní a grafické listy, personalizované
známky se soukromým přítiskem,
rekomandační nálepky, cenné
nálepky APOST a jiné. Za nominální hodnotu, případně za katalogovou cenu bude možno koupit
současně vydávané české známky,

Správná odpověď z č. 21: Na snímku je Kostel sv. Josefa v Krasicích. Vylosovaným výhercem se
stává František Svoboda, Sídliště svobody 5/13, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete
objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 16. června 2009,
15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 22. června 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX
PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

které nejsou na prostějovských poštách v prodeji.
Za klub 06/18 Jiří Šindler
Závody automobilů do vrchu
HOBBY OPEN CUP 2009
Startují jezdci v 10 kategoriích.
Místo konání Konice dne
13.6.2009. V sobotu se jedou 2
závody. Máte se na co těšit. Tréning
8.30 hod., start 1. závod 10.00 hod.,
start 2. závod 14.30 hod. Závodit
můžete i vy.
Další info: www.hobbyopencup.cz
Muzeum Prostějovska v Prostějově Vás srdečně zve na další Muzejní noc, tentokrát s názvem Podle not, která se uskuteční ve středu
10. června v 19.30 hod. v atriu prostějovského Špalíčku, Uprkova 18.
Účinkovat budou pěvecký sbor Lery’s Cherries z Gymnázia Jiřího
Wolkera pod vedením uměleckého
vedoucího Ladislava Čecha a
smíšený pěvecký sbor Českobratrské církve evangelické Exaudi, který řídí sbormistryně Olga Čermáková. Vstup je zdarma, v případě nepříznivého počasí se akce koná v hlavní budově muzea.
Zuzana ŠIMKOVÁ – Kulturní
klub DUHA – výstava ŠPERKY.
Výstava potrvá do 30. června 2009.
Po – čt: 9 – 12 a 13 – 16 hod., pá: 9
– 12 + při večerních akcích.
„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
9.6. úterý – Výlet za léčivým pramínkem Svaté Anny v Potůčníku
odjezd z PV vlakem v 8.35 hod. Potůčník (u Hanušovic). Odjezd do
PV: z Potůčníku do Jindřichova na
Moravě v 15.06 hod. nebo v 17.03
hod. S sebou svačinu, pití, peníze a
průkazky, pet láhve na vodu, špekáčky a pečivo, pohodlnou obuv.
Svoji účast hlaste v kanceláři, v
případě nepříznivého počasí dohodneme náhradní program.
11.6. čtvrtek – od 10.00 hod. Tvoření z keramické hlíny v dílně
ČSOP IRIS na Husově nám.č. 67 v
Prostějově.
Hanácký soubor písní a tanců
KLAS společně se svými dětskými
soubory KLÁSEK a KLÁSEČEK z Kralic na Hané pořádá a
srdečně Vás zve dne 13. června
2009 v 17.00 hod. do areálu
zámeckého parku u Kulturního domu v Kralicích na Hané na 8.
KRALECKY KLEBETE. V
případě nepříznivého počasí se akce koná v prostorách Kulturního
zařízení.
120 let SDH MYSLEJOVICE
13.6.2009 od 13.00 hodin
v areálu za hasičskou zbrojnicí.
Více na str. 7 a na stránkách:
www.sdhmyslejovice.cz

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-

Svaz tělesně postižených v ČR
o.s., Kostelecká 17, 796 01 Prostějov pořádá dne 25.9.2009 jednodenní zájezd na Slovensko – Velký
Meder – koupání v termálních lázních. Přihlášky je možno podat v
kanceláři č. 106 na Kostelecké ul.
17, přízemí, případně na tel. číslech
588 000 167, 724 706 773.
Sbor dobrovolných hasičů v
Soběsukách Vás zve na Taneční
zábavu. Koná se v sobotu 20. června 2009 v areálu Olšinky v Soběsukách. Začátek ve 20:00 hod.
Hraje skupina AREST. Občerstvení zajištěno.
Srdečně Vás zvou
soběsučtí hasiči.
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Kino Metro 70
Pondělí 8. června:
17.30 Noc v muzeu 2
20.00 Krvavý Valentýn
Americký horor
Úterý 9. června:
17.30 Noc v muzeu 2
20.00 Farma zvířat
Středa 10. června:
17.30 Noc v muzeu 2
20.00 Krvavý Valentýn
Čtvrtek11. června:
17.30 Star Trek
Americké sci-fi
20.00 Andělé a démoni
Americký thriller
Pátek 12. června:
17.00 Andělé a démoni
20.00 Andělé a démoni
22.30 Star Trek
Sobota 13. června:
17.00 Andělé a démoni
20.00 Andělé a démoni
22.30 Star Trek
Neděle 14. června:
17.30 Star Trek
20.00 Andělé a démoni
Kinokavárna
DUHA
Kinokavárna

DUHA

Pátek 12. a neděle 13. června:
17.30 Až tak moc tě nežere
Americká komedie
20.00 Až tak moc tě
Kino
Konice
Kino
Konice
Středa 10. června:
13.00 MADAGASKAR (2)
- ÚTĚK DO AFRIKY
Animovaná komedie USA
Kulturní
klub DUHA
Kulturní
klub

DUHA

Pondělí 8. června:
17.00 Josef Škubna „Obrazy, kresby,
grafika“
Výstava potrvá do 8. července
Středa 10. června:
14.00 Setkání jubilantů města
Prostějova
Městské
divadlo divadlo
Městské
Sobota 13. června:
19.00 Půldruhé hodiny zpoždění
Studio DVA Praha
Divadlo
POINT
Divadlo
Point
Pondělí 8. června:
19.00 Maso
Úterý 9. června:
9.00 Zahájení Wolkrova Prostějova
ve Smetanových sadech.
Apollo
13
Apollo
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Pátek 12. června:
19.006. NĚCO MEZI křest CD!!!
Sobota 13. června:
21.00 MISCHMASCH vol. 3
Simetrix
Simetrix
Pátek 12. června:
DJ Martin Čapka
Sobota 13. června:
DJ Mark
Alfa
ALFA

- bývalý Kastrol

Pátek 12. června:
Největší domácí a zahraniční
hity 80. a 90. let
DJ Peťa
MYSTIC
CLUB
MysticMUSIC
music
club
Pátek 12. června:
DJ PIERE
Sobota 13. června:
REMIXLAND

Berani - 21.3.-20.4. S partnerem se poslední dobou hodně hádáte.
Přestože byste chtěli celou situaci uklidnit, nedaří se to. Stanovte si
proto řádná pravidla, podle kterých se musíte řídit. Jinak to nepůjde.
Býci - 21.4.-21.5. Líbí se vám být neustále v centru dění a získávat
cenné informace. Ty můžete vhodně použít, ovšem nesmíte se unáhlit. Vyčkejte na příhodnou dobu a teprve potom udeřte.
Blíženci - 22.5.-21.6. Získáte cenné zkušenosti ve společnosti lidí, kteří toho v životě už mnohé dokázali. Takových lidí se držte, zvláště
když máte v plánu uskutečnit svůj dlouhodobý plán. Věřte si.
Raci - 22.6.-22.7. Nastanou vám pracovní komplikace, hodně plánů
stanovených v minulém týdnu se vám zhroutí. Naštěstí se máte o koho opřít, takže škody budou minimální. Ve středu si vsaďte.
Lvi - 23.7.-23.8. Ve vašich vztazích nastanou nečekané zvraty, jen s
málokterým člověkem se tento týden snesete. Otázkou bude, kdo je
tím vinen. Musíte si uvědomit, že ne na všechny můžete mít velké
nároky.
Panny - 24.8.-23.9. Hodně chcete, ale nic se vám nedaří. Pomalu se
dostáváte do letargie a zdá se vám, že se na vaše paty lepí smůla. Jenomže už ve středu přijde obrovský zvrat v podobě nečekaného úspěchu.
Váhy - 24.9.-23.10. Zbytečně se cítíte být předem poraženi, trpíte nedostatkem sebevědomí. Možná by pomohlo na pár dní vypadnout z
každodenního kolotoče a někde na horách přijít na jiné myšlenky.
Štíři - 24.10.-22.11.V práci se nehádejte, raději s kolegy domluvte pořádný plán, jak zvrátit neutěšenou situaci. Přestože krize řádí všude,
budete to právě vy, kdo firmě přinese neobvyklý užitek.
Střelci - 23.11.-21.12. Okolo vás se to hemží potencionálními nápadníky, kteří mlsně přešlapují u vašich dveří. Semtam nějaká ta růžička
je poslána i do vašeho zaměstnání. Neměli byste je dlouho napínat!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Zůstaňte tento týden v pozadí, do ničeho
se nehrňte. Nebudete mít totiž příliš šťastné dny, při kterých byste si
mohli vyskakovat. Dá se říci, že na co sáhnete, to zkazíte.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Lehce se můžete stát středem pozornosti, která
vám rozhodně nebude milá. Raději byste měli svůj klid, takže do společnosti se ani moc nechystejte. Udělejte si radši pořádek doma.
Ryby - 20.2.-20.3. Moc na sebe nedbáte, vaše životospráva hodně trpí. Napadlo vás v poslední době, že byste mohli více sportovat? Pokud ne, rychle o tom začněte uvažovat. Jinak úplně zakrníte!

8. června 2009

ZÁJEMCI
O PLOŠNOU
INZERCI

PV Veèerník,
Olomoucká 10,
Prostìjov
tel.: 582 333 433
email:
vecernik@pv.cz

VOLEJTE
NA ČÍSLO
608 022 023
NEBO
PIŠTE NA
EMAIL
pvbila@seznam.cz

Najdete nás na: www.vecernikpv.cz
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8. června 2009

CZECH OPEN KVALIFIKANT!
S PORT VÍTĚZEM
Jan Hájek neměl na Hané konkurenci
Sportovní tipy

Plán pořadatelů vyšel. Vroucným přáním organizátorů
UniCredit Czech Open 2009
bylo vítězství českého hráče. To
se podařilo, ale místo očekávaných Radka Štěpánka nebo Tomáše Berdycha, si zbrusu
novou trofej pro sebe uzurpoval
šestadvacetiletý vítěz ročníku
2006 Jan Hájek! Tomu se podařil vskutku husarský kousek,
když dokázal projít sítem kvalifikace a poté svou soustředěnou hrou kosil jednoho soupeře
za druhým až mu po posledním
finálovém fiftýnu vstoje aplaudovalo do posledního místečka
zaplněné hlediště Agrofert
Arény.
„Bylo to něco nádherného. Začalo
to zápasem prvního kvalifikačního kola s Robinem Vikem až
po dnešní finálový boj s Darcisem. Jsem neskutečně šťastný, že
se mi to nakonec podařilo,“ dojatým hlasem popsal svůj excelentní
tenisový týden Jan Hájek. Velké
naděje na celkové třetí vítězství si
činil i současný nejlepší český
hráč Radek Štěpánek, kterého
však postihla velká sportovní
tragédie v podobě zranění v utkání
1. kola s Pablem Cuevasem.
Plánované finále snů Štěpánek Berdych, tak vzalo za své hned v
úterý. „Bohužel tenis je krásný,
ale zároveň i hodně nevyzpytatelný sport. Dopředu nejde nic naplánovat. To co se stalo Radkovi
byla obrovská škoda. Radek hrál
naplno a chtěl turnaj vyhrát. V naprosto jasném zápasem si udělal
výron. Byla to obrovská ztráta pro
turnaj, ale zároveň velké sportovní
neštěstí pro Radka. Má krátce
před Wimbledonem a také Davis
Cupem. Naštěstí se však potvrdilo, že nemá natržené vazy a
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Hrdina týdne

Grandslamový titul do Prostějova! Tenista prostějovského
klubu TK AGROFERT Lukáš Dlouhý dokázal dobýt Roland Garros. Společně se svým partnerem Leanderem Paesem dokázali jako nasazený pár
číslo tři ve finále mužské čtyřhry French Open porazit dvojici Moodie, D.
Norman 3:6, 6:3, 6:2 a stali se tak držiteli Grandslamového titulu. Lukáš
Dlouhý se tak stal teprve čtvrtým českým hráčem vlastnící vítěznou
trofej z Paříže. Zařadil se tak po bok Jaroslava Drobného, Tomáše Šmída
a Daniela Vacka. Vítězný pár zvěčnil v Paříži exkluzivně pro Prostějovský Večerník Jiří Vojzola.
-zv-

Foto týdne
Trofej zůstala doma. Překvapivým vítězem UniCredit Czech
Open se stal kvalifikant Jan Hájek
foto: Jiří Vojzola
jedná se jen o výron. Jeho uzdravení by mělo být otázkou dvou, tří
týdnů,“ podrobně popsala smůlu
nasazené jedničky turnajová ředitelka Petra Píchalová-Langrová.
Také druhé velké domácí želízko
Tomáš Berdych klíč k finálovým
branám nenašel. „Tomáš tady
neměl formu, ale bojoval jak nejvíce to šlo. Také v semifinále

Všichni mu záviděli. Prostějovský rodák a jeden z nejslavnějších tenistů české historie Karel Nováček se představil na své rodné
hroudě v páteční exhibiční smíšené čtyřhře. Jeho partnerka Anna Kurnikovová ho za jeho výkon odměnila polibkem
foto: Jiří Vojzola

vzdoroval až do konce, za jeho
výkon mu nelze nic vyčíst,“
zmínila šéfka UniCredit Czech
Open herní trápení populárního
„Berdi“. Přes výpadky hlavních
diváckých taháků, se však letošní
ročník těšil historicky největšímu
diváckému zájmu. Za což mohlo
jak nabité startovní pole, tak i
velmi zajímavý doprovodný program s vrcholem v podobě páteční exhibice Anny Kurnikovové s
neméně zajímavými partnery
Karlem Nováčkem, Jiřím Novákem a samotnou první dámou
celého klání Petrou PíchalovouLangrovou. „Mě osobně překvapila opravdu vysoká úroveň všech
zúčastněných hráčů. Lidé to poznali, hodně si to užívali a také
fandili. Tu čtyřhru jsem si hodně
užila jak na dvorci, tak i mimo
dvorec, protože jsme si pak s
Annou výborně poklábosily. Doufám, že podobné oživení se divákům také líbilo,“ uzavřela téma
exhibice ředitelka UniCredit
Czech Open. Podle návštěvnosti
a hlučnosti závěrečného potlesku
diváci jasně vyjádřili vděčnost za
kvalitní „veteránský“ tenis bývalých světových es profesionálního
okruhu.
Více o UniCredit Czech Open
na str. 26 a 28 dnešního vydání
-zv-

NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA PRO VŠECHNY SPORTOVNÍ PŘÍZNIVCE:

sport@vecernikpv.cz

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

Olšany to dokázaly! Spanilá jarní jízda posíleného ošlanského
týmu třetí třídou vyvrcholila večerejším zápasem se Ptením. Po vítězství Sokola Olšany 5:0 propukly přímo na hřišti zasloužené oslavy. Mužstvo pod vedením trenéra Tomáše Hrdloviče dokázalo na jaře nejenže
smazat na první pohled nedostižnou devítibodovou ztrátu, ale kolo
před koncem dokonce získat nedostižný čtyřbodový náskok. Prostějovský Večerník nemohl samozřejmě při takové události chybět!
Foto: Zdeněk Pěnička

Bomba týdne

ROBO JE ZPÁTKY!
Basketbaloví Orli ulovili velkou rybu. Po tom co přišel na
Hanou z Liberce bojovník Ladislav Tóth, podepsalo vedení BK Prostějov
v pátek 5. června smlouvu s dalším neohroženým bijcem. Staronovou
tváří orlího tábora se nestal nikdo menší než populární Robert Tomaszek, který se tak vrací do Prostějova po roční anabázi v mistrovském
Nymburku. Kluboví představitelé tak dostáli svým slovům, že tentokrát neponechají nic náhodě a budou se snažit získávat do kádru jen
osvědčené a prověřené plejery. Více na str. 26 dnešního vydání.
Foto: Zdeněk Pěnička

Volejbalistky opět v Evropě!

Bezprostředně po skončení minulosezónní poutě VK Prostějov základní skupinou Champions
League se nechali nejvyšší kluboví
představitelé slyšet, že budou žádat
o divokou kartu i na sezónu příští.
Podařilo se! Úřadující tuzemský
mistr tak bude moci i v příštím
soutěžním ročníku hájit ženskou
volejbalovou čest mezi evropskou
klubovou smetánkou.
„Potvrzení o naší účasti na takzvanou
divokou kartu v Champions League
2009-2010 jsme obdrželi oficiálně v
pátek 29. května. S touto pro nás nejdůležitější informací jsme získali i
další informace o hracím modelu
soutěže,“ prozradil Večerníku nejvyšší muž VK Prostějov Petr Chytil.
Místo loňských dvaceti zúčastněných
týmů jich bude v elitní soutěži působit jen šestnáct. „Trojici zástupců
bude mít Rusko, Itálie a Polsko. Dva
kluby budou z Francie a Turecka a
jednoho reprezentanta vyšlou Rumunsko, Chorvatsko a Česká republika,“ zmínil s hrdostí opravdu
lahůdkovou společnost, do které se

jeho klub dostal Petr Chytil. O zařazení VK Prostějov jistě rozhodla precizní organizace domácích střetnutí a
také sportovní konkurenceschopnost
družstva. „Tak samozřejmě, že jsme
se snažili při naší premiérové účasti
udělat na zástupce CEV ten nejlepší
dojem. Asi se nám to podařilo a tak
jsme si při podávání žádosti o start v
příštím ročníku Champions League
věřili,“ přiznal, že se ani příliš nezabýval možností neudělení vstupenky
do elitní volejbalové společnosti šéf
VK Prostějov. Ambiciózní klub z
Hané však pomýšlí mnohem výše.
Zájmem o uspořádání závěrečného
Final Four čtyř nejlepších výběrů
Champions League se klubový šéf
netají. „Tak všechno souvisí se vším.
Pořádání finálového turnaje bychom
se samozřejmě nebránili, ale bylo by
od věci dělat v Česku něco bez doBudou ještě cennější? Šéf VK
mácího týmu…,“ s lišáckým úsměProstějov Petr Chytil se netají vyvem naznačil ty nejvyšší ambice VK
sokými ambicemi. Bude si moci v blízké Prostějov v příští sezóně Petr Chytil.
budoucnosti polaskat ještě cennější tro- Rozsáhlý rozhovor s Petrem Chytifeje než je mistrovský pohár?
lem si můžete přečíst v příštím vydání
Foto: archív Prostějovského Večerníku!
-zv-

8. června 2009

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992
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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
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
DB
OV
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
3+1
2+kk
3+1
3+1
2+kk
3+1
3+1
2+kk
2+kk
2+kk
3+1
3+1
2+kk
3+1
3+1
2+kk
3+1
3+kk
3+kk

Moravská, Prostějov
info v RK
Karlov, Prostějov
790 000,Jana Zrzavého, Prostějov 830 000,Dolní, Prostějov
1 020 000,Moravská, Prostějov
1 030 000,Dolní, Prostějov
1 040 000,Západní, Prostějov
1 040 000,Krasická, Prostějov
1 074 000,Dolní, Prostějov
1 120 000,Krasická, Prostějov
1 140 000,B. Šmerala, Prostějov 1 150 000,Rumunská, Prostějov
1 150 000,Dolní, Prostějov
1 200 000,Tylova, Prostějov
1 440 000,Západní, Prostějov
1 450 000,Západní, Prostějov
1 480 000,V. Špály, Prostějov
1 525 000,Jezdecká, Prostějov
1 547 670,Slovenská, Prostějov
1 600 000,Moravská, Prostějov
1 600 000,Jezdecká, Prostějov
1 615 680,Jezdecká, Prostějov
1 615 680,Jezdecká, Prostějov
1 644 200,B. Šmerala, Prostějov 1 649 000,Krasická, Prostějov
1 690 000,Jezdecká, Prostějov
1 700 250,Šlikova, Prostějov
1 750 000,Šípková, Prostějov
1 970 000,Jezdecká, Prostějov
2 092 110,Vojáčkovo nám., Prostějov 2 100 000,Jezdecká, Prostějov
2 353 410,Jezdecká, Prostějov
2 628 620,-

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

realityarea@volny.cz

BYTY - PRODEJ

3+1 s garáží, ul. Žeranovská, PV. Dr.,cihl. II.
patro,vl.vytápění, lodžie. Cena: 1 900 000Kč
3+1 s garáží ul. Moravská, PV. OV, cihl.2. patro,
73m2, lodžie
Cena: Dohodou

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

Prodej RD 2+1 s průjedzem a zahrádkou
v Určicích. Koupelna s vanou, splach. WC.
Obecní voda, vytápění na tuhá paliva, plyn před
domem. Zast. plocha 316m2, zahrada 160m2.
Cena: 950 000 Kč + provize RK
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!

Pronájem možno i prodej výrob. a sklad.
areálu v PV Drozdovicích
Zavedný obchod, tři kanceláře (původně byt
3+1), hala cca 200m2 a další objekt. Vhodné
na skladování a malovýrobu. Pozemek 880m2.
Areál je průjezdný, možnost parkování ve
dvorním traktu.Perfektní stav, alarm, internet
atd.
Cena: 38 000Kč/měs. + inkaso
Cena při prodeji: 5 800 000 Kč
Pronájem kanceláře 38,5m2 v centru
města PV, I.patro, koberec, kuchyňka,WC,
internet,alarm atd. Cena: 4500Kč/měs.+ ink.
Pronájem zařízených kanceláří, Vojáčkovo nám.,
PV.135m2, II. patro. Cena: 10000,-Kč/měs. + ink.
Pronájem kanceláře 80m2, ul.Svatoplukova,
PV.Volné ihned! Cena:7300,-Kč/měs.vč.služeb!
Pronájem pěkné kanceláře 42m2 v centru města
PV,vlast.vytápěnía elektroměr.
Cena:4000Kč/měs.+ink.

KOMERCE – pronájem – PROSTĚJOVSKO:

- nebytové prostory Hradební, Prostějov
- nebytové prostory

Svatoplukova, Prostějov

- komerční prostory

Svatoplukova, Prostějov

info v RK
Tel.:605 070 842
1 000,- /m2/rok
Tel.:604 665 206
22 500,- /měsíc
Tel.:731 704 904

KOMERCE – prodej – PROSTĚJOVSKO:

- 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
188 000,235 000,548 000,2 595 000,-

Tel.:604 665 206
Tel.:605 948 955
Tel.:605 948 955
Tel.:731 704 904
Tel.:605 948 955

www.asistent-reality.cz
NABÍZÍME:

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+kk, ul. Česká,PV. Nový podkrovní byt po
kolaudaci, 100m2, terasa.
10 000Kč/měs. + ink.
3+1 + garáž, ul. Netušilova, 2.patro, 150m2, 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.

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

NOVINKA!

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

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

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

www.jhreality.cz
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 V. Špály p/dr, 56 m2
2+1 Šárka, p/ov, 62 m2
2+kk Raisova, c/dr, 48 m2
2+1 Okružní p/ov, 64 m2
2+1 sídl. Svobody p/ov, 56 m2
3+1 Trávnická c/ps, 62 m2
3+1 Tylova, p/dr, 72 m2
3+1 E. Beneše p/ov, 65 m2
3+1 Moravská p/dr, 73 m2
3+1 Západní p/ov, 71 m2
3+1 Moravská c/ov, 75 m2
3+1 E. Beneše p/dv, 70 m2
3+1 Žeranovská c/ov, 72 m2
3+1 Tylova c/ov, 70 m2
3+1 J.B.Pecky c/ov, 72 m2
4+1 J. Zrzavého p/ov, 95 m2

645.000 Kč
845.000 Kč
845.000 Kč
915.000 Kč
1.155.000 Kč
875.000 Kč
1.090.000 Kč
1.110.000 Kč
1.180.000 Kč
1.195.000 Kč
1.245.000 Kč
1.245.000 Kč
1.600.000 Kč
755.000 Kč
1.330.000 Kč
1.395.000 Kč
1.545.000 Kč
1.500.000 Kč
1.580.000 Kč
1.645.000 Kč
1.645.000 Kč
1.710.000 Kč
1.880.000 Kč
1.895.000 Kč

BYTY – PRONÁJEM

1+0 Hvězda c, 20m2
3.000,-Kč + el.
Pokoj J. Kučery c, 12 m2
3.200,-Kč vč.ink.
1+1 sídl. Svornosti c, 32 m2 4.900,-Kč + ink.
5.500,-Kč vč.ink.
1+1 Olomoucká c, 33 m2
1+1 Čelechovice na H. c, 38 m2 5.800,-Kč vč.ink.
2
1+1 Vápenice, c, 48 m
7.300,-Kč vč.ink.
2+1 Krapkova,c, 50 m2
5.000,- Kč + ink.
6.000,-Kč + ink.
2+1 Žeranovská p, 58 m2
2
6.500,-Kč + ink.
2+1 Šafaříkova c, 114 m
2
2+kk Domamyslická c, 56 m 7.500,-Kč + ink.
2+1 Okružní p, 64 m2
7.500,-Kč vč.ink.
2+1 Dolní p, 58 m2
8.500,-Kč vč.ink.
9.000,-Kč + ink.
2+kk Újezd c, 140 m2
2
5.900,-Kč + ink.
3+1 Anglická p, 70 m
2
3+1 Belgická p, 76 m
7.800,-Kč + ink.
3+1 Vrahovická c, 100 m2
7.900,-Kč + ink.
4+1 Palackého c, 110 m2
7.900,-Kč + ink.
8.000,-Kč + ink.
4+2 Rejskova c, 120 m2

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

NOVINKA

Prostějov, Skálovo nám.
Pronájem baru v centru města, naproti sokolovny.
Plocha 60 m2, 30 míst, kuchyně, soc. zařízení.
Cena: Kč 15.000,-/měsíc + energie

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,-

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,-

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,-

reals@volny.cz
VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.
Ivaň, okr. Prostějov, samostatně stojící vilka 6 + 1 z roku 1990, celopodsklepená, vjezd, garáž, pěkná zahrada
900 m2, bezvadný stav.
Cena 2 780 000,--Kč
Prodej RD 4 + 1 v Prostějově,
Nerudova ul., zahrada 800 m2, vjezd,
garážování, nutné investice.
Cena : 3 400 000,-- Kč
Prodej řadového domu s obchodem, Plumlovská ulice, 75 m2, dvůr,
malá zahrádka. Celková výměra 260
m2.
Cena 2 250 000,-- Kč
Prodej zánovního rodinného domu
v Kladkách, 5 + 1, dvě nadzemní
podlaží, velmi dobrý stav, vjezd na
pozemek , malá zahrada.
Cena : 1 350 000,-- Kč
Prodej velmi pěkného bytu 3 + 1,
cihla, OV, E. Beneše, samostatné
topení, nový kotel ÚT, lodžie, nízké
náklady na bydlení.
Cena 1 750 000,-- Kč
Prodej výrobního a skladovacího
areálu v Plumlově, výrobní a skladovací haly, admin. budova se sálem,
sauna, výměra 5 650 m2.Možno i jednotlivě.
Cena: 13 000 000,-- Kč
Klenovice na Hané, provozní areál
- dílny, sklady, kanceláře, manip. plocha, velmi dobrý stav, 1 600 m2.
Cena : 4 900 000,-- Kč
Pozemek na stavbu RD za tenis.
areálem, výměra 750 m2, veškeré
sítě.
Cena: 1 750 000,-- Kč
Pronájem garáže v Prostějově u
Cílu (v blízkosti Olomoucké ulice), i
dlouhodobě. Cena 1 000,--/měsíc

www.reality-prostejov.com

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

DOPRODEJ POSLEDNÍCH
7 BYTŮ

www.asistent-reality.cz

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

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

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

Prostějov, ul. B. Němcové
Cihlový byt 3+1 v osobním vlastnictví, 82 m2, 4.
patro, bez výtahu. Plast. okna, lodžie, nová kuch. linka. Možnost koupě garáže vedle domu za cenu Kč
206.000,-.
Cena: Kč 1.751.000,-

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.Šárka–DB,55m2,4.patro,bezvýtahu,plast.
okna
SLEVA! Kč 890.000,2,5+1, ul. Okružní – OV, 55 m2, 4. p., bez výtahu,
lodžie, po rekonstrukci
SLEVA! Kč 1.130.000,3+1, Kostelecká ul. – DB, 72 m2, 6. p., výtah, po celk.
rek., zděné jádro, lodžie
Kč 1.368.000,3+1, ul. B. Němcové – OV, 82 m2, 4. p., bez výtahu,
nová kuch. linka, lodžie, plast. okna
Kč 1.751.000,- + možno garáž (Kč 206.000,-)
2+kk a 3+kk, Jezdecká ul. – OV, nové zkolaudované
byty
od Kč 1.427.670,-

BYTY – PRONÁJEM:

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

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

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

8. června 2009

ABBA, spartakiáda, aerobik a to vše v jedné tělocvičně
V tělocvičně Základní školy Vladimíra Majakovského se 3. června odehrála školní akademie,
kde žáci všech ročníků předvedli nejedno vystoupení. Akce se
konala u příležitosti sto dvacátého pátého výročí založení školy.
Prvňáčci pobavili diváky tancem, pohádkou a zpěvem v německém jazyce. Dále akademie
probíhala v obdobném duchu.
Čtvrtý ročník cvičil spartakiádu
a tím mnohé z rodičů i prarodičů
vrátil do dob komunistického
Československa.
Studenti druhého stupně předvedli ukázky aerobiku, nějaké
prvky akrobacie, diváci si vyslechli písně od skupiny ABBA a
divadelní představení s názvem
Dívčí válka si připravili žáci
osmé a deváté třídy. Akademii
zakončily skoky na trampolíně v
podání žáků posledního ročníku.
Na závěr pronesla pár děkovných slov ředitelka školy Vlasta
Ambrožová. „Děti si vystoupení
vymýšlely samy, vždy přišly s
nějakým nápadem, který jim
učitelský sbor pomohl uskutečnit. Kostýmy těch nejmenších

Akrobatické ukázky žáků druhého stupně právem vyvolaly bouřlivé ovace.
pomáhali po škole připravovat
také rodiče a ti starší měli možnost nacvičit svá vystoupení v
době zájmových kroužků.
O některá představení je zájem

v mateřských školách, v domovech důchodců a na prostějovském veletrhu zábavy,“ vysvětluje ředitelka školy Ambrožová.
Na akademii se přišel podívat

František Říha, vedoucí odboru
školství a kultury Městského
úřadu v Prostějově a Eva Pluskalová z České školní inspekce.
-vevi-

17

OBRAZEM

Velký potlesk a rozzářené oči starých lidí. Tak nějak by se dala popsat necelá hodina programu
pro seniory. Žáci 1., 5., 8. a 9. tříd ZŠ a MŠ Melantrichova si nachystali pěkný program. Slyšeli jsme verše, lidové
písně,ale i hru na zobcovou flétnu. Zhlédnout jsme mohli moderní balet nebo street dance od žákyň z 8.B.
Dramatickou scénku „Trable lásky 80. let“ si secvičily spolužačky z 9.B. Na krásné ukončení dopoledne nás mámivým tancem unesli dva andělé. Celý program uváděly Jitka Kozáková a Barbora Štěfková z 9.B.
Karolína Procházková 9.B

Pohodička a estetický zážitek na nové fotovýstavě v Galerii Metro Okrašlovací spolek zvelebil zahradu v MŠ
Ve středu 3. června se otevřela
slavnostní vernisáží v Galerii
Metro 70 společná výstava členů Fotoklubu Prostějov. Své
snímky zde předvádí třináct
milovníků fotografie, mezi nimi jediná žena, pro které je tato činnost velikým koníčkem.
Fotografování je hobby, které
ukrajuje z volného času každého
lovce zachyceného okamžiku a
finančního rozpočtu nejen pro
vlastní potěšení, ale i pro radost
ostatních, pro které pak na výstavách obnažují své nitro, své
zážitky, pocity, momentální rozpoložení v okamžiku stisknutí
spouště fotoaparátu. Jejich očima mohou i ostatní nahlédnout
na svět kolem.
„Na společné výstavě fotoklubů
se vždy projevuje bohatá obrazová různorodost fotografií, odlišnost jejich zpracování. Začínající autoři si ve svých fotografiích ověřují a zdokonalují svoje
dovednosti i technické možnosti
používání fotoaparátů. Ti pokročilejší a poučenější autoři, kteří
již zvládli elementární základy
fotografie, využívají prozatím

Milovníci fotografování si užívali pohodičku i na vernisáži.
své přístroje k zaznamenávání
zajímavostí a postřehů ze svých
cest a výletů nebo života kolem
sebe. A ti znalí autoři, kteří zvládli základy stavby fotografického
obrazu, pracují uvážlivě a cílevědomě, jsou již autory, co hledají
a nacházejí své náměty v krajině
a zátiší. Při výběru snímku využívají osvojených klasických
krajinářských kompozic ke konečnému obrazovému účinu

svých fotografií,“ ozřejmil galerista Jiří Andrýsek rozmanitost a
pestrost vystavovaných dílek.
Nezapomněl upozornit i na ty,
kteří už překročili běžnou hranici fotografie, našli už tu správnou
myšlenku, podnět, tu hravost,
která vybočuje z běžného rutinního fotografování.
„Tito hračičkové už si vybírají
své náměty a snaží se je osobitě
ztvárnit a po svém zpracovat.

Přinášejí nové autorské a neotřelé pohledy na realitu. Vynalézají originální kompozice, pracují s figurou i předměty, nebo si
všímají a zaznamenávají společensky závažná témata,„ dodal.
„Je to naše první společná výstava v tomto složení. Záleží na pohledu každého diváka a návštěvníka galerie, který hledá před
jednotlivými fotografiemi podnět a záměr, proč autor zmáčkl
právě v tom okamžiku spoušť
svého fotopřístroje,“ vysvětlil
šéf Fotoklubu Albert Halmo.
„Neřešíme historii našeho klubu,
prostě se jen jedenkrát za týden
scházíme u dobrého pití nad fotkami, pokecáme o fotkách a fotografování a někdy taky vystavujeme. Ať už společně, jako třeba na nedávném Salonu hanáckých fotografů, nebo individuálně. Prostě pohodička s lidmi,
kteří mají stejné téma,“ přiblížil
konání vystavovatelů Halmo.
A pohodička a estetická krása
vyzařuje i ze zajímavých snímků, kterými se mohou návštěvníci prostějovského kina Metro
70 kochat celý měsíc.
-jp-

MEDart - žně divadelního umu jsou opět tady
MEDart, dvanáctý ročník nesoutěžní divadelní přehlídky
ochotnického umění vypukl ve
čtvrtek 4. června a potrvá až
do pondělí 8. června. Přehlídku s podtitulem Proč by Hanák jezdil za divadlem ven,
když ho má doma pořádá Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose ve spolupráci s
Městským divadlem a Divadlem Point za přispění města
Prostějov.
Akce odstartovala ve čtvrtek v
10 hodin v Městské knihovně
programem Osobnosti čtou své
oblíbené knihy, kam přijal pozvání známý prostějovský řezbář, výtvarník, sochař a hudebník Miroslav Srostlík – Moravský. Známý výtvarník nejenže
četl, ale také zpíval a odpovídal
na všelijaké dotazy. Odpoledne v
sále ZUŠ Vl. Ambrose byla k
zhlédnutí komedie Žena v trysku
století vypovídající o vztahu muže a ženy v různých časových
obdobích. Čtvrtek zakončil
ochotnický spolek s hrou podle
knížky Karla Čapka Kláro..!
aneb jak se (také) dá dělat divadlo.
V páteční odpoledne si přišly na
své děti u pohádky Henry a krokodýli. Hodinu na to přišly miniskeče Setkání a poté Africké

Absolutní vítěz prvního ročníku Slam Poetry Kuba Hynrich.
povídačky od vypravěče Martina Haka. V 17 hodin předvedlo
svůj um loutkové divadlo s názvem Upír, které vystřídaly kramářské písně Ach, Polituj! K večeru pobavila publikum veselá
pohádka Polízanice malé čarodějky o neposedné kouzelnické
dívce, létajícím koštěti a mluvícím havranovi. Ve 20 hodin se

Mascha Černíková, jako jediná účinkující ženského pohlaví.

v zahradě Národního domu konal Candrbál divadelníků, což
byla taneční veselice pro všechny ochotné se zapojit. Pátek zakončil v prostějovském zámku
Site specific s vlastními minipříběhy, scénkami a výtvarnými
objekty.
Strach má velké oči, pohádka o
zvířátkách, která dokázala překonat strach, odstartovala sobotní divadelní přehlídku. A v pohádkovém duchu bylo celé dopoledne díky představením Čtyři pohádky o jednom drakovi, Tři
sestry a jeden prsten, Strašidlo
Cantervillské, Ženich pro čertici
a to vše zakončila Žonglérská
dílna tím, že si lidé mohli zkusit
žonglovat míčky, kužely nebo
řetězy. Večer se konalo v baru 12
opic Slam poetry, které mělo letos premiéru. V celé divadelní
přehlídce je to jediná soutěžní
akce. Účinkujících bylo celkem
sedm a každý z nich musel během tří minut a bez jakékoli rekvizity přesvědčit jen svým ře-

čnickým umem a vtipem šest porotců, kteří byli vybráni z publika. Celým večerem provázel Jaroslav Gasda, který měl i velkou
zásluhu na tom, aby se Slam na
přehlídce objevil. Soutěže se
účastnil i vítěz minulého ročníku
Honza Jílek. „Uskutečnit Slam
poetry napadlo mě s Magdou
Jansovou. Chtěli jsme zkusit, jak
se to v Prostějově ujme a díky
přízni divadla Point se nám podařilo zrealizovat tuhle akci. Na
začátku jsem nechtěl zveřejňovat jméno vítěze loňské soutěže,
abych neovlivnil porotu. Chtěl
jsem letos pozvat na tuto premiéru nějaké lidi, aby to byla záruka
úspěchu. Takovými jsou třeba
Ondřej Macl nebo Mascha Černíková. Republikové kolo se koná v Brně na Flédě, pořádá ho
Lenka Zogatová, duchovní matka slamu u nás, a já usiluji o konání krajského kola tady v Prostějově,“ svěřuje Jaroslav Gasda.
Páteční Slam poetry vyhrál Kuba
Hynrich. „Já jsem sem dnes přišel kopat za 12 opic a jsem rád, že
se mi to podařilo. Vůbec jsem se
nepřipravoval. Vše, co jsem
předvedl, byla naprostá improvizace, ostatně jako cokoliv, co děláme s divadlem Point. Určitě
chci lidi nalákat, aby se tady konalo krajské kolo,“ sdělil Jakub
Hynrich. Druhé místo obsadil loňský vítěz Honza Jílek a na třetím místě se umístil Aleš Procházka. „Pro mě to byla dnes
úplně nová záležitost. Naprostá
improvizace. Dnes jsem měl tendence, když jsem seděl na záchodě, si něco připravovat, ale jakmile jsem přišel ke dvanácti opicím, tak jsem zjistil, že jsem to
všechno zapomněl. Proto zoologická zahrada, rýmovačky o
zvířatech byl takový zoufalý pokus zachránit se. K návrhu konání krajského kola ve slamu v
Prostějově se určitě stavím
kladně,“vypovídá s úsměvem
Aleš Procházka.
-vevi-

Okrašlovací spolek pomáhá renovovat zahradu Mateřské školy
Jana Železného na Sídlišti svobody. Okrašlovací spolek města
Prostějova, zastoupený Ing. Miladou Sokolovou, vysadil na zahradě naší mateřské školy tři
nové stromy a téměř 130 keřů v
celkové hodnotě 15 tisíc korun.
Tímto činem velkou měrou
přispěl ke zkrášlení naší zahrady
i okolí mateřské školy.
Naší trvalou snahou je, abychom
dětem navštěvujícím naše předškolní zařízení mimo jiné na
školní zahradě vytvořili přirozené a dětskému organismu prospěšné přírodní prostředí, ve
kterém se budou cítit dobře a
které budou moci využívat ke
svým hrám.
Touto cestou děkujeme Okrašlovacímu spolku města Prostějova
za jeho záslužnou činnost a nezištnou pomoc při uskutečňování
našich snah.
Kolektiv MŠ Jana Železného Na výsadbě zeleně se podílely i samotné děti z MŠ Jana Železného.

Domácí mazlíčci štěkali na školním hřišti
V pátečním odpoledni se
proměnil sportovní areál ZŠ
E. Valenty v psí ráj. Více než
dvacítka domácích mazlíčků
se svými pánečky se přišla
zúčastnit a hlavně pochlubit
na zde konanou výstavu.
Nápad uspořádat něco podobného se zrodil v hlavě jedné z
žákyň místní školy Jasmíny Tziouvary, která společně se svou
kamarádkou Monikou Tetrtovou pozvala k účasti všechny
majitele pejsků z nejbližšího
okolí. „Něco takového mě napadlo protože mám ráda psy. Tak
velká účast mě ani nepřekvapila,
protože znám spoustu kamarádů
co mají pejsky,“ trochu se studem poskytla Prostějovskému
Večerníku informace Jasmína
Tziouvara. Myšlenka mladých
děvčat se setkala i s pochopením
nejen ze strany psích majitelů,
ale i pedagogického sboru a tak
nestálo prakticky nic v cestě
uspořádání soutěžní výstavy.
Žádná striktní pravidla nebyla
určena. O přízeň odborné poroty

složené z dalších spolužáků
dvou děvčat se ucházeli pejsci
přinesení například v tašce nebo
také mohutní „macci“ mnohdy
převyšující i své malé psovody.

O prvenství tak ani moc nešlo,
hlavně že se všichni dobře pobavili. Za svou účast dostal totiž
každý pejsek nějakou tu laskominu!
-zv-

Slalom jim šel. Většině účastníků šel slalom mezi barevnými kužely obdobně jako tomuto pěknému špringršpanělovi.

OBRAZEM

Minulý víkend byl ve velké míře ve znamení kácení májů. Místo od místa je vždy ale jiná tradice a jiná podoba. V posledních třech letech ‚kácení‘ v Suchdole vtiskly závodů traktorů zručnosti. Ty se
letos poprvé přesunuly do zbrusu nového traktordromu, kde ve dvoukolovém závodě zručnosti na stroje všemožných typů, tvarů a kubatur čekala nejedna terénní nástraha, třeba v podobě vodního příkopu, respektive bahnitého brodu, který především pro menší stroje představoval zákeřnou léčku, s níž si však nakonec přece jen poradily.
Co ale bylo pro všechny závodníky společné, a to bez rozdílu tříd, to byla bravura a nadšení, s jakými své motorové
pomocníky provedli tratí. Všechna čest.
-MiH-
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Reality Kocourek
znalecká a realitní
kancelář
Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
tel./fax: 582 330 169
mob.: 608 630 108
www.reality-kocourek.cz
E-mail: info@reality-kocourek.cz
Člen evropského klubu realitních kanceláří
· Zprostředkování prodeje a pronájmu
nemovitostí a bytů
· Znalecké posudky nemovitostí pro převody
a pozůstalosti
· Tržní ocenění pro poskytování všech druhů
úvěrů od bankovních domů
· Ocenění pro hypoteční úvěry a stavební spoření
· Ocenění majetku společností
· Likvidace společnosti
· Oceňování pro veřejné dražby
· Zprostředkování úvěrů

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

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

Prodej RD 3+1 Ondratice, okrajová část
obce,sam. vjezd, zahrada, k bydlení i k rekreaci.
Cena: 450.000 Kč SLEVA
Prodej cihlového RD 2+1 Určice, koupelna s WC, voda obecní, 220/380 V, plyn
na pozemku, topení el + krbová kamna,
podlahy dlažba, plovoucí, dřevotříska a
koberce, okna plastová, střecha valbová,
krytina tašky. Možnost zbudovat podkroví.
Cena 910.000 Kč

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

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.
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

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
dvojdomkusdvojgarážíovelikosti7+1snadstandardním
sociálním zařízením. Zastavěná plocha 150m², zahrada
418m², kombinované vytápění, centrální vysavač,
bazén, vlastní studna, vinný sklep. Možnost prodeje
celého domu.
Bližší informace v RK
Hodějice - Rozsáhlá nemovitost 2 km od Slavkova
u Brna, klidná poloha. Obytná část 3+1,1+1,vjezd do
dvora, ten je uzavřen hospodářskými stavbami, rozsáhlá
zahrada se samostatným vjezdem /možné další stavební
místo/,veškeré inž.sítě, nutná modernizace. Celková
výměra 2.380 m².
Cena: 3.200.000,-Kč
Vyškov - Pohostinství se zahradní restaurací a luxusním
bytem 2+1 s privátním bazénem. Uvnitř 35 míst, v
zahradě 80 + výčep, udírna, gril. Prodej včetně vnitřního
vybavení restaurací a bytu.Velmi dobrý stav.
Cena: 5.000.000,-Kč

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

BYTY - PRODEJ

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

NÁŠ TIP!

Chata Ptení
Tel.: 777 851 606
Zast. pl. 49m2, pozemek 370m2 – rovinatý, oplocený, vlastní studna, elektrika.
Velmi pěkná chata. Cena : 550.000,- Kč

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

VýHODNÁ CENA!

www.reality-vejmola.cz
Poskytované služby naší kanceláře:
* zprostředkování prodeje
a pronájmu nemovitostí a bytů
* kompletní právní servis
* znalecké posudky nemovitostí pro
převod, pozůstalost a úvěry
* zpracování daňových záležitostí
spojených s prodejem nemovitostí
* zprostředkování úvěru a pojištění
* konzultace a poradenská činnost
v oblasti nemovitostí - zdarma

Aktuální nabídka:

REzERvACE

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 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

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!
Prodej nadstandardního vkusně zmodernizovaného bytu 3+kk s terasou 42 m2 a garáží ve 2.
NP bytového domu se 4 BJ v Klenovicích na Hané
v klidné lokalitě. Cena k jednání 1.790.000,- Kč
Plumlov-Byt3+1ovým.64m2skrásnýmvýhledem
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!

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

BYTY - PRONÁJEM

Pronájem částečně zařízeného bytu 3+1 ve 3.
NP s lodžií v blízkosti lesoparku Hloučela na sídl.E.
Beneše v Prostějově. Cena 7.900,- + 2.000,- inkaso
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

CHATA – PRODEJ

RD Myslejovice
Tel.: 777 851 606
Zast.plocha112m2,zahrada289m2,2+1, možnost podkroví. Dům vyklizený a čistý – dobrý
stav. Veškeré inž. sítě.
Cena : 750.000,- Kč

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

RD 2+1 – Čelčice
krajní řadový menší RD s bytovou
jednotkou 2+1 ve středu obce s možností rozšíření do podkroví. Vjezd do
domu a na pozemek, malý dvorní trakt.
Obecní IS, nutná celková rekonstrukce
domu.
SLEVA : 299.000,-Kč
Byt 3+1 v OV – Prostějov, ul.Dolní,
prodej bytu v os.vlast., panel, 1.patro,
výtah, lodžie, dům po kompletní rekonstrukci, plastová okna, byt v původním
stavu, udržovaný, volný po dohodě.
Cena: 1.400.000,-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

Byt 3+1 Zrzavého, PV Tel.: 777 231 606
Osobní vlastnictví, II.patro, 75 m2, panel,
dům po rekonstrukci, byt původní.
Cena : 1.250.000,- Kč

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

NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM

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

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY

Držovice - Prodej 2 pozemků určených pro stavbu
RD, 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.

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 : 660.000,- Kč

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

NOVINKA

Byt 3+1 Francouzská, PV Tel.: 777 231 606
Osobnívlastnictví, panel,72m2,I.patro.Bytjepo
celkové rekonstrukci.
Cena : 1.450.000,- Kč
BYTY PRODEJ:

2+kk, db/c, Raisova, PV
2+1, ov/c, Spitznerova, PV
2+1, ov/p, Okružní, PV

1.060.000,- Kč
1.200.000,- Kč
1.050.000,- 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:

Držovice, 3300 m2
Olšany, 900m2
St.p. Lešany, 1480 m2,
Bedihošť, 700 m2
Kostelec na Hané, 2600 m2

930,- Kč/m2
1.000,- Kč/m2
400,-Kč/m2
1.100,- Kč/m2
430,- Kč/m2

NEBYTOVé PROSTORY:

Garáž Držovice
104.000,- Kč
Širokánabídkakanceláří, nebytovýchaobchodníchprostor

Prodáme váš byt, rodinný dům či chalupu

olomouc, Přerov, Prostějov

volejte ZdArmA 800 555 365

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

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

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

Rodinné domy:
Prostějov - prodej řad. koncov. jednopodlaž. domu,
ul. Tovačovského, 2+1 s
možností rozšíření do podkroví. Po částeč. rekonstr. a modernizaci, nová
koupelna, veškeré rozvody, podlahy. Vytápění je
lokální na zemní plyn, veškeré IS. Za domem se
nachází terasa a malá zahrádka.
SLEVA! 1.990.000,- Kč
Doloplazy (u Němčic)
- prodej RD 5+1, celopodsklep., 2. NP, garáž, dílna,
el. 220/380 V, plynové vytápění, obecní vodovod. Za domem je zahrada s
bazénem. Zastav. pl. 107 m2, zahrada 693 m2.
Cena: 1.990.000,- Kč
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
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, Hybešova ul., 1
patro/ze 4, 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
Pronájem bytu 1+1,
sídl. E. Beneše, panel, 4.
NP bez balkonu, výměra
cca 32 m2.
Cena: 6.200,- Kč/měs. včetně inkasa
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+1V.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
BYTYPRONÁJEM:
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+1 Čelechovice n./H., v přízemí RD
90 m2, část. zařízený, balkon, plast. okna, možnost využití
zahrádky a grilu za domem, parkování. 7 500,-Kč/měs.
Pronájem bytu 1+1 Tylova včetně zařízení, 6.patro, 36
m2, cena pronájmu včetně inkasa. 6 000,- 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

RD3+1Smržicepočástečnérekonstrukci,pozemek152
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., celková plocha poz. 73 m2. Cena k jednání
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 umístěná v obchodní zóně centra města, 1.NP
obchod, 2.NPkanceláře, 3.NP- byt či kanceláře info v RK
Objektpřízemníhorodinnéhodomu4+1Drozdovice,
zast.pl. 285 m2, poz. 1428 m2, plyn, kanalizace, voda vl.
i obecní.Lokalita blízko centra u rybníka.Vhodné na restauracisvenkovnímposezením,penzion,sídlofirmyatd.
3 600 000,- Kč

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

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

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

www.kk-reality.com

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

Pá: 9.00 - 12.00

Byty prodej Prostějov:
3+1 A. Fišárka, osobní vlastnictví, cihla, 76 m2, 2.
patro, loggie, samostatné topení, parkety, nízké měsíční náklady.
Cena:1.650.000,-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)
Domy prodej:
RD 4+1 Kojetín, okr. Přerov, patrový, koncový,
smíšené zdivo, dvorak s přístavbou, ústřední topení - tuhá paliva, vodovod, elektřina 220V, kanalizace, plyn před domem, po prodeji ihned volný.
Cena: 550.000,-Kč
RD 3+kk Obědkovice, okr. Prostějov, přízemní řadová zemědělská usedlost, smíšené zdivo,
průjezd, hosp. přístavky, uzavřený dvůr, zast.
pl. 1.056m2, zahrada 1.616m2, topení ústřední
plynové, vodovod, žumpa, koupelna s vanou a
sprchovým koutem, možnost rozšíření obytné
plochy.
Cena: 600.000,-Kč
RD Lípy, okr. Olomouc, řadová patrová zástavba s
č.p. s hosp. přístavky a stodolou ve střadu obce, pozemek cca 1.000m2, objekty ve velmi špatném technickém stavu určené k demolici s možností využití stávajícího stavebního materiálu.
Cena: 850.000,-Kč
RD 3+1 Plumlov, okr. Prostějov, řadový, patrový,
v klidné části obce, topení na tuhá paliva, vodovod,
elektřina 220/380V, žumpa, plyn a kanalizace před
domem, soc. zázemí s vanou a WC, dvorek, předzahrádka, určeno k rekonstrukci. Cena: 990.000,-Kč

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

◘ Prodej RD 4+1 v Držovicích, po
rekonstrukci, omítky, podlahy, koupelna,
kuchyň, střecha, zahrádka 150m2 s
vjezdem.
Nová Cena 1.990.000,-Kč

◘ Prodej RD 3+1 s terasou v Brodku u
Konice. Dům je po kompletní rek. Zahrada
660m2, 2 vjezdy, krásné podsklepení, letní
kuchyň.
Cena 1.800.000,-Kč

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

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
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◘ 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 890.000
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 E. Beneše Dům po revitalizaci. Šatna, lodžie. Cena
1.000.000Kč
T:739 322 895
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
2,5+1 Sídl. Svobody OV 60m2. Dům po revitalizaci.
Nová koupelna,WC, obložené jádro. Lodžie. Cena
1.290.000Kč
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 1.699.000Kč
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 2+1 Němčice Cena 900.000Kč
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 1.090.000Kč
T:723 335 940
RD 2+1 Čechy p. K. zahrada Cena 1.180.000Kč
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.Velmi dobrý stav, garáž, zahrada.
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 3+1 Plumlov Cena 1.500.000Kč
T:723 335 940
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 Krasická 40m2 Nájem 5.900Kč T:723 335 940
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
Nový 2+1 Krasická cihla 60m2, dva balkony, komora.
Nájem 6.000+ 2.000Kč 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 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 Fišárka Cihla 78m2 + lodžie, sklep. Neprůchozí
pokoje. Nájem 5.500Kč +2.800en.
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+kk Šafaříkova 114m2 Po celkové rekonstrukci.
Nájem 7.000Kč + en.
T:739 322 895
3+1 Tylova 72m2 +lodžie. Šatna, částečně zařízený.
Nájem 7.200Kč+800Kč el.
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
9.000 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
1.080tis Kč
1.200tis Kč
1.590tis Kč
1.350tis 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 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
Zděná chata po rek. Lutotín
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 Čechy pod K., po část. rek.
1.190 tis 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. rek.
1.190tis Kč
RD Drahanovice 2+1, k demolici nebo rek.
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 rek.
3.190tis Kč
Chata 5+1, Stražisko – Maleny.
420tis 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 6+1 v Plumlově, dvougenerační, cihlový,
 
 

RD nebo chalupa
Raková,
okr.
plastová okna, nová střecha, rozvody vody a plynu,
 
  515.000,-Kč
 
Prostějov
dva sklepy, dvojgaráž, veškeré IS, obytná plocha   
Vitčice, RD 3+1, částečně po rekonstrukci, obecní vo-       
150m2, pozemek 1100m2. Klidná lokalita s na- 
RD3+1
Vřesovice,
okr.Prostějov
 plyn,
 
 
 udírna.
da i studna,
el. 220/380
V, zahrada,
 

 
 
prostým soukromím !!
Cena 2.980.000Kč.
   Cena 800 tis. Kč.    
765.000,-Kč

* RD 3+1 v Krumsíně, cihlový, zastavěná plocha
   
RD

 
  

2+1
Slavětín
u Litovle
90m2. V přízemí domu je obývací pokoj, kuchyň,
     
      890.000,-Kč
 
koupelna a WC. V patře jsou 2 pokoje z toho jeden
   
        
se vstupem na terasu, plynové ÚT. Dále je k prodeji
RD 
Savín
u Litovle
zahrada 390m2 s novou prostornou garáží a s pod 
 

RD 1+1
v Přemyslovicích,

  vhodný
 i jako    
sklepenou kůlnou.
Cena 1.670.000Kč. Prodej
1.100.000,-Kč

chalupa,
samostatně
stojící,
pozemek 443
m2, stodola,





* RD 5+1 v Brodku u Konice, po kompletní
 
   
vjezd na zahradu.
RD Vranovice
- Kelčice
    Cena 380 tis. Kč
rekonstrukci, cihlový, celk. výměra poz. 400m2,
1.190.000,- Kč
zast. plocha 126m2. V přízemí jsou 2 pokoje,
kuchyň, chodba s koupelnou a WC. V podkroví
RD 6+2 Drysice okr. Vyškov
jsou 3 pokoje z toho jeden s lodžií. Dále garáž,
1.350.000,-Kč
kotelna a sklad uhlí, na zahradě gril. Vzdálenost
Plumlovská přehrada – dřevěná chata 2+1, el. 220 V, pozeRD 2,5+1 Slatinice , okr. Olomouc
20km od Prostějova. Čistý vzduch, klid a krásná
mek 450 m2. Cena k jednání 340 tis. Kč. (možná dohoda)
příroda.
Cena 1.830.000Kč – SLEVA !!
2.450.000,- Kč
* RD 4+1 v Držovicích, cihlový, k celkové
RD
5+1
Čehovice,
okr.
Prostějov

rekonstrukci, veškeré IS, zastavěná plocha
    
 
341m2, rozsáhlá zahrada o výměře 2479m2.
2.700.000,-Kč
Němčice n.H. - RD 4+2, samostatně stojící, veškeré
      
LUKRATIVNÍ LOKALITA !!
IS,
malý 
dvorek, dokončení
rekonstrukce před prodeRD 5+2 Ćelechovice, okr. Prostějov

Cena k jednání 4.170.000Kč.
jem.
Cena DOHODOU      
     
3.100.000,- Kč
pozemky v Prostějově – Vrahovice, Čechovice,        
Tel.:606 922 838
 Stav.

  
Alojzov a Mostkovice.
Stavební pozemek Vranovice      
BYTY
Kelčice
475,-Kč/m2
* NOViNKA * Prodej bytu 3+1, Prostějov,
2StavebnípozemkyKralicenaHané
ul. Šlikova, OV, cihla, 2 NP, 75m2, nová
plastová okna, dlažba, renovace parket, 2x
600,.Kč/m2
Byt 3+1, Dr., panel,, po rekonstrukci, Němčice
balkon, nová střecha a stupačky, sklep, garáž
Pronájem výrobních prostor400 m2
     
Cena 1.099 tis. Kč
+ parkování u domu. Cena 1.650.000Kč
–       

Byt 1+KK, OV, panel, v PV
Cena 635tis. Kč
Prostějov
25.000,- Kč/měs.
DOPORUČUJEME !!
Byt 1+1, OV, panel, v PV
Cena 799 tis. Kč
Dobromilice – RD 4+1, cihla, rovná střecha, plastová
okna, tlak. kanalizace, garáž, dílna, altán, zahrada 660      
m2, dvorek.
Cena 1.010 tis. Kč     



      

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
DB, panel, 5 NP, 38m2, nová plastová okna,
 





Byt 2+1, panel, Dr., PV
Cena
999tis. Kč      
balkon, zateplení, střecha, výtahy - dům je
po
Byt
2+1 s šatnou,
panel,
v PV 
Cena 1.000

Dr.,

tis. Kč     
2+1, OV, panel, pěkná lokalita, v PV Cena 1.100 tis. Kč
celkové revitalizaci, sklep. Parkování u domu.
 Byt



Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV Cena 1.200 tis. Kč      
Cena 850.000Kč.
Byt 2+1, Dr., cihla, nízké náklady v PV Cena 1.210 tis. Kč     
* Prodej bytu 1+1, Prostějov, 
ul.
Byt
2+1 s šatnou,
panel,
v PV Cena
1.155 tis. Kč
Dr.,


Byt 2+1, Dr.,
cihla, po rekonstrukci,
v PV 
Cena 1.260
Tovačovského, OV, cihla, 1 NP, 37m2, plast.
 

tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV
Cena 1.365 tis. Kč



okna, sklep, byt po rekonstrukci bez dalších
inByt
2+1, OV, cihla,
v PV  Cena
1.390 tis. Kč
Byt 3+KK, Dr, panel, v PV  
Cena
1.290 tis. Kč

vestic. Parkování u domu. Cena 860.000Kč

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: 1.700.000,- 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:885.000,-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: 1.050.000,- 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 4+1,OV,95 m2, lodžie, panel, PV – J. Zrzavého, pěkný po úpravách
Cena: 1.699.000,- Kč
Pronájem bytu 1+1, 39 m2, PV – E. Beneše
Cena: 5.900,- 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+1, 
OVpanel, v PV
1.365 tis. Kč
 
Cena

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



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

8.8.
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

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

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.

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

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

20
20

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

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.
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.

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

Prodám RD 3 – 4 + kk, po kompletní
rekonstrukci v centru Plumlova za
1.880.000 Kč. RK nevolat. Tel.: 776
16 16 00.

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

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.

Prodej RD Smržice 3 + 1 po rekonstrukci. Cena 1.890 tis. Tel.: 777 181
816.
Prodám chalupu 2 + 1, zahr. 300 m2,
Zdětín – bez RK. Tel.: 732 927 969.
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.

VĚŠTÍRNA
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,-

Prodám garáž za Tylovou ul. – Kazín.
Tel.: 608 000 420.
Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kde- Prodám byt 1 + 1 v PV ul. Šmeralova,
koli na sídlišti v Prostějově. Cena 1. patro, zatepleno, plast. okna,
Přenechám do nájmu byt 2 + 1 v cent730.000 Kč, 724 337 984.
max. 10.000 vč. inkasa.
ru PV, 80 m2, po celkové rekonstrukA
TRIUM 1.patro
777 231 606.
Nabízím odměnu 3-10.000 Kč tomu,
ci. Tel.: 582 34 50 50.
kdo
mi
„dohodí“
jakoukoli
nemoviSháním pozemek na stavbu RD, nejPronajmu zařízený byt 3 + 1 v centru
lépe v dostupných obcích poblíž dál- tost k prodeji. Případnou exekuci vyOtevírací doba:
PV. Cena 6.900 Kč + ink. Tel.: 602 50
nice Olomouc – Vyškov. 773 925 platím. 731 541 589.
20 98.
00
00
779.
PO - PÁ 9 - 16
Pronajmu 2x nebytové prostory (obchod) cca 90m2 a 35 m2, parkování,
Koupím chatu nebo jen zahradu na
objednávky po celý
Hledám udržovanou chalupu k rekre- na hlavní ul. v PV. 6.000 Kč. Tel.: 724
Plumlovské přehradě nebo v
aci v okolí Konice, Přemyslovic, 337 984.
Prostějovičkách. RK nevolat! Tel.:
den přes sms
Tištín RD 2+KK + pokoj v podkroví,
Nové Dědiny aj. Částečná rekon720 204 000.
řadový, zahrada 129 m2, nový plyn. kotel
strukce možná. 777 231 606.
a radiátory, po částečné rekonstrukci, ihned
Pronajmu byt 3 + 1 po rekonstrukci na
volný
CENA 290 000,Prodám DB 1 + 1, cihla, možný odkup
Sídl. svobody v PV. Tel.: 775 090 391.
Karel Sochor
do OV, 38 m2. Vše po rekonstrukce,
voda, plyn, el., nová okna, podlahy,
Pronajmu 1 + kk. Tel.: 723 565 897.
koupelna. Bez účasti RK. Tel.: 725
Želeč, okr. Pv. RD 5 + 1 s mož. rozšíProdej RD 4 + 1 v Domamyslicích +
045 792.
STAVBY KRBŮ
ření, celk. pl. 1189 m2, obyt. pl. 160
dvorek. Cena dohodou. RK nevolat!
Prodám RD 5 + 1 Kralice n/H po celk. m2, po celkové rekonstrukci, dvojgaPRODEJ
Cheminées a j.
Tel.: 608 830 991.
rekonstrukci. RD, garáž, zahrada jsou ráž, průjezd, nedaleko sjezd a nájezd
-krbové vložky - kamna,
na po zemku 621 m2. Přilehlý poze- dálnice. Ihned k bydlení, vhodné i k
Prodej bytu 2 + 1 Sídl. svobody, 4/4
BeF, Jotul,
- krbové nářadí
p., velmi pěkný. 940.000 Kč. Spěchá.
mek 1.072 m2 (oploc. upravená za- podnikání. Tel. 608 601 719. Cena:
Kobok, Supra - čističe skel
Němčice nad Hanou RD 4+kk, samostatně
Tel.: 604 475 065.
hrada) lze využít jako zahradu nebo 1.590.000 Kč.
Nordica,
Montáž kamen
stojící, patrový,cihlový, po částečné rekonpro stavbu RD. Lze prodat samostatstrukci, dvorek, v centru obce, ihned volný
Pronajmu byt 1 + 1 na Brněnské ul.,
OBKLADAČSKÉ PRÁCE
ně. Cena dohodou. Tel.: 603 476 950. Vyměním státní garsoniéru v PV za 1
CENA 850 000,PV. Od 1.7.2009. RK nevolat!. Nájem
+ 1 nebo 2 + 1 v PV + doplatek. Tel.:
koupelny
-obklady, dlažby
5.500 Kč. 607 816 893.
728 555 632.
Hledám
pronájem
bytu
1
+
1
nebo
2
+
bytová jádra
sanita
1+1 Mlýnská c. 48,62 m2 1.173.288,-Kč
1 v Prostějově. Tel.: 739 322 895.
balkony -terasy
2+kk Mlýnská c. 47,7m2 1.144.780,-Kč
Přenechám zavedenou provozovnu
Přenechám k užívání pozemek v za3+1 Mlýnská c. 78,85m2 2.003.365,-Kč
(bar) cca 120 m2 vč. kompletního vyKoupím RD v Prostějově nebo do 30 hrádkářské kolonii u bývalé Vitany.
bavení atd. Cena 170.000 Kč. Tel.: 724
Cena dohodou. Tel. 775 694 415.
km. Platba ihned. 773/631 631.
337 984.
Prodám byt 2,5 + 1 OV na Sídl. svo- Prodám byt 2 + 1 Sídl. E.Beneše, po
body, plast. okna, zatepl., lodžie, vnitř- částeč. rekonstr., vl. kotelna.
1.000.000 Kč. 603 920 357.
Prodej bytu OV 1 + 1, ul. Krasická, no- ní úpravy. 1.290.000 Kč. Rychle jedvostavba, výměra 39m2, 3p, po rekon- nání = sleva! 604 403 345.
Pronajmu menší obchod v hodný i na
strukci, nízké náklady. Cena 1 060 000
kancelář. Tel.: 602 776 941.
Pronájem nadstandardně vybavené ho
Kč. Tel: 603 598 193.
slunného bytu, 99 m2, 3 + 1 + komora. Prodám cihl. byt 2 + kk, lodžie, po reKonice, okr. PV. RD 2 + 1 po částeč.
Prodej panelového bytu 3 + 1 DB s Zahradní posezení, parkování. 7.900 konstrukci, Raisova ul. Tel.: 608 267
rekonstrukci, vým. 271 m2, obecní vopřevodem do OV, ul. Italská, po čás- Kč + energie. Tel.: 582 360 184.
230.
da i kanalizace, ele., wc, koupelna, zatečné rekonstrukci, výměra 62m2,
hrada, bydlení i rekreace. Tel. 733 340
2NP. s výtahem. Neprůchozí pokoje, Prodám byt 2 + kk, 38 m2, v OV, lo- Prodám rekreační chalupu v obci
168 cena 395.000 Kč.
prostorný byt s balkonem. Cena džie, panel. Volný. Němčice nad Suchdol, 19 km od PV. Les, tenis. kurt,
Hanou.
Cena
420.000
Kč.
Tel.:
732
1150000 Kč. Tel: 603 598 193.
koupaliště. RK nevolat. Cena 290.000
Prodám 4 + 1 V. Špály, OV/panel, 90
639 015.
Kč. Tel.: 733 543 499.
m2, po kompl. nákladné přestavbě.
Prodej zemědělské usedlosti v
RK NEVOLAT. Cena dohodou. Tel.:
Hledám
pronájem
2
+
1
v
PV.
Zn.:
Hradčanech, dispozice 3 + 1 s možPronajmu 2 + 1, 62 m2, ul. Šárka, PV.
777 95 20 27.
ností
vybudování
podkroví. Spěchá. Tel.: 608 706 148.
Část. zařízený, 3. patro bez výtahu,
Nemovitost vhodná k bydlení i podniplast. okna, dům zateplen. Volný od
Pronajmu byty 1 + kk v PV a v
kání. IS na pozemku. Výměra cca Pronajmu byt 3 + 1, pěkná lokalita v 1.7.2009. Cena 7.000 Kč vč. ink./měs.
Mostkovicích. Tel.: 602 745 131.
773 977 738. RK nevolat.
2000m2. Cena 1040000 Kč. Tel: 603 PV. T.: 603 23 53 49.
598 193.
Koupím byt 2 + 1 OV, po rek. jádra a
www.centrum-reality.cz
Pronajmu byt 1 + 1 Dykova ul., nájem
kuchyně, spěchá. Tel.: 723 335 940.
Pronájem 2 + kk po rek., zařízený
4.700 Kč/měs. + energie. Tel.: 721 178
Prodej panel. bytu 1 + 1 OV Sídl.
Pronájem 2 + kk po rek., cihla
Svobody, výměra 37m2, 3p., k bytu Koupím menší RD. Případné exekuce 500.
Prodej poz. na bytový dům v PV
patří sklep a komora. Dům po revitali- vyplatím. Tel.: 723 335 940.
Prodej RD Mánesova 12 v PV
Mladá maminka s 8mi měsíčním dítězaci. Samostatné měřiče vody a tepla.
Prodej 3 + 1 panel, B.Šmerala
Klidná lokalita. V blízkosti MHD, Prodám byt 3 + 1 a garáž v PV (OV, tem hledá podnájem 1 + 1 do 5.000 Kč
Stav. poz. Hamry u lesa, 970 m2
škola, školka, supermarket, pošta cihla). Cena 1.550.000 Kč + 250.000 vč. ink. Ne RK! Tel.: 774 530 705.
Prodej garáže na Močidýlkách
apod. Cena 825 000 Kč. Bližší info: Kč. Volejte zájemci nikoliv RK tel.:
PRODEJ KOL
Pronajmu byt 1 + 1, 6.000 Kč/měs.
Tel.: 608 776 089 Makléř
603 598 193.
605 577 282 od 18.00 hod.
Tel.: 604 193 703.
NÁHRADNÍCH
Prodej RD po rekonstrukci v Pronájem RD 5+1 v PV. K dispozici je Prodám DB 3 + 1, zděný, OV, 81 m2,
DÍLŮ
Ohrozimi, v přízemí 2 pokoje + ku- zahrada, garáž. Pokoje neprůchozí. lodžie, sklep, 1.p., výtah, vl. Topení,
chyň, WC, koupelna. Podkroví připra- Možnost parkování na předzahrádce. nová fasáda, plast. okna, orientace J –
A
vené k vybudování 3 pokojů. Nová V žádané lokalitě, Nová nemocnice, Z, Svolinského, PV. Cena 1.950.000
střecha, nové rozvody. Zahrada cca obchodní centrum, MHD, pošta Kč. Nutno vidět. Kontakt: 774 651
DOPLŇKŮ
200m2 s vjezdem. Možnost vybudo- apod.Volný od 1.7.2009.Tel: 603 598 180.
Pronájem rekonstruované kanceláře v
vání garáže. Klidná část obce. Cena 1 193.
centru PV – přízemí domu s výlohou,
800 000 Kč. Tel: 603 598 193.
Pronajmu byt 1 + kk na ul.
Pronajmu 3 nebytové prostory 21,8, M.Pujmanové. Tel.: 774 273 215.
vhodné pro cestovní kancelář, stavební spořitelna, realitní kancelář, možPronajmu obchod 40 m2 v centru PV 63,5 a 67,1 m2 a byt 2 + 1. Bližší info
nost inzerce na domě, parkování ve
(náměstí T.G.M.), cena 10.000 na tel.: 606 312 009 Vápenice 31, PV.
Prodám byt 1 + 1 v OV, dům po GO.
vlastních prostorách. Info na tel. 777
Kč/měs. Tel.: 724 337 984.
RK nevolat! 700.000 Kč. Tel.: 725
Hledám dům na vesnici. Cena a stav 686 195.
862 900.
Koupíme RD 3 + 1, do 1mil, do 10 km nerozhoduje. Tel.: 774 414 525.
Pronájem 1 + 1 Česká, cihla, nájem
od PV. Tel: 774 101 818.
Pronajmu jeden pokoj v bytě 3 + 1 v 4.000 Kč. Prodej stav. pozemku u lesa
PV, sídl. J.Zrzavého. Cena 4.000 12 km od PV. Tel.: 608 776 089.
Prodej RD 4 + 1, Čelechovice- Kč/měs. Tel.: 776 899 265.
Studenec, ZP 139 m2, zahrada 143m2,
udržovaný. Ihned. Tel: 774 101 818, Pronajmeme garáže v Držovicích. Pronajmu 3 + kk v PV, 76 m2, ihned
volný. Rychlé jednání cena 5.500 Kč.
www.byty-gfb.cz
Nájemné 1.050 Kč/měs. Tel.: 608 811 Tel.: 724 337 984.
Prodej RD 4 + 1 v Prostějově,
174.
Mojmírova ul. RD po rekonstrukci,
Prodej RD 2 + 1, Klužínek-Hvozd, ZP
Pronajmu nebytové prostory (obchod)
ÚT plyn, plast. okna, plov. podlahy,
667 m2, 2 zahrady 838 + 362 m2, hos- Prodám RD 12 km od PV, blízko lesa, 160 m2 v PV (centrum). Cena 17.000
nová kuchyň i koupelna. Velice hezký,
pod. budovy. Plyn, kanalizace. Ihned 3 + 1 k bydlení a 2 + 1 v rekonstr. RK Kč/měs. Tel.: 724 337 984.
zahrada 490 m2. Cena 1.980.000 Kč.
volný. Tel: 774 101 818, www.byty- nevolat. Tel.: 739 643 400.
Tel.: 777 862 900.
gfb.cz
Prodám RD v PV. Cena 2.000.000 Kč.
Koupím RD 3 + 1 s malou zahrádkou Tel.: 724 337 984.
Prodej 3 + 1, Francouzská ul., OV,
Prodej 2 + 1, A. Slavíčka, DB/P, 50 po rekonstrukci, bez nutnosti dalších
72m2, lodžie, po rekonstr. Ihned. Tel:
m2, lodžie, šatna. Ihned volný. Tel: investic. Volat po 16.00 hod. 776 084
774 101 818, www.byty-gfb.cz
774 101 818, www.byty-gfb.cz
991.

BA STET

Hlaváčkovo nám 1,PV

Tel.: 731 767 136

KERAMIKA PLUS

Mob.: 604 259 957

reality

8. června 2009

gratulace

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

Prodej pěkného RD 3 + kk, Malé Hradisko, po kompl. rekonstr. ZP 130 m2,
zahrada 380 m2. Ihned. Tel. 774 101
818, www.byty-gfb.cz

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC
Provádíme rekonstrukce byt. jader,
elektro, sádrokartonářské práce, plovoucí podlahy, zateplování RD. Tel.:
604 401 295, 777 169 818.

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

Přijmeme zaměstnance – stolaře,
tesaře, parketáře. Výuční list, praxe.
ŘP.sk.B. Nástup možný ihned. Info na
tel.: 603 519 106.
www.domajob.cz
Od 1.9.2009 zastoupím za MD, dlouhodobou PN – vychovatelka, uč. MŠ.
Tel.: 603 948 009.
Přijmeme 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.
Jsme prostějovská úklidová firma se
zaměřením na pravidelné i jednorázové úklidy domácností, kanceláří i
firem. Úklidy po řemeslných i stavebních pracech, po malování, mytí oken
apod. Tel.: 732 429 889.
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.
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.
www.pracedomu.info
www.primabyznys.com
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.
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.

koupím
Starý nábytek, obrazy, lustry, koberce,
hodiny, kamna, rádia, zbraně, staré
hračky, porcelán, sklo, šperky, vyznamenání, mince, bankovky, pohlednice
a další. Tel.: 605 138 473.
Koupím starý nábytek i z chrom. trubek do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále. Tel.:
721 681 894.

Dne 6. června 2009 oslavili 50. výročí svatby
manželé Květoslava a Ladislav KREJČÍ.
Hodně lásky, štěstí, spokojenosti a vzájemné tolerance
ve společném životě přeje dcera Slávka,
vnučka Jana s Martinem a vnučka Lenka s Danem.

Zámková dlažba, stavby plotů, fasády.
Tel.: 720 318 195.
PŮJČÍME 100 000 Kč všem s příjmem
nad 8 000 Kč. Tel.: 605 254 131.

práce

služby

Hledám práci v oblasti obchodního
zástupce. Praxi mám. Ne domovní
prodej. Tel.: 731 902 567.

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

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

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

Přijmu kosmetičku od 7.2009 na ŽL,
garanství zajistím. Tel.: 775 079 985.
LADY STUDIO Olomouc hledá 3
nové pracovníky v oboru kondice,
zdraví, péče opleť a změny image.
Hl. a vedl. činnost. Sami si vás zaškolíme. Finanční ohodnocení 8 –
20.000 Kč/měs. Volejte na tel.: 775
988 446.
Přijmu řidiče na Iveco s vlekem do
7,5t, ŘP. sk. C, E. Tel.: 605 248 001.
Do nového salonu přijmeme kadeřnice, kosmetičky, maséra a manikérku.
Práce na ŽL. Tel.: 607 634 098.
Hledám práci řidiče na vozidlo do
3,5t. Praxi mám. Nástup možný ihned. Tel.: 733 370 713.
Přijmu kosmetičku na ŽL. Tel.: 604
881 600.
Nabízím práci Tatrou, možno i nakládka UNC. Tel.: 728 779 992.
Hledáme řidiče na rozvoz zboží v
brzkých ranních hodinách po okr.
PV. Zkrác. prac. úvazek. Praxe v
řízení, spolehlivost, samostatnost.
Tel.: 722 938 671.
Společenský dům Prostějov, s.r.o.,
Komenského 4142/6, Prostějov
Nabízí volné pracovní místo
na pozici:
Provozní zaměstnanec – uklízečka.
Praxe vítána.
Požadujeme spolehlivost,
pečlivost, loajalitu,
trestní bezúhonnost.
Práce na plný pracovní úvazek,
na dobu určitou.
Nástup od 1. 9. 2009.
Přihlášky se strukturovaným životopisem (reference vítány) zasílejte
na e-mail:
produkce.sdpv@centrum.cz,
nebo na výše uvedenou adresu
nejpozději do 30. 6. 2009.
Informace na telefonním čísle:
582 333 003 nebo 776613622.
Provádíme veškeré zednické práce,
zateplování fasád, rekonstrukce bytových jader atd. Tel.: 774 206 621.
Firma HANAKOV, spol. s r.o.,
Pod Kosířem 3127/74, Prostějov
příjme do HPP OBCHODNÍKA
SE ZAMĚŘENÍM NA KOVOVÝROBU:
Náplň práce:
-obchodní zastoupení společnosti
a její prezentace
-vyhledávání nových zákazníků
-zajišťování zakázek
Požadavky:
-čistý výpis z rejstříku trestů
-flexibilita, samostatnost
-obchodní a komunikační schopnosti
-řidičský průkaz sk. B
Nabízíme:
-motivující platové ohodnocení –
- fixní plat + provizní systém
Zájemci zasílejte strukturované
životopisy na adresu nebo
e-mailem na hanakov@hanakov.cz

JISTÁ PŮJČKA, HOTOVOST KAŽDÉMU. 10 – 100.000 Kč BEZ NAHLÍŽENÍ DO REGISTRŮ. Tel.: 775
972 354.
Pečení domácích dortů, zákusků,
drobného cukroví a perníčků pro různé
příležitosti. Příjem objednávek na tel.:
776 30 94 40.
Provádíme veškeré tesařské, klempířské a pokrývačské práce. Tel.: 608
746 000.
Vodo – topo – plyn. T. 608 747 788.
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.
NESLIBUJI, ALE JEDNÁM !!!
Peníze z nebankovního
zdroje
Jen 3 doklady a máte peníze.
Tel.: 774 42 46 71.
Pokládka zámkové dlažby, fasády,
stavby plotů a zídek, face blok a další
stav. činnosti. Rychle, kvalitně. Tel.:
720 318 195.
NEJSCHVALOVANĚJŠÍ
PŮJČKY V ČR
Bez poplatků a ručitele
Neuspěli jste v bance?
Pomůžeme Vám!
Tel.: 776 494 459.
Provádíme strojní čištění podlah (haly, dílny, garáže, terasy atd.), autointeriérů, koberců a sedacích souprav.
Milan Revay: 582 38 23 25, 604 43 93
02.
STĚHOVÁNÍ RYBAŘÍK
Vyklízecí a demoliční práce.
Tel.: 604 389 367, Prostějov.
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

Bank. i nebank. půjčky, hypotéky, vyplácíme exekuce, vše od 100.000,- nahoru. Rychle a bez poplatků dopředu.
Volejte: 603 898 883.

zvířata
Prodám štěňátka jorkšír. ter. Bez PP.
Cena 5.000 Kč, 777 659 527.

Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická
104, PV, tel.: 604 820 358. Zakázková
výroba nábytku (i všechny stol. práce
vč. oprav).

seznámení

Výcvik psů. Tel.: 604 188 648.

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

Potřebujete posekat zahradu?
Sečení i s mulčováním, zahradní práce,
osazování, pletí, hnojení, tvar. živých
plotů, zástřih a průklest keřů. Rychle,
kvalitně. Tel.: 737 867 950.

Protrvalývztahhledámštíhlouženu.Vdovec 60/167/67 z PV. Tel.: 774 809 845.

Kdo doučí SŠ chemii? Krátkodobě. Ihned. Tel.: 777 711 420.

….a stromy stále šumí, slunce
nepřestalo hřát, kdo Tě znal,
ten porozumí, proč budeme
stále vzpomínat.
Dne 5.6.2009 uplynul rok
od úmrtí naší drahé maminky,
paní Marie KAŠPÁRKOVÉ
z Domamyslic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Děkují syn
a dcery s rodinami.

Bez registrů. 10 – 120 000 Kč. Záleží na
vašem příjmu. 775 972 353.
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.
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.
Zbavíme Vás dluhů, exekucí, poskytneme rychlou hotovost. Zást. domu,
bytu i družstevního. 775 972 353.

Dne 9.6.2009 by se dožil
80ti roků
pan Jaroslav LASOVSKÝ
z Prostějova.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka Libuše,
dcery Lada a Zita s rodinami.

Dne 13. června 2009 to budou
4 roky, co nás navždy opustil
pan Jaroslav KAPOUNEK
z Prostějova.
Vzpomíná syn Jaroslav.

Vzpomínka na rodiče

Letos půjčky nově! Rychlá hotovost s
nízkým úrokem. Průchodnější hypotéky. Nejsme linka 900. Tel.: 731 930
714.
Půjčíme každému!!! Superhypotéka až
na 30 let. Ručíte tím, co teprve nabydete. Řešíme exekuce do 48 hodin. Konsolidace půjček. Volejte 604 350 741.
Potřebujete rychlé peníze? Máme pro
vás express službu. Možnost ručením
druž. bytem, nebank. sektor. Volejte
773 546 234.

Dne 15. června 2009
uplynou 4 roky, kdy zemřela
naše maminka
paní Marie MINXOVÁ

Dne 5.6.2009 jsme
si připomenuli 3. výročí úmrtí
pana
Tibora BOROVSKÉHO.
Stále vzpomínají a za tichou
vzpomínku všem, co ho měli
rádi, děkuje manželka a děti.

Dne 8. června 2009 uplynou
3 roky, kdy zemřel náš tatínek
pan Vojtěch MINX
ze Seče.
Stále vzpomínají dcery
a synové s rodinami.

Zároveň si připomeneme
25.7.2009, kdy zemřela jeho
maminka a naše babička
paní Mária BOROVSKÁ.
Všem, kteří jí věnují tichou
vzpomínku, děkuje rodina.

oznámení

prodám

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

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

Opravy – montáže
Voda – topení – plyn.
Tel.: 777 722 093, www.vtp.tym.cz
Zednictví Vančura nabízí svoje služby.
Např. novostavby, zateplování, úpravy
RD, bytů, fasád, komínů, mokrého zdiva chemickou cestou a další zednické
práce i mimo okr. PV. Tel.: 774 627 358.

auto-moto
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.

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

Zemní práce strojem UNC (400
Kč/hod.). Tel.: 733 215 968.

Prodám štěňata jork. ter. s PP. Tel.: 736
24 50 60, www.royalofmagic.elist.cz

Dne 13. června 2009
vzpomeneme 12. výročí úmrtí
naší milované dcery
Andrejky PROCHÁZKOVÉ
z Ohrozimi.
Děkujeme všem, kdo s námi
vzpomenou. S bolestí v srdci
vzpomínají rodiče.

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.

Hledám kadeřnici na ŽL. Tel.: 731
073 743.

vzpomínáme

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

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

práce

služby

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

reality

21

Honda CB1300,
r.v.03,naj.22tkm,107.t,-

Chorvatsko SEGET VRANJICA.
Apartmány v soukromí od 10ti metrů od
moře, klidná lokalita bez magistrály, klimatizace, terasa s výhledem na moře,
parkování/garáž, TV + sat.
Info: www.vranjica.eu
Penzion U Lázní nově otevřen. Herma, bar, terminál, bikers bar, zahrádka.
Na čepu Budweiser, speciality na grilu.
Komfortní ubytování za přijatelné ceny,
v centru města. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Yamaha R1,r.v.00,naj.33tkm,90.t,-

Aprilia Scarabeo 150,
r.v.00,naj.16tkm,25.t,-

podìkování
Děkuji operačnímu týmu vedenému
prim. MUDr. FRGÁLEM, všem
sestrám a personálu Očního lůžkového oddělení prostějovské nemocnice,
za příkladnou péči při operaci mého
šedého zákalu.
Děkuje pacient Bohumil Pácl st.

Prodej konzumních brambor á 8
Kč/kg. Při pravidelných odběrech cena dohodou. Prodej krmných brambor á 1 Kč/kg. Firma Mlčoch Oldřich,
Lešany 36. 721 308 323, 582 237 103.
Prodám malotraktor s TP, po GO +
náhr. díly, 739 845 217.
Prodám 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 dětskou patrovou postel 600
Kč. Tel.: 605 551 568.
Prodám koňský pluh, míchačku 150,
250 a 500l, mechanickou lopatu, ocelovou bránu š. 3m, dobíječku 24V.
Tel.: 724 101 562.
Prodám železnou dvoupostel. Nepoužitou. Cena 5.000 Kč. Tel.: 776
888 527.

8. června 2009

HÁZENÁ SPECIÁL, 2. DÍL: TJ SOKOL II. PROSTĚJOV

HÁZENÁ EXTRA
Vážení sportovní přátelé a zvláště příznivci házené. V dnešním vydání
Prostějovského Večerníku pokračujeme druhým dílem v příloze věnované jednomu z nejpopulárnějších sportů světa a také našeho regionu
- HÁZENÉ. V minulé první části jsme se věnovali nejúspěšnějšímu
celku regionu TJ Sokol Kostelec na Hané-HK. V dnešním pokračování jsme se zaměřili na druhý tým působící ve druhé nejvyšší soutěži
TJ Sokol II. Prostějov, který však po čtyřletém účinkování z prvoligové
mapy v tichosti mizí… Házenkářský speciál uzavřeme třetím dílem v
příštím vydání Prostějovského Večerníku pohledem do kuchyně mládežnických výběrů obou regionálních klubů.
-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
22
20
20
20
19
18
18
17
15
12
12
2

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

11 11
11 10
11 9
11 10
11 9
11 9
11 9
11 8
11 7
11 6
11 6
11 1

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

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

VENKU:
11 6
11 5
11 5
11 4
11 3
11 2
11 2
11 2
11 1
11 1
11 1
11 0

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

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 II. Prostějov, sezóna 2008-2009 :
Brankáři :
Ondřej RÁŠO
21
0
0
Jiří HRUBÝ
16
0
0
Štěpán KAMENNÝ
4
0
0
Jakub KOLEČEK
3
0
0
Křídla :
Roman ČECH
20
38
5
Pavel BYDŽOVSKÝ
10
12
6
Jiří BŮŽEK
3
4
1
Pivoti :
Aleš JAVŮREK
6
3
2
Tomáš ČERNÍČEK
5
5
2
Tomáš CHYTIL
5
5
1
Spojky :
Jiří KOSINA
21
139
14
Tomáš MIČOLA
21
112
12
Michal JURÍK
17
26
10
Robert NEVRLÝ
15
32
6
Jakub MALINA
15
14
19
Marek TŘEŠŤÍK
14
61
8
Martin PIŠŤÁK
14
37
3
Tomáš MIČKAL
13
76
4
Martin JURÁČEK
12
6
3
Svatopluk ORDELT
12
4
2
Pavel ŠESTOŘÁD
10
10
6
Tomáš JURÍK
7
5
1
Michal JURA
6
3
2
Jakub ZÁVODSKÝ
1
3
0
Michal NEVRLÝ
1
0
0
Vysvětlení: V prvním sloupci počet odehraných utkání, ve druhém počet vstřelených branek, ve třetím počet vyloučení

KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP V PLNÉ PŘÍPRAVĚ

Letošní sezóna uzavřela čtyřletou kapitolu prvoligové házené v Prostějově Startovní listina se utěšeně rozrůstá
„Utrženou lavinu už nedokázal nikdo zastavit,“ říká klubový šéf Capay
JAK SE PŘIHLÁSIT?
Doslova katastrofou skončila letošní soutěžní sezóna pro prostějovské házenkáře. Z dvaadvaceti odehraných zápasů získali
pouze 4 body za dvě vítězství.
Zoufale malý zisk - takřka nic.
Úděsná bilance 20 porážek a
skóre 595:740 strhlo prostějovský házenkářský klub do propasti, v příští sezóně se zařadí
mezi kluby 2. ligy. Zklamání,
beznaděj, rezignace. Takové pocity převládají po skončené soutěži mezi hráči, trenéry i ve vedení klubu.
„Nesplnili jsme úkol, nepodařilo se
nám ustát 1. ligu, což je pro všechny obrovské zklamání. Příčin je několik, nebylo to ovlivněno jen jediným faktorem. Zranění, špatná tréninková docházka a disciplína.
Musíme začínat znovu od začátku,“ neskrývá své nepříjemné pocity kouč Antonín Krist. „Nedařilo
se nám tak, jak jsme si naplánovali. Všechno se začalo hroutit už od
samotného začátku soutěže a
utrženou lavinu už nedokázal nikdo zastavit,“ přitakává předseda
oddílu házené Eduard Capay. TJ
Sokol II. Prostějov zažil na výsluní
druhé nejvyšší české soutěže
příjemné tři roky, ten čtvrtý byl posledním, byl obrovským zklamáním a znamenal pád do nižší
soutěže.
Jako nováček prvoligové soutěže v
ročníku 2005-2006 se Prostějov
zapsal do historických análů zlatým písmem. Tygr - tak se v kuloárech o prostějovských házen-

Úsměvy rychle vyprchaly. Těšně před startem jarní sezóny byl při společném focení na tvářích prostějovských házenkářů ještě vidět optimismus… foto: Zdeněk Pěnička
kářích hovořilo. Dobývali jednu
palubovku za druhou, sbírali body
na hřištích soupeřů a doma drželi
neporazitelnost. Kanonýři Dušan
Janošík a Jaromír Letev patřili ke
střelecké prvoligové elitě. Nováček z Prostějova se umístil na
senzačním 3. místě.
Soutěžní ročník 2006-2007 nebyl
sice tak skvělý, ale umístění na 9.
příčce znamenalo jistotu. Klub
stavěl stále ještě na vlastním
hráčském kádru, nejlepším střelcem byl Tomáš Černíček. Třetí prvoligové období v letech 20072008 bylo opět úspěšné. Klub navázal úzkou spolupráci s extraligo-

vým Zubřím, získal do kádru hráče
v čele s Bechným a Mičolou, kteří
byli autory takřka poloviny všech
branek prostějovského týmu. Tomáš Bechný se stal i nejúspěšnějším střelcem tohoto ročníku. TJ
Sokol II. Prostějov obsadil lichotivé 5. místo.
Trenérskou taktovku drželi v těchto letech Josef Zedníček a po něm
Jiří Grepl. Pod Greplovým vedením vstoupilo družstvo také do ročníku 2008-2009. Ze základního
kádru družstva odešlo několik
klíčových hráčů. V první řadě kanonýr Bechný, brankář Varha, s aktivní házenou se definitivně roz-

loučili bratři Flajsarové, Letev i další. Buď ze zdravotních důvodů nebo ukončili aktivní kariéru,
Začátek sezóny byl obrovským
zklamáním. První, druhá, třetí prohra. Studená sprcha, psychika družstva na bodu mrazu. Čtvrté a páté
utkání bez zisku bodu je alarmující. Teprve v 6. kole soutěže zdolali prostějovští házenkáři doma tým
Napajedel výrazným výsledkem
34:27, aby pak v dalších třech kolech opět vyšli naprázdno. Neúnosný stav bylo nutno rychle řešit
- hráči se bouřili, a tak přistoupilo
vedení oddílu k výměně trenéra.
Novým lodivodem se stal Antonín

Krist, který dosud trénoval dorost a
jeho zkušenosti z úspěšného působení v Kostelci na Hané dávaly
předpoklad ke stabilizaci družstva.
V 10. kole dovezl Prostějov body z
palubovky HK Královo Pole. Obrovská sláva a euforie z vítězství
21:22 však netrvala dlouho. Toto
vítězství bylo poslední v celé následující soutěži. Trenér Krist brzy
přišel o iluze a jeho optimismus vyprchal. „Nečekal jsem, že rozklad
týmu je tak neodvratitelný. Je to,
bohužel, obraz netrénovanosti. V
tom vidím hlavní příčinu. Od konce listopadu, kdy jsem u týmu
trenérem, jsem měl jednou jedinkrát na tréninku 14 hráčů, což je potřebný počet k tomu, abychom nacvičili herní varianty. Jinak házenou trénujeme minimálně, je to v
podstatě jen kondiční příprava a
střelba. To je málo. Pravidelně dochází na trénink tak pět šest hráčů,
to je špatný přístup. Hostující hráči
ze Zubří dojíždějí pouze na páteční
tréninky a to v nejlepším případě,“
brojil po každém neúspěšném utkání Antonín Krist.
„Holt musíme začít ve 2. lize znovu. Postupně budovat nové pozice,
pracovat s vlastním kádrem posíleným o dorostence a citlivě vybírat
hostující hráče jako posily v nouzi,“ dodal rozčarovaný trenér.
Zázrak se tedy nekonal, rozklad
týmu byl natolik vážný, že se jej
nepodařilo zastavit. Jaké bude
účinkování prostějovských házenkářů v nové druholigové sezóně se
ukáže za necelý půlrok.
-jp-

Klubové vedení: Neúspěch zavinila zranění klíčových hráčů a malá sehranost týmu
Přestup Čecha do Kostelce vnímán jako podraz!
Starosta TJ Sokol II. Prostějov
Zdeněk Čech, který byl také
jedním z hlavních činovníků
házenkářského oddílu, ukončil
k 1. červnu svoji činnost v
házenkářském klubu. Bude zastřešovat z pozice šéfa pouze TJ
Sokol II. Prostějov jako celek.
Veškerá tíha současnosti a budoucího působení házenkářů
padla na bedra předsedy oddílu
házené Eduarda Capaye. Nabízíme jeho odpovědi týkající se
hodnocení uplynulé sezóny a jeho vize a představy o dalším fungování prostějovské házené.
¤ Kde spatřujete hlavní nedostatky uplynulé sezóny a jak ji
hodnotíte?
„Naše bilance soutěžního ročníku
2008-2009 je 20 proher a 2 výhry
v odehnaných 22 zápasech. Příčin
je hned několik. Asi tou největší
bylo zranění klíčových hráčů dlouhodobě chyběli Černíček, Javůrek, Pišťák a Jura. Několik utkání nebyli kvůli drobným zraněním k dispozici také Kosina, Mičkal, Třeštík a bratři Juríkové. Dalším důvodem byla malá sehranost

družstva. Hráči hostující ze Zubří
nebyli uvolňováni na naše tréninky, a tak se s ostatními sehrávali až
při mistrovských utkáních. Družstvo se tím pádem nemohlo ve
vypjatých situacích opřít o nacvičené kombinace. A mezi nejzávažnějším problémům patřila malá
tréninková docházka hráčů, čímž
byla narušena příprava týmu. V
průměru se tréninkových jednotek
zúčastňovalo maximálně 8 hráčů a
2 brankáři. Z toho důvodu nebyl
vůbec prostor k nácviku jak obranných činností, tak útočných kombinací.“
¤ Který hráč obstojí ve vaší kritice výkonu?
„Nejlepším naším hráčem byl Jiří
Kosina, vloni ještě v dresu dorostence. Zdárně se mu snažil sekundovat Tomáš Mičola, z hostujících
hráčů ze Zubří byl nejlepší Tomáš
Mičkal, zbývající dva hostující
hráči Malina a Třeštík střídali lepší
zápasy s horšími. Více jsem očekával od hráčů Michala Juríka a
Pišťáka. Celá sezóna se odvíjela
od letní přípravy, která byla špatná
a nekvalitní. To vyústilo nakonec k
odvolání trenéra Grepla. Museli

jsme rozhodnout rychle, aby se
nám nerozpadlo družstvo. Po
výměně trenéra v Zubří se zhoršila spolupráce na pozici hostování
hráčů. Měli jsme dilema každý
pátek, kdo vůbec nastoupí k zápasu. Zimní přípravu jsme zahájili už
po novém roce soustředěním, ale
nakonec jela jen polovina družstva. To nebyl nijak správný přístup
od hráčů k zahájení přípravy a tréninku. Navíc po odchodu Bechného se nenašel další hráč, který by
stmelil mančaft.“
¤ Kudy tedy vede cesta cestička
k další činnosti házené v Prostějově?
„Každopádně přihlásíme na svazu
házené jedno mužstvo do 2. ligy,
nejraději do skupiny jih. A to i v
tom případě, pokud by nám svaz
nabídl administrativně setrvání v
1. lize. Takovou nabídku bychom
neakceptovali. Už teď víme, že v
letošním roce budou problémem
finance. Proto také, a nejen proto,
padne spolupráce se Zubřím. Pokud to půjde, vypomohou nám v
případě potřeby Hranice na Moravě uvolněním Juráčka a Bydžovského.“

¤ Tamtamy už roznesly novinku,
že Prostějov opouští dorostenec
Roman Čech. Má vaše požehnání?
„To rozhodně ne, je to výsledek jakýchsi nekalých praktik. Dohoda
mezi trenéry Prostějova a Kostelce
na Hané byla o případném hostování Čecha a Kosiny. Čech nakonec podepsal přestup, nechci nikomu lézt do svědomí a nikoho jmenovat jako odpovědného za tento
podraz.“

¤ Kdo bude lodivodem v prvního celku v nastávající sezóně?
„Jako trenéři mužského týmu zůstávají Krist a Zedníček. Za dorost
budou odpovídat Ordelt, Černíček
a Mikulka, žáky bude dál trénovat
Jirka Valach. A přípravku Micka s
Havlíčkem.
Věřím, že si během nedlouhé doby
vybudujeme opět prvoligové pozice, aby hráči neměli důvod odcházet do jiných klubů a do hlediště se nám vrátili fanoušci.“ -jp-

Krist dostal důvěru i na další ročník!
Podle rozhodnutí výboru oddílu házené z 1. června zůstává Antonín Krist trenérem i pro nadcházející období. Druholigový tým
povede opět v tandemu s Josefem Zedníčkem. Jeho představy o
kádru, hře a dalším působení jsou následující:
„Vzhledem k věkovému složení má mužstvo před sebou slibnou perspektivu. Musí se však více zaměřit na účast na trénincích. Bez tvrdé
a náročné přípravy se výsledky nedostaví.
Základ druholigového týmu bude tvořit vlastní kádr, bez hostování.
Počítám pouze s Juráčkem a Bydžovským na limitovaný přestup. Posilou bude návrat doléčeného Černíčka, který se už na konci jara pomalu zapojoval do přípravy. Trénink bude probíhat společně s dorostem, aby se zajistil dostatek hráčů při nácviku herních prvků. Koncem
července zahájíme přípravu podle nového modelu. Fázi fyzické přípravy chceme nahradit tréninkem rychlosti, výbušnosti a techniky s
míčem.
V průběhu sezóny je třeba především stabilizovat tým a pohybovat se
ve středu tabulky. Návrat do 1. ligy je reálný do 2 až 3 let.“
-jp-

Trenér Krist přiznává, že prakticky vše bylo špatně
S obrovským odhodláním a vírou
v zázrak v podobě záchrany potápějící se prostějovské házenkářské lodi, převzal v úvodu loňského podzimu rozklížený tým
trenérAntonín Krist. Ten ve svém
odhodlání postupně střízlivěl, ale
zbraně složil opravdu až po posledním střetnutí na půdě rivalského Kostelce na Hané.
„Příčin našich porážek je hned několik. Zřejmě tou největší byla slabá
účast hráčů na trénincích. Ta byla
ovlivněna studiem na vysoké škole
spojeným s prací. Mnoho hráčů mimo studium ještě pracuje a ne vždy
se jim dařilo skloubit studium, práci
a tréninky. Právě na tento problém je
nutné zaměřit pozornost v nadcházejícím období. Hráči si musí
uvědomit, že pouze při plném počtu
se dají nacvičovat obranné činnosti
a útočné kombinace. Bez těchto činností nelze hrát kvalitní házenou a
rozhodně ne 1. ligu. V případě krizových situací při zápase jako je
přesilová hra, signalizovaná pasivní
hra, oslabení, se musí právě využívat nacvičených kombinací. Snažíme se sice hrát rychlou házenou,
také se nám to daří, ale uspět můžeme jen pokud budeme trénovat.
Často jsme si v závěru utkání hrábli
až do bahna, nešlo nám to,“ shrnul v
kostce uplynulý ročník Antonín
Krist. V další části svého hodnocení

Moc důvodů nebylo. Zatleskat spokojeně svým
svěřencům mohl Antonín Krist
opravdu jen ve výjimečných případech
foto: Zdeněk Pěnička
zmínil prostějovský srdcař i další
důvody současného hodně neutěšeného stavu. „Po špatné letní přípravě jsme nesplnili ani zimní přípravu právě z důvodu špatné tréninkové docházky. Bez tréninku docházely hráčům na konci utkání síly.
Přesto jsme fyzicky na tom byli v
jarní části lépe než v podzimní části

soutěže, dokázali jsme naplno odehrát celých šedesát minut utkání.
Bylo to určitě pozitivní zjištění.
Snažíme se hrát rychlou házenou,
ale je to na úkor dejme tomu přesnosti, protože děláme hodně technických chyb. A v neposlední řadě
koncovka, koncovka, koncovka ta nás sráží,“ přiznává, že moc dobře ví kde jeho tým bota nejvíce tlačila prostějovský trenér. Dalším
aspektem, který Sokolu II moc nepřidal bylo i kádrové složení. „Jako
další příčinu vidím v nevhodném
doplnění týmu hostujícími hráči ze
Zubří, které nebylo možno z mojí
strany ovlivnit. Po odchodu Tomáše Bechného se v podstatě
zhroutila celá herní koncepce. Herní výpadek, bohužel, nenahradí exkluzivní výkon jediného hráče. A
to se plně ukázalo právě v tomto
případě. Odešel hráč, který uměl
právě v kritických situacích vzít
zodpovědnost na sebe a nikdo z
příchozích tuhle roli na sebe nevzal. Ke konci soutěže se ještě víc
zkomplikovala spolupráce se Zubřím. Na tréninky hráči nejezdili, s
hrůzou jsme v pátek večer obvolávali kádr, kdo vůbec přijede na
zápas,“ odkryl přímo katastrofální
situaci neslučující se s prvoligovou
úrovní Krist. „Citelné slabiny byly
na spojkách, to byla další příčina
neúspěchu prvoligového mužstva.

Po zranění Černíčka a Pišťáka a na
konci soutěže i Michala Juríka
jsme hráli pouze na tři spojky.
Úderná síla na spojkách byla pryč,
tak se nedá hrát prvoligová soutěž,“ bezradně krčí po zpackané sezóně rameny ambiciózní lodivod.
Ke všem výše zmíněným příčinám
hlubokého pádu patřil ještě v neposlední řadě i neutěšený zdravotní
stav jeho svěřenců. „A poslední
příčinou neúspěchu bylo zranění

klíčových hráčů. Dlouhodobě
chyběli Černíček, Javůrek, Pišťák
a Jura. Několik utkání nebyli kvůli
drobným zraněním k dispozici Kosina, Mičkal, Třeštík, Michal a Tomáš Juríkovi. Vinou těchto zranění
se u družstva v průběhu sezóny vystřídali 4 brankáři a 21 hráčů, což
není zrovna nejlepší bilance.
Chyběla souhra,“ uzavřel nepříjemný rozbor Antonín Krist.
-jp,zv-

Hráčský kádr očima Antonína Krista:
„Jedničkou týmu byl loňský dorostenec Jiří Kosina. Protože však nemá na tréninku partnery, nemůže natrénovat sám. Následkem je velké
množství zahozených šancí v utkání. Druhým nejlepším hráčem byl
Tomáš Mičola, i když jsem od něho čekal víc. Stejně jako od Pišťáka,
čekal jsem od nich daleko víc. Ani jeden z nich však neabsolvoval ze
studijních důvodů zimní soustředění a přípravu. Tréninkové manko z
důvodů studijních nebo zdravotních už ani jeden v průběhu jara nedohnali. Z prostějovských odchovanců byl pro mě největším zklamáním Michal Jurík. Jeho slabá účast na trénincích se projevila při
zápasech. I když se mu nedá upřít snaha, je třeba dát do hry více nasazení, bojovnosti, srdíčka. Jarní sezóna se příliš nevydařila ani Ordeltovi, Chytilovi a Čechovi, ti propadli hlavně střelecky. Ostatní
hráči odvedli v utkáních podle mého soudu svá maxima. Z hostujících
hráčů ze Zubří byl nejlepší Tomáš Mičkal. Malina a Třeštík střídali lepší zápasy s horšími. Samostatnou kapitolou mého hodnocení jsou
brankáři. Nevynikl žádný z nich, žádný nebyl jasnou jedničkou, o kterou by se tým mohl opřít. Podle statistik byl Rášo lepší než Hrubý, v
některých utkáních nás nepodrželi. Zřejmě nejstabilnější formu měl
třetí brankář Kamený, ten však studuje v Praze a netrénuje. Přesto
když nastoupil, nezklamal.“
-jp-

Jeden z největších letních turnajů v malé kopané na Moravě
napíše letos svou třináctou kapitolu. Stejně tak jako ve všech
předcházejících ročnících bude
hlavním mediálním partnerem
Prostějovský Večerník, který
vám bude přinášet ty nejaktuálnější informace ze zákulisí turnaje a samozřejmostí je kompletní výsledkový servis s bohatou fotogalerií těch nejlepších.
Oproti minulosti se pořadatelé
rozhodli posunout termín konání
o jeden týden dozadu. V Krumsíně
vypukne KRUMSÍNSKÝ HANÁ
CUP 2009 v pátek 10. července v
16:00 hodin a finálové utkání je
naplánováno na neděli 12. července na časné odpoledne. Pořadatelem je TJ Krumsín, v jehož
fotbalovém areálu celé klání
proběhne. Připraveno bude opět
pět travnatých hřišť a všechny
zápasy budou rozhodovat výhradně profesionální rozhodčí.
Nad celým třídenním fotbalovým,
svátkem převzala tradičně záštitu
senátorka Božena Sekaninová.
Rozlehlost a výborná poloha areálu také umožňuje postavení vlastního stanu přímo v jeho prostorách. Také stravování a pitný
režim bude zajištěn jak je dobrým
pořadatelským zvykem nonstop.
„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 rocková kapela,“
říká Martin Ošťádal, hlavní organizátor turnaje. Jako každým rokem se snaží organizátoři o nějaké
vylepšení, což se jim jak sami

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.
účastníci mohou posoudit i daří.
„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. Kontaktovali
jsme mladé rozhodčí, kteří mají
zkušenosti z turnajů v malé ko-

Už je jich jedenáct
Startovní pole Krumsínského Haná Cupu zatím obsahuje jedenáctku
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. V
uplynulém týdnu dorazilo startovné i od dvou tradičních favoritů Peliny Choceň a prostějovského Aristonu.
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, 9. FK Peliny Choceň, 10. ARISTON Prostějov, 11. FC HASAN.
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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.

SMRŽICKÝ FOTBAL SLAVÍ
Obhájí? Hodně překvapivým triumfátorem loňského klání byla plumlovská Indiana. Dokáží Indiáni z nedalekého Plumlova opět pobít silnou konkurenci…
foto: archív Krumsínský Haná Cup
pané. I když už loni jsme v tomhle
ohledu udělali velký pokrok. Ale
to ukáže až samotný průběh turnaje,“ zmínil další informace týkající se jak organizace, tak i servisu
pro všechny účastníky hlavní pořadatel. Stejně jako v minulém
roce, tak i letos 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 proudu
a jediné co v současnosti dělá
Krumsínským vrásky je předpověď počasí. „To je snad jediná
věc, která se nedá ovlivnit. 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
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
Plzeňský 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.
-zv-

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.

ZPRÁVY OFS PROSTĚJOV
Fotbalové prázdniny s OFS Prostějov
Komise mládeže OFS Prostějov v době od soboty 18. července do pátku 24. července 2009 pořádá letní tréninkový camp pro děti ročníku
narození 1996, 97, 98 a 99. Tréninky povedou zkušení trenéři mládeže. Camp je určen pro chlapce, kteří fotbal hrají i pro ty kteří s ním začínají. Ubytování a strava 4x denně, je zajištěna v penzionu „Gól“ v
Loučné nad Desnou. Tréninková činnost probíhá v areálu rekreačního
zařízení a na travnatém hřišti místního klubu. Bližší informace Vám
podá pan Jaroslav Liška předseda komise mládeže OFS Prostějov,
MOBIL: 720 680 886. Náklady na celou dobu pobytu činí 2 400,Kč/osoba. Termín závazného přihlášení je do 15. června 2009, abychom mohli upřesnit předběžný počet účastníků a informovat vás o podrobnostech tohoto kempu.
Přihlášky zašlete i se zpáteční adresou zpět na sekretariát:
OFS Prostějov, Skálovo náměstí 2a, 796 01 Prostějov. Tel: 582 351
522, Mobil: 728 211 789, e-mail: sekretar@ofsprostejov.cz

Fotbalové stříbro zamířilo na CMG
V úterý 2. června se v Kroměříži
uskutečnil již tradiční Turnaj církevních středních škol v malé kopané. V konkurenci 12 družstev
ze tří zemí (kromě ČR i Slovensko a Polsko) se tým Cyrilometodějského gymnázia probojoval
až do finále, kde podlehl vynikajícím Slovákům z Gymnázia sv.
Andreja z Ružomberku.
Příležitost ukázat, že fotbal má u
nás bohatou a úspěšnou tradici
výborných hráčů, kteří vyrůstali s
okopanou mičudou na dvorcích a
hřišťátkách, ale s bojovným srdcem
a smyslem pro partu (dnes bychom
asi použili moderní obrat „tým“),
dostalo 11 studentů od kvinty po
oktávu CMG. Některé své soupeře
znali již z předchozích ročníků, s jinými se utkali poprvé. Že to budou
těžké zápasy, to věděli všichni.
Vždyť loňské 6. místo bylo považováno za historický úspěch.

Možná právě proto šli hoši do boje
s maximálním nasazením, semknutostí a obětavostí, přesto postup do
finále a následné druhé místo byl
výsledek, v který nikdo nedoufal.
Pohár, diplom a stříbrné medaile
teď zaujmou čestné místo ve vitrínce sportovních úspěchů školy. Podíl
na úspěchu jistě mají i Mgr. Ivana
Matyášková a Daniela Tobolová,
jediný pedagogický doprovod ze
všech zúčastněných družstev složený z žen, které svým povzbuzováním pomáhaly hochům v rozhodujících chvílích.
Jitka Hubáčková
Stříbrná parta. Na fotografii je
úspěšné družstvo CMG: první
řada zleva: R. Dohnal, O.Krátký, J. Hanák,
K. Koukal a L. Vinařský. Druhá řada zleva:
Mgr. I. Matyášková, J. Fréhar, P. Horák, J.
Bartlík, T. Zelinka, J. Cetkovský a A. Selucký.

Florbalový turnaj RG Playmakers Cup se blíží
Již třetí ročník turnaje ve florbale,
věnovaný široké veřejnosti města i
okolnímu regionu, se znovu připravuje na tuhé boje o cennou amaterskou trofej. Celá akce proběhne o
víkendu 20. a 21. června opět v areálu ZŠ a RG města Prostějov. Plánované novinky se dozvíme v
nadcházejícím týdnu, avšak letos
podle pořadatele bude boj o krále
mnohem těžší.
„Kvalita turnaje nám stoupá, jelikož
je tu spoustu amatérských hráčů,
jenž se florbalu věnují ve volném
čase. Sport začíná značně přidávat
na tempu i mezi mládeží, tak jsme
se rozhodli znovu akci spojit i s
náborem těch nejmenších,“ přidal
pár slov na samém začátku příprav
hlavní organizátor akce Milan Fojt
a dodal: „Budeme se snažit uspokojit až šestnáct týmů v mužské části a
deset celků v mládeži. Připravujeme
také program pro nejmenší.“
Přihlásit své družstvo můžete na
stránkách klubu FbC Playmakers
Prostějov www.fbcplaymakers.com
v sekci POHÁR, nebo na e-mailu
cup@fbcplaymakers.com,
ICQ:254389632, či telefonu
777887913, p.Fojt.

Letní prázdninový fotbalový kemp
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.

8. června 2009

„Chtěl jsem utéct do šatny,“ říkal domácí gólman
Přes čtyři obdržené branky
byl suverénně nejlepším
hráčem svého týmu. Díky
brankáři Peteru Kmecikovi nakonec Konice sahala
překvapivě v sobotním
zápase se suverénními Šardicemi po bodu. Tři sólové
úniky a stejný počet tutových gólových střel dokázala dlouholetá konická opora vedle dalších méně
ošemetnějších situací zlikvidovat.
Jen svému strážci tyčí mohou jeho
spoluhráči děkovat za to, že neodcházeli ze hřiště jako spráskaní psi.
Jak je gólmanovi, který dostane
tak rychle tři góly?
„Kdybych mohl, tak jsem hned
odešel do šatny. Byly to však branky po našich chybách a hosté při
nich měli i štěstí.“
Pak jste však chytil minimálně
čtyři gólovky…
„To už tak je. Já si řekl jen abych už
nedostal další a hodně jsem se kon-

centroval. Párkrát šli sami a
mě to prostě trefilo
(smích).“
Věřil jste, že to ještě otočíte?
„Ale jo. Na té umělce to jde
rychle. Navíc v závěru
sprchlo a to nám taky pomohlo. Byl jiný odskok balónu, ale
nepodařilo se. Také rozhodčí už
nás v závěru moc nepouštěl…Myslím si, ale že remízu
jsme si zasloužili.“
Mohl jste vůbec nějaký z obdržených gólů chytit?
„Asi tu střelu (na 0:2 pozn. red.).
Trochu jsem si sáhnul, ale ono mi
to skočilo. Jinak asi těžko.“
Zachytal jste si na jaře proti někomu víc?
„Asi ne, snad teď naposledy v tom
Velkém Meziříčí, tam také na mě
chodili sami. Já jsem se však na
Šardice těšil, že si zachytám
(smích).“
-zv-

MLÁDEŽ 1. SK
MS DIVIZE - starší dorost
Viktorie Otrokovice - 1. SK PROSTĚJOV 2:2 (0:1)
Branky 1.SK: 25. Petrásek, 67. Fabiánek. Sestava 1. SK: Vybíhal Peka, Šmíd (20. Lisický), Ján - Hemerka (60. Gryglák), Fabiánek,
Homola, Matula - Petrásek, Pořízka. Trenér: František Jura.
Očima trenéra Františka Jury: „Dnes to hlavně v první půli byl
z naší strany festival zahozených šancí. To co jsme dnes nedali, to
je opravdu na pováženou. Kluci hráli velmi dobře, vycházel nám
náš kombinační fotbal na jeden dva doteky. Byl tam pohyb, nápad,
ale ta koncovka! Ve druhé půli mě opravdu naštval Filip Hemerka,
protože to zakončení z malého vápna bylo trestuhodné a nezodpovědné. Filip hrál jinak velmi dobrý zápas, ale tohle se prostě musí dávat. Místo abychom vedli 0:2, dostaneme hned z brejku gól na
1:1. To nás na chvíli srazilo. Přes to nás David Gryglák dostal opět
do vedení po super zahrané standardní situaci. No a potom uděláme
takovou fatální chybu a necháme projít hráče domácích přes celé
hřiště a ještě ho necháme zakončit. A aby to nebylo všechno, tak ta
střela před Radkem ještě skočí. Chtěli jsme dnes vyhrát a herně
jsme určitě nezklamali. Nevyhráli jsme pouze proto, že neproměníme ani ty nejvyloženější šance.“
MS DIVIZE - starší žáci
HFK Třebíč - 1.SK Prostějov 1:4 (1:1)
Branky 1.SK: 35. Pekař, 64. Fládr, 66. a 69. Preisler. Sestava 1.SK:
Martínek - Drešr, Kvapil, Móri, Rus - Dostál, Šmíd, Fládr, Pekař Preisler, Lexa. Střídali: Vysloužil, Suchánek.
Hosté obdrželi v 1. minutě nešťastný gól, ale do poločasu stihli vyrovnat po nacvičeném signálu centrujícího Šmída a skórujícího Pekaře. Ve druhém poločase existovalo již pouze jedno mužstvo a nebýt dalších neproměněných brankových příležitostí, mohlo být
skóre daleko výraznější.
KP - starší a mladší žáci
1.SK Prostějov „B“ - SK Hranice „B“ 0:1
1.SK Prostějov „B“ - SK Hranice „B“ 1:5
Branka: Šlajs.
KP - přípravky A + B
1.SK Prostějov „A“- FK Viktorie Přerov „A“ 6:0 (1:0)
Branky Prostějova: Chytil 4, Popelka a Zatloukal.
1.SK Prostějov „A“- FK Viktorie Přerov „B“ 15:0 (7:0)
Branky Prostějova: Chytil 3, Kalandřík 3, Sivoň 3, Zatloukal 2, Koláček, Navrátil, Voráč, Popelka.
1.SK Prostějov „B“- FK Viktorie Přerov „B“ 10:0 (5:0)
Branky Prostějova: Hladký 3, Popelka 2, Kyselý 2, Šteigl, Sedlák a
Kvapil.
1.SK Prostějov „B“- FK Viktorie Přerov „A“ 3:0 (2:0)
Branky Prostějova: Hrubý, Křesala, Popelka.

Vybíráme nejlepší a nejhorší mužstvo víkendu

JEDNIČKA VÍKENDU
FC KRALICE NA HANÉ
Vítězem tohoto týdne se nestali Kraličtí díky nějakému excelentnímu výkonu, ale protože dokázali výhrou s „potřebným“ Přerovem
vyvrátit spekulace o předem dohodnutém výsledku. Po prachbídném poločase se tým obdivuhodně zventil a díky dvěma trefám
Z. Petržely drží reálnou naději na konečné třetí místo.
BRAVO, KRALICE!

PROPADÁK VÍKENDU
TJ SOKOL PROTIVANOV
Ostudná pětibranková prohra v Hulíně řádně namíchla trenéra Romana Sedláčka. Mužstvo, které bylo polovinu jara postrachem
všech favoritů soutěž jakoby dohrávalo jen z povinnosti a řádně tak
rozdmýchává kolující spekulace o divizním konci v Protivanově a
přesunu soutěže jinam!
PROTIVANOV, TAK TAKHLE TEDY NE!
-zv-

BEDIHOŠŤ CUP 2009
MALÝ FOTBAL V HRUBČICÍCH: Amatéři malé kopané v Bedihošti pořádají turnaj v malé kopané „BEDIHOŠŤ CUP 2009“.
Tento turnaj se bude konat ve dnech 18.-19.7.2009 ve sportovním
areálu fotbalového oddílu Hrubčic. Startovné za jeden tým činí
1000 Kč uzávěrky turnaje jsou do neděle 5. července 2009 kontakt: 606850147 nebo e-mail kresta@malakopana.bedihost.cz. V
případě hlášení přes e-mail prosím uveďte do předmětu zprávy:
„BEDIHOŠŤ CUP 2009“ a dále pak v textu e-mailu uveďte
název týmu a telefonní číslo na kontaktní osobu. Seznam přihlášených týmů se bude postupně doplňovat na webových stránkách www.malakopana.bedihost.cz . Bližší informace se dozvíte
na našich stránkách a srdečně Vás zveme na 1. ročník malé kopané „FOTBALU ZDAR“.
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Ostrostřelba s lídrem nakonec Konici body nepřinesla
Šardice málem přišly o postup!
Sokol Konice - FK Šardice 3:4
(2:4)
Branky: 29. Přikryl z pen., 42. Režný, 52. Hlouš - 3., 6. a 26. Dorotík, 38. Sukup. Rozhodčí: Mil.
Trávníček - Chabiča, Sedlář. ŽK:
Hlouš, Kobylík, Schön - Sukup,
Kučera. ČK: 70. Štěpán. Rohy:
1:7. Diváků: 150. Sestava Konice: Kmecik - Šimek, Penc, Rus,
Režný - Přikryl, Macháček,
Schön, Michalčák, Hlouš - Kobylík. Trenér: Karel Procházka.
KONICE - Při pohledu na tabulku a také v porovnání s jarní formou obou týmů byl favorit utkání
jasně dán. Za postupem šturmující Šardice neměly mít s na jaře
hodně mátožným konickým souborem větší potíže. To se také potvrzovalo v úvodní půlhodině,
kdy hostující ostrostřelec Dorotík
získal čistým hattrickem svému
celku tříbrankové vedení. Místo
poklidného dohrání zápasu však
Koničtí do poločasu stáhli na rozdíl dvou branek a po nádherné
Hloušově trefě krátce po změně
stran dokonce na 3:4! Po zbytečném vyloučení hostujícího gólmana Štěpána dvacet minut před
koncem se naskýtala domácím
bojovníkům reálná šance na zvrat
téměř ztraceného střetnutí, ale
zkušený šardický výběr zavřel
vrátka a veledůležité tři body
uhájil. Na vše dohlížel z hostující
lavičky ve funkci asistenta trenéra nechvalně známý protagonista
fotbalové aféry Synot Jaroslav
Hastík…!!! „Závěr už pohlídali
všichni co tam na tom hřišti byli,“
mnohoznačně popsal závěr střetnutí konický trenér Karel Procházka.
Sebevědomý šardický výběr dal
hned v úvodu jasně na vědomí, s
kým že mají domácí čest. Prakticky z prvního vážnějšího ohrožení
Kmecikovy brány šli hosté do vedení. Střílený centr Macháně od
levé postranní čáry usměrnil do

sítě na malém čtverci
trestuhodně nehlídaný
Dorotík - 0:1. Netrvalo
dlouho a hostující kanonýr se radoval podruhé. Za hranicí šestnáctky se zmocnil míče a po několikerém otočení, kdy marně
hledal lépe postavené spoluhráče
napřáhl a poslal míč k pravé tyči
domácího gólmana - 0:2. Dvoubrankový náskok Šardické uklidnil a další minuty měli plně pod
kontrolou. Třetí hřebíček mohl
přijít v 16. minutě, kdy přetažený
Švrčkův centr proletěl napříč celou šestnáctkou až k volnému Sukupovi, jehož halfvolej Kmecik
zázračně vytěsnil na roh. O deset
minut později však už tolik štěstí
při Konici nestálo. Odražený míč
v šestnáctce napálil Kopčil do tyče, od níž nemohl doputovat k nikomu jinému než Dorotíkovi,
který neměl problém završit svou
skvostnou tříbrankovou třiadvacetiminutovku - 0:3. „Ten útočník byl úžasný. On byl prakticky
všude kde měl. Z naší strany se
jednalo opět o katastrofální vstup
do střetnutí,“ okomentoval doslova šílenou šestadvacetiminutovku domácí lodivod. Místo vhození ručníku však přišlo stébélko
naděje v podobě pokutového kopu za střet Spaziera s Kobylíkem.
Exekuce se chopil Přikryl a po zemi s přehledem zaznamenal první úspěch Konice - 1:3. Svižný
fotbal pokračoval i nadále a bylo
to zejména zásluhou hostujícího
celku. Akcie Konice však držel
Kmecik, který nejprve bravurně
lapil sólo Štěpanovského, aby
pak tygřím skokem zneškodnil
dalekonosný pokus téhož hráče.
Takřka hokejový zámek Šardic
vyvrcholil potrestáním série
obranných minel křížným průstřelem z hloubi šestnáctky Sukup
- 1:4. Brankovému hodokvasu
první pětačtyřicetiminutovky
však nebyl konec! Poslední slovo

NAVŠTÍVILI JSME
si vzal domácí Režný, který z
volného kopu po faulu na Macháčka udělal z osmnáctimetrové
vzdálenosti z brankáře Štěpána
solný sloup - 2:4. Druhá půle začala obdobně jako ta první, tedy
náporem Šardic. Ten ovšem přežili domácí bez úhony a záhy udeřili sami. Kobylík si na pravé
straně sklepl míč, dal pod sebe
Přikrylovi, který z první našel
přetaženým centrem v šestnáctce
Hlouše, jenž se nádherně položil
do střely, která málem protrhla síť
- 3:4! Osmatřicet minut před vypršením hracího času tak bylo zaděláno na drama. Místo exploze
dalších šancí se však začala na
umělý pažit vkrádat nervozita a z
ní plynoucí tvrdé zákroky. Více
šancí však měli přece jenom krapet fotbalovější hosté, ale hlavička Rezka cestu mezi tři tyče nenašla a poté zlikvidoval sólo Macháně opět výtečný Kmecik. Důležitý moment střetnutí nastal v
70. minutě. Kobylík atakoval nedovoleně hostujícího gólmana jenž neudržel nervy na uzdě a po
dotěrném útočníkovi vyjel. Resumé: žlutá Kobylíkovi a červená
Štěpánovi! „To vyplývá z nedodržení disciplíny. Pavel si prakticky nechytí na balón, dostane tři
góly a pak je nervózní. To se, ale
nesmí stávat,“ neomlouval svého
gólmana hostující lodivod František Ondrůšek. Do brány Šardic
se tak postavil nezkušený mladíček Chromek, ale zkušená
obrana na něj ve zbývajícím čase
už střelu nepustila. Naděje Konice udržel v 75. minutě opět Kmecik, který chytil další únik tentokrát Kučery. Téhož hráče vychytal
i tři minuty před koncem. Jedinou
šancí na vyrovnání měli Koničtí
až v nastaveném čase, kdy centr
Přikryla od postranní čáry očistil

Pak to už šlo. Ve druhé půli už konická obrana dokázala v čele s gólmanem Kmecikem udržet proti silnému soupeři čisté konto
foto: Zdeněk Vysloužil
shora horní tyč. Jednobranková
výhra Šardic, tak přinesla hostům
kýžený plný bodový zisk, který
jim defacto kolo před koncem
dává před domácím utkáním s o

nic nehrajícím Velkým Meziříčím jistotu postupu. Konice se
naopak rozloučila se svými fanoušky velmi sympatickým
výkonem.
-zv-
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Karel PROCHÁZKA (Sokol Konice): „Po tradičně prospaném začátku se nám podařilo postupně srovnat hru. Několikrát nás podržel
Kmecik a my jsme měli naopak vysokou produktivitu. Po těch třech
brankách mi nebylo do zpěvu, ale pořád jsem věřil. V mužstvu ta síla
je, to jsme také už několikrát dokázali. Ten mančaft má na to, aby
otáčel podobně těžká utkání. To se potvrdilo i dnes, já osobně jsem
věřil ve vyrovnání až do poslední minuty. V tom úvodu jsme neměli
patřičnou agresivitu. V první půli byl poměr faulů 2:11, to svědčí o
naší liknavosti. Pokud se hraje s prvním týmem, tak se musí od první minuty jezdit. To se změnilo ve druhé půli, ale po snížení na rozdíl
jediné branky jsme už prakticky nevystřelili. Oni to vzadu prostě zavřeli. Před zápasem bych byl šťastný za bod, ale nedopadlo to.“
František ONDRŮŠEK (FK Šardice): „Ježíšmarja, to byly nervy.
Sami sebe dokážeme dostat do pekel. Hrajeme velmi dobrý zápas a
vlastními hrubými chybami se dokážeme dostat pod tlak. Zvláště ve
druhé půli jsme soupeře nechali vrátit do zápasu. Nakonec jsme to
však bohudík zvládli uhrát. Po třetí brance jsme přestali držet disciplínu. Někteří hráči si začali hrát co chtěli a to se prostě nesmí. Soupeř
to okamžitě vycítil a trestal. Pak jsme udělali chyby a už z toho byl
guláš. Potřebujeme teď získat jeden bod a já už věřím, že to dotáhneme k postupu.“
-zv-

Jesenec stále bojuje, Mostkovice živí naději
Předposlední
dějství
druhé nejvyšší krajské fotbalové soutěže nabídlo zajímavé výsledky. Jesenečtí dokázali vydolovat nejtěsnější
výhru na půdě silných Opatovic a
stále pošilhávají po první příčce
znamenající jistotu postupu.
Mostkovičtí v derby zápase s Lipovou vydřeli naopak tři body naděje na záchranu. S bodovým ziskem z horké lipnické půdy jsou
spokojeni i v Čechovicích.
Přesně opačná nálada asi panuje
po víkendu v Plumlově, který v
divoké přestřelce podlehl Novým
Sadům. Také již zachránění Klenovičtí inkasovali pět branek v
Náměšti, aniž by však jedinou dali.

Dadák, Kroupa, J.
Karafiát (89. Šmérek). Trenér: František Piňos. Lipová:
Abrahám - Žilka, Müller, Barták,
Šmída - Kolář, Vacula, Vlček,
Havlen - Pukl, Ovad. Trenér:
František Müller.
Očima trenérů - František Piňos: „Pro diváka asi ne moc pohledné utkání. Spíše to byla nakopávaná než fotbal. Zkrátka bylo
vidět, že se jedná o souboj dvou
posledních celků. Kluci byli asi
svázáni tou stále žijící teoretickou
nadějí záchrany.“ Alois Abrahám (předseda SK Lipová):
„Zápas jsme sice prohráli, ale
určitě jsme nebyli horším mužstvem. Kombinačně jsme Mostkovice předčili, ale fotbal se hraje na
góly a těch jsme dostali více.“

I.A TŘÍDA, SKUPINA B

FKM Opatovice/Všechovice SK Jesenec 0:1 (0:0)
Branka: 50. J. Tichý. Rozhodčí:
Kučera - Žufan, Sigmund. ŽK Jesence: M. Klicpera, T. Ullmann,
Čížek. Diváků: 100. Sestava Jesence: Hradil - Burian, P. Tichý
st., M. Klicpera, Horák - T. Ullmann, Čížek, Konečný, L. Tyl - J.

Tichý, P. Tichý ml. (60. Abrahám). Trenér: Jaroslav Ullmann.
Očima trenéra Jaroslava Ullmanna: „V kvalitním utkání
hraném stylem nahoru dolů se
nám podařilo zvítězit nejtěsnějším rozdílem. Zvláště v úvodu
nás opakovaně podržel brankář
Hradil, který chytil dvě tutovky.
Po vstřelení vedoucí branky jsme
si už zápas pohlídali. Oboustranně se však hrál otevřený fotbal, který se divákům musel líbit.
Budeme bojovat až do poslední
minuty, posledního kola!“
TJ Sokol Mostkovice - SK Lipová 3:2 (2:1)
Branky: 10: Šlambor, 18. a 60. J.
Karafiát - 20. Vacula, 84. Vlček.
Rozhodčí: Kubíček - Hetmánek,
O. Šrámek. ŽK: Kroupa - Müller.
Diváků: 100. Sestavy mužstev –
Mostkovice: Lukáš - Cigr, M. Vojtíšek, Milar, Skřebský - O. Zapletal (50. Kazda), Šlambor, Hanák -

SK Náměšť na Hané - TJ Sokol Klenovice n.H. 5:0 (3:0)
Rozhodčí: J. Šmíd ml. - Grepl,
Žufan. Klenovice bez ŽK. Diváků: 100. Sestava Klenovic: Jaroš - Sigmund, Škantár, T. Cetkovský, Rozehnal - D. Novák, Ku-

bíček, Všianský, R. Cetkovský Přikryl, Fialka. Trenér: Zdeněk
Cetkovský.
Očima trenéra Zdeňka Cetkovského: „Bezstarostné utkání
s krutým výsledkem. Rozdíl ve
skóre určitě neodpovídá průběhu
hry. V poli jsme byli Náměšti vyrovnaným soupeřem, ale brzy
jsme inkasovali po našich hrubých chybách. V závěrečném
střetnutí proti Kožušanům se
chceme s našimi fanoušky rozloučit vítězstvím.“

Spartak VTJ Lipník n./B. - TJ
Sokol Čechovice 0:0
Rozhodčí: Navrátil - Pospíšil,
Baďura. ŽK Čechovic: Švéda,
Dvořák, J. Horák, Prášil. Diváků: 100. Sestava Čechovic:
Švéda - Dvořák, Mráček, Začal,
Gréza - Bílý, Šteigl, Vinklárek, Jiří Antoníček (60. Mach) - Haluza
(35. Chmelík), J. Horák (75.
Prášil). Trenér: Jan Pešek.
Očima trenéra Jana Peška: „V
zápase jsme chtěli uhrát alespoň
bod, což se nám podařilo, takže z
tohoto pohledu jsme spokojeni, i

když to pro nás znamená nutnost
bodovat i v posledním zápase doma s Brodkem u Přerova. Kluci
zaslouží pochvalu za bojovnost,
ale v příštím utkání se musíme
hodně zlepšit v útočné fázi.“
TJ ORESVO Sokol Plumlov FK Nové Sady 4:5 (0:3)
Branky Plumlova: 53. Chmelař,
55. a 87. Parák, 80. Krejčí z pen.
Rozhodčí: Lizna - M. Vlk, Motal.
Plumlov bez ŽK. Diváků: 60. Sestava Plumlova: Krejčí - J. Kiška,
Kutný, Grmela, R. Bureš - Křupka (75. Daněček), Ševcůj (25. Ježek), P. Kiška, Parák - Frýbort st.,
Chmelař. Trenér: Pavel Musil.
Očima trenéra Pavla Musila:
„Těžko hodnotitelný zápas. První
půle byla z naší strany špatná. Třo
obrovské chyby a navíc zranění
Ševcůje nás dostalo hodně dolů.
Po změně stran se nám podařilo
rychle stáhnout na 2:3, ale z vymyšlené penalty šli hosté na 2:4.
V závěru jsme mohli při troše štěstí vyrovnat, ale po tom prospaném začátku jsme si to asi nezasloužili.“
-zv-

Čtverka Pavlovicím na rozloučenou

FC Kostelec na Hané - Slavoj Velké Pavlovice 4:0 (1:0)
Branky: 41. Páleníková, 50.,
54. a 79. Matoušková. Bez ŽK,
Rozhodčí: P. Antoníček. Rohy:
6:2. Diváků: 100. Sestava
Kostelce: Křupková - Burgertová, Křížková, Pitáková, Karásková (45. Oravcová) Knápková (78. Schönová),
Bošková, Tomešová, Hájková
(45. Všetičková) - Matoušková, Páleníková (85. Poučová).
Trenér: Petr Merta.
Pod zataženým nebem v sobotním odpoledni, hrála děvčata Kostelce poslední soutěžní utkání této sezony s posledním mužstvem tabulky.
Proti předešlému střetnutí
udělal trenér domácích Petr
Merta v základní sestavě celkem čtyři změny. Domácí
hráčky od začátku začaly velkým náporem, ale poslední celek tabulky velmi dobře a organizovaně bránil a obrana

MS DIVIZE ŽENY
Velkých Pavlovic dlouho čelila s úspěchem šancím domácích hráček. Kostelecké
holky nevyužily spoustu příležitostí, těsně před koncem prvního poločasu neproměnily
dokonce penaltu, ale hned po
ní se podařilo vstřelit první
branku. Druhý poločas začal
velkým náporem domácího
celku, který měl již utkání
jasně pod kontrolou a bylo
otázkou času, kdy budou padat
další branky. Vše vzala do
svých rukou výborná Matoušková, která hattrickem ukončila domácí trápení. Konec
utkání tak byl jednoznačnou
záležitostí domácího týmu,
který se svým výkonem odvděčil skvělému kosteleckému
publiku.
„Jsem spokojen s dobrým pří-

stupem k utkání, jen čekání na
první branku bylo delší, než
jsem očekával, ale jinak jsme
celé utkání měli pod kontrolou,“ uvedl trenér Petr Merta.
Po utkání se k němu vyjádřila
kapitánka domácího celku Tomešová, která řekla: „Špičková atmosféra po celou sezonu,
výborný trenér, klubový šéf
pan Píchal. Ze začátku to vypadalo na remízu, ale po první
brance se vše zlomilo a my
měly utkání pod kontrolou.“
Svou velkou spokojenost vyjádřila i nejlepší klubová kanonýrka. „Děkujeme za podporu skvělému publiku. I když
soupeř ze začátku velmi dobře
bránil, my jsme zápas zvládly
na výbornou,“ pochvalovala si
po utkání střelkyně Matoušková.
-pg-

8. června 2009

Z Kralic odjížděl Přerov bez zisku
FC Kralice na Hané
- 1. FC Přerov 2:1 (0:1)
Branky: 58. a 81. Z. Petržela - 30.
Novotný. Rozhodčí: Pěček - Niederle, O. Šrámek. Sestavy mužstev - Kralice: Kaštil - O. Petržela,
Ohlídal, Liška, M. Trnavský (87.
Kolář) - Valtr, Růžička, Vybíhal,
Hatle - Z. Petržela (90. Kofroň),
Dočkal. Trenér: Zdeněk Chytka.
Přerov: Kuba - Gřešák (89. Zselezo), Hrabal, Koranda, P. Matyáš - J. Matyáš (71. Smékal),
Schlehr, Pola (78. Machač), Jemelka - Holub, Novotný. Trenér:
Lubomír Ditrich.
KRALICE NA HANÉ - Sobotní odpoledne v Kralicích patřilo fotbalu. Domácí tým zde přivítal fotbalisty z Přerova.
Zá/sluhou zejména kralického
Zdeňka Petržely hostující
hráči neurvali ani bod a domácí výběr atakuje konečnou
třetí příčku Přeboru Olomouckého KFS!
Počátkem zápasu vystrašil přerovský útočník Novotný soupe-

ale na dorážku od Novotného byl krátký.
Stav po prvním poločase byl tedy 0:1.
„První polovina z naší strany byla dost špatná. Hráči přistoupili
ke hře dost laxně až lehkovážně,“ vyjádřil se k prvním 45
minutám trenér Chytka.
Do druhé půle šli Kraličtí s jasným cílem zvrátit stav utkání.
Na místo v obraně se vrátil Dočkal a na hrotu operoval Trnavský. Už v 58. minutě vyslal míč
za Kubova záda Zdeněk Petržela krásnou střelou z voleje a
rázem byl stav vyrovnán. Zbytek hry už patřil převážně domácímu kolektivu. V 69. minutě
se brankář hostujícího celku zapotil, když vyškrábl nebezpečný
centr Hatleho na břevno své svatyně. Útočník Petržela se často
dostával do gólových šancí. Jednu z nich v 81.minutě technickou střelou z hranice malého
vápna proměnil. Už podruhé tak
museli Přerovští lovit míč ze své
sítě. Závěrečné minuty patřily

NAVŠTÍVILI JSME
řovu obranu střelou z šestnáctky a
o dvě minuty později hlavičkou.
Oba pokusy ale v síti neskončily.
V 6. minutě se dostaly ke slovu
také Kralice. Jan Dočkal překvapivě v pozici útočníka poslal pozdrav z dvaceti metrů gólmanovi
Kubovi. Z podobné pozice pak
střílel i Matěj Vybíhal. Diváci viděli kombinační hru, ve které se
vyskytovaly individuální chyby.
V 11. minutě se ocitl sám před domácím brankářem Robert Holub,
ten však svoji šanci na otevření
skóre spálil. Už po uplynutí poloviny prvního poločasu byl domácí trenér Chytka nucen udělat
změny v sestavě. Odůvodnil tento tah tím, že přirovnal výkon
záložní řady k autu bez motoru.
30. minuta byla pro příznivce
kralického fotbalu neveselá. Jemelka zahrával rohový kop, nejvýše vyskočil hostující Rudolf
Pola. Jeho pokus Kaštil sice kryl,

Můj míč! Brání ho Matěj Vybíhal (vpravo) před svým soupeřem Jemelkou.
Foto: Stanislav Šmíd
spíše střídaní a z vítězné strany
strategickému pozdržení hry.
„Tak moc jsme se snažili v druhé
půli udržet nerozhodný stav, až
nás soupeř potrestal. První půli

jsme podle mého názoru zaslouženě vyhráli, v té druhé už to bylo horší. To ovšem patří k fotbalu,“ řekl po skončení zápasu přerovský trenér Ditrich.
-sš,zv-

Ostudná rukavice Protivanova v Hulíně
SK Spartak Hulín - TJ Sokol
Protivanov 5:0 (3:0)
Branky: 11. Dvořáček, 17. Třasoň, 30. Volek, 74. Mršťák, 84.
Kříž. Rozhodčí: Lalík - Nesrsta,
Orieščík. ŽK: Koutný - Ženata,
Látal, Dragon. Diváků: 100.
Sestava Protivanova: Vítek Ženata (70. Pospíšil), Vala,
Látal, Kulíšek - Valenta, Pászto,
Poláček, Dragon - Machálek,
M. Dostál (46. Bílek). Trenér:
Roman Sedláček.
Protivanovští se představili v
posledním venkovním střetnutí
letošní sezóny na hřišti Hulína a
moc dobrou reklamu si neudě-

DIVIZE „D“

na ve štychu a pro Třasoně nebylo problémem dopravit míč
za jeho záda - 2:0. Po této brance se konečně dostali ke slovu
také hosté, ale Dragon jedov- Petr ZAPLETAL (SK Spartak Hulín): „S posledním naším vykou na brankáře Gajdoše nevy- stoupením v domácím prostředí v letošní sezóně jsem spokojený. Vyzrál. Vražednou půlhodinu hráli jsme naprosto zaslouženě, když po celé utkání jsme měli hru
hostů zakončil třetí brankou pod kontrolou a ke kvalitnímu hernímu projevu jsme přidali i hezké
agilní Volek, který hlavou zužit- branky. Klukům za dnešní prezentaci naší společné práce děkuji, prokoval Třasoňův centr. Do konce tože se nám v zápasu objevovaly i věci, na kterých jsme pracovali v
poločasu se ještě blýskl domácí tréninkovém procesu, a to každého trenéra těší.“
brankář při dorážce Machálka, Roman SEDLÁČEK (Sokol Protivanov): „Někteří hráči ten zápas
aby na druhé straně opět pro- odchodili. Celkově jsem z přístupu v posledních zápasech hodně
kázal svůj um Vítek při střelách zklamaný, opravdu k tomu co teď předvádíme nemám co říct.“ -zvMršťáka, Dvořáčka a Třasoně.
Za rozhodnutého stavu se ve roztřásl hlavou břevno domácí ní akci Mršťák. Konečnou „kudruhé půli hrálo bez většího na- Ditrich, aby v 74. minutě zako- latou“ podobu skóre stanovil
sazení, ale šance byly. Nejprve nčil excelentně svou individuál- jemnou tečí Kříž.
-zv-
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lali. Nebýt gólmana Vítka, tak
mohli odjíždět z Kroměřížska s
mnohem větším nákladem než
jen pětibrankovým…
Vítek musel být ve střehu hned
od prvních minut. Pokus Třasoně proletěl těsně nad, ale rukavice ho pálily po Číhalově
dělovce. Na střelu Dvořáčka
však už byl hostující gólman
krátký. Jednostranná partie pokračovala a po zneškodnění tutovky Koutného nechala protivanovská obrana svého gólma-

„Haná derby“ skončilo bez vítěze
TJ Haná Prostějov - TJ Haná
Nezamyslice 2:2 (0:1)
Branky: 59. Novák, 82. Cibulec 43. Mariánek, 85. Štvrtecký. Rozhodčí: Fukna - Janík, Novák. ŽK:
Cibulec - Lakomý. ČK: Lakomý,
Musil (oba N). Diváků: 50. Sestavy mužstev - Haná Prostějov: Pastyřík - Jančiar, Vyskočil (12. J. Novák), St. Ociepka, Chum - Ondráček, J. Zbožínek, Bartoš, P. Trnavský - Cibulec, Sedláček.
Trenér: Daniel Kolář. Haná Nezamyslice: Buriánek - Štvrtecký,
Král, Přikryl, Matoušek - Holub,
Mariánek, Pavelka, Musil - Fialka, Lakomý. Trenér: Drahomír
Crhan.

ka, ale zblízka proti domácímu
gólmanovi neuspěl a vybojoval
pouze roh. O pět minut později
prováděl rohový kop domácí J.
Zbožínek, našel hlavu Sedláčka
jehož pokus těsně minul Buriánkovu svatyni. Těsně před koncem
poločasu však prošel centr hostujícího Štvrteckého na volného
Mariánka a ten nezaváhal - 0:1. V
šatně domácích pak bylo trochu
více vzruchu než na hřišti!!! Domácí si slova svého kormidelníka
vzali k srdci a hned od počátku se
snažili vyrovnat. Podařilo se jim to
až v 59. minutě. Míč létal v pokutovém území hostí zleva doprava
až skončil na noze „tenisového
matadora“ Jirky Nováka a ten nezadržitelně k tyči srovnal na 1:1. O
minutu později z protiútoku napálil hostující „Fiat“ Fialka prud-

I.B. TŘÍDA, SKUPINA „B“

lářem, (svatba zapáleného klubového činovníka Oldřicha Bezdomnikova), kterému tímto celý
tým i sportovní redakce Prostějovského Večerníku gratuluje, nastoupili v posledním domácím utkání proti své jmenovkyni z Nezamyslic. Domácí měli hostům co
oplácet, neboť na podzim odjeli z
„Nezátek“ s dvougólovou nadílkou po nevalném výkonu. Hosté
se však opět nezalekli výše postaveného soupeře a hned od počátku
domácí tým těžce proháněli a bylo
jen otázkou času, kdy se prosadí i
Svátečně naladění hráči Prostějo- střelecky. Rychlonozí hosté dávali
va, v čele s do obleku vyfešákova- domácím opravdu zabrat. Přesto
ným trenérem Danielem Ko- ale první šanci měli domácí v po-

době trestného kopu J. Zbožínka v
5. minutě, který odrazila obrana
hostí do pole. Ve 12. minutě se při
ostřejším zákroku zranil domácí
stoper Vyskočil a na hřiště naskočil extenista Jiří Novák, protože v
tomto zápase dal trenér příležitost
široké lavičce. V 16. minutě zahrozili i hosté, ale tečovaná střela
Pavelky skončila v Pastyříkově
náruči. Běhaví Nezamysličtí však
byli nebezpeční ze všech svých
útoků. Domácí se snažili také ztéci nezamyslickou obranu, ale na
centr Zbožínka marně vyskakovali Chum i Cibulec. Ve 28. minutě
po tlaku hostí se k míči v pokutovém území dostal agilní Pavel-

kým volejem míč a domácí strážce
Pastyřík s obtížemi vyrazil na roh.
To už hosté hráli oslabeni o vyloučeného Musila za ostrý faul zezadu. V 72. minutě chyboval hostující gólman při malé domů, nahrál
volnému Trnavskému, ale jeho
střela šla mimo branku. V 82. minutě dostal pas na hranici ofsajdu
domácí Cibulec a když obešel i
brankáře Nezamyslic otočil zápas
na 2:1. O tři minuty později hosté
podnikli rychlý brejk a míč se po
sérii přihrávek dostal k nabíhajícímu Štvrteckému a ten srovnal
na 2:2. Je paradoxem, že ihned po
vstřelené brance byl vyloučen hostující Lakomý. Za kritiku rozhodčího dostal druhou žlutou = červená. Zápas tak i přes hektický
závěr dospěl do remízového konce.
-ol-
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ZÁPASOVÁ NABÍDKA
DIVIZE, SKUPINA„D“
29. kolo (30. hrané): TJ Sokol Protivanov - MKZ Rájec-Jestřebí (neděle
14.6., 16:30, Krasula - Picmaus, Juřička),FC Forman Boskovice - Sokol Konice (sobota 13.6., 16:30, Sláma - Tomášek, Machát).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
30. kolo: TJ Zlaté Hory -TJ Sokol Určice (sobota 13.6., 16:30 hodin), FC Želatovice - FC Kralice na Hané (neděle 14.6., 16:30 hodin).
I.ATŘÍDA, SKUPINA„B“
26. kolo: SK Jesenec - TJ ORESVO Sokol Plumlov (neděle 14.6., 16:30 hodin), TJ Sokol Čechovice - FK Brodek u Přerova (neděle 14.6., 16:30 hodin),
TJ Sokol Klenovice n.H. - TJ Sokol Kožušany (sobota 13.6., 16:30 hodin), TJ
Sokol Troubky -TJ Sokol Mostkovice (neděle 14.6., 16:30 hodin), SK Lipová
- FKM Opatovice/Všechovice (neděle 14.6., 16:30 hodin).
I.B TŘÍDA, SKUPINA„A“
26. kolo: FC Kostelec na Hané - TJ Sokol Pivín (neděle 14.6., 16:30 hodin),
TJ Sokol Vrchoslavice - FK Němčice nad Hanou (neděle 14.6., 16:30 hodin),TJ Slavoj Kojetín -TJ Haná Prostějov (sobota 13.6., 16:30 hodin), TJ Haná Nezamyslice - TJ Sokol Tovačov (sobota 13.6., 16:30 hodin).
II. TŘÍDA- PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
26. kolo: FC Dobromilice - Sokol Přemyslovice (NE 14.6., 16:30), Sokol Otaslavice - TJ Sokol Brodek u Prostějova (NE 14.6., 16:30), TJ Sokol Zdětín FC Hvozd (SO 13.6., 14:00), Sokol Vrahovice - TJ Sokol Držovice (SO 13.6.,
16:30), TJ Sokol Určice „B“ - FC Výšovice (SO 13.6., 16:30), TJ Sokol Čechovice „B“ - TJ Sokol Protivanov „B“ (NE 14.6., 10:00), Sokol Konice „B“
- Sokol Bedihošť (NE 14.6., 16:30, UMT).
III. TŘÍDA
26. kolo: TJ Smržice - TJ Jiskra Brodek u Konice (NE 14.6., 16:30),TJ Horní Štěpánov - TJ Pavlovice u Kojetína (NE 14.6., 16:30), FC Kralice na Hané
„B“ - TJ Otinoves (NE 14.6., 16:30), FC Ptení - Sokol Vícov (NE 14.6., 16:30),
TJ Sokol Tištín - SK Jesenec „B“ (SO 13.6., 16:00), TJ Vitčice - Sokol Čechy
pod Kosířem (SO 13.6., 16:30), FC Kostelec na Hané „B“ - Sokol Olšany (SO
13.6., 16:30).
IV. TŘÍDA, SKUPINA„A“
18. kolo: TJ Krumsín - Sokol Rozstání (NE 14.6., 16:30), TJ Haná Prostějov
„B“ - TJ Sokol Kladky (NE 14.6., 16:30), Sokol Přemyslovice „C“ TJ Sokol Drahany (SO 13.6., 16:30), Sokol Otaslavice „B“ - FC Hrubčice (SO
13.6., 16:30).
IV TŘÍDA, SKUPINA„B“
18. kolo: TJ Želeč -TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“ (NE 14.6., 16:30), Sokol Přemyslovice „B“ - FK Němčice nad Hanou „B“ (NE 14.6., 16:30), FC
Morávia Doloplazy - TJ Sokol Ivaň (NE 14.6., 16:30), TJ Haná Nezamyslice
„B“ - TJ Biskupice (NE 14.6., 10:00).
Moravskoslezská divize dorostu, skupina „D“
15. kolo (26. hrané):1. SK Prostějov - FC Velké Meziříčí (sobota 13.6., 10:15
starší a 12:30 mladší, Kubica - Němec, Šrámek, hřiště Olšany).
Krajský přebor, starší dorost
26. kolo: Viktorie Přerov - FC Kostelec na Hané (sobota 13.6., 10:00, ), FC
Kralice na Hané -TJ Slavoj Černovír (sobota 13.6., 10:00, ), FK SAN-JV Šumperk - TJ Sokol Čechovice (sobota 13.6., 12:15, ), TJ Haná Nezamyslice FKM Konice (neděle 14.6., 13:00, ).
Krajský přebor, mladší dorost
26. kolo: Viktorie Přerov - FC Kostelec na Hané (sobota 13.6., 12:15), FC Kralice na Hané TJ Slavoj Černovír (sobota 13.6., 12:15), FK SAN-JV Šumperk
- TJ Sokol Čechovice (sobota 13.6., 10:00, ), TJ Haná Nezamyslice - FKM
Konice (neděle 14.6., 15:15).
Krajská soutěž, skupina „B“, starší dorost
26. kolo: TJ Sokol Určice - FK Hlubočky (sobota 13.6., 14:15 hodin), TJ Sokol Vrahovice - Chválkovice (sobota 13.6., 13:30 hodin),
Přebor OFS Prostějov - dorost
30. kolo: FK Němčice nad Hanou -TJ Sokol Pivín (SO 13.6., 10:45), FC Dobromilice - Sokol Otaslavice (SO 13.6., 9:30), TJ Sokol Mostkovice - Sokol Přemyslovice (SO 13.6., 10:00), TJ Sokol Protivanov -TJ Sokol Brodek u Prostějova (SO 13.6., 11:00), SK Lipová - FC Výšovice (NE 14.6., 10:15), FKM Konice „B“ -TJ Sokol Držovice (NE 14.6., 13:30, hřiště Kladky), TJ Sokol Klenovice na Hané - TJ Jiskra Brodek u Konice (NE 14.6., 16:30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-zv-

HLASY TRENÉRŮ

Daniel KOLÁŘ (Haná Prostějov): „Úvodní poločas byl z naší strany doslova tragický. Soupeř nás předčil v nasazení, rychlosti, prakticky ve všem!
Ve druhé půli jsme se mírně zlepšili a s vyrovnáním hry přišlo i srovnání skóre. Přestože jsme se dostali šťastnou brankou krátce před koncem do vedení,
o které jsme vinou hrubé chyby vzápětí přišli, tak by naše výhra byla nezasloužená. Remíza je spravedlivým vyjádřením poměru sil na hřišti.“ Drahomír CRHAN (TJ Haná Nezamyslice): „V prvním poločase jsme byli aktivnější a povětšinou i lepší. Z několika šancí se však k naší škodě ujala jen hlavička Mariánka. Po změně stran jsme nechtěli měnit styl naší hry, ale režii utkání vzali do svých rukou rozhodčí. Vyrovnání nás ještě nechalo v klidu, ale
ten druhý gól z dvoumetrového ofsajdu už nás rozhodil. Každopádně by však
hráči měli podobné okamžiky řešit s chladnější hlavou. Kluky musím pochválit za zlepšenou výkonnost, kterou předvádějí v posledních zápasech.
Před zápasem bychom bod brali, bereme ho i tak, ale stejně si myslím, že jsme
měli vyhrát. Výborně zahrál Mariánek, přestože měl v nohách dopolední
zápas za dorost! Věřím, že ten bod nám už dává jistotu záchrany.“
-zv-

* FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY *
DIVIZE, SKUPINA„D“
28. kolo (29. hrané): Sokol Konice-FK Šardice 3:4,
FK Mohelnice-Moravičany-SK Líšeň 1:3, FS Napajedla-Framoz Rousínov 2:0, SK Spartak Hulín-Sokol Protivanov 5:0,MKZ Rájec-Jestřebí-FC Forman
Boskovice 3:1, SK Dekora Ždírec nad Doubravou-FC
Velké Meziříčí 0:0, FC Žďas Žďár nad Sázavou-FC
Viktoria Otrokovice 3:3, SK Rostex Vyškov-Horácký
FK Třebíč 1:1.
1. FK Šardice
2. SK Líšeň
3. Hulín
4. Třebíč
5. Vyškov
6. Otrokovice
7. Žďár
8. Konice
9. Protivanov
10. V. Meziříčí
11. Rousínov
12. FS Napajedla
13. Boskovice
14. Rájec-Jestřebí
15. Ždírec
16. Mohelnice

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

21
20
16
13
13
11
10
11
10
9
10
8
8
7
7
7

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

4
4
6
7
8
11
11
14
13
12
15
12
15
15
16
18

64:24
60:23
57:24
38:22
44:32
47:39
48:53
45:66
34:36
36:46
32:38
35:50
28:52
32:50
26:45
32:58

67
65
55
48
47
40
38
37
36
35
34
33
30
28
27
25

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
29. kolo: Sokol Určice-Sokol Leština 3:6, 1.HFK
Olomouc "B"-TJ Zlaté Hory 3:2, FK Kozlovice-TJ Jeseník 1:0, FK Šternberk-TJ Tatran Litovel 3:2, FC
Kralice na Hané-1.FC Přerov 2:1, SK Loštice-FC
Želatovice 1:1, FK Mikulovice-TJ Sokol Ústí u Hranic 1:1, FC Hněvotín-FC Dolany 1:2.
1. FK Mikulovice
2. 1.HFK Ol. "B"
3. FC Kralice
4. TJ Tatran Litovel
5. FC Dolany
6. Sokol Určice
7. FC Hněvotín
8. FK Kozlovice
9. TJ Jeseník
10. FC Želatovice
11. Ústí u Hranic
12. FK Šternberk

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

21
17
15
15
13
12
12
11
11
10
10
10

4
5
4
1
5
8
5
5
5
6
5
5

4
7
10
13
11
9
12
13
13
13
14
14

70:28
57:34
41:35
54:36
59:49
47:49
49:46
60:57
41:48
60:66
44:52
44:56

67
56
49
46
44
44
41
38
38
36
35
35

13. 1.FC Přerov
14. Sokol Leština
15. TJ Zlaté Hory
16. SK Loštice

29 10 4 15 44:43
29 8 8 13 36:68
29 8 6 15 31:54
29 7 8 14 37:53

34
32
30
29

I.ATŘÍDA, SKUPINA"B"
25. kolo: FKM Opatovice-Všechovice-SK Jesenec
0:1, TJ Sokol Mostkovice-SK Lipová 3:2,TJ Sokol
Kožušany-TJ Sokol Troubky 3:2, SK Náměšť na
Hané-TJ Sokol Klenovice na Hané 5:0, FK Brodek
u Přerova-TJ Sokol Bělotín 0:1, Spartak VTJ Lipník
nad Bečvou-TJ Sokol Čechovice 0:0, TJ ORESVO
Sokol Plumlov-FK Nové Sady 4:5.
1. TJ Sokol Bělotín 25
2. SK Jesenec
25
3. Kožušany
25
4. Náměšť na Hané 25
5. Brodek u Přerova 25
6. TJ Sokol Troubky 25
7. Opatovice-Všech. 25
8. FK Nové Sady 25
9. Klenovice na H. 25
10. Plumlov
25
11. Čechovice
25
12. Lipník nad B.
25
13. Mostkovice
25
14. SK Lipová
25

17
16
14
13
12
11
10
8
9
9
9
8
6
2

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

6
5
10
10
9
8
7
7
11
13
14
13
11
20

53:25
64:30
47:46
55:41
60:45
47:32
34:33
35:36
36:50
45:52
30:41
31:40
26:47
14:59

53
52
43
41
40
39
38
34
32
30
29
28
26
9

I.BTŘÍDA, SKUPINA"A"
25. kolo: TJ Sokol Tovačov-FC Kostelec na Hané
2:0, TJ Haná Prostějov-TJ Haná Nezamyslice 2:2,
TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou-TJ Slavoj Kojetín
1:2, FK Němčice nad Hanou-TJ Sokol Radslavice
4:0, Sokol Domaželice-TJ Sokol Vrchoslavice 1:5,
Tatran Všechovice-TJ Sokol Horní Moštěnice 5:2, TJ
Sokol Pivín-FK Býškovice/Horní Újezd 0:0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TJ Slavoj Kojetín 25
Tatran Všechovice25
Býškovice
25
TJ Haná PV
25
Horní Moštěnice 25
Kostelec na H. 25
Hustopeče nad B. 25
Vrchoslavice
25
TJ Sokol Tovačov 25

18
18
14
12
11
11
9
7
8

5 2
4 3
5 6
6 7
5 9
5 9
8 8
10 8
5 12

63:30
70:28
41:27
56:40
39:28
45:36
41:35
38:45
34:38

59
58
47
42
38
38
35
31
29

10. TJ Sokol Pivín
11. Nezamyslice
12. Radslavice
13. Domaželice
14. Němčice nad H.

25
25
25
25
25

7
6
5
2
3

6
8
8
8
5

12
11
12
15
17

36:59
28:35
26:48
27:56
24:63

27
26
23
14
14

PŘEBOR OFS Prostějov
25. kolo:Sokol Přemyslovice-TJ Sokol Určice "B"
0:0, TJ Sokol Brodek u Pv-FC Dobromilice 5:0
(Zbořil, P. Piňos, R. Piňos, Kaplánek, Zapletal), TJ Sokol Držovice-TJ Sokol Otaslavice 2:0 (Dokoupil,
Kolkop), FC Hvozd-Sokol Vrahovice 1:5(L. Poles Dvořák 2, Smička, Šedivý, Studený), TJ Sokol Protivanov "B"-TJ Sokol Zdětín 3:1 (Poláček 2, Pavlů Hrazdil), Sokol Bedihošť-TJ Sokol Čechovice "B"
0:5 (Horák 2, Grepl, L. Šťastný, Kolečkář), FC Výšovice-Sokol Konice "B" 3:0 (Kvapil, K. Koukal, Batík).
1. Sokol Vrahovice 25
2. Určice "B"
25
3. Držovice
25
4. Sokol Bedihošť 25
5. Sokol Konice "B" 25
6. TOtaslavice
25
7. Brodek u Pv
25
8. FC Hvozd
25
9. Přemyslovice
25
10. Protivanov "B" 25
11. TJ Sokol Zdětín 25
12. Čechovice "B" 25
13. FC Výšovice
25
14. FC Dobromilice 25

17
15
13
13
10
10
9
8
7
7
7
8
7
6

6
6
7
3
5
5
5
8
10
7
6
3
2
3

2
4
5
9
10
10
11
9
8
11
12
14
16
16

62:27
42:33
53:36
46:43
39:33
53:51
51:49
37:42
40:31
34:43
28:33
37:61
33:51
40:62

57
51
46
42
35
35
32
32
31
28
27
27
23
21

III. třída, OFS
25. kolo:TJ Pavlovice u Kojetína-TJ Tištín 1:1, Jiskra
Brodek u Konice-TJ Horní Štěpánov 3:4, TJ Otinoves-TJ Smržice 2:1, Sokol Vícov-FC Kralice na Hané
"B" 3:2, Sokol Olšany-FC Ptení 5:0, Sokol Čechy p.
K.-FC Kostelec na Hané "B" 6:1, Jesenec „B“ Vitčice nehráno, hosté se nedostavili!!!
1.
2.
3.
4.
5.

Sokol Olšany
Brodek u Konice
TJ Otinoves
Kralice "B"
Pavlovice

25
25
25
25
25

18
15
15
13
13

4
6
3
5
3

3
4
7
7
9

74:22
69:33
60:42
57:34
59:64

58
51
48
44
42

6. TJ Smržice
25 11 3 11 55:47 36
7. Horní Štěpánov 25 10 3 12 48:60 33
8. Kostelec "B"
25 8 5 12 38:63 29
9. TJ Tištín
25 7 6 12 34:47 27
10. Sokol Čechy p. K. 25 8 2 15 52:52 26
11. Sokol Vícov
25 8 2 15 43:56 26
12. FC Ptení
25 7 5 13 25:48 26
13. TJ Vitčice
24 7 4 13 44:74 25
14. SK Jesenec "B" 24 7 3 14 41:57 24
IV. třída, OFS skupina „A“
17. kolo:TJ Sokol Zdětín "B"-TJ Haná Prostějov "B"
2:4, Sokol Rozstání-Sokol Přemyslovice "C" 1:4, FC
Hrubčice-TJ Krumsín 3:6, Sokol Kladky-Sokol Otaslavice "B" 3:0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Přemyslovice "C" 15 13 1 1 49:12
Sokol Kladky
15 10 3 2 36:12
TJ Haná PV "B" 15 10 3 2 42:21
TJ Krumsín
15 9 0 6 38:27
Sokol Drahany 15 5 2 8 20:29
FC Hrubčice
15 4 4 7 25:33
Sokol Rozstání 15 4 2 9 20:36
Otaslavice "B" 15 3 0 12 15:46
Zdětín "B"
16 2 1 13 16:45

40
33
33
27
17
16
14
9
7

IV. třída, OFS skupina „B“
17. kolo: FK Němčice nad Hanou "B"-TJ Haná Nezamyslice "B" 2:5, Sokol Ivaň-Sokol Přemyslovice
"B" 6:1, TJ Sokol Brodek u Pv "B"-FC Morávia Doloplazy 4:1, Sokol Tvorovice-TJ Želeč 5:2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nezamyslice "B" 15 12 1 2
Sokol Tvorovice 16 9 1 6
Sokol Ivaň
15 8 1 6
Přemyslovice "B" 15 7 3 5
TJ Biskupice
15 6 2 7
TJ Želeč
15 3 8 4
Němčice "B"
15 5 2 8
Brodek u Pv "B" 15 5 1 9
Doloplazy
15 3 1 11

44:20
56:34
38:36
29:35
50:39
23:23
34:36
30:45
22:58

37
28
25
24
20
17
17
16
10

MSDD - starší dorost
26. kolo: FC Velké Meziříčí - FK Humpolec 1:2, FC
Slovan Havlíčkův Brod - Městský SK Břeclav 1:3, FC
Dosta Bystrc-Kníničky - HFK Třebíč 2:3, SK Líšeň ČSK Uherský Brod 5:1, SFK Vrchovina - ČAFC Ži-

denice Brno 2:1, FC Viktoria Otrokovice - 1.SK
Prostějov 2:2, Tatran Brno Bohunice - FK Kunovice
6:2.
1. SK Líšeň
2. Třebíč
3. Prostějov
4. Břeclav
5. Bohunice
6. Bystrc
7. Otrokovice
8. V. Meziříčí
9. Vrchovina
10. Uh. Brod
11. H. Brod
12. Humpolec
13. Židenice
14. Kunovice

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

18
18
14
12
11
10
9
9
10
9
8
7
6
5

4
2
5
2
5
6
8
7
4
3
5
2
2
3

3
5
6
11
9
9
8
9
11
13
12
16
17
17

69:17
69:24
52:31
43:39
54:51
47:40
42:38
40:37
37:39
31:63
43:53
41:64
28:62
27:65

58
56
47
38
38
36
35
34
34
30
29
23
20
18

KRAJSKÝ PŘEBOR, STARŠÍ DOROST
25. kolo:FKM Konice-Viktoria Přerov 1:2, TJ Sokol Čechovice-TJ Haná Nezamyslice 4:0,TJ Slovan
Černovír-FK SAN JV Šumperk 1:5, TJ Tatran Litovel-FC Kralice na Hané 5:2, FK Mohelnice/Moravičany-FK Šternberk 2:2, Spartak VTJ Lipník n.B.-1. HFK Olomouc "B" 0:3, FC Kostelec na
Hané-TJ Sokol Tovačov 1:4. Dohrávka 23. kola:
FC Kostelec na Hané - FK Šternberk 0:5.
1. Šumperk
25
2. 1. HFK Ol. "B" 25
3. TJ Tatran Litovel 25
4. Mohelnice
25
5. Černovír
25
6. Lipník n.B.
25
7. Čechovice
25
8. FK Šternberk
25
9. Viktoria Přerov 25
10. FKM Konice
25
11. TJ Sokol Tovačov 25
12. Nezamyslice
25
13. Kralice na Hané 25
14. Kostelec na H. 25

21
19
20
17
12
10
9
8
8
8
7
6
5
2

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

3 103:21
0 95:17
3 72:25
3 71:26
10 53:52
11 37:63
11 37:38
13 40:45
14 37:55
14 35:62
15 31:70
17 24:62
16 31:58
22 22:94

64
63
62
56
39
34
32
28
27
27
24
20
19
7

KRAJSKÝ PŘEBOR, MLADŠÍ DOROST
25. kolo: FKM Konice-Viktoria Přerov 0:1, TJ Sokol Čechovice-TJ Haná Nezamyslice 8:2,TJ Slovan

Černovír-FK SAN JV Šumperk 0:4, TJ Tatran Litovel-FC Kralice na Hané 5:0, FK Mohelnice/Moravičany-FK Šternberk 4:1, Spartak VTJ Lipník n.B.-1.HFK Olomouc "B" 1:5, FC Kostelec na
Hané-TJ Sokol Tovačov 8:1. Dohrávka 23. kola:
FC Kostelec na Hané - FK Šternberk 0:6.
1. 1.HFK Ol. "B"
2. Šumperk
3. Mohelnice
4. FK Šternberk
5. Viktoria Přerov
6. Černovír
7. TJ Tatran Litovel
8. Kostelec na H.
9. Tovačov
10. Čechovice
11. Lipník n.B.
12. Kralice na Hané
13. FKM Konice
14. Nezamyslice

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

20
18
18
16
15
12
12
10
9
8
6
4
4
2

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

1
2
6
5
7
11
11
13
13
13
16
17
18
21

92:20 64
76:20 59
87:21 55
64:31 52
51:41 48
76:39 38
57:47 38
61:62 32
48:72 30
49:60 28
24:66 21
28:68 16
22:10215
19:105 8

PŘEBOR OFS, DOROST
29. kolo: Sokol Otaslavice-FK Němčice nad Hanou
5:2, TJ Sokol Brodek u Pv-FC Dobromilice 0:13, Sokol Přemyslovice-TJ Sokol Protivanov 0:7, FC Výšovice-TJ Sokol Mostkovice 1:2, TJ Sokol Držovice-SK
Lipová 0:2, TJ Sokol Pivín-TJ Sokol Klenovice na
Hané 7:0. Nehlášený výsledek 28. kola: MostkoviceDržovice 1:1.
1. SK Lipová
25
2. FC Dobromilice 25
3. TJ Sokol Pivín 25
4. Klenovice na H. 25
5. Protivanov
25
6. Sokol Otaslavice 25
7. Němčice nad H. 25
8. Mostkovice
25
9. Držovice
25
10. FC Výšovice
25
11. FKM Konice "B" 25
12. Brodek u Konice 25
13. Brodek u Pv
25
14. Sokol Přemyslovice25

21
20
19
18
15
15
11
8
7
8
7
6
5
0

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

1 137:11 66
2 124:25 63
3 97:23 60
7 95:60 54
8 109:43 47
9 92:54 46
11 71:63 36
14 65:73 27
13 51:57 26
17 45:117 24
17 49:102 22
17 38:95 20
17 40:127 18
24 9:172 1

8. června 2009

Mladí nohejbalisté opět válcují soupeře
Mužský druholigový výběr dovezl bod z Kroměříže, dorostenci vybrakovali pražskou Solidaritu a
rezerva prohrála se Šumperkem.
2. liga muži: NK Bajda Kroměříž
- Sokol I Prostějov 5:5
Vsobotu 6.června zajížděli prostějovští nohejbalisté Sokol I Prostějov
na další druholigový zápas v nohejbalu na kurty NK Bajdy Kroměříž.
Vzhledem ke značnému posílení
celku Kroměříže o bývalého extraligového hráče Vyškova Zemánka se
očekávalo velmi vyrovnané utkání.
Prostějovský celek vedl v tomto druholigovém zápase již 4:1 a 5:3 a
přesto nakonec dovezl domů pouze
jeden bodík. Body za Sokol I Prostějov v tomto zápase získaly dvojice:
Pluháček - Procházka, Klaudy - Husařík, Pacejka -Valenta a dvakrát trojice Valenta - Klaudy - Husařík. „V
tomto zápase se očekávalo, zda opora celku Prostějova Tomáš Procházka je po svém zranění již natolik fit,
aby s plným nasazením absolvoval
celý zápas. To se sice podařilo, ale
tréninkový výpadek a přece jenom
stále plně nedoléčená noha se na jeho výkonu projevila. Navíc plně jako v jiných zápasech se nedařilo jeho deblovému partáku L. Pluháčkovi, ale takové jsou již zápasy družstev. Další zápas hrajeme ve Vsetíně
a stále se ještě nevzdáváme myšlenky na play-off o postup do 1. ligy,“
uvedl mládežnický šéftrenér Sokol I
Richard Beneš.
Extraliga dorost: Solidarita Praha - Sokol I. Prostějov 0:6
Dorostenci Sokola I hráli svůj další
zápas ve finálové skupině dorostenecké extraligy v neděli 7. června
2009 v Praze se stále se lepšícím
týmem Solidarity Praha, který se již
jako nováček soutěže řádně otřepal a
v minulém kole dokonce sebral bod
aspirantu na jednu z medailí SKP
Žďáru nad Sázavou po remíze 5:5.
Sestava Sokola I navíc nezůstala
stejná jako v předcházejícím vítězném domácím klání s družstvem
Českých Budějovic pro zranění
smečaře F. Lokoče. Po dvojicích byl
stav 2:0 pro Sokol I Prostějov, když
hostující dvojice Valenta - Pacejka
zdolala dvojici soupeře. Ve druhém
utkání nejlepší dvojka Sokola I
Klaudy - Dočekal po dobrém výkonu porazila dvojku domácích 2:0. Již
trojice naznačily, že body zřejmě budou putovat do Prostějova. Hostující
trojice Dočekal -Anděl - Pírek si poradila s trojicí Solidarity 2:0, stejně

tak vyhrála své utkání prostějovská
trojka Klaudy - Pacejka - Valenta
nad nejsilnější formací hostů opět po
kvalitním výkonu celé trojice 2:0. V
opět nově sestavené třetí dvojici, v
níž hrál Anděl s Pírkem podali oba
dorostenci hostů bojovný výkon a
snadno zvítězili 2:0 na sety. V singlu
Klaudyho a Vedrala byl viděn oboustranně solidní nohejbal v němž měl
nakonec navrch 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 nadále 1. místo v tabulce před celkem SK Kotlářky Praha. „Před zápasem jsem
hráče varoval před snadným zápasem a jsem spokojen jsem s nasazením všech hráčů a nakonec i s výsledkem, neboť dát soupeři ve finálové skupině dvakrát za sebou
„kanára“ je pro sebevědomí hráčů v
dalších zápasech vždy hodně důležité. Další extraligový zápas před
prázdninovou pauzou hrajeme
právě na Kotlářce Praha o průběžné
vedení v soutěži. Pevně věřím, že na
zápas bude k dispozici již vyléčený
Tomáš Drobil i další marod v týmu
Lokoč,“ směřuje už své myšlenky
kouč Richard Beneš k blížícímu se
šlágru soutěže.
Moravský pohár žáků
V neděli 7. června se odehrálo v
Modřicích již V. kolo dlouhodobé
soutěže „Moravského poháru
žáků“, přičemž toto soutěžní kolo se
hrálo současně o „Pohár starosty
Modřic“. V turnaji si opět skvěle
vedla trojice Prostějova v sestavě:
Ftačnik, Roba a Pospíšil, která neprohrála v konkurenci 8 trojic ani jediný zápas a obsadila v bodovaném
přeboru celkové 1. místo a již se v
celkovém hodnocení přiblížila dosud vedoucím Modřicím. Navíc
nejlepším hráčem celého turnaje
byl vyhlášen prostějovský žák Tomáš Roba.
KP: Sokol I Prostějov „B“ - NK
Šumperk 1:6
Rezerva Sokola I Prostějov prohrála v sobotu 6. června své další utkání krajského přeboru na domácí
půdě s lepšícím se družstvem NK
Šumperk, který již dýchá na záda
vedoucím celkům krajského přeboru poměrem 1:6, když jediný bod za
Prostějov udělala dvojice AndělPírek. Záložní celek Sokola I Prostějov si i po tomto prohraném zápase udržel vedoucí postavení v krajském přeboru.
-rb,zv-

„Letos se jednalo o historicky nejúspěšnější
ročník,“ říká turnajová ředitelka Czech Open
Právě skončený tenisový turnaj
UniCredit Czech Open opět nezklamal. Osvědčená pořádající
marketingová agentura TK PLUS
opět připravila prostějovským fanoušku vskutku lahodné sportovní, ale kulturně-společenské menu. Elitní hráči okruhu ATP v čele
s kompletním národním Daviscupovým týmem a vskutku sladká
třešnička v podobě exhibičního
vystoupení ruské krásky Anny
Kurnikovové, udělala z Agrofert
Arény na týden střed tuzemského
sportovního dění. Všechno na povel měla z pozice ředitelky prostějovská rodačka a bývalá hráčka
světové špičky Petra PíchalováLangrová, která poskytla bezprostředně po skončení turnaje Prostějovskému Večerníku exkluzivní
rozhovor.
¤ Jaké ve vás převládají pocity
bezprostředně po skončení turnaje?
„Určitě spokojenost. Zvládli jsme
to i přes nepřízeň počasí co se po
organizační stránce bez problémů.
Co se týká avizovaných akcí, tak
musím říci, že mám úplně totožné
pocity. Po sportovní stránce bylo
také vše v pořádku. Patnáct hráčů
první světové stovky a tři nejlepší
Češi, to bylo neskutečně kvalitní
obsazení. Navíc se dostal do finále
český hráč. Úplně nejvíc mě však
překvapila návštěvnost. O náš turnaj byl vždycky zájem, ale pravděpodobně ten fakt, že tady byl
Radek (Štěpánek) s Tomášem
(Berdych) předčil naše očekávání.
Prakticky od prvního kola bylo na
všechny zápasy beznadějně plno!“
¤ Před turnajem jste zmínila, že
ideálem by bylo české finále. Na-

konec se to splnilo z poloviny, ale
jméno Jana Hájka bylo určitě
nečekané…
(úsměv) „Přesně tak. Tenis je sport
a ten je nevyzpytatelný. Odehrát
za ty hráče to nemůžeme a podobná přání se málokdy splní. Obrovská škoda bylo zranění Radka. To
byla obrovská ztráta pro turnaj, ale
především neštěstí samotného
hráče, který chtěl turnaj moc vyhrát. Honza však v minulosti náš
turnaj vyhrál, navíc je to Prostějovák. Pro něj, ale i pro celý turnaj je
to jeho vítězství obrovským úspěchem. Co se týká Tomáše Berdycha, tak ten tady neměl formu, ale
bojoval jak nejvíce to šlo.“
¤ Jak jste spokojena s celkovou
kvalitou?
„Ta mě hodně mile překvapila.
Letos tady byla vidět už od prvního kola velmi vysoká úroveň
všech zápasů. Myslím, že to také
lidé ocenili, protože i když Radek
vypadl už v úterý, tak bylo v hledišti pořád narváno. Diváci si užívali například výkony Ljubičiče, ale
i dalších hvězd.“
¤ Nebylo pro vás překvapením
nebo i zklamáním brzké vypadnutí předchozích vítězů Calleriho s Roitmanem?
„Musím říci, že trochu bylo. Oba
dva byli v Prostějově totiž
poměrně brzy. Trénovali tady s
velkým doprovodem trenérů, takže se připravovali poctivě. Navíc
u Calleriho to vypadá na poslední
sezónu a Roitman se zranil. Určitě
však přiznávám, že mě to trochu
překvapilo. Konkrétně Calleri
však měl těžký los. Belluci je
hodně dobrý hráč a také Tomáš s
ním svedl nádherný souboj v tom
druhém kole.“
¤ Sama jste se představila v

TJ Sokol Určice - TJ Sokol Leština 3:6
(2:3)
Branky: 3. Vaněk, 6. Kouřil, 88. Macourek
- 18. a 26. J. Volek, 35. Maistryzsin, 63. Janíček, 65. z pen. a 86. Smékal. Rozhodčí:
Machala - Běhal, Kopecký. ŽK: Macourek, Černý, Javořík - Smékal. ČK: Mlčoch
(U). Diváků: 100. Sestavy mužstev - Sokol
Určice: Nejezchleb - Havlena, Mlčoch,
Černý, Vaněk, Kroutil - Kouřil, (81. Fréhar), Burget (71. Plajner), Macourek, Javořík - Ullmann. Trenér: Svatopluk Kovář. Sokol Leština: Pobucký - Hobler, P.
Volek, Šabo, Janhuba - Smékal, Janíček,
Kalous, Šubrt - J. Volek (81. Nimrichtr),
stenců, když jeden z nich jmenovitě Maistryzsin. Trenér: Jiří Kouřil.
Venca Hauer se objevil i v základní
sestavě a Jirka Mlčoch čekal na
svou šanci na lavičce náhradníků.
Oba dva se poté svých úloh zhostili
víc než dobře. Utkání, které jsme
prohrávali 2:0, jsme bojovností
srovnali během minuty na 2:2. Místo toho abychom hostující celek doFoto: Lubomír Kaprál
razili třetí brankou jsme bohužel
opět inkasovali a to ze 100% ofsajdu. I tak jsme stihli vyrovnat. Bo- URČICE - Včera odpoledne se naposledy
hužel v nastavení jsme opět dostali v letošním ročníku představili svému pubgól z brejku, který opět zaváněl of- liku fotbalisté Sokola Určice. V rámci 29.
sajdem. Hlavního rozhodčího neře- kola přeboru olomouckého KFS přivítali
ším, ale pokud budou pořád stát na
čarách rozhodčích - laici, tak se nemůžeme v téhle soutěži ničemu divit. Závěrem bych chtěl popřát
trenérskému kolegovi Tomovi HrdSvatopluk KOVÁŘ (Sokol Určice):
lovičovi a nejenom jemu, ale celé„Nedokáži pochopit, jak jsme takhle domu Olšanskému mužstvu v čele s
bře rozehrané utkání mohli ztratit. Po 6.
Pepíkem Muchou, který je pro mne
minutách hry jsme vedli 2:0. Ze začátku
nejen vynikající hráč, ale i člověk k
jsme dominovali a soupeře do ničeho nezaslouženému postupu.“
pustili. Pak přišli hrubé chyby v naší deFrantišek GRENAR (Sokol Horfenzívě. Nejprve jsme dostali chytrý konní Štěpánov): „Spokojen jsem s
taktní gól. U vyrovnávací branky obrana
výsledkem i s bojovností svých
zcela selhala a vyvrcholením byl téměř
hráčů, kteří bojovali až do poslední
vlastní třetí gól v naší síti po nedorominuty. Tabulkově už oběma muzumění brankáře s obránci. To mužstvem
žstvům o nic nešlo, ale hrálo se o
zacloumalo a ve zbytku utkání jsme již taprestiž. Derby se sehrálo korektně s
hali za kratší konec. Ke všemu byl ještě
obou stran. Jen mě mrzí, že za stavu
vyloučen Mlčoch. Výsledkem toho vše2:0 pro nás jsme zbytečně inkasoho bylo, že nás soupeř nakonec přehrál a
vali po hrubých chybách našeho
vyjádřil to i gólově. Máme úzký kádr a
brankáře a tím i zbytečně zdramatičtyři lidi na marodce, lepíme sestavu od
zovali koncovku utkání.“
-rvutkání k utkání. Skutečnost je taková, že
momentálně nejsme schopni mužstvo
poskládat kvalitněji.“
nácké naděje tři výhry a dvě po- Jiří KOUŘIL (Sokol Leština): „Nám
rážky. Výsledky Prostějova: - Děčín zde šlo o všechno a zda-li nám dnešní vít8:2 (6:1), - Kutná Hora 11:1 (8:0), - ězství pomůže k záchraně není vůbec jisZnojmo 1:13 (1:5), - Náchod 2:10 té. Jsme tonoucí a chytáme se stébla. Se(2:5), - Kutná Hora 8:1 (4:1). Sesta- stupovat budou minimálně dvě mužstva.
va a vstřelené koše SK RG Prostě- Chlapi mě potěšili, myslel jsem totiž, že
jov: Michal Marek 7, Kristýna Po- se za stavu 2:0 pro Určice položí. Nepospíšilová (Brno) 6, Petr Galíček 5, ložili. Poměrně rychle se nám podařilo
Petr Šnajdr 5, Denisa Šnajdrová 3, vyrovnat a vrátit do hry. S výkonem celéVeronika Rajsiglová 2, David Rie- ho mužstva jsem spokojen. Začátek utger 1, Lucka Šmídková (Brno) 1, kání se nám nevydařil. Bohužel úvody
Barbora Karafiátová, Filip Nepo- zápasů nám nejdou, je to naše velká slabi-lkmucký, Tomáš Wolker.
-zv- na.“

III. TŘÍDA OFS

Korfbalový bronz do Prostějova!
Přelom května a června patří v korfbalovém dění Českému poháru
žáků. Letošní vyvrcholení této tuzemské soutěže se odehrálo Od pátku 29. do neděle 31. května, kdy bojovaly žákovské týmy v kategoriích
starší žáci (do 16-ti let), mladší žáci
(do 13-ti let) a minižáci (do 10-ti let)
o pohárová vítězství. Úspěchu se
dočkal i prostějovský oddíl SK RG,
když výprava mladšího žactva dovezla pohár za třetí místo. V průběhu celého turnaje zaznamenaly ha-

Měly si hodně co říct. Bývalé deblové partnerky Anna Kurnikovová a Petra Píchalová-Langrová si na závěrečném banketu dobře poklábosily
foto: Jiří Vojzola
páteční exhibiční smíšené čtyřhře, ze které jste měla obavy…
(smích) „Obavy jsem měla, ale asi
trochu zbytečné. Teď už můžu říci,
že jsem si to užila, protože se s Annou známe. Pochopitelně, že ona
byla vždycky hvězda a potkávali
jsme se tak jen čtyři sezóny. Na pozápasovém dýchánku, kdy jsme si
poklábosily, mi Anna přiznala, že
mě měla problém zařadit. Večer na
párty mi však řekla: ´v momentě
kdy jsi zahrála první úder jsem
přesně věděla kdo jsi´. Pak jsme si
i zavzpomínaly na naše společné
zápasy. Po těch předcházejících
letech kdy se u nás představili
Courier, Lewis nebo Lendl byla
Anna určitě příjemnou změnou.“
¤ Kdy naposledy jste hrála před
takovou návštěvou?
„No to už je opravdu strašně dáv-

no. To opravdu nevím. Nehrála
jsem už jedenáct let a co jsem skončila, tak jsem opravdu před takovou návštěvou nenastoupila. Cítila jsem se však na kurtu velmi dobře a měla jsem i famózního parťáka. Jirka Novák je suverénně
nejlepším hráčem. Pak i ten mix s
Jardou Jágrem byl fajn. On je
ohromná osobnost a pořád v
dobré náladě. Na večerní párty se
také pořád s Annou špičkovali.“
¤ Den po turnaji z vás přímo čiší nadšení. Stálo to vypětí tedy
za to?
„Tak já už jsem zvyklá za těch jedenáct let, že se musí těch deset
dní jet naprosto naplno. Jak však
skončí v sobotu finále, tak tělo
prostě vypne a ten víkend už je
spací.“ (smích)
¤ Každým rokem připravujete

prostějovským fanouškům nějaké překvapení. Na koho se
mohou těšit v příštím roce?
„Jak už jsme zmínili, tak letos se
jednalo o historicky nejúspěšnější
ročník prostějovského turnaje co
se týká obsazení. Pro nás už je tedy v této chvíli hlavním úkolem
nasazenou laťku udržet a není už
prakticky co vylepšovat. Každopádně se však budeme snažit opět
vymyslet něco atraktivního jak
pro diváky, tak i pro sponzory, aby
je to znovu přitáhlo na tenis.“
¤ Zamýšlená jména asi neprozradíte. Řeknete alespoň ze
kterého sportovního odvětví
budou taháky Czech Open
2010?
„Jednáme s veličinami sportovního světa z golfu a tenisu.“
Zdeněk Vysloužil

V gólové přestřelce utržily Určice od zachraňující se Leštiny pěknou nakládačku

Štěpánov dobyl Brodek
TJ Jiskra Brodek u Konice - Sokol Horní Štěpánov 3:4 (0:1)
Branky: 78. Jelínek, 79. R. Burget,
86. Komárek - 10. Řehoř, 48. Žilka,
83. a 90+2 J. Liška.
Rozhodčí:Lasovský. ŽK: Ševčík, Jelínek, Žondra - J. Liška, Řehoř. Diváků: 155.Sestavy mužstev - TJ Jiskra Brodek u Konice: Koudelka Ševčík, H. Burget, Jelínek, Dostál
(72. Mlčoch) - L. Burget, Krása,
Hauer, Mrňka (46. R. Burget) -Komárek, Vičar (46. Žondra). Trenér:
Kamil Hubený. Sokol Horní Štěpánov: Válek - Khýr, Pitner, Grepl
(58. Langer), Mazal - Kamenný
(83. Červinka), P. Liška, Ševčík - Žilka, Řehoř, J. Liška. Trenér: František Grenar.
V brankově divokém prestižním
derby dvou znesvářených sousedních obcí se v neděli překvapivě radovali hosté z Horního Štěpánova a
udělali tak nevýslovnou radost početné enklávě jejich příznivců. Domácí Jiskra potvrdila i v tomto utkání herní útlum posledního období
a přestože dokázala v závěru dvakrát srovnat, branka v nastaveném
čase jí už definitivně zlomila vaz!
Ke cti oběma týmům slouží i přes
určité minely rozhodčích férová
hra.
-rv,zvHLASY TRENÉRŮ
Kamil HUBENÝ (TJ Jiskra Brodek u Konice): „Jelikož o postavení v tabulce bylo před utkáním rozhodnuto, rozhodnul jsem se dát šanci hráčům, kteří toho mnoho doposud neodehráli, a také i dvojici doro-
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v domácím prostředí jedenáctku Sokola
Leština. Zatímco Určice mohly do utkání
vstoupit s klidnou hlavou bez nervů, motivováni pouze udržením slábnoucí naděje na třetí místo, pro hosty nacházející se
na předposledním místě tabulky to byl
zápas existenční. Podle papírových předpokladů by měly body zůstat v Určicích,
jenže mužstva ohrožená sestupem se často dokáží vzepnout k neuvěřitelným
výkonům, což se v průběhu zápasu potvrdilo i přesto, že domácí do utkání vstoupili famózním způsobem. V 6. minutě vedli
2:0. Autorem prvního gólu byl ve 3. minutě Vaněk, a když chvíli na to přidal
Kouřil hlavou druhou branku po přihráv-

ce kapitána Mlčocha a zdálo se, že se bude jednat o jednostrannou záležitost. Vždyť v průběhu úvodní čtvrthodinky hosté
nevymysleli vůbec nic. Jenže v 16. minutě převzal míč na hranici velkého vápna J. Volek, povšiml si ne zrovna ideálně
stojícího gólmana, kterého chytrým obloučkem přeloboval a z první střely na
branku se zrodil kontaktní gól - 2:1. Tento úspěch hosty povzbudil a ve 26. minutě
autor prvního úspěchu Leštiny dokázal
po centru Smékala z trestného kopu vyrovnat - 2:2. A začínalo se od začátku.
Obrat v utkání započal v 30. minutě. V té
době hlavní rozhodčí po faulu na Ullmanna signalizoval výhodu pro domácí, jenže
ti vzápětí míč ztratili a byla z toho nebezpečná situace na druhé straně. Hosté vyslali do brejku rychlonohého P. Volka,
kterého kapitán Mlčoch fauloval, za což
viděl z červenou kartu a musel předčasně
do sprch. Dle zápisu rozhodčího byl vyloučen za to, že zmařil soupeři zjevnou
brankovou příležitost držením rukama za
dres. Nezbylo mu nic jiného než předat
kapitánskou pásku Černému a opustit
hrací plochu. V následujících minutách
hráli domácí pouze v devíti lidech, neboť
mimo vyloučeného Mlčocha byl ještě u
postranní čáry ošetřován zraněný Ullmann. Sotva se vrátil do hry, lovil domácí
brankář míč z vlastní sítě již potřetí. Po
nedorozumění mezi obránci a gólmanem
doputoval míč k Maistryzsinovi, který z
bezprostřední blízkosti doťukl míč k tyči
a hosté vedli - 2:3. To mužstvo Určic na
tolik rozhodilo, že až do konce utkání již
tahalo za kratší konec. Před odchodem do
šatny ještě nebezpečně z úhlu vystřelil
Smékal, ale brankář jeho střelu vytěsnil
na roh. Do druhého poločasu vstoupily
obě mužstva poměrně vlažně. Hosté

NAVŠTÍVILI JSME
vědomi si jednobrankového vedení se dopředu příliš nehrnuli a oslabení domácí si
rovněž žádnou vážnější šanci nevytvořili.
Leština se snažila přelstít domácí obranu
nakopávanými míč na své rychlonohé
hráče, čemuž obrana Určic čelila tím, že
je vystavovala do postavení mimo hru.
Ovšem tahle taktika vždy nevyšla a pak z
toho vznikaly nebezpečné situace před jejich brankářem Nejezchlebem. A po
jedné takové akci se do listiny střelců zapsal Janíček, který si naběhl na centr za
obránce, řítil se sám proti gólmanovi, kličkou jej obešel a zakončoval do prázdné
branky - 2:4. V 65. minutě pronikl po

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- mediální partner

levém křídle do velkého vápna Určic
Smékal a po faulu na něj nařídil rozhodčí
pokutový kop. K jeho exekuci se odhodlal faulovaný Smékal, vystřelil nechytatelně pod břevno a hosté vedli - 2:5. V
závěru utkání se ještě do dalšího sóla proti brance domácích řítil střídající Nimrichtr, ale tentokrát gólmana Nejezchleba
nepřelstil. Přesto domácí ještě jednou kapitulovali. Stalo se tak v 86. minutě, kdy
si na centr Janíčka k tyči naběhl Smékal a
zvýšil vedení svého mužstva na hrozivých - 2:6. Ale ani tím ještě nebyl gólový
účet utkání uzavřen. Dvě minuty před
závěrečným hvizdem se totiž o kosmetickou úpravu výsledku postaral domácí
Macourek, který dal výsledku konečnou
podobu - 3:6.
-lk-

8. června 2009

Závěrečnou etapu Haná Tour 2009 hostil Bousín
V neděli proběhla v terénu Drahanské vrchoviny poslední etapa
cyklistického závodu s názvem
Haná Tour 2009. Na start se v
Bousíně postavily nejen špičky
české cyklistiky, s Ladou Kozlíkovou a Aloisem Kaňkovským
v čele. Ve třetím ročníku tohoto
závodu se představily i cyklisté z
Polska a Rakouska. Domácímu
klubu SKC Prostějov udělal
největší radost kadet Ondřej
Tkadlec, který se umístil na třetí
příčce a po součtu všech bodů se
stal celkovým vítězem své kategorie. „Já jsem s výsledky a s
průběhem závodu celkově velmi
spokojený. Vítězstvím v kategorii
kadetů jsem příjemně překvapen,
protože takového úspěchu jsme
dosáhli poprvé. Junior Jakub Filip
měl šanci zůstat v první desítce,
což se mu bohužel nepovedlo a
dojel dvaadvacátý, to mě mrzí. Jinak počasí vyšlo a závody to byly
moc pěkné. Organizátorům se je-

VÝSLEDKY HANÁ TOUR 2009

Muži: 1. Jiří HOCHMANN (ASC Dukla Praha), 2. Alois KAŇKOVSKÝ (ASC Dukla Praha), 3. Martin BOUBAL (CK Windoor´s Příbram)
Ženy a juniorky: 1. Jarmila MACHAČOVÁ (ASC Dukla Praha),
2. Lada KOZLÍKOVÁ (ASC Dukla Praha), 3. Gabriela SLÁMOVÁ (ASO Dukla Brno)
Umístění prostějovských cyklistů:
Kadeti: 1. Ondřej TKADLEC
Junioři: 9. Jakub FILIP, 22. Tomáš GOLÁŇ
jich práce opravdu povedla, i
když je to celé jistě hodně náročné,“ zhodnotil trenér prostějovských nadějí Vladimír Vačkář. A
jak před pár lety nápad uspořádat
Haná Tour vznikl? „Dostal jsem
se do takové party lidí, která byla
fandit Ladě Kozlíkové na Mistrovství světa v Salcburku. Tam
jsme si řekli, že bychom mohli nějaký velký závod uspořádat u
nás,“ zavzpomínal na úplné začátky ředitel závodu Břetislav Usnul.

„Závod jsme začali pořádat v roce
2007. Jedou se vždy tři etapy, letos
jsme začínali v pátek ve Vyškově,
v sobotu se jelo v Nezamyslicích
a dnes zakončíme závod tady v
Bousíně. Celkem zde soutěží šest
kategorií, od žáků až po muže, což
je pořadatelsky velmi náročné.
Myslím, že můžeme být spokojení. I počasí nám přeje, včera jsme
se sice trošičku vyděsili, ale nako- Prostějovák byl nejlepší. Vítězem Haná Tour v kategorii kanec to dobře dopadlo,“ dodal se detů se stal jezdec SKC Prostějov Ondřej Tkadlec.
foto: Lucie Nedbalová
smíchem Usnul.
-ned-

Favoritka Lada Kozlíková očekávání nenaplnila
„Už to tak neprožívám,“ říká světová šampionka
Lada Kozlíková, nejúspěšnější
česká cyklistka, mistryně Evropy i světa, byla bezesporu hlavní hvězdou letošního ročníku
etapového závodu Haná Tour
2009. Devětadvacetiletá rodačka z Vyškova nastupovala v roli favoritky a byla si toho náležitě vědoma. Štěstí jí bohužel
nepřálo a po nedělní sedmé
příčce bylo z očekávaného triumfu nakonec druhé místo.
¤ Jak se vám dneska jelo?
„Jelo se mi špatně, jak už dlouho ne. Mrzí mě, že mě tato nepohoda zastihla zrovna tady, na
domácím závodě. Před měsícem jsem byla nemocná, brala
jsem antibiotika a ještě to není

úplně ono. Každá pauza v tréninku je znát.“
¤ Takže pocity po závodě jsou
negativní?
„Ale ne, já to beru sportovně,
člověk přece není stroj a nemůže pokaždé jen vyhrávat. Už to
tak neprožívám, člověk je jednou dole, jednou nahoře. Kdyby
to nebyl náš závod, tak mě to asi
nebude ani tak mrzet. Je to doma, takže mě to samozřejmě štve. Určitě jsem chtěla být ve
větší formě. Já jsem už před startem cítila, že to není ono. Přesto
jsem na trati nechala všechno,
šla jsem do toho s tím, že zabojuju. Jsem ráda, že se mi alespoň
doma ve Vyškově podařilo vyhrát.“

¤ Jak byste zhodnotila kvalitu
závodu ve srovnání se světovými soutěžemi?
„Pořadatelé jsou skvěle sehraní.
Naštěstí vyšlo i počasí a celá akce se obešla bez deště. V České
republice jsou to jedny z nejlépe
zorganizovaných závodů. Ti
lidé do toho dávají maximum a
neberou to na lehkou váhu, což
je znát. Jakmile to někdo dělá
jen z vypočítavosti, je to okamžitě poznat, ale to určitě není
případ závodu Haná Tour. Když
se bavím s ostatními závodníky
a trenéry, tak se jim tady moc
líbí a rádi se sem vracejí. Letos
je krize nejen v ekonomice, ale i
v cyklistice. Ubylo závodů i
závodníků na silnici. Co jsem

měla možnost slyšet, tak je toto
nejlépe obsazený závod vůbec.“
¤ S jakými plány jdete do nové
sezóny?
„Já se poslední roky soustředím
spíše na dráhu, jejíž sezóna skončila v březnu. Toto léto beru
trošku volněji. Samozřejmě
průběžně trénuji a závodím, ale
nijak to nepřeháním. Teď odjíždím na soustředění do Litvy a
koncem června mě čeká Mistrovství republiky. V plánu mám
také závod dvojic, který bude v
létě v Alpách. Bude to takový
týdenní těžký trénink.“
¤ Kdy odpočíváte, najdete si v
nabitém programu čas na relaxaci?
„Tak určitě, to je potřeba. Před

měsícem se mi moje nemoc
zrovna hodila do dovolené
(smích). Měla jsem naplánované dvoutýdenní volno. Většinou mám relaxaci naplánovanou dvakrát za rok na dva až tři
týdny.“
¤ Jak dlouho chcete závodit?
Budete po skončení kariéry
chtít zůstat u cyklistiky?
„Dokud bude zdraví a chuť, budu závodit. Po konci aktivní kariéry zatím silně pochybuji, že
bych u tohoto sportu nějakým
způsobem zůstala. To by se muselo hodně věcí změnit. Práce lidí, kteří to chtějí dělat dobře,
většinou přichází vniveč, protože u nás není podpora, jak se
říká, shora. Takže s největší
pravděpodobností se budu
věnovat něčemu úplně jinému.“
Lucie Nedbalová

Starostův pohár putuje z Čechovic do Přerova

V neděli 7. června se v Čechovicích hrál turnaj přípravek o
pohár starosty města Prostějova Jana Tesaře. Mladí adepti
fotbalového řemesla hráli nejen o krásné poháry, ale i o individuální ocenění. Desetičlenné startovní pole - FrýdekMístek, SK Hranice, Viktoria
Přerov, Bouzov, Hulín, 1.SK
Prostějov, Kroměříž, Litovel,
Černovír a Čechovice, bylo
zárukou vysoké kvality, kterou
potvrdily i následné úporné boje.
V nedělním slunečném počasí
hrály družstva, jejichž hráči jsou
narozeni ke dni 1.1. 2000 a mladší. V základní skupině „A“ potvrdil roli favorita prostějovský 1.
SK s dvanácti body a skóre osmnácti vstřelených branek a žádné
inkasované. Prostějovští za sebou
nechali celek z Kroměříže se sedmi body. Střed základní tabulky
patřil klukům z Litovle. Dolní po-

řadí obsadili domácí fotbalisté
Čechovic a dále Černovíra. V tabulce skupiny „B“ kralovali fotbalové naděje z Viktorie Přerov s
dvanácti body a osmnácti vstřelenými brankami. Stejně jako u
chlapců z 1. SK dokázali zabránit
všem svým soupeřům vstřelit
gól. Z druhé příčky postupoval
fotbalový klub z Hranic. FrýdekMístek se umístil na třetí pozici.
Za nimi Bouzov s Hulínem. Semifinálové zápasy vyhráli hráči z
Přerova a Prostějova. Tím si také
zajistili postup do vysněného finále. Prostějovští nepustili hráče
Hranic do žádné šance a sami tři
proměnili. Na druhém hřišti mezitím Viktoria jednoznačně převálcovala Kroměříž. Čtyřmi trefami získali vstupenku do finálového klání. Na turnaji však
nebyli k vidění pouze hoši, ale
také fotbalistky. I Tereza Pavlíčková z Viktorie Přerov přispěla
k postupu svého družstva do boje

Nejlepší hráč turnaje:
Daniel GREČMAL (Viktoria
Přerov)
Nejlepší brankář:
Jan DYTRYCH (Viktoria Přerov)
Nejlepší střelec:
David PÍCHAL (10 branek,
1.SK Prostějov)
o první místo. „Je to tady dobrý a
jsem moc spokojena s našimi výsledky,“ řekla během turnaje Terezka. Zápas o cenu útěchy se konal mezi týmy Černovíra a Spartaku Hulín. Černovír zvítězil
nejtěsnějším rozdílem jedné
branky. Získal tedy diplom za deváté místo. Čechovice s Bouzovem si rozdělily místa sedmá a
osmá. Čechovice si nechaly dát
dvě branky a v této hře prohráli.
Fotbal s jednoznačným výsledkem o páté umístění se hrál mezi
hochy z Litovle a Frýdku v poměru 1:7. Kroměříž se musela spo-

Nejvýše byli 2x stříbrní Jakub Filip (bodovací závod jednotlivců a
dvojic) a Tomáš Goláň (sprint jednotlivců a 1 km s pevným startem). Ondřej Vendolský (Mapei
Cyklo Kaňkovský - SCM PV) pak
obsadil 3. místo ve stíhacím závodě jednotlivců na 3 km. Těsně za
ním na pěkné čtvrté příčce se
umístil i náš Jakub Filip,“ podrobněji vylíčil úspěchy svých
svěřenců šéf prostějovského klubu Petr Šrámek. Do bodovacího
závodu dvojic v kategorii juniorů
na 200 kol se rozhodl trenér Vačkář postavit novou dvojici Jakub
Filip - Ondřej Vendolský, která ve
své premiéře podala vynikající
výkon. Po polovině závodu suverénně vedla nad favorizovanou
dvojici (letos neporaženou) Kadůch - Mráček Dukla Brno (odchovanci SKC Prostějov). Od poloviny závodu se našim závodníkům začala lepit smůla na galusky. Nejdříve se dopustili taktické
chyby při střídání, kterou využila
dvojice Dukly Brno k získání
okruhu náskoku, což soupeře posunulo do čela závodu. Snahu na-

šich závodníků o zvrat zmařil nejdříve pád Jakuba Filipa a poté definitivně vzal naděje na první místo těžký pád celé dvojice zaviněné
závodníky Dukly Praha. I přes
značné pohmožděniny a odřeniny
se naši reprezentanti před vypršení
neutralizace rozhodli závod dokončit, což bylo kvitováno všeobecným potleskem trenérů ostatních
družstev. I přes tyto problémy suverénně obhájili druhé místo,
když nasbírali nejvíce bodů ze
všech startujících a o vítězi rozhodla pouze ztráta jednoho okruhu. V bodovacím závodě juniorů
obsadil po vynikajícím výkonu Jakub Filip druhé místo, kdy ho pouze jeden bod dělil od vítězství.
„Všichni tak po výborných výkonech zůstali ve hře o reprezentační
dres na MEJ, zejména Jakub Filip
si svými výkony jednoznačně řekl o nominaci na MEJ,“ vyjádřil
velkou spokojenost Petr Šrámek.
V kategorii kadetů si vedl nejlépe
náš závodník Robin Wagner, který obsadil ve sprintu jednotlivců
první místo celkově 4x vystoupal
na stupně vítězů. „Společně s na-

Zápasníci Čechovic brali zlato na Kladně
Mládežnický oddíl zápasu TJ Sokol Čechovice absolvoval koncem května velice úspěšnou cestu do středních Čech. Na prestižním mezinárodním klání v
Kladně-Lidicích, kterého se
zúčastnilo 260 zápasníků z šesti
zemí, se neztratila ani osmičlenná
výprava z Hané. Celkově si ze
žíněnky odvezli svěřenci trenéra
Vojtěcha Szilvy šest prvních
míst! V přípravce dokázali zvítězit Jan Brichta ve váze do 26 kg
a Tomáš Rais v osmatřicítce. Tře-

tí skončil v téže váze Ladislav Fieber. V žákovské kategorii obsadili první místa Jan Hrdý (37 kg)
a Michal Bukva (62 kg). Obdobně se dařilo i dvojici kadetů
Jaroslav Neuschel (85 kg) a Jiří
Kalabis (100 kg). „Jedná se velkolepý úspěch našeho klubu. Ve
velmi tvrdé konkurenci potvrdili
naši zápasníci velmi dobrou připravenost a zanechali velmi dobrý dojem,“ chválil vzornou reprezentaci jeden z čechovických
trenérů Vojtěch Szilva.
-zv-

Malí judisté změřili své síly
V sobotu 30. 5. 2009 uspořádal
oddíl juda Sokola 1 Prostějov 1.
ročník Ceny dětí Prostějova. Organizátoři pozvali 12 okolních
oddílů a ač nezváni se přišli pochlubit svými závodníky i zástupci Budokanu Prostějov. Byla
to dobrá konfrontace, zvláště pro
rodiče. Za zmínku stojí druhé
místo Kočího a stejné umístění
Ošťádala, který i když se probojoval přes skupiny a pavouka až
do finále, zároveň předvedl jeden
z nejkratších zápasů soutěže. Prohrál se závodníkem Sokola 1 Prostějov Peťou Havierem za necelých 5 sekund. Výsledky? Neevidujeme, jako někteří naši kolegové se Sokola, medaile systém
dva závodníci - dvě medaile a tak

jenom krátce. Poháry vítězů z
jednotlivých vah si odnášejí Petr
Havier, Tomáš Ševčík, Lucie
Burgetová, Aleš Změlík a Martin
Pěnčík, přestože chybou u vážení
šel o váhu nahoru. Za zmínku stojí ještě druhá místa Pavly Ociepkové, Šimona Rubáče, Saši Přecechtěla, Filipa Přecechtěla, Venduly Sekaninové, Dominika Ferjance a Ondry Kochánka. Místa
třetí ani neregistrujeme. Zároveň
patří poděkování rodičům, kteří
se podíleli na přípravě soutěže a
zvláště pak panu Vilému Změlíkovi, bez jehož zabezpečení,
starostlivosti a organizace by
soutěž ani nebyla.
Zdeněk Ludvík, trenér odd.
judo Sokol 1 Prostějov

HANÁCKÓ ROVINÓ A KOPCAMA
Nezadržitelně se blíží nejpopulárnější jízda rekreačních cyklistů našeho regionu. Stejně jako v minulém roce připravili pořadatelé z TJ
Sokol Čelechovice na Hané i na 11. ročník trojici zajímavých tratí
po trasách cyklostezek na Prostějovsku.
Termín:
27. 6. 2009
Start:
ZŠ Čelechovice na Hané
od 7.00 do 10.00 hod.
Cíl:
ZŠ Čelechovice na Hané
do 17.00 hod.
Startovné:
20,- Kč (25 a 50 km), 30,- Kč (100 km)
TRASY:
25 km - Hanáckó rovinó a kopcama (Smržice, Lešany, Ohrozim,
Plumlov, Žralok, Mostkovice, Prostějov, Smržice, Čelechovice)
vhodné pro všechny kategorie
50 km - Hanáckó rovinó a kopcama (Smržice, Lešany, Ptení, Suchdol, Jednov, Hrochov, Na Pohodlí, Ptení, Vícov, Ohrozim, Plumlov,
Žralok, Mostkovice, Prostějov, Smržice, Čelechovice)
100 km - Do kopca z kopce po Hané (Olšany, Slatinice, Náměšť,
Vilémov, Krakovec, Raková, Ochoz, Konice, Skřípov, Horní Štěpánov Ptení, Ohrozim, Plumlov, Žralok, Mostkovice, Prostějov,
Smržice, Čelechovice)
Na startu obdrží každý účastník malé občerstvení a v cíli diplom.

SK ROŠÁDA Prostějov pořádá
4. ročník MEMORIÁLU PETRA BOČKAREVA
Finálové utkání bylo plné krásných střel!
kojit s bramborovou medailí. S
Hranicemi prohrála 0:1. Nejsledovanější utkání o pohár starosty
se konalo v odpoledních hodinách. V prvním poločase byla patrná převaha Přerova nad Prostějovem. Ve druhé půli se hra přelévala na obě strany. I přes hlasité
povzbuzování všech rodičů a
příznivců mládežnické kopané,
se ani jednomu družstvu nepoda-

Foto: Stanislav Šmíd

otevřený šachový turnaj pod širým nebem

řilo dát gól. V základní hrací době
byl tedy stav nerozhodný 0:0. Na
řadu přišel penaltový rozstřel,
který kvůli jedné neproměněné
penaltě Prostějov prohrál. Pohár
starosty města nad svoji hlavu
zdvihl kapitán družstva z Přerova.
Turnaj se konal za finanční
podpory Města Prostějova.
-sš,zv-

pod záštitou legendárního sportovního střelce, stříbrného medailisty z LOH v Melbourne, sedmnáctinásobného mistra republiky, zasloužilého mistra sportu, čestného občana města Prostějova pana
Otokara HOŘÍNKA a jeho manželky, mistryně sportu paní Naděždy HOŘÍNKOVÉ

Prostějovští cyklisté rýžovali medaile v Praze
O posledním květnovém víkendu
absolvovali cyklisté SKC a SCM
Prostějov závody Českého poháru
mládeže v Praze-Motole. Ty se
měly původně konat na otevřené
dráze v Třebešíně, ale vinou nepříznivého počasí byly přesunuty
pod střechu motolské haly. Jednalo se o poslední nominační závod
na Mistrovství ČR v Prostějově,
které se bude konat ve dnech 15.19. července 2009 a ME Juniorů
na Ukrajině. Mezi juniory se nejvíce dařilo Jakubovi Filipovi i Tomáši Goláňovi, kteří dokázali získat po dvou stříbrných medailích a
na Hanou putovaly ještě dalších tři
bronzové kovy. Velmi dobře si
vedli také kadeti a zvláště Robin
Wagner, který kraloval ve sprintu
a celkově vystoupal čtyřikrát na
stupně vítězů. Vůbec největší
přísun zlata zajistili prostějovští
žáci a především Tomáš Heřmanovský, jenž stanul na nejvyšším
stupni ve třech případech a společně s Lichnovským přidali dalších
pět umístění na bedně. „V nejsledovanější juniorské kategorii si
naši zástupci vedli velmi dobře.
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Nenašel přemožitele.
Prostějovský kadet Robin
Wagner kyne svým soupeřům z nejvyššího stupně….
ším novým závodníkem Ondřejem Tkadlecem pak obsadili 2.
místo v bodovacím závodě dvojic
na 160 kol, kdy se opět jako v
případě dvojice Filip - Vendolský
jednalo o jejich společnou premiéru v této disciplíně. Celkem
naši kadeti získali 7 medailových
umístění, což dává dobré předpo-

klady na MČR do Prostějova,“
popsal další úspěchy kadetů předseda SKC Prostějov. Mezi žáky se
dařilo nejvíce Tomáši Heřmanovskému (TJ Uničov - SCM PV),
který vybojoval 3x první místo a
spolu s L. Lichnovským (Mapei
Cyklo Kaňkovský - SCM PV) se
zapříčinili o celkově osm umístění na stupních vítězů. Také nejmladší prostějovský závodník Jan
Čech si značně polepšil v hodnocení ČP a posunul se mezi elitní
patnáctku v jeho celkovém hodnocení. Jan Čech začal závodit
teprve v letošním roce a jeho
výkony se lepší závod od závodu.
„Všechny výsledky dávají tušit,
že bychom na domácí půdě měli
nejednou dosáhnout na stupně
vítězů ve všech kategoriích a potvrdit své výborné postavení mezi všemi sportovními centry v
ČR. Práce vedoucího trenéra
SCM Vladimíra Vačkáře je vysoce hodnocena nejen ve vedení
SKC Prostějov, ale i vedením
Českého svazu cyklistiky,“ uzavřel hodnocení úspěšného jara
Petr Šrámek.
-zv-
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Sobota 20.6.2009

Termín:
Místo:

Občerstvení „U Abrahámka“ v lesoparku
Hloučela, Prostějov –
Turnaj se koná pod širým nebem (OPEN AIR)

Systém hry:

Švýcarský systém na 7 kol

Tempo hry:

15 min. na partii pro každého hráče (rapid)

Časový program: 8:30 – 9:30 prezentace
10:00 –15:00 1. – 7. kolo včetně přestávky
Startovné:

60,-Kč , hráči do 18 ti let 30,- Kč

Podmínka účasti: Každá dvojice hráčů (resp. každý lichý hráč)
přiveze šachovou soupravu turnajové velikosti a funkční hodiny.
Netýká se amatérů.
Ceny:
1. místo 500.-Kč, 2. místo 400,-Kč, 3. místo 300,-Kč,
věcné ceny pro všechny ostatní hráče
Jiří Novák, Melantrichova 18,
796 01 Prostějov, tel. 582 341 505,
mobil 776 331 548, e-mail sk_rosada@centrum.cz
Občerstvení:
V ceně startovného zajištěno menší
občerstvení, bufet v místě
Přihlášky:
Do 17.6.2009 na adresu ředitele turnaje
(nejlépe e-mailem), uveďte jméno, příjmení, ELO (VT), datum narození a oddíl nebo přímo na místě v den konání turnaje. Kapacita
omezena na 50 hráčů, přednost mají dříve přihlášení.
Poznámka:
Pořadatel si vyhrazuje právo změny systému
turnaje podle počtu účastníků (např. vyšší počet kol či úprava hrací doby – avšak vždy rapid )
Hraje se za každého počasí – náhradní prostory zajištěny
Sponzoři: Otmar Jodl – Občerstvení „ U Abrahámka“, Ing,
S.Matvejevová-Bočkarevová A.P.G. s.r.o., Studio Talisman, manželé Otokar a Naděžda Hořínkovi, Jana Mořkovská, členové pořádajícího klubu SK ROŠÁDA Prostějov.
Na Vaši účast se těší pořadatelé
SK ROŠÁDA Prostějov hraje a podniká všechny svoje sportovní
akce za veřejné finanční podpory města Prostějova.
Ředitel turnaje:

Sport

8. června 2009
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Vítězná sága outsidera a truchlohry favoritů aneb jak proběhl UniCredit Czech Open 2009
1. den - pondělí 1. června
Obhájce Calleri z kola ven
První obrovské překvapení UniCredit Czech Open se odehrálo hned v úvodním utkání loňského vítěze Augistina Calleriho s brazilským hráčem Thomazem Belluccim. Brazilec
jednoho z favoritů celého turnaje doslova vypráskal z kurtu a
zvítězil s převahou 6:1, 6:1. Bellucci, který v loňském roce vyřadil ve čtvrtfinále Tomáše Berdycha, tehdy prohrál v semifinále právě s Callerim. Tentokrát se karty obrátily. Poražený
Calleri si zvedl náladu vítězstvím ve čtyřhře, když ve dvojici
s N. Massuem pokořil americký tandem Cerretani - Martin.
Z kvalifikace do hlavního turnaje postoupili dva čeští Honzové Minář a Hájek
2. den - úterý 2. června
Štěpánek se zranil, účast na Wimbledonu ohrožena
Devatenáctý nejlepší hráč světa Radek Štěpánek nedohrál
kvůli zranění kotníku utkání prvního kola! Nejvýše nasazený
hráč prostějovského challengeru špatně došlápl ve druhém setu zápasu s Uruguaycem Pablem Cuevasem. Za stavu 6:2, 1:1
a 15:0 tak musel svoji účast na UniCredit Czech Open ukončit
a po dvou prostějovských vítězstvích v letech 2003 a 2004 se
svého třetího domácího triumfu v Prostějově nedočkal. Hned
po zápase byl Štěpánek v péči lékařů, kteří mu kotník provizorně ošetřili a zatejpovali. „Při returnu jsem dopadl do díry a
podvrtla se mi noha. Hned jsem věděl, že je zle,“ prozradil
krátce po ošetření zraněný hráč. „Pro náš turnaj je to ohromná
ztráta, přeji Radkovi, aby se co nejdříve uzdravil a mohl se
vrátit na turnajový okruh,“ prohlásila turnajová ředitelka Petra Píchalová-Langrová.

kých nadějí Hájek naopak porazil Španěla Daniela GimenaTravera hladce 6:3, 6:1. Ivo Minář naopak nečekaně prohrál
se Slovákem Martinem Kližanem 3:6, 7:6 a 5:7. „Bohužel se
mi nedařilo, ve větrném počasí mi chyběla přesnost. Byl jsem
favoritem, o to více mě porážka mrzí,“ poznamenal Minář.
4. den - čtvrtek 4. června
Ljubičič končí, porazil ho kvalifikant Hájek
Hráč domácího klubu TK AGROFERT Jan Hájek se postaral
i o zatím největším překvapení prostějovského turnaje. Ve
čtvrtfinále jasně přehrál čtvrtého nasazeného Chorvata Ljubičiče dvakrát 6:3! Bývalý třetí hráč světa neměl svůj den. „V
dnešním zápase mě zklamal hlavně servis. Celkově se mi nedařilo tak, jako včera. Hájek nepředvedl nic extra, příčinu prohry vidím hlavně ve svém výkonu,“ poznamenal chorvatský
tenista. Vítězný Hájek zářil po vyhraném zápase štěstím. „Nečekal jsem, že to bude až tak jednoduché. Kromě začátku
zápasu, kdy Ljubičič vedl 3:1 a ještě navíc servíroval, to pak
už bylo v mé režii,“ řekl po utkání. Český tenista byl ze začátku hodně nervózní, měl ze zkušeného Ljubičiče respekt. Posléze se uklidnil a vrátil se ke své hře. Od stavu 2:3 vzal režii
utkání do svých rukou. Jeho taktiku udržet soupeře na základní čáře a eliminovat jeho výborné podání se mu nakonec
podařilo. Ljubičič postupně odpadal, v závěru působil naprosto odevzdaně. „Snažil jsem se být trpělivý. Zápas mi až
nečekaně vyšel. Rozhodně ale nebyl jednoduchý,“ dodal
Hájek.
Další z českých zástupců Tomáš Berdych potvrdil roli favorita a zdolal Slováka Kližana ve dvou setech 6:3, 7:6(4). Na Kližana narazil poprvé v kariéře, nevěděl, co od něj čekat. „Hned

Po prvním ošetření zraněného kotníku v Prostějově odjel Radek Štěpánek do Olomouce. Tam se ukázalo, že v kotníku nejsou žádné přetržené vazy. Léčba by tedy měla trvat dva až tři
týdny. A zda bude Štěpánek startovat ve Wimbledonu? „Přál
bych mu to, ale v současné době si myslím, že tam asi hrát nebude,“ zhodnotil turnajový lékař MUDr. René Kloc. Druhý
nasazený, Tomáš Berdych, se utkal s Belgičanem Olivierem
Rochusem. Toho porazil ve třech setech a postoupil do dalších
bojů o vítězství. Turnajová trojka Igor Andrejev se v Paříži nedočkal víza a do Prostějova nedorazil…
3. den - středa 3. června
Berdych a Hájek ve čtvrtfinále
Tomáš Berdych a Jan Hájek postoupili do čtvrtfinále. Další
český zástupce Ivo Minář skončil po prohře se slovenským
kvalifikantem Kližanem. Berdych nastoupil proti brazilskému soupeři Belluccimu s klidem. Přesná podání a skvělé koncovky. Tak vypadala hra momentální české dvojky. Levoruký Bellucci, který v prvním kole vyřadil loňského vítěze
Agustina Calleriho, měl z Berdycha zpočátku viditelný respekt. V druhém setu Brazilec přitvrdil údery, dvakrát prolomil Berdychovo podání a vývoj zápasu zcela otočil. Za stavu
1:4 ztratil český tenista klid a svoje chvilkové trápení podtrhl
při protivníkově setbolu dvojchybou. Následně ale prokázal
pevné nervy, srovnal krok a při stavu 3:3 dokázal znovu získat soupeřovo podání. Při svém vlastním servisu pak Berdych
proměnil třetí mečbol a po dvou hodinách urputného boje se
s výsledkem 6:3, 2:6 a 7:5 radoval z postupu do čtvrtfinále.
„Bellucci začal opravdu zostra, ale poměrně snadno se mi
vývoj zápasu podařilo otočit, vyhrál jsem první set. Škoda, že
jsem nevyužil šancí v druhém setu, které tam byly. Bellucci se
vrátil zpátky do zápasu a o všem rozhodoval třetí set. V závěru to bylo o trpělivosti,“ shrnul utkání Berdych. Další z čes-

To bolí! Největší favorit Radek Štěpánek opustil kurt s
vševypovídající bolestivou grimasou hned po úvodním
setu prvního kola
foto: Jiří Vojzola

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
Jan HÁJEK - Jan MINÁŘ
Daniel GIMENO-TRAVER - Frederico GIL (5)
Ivan NAVARRO (8) - Victor CRIVOI
Marcel GRANOLLERS - Dominik HRBATÝ
Steve DARCIS - Rui MACHADO
Ivan SERGEJEV - Pablo SANTOS
Ivo MINÁŘ (6) - Sergio ROITMAN
Pavel ŠNOBEL - Martin KLIŽAN
Augustin CALLERI - Thomaz BELLUCI
Olivier ROCHUS - Tomáš BERDYCH (2)

ger, Karel Nováček a na závěr pak Tomáš Chrenek s Petrou
Píchalovou-Langrovou proti dvojici Kurnikovová, Jaromír
Jágr.
6. den - sobota 6. června
Jan Hájek dokonal svou vítěznou cestu
V sobotním finále překvapivě triumfoval Jan Hájek. V závěrečném utkání zdolal Belgičana Steva Darcise 6:2, 1:6, 6:4.
Pětadvacetiletý Hájek, který vyhrál turnaj v Prostějově podruhé po tříleté přestávce, byl vzhledem ke své počáteční pozici na turnaji největším překvapením UniCredit Czech
Open. Odhodlaný kvalifikant vstoupil do finálového duelu
impozantně. Po úvodních třech vyrovnaných gamech zpřesnil hru, prolomil Darcisovo podání a pěti vyhranými hrami po
sobě získal po necelých třiceti minutách úvodní sadu. I když
se semifinálový přemožitel Tomáše Berdycha Darcis ve

druhém setu vzchopil a vyrovnal stav utkání, Hájek se dokázal zkoncentrovat a jít za svým cílem. „Mrzí mě, že mi utekl začátek druhého setu, kdy jsem měl soupeře dorazit. Opakovala se situace z našeho minulého vzájemného utkání v
Prostějově. Začal jsem hrát zbytečně pasivně a Steve byl jednoznačně lepší,“ dodal Hájek, který se šel po prohraném setu
opláchnout a uklidnit. „Zklidnil jsem se a řekl si, že toto je můj
poslední set v tomto turnaji a musím ho jednoznačně vyhrát,“
prozradil Hájek. V závěrečném dramatu se mu pak podařilo
proměnit celkově čtvrtý mečbol a mohl se radovat z cenného
vítězství. A jaké byly pocity šampiona po vyhraném turnaji?
„Bylo to nádherné, vyhrál jsem osm zápasů, od prvního to byl
velký boj. Začalo to duelem s Robinem Vikem a skončilo to
dnešním finále. Jsem strašně rád, že jsem to celé vydržel a
jsem opravdu neskutečně šťastný.“
-ned-

od začátku to ale bylo z jeho strany jasné. Hrál hodně agresivní tenis, je mladý a výkonný. V některých chvílích byl však
zbytečně zbrklý, což přičítám nedostatku zkušeností,“ poznamenal vítězný Berdych. Ve čtvrtek vypadla v semifinále deblů česká dvojice Friedl-Škoch, když prohrála s druhým nasazeným párem Brunstrom-Rojer 3:6, 0:6.
5. den - pátek 5. června
Hájek prošel do finále, Berdych dobojoval
Vítěz prostějovského turnaje z roku 2006 bude usilovat o druhý triumf. V semifinále porazil Itala Potita Staraceho 6:4 a 7:5
a stal se tak jedním ze dvou nejlepších hráčů UniCredit Czech
Open 2009. „Kdyby mi někdo předtím, než jsem vstoupil do
kvalifikace, řekl, že se probojuji do finále, tak mu určitě odpověděl, že to není možné,“ svěřil se čerstvý finalista. V duelu se Staracem měl oba sety pod kontrolou, měl však problém
je ukončit. V prvním potřeboval sedm setbolů a ve druhém
využil až čtvrtý mečbol. „Moc jsem si to zkomplikoval, v
koncovkách jsem měl být určitě rychlejší a důraznější,“ uvedl nyní 288. hráč světa, kterému domácí prostředí vyloženě
svědčí. Tomáš Berdych tentokrát důvod k radosti neměl. Ve
dvou tie-breacích prohrál s Belgičanem Stevem Darcisem
dvakrát 6:7 a do finále nepostoupil. Přesto je tento ročník jeho nejúspěšnějším vystoupením na tomto turnaji. Nabitý
centrální dvorec AGROFERT Arény přivítal po skončení semifinálového programu exhibiční čtyřhry. V té první se představili Anna Kurnikovová s Karlem Nováčkem, proti Jirkovi
Novákovi a Petře Píchalové-Langrové. Poté se nastoupili Mirek Topolánek s Annou Kurnikovovou proti páru Ivan Lan-

Pablo CUEVAS 6:2, 1:1 skreč Š.

UNICREDIT CZECH OPEN - ČTYŘHRA

Potito STARACE 3:6, 7:5, 6:2
Potito STARACE 6:4, 6:4

Potito STARACE 6:2, 6:4

Debl kořistí zahraničního páru

Nicolas MASSU 6:2, 6:0
Alberto MARTIN 6:3, 6:2
Alberto MARTIN 7:6, 6:7, 6:2

Jan HÁJEK 6:4, 7:5

Ivan LJUBIČIČ 6:3, 6:4
Ivan LJUBIČIČ 6:3, 7:5
Blaž KAVČIČ 6:4, 6:7, 7:5
Jan HÁJEK 6:3, 6:4

Jan HÁJEK 6:7, 6:2, 6:1
Jan HÁJEK 6:3, 6:1
Daniel GIMENO-TRAVER 6:3, 6:3

Jan HÁJEK 6:2, 1:6, 6:4

Ivan NAVARRO 4:0 skreč C.
Ivan NAVARRO 6:2, 4:6, 6:4
Marcel GRANOLLERS 7:6, 7:5

Steve DARCIS 6:3, 6:4

Steve DARCIS 6:4, 6:4
Steve DARCIS 6:2, 6:4
Pablo SANTOS 3:6, 6:3, 7:6
Steve DARCIS 7:6, 7:6
Ivo MINÁŘ 7:6, 3:1 skreč R.
Martin KLIŽAN 6:3, 6:7, 5:7
Martin KLIŽAN 6:3, 6:3
Tomáš BERDYCH 6:3, 7:6

Thomaz BELLUCI 6:1, 6:1
Tomáš BERDYCH 6:3, 2:6, 7:5
Tomáš BERDYCH 4:6, 6:3, 6:0

Deblový turnaj UniCredit Czech Open se stal kořistí zahraničních hráčů. Ze čtyř domácích želízek v ohni se dostali nejdále
Friedl se Škochem, kteří skončili svou pouť v semifinále na raketách pozdějších vítězů. Suverénní vítězové Jean-Julien Rojer
z Nizozemských Antil a Švéd Johan Brunstrom udělili poslední
tuzemské naději na rozloučenou potupného kanára… Rozjetá
dvojice Rujer, Brunstrom pak nedala příliš nadějí na konečný
úspěch ani uruguaysko-slovenskému páru Pablo Cuevas, Dominik Hrbatý a po výsledku 6:2, 6:3 se nesmazatelně vryla do historie prostějovského turnaje. „V krásném areálu a na velmi dobře připravených kurtech, jsme si od začátku věřili a podařilo se
nám zvítězit. Naše forma kulminovala poslední dva turnajové
dny a vítězství na dobře obsazeném turnaji nás samozřejmě těší,“
svorně se doplňovali na pozápasové tiskové konferenci oba vítězní deblisté, kteří míří z Hané přímo za kanál La Manche, kde
je čeká turnaj v Queens a poté nic menšího než bájný Wimbledon.
1. kolo:
Čermák, Mertinák - Gimeno-Traver, Navarro 6:3, 6:4; A.
Martin, Poch-Gradin - Navrátil, Rumler 7:5, 6:0; Cuevas, Hrbatý - Levinský, Zelenay 6:4, 7:6; Golubjov, Starace - J. Hájek,
Jebavý 7:5, 3:6, 10:8; Friedl, Škoch - Gil, Machado 3:6, 7:5,
11:9; Calleri, Massu - Cerretani, D. Martin 6:4, 6:4; Prieto, Roitman - Dabul, Zeballos 6:3, 7:5; Brunstrom, Rojer - Granollers, Santos 6:4, 6:3.
Čtvrtfinále:
A. Martin, Poch - Čermák, Mertinák skreč Č,M; Cuevas, Hrbatý - Golubjov, Starace 6:1, 6:4; Friedl, Škoch - Calleri, Massu 6:1, 6:3; Brunstrom, Rojer - Prieto, Roitman 6:4, 6:3.
Semifinále:
Cuevas, Hrbatý - A. Martin, Poch 7:6, 6:3; Brunstrom, Rojer
- Friedl, Škoch 6:3, 6:0.
Finále:
Brunstrom, Rojer - Cuevas, Hrbatý 6:2, 6:3.
-zv-

