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Místostarosta Pišťák slavil

70

Přes 200 hostů, stoly se prohýbaly...

To byl nářez! V pátek uspořádal místostarosta Prostějova Miroslav Pišťák v hotelu
Tennis Club oslavu svých kulatých narozenin. K sedmdesátce mu přišly blahopřát dvě
stovky hostů, mezi kterými
nechyběly mnohé prostějovského persony z oblasti politiky, kultury, sportu a dalších
odvětví společenského života.
Švédské stoly se tu doslova
prohýbaly pod tíhou nejrozmanitějších pochoutek a Miroslav Pišťák si oslavu svých
sedmi křížků náležitě užíval.
Pokud byste si ale mysleli, že
v závěru večírku, který skončil po půlnoci, byl druhý muž
města náležitě společensky
"unavený", zmýlili byste se.
Jedna sklenička šampaňského mu vydržela po celou
dobu, kdy mu 200 pozvaných
hostů gratulovalo. "Na alkohol moc nejsem, i když nepopírám, že na červeném i Ta sedla! Zřejmě největší hubičku vlepila oslavenci Miroslavu Pišťákovi jeho kolegyně zastupitelka Ivana HeFoto Zdeněk Pěnička
bílém vínu si pochutám," svě- merková. Tož hodně zdraví, místostarosto!
řil se nám Miroslav Pišťák.
Při svém odchodu domů si ale
musel zřejmě objednat náklaďák. Takovou kupu nejrozličnějších dárků by určitě
sám neunesl!
Rozhovor s naším místostarostou najdete společně s
dalšími exkluzivními snímky
z oslavy na třetí straně dnešního vydání.
-mikDali byste si? Uzený losos a
mnohé mořské pochoutky zatěžovaly stoly až málem k prasknutí!
Foto Zdeněk Pěnička

Opilců v Prostějově přibývá, hlavně žen
Stoupá počet odvozů "unavených" lidí na záchytku
Copak o to, dát si jednou za čas ve
společnosti pár skleniček dobrého
alkoholu a odreagovat se, proč ne?
Ale zpít se do němoty jako Dán a
zaměstnat tak zbytečně strážníky
a lékařskou službu, to už je na

pováženou. Jenomže takových
situací bohužel v Prostějově
neustále přibývá. Záchranná
služba nebo městská policie
přepravila letos už šestnáct (!) lidí
na záchytnou stanici do Štern-

berka. A to stojí čas a peníze. Čas,
který by lékaři a policisté mohli
věnovat daleko užitečnějším a
potřebnějším věcem. A jak se
shoduje ředitel naší záchranky
Pavel Holík spolu s Janou

Adámkovou z Městské policie v
Prostějově, mezi totálně opilými
lidmi mířícími na záchytku převažují poslední dobou ženy! Více
se dočtete na druhé straně
dnešního Večerníku.
-mik-

SMRTELNÁ křižovatka
bude konečně bezpečnější
Vloni tady došlo k celé sérii
závažných dopravních nehod,
při nichž zcela zbytečně zahynuli dva lidé. O život zde
přišla matka tří dětí a posléze
tady kamion smetl a také
usmrtil mladého motorkáře.
Řeč je o neslavně proslulé
křižovatce za Vrahovicemi
směrem na Přerov. Přestože
už vloni tady byly instalovány
"stopky"
a
předepsaná
rychlost byla snížena na 70
kilometrů v hodině, nestačí
to. Křižovatka i nadále zavání
nebezpečím. To se má ale
brzy změnit. Město reagovalo
při nedávném setkání s vrahovickými občany na jejich
přání a donutilo kraj vybudovat zde vodorovné příčné
pruhy a radnice zde navíc
brzy
hodlá
instalovat
speciální osvětlení. V noci
totiž řidiči skoro ani netuší, že
se blíží k tak nebezpečné
křižovatce. Tma je tu totiž Věřme, že po opatřeních ze strany města už k žádným tragédiím na této
jako v pytli! Více na straně 2 křižovatce nedojde
dnešního vydání.
-mik-

Proč krmíte POTKANY?

Se zajímavým postřehem spojeným s fotodokumentací se
nám svěřil pan Ladislav Burgr
z Prostějova.
"Protože chodím kolem městského rybníku každý den, nemohl
jsem si nevšimnout, jak my
Prostějované „milujeme„ potkany.
Spousta lidí každý den donese k
rybníku zbytky potravy a krmí
kačeny a káčátka. Pravda je, že je
toho tolik, že kačeny to nesežerou
a tak úspěšně se nám tady množí
potkani. Zrovna dnes jsem jich u
jedné takové hromádky domácích
zbytků viděl asi osm, hlavně čerstvě vylíhlá mláďata. Ironicky se
tak dá říct: Vážení představitelé
města, neutrácejte za deratizéry,
my zde potkany chceme! Lidi, zamyslete se nad svým jednáním,"
apeluje na Prostějovany Ladislav
Burgr.
-mik- Dobrou chuť, pane potkane!

15. června 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì

To snad není možné...
Po dvaadvacáté hodině požádal operační důstojník Policie
ČR o prověření oznámení o
muži, který strhává ze zaparkovaných vozů registrační
značky. Hlídka podezřelého
zastavila na Pernštýnském náměstí. V ruce držel čtyři SPZ.
Třiadvacetiletý mladík ke svému jednání uvedl, že šlo jen o
recesi. Na daných vozidlech
nebylo zjištěno jiné poškození. Celá událost byla předána
správnímu orgánu.

Svérázný muž
Partnerské neshody řešil svérázným způsobem. Před třetí
hodinou ranní se devětatřicetiletý muž obrátil na linku 156 s
tím, že jeho přítelkyně vešla do
prodejny, kam nemá v tuto dobu oprávněný vstup. Vyslaná
hlídka dvojici na místě kontaktovala. Vysvětlila oznamovateli, že rozhodnutí, kde žena
bude pobývat, je na ni. Jednalo se o vedoucí provozovny.
Žádného protiprávního jednání se nedopustila. Muž toto v
dané chvíli pochopil a z místa
odešel.

Peníze za cizí věc
V dopoledních hodinách při
hlídkové činnosti se strážník
okrskové služby dozvěděl od
občana o podivném počínání
muže. Dle sdělení se měl uvedený zdržovat v prostorách nákupního střediska s pojízdným
košíkem naloženým kovovým odpadem. Okrskář se dostavil do sběrných surovin v
dané lokalitě. Zde zjistil od
pracovníka nacionále chlapíka, který chtěl peníze i za vozík. Ty od něj nedostal, neboť
bylo zřejmé, že se nejedná o jeho majetek. Nákupní košík byl
následně převezen do obchodu. Zde byla hodnota vyčíslena na 2 500 korun. Jelikož se
pachatele podezřelého z přestupku proti majetku na místě
nepodařilo zastihnout, celá
událost byla předána správnímu orgánu.

Zázračné

brýle...

Tímto příspěvkem se vracíme k
nedávnému Veletrhu zábavy pořádaného v areálu u velodromu.
Městská policie tady připravila pro
děti několik speciálních atrakcí.
Jednou z nich byly "zázračné
brýle", které umí navodit pocit
opilosti.
"Městská policie získala brýle,
které při nasazení simulují požití
alkoholu. Dovezené jsou z Německa a stojí okolo tří tisíc korun.
Využívány jsou při akcích věnovaných veřejnosti nebo při besedách s mládeží. Každý si může
vyzkoušet, jaké to je, když má v
krvi osm desetin nebo 1,5 promile," řekla Jana Adámková z
Městské policie v Prostějově.
Brýle využívají rozdílu mezi zrakovým vnímáním okolí a informacemi, které dostává mozek z
centra rovnováhy. Realita je zkreslená co do vnímání vzdálenosti tak
i úhlů. "Tyto rozdíly způsobují určitou zmatenost, která se navenek
projevuje obdobně jako ve stavu
opilosti. Osoba s nasazenými brýlemi ztrácí odhad vzdálenosti a má
narušenou rovnováhu. A právě
cílem jejich používání je, aby si
člověk za střízlivého stavu uvědomil rizika, která v podnapilém
stavu nevnímá nebo je podceňuje," vysvětluje Jana Adámková.
-mik-

Opilců je v Prostějově stále víc

Letos už záchranka či strážníci odvezli 16 lidí na záchytku
Jak avizujeme na první straně,
v Prostějově přibývá výjezdů
záchranky i městské policie
kvůli opilým lidem.
"Ano, k těmto případům jsme voláni čím dál častěji. Většinou je
máme hlášené jako případy bezvědomí, i když na první pohled se
dá poznat, že ten dotyčný je "pouze" pod vlivem alkoholu. Málokdy zaznamenáváme, že člověk
je zpitý do klasického bezvědomí.
Po našem příjezdu bývají tito lidé
často neklidní až agresivní, tropí
nepřístojnosti. V takových okamžicích si nedovedeme představit, že by u toho nebyla hlídka
městské policie," říká Pavel Holík, ředitel prostějovské záchranky. Jsou i případy, kdy záchranka
přijede k podnapilé osobě, která
na první pohled vypadá v bezvědomí. Pak se ale přijde na to, že
tento človíček pouze pod vlivem
alkoholu usnul a po probuzení se
diví, proč ho lékaři a strážníci
"otravují". "I takového člověka
ale musíme vyšetřit, při tomto samozřejmě nesmíme nic podcenit.
Vyloučit musíme úraz, opilý člověk totiž mohl upadnout a způsobit si nevědomky například krvácení do mozku. Pokud toto vyloučíme, tak tento případ charakterizujeme jako těžkou opilost a onen
společensky unavený člověk je
převezen na záchytku. Letos tomu tak bylo již v šestnácti přípa-

Doposud neznámý pachatel se
vloupal do tří zaparkovaných
vozidel v areálu soukromé firmy v obci Nezamyslice. Z vozidel Renault Kangoo, Renault Master a Ford Transit odcizil různé nářadí. Škoda na
odcizených věcech a poškozením vozidel dosahuje částky
100 000 korun.

Notebook a drobné
Neznámý pachatel se vloupal
do bytu v panelovém domě na
ulici Kostelecká v Prostějově a
odcizil notebook a keramickou pokladničku s finanční
hotovostí. Majiteli vznikla
škoda 10 000 korun.

Kolo ze sklepa
Neznámý pachatel se vloupal
do sklepní kóje v domě na sídlišti E. Beneše v Prostějově a
odcizil pánské trekingové
jízdní kolo Olpran i s připevněnou dětskou sedačkou.

Vysál jim naftu
Neznámý pachatel vnikl do
areálu soukromé farmy v obci
Březsko, kde ze šesti zaparkovaných pracovních strojů odcizil celkem 460 litrů motorové nafty. Majitel škodu odhaduje na 11 500 korun.

Lehká kořist
Děti si pomocí brýlí vyzkoušely, jaké to
je být opilý. Užily si přitom hodně
srandy...

Na ulici Brněnská v Prostějově se neznámý pachatel vloupal do odstaveného vozidla
Ford Transit a odcizil z něj vol-

„Z nemocnice jsem tady na patnáct minut,“ chlubil se svým rekordem cestující, který zrychleným přesunem absolvoval trasu
na místní nádraží, aby stihl autobus domů. Výkon zajisté úctyhodný. Revizní lékař posuzující jeho
zdravotní stav by měl z něj bezesporu velikánskou radost. Lepší
důkaz o pacientově kondici snad
ani být nemůže. Možná by stálo za
to podobné cílové mety osadit posudkovou komisí s projednáním,
jak že se našim panošům vede!

dech, což je stále se zvyšující číslo oproti loňsku," uvedl dále Pavel Holík. Jak dodal, pokud je opilec skutečně zraněný, musí být
převezen do nemocnice, protože
takto by ho na záchytku nevzali.
Pavel Holík nám zároveň potvrdil, že poslední dobou putují na
záchytnou stanici do Šternberka
stále častěji ženy. "Bohužel je to
tak. Snad je to tím, že ženy se zásluhou své křehčí tělesné schránky vyrovnávají s alkoholem daleko hůře než muži," myslí si Pavel
Holík.
A kdy opilého člověka záchytka
nemine? "V případech, kdy je
osoba pod vlivem alkoholu v takovém stavu, že není schopná
žádného pohybu, strážníci přivolají lékaře. Ten na místě rozhodne,
zda je opilec schopen převozu.
Přepravu zajišťuje zdravotní doprava a dotyčného přijde na 1 500
korun. Od počátku letošního roku

Hyper-super krámy jsou hitem,
kdo by odolal lukrativní pouti mezi nekonečnými regály. Jenomže
ono každý špás něco stojí. Zatím-

ně odložený digitální fotoaparát, pánskou tašku s osobními
doklady řidiče, platební karty,
dva mobilní telefony a další
věci. Škodu poškozený odhaduje na 28 700 korun.

Obálka s penězi
Neznámý pachatel vnikl bez
použití násilí do rodinného domu v obci Mostkovice, kde v
jedné z místností odcizil zalepenou obálku s finanční hotovostí 10 000 korun. Ke krádeži došlo v doposud přesně nezjištěné době v průběhu několika minulých dnů až měsíců.

Kradl a ničil
Na ulici Za Drahou v Prostějově se neznámý pachatel vloupal do budovy skladu soukromého podniku, poté vnikl do
dalších místností, kde vše prohledal a odcizil finanční hotovost ve výši 22 000 korun. Při
vloupání také poškodil prodejní automaty a vstupní dveře.
Celková škoda se odhaduje na
více jak 42 000 korun.

Konečně duben
„Co nebylo na apríla, tak máme
teď,“ komentoval muž meteorologický vývoj konce minulého
pracovního týdne, kdy by se snad
už ani nikdo nedivil, kdyby z ničeho nic začal padat nejen sníh, ale
třeba i trakaře. A kdo ví, možná i
něco horšího. No prostě dává nám
to zabrat, a kdo nestihl zavčasu senoseč, měl v posledních třech týdnech docela po žížalkách. Což o
to, tráva – ta by po vydatných deštích rostla. Ale neschne pánové,
neschne!
-MiH-

bude mít raritu - vlastní přemostění
Ředitel naší záchranky Pavel Holík (na snímku vlevo) potvrzuje, že počet
odvozů opilých lidí na záchytku roste. A prim začínají hrát ženy!
byl proveden již šestnáctý odvoz
za doprovodu strážníků. Poslední
záchyt byl uskutečněn v pondělí
8. června, kdy ve večerních hodinách hlídka našla silně podnapilou ženu v prostorách bývalých
Jezdeckých kasáren. Dechovou
zkouškou byla u ní naměřena
hodnota 3,0 promile. Po lékařské
prohlídce putovala pětatřicetiletá
osůbka na záchytnou stanici," informovala nás Jana Adámková z

Konice zjistili pětadvacetiletého muže z Olomouce, který se
v měsíci říjnu loňského roku
vloupal do dvou rekreačních
objektů v obci Laškov - Kandia. U chat poškodil okno a
okenice, vnikl dovnitř a v
obou případech odcizil potraviny. Majitelům vznikla škoda
1 500 korun.

Batoh z kabiny
V obci Držovice na ulici Konečná se neznámý pachatel
vloupal do kabiny nákladního
vozidla Volvo a odcizil batoh s
osobními věcmi řidiče. Mezi
odcizenými věcmi byl i notebook a mobilní telefon. Poškozenému vznikla škoda v
celkové výši 11 800 korun.

Sebral cigarety
Na ulici Anglická v Prostějově
vnikl neznámý pachatel do
vozidla Peugeot Boxer a ze zavazadlového prostoru odcizil
5 kartonů cigaret. Poškozením
vozidla a krádeží cigaret
vznikla škoda 19 800 korun.

Straka u motorestu

Přišel i o razítko

Na parkovišti u motorestu v
obci Vranovice - Kelčice se
neznámý pachatel vloupal do
osobního motorového vozidla
Volkswagen Jetta a odcizil
pánskou aktovku ze zadního
vozidla. Majitel tak přišel o písemnosti, digitální fotoaparát
a další osobní věci. Celkovou
škodu vyčíslil na 17 500 korun.

Na ulici Dobrovského v Prostějově se neznámý pachatel
vloupal do vozidla Mercedes
Sprinter a ze sedadla vedle řidiče odcizil tašku s věcmi řidiče. Poškozený přišel o své doklady, peněženku, razítko, platební kartu a další věci. Škodu
poškozený vyčíslil na 14 100
korun.

Dopadený zloděj

Neznámý pachatel využil nepozornosti poškozené ženy v

Policisté Obvodního oddělení

co reklamy lákají na trvalé snížení
cen až málem do socialistických
řádů, pozornému zákazníkovi neunikne, že jiné zboží je oproti standardním kšeftům málem i o 100
procent dražší, stačí mít oči otevřené. Z drobností se prostě skládá
svět…i slevy.

Cyklostezka směrem ke Kostelci

Jak předesíláme na titulní pravní komisi města se ale po- Uchytil. „Krajský úřad se zavástraně, křižovatku smrti za dařilo vyjednat bezpečnostní zal, že zde v co nekratší době
Vrahovicemi směrem na Pře- úpravu komunikace „ vysvětlil vybuduje takzvané „drnčáky„,
rov čekají změny. Ty mají neblaze proslulý úsek zabezpečit
tak, aby na něm už nedocházelo k tragickým nehodám jako například vloni.
Půjde o dvě zásadní změny.
Příčné pruhy, takzvané drnčáky,
a nové osvětlení. „Osvětlená
křižovatka má na řidiče psychologický efekt. Když se po tmě
blíží k osvětlenému místu,
upoutá to jeho pozornost, automaticky přibrzdí. Necháváme
vypracovat projektovou dokumentaci. Je nutné zjistit možnosti připojení. Rádi bychom
celou stavbu stihli do konce roku,„ řekl místostarosta Uchytil.
Město se na tomto řešení dohodlo na besedě s vrahovickými
občany. Moc možností, jak zajistit na této křižovatce větší bezpečnost, totiž radnice nemá.
„Vlastníkem silnice je Olomoucký kraj. Do jejich pozemků zasahovat nemůžeme. Do- Křížovatku smrti„zdobí“ pomníček na památku obětí tragických nehod.

Škoda za 100 tisíc

Posudková

Levný a levnější

Městské policie v Prostějově.
Pokud klient záchytky má u sebe
peníze a zaplatí na místě alespoň
600 korun, vyjde mu pobyt na záchytné stanici levněji, a to na
1 600 korun. Zbývající částku doplatí fakturou, která je splatná do
osmi dnů. Jestliže nemá u sebe
žádnou finanční hotovost, přijde
ho toto přespání na 2 600 korun
opět se splatností do osmi dnů.
-mik-

Nebezpečná křižovatka za Vrahovicemi se změní

Èerná kronika

Vidìno - Slyšeno
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Kapsář v obchodě

tedy vodorovné příčné pruhy,
které při projetí řidiče zvukem
upozorní, že by měl snížit rychlost,„ doplnil předseda dopravní
komise Zdeněk Peichl.
Státní policie navíc v této lokalitě pravidelně měří rychlost
projíždějících řidičů. Dokonce
se uvažovalo o umístění stacionárního radaru. Každoročně se
zde stanou desítky dopravních
nehod a zahyne několik lidí.
Scénář je přitom téměř stále
stejný. Řidič jedoucí z Vrahovic
nedá na stopce přednost v jízdě
a v křižovatce se střetne s motoristou jedoucím po hlavní. Na té
je sice snížena rychlost na 70 kilometrů za hodinu, ale dlouhá
rovinka svádí ke svižné jízdě.
Následky havárií jsou poté tragické. Například vloni v únoru
řidič kamionu nezastavil na
stopce a smetl osobní auto. Sedmatřicetiletá řidička, matka tří
malých dětí, byla na místě mrtvá. O čtyři měsíce později jiný
náklaďák zabil mladého motorkáře.
-mikobchodním domě na ulici
Okružní v Prostějově a na trase od pokladny ke stojanům
na kola před prodejnou odcizil její peněženku z kabelky.
Škodu žena vyčíslila na 635
korun.

Už dojezdili!
Policisté zjistili tři pachatele,
kteří se počátkem června
zmocnili osobního motorového vozidla Škoda 120, které
bylo zaparkované na sídlišti
Svornosti v Prostějově. Skupinka mladíků vozidlo neoprávněně užila k jízdě, rozbila
boční a zadní sklo na autě a
vytrhla přístrojovou desku.
Vozidlo poté odstavila na ulici
V. Talicha v Prostějově. Stejní
mladíci se i vloupali do zaparkovaného vozidla Opel Combo na ulici Majakovského v
Prostějově. Z vozidla odcizili
čelní panel autorádia a poničili interiér vozu. Policisté zahájili zkrácené přípravné řízení
ve věci trestného činu neoprávněné užívání cizí věci,
poškozování cizí věci a krádež. Jeden z pachatelů je osobou mladistvou.

Prořezal gumy
Neznámý pachatel poškodil
dvě vozidla Škoda Fabia a
Volkswagen Sharan, která byla zaparkovaná na ulicích
Dolní a Barákova v Prostějově. U vozidel prořezal pneumatiky a rozbil čelní a zadní
skla, u jednoho vozu poškodil
i přední kapotu. Majitelé škodu odhadují na více jak 60 000
korun.

Cyklostezka směrem na Kostelec cyklostezce muselo ale padnout
se už rýsuje. Stavbaři budou za- za oběť několik stromů v biokonedlouho pokládat konečný as- ridoru Hloučela. "Pomalu žádná
faltový koberec, přičemž nyní investiční akce se nedá realizovat
také zahájili stavbu nového bez toho, aby nedošlo k záboru
mostu přes říčku Hloučelu. Tato veřejného prostranství a zeleně.
cyklostezka za 16 milionů korun Stromy na Hloučeli musely být
bude mít tedy jako jedna z mála v skutečně vykáceny. Ze zákona
republice svůj vlastní most.
ale máme povinnost nahradit po"Bude to první most sloužící kácenou zeleň novou výsadbou a
pouze cyklistům. Z tohoto po- samozřejmě tak učiníme," dodal
hledu se na tuto stavbu dívám Vlastimil Uchytil.
jako na raritu," upřesnil Vlastimil Kompletní cyklostezka až na
Uchytil, místostarosta města. konec katastru Prostějova by
Cyklostezka povede kolem že- měla být hotova během následulezniční trati až na konec katastru jícího měsíce.
-mikměsta, tedy po křižovatku na Tichou.
Není ale vyloučeno,
že po dohodě se sousedním městem se
stezka protáhne až
do Kostelce na
Hané. "Sousedé z
Kostelce mají už
projekt hotový a
měli pro letošní rok
přislíbenou dotaci.
Bohužel ji nedostali
a tak musejí s realizací stavby vyčkat
minimálně další rok.
Bohužel, všechno je
otázka peněz," řekl
Nově budovaná cyklostezka směrem na Kostelec bude
náš místostarosta.
Výstavbě mostu na mít jako jedna z mála v republice svůj vlastní most.

Pacient utekl z nemocnice
Na náměstí si vytrhl kapačku!
Svévolné opuštění zdravotnického zařízení řešili strážníci
naší městské policie minulý
týden. Případ se nedal v žádném případě brát na lehkou
váhu. Z nemocnice utekl pacient, který si na náměstí vytrhnul z paže zavedenou kapačku!
"Několik minut před třináctou
hodinou byl zaznamenán telefonát na linku 156 o muži v pyžamu pohybujícím se na
parkovišti v centru města. Volající upřesnil, že se zřejmě jedná o
pacienta, neboť si před chvílí odstranil z paže kapačku a zahodil
ji," potvrdila Večerníku Jana
Adámková z Městské policie v

Prostějově. Na udané místo byla
okamžitě vyslána hlídka. "Prostor
byl také ihned prověřen městským kamerovým systémem.
Vyslané hlídce byly podávány informace o pohybu nemocného.
Strážníci muže dostihli, ten byl
zcela zmatený. Dispečinkem naší
policie byla kontaktována nemocnice. Po dohodě hlídka s osmačtyřicetiletým
pacientem
setrvala na místě do příjezdu sanitky a následně provedla jeho
doprovod na oddělení. Poté se
strážníci vrátili do prostoru, který
prohledali a zajistili i odhozenou
kanilu s hadičkou," informovala
Jana Adámková.
-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...
Vítězslav Janeček 1937
Čechy pod Kosířem
Jan Valášek 1949 Bedihošť
Anna Greplová 1924 Olšany
Věra Drobníčková 1927 Prostějov
Marie Klingerová 1941
Kostelec na Hané
Miroslav Rieger 1949 Otaslavice
Marie Sovíková 1925 Krumsín
Zdeněk Vystavěl 1932 Prostějov

Pavel Štrýgl 1956 Prostějov
Jiří Fryč 1947 Český Krumlov
Jiřina Prchalová 1944 Prostějov
Zdeněk Skřivánek 1936 Prostějov
František Dolák 1936 Prostějov
Zdeněk Mráz 1941 Plumlov
Jindřich Zelínka 1952 Otinoves
Marcela Marková 1966 Prostějov
Radek Zapletal 1969 Mořice
Františka Konečná 913 Prostějov

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 15. června 2009
Josef Pleva 1925 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Andrej Zavacký 1935 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 17. června 2009
Jiří Rubeš 1947 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Svatopluk Hradil 1944 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Arnošt Čundrla 1931 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
Pátek 19. června 2009
Marta Ondrová 1928 Klenovice na Hané 11.20 Obřadní síň Prostějov
Slavomír Pagáč 1970 Kralice na Hané 12.00 Obřadní síň Prostějov
Marta Jurníčková 1950 Domamyslice 12.40 Obřadní síň Prostějov
Vojtěch Mikulka 1933 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
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Jezdilo se s ÚSMĚVEM VŠECHNO NEJLEPŠÍ, MÍSTOSTAROSTO!
Děti rozdaly jen tři zamračené obrázky
Prostějovská policie uspořádala v pondělí tradiční dopravně - preventivní akci.
Společně s dětmi ze smržické
základní školy policisté zastavovali řidiče a podle toho,
jakým způsobem projeli obcí,
jim rozdali obrázky buď s
usměvavým autíčkem, nebo
se zamračeným. A nutno říct,
že z množství kontrolovaných šoférů viděli zamračené
pohledy policistů i dětí pouze
tři šoféři!
"Tradiční akce Jezdíme s
úsměvem se účastnilo patnáct
dětí ze Základní školy Smržice,
stanoviště jsme rozbili v blízkosti školy u hlavní silnice.
Právě tady je nutno dbát na
největší obezřetnost a opatrnost
řidičů," uvedla Alena Neděl-

níková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. "Zastavili
jsme celkem 48 řidičů. Nikdo z
nich neporušil stanovenou
rychlost v obci. Ovšem tři řidiči
se dopustili přestupku. Jednalo
se o jízdu bez světel či nepřed-

ložení všech dokladů potřebných k řízení. Zbylých 45 řidičů jelo podle pravidel. Děti
rozdávaly řidičům obrázky
usměvavých a zamračených
autíček," dodala Alena Nedělníková.
-mik-

Tak tento řidič jel podle předpisů
a není proto divu, že děti i sympatická policistka ho odměnili úsměvy
a veselým obrázkem.

Komu uletěli holubi?
Strážníci naháněli neobvykle zbarvené opeřence
V minulém týdnu se strážníkům
naší městské policie zdařil neobvyklý úlovek. Nehonili ale žádné
zločince, přesto se pořádně zadýchali. Jejich soupeřem jim
byli neobyčejně zbarvení holubi,
kteří se zbůhdarma procházeli
po periferii Prostějova. Není vyloučeno, že holubi mohou patřit
ke vzácným druhům a snad
uletěli některým z chovatelů. To
ale musejí posoudit odborníci.
Opeření výletníci se dokonce procházeli i po silnici a hrozilo, že je
některý z projíždějících řidičů zajede. Na místo byla ihned vyslána
hlídka strážníků s cílem odchytit
je a tím zachránit. "Dvakrát
během několika minut bylo přijato
sdělení na linku 156 o neobvykle
zbarvených holubech, kteří
zřejmě uletěli chovateli a nyní se
prochází u Kralického háje. Poprvé se strážníkům ptáky odchytit
nepodařilo. Jakmile se k nim přiblížili, opeřenci uletěli. Druhý
pokus hlídka provedla před dva-

cátou hodinou. A ten byl již úspěšný," informovala nás Jana
Adámková z Městské policie v
Prostějově. Strážníci doufají, že na
základě tohoto zveřejnění se brzy
ozve majitel holubů. "Holubi byli

převezeni v kleci na služebnu městské policie. Následující den pak
byli předáni Českému svazu
ochránců přírody, regionálnímu
sdružení IRIS Prostějov," dodala
Jana Adámková.
-mik-

Krasavci, co říkáte?Neobvykle zbarvení holubi putovali v kleci k
ochráncům přírody. Vyzvedne si je
majitel?

Policie má v ruce zatykače na hledané
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po dalších třech
osobách, které sklouzly na šikmou
plochu zákona. Po ženě je vyhlášeno opakované pátrání.
Strážci zákona spoléhají na osvědčenou pomoc veřejnosti při jejich
zatčení.
PAVEL HOUB se narodil 3. května 1974 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v Havlíčkově ulici číslo 193 v Čechách pod Kosířem. Na hledaného vydal Okresní soud v Olomouci příkaz k zatčení pro trestný
čin řízení motorového vozidla bez
řidičského oprávnění. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do 40
let, měří 165 centimetrů, má střed-

Pohledem shora
Pohledem shora

ní postavu, modré oči a hnědé
rovné a krátké vlasy.
GABRIELA POSPÍŠILOVÁ se
narodila 25. září 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v Olšanech u Prostějova číslo 50. Na hledanou vydal Okresní soud
v
Olomouci
příkaz k zatčení
pro trestný čin
úvěrového podvodu a trestný
čin krádeže. Její
zdánlivé stáří je 35 let, měří 160
centimetrů, má hubenou postavu,
opuchlý obličej, modré oči a plavé
blond odbarvené a rovné vlasy.
JOSEF FAULHAMMER se narodil 21. září 1974 a trvalé bydliště
má hlášeno v obci Libina číslo 489
v okrese Šumperk. Na hledaného
vydalo Okresní státní zastupitel-

ství v Prostějově
souhlas k zadržení pro podezření
ze
spáchání trestného činu zanedbání povinné
výživy. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 34 do 40 let, měří 165 centimetrů, má střední postavu, šedé
oči a hnědočerné krátké vlasy. Nosí vousy takzvané strniště.
Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování v Prostějově na tel. číslo 974 781 326.
-mik-

Miroslav Pišťák oslavil sedmdesátku, důchod ho ale neláká
V den pořádání oslavy 70. narozenin místostarosty Prostějova Miroslava Pišťáka jsme ho
požádali o rozhovor. Přestože
měl v pátek dopoledne v kanceláři na stole haldy papírů k
nutnému vyřízení, udělal si
přestávku a nenuceně odpovídal na naše otázky. Řeč byla o
osobním životě, politice, ale i
tom, co bude dál a zda hodlá ještě setrvat ve veřejném životě.
V ten samý den večer už přijímal gratulace od dvou stovek
hostů na oslavě v hotelu Tennis
Club. Přesně takové množství
lidí si nenechalo ujít příležitost
posedět při sklence dobrého pití a hromady jídla s člověkem,
který je veřejnosti znám dlouhá
desetiletí a který stojí za neuvěřitelným množstvím věcí, jež
se v Prostějově po listopadu
1989 změnily.

Pane místostarosto, jak se cítíte
se sedmi křížky na zádech?
Narodil jsem se 6. června 1939,
tedy přesně v den, kdy o pět let později začala invaze spojenců v
Normandii. Takže každý může
usoudit, co už všechno pamatuju.
A jak se cítím? Kdybych to chtěl
odlehčit, tak řeknu, že se cítím neustále pracovně. Pochopitelně v
sedmdesáti letech to už není to, co
bylo v padesáti nebo ve čtyřiceti.
Ale zaplaťpanbůh za to, že člověk
chodí, že mu to ještě trochu myslí
a že se nemusí spoléhat jenom na
svoje nejbližší, kteří by ho opatrovali.
Dostáváte od svých mladších kolegů zabrat s ohledem na váš
věk? Dělají si z vás srandu?
On si nikdo z nich na mě netroufne...
V politice jste už nějakých dvacet
let...
V politice se pohybuju už hodně
dlouho. A bude to ještě více let.
Politicky jsem působil i v předcházející době před listopadem
1989, pochopitelně v jiném gardu.
Když si promítnete váš život, na
co jste nejvíce pyšný?
Nechtěl bych hovořit o tom, na co
jsem nejvíce pyšný. Myslím si totiž, že život jak probíhal, přinášel
nejrůznější zákruty. Kdybych se
měl zamýšlet nad tím, co mě v životě nejvíce uspokojilo, tak především to, že jsem se vůbec dožil
sedmdesáti let. Jak je veřejně
známo, prošel jsem určitými
zdravotními problémy. Snad
jsem žil život, který nebyl úplně
nejhorší. Ale sám o sobě nemá
člověk příliš mluvit, protože je to
velice subjektivní a většina z nás
má tendenci vidět se trochu růžovějšími brýlemi, než vás vidí ti
druzí.
Kdybyste chtěl něco ve svém životě změnit, co by to bylo?
Zcela určitě byly okamžiky, nad
kterými se člověk po sedmdesátce zamýšlí více. Nechtěl bych ale
hovořit o žádném z nich. Prostě
život je přinesl a já se pokouším, a
neříkám, že se mi to vždycky daří, si uvědomovat, že člověk nemá
zapomínat na svou minulost. Protože v ní jsou události, na které
může vzpomínat v dobrém, ale i
ve zlém, kdy se nepodařilo všechno podle představ. Takže určitou
zodpovědnost za všechno, co
člověk v životě udělal, si každý
musí uvědomit.
Jste člověk, který spíše přemýšlí

Mezi prvními gratulanty pochopitelně nemohla chybět stranická kolegyně, senátorka Božena Sekaninová. Pan místostarosta v tuto chvíli asi přemítá, kde se paní senátorka tak hezky opálila...
Foto: Z. Pěnička
dopředu než že se zaobírá minulostí?
Ano, přemýšlím dopředu. Pochopitelně, vždycky nejméně jednou
za rok se vyskytne okamžik, kdy
si musím sednout a zavzpomínat.
Ale už díky současné funkci musím myslet hlavně dopředu. To
prostě k mému postavení v politickém životě patří. Jasně, promítám si i své kroky z minulosti.
Zda byly správné a jestli se nemělo něco udělat jinak. Každopádně
z každé negativní věci vyvodím
pro sebe důsledky a poučím se z
ní.
Prozradíte tedy alespoň, na co
jste nejvíce hrdý za dobu, co působíte jako místostarosta?
Slovo hrdý je příliš velké a silné
slovo. Já říkám, že při tom všem,
jak já se v Prostějově dívám kriticky i na věci, za kterými jsem
osobně stál, je dobře, že v komunální politice se dokážeme všichni na radnici napříč politickým
spektrem domluvit na všech dobrých a prospěšných věcech. Jde
nám to daleko lépe než tam nahoře v Praze. I když někdy to do-

všem kolegům děkuji.
Udělal byste nyní něco jinak než
jak jste ve své funkci udělal?
O žádném takovém zásadním
problému, který bych řešil jiným
způsobem, nevím. Možná je to
moje chyba. Jsem ale přesvědčen
o tom, že rozhodnutí se vždy přibližovala k tomu optimálnímu, co
město potřebovalo. Někdo třeba
může říct, že město mělo některým věcem věnovat daleko větší
pozornost. Mně osobně se také
nelíbí, že se nám nepodařilo učinit
daleko ráznější kroky třeba v dopravě. To je ale na velkou diskuzi
a netroufal bych si teď říct, zda
jsme neudělali chybu pomalým
řešením dopravních problémů.
Ono to ale tak jednoduché není.
Už jenom proto, že já mám možnost posuzovat na jedné straně
finanční možnosti města a na
druhé straně potřeby Prostějova
co se týká investic. Takže si umím
věci porovnat a také vím, na co
máme a na co ne. A věřte, že tak
jednoduché, jak si mnozí myslí, to
rozhodně tedy není. A přitom je
mi jasné, že ne za všechno nás

A do fronty! Na oslavu 70. narozenin Miroslava Pišťáka přišlo 200 lidí. Na potřepání
rukou s druhým mužem radnice se tak čekalo dlouhé minuty. Foto: Z. Pěnička
mlouvání je i u nás nepříliš
snadné. Vím, že některé věci se
nedají přeceňovat. Každopádně
ale osobně vím, že některé věci v
Prostějově by mohly být ještě lepší. Ale už jenom to, že při tvorbě
rozpočtu města dokážeme najít
takřka úplnou shodu všech zastupitelů, je jenom dobře a svědčí to
o naší zodpovědnosti. A já za to

občané chválí.
Hodně lidí se určitě zeptá, co
plánujete dál. Je vám sedmdesát,
takže co vaše další plány ve veřejném životě?
Tak v tomto okamžiku si s tímto
příliš hlavu nelámu. Pochopitelně
takovou otázku čas od času dostávám. Podívejte, v politice je
potřeba, aby nastupovali mladší

HLAVA NA KRKU

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
oblibou se v trochu uštěpačných debatách říká, že muž je sice hlavou rodiny, ale
žena je tím krkem, co s hlavou otáčí. Samozřejmě nic originálního, ovšemže
tento příměr mě napadl v okamžiku, kdy se v polovině týdne světu představila nová politická strana TOP 09, do jejíhož čela byl korunován kníže a ještě
nedávný šéfdiplomat za Zelené Karel Schwanzerberg. Nemíním nyní zabřednout do všech těch potměšilých soudů na jeho adresu, naopak jsem si vždycky vážil jeho opravdového
aristokratického nadhledu a vystupování. O to víc mě překvapilo, že se do něčeho takového nechal uvrtat. O nové politické straně osnované Miroslavem Kalouskem se už nějaký čas mluvilo a bylo víceméně
přirozené, že právě tento lidovecký kverulant na sebe tíhu předsednictví a stranického pionýrství vezme.
Leč všechno je jinak. Přiznám se ale, že mě to zase až tak moc nepřekvapilo. Není to první případ v jeho
politické kariéře, kdy míří spíš do pozice tak trochu černého vzadu, který o všem ví a na němž všechno
závisí, ale s kůží na trh posílá někoho jiného. Že je právě tím krkem, který otáčí hlavou. Vytanula mně na
mysli situace, kdy svého času byl zvolen do čela lidovců, nicméně zarputile odmítal jako předseda strany vstoupit do vlády. Přitom v koaličních dýcháncích měl jasné slovo, avšak do vládního boje posílal své
ministerské pěšáky. Také ve svých dobách ranně politických býval důležitou figurou na ministerstvu
obrany, rozhodoval o velmi lukrativních armádních zakázkách, to vše ale v závětří politické zodpovědnosti jiné ministerské hlavy. Proto si myslím, že by bylo daleko férovější a chlapáčtější, kdyby si svůj
TOP 09 naložil na bedra sám. A to prosím pěkně se vším všudy. Ne se stavět do role spravedlivého, kterému přece vůbec o funkce nejde! Stačí mu být jenom tím krkem…

S

„Pane kolego, s tou dopravou v Prostějově fakt musíme nějak pohnout,“ říká asi v tuto chvíli panu místostarostovi Zdeněk
Peichl, radní a předseda dopravní komise města.
Foto: Z. Pěnička

lidé. Na druhé straně, když se podívám kolem sebe, a hlavně i na
sebe, tak Prostějov je město, ve
kterém přibývá lidí středního a
staršího věku. Myslím, že i oni si
zaslouží, aby je na radnici někdo
reprezentoval. Tím nechci říct, že
chci reprezentovat jenom důchodce! Ale v politice mají být
lidé, kteří chtějí něco dělat a kteří
něčemu rozumí a pokouší se získat důvěru spoluobčanů. A nezaléží na tom, jestli je jim dvacet, čtyřicet nebo sedmdesát let.
Takže rozumíme tomu dobře, že
při komunálních volbách příští
rok budete opět kandidovat?
Nechte se překvapit...
Dobře, zapomeňme teď na politiku. Slavíte 70 let, stejně jako nedávno Karel Gott při koncertu v
Prostějově...
Já jsem na tomto koncertu nebyl a
lituji toho. Karla Gotta si jako zpěváka nesmírně vážím a obdivuju,
co všechno v této branži dokázal.
Mám ho rád, ale nechci se s ním
proboha nijak srovnávat. Naprosto souhlasím s tím, že Gott je profesionál. Já se sice pokouším o to
být také profesionálem v politice,
ale to, co dokázal on, na to já se
mohu dívat jen z dálky a tleskat
mu.
Ale jedno společné máte, ne?
Jste po sedmi křížcích oba čilí jako rybičky!
Ale prosím vás, zdání klame!
Chystáte se na oslavu, kterou pořádáte v hotelu Tennis Club. Už
víte, kolik hostů přijde?
Tak v tuto chvíli to fakt netuším.
Tam může být padesát lidí, může
přijít stopadesát lidí. Nedělám si
žádnou statistiku, ale trochu si
vzpomínám, jaké to bylo před pěti lety, kdy jsem slavil pětašedesátiny. To se při mé oslavě vystřídalo na dvě stovky lidí. Ale
prosím neuvádějte to nikde...
Jaký dárek by vás nejvíce potěšil?
Ono to bude znít trochu jako
fráze, ale v mém věku už si jaksi
hlavu nedělám z toho, jestli dostanu nějaký dárek nebo nedostanu.
Mně udělá radost dobrá kniha, nebo když od někoho čas od času
dostanu nějakou grafiku či obrázek, nevyhýbám se ani tomu
napít se dobrého bílého či červeného vína. Mně ale prostě udělá radost, když přijdou lidi, kteří
mi jen přátelsky potřepou rukou.
Možná by na poslední otázku
měla odpovědět vaše manželka,
ale přesto: Co vaše žena, neříkala vám už někdy, abyste se na
všechno vykašlal a užil si důchodu?
No samozřejmě, tady tato diskuze
u nás doma tu a tam proběhne. Ale
já mám nesmírně hodnou a tolerantní ženu, takže se do těchto
věcí příliš neplete. Ale zároveň
musím říct, že díky ní jsem tak
dlouho v politice vydržel. Musíte
mít dobré domácí zázemí. Můj
věk má určitou výhodu v tom, že
už tolik neusilujete o nějaké postavení. Tím netvrdím, že už v sedmdesáti letech nemůže mít
žádné ambice. Tyto ambice jsou
už ale jiné, než jaké by byly před
dvaceti lety. Mám výhodu i v tom,
že mám u mladších kolegů určitý
respekt vzhledem ke svému věku.
Ovšem věk sám o sobě ještě neznamená, že vás ti druzí respektují. Ten hraje tu největší roli v tom,
že vás mladší pustí třeba v autobuse sednout.
-mik-
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Řekni NE drogám – řekni ANO životu
VII. ročník cyklo-běhu za Českou republiku bez drog 2009
V Prostějově se ve čtvrtek
dopoledne na náměstí T. G.
Masaryka uskutečnil VII.
ročník cyklo-běhu za Českou republiku bez drog
2009
Zároveň se lektoři rozjedou
do některých škol, kde budou
besedovat se žáky a studenty
o nebezpečí, které drogová
závislost přináší.
„Cyklo-běh je svým rozsahem největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou
se sportem. Tato aktivita chce
poukázat na nízkou informovanost na poli primární prevence, proto ji chceme letos
podpořit,„ uvedl místostarosta a politik Zdravého města
Prostějov Vlastimil Uchytil.
Trasa letošního dvanáctidenního Cyklo-běhu vedla přes
třicítku měst Čech a Moravy.
Celkem tato trasa čítá 1350

kilometrů. Družstvo 8 až 10
běžců, kteří sami žijí život bez
drog, urazí tuto vzdálenost za
12 dní. Bude na ně čekat
průměrná denní vzdálenost
okolo 120 kilometrů. V
průběhu tohoto maratonu navštíví představitele měst a budou s nimi mluvit o problematice drog a jejím řešení, které
spočívá v prvé řadě ve
zvýšené primární prevenci v
dané oblasti. Zároveň budou
městům prezentovat efektivní
Hubbardův detoxikační program pro drogově závislé, výhradně bez použití náhražkových drog.
-mikŘekni ne drogám – řekni ano
životu. To byl název cykloběhu,
který ve čtvrtek proběhl pod
záštitou Zdravého města Prostějov také u nás.

* Nad dopisy čtenářů * Nad dopisy čtenářů * Nad dopisy čtenářů *
O čí blaho jde?
Rád bych tímto dopisem upozornil na problematiku parkování obyvatel bydlících v centru
města. Sám bydlím již 26 let v
jedné z ulic přímo sousedící s
náměstím T.G. Masaryka a za
posledních několik let se situace
ohledně parkování v této lokalitě rapidně zhoršila. V okolí
centra je sice několik parkovišť
(za hradbami, v ulici Palackého
či u Špalíčku), nicméně všechny
tyto parkovací plochy jsou zpoplatněné, z čehož plyne, že
občan bydlící v centru, pokud

zde chce i přes den parkovat, by
každý den musel uhradit určitou
částku. Jediné neplacené stání je
tudíž v ulici Školní podél kina
Metra, což jaksi pro potřeby
celého centra nemůže stačit a
navíc je hojně využíváno
návštěvníky centra, takže zde
přes den téměř nelze zaparkovat. Rád bych se tedy prostřednictvím tohoto dopisu dotázal
představitelů našeho města, co
chtějí s touto situací dělat. Je to
pouze můj subjektivní názor, ale
jediné, co jsem za poslední dobu
vypozoroval, bylo zřízení parkoviště pro potřeby Městského

úřadu u zámku. Tímto krokem
opět naši radní ukázali, že je pro
ně prioritou jejich vlastní blaho
před potřebami občanů. Vzhledem k tomu, že téměř každý den
kolem toho parkoviště chodím,
nemohl jsem si nevšimnout, že
je využíváno třemi až pěti vozidly a to ještě ne každý den. Navíc omezení platí i o víkendu,
kdy jak víme, žádný úřad není v
provozu! Je to snad proto, aby

Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické
energie:
Obec: Vrchoslavice část
Dlouhá Ves
Dne: 29.6.2009 od 7:30 do
9:30 hod. - vypnutá oblast: celá
obec Vrchoslavice Dlouhá Ves
Obec: Kladky
Dne: 29.6.2009 od 7:30 do
9:30 hod. - vypnutá oblast: od
Dětkovic po č. 45, 118, 56, 140,
177.
Dne: 29.6.2009 od 10:00 do
12:00 hod. - vypnutá oblast: celý střed obce od č. 14, 176 a 45
po č. 34, 122, 157. včetně ZŠ,
MŠ a České pošty.
Dne: 29.6.2009 od 12:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast:
část obce od Ošíkova po č.po č.
109 a 122.
Obec: Klopotovice

Produkty ESET pro Vás s 20% slevou!

Vedoucího prodejny, pana Jaroslava Frgala jsme se zeptali:
Proč by si měl uživatel počítače
pořídit právě antivirus ESET
NOD32 Antivirus nebo ESET
Smart Security ?
„Při výběru antivirového programu často rozhoduje cena, přívětivé uživatelské rozhraní, jednoduchost ovládání či dostupnost
technické podpory.
A výhody ESETu?
Počasí se nám mění tak na
přeskáčku, takže si myslím, že
nemá cenu ho komentovat. Co
je důležité, že nám konečně začalo pršet a vylepšila se vláhová bilance v půdě. V dnešní poradně bych se chtěl blíže věnovat nejčastějšímu škůdci našich zahrádek a to mšicím,
které napadají v podstatě jakýkoliv rostlinný druh s tím,
že škodí nejenom vysáváním
rostlinných šťáv rostlin, ale
přenáší celou řadu hospodářsky významných viróz.
Hned na začátku se omluvím za
to, že není možné v tomto článku
popsat ekologii, životní cyklus a
příznaky napadení konkrétních
druhů mšic, neboť pouze v Evropě se vyskytuje přes 800 druhů
mšic! Jen pro ilustraci vyjmenuji ty z nejznámějších – mšice maková, mšice jabloňová, mšice
slívová, mšice řešetláková, mšice zelná, mšice střemchová, mšice maliníková, mšice broskvoňová, mšice chmelová, mšice

- produkty ESET se ovládají
příjemně a jednoduše
- produkty ESET nezpomalují váš
počítač
- produkty ESET vás chrání i před
novým a neznámým škodlivým
kódem
-produkty ESET testují soubory
před tím, než je vpustí do vašeho
počítače
- produkty ESET se aktualizují automaticky
Pokud potřebujete antivirové řešení, nebo třeba jen prodloužit aktualizaci antiviru, bez obav se na nás
obraťte. Naše adresa:
Plumlovská 60, Prostějov,
info@autocontpv.cz
-in-

Poradna zahrádkáře
švestková, mšice jitrocelová, kyjatka hrachová, kyjatka zahradní, kyjatka osenní, vlnatka krvavá a spousta jiných.
Než začneme s účinnou ochranou proti těmto škůdcům je důležitá jejich hrubá determinace.
Určování druhů mšic je možné
provádět na základě projevených příznaků na napadené rostlině. Samozřejmě že to není vůbec jednoduché a v mnoha
případech ani podstatné. Přesto
uvedu opět několik příkladů na
ovocných stromech. Zelená nebo zelenočerná mšice jabloňová
způsobuje na jabloních a hrušních svinování listů, zkrucování letorostů a deformace plodů. Různě zbarvená mšice jitrocelová je příčinou deformací a
typického zčervenání listů jabloní. Deformace a žloutnutí listů
hrušní způsobuje mšice svízelo-

vá. Mšice broskvoňová nebo
mšice hnízdotvorná způsobují
svinování a deformace nejmladších listů broskvoní. Podobné
příznaky na slivoních způsobuje
zelená mšice slívová, mšice bodláková nebo mšice švestková,
která však napadá i broskvoně a
meruňky. Zkroucení letorostů a
svinování listů třešní je způsobováno výrazně černou mšicí třešňovou. A tak bych mohl pokračovat až do úplného vyčerpání,
takže to zkrátím s tím, že našim
nejvhodnějším pomocníkem by
měla být vhodná literatura. Determinací mšic se rovněž zabývá
specializované pracoviště Státní
rostlinolékařské správy, Oblastní odbor Opava. Na internetových stránkách WWW.SRS.CZ
lze také zjistit počty ulovených
hlavních druhů mšic do sacích
pastí, které jsou sumarizovány a

Dne: 29.6.2009 od 7:30 do
9:30 hod. - vypnutá oblast: část
obce od č. 41 po č. 43, od č. 86
po č. 33, od č. 50 po č. 79, od č.
80 po č. 69 oboustranně vč. č.
90, od č. 77 po č. 42.
Dne: 29.6.2009 od 10:00 do
12:00 hod. - vypnutá oblast:
část obce od č. 46 po č. 82 a od
č. 68 po č. 38 oboustranně. Od
č. 28 po č. 15, od č. 21 po č. 47,
od č. 1 po č. 62.
Dne: 29.6.2009 od 12:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast:
farma Klopotovice vč. RS plynu.
Obce: Prostějov
Dne: 30.6.2009 od 7:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: Palečkova č. 7, 5, 3, 1a.
Dne: 30.6.2009 od 8:00 do
12:30 hod. - vypnutá oblast: celá ul. Puškinova oboustranně,
Spitznerova č. 1, 2, 3, 4.
Obce: Prostějov
Dne: 1.7.2009 od 7:30 do 9:30

hod. - vypnutá oblast: část ulice
Šárka s č. 1, 3, 5 a 7
Obce: Bedihošť
Dne: 2.7.2009 od 7:30 do
14:00 hod. - vypnutá oblast:
část obce Bedihošť, ul. Osvobození od č. 57 po č. 186 směr
Čehovice vč. E.M.T spol. s.r.o.,
Moravská vodárenká, a.s. (tlaková kanalizace)
Obce: Ohrozim
Dne: 3.7.2009 od 7:30 do 9:30
hod. - vypnutá oblast: celá obec
Ohrozim včetně podnikatelských subjektů a MŠ.
Obce: Dětkovice
Dne: 3.7.2009 od 7:30 do
15:30 hod. - vypnutá oblast:
část obce Dětkovice - zástavba
RD podél hlavní silnice od
Určic kolem hospody po konec
obce směr Vranovice mimo budovu OÚ a hasičské zbrojnice a
ulice k novostavbě č. p. 133.

uváděny v týdenních přehledech
(duben – listopad) o náletu mšic
pod názvem Aphid Bulletin (nejbližší sací past je na Olomoucku
ve Věrovanech).
A nyní konečně k ochraně. Pokud se zaměříme pouze na
přímou ochranu, tak tu lze dále
rozdělit na zásahy chemické,
mechanické a biologické. V
případě chemické ochrany u trvalých kultur používáme na jaře
proti přezimujícím vajíčkům
mšic přípravky jako Calypso
480 SC. V průběhu vegetace pak
přípravky jako Mospilan 20 SP,
Decis Flow 2,5, Reldan 40 EC,
Karate Zeon 5 CS, Talstar 10
EC, Nurelle D, Fast K (všechny
hubí i necílové organismy) a Pirimor 50 WG (je neškodný k užitečným organismům). Lze použít i podomácku vyráběné preparáty a metody např. mýdlový
roztok, aj., ale není zde zaručena
vysoká účinnost.
V biologické ochraně se používají optické lapače - žluté le-

pové desky (pomocné prostředky) nebo preparáty s účinnými
predátory Aphidus Colemani
(černá štíhlá vosička), Aphidoletes aphidimyza (parazitická bejlomorka), Aphidius Ervi, aj.
Tento způsob ochrany se využívá především ve sklenících a
účinnost je pouze na některé druhy mšic. Tito parazité mšic se
prodávají pod obchodními názvy např. Ervipar, Biolaagens –
AA, aj. Vzhledem k tomu, že se
jedná o živé organismy je nutné
jejich použití v co nejkratší době
po koupi!
Přirozenými nepřáteli mšic jsou
slunéčka sedmitečná, larvy pestřenek a zlatooček, lumci, škvoři, sýkorky, aj. Před použitím pro
nás neznámých chemických nebo biologických prostředků je
nutné si vždy přečíst návod od
výrobce a řídit se jím.
Milan Smička – Státní rostlinolékařská správa, obvodní oddělení Prostějov, Nám. Spojenců 13, 796 01 Prostějov

Cenový prùzkum v prostìjovských supermarketech
Meloun vodní (1 kg)
Citrony (1 kg)
Chléb konzumní (1 200 g)
Šunkový salám (1 kg)
Vepřová krkovice s kostí (1 kg)
Jogurt Dobrá máma (120 g)
Tvarůžky malé (100 g)
Hořčice plnotučná (200 g)
Oplatky Florenta (112 g)
Dobrá voda (1,5 l)

Interspar
19,90
29,90
19,90
109,00
104,90
5,90
22,30
3,50
14,90
9,90

obavy před určitými odvetnými
opatřeními městské policie
(tímto nemám na mysli řádové
strážníky, se kterými mám veskrze kladné zkušenosti). Nezbývá než doufat, že kompetentní lidé se tímto tématem začnou
zabývat a něco s tím udělají, nebo jsem měl pravdu s tvrzením,
že představitelům tohoto města
jde opravdu jen o jejich blaho?
Adresa pisatele v redakci

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Další úspěch prostějovské firmy
V minulém čísle jsme psali o
tom, že se prostějovská pobočka
společnosti AutoCont - firma
Computer System cz stala
GOLD partnerem společnosti
ESET (lídr v oblasti antivirových řešení).

mohli naši úředníci o víkendu
vzít rodinu na procházku do
centra? Sám jsem byl svědkem
toho, kdy jedna mladá paní musela parkovat s dvěma malými
dětmi daleko za centrem a po
svých dojít do místa bydliště i s
těžkým nákupem a to jen proto
že na téměř prázdném parkovišti je zkrátka reservé pro naše
pány radní. Bohužel se raději
pod tento dopis nepodepíši z

Billa
19,90
29,90
19,90
119,00
124,90
5,90
19,90
4,90
13,90
9,90

Kaufland
19,90
26,90
19,90
119,00
88,90
5,90
3,90
13,50
9,90

Tesco
14,90
26,90
19,90
119,00
75,90
5,90
20,50
5,90
13,50
9,90

Lidl
16,90
25,80
19,90
106,00
5,90
5,90 (400g)
-

E.ON Česká republika, s.r.o.

prùzkum proveden ve dnech
12. 6. - 13. 6. 2009
TUTY
21,00
29,90
24,50
129,00
90,00
5,90
24,50
6,50
15,00
7,90

Albert
19,90
29,90
19,90
119,00
99,90
5,90
21,90
3,90
14,90
9,90
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 15. 6. DO 21. 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 v období poslední čtvrti
(úterý).
Ve středu v 15. 30 hodin pořad pro děti JAK PŘICHÁZÍ DEN.
KLUB HVĚZDÁRNÍČEK určený dětem do 10 let přivítá stávající i nové členy ve středu v 16. 30 hodin.
VÝSTAVY OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátcích
výše uvedených pozorování. Prvně jmenovanou výstavu zapůjčujeme ke 40. výročí přistání prvních lidí na Měsíci 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. Rezervujte si vypůjčení výstavy již nyní.
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Životní zážitek - skok ze 4 000 metrů
Oldřich Lošťák: Páni, to byla jízda plná adrenalinu!

Komiks v knihovně
Za významné podpory Gymnázia J. Wolkera proběhl workshop (neboli umělecká dílna) na
téma Komiks ve filmu a fotografii. Městská knihovna Prostějov
poskytla prostory a studijní materiál a v rámci přehlídky Zámek
Pointu 2009 se skupina desíti teenagerů pod vedením lektora
Martina Dědocha z Divadla Point pustila do práce na experimentálním projektu.
Dramaturgicky připravil projekt
zaměřený na propojení komiksu,
fotografie a filmu Aleš Procházka,
ředitel Městské knihovny. Ze čtyřdenního snažení vznikly dva čtyřminutové klipy, ve kterých ožívají
tradiční Rychlé šípy Jaroslava Foglara i dnes už legendární Watchmen
(Strážci). Skvělou práci odvedl střihač a kameraman Petr Kalandra.
Některé dnes už legendární filmy
(např.Jana Švankmajera nebo
Stanleyho Kubricka) jsou provázeny podivnými události a nadpřirozenými jevy. Stejně tak i krátké filmy, které vznikaly během workshopu Komiks ve filmu a fotografii ve spolupráci Divadla Point,
Městské knihovny za výrazné
podpory Gymnázia J.Wolkera.
Dramaturg projektu Aleš Procházka k tomu poznamenal: „To, že v
Pointu občas straší, to už nás nepřekvapuje. Že se na prostějovském
zámku taky můžeme potkat s duchy, nás taky nijak nešokovalo. Sna-

žili jsme se je nerozzlobit a všechno
bylo v pořádku.„Ale tvůrcům se začaly dít podivné věci až teprve při
stříhání samotných filmů. Jaký byl
zvolen postup? „Nejdřív si kluci v
knihovně přečetli haldu komiksů,„
popisuje práci Martin Dědoch, lektor workshopu. „Byla to sehraná
skupina kluků mezi okolo třinácti
let, takže výběr netrval dlouho. Další den jsme doslova rozstříhali komiks na jednotlivé obrázky a pak je
buď nahradili námi nafocenou
scénkou nebo filmovým záběrem.
Točili jsme na prostějovském zámku. Potom to Peťa Kalandra sestříhal a opatřil hudbou.„
A pak to začalo. Napřed se samovolně přemisťovali nebo mazali
hotové části filmu. Pak těsně před
promítáním v Pointu nefungoval
zvuk. Pak se z notebooku vypařil
celý film. Když film dorazil, zázračně zafungoval zvuk. To se promítal klip Rychlé šípy. A ve středu
10.června na dětském oddělení,
kdy se měl promítat i druhý klip
Watchmen nefungovalo vůbec nic.
Po dvouhodinovém trápení se s
lehkým zpoždění nakonec podařilo
filmy spustit. A měly úspěch. „Takže pro příště víme, že si nemáme
dělat legraci z ducha Maxmiliána
Drápa (postavy z epizody o Rychlých šípech),„ smějí se tvůrci slibují, že budou v tvorbě podobných
experimentálních filmů pracovat i
příští rok.
-js-

Pan Oldřich Lošťák z Prostějova vyhrál v únoru letošního roku čtenářskou Valentýnskou
soutěž, kterou uspořádal Prostějovský Večerník ve spolupráci s Aeroklubem Falcon Air
Prostějov. Pan Lošťák si převzal první cenu v podobě tandemového seskoku, který nakonec také absolvoval na konci
května na letišti v areálu Falcon
Air se zkušeným parašutistou.
Jak on sám se Večerníku později svěřil, byl to pro něj životní zážitek.
"Když jsem vyhrál tandemový seskok, považoval jsem to zpočátku
za určitý druh adrenalinového
sportu a myslel jsem si, že než bude hezké počasí ke skákání, tak se
s tím nějak vypořádám. Když
však zima zmizela a teplých dní
přibývalo, určitý pocit mravenčení ve mně přetrvával. Najednou
zazvonil telefon a pan Pácl z Večerníku mi sdělil, že termín skoku
bude už v sobotu 23. května. Začalo mi být nějaké horko po těle,"
popsal nám své počáteční pocity
Oldřich Lošťák. Jeho známí a
přátelé ho od seskoku zrazovali,
prý po padesátce letět poprvé letadlem a ještě k tomu skákat s padákem je hotové šílenství. "Poslední noc z pátku na sobotu jsem
tedy neměl vůbec klidnou. Neustále jsem se převracel v posteli a
od půl páté ráno ne a ne
zabrat. Také sobotní
oběd byl nahrazen
pouze ranní kávou a
kouskem
buchty.
Příjezd na letiště však
zahnal všechny moje
obavy do pozadí. Areál Aeroklubu Falcon
Air - to je něco úžasného! Již z dálky jsem viděl dvoumotorové turbolety L-410, které svou bílou barvou svítily už z dálky. Vzduch byl

Při nástupu do letadla měl pan Oldřich ještě malou dušičku v těle...
nabit adrenalinem, kolem dokola
se pohybovali samí parašutisté,
kteří svým klidným chováním
zbavili částečně trémy i mě. Po
zapsání v recepci Aeroklubu Falcon Air a vyplnění

smí být vyšší než 110 kilogramů.
Tady jsem měl tedy ještě malou
rezervu," svěřuje se dále Oldřich
Lošťák.
Srdce mu začalo bít prudčeji na
cestě k letadlu. "Dostal jsem přiděleného tandemového
pilota
Martina
Dlouhého, který
mě při oblékání do
oranžovobílé
kombinézy postupně seznámil s
nutnými pokyny
a celým průběhem
seskoku. Do letadla nás nastoupinezbytných formalit jsem zjistil, la velká skupiny a čtyři tandemisže skákat se může vlastně od osmi té. Naproti seděly mladé dívky,
let až třeba do sta, pouze váha ne- které si také přišly skočit. Zářily
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Falcon Air!

nadšením a klid z nich přímo
sršel. Po krátkém rolování jsme
se odlepili od země a já poprvé
letěl. A pak to začalo. Instruktoři v
letadle začali bavit adepty
skákání a odvádět jejich pozornost úplně jinam. Ve výšce asi
dvou kilometrů mnou proběhl takový zvláštní pocit, ale jak si mě
k sobě instruktor Martin začal ve
3 500 metrech k sobě připínat, tak
okolí letiště i celý Prostějov mi
připadal tak malý, jako když si
prohlížím letecké snímky na internetu. Výsadek se začal pomalu
posouvat ke dveřím, které se naráz otevřely a do letadla pronikl
příjemný chlad. Jako předposlední jsem si stoupl k otevřeným
dveřím, zasunul ruce za kšíry na

prsou, opřel se o tandemového pilota Martina a svoje nohy jsem
zasunul za jeho. Až v tuto chvíli
mi došlo, do čeho jsem se to vlastně pustil! Výška 4 000 metrů a
přede mnou volný asi padesátisekundový volný pád... Náhle jsem
byl předkloněn a oba jsme padali
dolů. Já se snažil moc neotvírat
pusu, protože ta rychlost pádu byla prý 233 km za hodinu. Abych
se nedíval dolů pod sebe, objevil
se přede mnou mladý instruktor a
snažil se upoutat moji pozornost.
Poté jsem ucítil poklep na rameni,
změnil jsem polohu a náhle jakoby nás něco táhlo směrem nahoru. To se náš volný pád změnil po
otevření padáku z 59 metrů za sekundu na pouhých 5 metrů za sekundu. Tehdy mi připadalo, že ve
vzduchu stojíme. A už jsem dostával další informace - kde je
přehrada, dálnice, centrum Prostějova a tak dále. Mohl jsem také
držet šňůry padáku a při zatáhnutí otočit padák doleva či doprava.
Tady už veškeré obavy pominuly
a my se snášeli k zemi ladně jako
ptáci. Naposledy jsme zakroužili
nad letištěm a polehoučku jako
letadlo dosedli na plochu. Tož to
bylo něco! Po krátkém zažití tohoto nevšedního okamžiku a nezbytných fotografií následovalo
mé volání manželce, aby už byla
klidná," dokončil své vyprávění
Oldřich Lošťák. A jak nám na samotný závěr prozradil, věří, že to
nebyl jeho první a zároveň poslední seskok. "Už začínám šetřit
a doufám, že se mi podaří na podzim při mých pětapadesátinách si
tento nádherný zážitek zopakovat. Všem čtenářům Prostějovského Večerníku radím, aby navštívili
webové
stránky
www.falconair.cz nebo se přijeli
k Žešovu na letiště podívat,"
vzkazuje dojmy nabitý Olda (para) Lošťák.
-mik-

Alexandrovci vystoupí v Olomouci
Legendární soubor Alexandrovci
existující od roku 1928 vystoupí ve
čtvrtek 18. června na olomouckém
zimním stadionu. Koncert začne v
19.00 hodin a lístek lze zakoupit od
290 korun do 1 400 korun. K vidění bude nejen sborový zpěv skupiny, ale jako hosté vystoupí Petr Kolář a Eva Pilarová. Alexandrovci se
za dobu své existence proslavili po
celém světě. Soubor nabízí kvalitní
a dokonale profesionální pěvecké,
hudební a taneční výkony spojené s
jedinečnou choreografií, která přináší neopakovatelný zážitek, který
nemůže napodobit žádné jiné hudební těleso. Soubor nikdy nepou-

žívá playback, vždy své vystoupení prožívá, jako by bylo poslední.
Letošní turné bude výjimečné tím,
že kromě dospělého souboru Alexandrovci se představí také mladá
nastupující generace Alexandrovců, a tak se na pódiu objeví neuvěřitelných 143 hudebníků, zpěváků a
tanečníků. Alexandrovci nemají na
repertoáru jenom vojenské, vlastenecké písně a pochody. Ze zásoby
více než tisíce naučených písní mohou předvést i operní árie, jazz nebo populární hity. Na podiu se zpěváci a tanečníci objeví v kostýmech
letců, tankistů, námořníků a dalších Zbývá posledních pár metrů a pan Lošťák může na svůj životní zážitek už jen
vojenských profesí.
-vevi- vzpomínat. Tak snad někdy příště.

A jsme na zemi! Oldřich Lošťák s instruktorem Martinem Dlouhým dosedl na plochu letiště Aeroklubu Falcon Air
jako do peřin.
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Azylový dům a noclehárna pro ženy nabízí novou šanci
Občanské sdružení sociální
pomoci Prostějov azylové
centrum v Určické ulici v
Prostějově zahájilo provoz
další sociální služby - azylový
dům a noclehárnu pro ženy.
Útočiště pro ženy bez domova vzniklo z potřeby nabídnout střechu nad hlavou i ženám. Zatímco muži azylový
dům využívají již několik let,
pro ženy podobné zařízení v
Prostějově dosud chybělo.
Myšlenka otevřít zřízení azylového domu a noclehárny pro
ženy vznikla už před časem,
kdy hledaly pomocnou ruku
ženy, které přišly o bydlení a
ocitly se bez domova. Podobné
zařízení v městě Prostějově
však dosud nebylo, pro tuto
sociální službu chyběly
vhodné prostory.
„Díky vstřícnosti představitelů
města jsme obdrželi do výpůjčky uvolněnou část prostor v
areálu Azylového centra v
Určické ulici, kde od 1. června
provozujeme výše uvedené
služby, tedy azylový dům s počtem 6 míst a noclehárnu se 4

místy pro ženy. Podařilo se
nám pro naše klienty vytvořit
celý komplex sociálních služeb – azylový dům, noclehárny, odborné sociální poradenství, nízkoprahové denní centrum, terénní program,„ uvedl
ředitel Azylového centra Jan
Kalla.
Na všechny uvedené sociální
služby má provozovatel registraci vydanou Krajským úřadem Olomouckého kraje. Město Prostějov také schválilo
užívání 4 bytů na Kostelecké
ulici 17 pro klienty, kteří jsou
samostatnější a již připraveni
na nový start do života. Samostatné bydlení jim bude umožněno jako ukončení procesu
resocializace těchto klientů.
„Chtěl bych touto cestou poděkovat představitelům města
Prostějova, členům rady, zdravotní a sociální komise a členům zastupitelstva za pomoc a
velmi vstřícný přístup při řešení problematiky bezdomovectví v regionu Prostějov. Na zabezpečení míst pro muže a ženy bez domova jsme obdrželi

od města na rok 2009 finanční
částku ve výši 500 000 korun.
Tato částku překlenula kritické období začátku roku, kdy

jsme čekali na dotaci ze státního rozpočtu,„ dodal Kalla.
Cílem Azylového centra je pomoc klientům při hledání

nového smyslu života, zařazování do běžného života, na trh
práce. Druhou šanci si zaslouží každý člověk.
-jp-

Nové prostory nabídnou azyl desítce žen bez domova.

CzechPoint při Okresní hospodářské komoře rozšiřuje služby
Od 1. července 2009 bude v
rámci projektu CzechPoint
spuštěna na Okresní hospodářské komoře v Lidické ulici nová služba - ověřování
shody opisu nebo kopie s listinou /vidimace/ a ověřování
pravosti podpisu /legalizace/.
K možnosti poskytování této

služby v síti hospodářských komor museli všichni pracovníci
ných dodavatelů
Výpis z Obchodního rejstříku
složit zkoušku dle zákona
Výpis ze Živnostenského rejstříku Výpis z Registru MA ISOH
č.21/2006 Sb. Správní poplatek
Přijetí podání podle § 72 živno- za jednu ověřenou stránku a jeVýpis z Katastru nemovitostí
stenského zákona
Výpis z Rejstříku trestů
den ověřený podpis je třicet koVýpis z Registru řidičů – výpis Výpis z Insolvenčního rejstříku run.
Neustálým rozšiřováním sluOvěřování listin (od 1.7.)
bodového hodnocení řidičů
žeb na CzechPointu dochází k
Výpis ze Seznamu kvalifikova- Ověřování podpisů (od 1.7.)
dalšímu zjednodušení komuni-

Přehled služeb CzechPoint na OHK

kace klientů (podnikatelů i široké veřejnosti) s úřady a vytváří komfort pro klienty, kteří
již nemusí obcházet několik
úřadů. Služba je přínosná zejména pro podnikatele, kteří na
komoru zavítají a vyřídí si na
jednom místě řadu služeb související s jejich podnikatelskými aktivitami.
-red-

Evropa mladýma očima na Cyrilometodějském gymnáziu
Dnes už asi nikdo nepochybuje o tom, že Česká republika je
pevnou součástí Evropské
unie. Jaké je ale doopravdy
naše povědomí o EU, o jejich
strukturách, co víme o členských zemích, jsme schopni
přijímat odlišnosti, překonávat jazykové bariéry ?
Odpověď na tyto otázky nabízí
kampaň MŠMT – „Evropa mladýma očima„, do jejíž jarní části
se zapojilo také Informační
centrum pro mládež Klubu studentů, rodičů a přátel (ICM),
které působí v prostorách Cyrilometodějského gymnázia v
Prostějově na Komenského ulici
již od roku 2001.
Celý projekt byl rozvržen do několika aktivit. Například hned
od února probíhala pravidelná
herní odpoledne „Hrou přes bariéry„, zacílená na posilování
komunikačních schopností v cizích jazycích a jak jinak než formou hry. Osvědčená spolupráce
se zahraničními účastníky Evropské dobrovolné služby, (projekt podpořený Českou národní
agenturou Mládež v rámci něhož se od roku 2005 v ICM vy-

střídalo již 8 dobrovolníků z Německa, Francie, Bulharska, Lucemburska , Itálie a Turecka),
slavila úspěch i tentokrát. Dobrovolnice z Německa, Franziska
Handrick neúnavně připravovala jednotlivá odpoledne a díky
tomu, že za svůj osmiměsíční
pobyt v ČR se již obstojně nau-

čila česky, byla živým důkazem,
že přes bariéry jazyka již překročila, a to je jistě povzbuzení i pro
ostatní. Jednotlivá odpoledne
měla i své speciální hosty – např.
cizince žijící v Prostějově. Jedno
odpoledne pak bylo natolik specifické, že jej navštívili reportéři
Českého rozhlasu Olomouc a

Jaroslava Vanišová beseduje se studenty Cyrilometodějského gymnázia

natočili reportáž o seniorech,
kteří si přišli poměřit síly s
mládeží nejen ve znalostech o
EU )ale zahrát si další neobvyklé
stolní deskové hry. Poslední herní odpoledne 15.6. je spojeno s
předáním odměn nejlepším a
nejvytrvalejším hráčům.
Další aktivitou podpořenou pro-

jektem byly besedy s dobrovolníky. V úterý 26. 5. 2009 besedovala se studenty CMG a dalšími zájemci Jaroslava Vanišová z Prahy, česká studentka, která strávila 1 rok jako „dobrovolnice„) v Mexiku. Zde se podílela na činnosti salesiánského střediska pro mládež v Juarézu. Vyprávěla o zvláštnostech práce s
mládeží v místních podmínkách. Z jiné „světové strany„,
ale stále v rámci našeho projektu, je výstava „Jeruzalém a archeologické vykopávky na hoře
Sión„, instalovaná v současné
době ve školní Galerii pro duši.
Navazuje na besedu s jiným
dobrovolníkem, Dominikem
Opatrným z Olomouce, který v
létě 2008 strávil několik týdnů
na archeologických vykopávkách v Izraeli.
Projekt, podpořený MŠMT se
závěrem školního roku končí,
ale možnost zahrát si nové hry
nebo shlédnout výstavu bude i
nadále v ICM každý všední den
v odpoledních hodinách, kdy
jsou prostory přístupné veřejnosti.
Kateřina Opatrná,
vedoucí projektu

Termín dokončení:
srpen 2009

www.
byty-k
rasice
.cz
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GASTRODEN 2009 v Národním domě
Zkouška dovednosti katapultovala žáky do života
Čtrnáct dívek a dva hoši předvá- čnou zkoušku tříletého učebního studia, ale i tréma před zvídaděli svůj um a znalosti před od- oboru Číšník-servírka. Nejen ve- vými zraky spolužáků, kamabornou komisí, aby složili závěre- ledůležitý akt zakončení jejich rádů a taky rodičů a sourozenců
jim svazovaly trémou ruce.
Závěrečné zkoušky byly totiž
v rámci akce Gastroden v
Národním domě veřejnou
záležitostí. Zážitek na celý život.
„Je to již tradice. Žáci si vylosují téma a zadání, podle toho
pak si připraví suroviny a
případně i písemnou dokumentaci. Pak už mohou své
znalosti a dovednosti načerpané tříletou přípravou na budoucí povolání zúročit ve
všech třech částech praktické
zkoušky,„ shodly se učitelky
odborného výcviku Iveta Stiskalová a Karin Konzbulová.
Ty byly spolu s třídní učitelkou
Markétou Bučkovou svým
svěřencům velkou oporou. Radily, povzbuzovaly, chlácholily. Vždyť do světa se právě
Servis a dekantaci bílého vína zvládla skvěle Anežka Nevrlová. Zdánlivě jednoduchý úkol,
chystali vyletět další odchoale podle učebních osnov a zákonů etiky je to obřadný ceremoniál sešněrovaný řadou nezbytných vanci z velké rodiny prostějovúkonů. Než host polkne první doušek sluncem prozářeného hroznového moku, musí se od servírky ského Středního odborného
dozvědět všechny důležité informace a podrobnosti o lahodné tekutině, na které si chce pochutnat. učiliště obchodního!
-jp-

Monika Kořínková připravila slavnostní tabuli s mysliveckou tématikou.
Hostina u příležitosti přijetí nových členů Hubertova cechu má nejen
menu zaplněné zvěřinovými specialitami, ale i podle svátečně prostřeného stolu
je na první pohled patrný účel. Srnčí parůžky, smrkové větvičky a kávový servis dekorovaný mysliveckými motivy jsou drobnými doplňky, které dotvářejí atmosféru
a povzbuzují chuť k očekávané krmi.

Markéta Vičarová připravila předkrmový salát po italsku zeleninovou pochoutku sypanou kostičkami šunky, strouhaným sýrem a mandličkami. Mňamka! Zkušební komise Jan
Páleník, Jiří Procházka a Veronika Šťastná byla přísná a se stopkami v ruce sledovala bedlivě desetiminutový limit vymezený na
přípravu pokrmu a každý pohyb budoucí servírky. Naopak
sestra-dvojče v roli hosta držela palce a na vzorně naservírovaném salátku si pochutnala.

Stůl prostřený k hostině podle zásad zdravé výživy připravil Tomáš Slezák. Zdravé jídlo
Vykostění a servírování pstruha bezchybně zvládne jen skutečný mistr. Zatímco host se s rybou na talíři často trápí
nejsou jen suché lupínky, klíčky obilovin a bobule, ale ze zdravých potravin a bioproduktů se dá připravit velmi chutné jídlo. I zdravé pokrmy spojené s příjemným stolováním nebo si ji raději ani neobjedná, Lenka Hudečková lehce odloupla bílé rybí filátka od skeletu a na talíř ozdobně naaranžovala. Sliny se na zdravé rybí masíčko bez kostiček je sbíhaly.
mohou být skutečným kulinářským zážitkem.

Cipísci četli, i cvrnkali kuličky
Nabitý týden mají za sebou návštěvníci
prostějovského Mateřského centra Cipísek. Nejprve se v úterý vypravila čtrnáctka dětí se svými maminkami do
dětského oddělení Městské knihovny v
rámci akce Čtěme dětem. „Těm nejmenším nebyli ani dva roky, ale zejména
obrázkové knížky je velmi zaujaly. Naše centrum by ve spolupráci s Městskou knihovnou rádo pokračovalo i nadále,“ uvedla pracovnice MC Cipísek
Markéta Skládalová. O den později
měli „Cipísci“ v plánu kvůli deštivému
počasí odloženou Kuličkiádu. Ani tentokrát nebylo dětem „shůry“ přáno, ale
s mottem přece nejsme z cukru, se s velkým nadšením pustily děti do plnění
několika připravených disciplín. Celodopolední program absolvovaly maminky se svými ratolestmi s úsměvy na
rtech a všeobecnou pohodu uzavřelo
společné zpívání s odměnou v podobě
pytlíku skleněnek.
-zv- To bylo prostoru.Útroby Mestské knihovny se v úterý proměnily v dětský koutek

Déšť jim nevadil. Středeční kuličkiádu na Hloučele sice provázelo mokré počasí, to ale nejmenším vůbec vrásky nečinilo
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REGION
Do Kralic přijeli letos klebetit Valaši
Zpěv, tanec, posezení, sousedské
popovídání – to jsou Kralecke
klebete, které už tradičně pořádá Hanácký soubor písní a tanců Klas se svými dětskými soubory Klásek a Kláseček v Kralicích na Hané.
A aby to klebetění, zpěv a tanečky
stálo za to, pozvou si k tomu své
přátele a kamarády. Na letošní 8.
setkání přijal pozvání Valašský
soubor Sedmikvítek z Frenštátu
pod Radhoštěm a Eliška Švábová
– finalistka soutěže Zpěváček
2009 z Nového Malína. O vtipné
průvodní slovo se starali Jana Přidalová, Eliška Slezáčková, Fana
Sedlák a hoši z dětského souboru
Klásek.
„Možem zpivat e plkat do rána. Je

pivko e vinko, makrele e cigáro a
spósta dalšich dobrot. A mozeke se
bodó střidat v hraní do pozdniho
časo,„ ujistila Jana Přidalová
všechny, kdo přišli vychutnat vystoupení lidových souborů, pokochat se bohatým hanáckým krojem i skromným oděvem Valachů.
Na pódiu v zámeckém parku předvedli Hanáci tance V Prostějově na
renko, V lese, Na louce, Stlókáni
másla, Císařsky hody, Na našem
poli a Žito. Valaši je doplňovali typickými tanci jako jsou odzemek
či valašský čardáš.
Kapely obou souborů se pak střídaly. S kralickou kapelou a jejími
zpěváky Jitkou, Fanou a Liborem
si hanácké písničky s chutí zazpívali všichni.
-jp-

Kapela Klasu má nevyčerpatelné zásoby hanáckých písniček.

8-9

Hanáckou dvaapůltisícovku pokořila stovka členů horské expedice V Plumlově přivítali léto sportovními hrami Dětské dopoledne s Červeným křížem
Zahrádkáři z Víceměřic uspořádali již 2. ročník „dálkového pochodu Víceměřský výšlap.“ Cílem byla nejen toulačka Hanou,
ale i náročný výstup na nejvyšší
horu v okolí - „dvaapůltisícovku“ Kozlov, jejích vrchol se tyčí
do výše neuvěřitelných 2500 decimetrů nad mořem.
A nešlo vůbec o závod s časem, ale
o příjemnou odpolední procházku
hanáckou krajinou, o pohyb na čerstvém povětří, setkání s přáteli a
známými, a svým způsobem i o
kousek recese. Pro pochodníky byly připraveny dvě různě dlouhé trasy. Ti méně zdatní – kalendářně
starší a rodiče s malými dětmi - se
vydali na toulku dlouhou 5 kilometrů, ti zdatnější zvládli 10 kilometrů.
„Pro pobavení i poučení bylo po
trasách rozmístěno několik kontrolních stanovišť, kde informační
tabule upozorňovaly na zajímavos-

ti právě procházeného místa. Například na pravěké osídlení a místa
prehistorických nálezů. Na vrcholu
kopce Kozlov byly připraveny staré katastrální mapy z předminulého
století a také dalekohledy, aby se
pokořitelé kopce mohli za odměnu
pokochat nádherným výhledem do
okolí vzdáleného až 40 kilometrů,„
vykreslil výlet zahrádkářů Petr Buriánek. Jednostranně zaměřený pohled pěstitelů měla pozměnit exkurze do oblasti myslivosti. Členové místního mysliveckého sdružení připravili nádhernou miniexpozici vyčiněných kůží škodné zvěře,
parůžků a trofejí ulovených v okolí, flinty s dalekohledem či pasovací tesák. Kromě „divoké zvěře“ se
všichni mohli pokochat také prohlídkou minizoo na dvorečku Domova u rybníka (dříve Ústav sociální péče ve Víceměřicích).
Pro povyražení dětí byly připravené také různé drobné soutěže, ale

nechali se vyhecovat i dospěláci,
kteří pak také vyžadovali za odměnu sladkosti a diplomy a pochvalu.
Při opékání špekáčků proběhlo vyhlášení nejstaršího účastníka pochodu, jenž dostal odměnou lahvinku vína, a také nejmladšího
účastníka, který si spokojeně odnesl plyšáka. Oběma pak pořádající
zahrádkáři věnovali kaktusy, aby se
měli celý rok až do dalšího výšlapu
o co starat.
„Organizátory potěšilo a povzbudilo zjištění, že se podařilo zaujmout
lidi pro tuto sice zábavnou recesi,
ale také poučnou a „sdružovací“
akci. Prvního ročníku se účastnilo
56 pochodníků, letos už jich byla
téměř stovka. A ještě přidám jedno
číslo – věkový průměr byl 25,9 roků. Už teď připravujeme další ročník. Nové trasy, nové zajímavosti.
Zveme každého,“ přidal pozvání
zahrádkářů z Víceměřic Petr Buriánek.
-jp-

Krásný výhled do rozlehlé Hané byl odměnou za náročný výstup.

Škola v přírodě – škola hrou i poučením
Znalosti ze školních učebnic botaniky, zoologie, vědomosti o lesním hospodářství a rybníkářství si přišli přímo do přírody
ověřit žáci 1. stupně základních
škol. Dětský den v lese pro školy
připravili pracovníci Vojenských lesů a statků ČR divize
Plumlov.
„Vyučování„ probíhalo na střelnici
u lesní školky Osina u Krumsína a
odvíjelo se od učebního plánu lesnické pedagogiky pro 1. až 5. třídy
ZŠ. První část byla poučná. Lesáci
předvedli žákům lesnickou techniku, která se běžně využívá při práci
v lese. Nejprve planinu pěkně zalesnili mladými sazenicemi stromků, aby pak mohli kácet. Opět díky
lesnické technice byl v mžiku předem pokácený strom odvětven a
dokonale opracován, naložen a
dřevo odvezeno k dalšímu zpracování. Pak byla připravena učebna či
kabinet v živé přírodě.

„Dřevo provází člověka celý život.
Od narození, když je položen do kolébky, až po smrt, kdy spočine jeho
tělo v rakvi. Všechno se vyrábí ze
dřeva, které nám dávají lesy. Ty ale

neslouží jen k výrobě dřeva, ale mají hlavně rozhodující vliv na životní
prostředí, okysličují ovzduší, chrání
půdu,„ vysvětloval dětem lesní odborník. „A jestlipak víte, proč se říká

Stromy, listy, rostliny – botanika jako vyšitá.

– třeseš se jak osika? Tak se podívejte tady na tu osikovou větévku. Řapík lístků je zploštělý a proto si s ním
větřík lehce pohrává, takže to vypadá, že se stále třese,„ vysvětloval žákům, bral do ruky jednu větévku za
druhou a o každém stromu si s dětmi povídal. Poslouchali jako pěny,
ale také sami předvedli své znalosti
„Pro žáky je také připravena hodina
zoologie díky ukázce všech obyvatel lesa. Panely s obrázky doplňují
fotografie a vyprávění o životě
všech možných živočichů od brouků až po krále lesa. Pak se podívají,
jak se v rybníku chovají ryby. A protože jsme vojenské lesy, nechybí ani
vojenská technika a ukázka hasičského zásahu. Děti si lépe uvědomí,
jak je důležité chovat se v lese ostražitě a nepoužívat zápalky a otevřený
oheň,„ ozřejmil účel celé akce odborník na lesnickou pedagogiku Ladislav Müller.
Další část vyučování v přírodě byla

zábavná. Zahrnovala střelbu ze
vzduchovky, házení létajících talířů,
šipkování na mezinárodní lovecké
terče a další zajímavé soutěže zaměřené na zručnost a vědomosti. Akce,
které se zúčastnilo na 200 dětí ze základních škol v Plumlově a Krumsíně, byla završením aktivit VLS
Plumlov směřujících k maximální
podpoře základních škol v obcích
sousedících s vojenským újezdem
Březina.
„Chceme děti poučit i pobavit. V
prvním ročníku tohoto projektu
jsme vyhlásili výtvarnou soutěž. Žáci malovali les, zvěř a vše ostatní, co
s přírodou souvisí. Ve druhém ročníku jsme připravili soutěž vědomostní, protože ne každý žák má výtvarný talent. Letošní 3. ročník byl víceméně ukázkový a pro žáky určitě zajímavý. Na další akci musíme vymyslet nový námět,„ shrnul ředitel
VLS divize Plumlov Petr Švadlena.
-jp-

Kahovec táhne kapelu dál
Ani čtyři desetiletí neubrala idolu všech „blond holek, zrzek i
paní v černém„ s kytarou na
mužném šarmu a kouzlu hlasu.
Karel Kahovec s kapelou George§Beatovens má v Plumlově
přátele a kamarády, a taky stovky obdivovatelů a fanoušků. Jeho hity chytají za srdce nejen
pamětníky a pro ně pro všechny
se znovu vrátili a zpívali a hráli
pod sloupovím plumlovského
zámku.
Svou lásku jsem rozdal – tvrdil v
úvodní písni koncertu Karel Kahovec a zdatně mu k tomu přizvukovala legendární kapela s hostem Viktorem Sodomou. Na nádvoří plumlovského zámku připomněli šedesátá až osmdesátá
léta, české bigbítové pecky,
country hity i evergreeny zahraničních hvězd. Hned další píseň
Snad jednou ti dám vytáhl Kahovec ze svých hudebních začátků,

byla první písní, kterou natočil na
desku.
„Je to neuvěřitelných 45 let, jak ty
děti stárnou!,„ podivil se Karel
Kahovec a pokračoval dalším hitem – Poprava blond holky. V šedesátých letech bourala sály a
podle slov stále šarmantního kytaristy při ní dívky a ženy šílely a házely po kapele podprsenky. A obdivovatel žen tento hit stále rád
zpívá, stejně jako další pecky – To
se budem príma mít nebo Háj
modřínů.
Koncert byl ale také vzpomínkou
na kamarády, kteří už shlížejí na
svět z muzikantského nebíčka.
Písně Karla Kryla, Jindřicha Brabce, ale především megahity Petra
Nováka - Povídej, Hvězdičko
blýskavá, Já budu chodit po špičkách, Přátelství na n-tou a hlavně
skorohymna Náhrobní kámen.
„Petr není mezi námi už 12 let, kapelu táhnu dál. Každý koncert si

užíváme, jedeme naplno,„ vyznal
se Kahovec. Také Viktor Sodoma
vytahoval staré dobré hity legendární skupiny The Matadors, se
kterou vystupoval. Pecky jako
Black is black či Zlatý důl střídaly
hity skupiny F. R. Čecha Papoušek
Kakadu, Parní stroj a další.
Koncert byl součástí neoficiálního
víkendového setkání Fan klubu
Petra Nováka v autokempu Žralok. V programu nechyběla burza
desek, plakátů a různých kuriozit s
Petrem Novákem a také výstava,
jejíž dominantou byla figurína legendárního zpěváka v životní velikosti a podobě. Kultovní Novákovské předměty dal dohromady
prezident klubu Standa Kolka,
který byl obdivovatelem i kamarádem Petra Nováka od svého dětství.
„Viděl jsem ho na koncertě poprvé
v osmašedesátém roce. Měl jsem
kvůli tomu tehdy průser ve škole.

Karel Kahovec a Viktor Sodoma vytahovali jednu pecku za druhou.
Foto: Jarmila Pospíšilová
Okamžitě se stal mým nejoblíbenějším a drží mě to dodnes. Protože já i kapela jezdíme do Plumlova obzvlášť rádi, podařilo se mi
dohodnout umístění vzpomínkové výstavy tady na zámku. Petr
bude sedět ve vězení, ale aspoň ho
tam nebude nikdo rušit,„ smál se

Kolka. Setkání Fan klubu, které
zakončila ohňová show, se neslo v
duchu písniček Petra Nováka v
podání G§B a také revivalové kapely za účasti Honzy Farmera
Obermayera, Oldu Veselého z brněnských Synkop a dalších legend
české muzikantské rodiny. -jp-

Sobotní odpoledne ve sportovním areálu Borky v Plumlově
patřilo zejména dětem. Spolek
Plumlovských nadšenců opustil
tradiční místo svých akcí, Plumlovský zámek, a připravil odpoledne plné her, adrenalinu a zábavy s názvem Vítání léta. „Akce
takového druhu v Plumlově chyběla, chtěli jsme navázat na loňský úspěšný Den s Amforou,“
prozradil na úvod Prostějovskému Večerníku Marek Otruba.
Brány sportovního areálu se
otevřely těsně po patnácté hodině
a hlavně děti měly od začátku
hodně napilno. Čekalo je totiž
množství adrenalinových atrakcí.
Ti, kteří dokázali v sobě překonat
strach, mohli vyzkoušet horolezeckou stěnu. Méně zdatní navštívili skákací hrad,ale největšímu zájmu se po celé odpoledně
těšila bungee trampolína. Děti se
také mohly seznámit s vojenskou
technikou a vyzkoušet si pocity
parašutisty s padákem na zádech.
S ukázkou lapení padoucha přijela do Plumlova také Policie ČR.
Úderem sedmnácté hodiny za
zvuku tradičních spartakiádních
melodií na hřiště připochodovaly
Veselé kravičky a všem přítomným předvedly něco ze svého
umu. V párech ukázaly cvičební
sestavy s míči, obručemi, stuhami a švihadly. Všechny společně
poté zakončily svůj výstup skladbou s kužely. Celé představení

Členky ČČK Seloutky připravily
pro děti ze Základní školy V Určicích dopoledne věnováné první
pomoci. Děti byly rozděleny do
družstev, která plnila na stanovištích úkoly jako například obvazování poraněné končetiny či její fixace. Nejvíce se všem líbilo přenášení raněných na stoličce z
vlastních rukou. Děti musely prokázat také teoretické znalosti jak
poskytnout první pomoc. Nejlepší
družstva byla vyhodnocena a odměněna. Závěr akce patřil táboráku a spolu s ním také opékání špekáčků. Největším poděkováním
byly spokojené úsměvy všech dětí.
-red-

Spartakiáda v Borkách. Zahájení podvečerních soutěží si vzaly na starost Veselé kravičky se svou spartakiádní
sestavou
foto: Tomáš Polák
symbolizovalo zahájení sportovních soutěží pro děti. Pro ty bylo
připraveno sedm stanovišť, na
kterých se děti seznamovaly s
různými sporty. Fotbalové talenty bezesporu zaujal kop na bránu,
přesnou mušku zase prověřila
střelba. Rozvahu a odhad procvičil petanque, noblesu tanec. Na
úspěšné absolventy všech stanovišť čekala sladká odměna.
Všechny disciplíny vymyslela
Jana Zelená, členka souboru Veselých kraviček, která hry zhodnotila: „Jsem ráda, že se vydařilo

počasí a přišlo hodně dětí. Jen na
hry se přihlásilo přes 200 sportovních nadšenců. Disciplíny
bych nezvládla realizovat bez pomoci ostatních členek souboru.“
Po sportovním zápolení čekala na
všechny přítomné ukázka hasičského sportu v podání plumlovských dobrovolných hasičů.
Ukončení sportovních her pro děti obstaralo opět vystoupení Veselých kraviček. Ty svou sestavou s hůlkami nezklamaly a navíc ještě zacvičily aerobik. Po dětech mohli léto přivítat také do-

spělí. Tečku za prvním ročníkem
Vítání léta totiž udělala rocková
kapela Black Rose, která hrála
přímo v návěsu kamionu až do
pozdních nočních hodin. Marek
Otruba, prezident Spolku Plumlovských nadšenců, na závěr řekl: „Myslím, že akce splnila naše
očekávání, nachystali jsme dětem velké množství soutěží a
atrakcí. Děkuji všem partnerům,
vystupujícím a pořadatelům, kteří se na Vítání léta podíleli. Akci
příští rok určitě zopakujeme.“
-top-

PEPINA UŽ MÁ JMÉNO, KŘEST BUDE V SOBOTU

„Podle čeho jsme vybírali? Stejně jako vloni,“ říká Lenka Melichar
Najít hříběti jméno není opravdu jenom tak. Jednak musí prostě a jednoduše slušet, pak samo
o sobě už podvědomě člověku o
koni něco říká. A skloubit toto
všechno dohromady? Před dvěma týdny jsme začali hledat jméno pro jednu čtyřnohou princeznu z Hřebčína Murhof v Jesenci.
Máme ho, a jak se nakonec ukázalo, nebylo zapotřebí pro ně
chodit příliš ‚daleko‘.
Na tři desítky různých jmen, která
by se vám líbila pro pojmenování
malé Pepiny, tak dosud krásné klisničce v hřebčíně říkali, se během
necelých dvou týdnů sešlo v naší
redakci. Spojovalo je jediné. Podle
našeho zadání totiž měla začínat na
písmeno ‚V‘, aby se vědělo, že dostala jméno prostřednictvím Večerníku. To další už bylo na vás. A nutno říct, že se sešla jména z nejrůznějších ‚ranků‘ – od úplně obyčejných, až po vznešená, jak se ve vyšších kruzích, kde se princezny pohybují, sluší a patří. V jednom případě dokonce dostala jméno podle
hrdinky příběhu alternativního
světa.
Jenom pro představu, jak se mohla
také Pepina jmenovat, jaká jména
jste jí adresovali: Vločka, Verunka, Valentynka, Včelka, nebo také
Viviola, Violeta, Vimpi, či Vivien.
Některá jména se objevila hned
několikrát, některá stejná měla naopak různou podobu – Viola, Violka, Violeta. Rozhodnout o tom
pravém jsme však nechali přímo v
hřebčíně, kam jsme po středeční

uzávěrce ankety s celým nákladem ve čtvrtek jmen dorazili. Po
krátké konzultaci, kde jsme měli
pouhý hlas poradní, bylo jasno.
„Hříbátko se bude jmenovat Večernice,“ oznámila ředitelka
Hřebčína Murhof Lenka Melichar. Jak přiznala, některá návrhy
je oslovily víc, některé naopak
méně, jiné měly trochu smůlu z jiného důvodu. „Mnohé z jmen, nebo některou z jeho podob, jsme už
u nás v minulosti měli, nechtěli
jsme je opakovat. Myslím, že Večernice je právě to jméno, co by
našemu hříbátku slušelo nejvíc. A
podle čeho jsme vybírali? Je to
stejné, jako vloni u Pavučinky. Je
v tom něha, láska, elegance a taky
kousek pohádkovosti,“ přiznává
L. Melichar.

Jak už bylo v úvodu řečeno, pro
jméno nebylo třeba chodit moc daleko, míně v tom smyslu, že jej bylo nutno odvodit od prvního písmene ‚V‘ označující Večerník. Večernice se víceméně přímo nabízela. I
proto možná jméno k nám dorazilo
hned ze 4 různých stran. Ovšemže
vítěz a potažmo kmotr malé Večernice může být jen jeden, bylo nutno
ještě spravedlivě vylosovat výherce nejen této pocty, ale také tří volných hodin ve zdejší jezdecké škole. Tou se nakonec stala Helena Zápecová, Sídliště svobody 20/74
Prostějov, která mimochodem poslala svoje návrhy mezi prvními a
připsala krátký vzkaz: ‚I pokud bychom s výběrem neuspěly, chtěla
bych jménem svým i jménem své
dcerky Verunky popřát klisničce

Očetřit zlomenou ruku?Pro
děti z určické školy to byla hračka!

14. ROČNÍK FESTIVALU JE TADY!

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

června 2009 v podvečerních hodinách jako hosté na festivalu
vystoupí PETRA ČERNOCKÁ,
MICHAEL FORET a ABBA
STARS. Páteční večer 19. června 2009 bude pojat v rockovém
stylu a účinkovat budou kapely
ALICES NUMBER, FOREST
JUMP, FBL, STRACÉNÉ RÁJ
A KLEMENTŮV LAZARET.
„V programu jsme byli nuceni
udělat jednu změnu. Oproti
ohlášené Heidi vystoupí skupina
ABBA Stars. Heidi bohužel musela akceptovat lukrativnější nabídku ze zahraničí. Také v osobě

moderátora jsme museli akceptovat nabitý program Pavla Svobody z TV NOVA, který bude ve
Žraloku jen ve čtvrtek,“ hlásí tři
dny před vypuknutím hlavní organizátor Tomáš Jachník. Za
„nováckého“ Pavla Svobodu
převzal páteční moderování Lukáš Kobza z rádia Haná. 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-

hodně zdravíčka.‘ Nyní bude mít
tedy malá Verča příležitost přání
Večernice, alias Pepině, vyřídit
osobně při křtu tuto sobotu 20.
června v Den otevřených dveří na
Hřebčíně Murhof v Jesenci.
Jenom ještě připomínáme ještě jednu soutěž, a to malířskou. Pokud
dorazíte v sobotu na hřebčín s obrázkem a jeho maminky, můžete se
zapojit do zápolení o nejlepší ztvárnění tohoto námětu. Také všichni
ostatní, kdo do otevřených dveří v
sobotu vstoupí, budou mít šanci se
zapojit do ankety o nejzdařilejší vystoupení v připraveném programu
plného jezdeckých i nejezdeckých
ukázek zdejší jezdecké školy. Takže nezapomeňte, tuto sobotu od 10
hodin a Večerník tam rozhodně nebude chybět.
-MiHHlavně ať neprší.Každoroční postrach nejtradičnějšího hudebního festivalu v podobě deště se snad letos Žraloku na
hony vyhne a před pódiem bude panovat podobně srdečná atmosféra

První, komu jsme prozradili, jak se bude čtyřnohá princezna jmenovat, byly děti z MŠ v Hluchově, Štarnově a Přemyslovicích, které zrovna ve čtvrtek byly v Jesenci na výletě. Pro Večernici to byla také první promenáda před publikem…

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

15. června 2009
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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 18.6.2008. 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. 4

Je ve FIT KLUBU Jitřenka ZDARMA pro
návštěvníky k dispozici INTERNET?,a které dny
v týdnu se u nás cvičí Jihoamerická ZUMBA?
Správná odpověď z minulého čísla zní:
Fitklub Jitřenka má dvě podlaží a sauna se nachází v přízemí.
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

Příroda jako na dlani v prostějovském Špalíčku
Poklady z říše rostlin, živočichů, nerostů i archeologické nálezy z dřívějšího
osídlení Vojenského újezdu
Březina jsou k vidění ve výstavních sálech prostějovského Špalíčku. Na území
vojenského prostoru, kde je
omezený vstup osob, zdokumentovali vzácné i běžné
přírodniny členové ZO Hořepník Českého svazu
ochránců přírody . Výstava
je otevřenou učebnicí botaniky, zoologie, geologie i dějepisu především pro školáky.
Území části Drahanské vrchoviny o rozloze téměř 18 tisíc
hektarů slouží k zajištění
obrany státu a výcviku vojáků
a spravuje ho armáda pro-

střednictvím Újezdního úřadu
vojenského újezdu Březina.
Komplexní lesní hospodaření
pak zajišťují Vojenské lesy a
statky ČR, divize Plumlov.
Z ekologického hlediska je tato plocha významným biokoridorem bohatým na historické osídlení.
„Většinu území pokrývá nenarušený lesní porost, ale jsou
zde i louky či bažinaté plochy,
kde se vyskytují vzácné druhy
rostlin jako například orchideje i jedna masožravá rostlina,
mechy, houby a řada živočichů od brouků a motýlů až po
hlodavce či drobné predátory.
Je to jedno z přírodovědně
nejzajímavějších území v naší
republice hlavně proto, že se
zde vyskytují rostliny a živo-

čichové, kterým tento způsob
hospodaření nejlépe vyhovuje, „uvedl jeden z autorů výstavy Josef Plaček – botanik a
ochránce přírody.
Základ výstavy nazvané
„Příroda vojenského újezdu
Březina„ tvoří stovky fotografií přírodních skvostů z rostlinné a živočišné říše, které
jsou doplněny o expozici zkamenělin a geologickým průřezem území. Samostatnou část
pak tvoří archeologická sbírka
zajímavých nálezů dřívějšího
osídlení na hradech Melice,
Starého Plumlova, Smilova
hradu a Ježova hradu.
„Lesní porosty ve výcvikovém prostoru jsou podnikem Vojenské lesy obhospodařovány od roku 1936. Díky

dlouhodobému
šetrnému,
přírodě blízkému hospodaření
se daří na spravovaném území
udržet přirozenou ekologickou rovnováhu, takže toto se
svým charakterem blíží
chráněné krajinné oblasti s jedinečnými lokalitami vzácného výskytu rostlin nebo živočichů. To se daří právě díky
dobré spolupráci VLS, Armády ČR, Újezdního úřadu
VÚ Březina a ochránců přírody,„ uvedl Jiří Korhon z Vojenských lesů v Plumlově.
Výstavu připravil ČSOP Hořepník ve spolupráci s Muzeem Prostějovska, Muzeem
Vyškovska, VLS Plumlov a
Újezdním úřadem vojenského
újezdu Březina, otevřená bude
až do 23. srpna.
-jp-

Masky řádily v nemocnici

Dechový orchestr ZUŠ koncertoval v Letovicích
Melodická Overtura New
York, Janáčkovy Pilky,
píseň z muzikálu Bídníci či
výběr hanáckých lidových
písní a mnohé další. Repertoár vskutku žánrově rozmanitý a hlasově barevný
předvedl Velký dechový orchestr ZUŠ Vl. Ambroze v
Prostějově na přehlídce dechových orchestrů v Letovicích.
Letošního již 12. ročníku se
zúčastnily 3 velké dechové
orchestry a 3 big bandy. Jasné
tóny žesťů i dřevěných nástrojů prostějovského hudebního tělesa v plném složení a
pestrá směs swingu, muzikálových melodií i moderního aranžmá klasiky, slavily
u publika velký úspěch. Potlesk posluchačů po každé
skladbě, kterou prostějovští
muzikanti předvedli, potvrzoval dobré jméno orchestru,
které si získal na mnoha domácích i zahraničních vystoupeních.

„Mít pestrý repertoár složený
z více žánrů je dnes takřka
nutností. Každý dechový or-

chestr chce zcela jistě zaujmout i mladší generaci a přilákat mládež za notové pul-

Taktovka Rudolfa Proseckého zvládne až šedesátku muzikantů.

tíky i do diváckých sedadel.
Když se to daří, je to pro obojí radost,„ ocenil vystoupení
prostějovského
orchestru
hlavní organizátor přehlídky
a ředitel ZUŠ Letovice Petr
Křivinka.
Ozdobou prostějovského hudebního tělesa byly i pěvecké
stálice. Pavlína Žerníčková
disponuje širokým rejstříkem
muzikálových písní, Míša a
Dáša Cáskovy pak zpestřily
koncert hanáckými lidovými
písněmi.
Dechový orchestr působí v
moderním a rozšířením obsazení v počtu až 60 členů již
šestou sezónu. Jeho členy
jsou současní žáci ZUŠ i absolventi, studenti i učitelé.
Pod taktovkou Zdeňka Pelly a
Rudolfa Proseckého, který je
také vedoucím souboru, reprezentuje prostějovský dechový orchestr město a region
na mnoha koncertních pódiích v tuzemsku i zahraničí.
-jp-

Žákyně třetího ročníku Střední zdravotnické školy zpříjemnily dětem chvíle v nemocnici
Minulou středu zažilo dětské
oddělení prostějovské nemocnice nájezd a následně i rej
masek. Žákyně třetího ročníku Střední zdravotnické
školy totiž připravily pro malé
pacienty akci pod názvem
„Hravé odpoledne s klaunem„.
Smyslem akce bylo zpříjemnit
malým pacientům pobyt v nemocnici a to tak, že netradičně.
Žákyně se změnily na pohádkové postavy a zvířátka a následně namaskovaly i děti, měly
pro ně připraveny pohádky, hry a
kvízy, společně si s nimi zatancovaly a hlavně se všichni hodně
nasmáli.
Akce souvisela s aktivitami
žákyň v rámci Středoškolské odborné činnosti, neboť jejich tématem bylo právě takzvané zaměstnávání pacientů v nemocnici, mezi které patří i hry a jiné ne-

tradiční aktivity.
Jak řekla ředitelka školy Ivana
Hemerková, sama bývalá zdravotní sestra, čas pacientovi na lůžku ubýhá velmi pomalu a obzvláště pak malému, takže jaké-

koliv zpříjemnění samozřejmě
uvítá. Vyjádřila i spokojenost s
kreativitou svých žákyň, které k
celé akci přistoupily velmi zodpovědně a podobné akce hodlají
připravit i do budoucna. -red-

20:00
21:05
21:40
22:40
00:25
01:05
01:30
02:15

17:35
18:30
19:30

17:00

15:10
16:05

08:35
09:30
11:15
11:25
12:20
13:15
13:45
14:15

05:59
Snídaně
s Novou
Zorro: Meč a růže (82)
Ničivá hrozba
Tescoma s chutí
Beze stopy III (19)
Komisař Rex IV (12)
Lenssen & spol.
Ženatý se závazky (75)
Walker, Texas
Ranger (10)
Hvězdná brána IX (10)
Las Vegas: Kasino
IV (14)
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Vražedná čísla II (19)
Ulice (1371, 1372)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
O zvířatech a lidech (3)
Víkend
Dr. House III (23)
Sladkých sedmnáct
4400 II (13)
Novashopping
DO-RE-MI
Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Svět Elmo
09.00 - Čtrnáctý u stolu
10.25 - Moje rodina III (11/13)
10.55 - Modrá linie: Sicílie
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Rodina a já
13.50 - Návrat do ráje (2/6)
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 (9/9)
21.00 - Na cestě po Bahrajnu
21.35 - Reportéři ČT
22.15 - Tajné akce StB (23/40)
22.30 - Specialisté
00.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.10 - Politické spektrum
00.35 - Sex ve městě IV
01.05 - Návrat do ráje (2/6)
01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
03.35 - Z metropole
04.00 - Týden v regionech
Brno
04.25 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí

05.00 - POKR
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Kultura.cz
10.45 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Zkus mít vkus
12.25 - Bílé ovce
12.40 - Krásy evropského
pobřež
12.45 - Dětská záchranka
v akci (3/5)
13.00 - Přírodní rizika
13.15 - Le petit gnome (4/6)
13.30 - Rudi
15.10 - Mexické dobrodružství
16.10 - Co nás čeká
v budoucnu (2/3)
17.15 - Dobrodružství vědy
a techniky
17.45 - Bojovnice (2/4)
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Sabotáž
19.30 - Musicblok
20.00 - 1967: Šest dní v červnu
20.55 - Neznámí hrdinové Pohnuté osudy
21.25 - MTF Zlatá Praha 2009
22.15 - Festivalové minuty
MTF Zlatá Praha
2009
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Q
23.40 - Film point
00.45 - Nůž ve vodě
02.20 - Knižní svět
02.45 - Rodinné stříbro
03.05 - Den D (10/13)
03.45 - Krásy evropského
pobřeží:
Od Stromboli k Etně
03.55 - Hélene Grimaud:
S hudbou a s vlky

06:25Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř III
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Deník zasloužilé matky
07:45- Přátelé VII (14)
08:15- M*A*S*H (99)
08:50- Policie - New York VII
09:50- Případ pro Sam II (2)
10:50- To je vražda, napsala VII
11:50- Drzá Jordan II (8)
12:45- Deník zasloužilé matky
13:15- Sabrina mladá čarodějnice V (12)
13:45- Čarodějky IV (19)
14:45- Zoufalé manželky
III (20)
15:45- Milenci z pizzerie
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 (15)
20:00- Souboj v těžké váze
21:20- Nic než pravda
22:25- Closer II (14)
23:25- Božská mrcha II (11)
00:20- Kriminálka Kolín V (8)
01:15- Volejte Věštce
03:00- Ve jménu zákona VI (11)
03:50- Autosalon
04:30- Partie
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Støeda

22:30
00:25
00:50
01:10
02:40
03:05
04:10
05:00

20:00
20:40
21:35

17:35
18:30
19:30

11:15
11:25
12:20
13:15
13:45
14:15
15:10
16:05
17:00

08:35
09:30

05:59
Snídaně
s Novou
Zorro: Meč a růže (84)
Komisařka
Diana Carrová
Tescoma s chutí
Beze stopy III (21)
Komisař Rex IV (14)
Lenssen & spol.
Ženatý se závazky (77)
Walker, Texas Ranger
Hvězdná brána IX (12)
Las Vegas: Kasino IV
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Vražedná čísla II (21)
Ulice (1375, 1376)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Comeback
Beze stopy VII (23)
Odložené případy
VI (15)
Hra o dítě
Playmate roku 1997 (1)
Novashopping
GO-GO šou
112
Áčko
DO-RE-MI
Novashopping

05.00 - Chalupa
je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Televarieté
10.30 - Cesta a náhody
Karla Högra
11.30 - Podivuhodný svět
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Návrat do ráje (4/6)
14.35 - Doktorka Quinnová
15.25 - Game Page
15.50 - Byla jednou jedna
planeta (24/26)
16.15 - Vodní had
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 (8/8)
23.20 - Losování Šťastných
05.00 - Objektiv
deset a Šance milion
05.30 - Správy STV 23.25 - Indián a sestřička
05.59 - Dobré ráno 00.55 - Návrat do ráje (4/6)
08.30 - Panorama
01.45 - Hledání ztraceného
09.10 - Kosmopolis
času
02.05 - Události v regionech
09.35 - Mýty a fakta historie
02.30 - Události v regionech
10.35 - 168 hodin
Brno
11.00 - Dobrá rada nad zlato
02.55 - Události v regionech
11.35 - AZ-kvíz
Ostrava
12.00 - Kluci v akci
03.20 - Sabotáž
12.25 - Černé ovce
03.45 - Tajné akce StB (23/40)
12.40 - Teď vedou, babička
04.00 - Regiony ČT24
s dědou
04.25 - Kultura v regionech

06:25Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř III
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Deník zasloužilé matky II
07:45- Přátelé VII (15)
08:15- M*A*S*H (100)
08:50- Policie - New York VII
09:50- Případ pro Sam II (3)
10:50- To je vražda, napsala VIII
11:50- Drzá Jordan II (9)
12:45- Deník zasloužilé matky II
13:15- Sabrina mladá čarodějnice V (13)
13:45- Čarodějky IV (20)
14:45- Zoufalé manželky III (21)
15:45- Drážďany (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 (16)
20:00- Velmi křehké vztahy III
21:20- Návrat domů (1/2)
23:25- Sběratelé kostí II (10)
00:20- Kauzy z Bostonu II (7)
01:10- Kriminálka Kolín V (9)
02:00- Volejte Věštce
03:45- Ve jménu zákona VI (12)
04:35- Svět 2009
05:00- Receptář prima nápadů
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12.50 - Hřiště 7
15.05 - Po hladině: Oheň
15.25 - Vltava v obrazech
15.45 - Svět zázraků: Karakoram
05:00
Novashopping 16.15 - Muzea umění (6/7)
17.05 - Soukromá muzea
05:59 Snídaně s Novou
17.15 - Stop
08:35 Zorro: Meč a růže (83)
17.20 - Opravdová věda (2/6)
09:30 Hra o čas
17.50 - Divnopis - Komňa
11:10 Tescoma s chutí
11:20 Beze stopy III (20)
18.00 - Televizní klub
12:20 Komisař Rex IV (13)
neslyšících
13:15 Lenssen & spol.
18.30 - Babylon
13:45 Ženatý se závazky (76) 18.55 - Zprávy v českém
14:15 Walker, Texas Ranger
znakovém jazyce
15:10 Hvězdná brána IX (11) 19.05 -Angličtina - Extra (10/30)
16:05 Las Vegas: Kasino IV
19.30 - Medúza
17:00 Odpolední Televizní
20.00 - Všichni nebyli vrazi
noviny
21.35 - Daria Klimentová,
Sportovní noviny
po světě na špičkách
Odpolední Počasí
22.30 - Události, komentáře
17:35 Vražedná čísla II (20)
23.10 - Festivalové minuty MTF
18:30 Ulice (1373, 1374)
Zlatá Praha 2009
19:30 Televizní noviny
23.20 - Ženy Charty 77
Sportovní noviny
23.40 - Hudební studio M
Počasí
00.05 - Seminář senzačních
20:00 Ordinace v růžové
skutečností
zahradě 2 (120)
00.50 - 1967: Šest dní v červnu
21:20 Kriminálka
01.40 - Máte slovo
New York III (20)
02.30 - Náš venkov
22:10 112
22:50 Policajt v Beverly Hills 2 02.45 - Zasvěcení
03.15 - Sváteční slovo
00:45 Kriminálka
03.20 - Cesty víry
Miami II (21)
03.40 - Křesťanský magazín
01:30 Novashopping
03.55 - Po hladině: Oheň
01:50 Rady ptáka Loskutáka
04.15 - Dobrodružství vědy
02:35 Občanské judo
a techniky
03:05 Áčko
04.40 - Československý filmový
04:10 DO-RE-MI
týdeník (733/2379)
05:00 Novashopping

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Kavárnička dříve narozených
09.50 - Strom vědění dobrého
11.05 - Zvony pana Mlácena
11.50 - Krásy evropského
pobřeží
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Návrat do ráje (3/6)
14.35 - Doktorka Quinnová
15.20 - Zábavná škola
15.35 - Přírodní rizika
15.50 - Věda je zábava III (5/26)
16.15 - Tykadlo
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - 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 (11/13)
22.35 - Místo činu
00.05 - Losování Šťastných
deset a Šancemilion
00.10 - Vltava v obrazech
00.30 - Návrat do ráje (3/6)
01.15 - Chcete mě?
01.30 - Poklady světa
01.45 - 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
Ètvrtek

05.00 - Pod
pokličkou
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Život v tanci
10.30 - Ztracený hlas
11.25 - Slapy
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Medicína pro
21. století
13.45 - Návrat do ráje (5/6)
14.35 - Doktorka Quinnová
15.20 - Chcete je?
15.25 - Zašlapané projekty
15.45 - Šikulové
16.00 - Medúza
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
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
21.40 - Máte slovo
22.30 - POKR
23.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.10 - Nárazové vlny (4/6)
05.00 - Auto Moto 00.05 - Na moll...
Styl
00.50 - Návrat do ráje (5/6)
05.30 - Správy 01.35 - Hotel Babylon III (8/8)
STV
02.30 - Pětka v Pomeranči
05.59 - Dobré ráno
02.55 - Události v regionech
08.30 - Panorama
03.20 - Události v regionech
09.10 - Babylon
Brno
09.40 - Fokus ČT24
03.45 - Události v regionech
10.05 - Muzea umění (6/7)
Ostrava
11.00 - Svět zázraků:
04.10 - Regiony ČT24
Karakoram (1/3)
04.40 - Evropský manuál
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Reportéři ČT
05:59
13.25 - Věříš si?
Snídaně
13.50 - Záhady Toma Wizarda
s Novou
14.05 - Věda je
08:35 Zorro: Meč a růže (85)
zábava III (5/26)
09:30 Od ucha k uchu
14.30 - Tykadlo
11:20 Tescoma s chutí
14.45 - Chcete mě?
15.05 - Bomba pod sedadlem 11:45 Beze stopy III (22)
12:40 Komisař Rex IV (15)
15.55 - Sardinie aneb
13:45 Ženatý se závazky (78)
13 božských
14:15 Walker, Texas Ranger
šlápot (7/13)
15:10 Hvězdná brána IX (13)
16.15 - Báječný svět k
16:05 Las Vegas: Kasino IV
nepřežití (10/10)
17:00 Odpolední Televizní
16.30 - Zoom
noviny
16.45 - Znáte je dobře?
17.00 - Diagnóza
Sportovní noviny
17.15 - PORT
Odpolední Počasí
17.50 - Zprávy v českém
17:35 Vražedná čísla II (22)
znakovém jazyce
18:30 Ulice (1377, 1378)
18.00 - Zlatá tretra Ostrava
19:30 Televizní noviny
20.35 - 46. MTF Zlatá
Sportovní noviny
Praha 2009
Počasí
21.30 - 46. MTF Zlatá
20:00 Ordinace v růžové
Praha 2009
zahradě 2 (121)
22.30 - Události, komentáře
21:25 Kriminálka
23.10 - Dokumentární klub:
New York III (21)
Potupa
22:15 Zákon a pořádek: Útvar
00.50 - Poslední žena
pro zvláštní oběti VI (1)
02.35 - Divadlo žije!
23:15 První výstřel
03.00 - Q
01:00 Kriminálka Miami II
03.30 - Notes
01:45 Novashopping
04.10 - Po stopách
02:05 SKOPIČINY
04.25 - Zoom
02:55 Áčko
04.40 - Sardinie aneb
04:10 DO-RE-MI
13 božských
05:00 Novashopping
šlápot (7/13)

06:25Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř III
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Deník zasloužilé matky
07:45- Přátelé VII (16)
08:15- M*A*S*H (101)
08:50- Policie - New York VII
09:50- Případ pro Sam II (4)
10:50- To je vražda, napsala
11:50- Drzá Jordan II (10)
12:45- Deník zasloužilé matky
13:15- Sabrina mladá čarodějnice V (14)
13:45- Čarodějky IV (21)
14:45- Zoufalé manželky III
15:45- Drážďany (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 (17)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Myšlenky zločince IV
23:25- Před soumrakem
01:00- Volejte Věštce
02:45- Ve jménu zákona VI
03:35- TOP STAR magazín
04:25- Carusošou
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Pátek

05.00 - Bydlení je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Bez milosti
09.55 - Praha svým
vítězným synům
10.20 - Příště u Vás
ze Soběslavi
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 (6/6)
14.25 - Krásy evropského
pobřeží
14.35 - Simpsonovi XVIII
15.00 - Benjamin Kvítko
15.25 - Let 29 (1/30)
15.50 - Svět Elmo (55/56)
16.05 - Daleká cesta
za domovem (16/39)
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 (3/26)
20.55 - 13. komnata
Moniky Žákové
21.30 - Uvolněte se, prosím
05.00 - PORT
22.15 - Sex ve městě IV
05.30 - Správy 22.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
STV
22.55 - Ochrana svědků
05.59 - Dobré ráno
00.30 - Losování Euromiliony
08.30 - Panorama
00.35 - Návrat do ráje (6/6)
09.10 - Letadlová loď
01.20 - Všechnopárty
Enterprise
02.05 - Události v regionech
10.05 - Neobyčejné životy
02.30 - Události v regionech
11.00 - Partnerské vztahy
Brno
02.55 - Události v regionech
aneb Návod na
Ostrava
přežití (24/26)
03.20 - Regiony ČT24
11.35 - AZ-kvíz
03.45 - Jazzové kontrasty
12.00 - Kuchařská pohotovost
04.30 - Ajťáci II (6/6)
12.25 - Černé ovce
12.40 - Rozhlédni se, člověče
13.00 - Dvaasedmdesát
jmen české historie
05:59
13.15 - Bludiště
Snídaně
13.45 - Vodní had
s Novou
14.00 - Toulavá kamera
08:35 Zorro: Meč a růže (86)
14.30 - Interpelace poslanců
09:30 Julie Lescaut VI (13)
na předsedu
11:15 Tescoma s chutí
16.00 - Království divočiny
11:25 Beze stopy III (23)
16.30 - Prizma
12:20 Komisař Rex IV (16)
16.50 - Tisíc let české
13:15 Lenssen & spol.
13:45 Ženatý se závazky (79)
myslivosti
14:15 Walker, Texas
17.15 - Kempink
Ranger (14)
18.55 - Zprávy v českém
15:10 Hvězdná brána IX (14)
znakovém jazyce
16:05 Las Vegas:
19.05 - Game Page
Kasino V (1)
19.30 - Retro
17:00 Odpolední Televizní
20.00 - Příběhy z Afriky
noviny
21.00 - Historie.eu
Sportovní noviny
21.50 - Zašlapané projekty
Odpolední Počasí
22.10 - Rodinné stříbro
17:35 Vražedná čísla II (23)
22.30 - Události, komentáře
18:30 Ulice (1379, 1380)
19:30 Televizní noviny
23.10 - Berlín, Alexandrovo
Sportovní noviny
náměstí (13/14)
Počasí
00.10 - Je to soda II (3/3)
00.40 - Film o filmu Proměny 20:00 Láska a jiné pohromy
21:55 Kill Bill 2
00.55 - Potupa
00:30 Odstřelovač
02.30 - Film point
02:15 Novashopping
03.35 - Znáte je dobře?
02:35 Tabu
03.50 - Po stopách
03:20 Rychlý prachy
04.05 - Eddie Palmieri
04:25 DO-RE-MI
Afro-Caribbean Jazz 05:15 Novashopping
06:25Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř III
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Deník zasloužilé matky
07:45- Přátelé VII (17)
08:15- M*A*S*H (102)
08:50- Policie - New York VII
09:50- Případ pro Sam II (5)
10:50- To je vražda,
napsala VIII (3)
11:50- Drzá Jordan II (11)
12:45- Deník zasloužilé matky
13:15- Sabrina mladá čarodějnice V (15)
13:45- Čarodějky IV (22)
14:45- Zoufalé manželky III
15:45- Dreamboy
obšťastní každou ženu
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 (18)
20:00- Velmi křehké vztahy III
21:20- Návrat domů (2/2)
23:25- Instinkt zabijáka (7)
00:20- Kriminálka Kolín V
01:15- Volejte Věštce
03:00- Ve jménu zákona VI
03:50- Dvojí nasazení (3)
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Sobota

06:25Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř III
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Deník zasloužilé
matky II (16)
07:45- Přátelé VII (18)
08:15- M*A*S*H (103)
08:50- Policie - New York VII
09:50- Případ pro Sam II (6)
10:50- To je vražda,
napsala VIII (4)
11:50- Drzá Jordan II (12)
12:45- Deník zasloužilé
matky II (17)
13:15- Sabrina mladá čarodějnice V (16)
13:45- Čarodějky V (1)
14:45- Zoufalé manželky IV
15:40- Mr. Wrong
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 (19)
20:00- Johnny English
22:00- Catwoman
00:10- Zlatý chlapec
02:00- Volejte Věštce
03:45- Ve jménu zákona VI
04:35- Miláčci

05.00 - Zkus
mít vkus
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.55 - Šikulové
06.10 - Trojčátka (25/26)
06.35 - Sezamová angličtina
07.05 - Garfield a přátelé
07.30 - Malý televizní kabaret
07.50 - Let 29 (1/30)
08.10 - Hurá, škola! (3/26)
08.25 - Casper a Wendy
09.55 - Ovečka Shaun
10.05 - Kuchařská
pohotovost
10.35 - Zrzoun
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Království divočiny:
13.35 - Chcete je?
13.40 - Mezi námi zvířaty
14.10 - Partnerské vztahy
aneb Návod na
přežití (25/26)
14.35 - Rozum a cit (1/3)
15.30 - Pozemské statky
17.20 - Experiment
17.45 - Život je kabaret
18.40 - Evropské pexeso
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
05.00 - Báječný svět 19.55 - Předpověď počasí
k nepřežití (10/10)
20.00 - Kniha mého
05.20 - Stop
srdce - TOP 12
05.30 - Správy STV
21.10 - Těžký zločin
05.59 - Dobré ráno
23.05 - Zprávy
08.30 - Panorama
23.10 - Branky, body, vteřiny
09.10 - Na stopě
09.35 - Experiment
23.15 - Losování Šťastných
10.05 - Neznámí hrdinové
deset a Šance milion
10.30 - Tři skláři
23.20 - Zděšení
11.00 - Pod pokličkou
01.15 - Všetko, čo mám rád
11.35 - AZ-kvíz
02.55 - 13. komnata
12.00 - Bydlení je hra
Moniky Žákové
12.25 - Černé ovce
12.40 - Film o filmu Proměny 03.20 - Pošta pro tebe
04.15 - Na moll...
12.55 - Na plovárně
s Františkem Mertlem
13.20 - Medúza
13.45 - Šikulové
14.05 - Byla jednou jedna
planeta (24/26)
14.35 - Sportovci světa
15.30 - Kvarteto
06:15
16.00 - Kus dřeva ze stromu
Bolek
16.15 - Vítejte v Tate galerii
a Lolek (40, 41)
16.20 - Rodina a já
06:35 Baby Looney
16.40 - Louže
17.05 - Rozhlédni se, člověče
Tunes (20)
17.25 - Dvaasedmdesát jmen 07:00 Pirátova rodinka (40)
české historie (41/72) 07:30 Admirál Bublina
17.40 - Chcete mě?
útočí (12)
17.55 - City Folk 08:00 Čarodějky VIII (10)
Stockholm, 2007
08:55 Eso
18.25 - Kosmopolis
10:10 Rozjeď to naplno
18.55 - Zprávy v českém
12:00 Volejte Novu
znakovém jazyce
12:30 Přednosta stanice
19.05 - Televizní klub
neslyšících
14:05 Clouseau na stopě
19.35 - Simpsonovi XVIII
16:10 Kulový blesk
20.00 - Zázračná planeta:
17:55 Babicovy dobroty
Galapágy (2/3)
18:30 Koření
20.50 - 64. mezinárodní
19:30 Televizní noviny
hudební festival
Sportovní noviny
22.30 - Události, komentáře
Počasí
23.10 - Ajťáci II (6/6)
20:00 Rafťáci
23.35 - TV BONSAI...
s Marthou Issovou a
Česká komedie
23.55 - Gorodok (15/20)
22:20 Černý úsvit
00.20 - Ženy Charty 77
00:10 Mrtvý na univerzitě
00.35 - Dopisy z cely smrti
01:45 Novashopping
01.35 - Příběhy z Afriky
02:05 Volejte Novu
02.30 - Rodina a já
02:35 Babicovy dobroty
02.50 - Louže
03:00 Rychlý prachy
03.15 - Concertino
04:20 DO-RE-MI
Praga 2003
05:10 Novashopping
04.47 - U nás v Evropě

19. 6. 2009

05.00 - Kus dřeva
ze stromu
05.15 - Vítejte
v Tate galerii (11/15)
05.25 - Soukromá muzea
05.35 - Tisíc let české
myslivosti
06.00 - Velká trojka
06.30 - Správy STV
06.55 - Tahače 2009 Assen a Misano
07.05 - Diagnóza
07.25 - Opravdová věda (2/6)
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Folklorika
09.50 - Náš venkov
10.10 - Za vesnickými
muzikanty
10.40 - Hledání
ztraceného času
11.05 - Příběhy z Afriky
12.05 - PORT
12.30 - Pětka v Pomeranči
13.00 - Game Page
13.25 - Sabotáž
13.55 - Tori Amos: Live at
Madison Square Garden
14.50 - Kamera
na cestách: Indonésie
15.45 - Co nás čeká
v budoucnu (3/3)
16.50 - Temná duše lachtanů
17.45 - O češtině
18.00 - Divadlo žije!
18.30 - Kultura.cz
19.00 - Mezi proudy
19.50 - Divnopis - Komňa
20.00 - Zlatá šedesátá (22/26)
21.00 - Kristove roky
22.30 - 120 let budovy
Státní opery Praha
23.30 - Smetanova Litomyšl
den po dni
23.45 - Noc s Andělem
01.15 - Elvis Presley
02.15 - Sešli se...
03.15 - Na Kloboučku
03.55 - ČT Live - Čechomor
04.55 - Grotesky

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- X-Men: Začátek III
07:00- Neuvěřitelná
dobrodružství
Rudly a Koumáka I
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Fresh Prince IV (3)
08:00- Přátelé VII (19)
08:35- možnost regionálního
vysílání
08:35- Autosalon
09:30- Wolffův revír V
10:35- Policejní vyjednavači
11:35- Columbo
13:40- Vraždy v Radiolandu
15:55- Harry Potter
a Kámen mudrců
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VII (20)
20:00- Přístav naděje
22:30- Vrah od Green River
00:30- Pátek třináctého
02:15- Volejte Věštce
04:00- Inspektor Balko (6)
04:45- Inspektor Balko (7)

20. 6. 2009
Kriminálka Miami II
Novashopping
Střepiny
Volenka
Áčko
DO-RE-MI
Novashopping

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- X-Men: Začátek III (2)
07:00- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka I
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Přátelé VII (20)
08:00- Svět ve válce (21)
09:15- Svět 2009
09:50- Temný krystal
11:50- Receptář prima nápadů
13:00- Partie
13:40- Pán prstenů:
Návrat krále
17:40- Jste to, co jíte
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VII (21)
20:00- Vraždy v Midsomeru
22:25- Vášeň a zrada
00:30- Perníkový dědek
02:35- Volejte Věštce
04:15- Partie
04:55- Nikdo není dokonalý

00:45
01:30
01:55
02:15
03:10
04:10
05:00

21. 6. 2009

05.25 - Banánové rybičky
05.55 - Nedělní ráno
s Jaroslavem
Duškem
06.50 - Správy STV
07.15 - City Folk Stockholm, 2007
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - 120 let budovy
Státní opery Praha
09.45 - Knižní svět
10.15 - Film 2009
10.45 - Po hladině: Voda
11.05 - Chcete je?
11.10 - Mýty a fakta historie
12.10 - K. Kovařovic:
Psohlavci
13.45 - Po stopách
14.05 - POP ART
14.45 - Svět umění
15.40 - Zasvěcení
06:10
16.10 - Líbej mě, hlupáčku
Království
surikat (9)
18.10 - Poklady světa
06:35 Kamarádi z lesa
18.30 - Kultura.cz
07:05 Bolek a Lolek (42, 43) 18.55 - Simpsonovi XIX
07:25 Baby Looney Tunes
19.15 - Oslovení hudby
07:50 Spongebob v kalhotách 19.45 - Hudba na zámku
08:20 Třetí skoba
v Roztokách, A.
pro Kocoura
20.00 - Barvy Ostravy
09:45 McBride:
20.10 - Colours of
Nalaďte si vraždu
Ostrava 2008
11:30 Vím, že jsi vrah
20.40 - Trutnov Open Air,
13:30 VC Velké Británie
Rock for People,
16:25 Mr. Bean
21.15 - Pohoda 007
17:00 Odpolední Televizní
22.00 - Na plovárně
noviny
s Richardem
Sportovní noviny
Schönbornem
Odpolední Počasí
17:25 Dva a půl chlapa V (5) 22.25 - Requiem
17:55 Rady ptáka Loskutáka 00.00 - John Scofield Trio
01.00 - Kniha mého
18:50 Občanské judo
srdce - TOP 12
19:30 Televizní noviny
02.00 - Čétéčko
Sportovní noviny
02.20 - Temná duše lachtanů
Počasí
03.10 - Kamera na cestách
20:00 Chalupáři (1)
04.05 - Paláce 1. republiky
21:05 Střepiny
na nábřeží Vltavy
21:35 Mr.GS
22:05 Jasné nebezpečí
04.20 - Folkaři

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Liška Bystrouška (6/7)
06.20 - Psí kusy (6/7)
06.25 - Ferda (8/26)
06.50 - Trojčátka (25/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
10.55 - Slavné historky
zbojnické (4/6)
12.00 - Otázky
Václava Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - O hruškách ušatkách
a jablíčku parohátku
13.55 - Cesty víry
14.15 - Křesťanský magazín
14.30 - Sváteční slovo
14.35 - Hra o život
16.15 - Paláce 1. republiky
na nábřeží Vltavy
16.30 - Moje rodina III (12/13)
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 (2/2)
21.25 - 168 hodin
21.55 - Zprávy
22.00 - Branky, body, vteřiny
22.05 - Losování Sportky
a Šance
22.15 - Soudce Ferrare (2/3)
23.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.50 - Mrtví jako já (3/14)
00.35 - Svět umění
01.25 - Uvolněte se, prosím
02.10 - Na cestě po Bahrajnu
02.35 - Folklorika
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

TV program
15. června 2009
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Pantomimické etudy v mistrovském podání
Mimshow Mira Kasprzyka, jednoho
z největších postav „němých„ herců
na Slovensku, zakončila workshop
pantomimy, jedné z mnoha částí programu přehlídky MEDart Prostějov
2009.
Pantomimické dílničky zakončili účastníci výmluvnou a poučnou skečí na téma „Setkání.„ Pak už patřila scéna
výrazné osobnosti slovenské pantomimy, zakladateli Studia pantomimy v
Liptovském Mikuláši a laureátu mnoha
festivalů a přehlídek na mezinárodní
úrovni Miro Kasprzykovi.
„Mimshow je pohyb, pohyb a zase pohyb, k tomu pár slov, to je všechno. Pak
improvizace – stačí myšlenka, slovo,
náznak – a už se hrne vodopád grimas,

gagů, skečí tvořících etudy. Namísto Múzou políbený mim rozdává svůj ta- cích, dětských domovech, stacionářích.
improvizace jsem vymyslel navigaci. lent plnými hrstmi nejen na divadelních Všude tam, kde smích a humor léčí neTo je naprosto jedinečná a nečekaná na- scénách, ale také například v nemocni- bo alespoň mírní bolest těla a duše. -jphrávka k improvizaci od diváků, „navigátor„ se tak stává strůjcem mého vystoupení. Já netuším co řekne, ani on
sám určitě netuší, co řekne. Je to naprosto originální,„ uvedl své vystoupení na prknech divadla POINT Miro
Kasprzyk.
Jako zahřívací kolo předvedl lahůdku v
podobě „one mim show„ duelu s kosami, pak pantomimicky ztvárněné reklamní spoty. Gejzír gagů a pantomimické superparády pak bavil publikum
nevyčerpatelnými nápady, nečekanými
zvraty i hloubkou myšlenky ztvárňovaného tématu.
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 Zprávy z knihovny 
Zakládá se studentský časopis
První setkání budoucích redaktorů a přispívatelů studentského časopisu je plánováno na pondělí 15. června
v 11.00 hodin v čítárně Městské knihovny Prostějov.
Co to vlastně má být a k čemu má sloužit ten „všestudentský středoškolský občasník„?
Hlavní myšlenkou bylo vytvořit zázemí pro ty, kteří píší
do šuplíku a nemají dost odvahy s tím „vyjít na světlo.„
V podobné situaci jsou také začínající mladí výtvarníci,
fotografové a další umělci, kteří mají co nabídnout a
čím přispět. Dalším impulsem byly paradoxně problémy, které každoročně postihují některý studentský časopis. Se zkušenými maturanty, kteří ve škole končí
mnohdy končí i časopis. To pro nastupující novou redakci většinou znamená začínat „od píky„.
Městská knihovna nabízí pomoc. Budeme se neustále
snažit udržovat redakci časopisu v chodu přijímáním
nových posil. Navíc nabízíme pomoc v podobě zkušeností s publikační činností. Od výběru vhodných nadpisů, přes grafickou úpravu až po samotné vydání „papírové verze„ občasníku. Ale ani příspěvky, které neprojdou až do finální verze tištěného časopisu nebudou
ztraceny. K tomuto účelu hodláme s vaší pomocí zřídit
webové stránky. Na setkání a další spolupráci se těší budoucí kolegové z Městské knihovny Prostějov.
-ap-

Začínající novináři jsou připraveni vydávat studentský časopis

ReFu má narozeniny!
Kdo to je? Možná jste si v Městské knihovně Prostějov
někdy cestou do půjčovny pro dospělé všimli dveří s
nápisem Úsek regionálních funkcí. A právě ten oslavil 7
let svojí existence. Těmi dveřmi prochází na stovku pracovnic a pracovníků knihoven a knihovniček z celého
Prostějovska, stejně jako paní starostky a páni starostové obcí, městysů a
měst našeho regionu.
Už 7 let se o ně a jejich
knihovny láskyplně
staráme, radíme jim,
půjčujeme hromady
knih a vůbec všemožně pomáháme. Děkujeme jim všem za
přízeň a přejeme
pevné zdraví k dalšímu zvelebování jejich knihoven a informačních center. Jitka
Lošťáková a Tomáš
Štefek

Rabín v Městské knihovně
V pořadu Osobnosti čtou svoje oblíbené knihy pořádaném tentokrát v rámci festivalu Wolkrův Prostějov
se divákům ve čtvrtek 18. června v 10.00 hod. představí v čítárně knihovny herec a dramaturg Moravského divadla v Olomouci, člen kapely Létající rabín a spoluzakladatel Divadla Point Mgr.Miroslav Ondra.
Je pro nás zatím tajemstvím, z jaké knihy bude číst, ale
je jisté, že avizované téma láska se tam určitě v nějaké
formě objeví. Kromě čtení se také můžeme těšit na povídání o divadle, hudbě, škole a snad i o té lásce. Moderování pořadu se ujme Aleš Procházka, ředitel knihovny.
Není tajemstvím, že pořad vznikl na základě celonárodní ankety Kniha mého srdce, která v sobotu večer poběží v České televizi. Jsme zvědaví, jestli knížka, kterou
si Miroslav Ondra vybere bude na seznamu sta nejčtenějších knih.
-ap-

O Bohu, ženách a morálce
s Miroslavem Srostlíkem - Moravským
V pořadí druhým hostem pořadu Osobnosti čtou svoje
oblíbené knihy byl prostějovský řezbář, sochař, výtvarník a hudebník Miroslav Srostlík – Moravský. Publikum bylo tvořili studenti Reálného gymnázia, Gymnázia J. Wolkera a čtenáři knihovny. Pořad byl součástí přehlídky MedArt 2009 a zároveň jím knihovna podporuje celonárodní anketu Kniha mého srdce České televize.
Nejprve se Aleš Procházka, ředitel knihovny v roli moderátora podivoval, že si mistr Srostlík nepřinesl žádnou knihu, ze které by mohl číst, ale pak se ukázalo, že
o knihách dokáže poutavě vyprávět. A nejen to. Vyprávění se točilo okolo umění a životních zkušeností
Miroslava Srostlíka. Mistr Srostlík svými názory vyvolal mezi studenty vášnivou diskuzi. Jednotlivá témata byla oddělena písničkami s kytarovým doprovodem,
což Miroslav Srostlík tentokrát musel zvládnout bez
svojí kapely. Od povídání o knihách Jaroslava Foglara
nebo Ernesta T. Setona se diskuse odpoutávala až k
otázkám morálky současné společnosti a nepředvídatelně zas od knih Dalea Carnegieho nebo Nealea
D.Walsche až k otázkám existence Boha a dokonce až
ke vztahu k ženám.
Na závěr celého pořadu mistr Srostlík vyzval všechny
přítomné, aby se přidali ke zpěvu. Kupodivu se většina
přidala a knihovnou se rozeznělo, že „život je jen náhoda„, načež následoval spontánní nadšený potlesk.
Dalším hostem bude 18. června v 10.00 hodin v Městské knihovně Prostějov dramaturg a herec Moravského
divadla v Olomouci, člen kapely Létající rabín a spoluzakladatel Divadla Point Miroslav Ondra. Jste srdečně
zváni.
-ap-

Kultura & zábava
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
SPORTCENTRUM - DDM
Prostějov
LETNÍ
TÁBOR DOLNÍ
MORAVA: 17. - 23.8.2009.
Přihlášky a informace: Mgr.
Zdenka Ševčíková 775 910
275, 582 344 125, Sportcentrum-ddm, Vápenice 9, Prostějov, www.sportcentrumddm.cz
Pro děti od 7 let HIPOREHABILITAČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR po dobu celých letních prázdnin, vždy týdenní
kurz. Program: 8.30 až 11.30 v
Mostkovicích. Informace: Mgr.
T. Zajíčková 582 332 296, email: tzajickova@sportcentrumddm.cz
Pro děti od 7 do 15 let
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR plný
her a zábavy 24.8. - 28.8.2009.
Místo konání: Dopravní centrum, ul. Pod Kosířem, Prostějov. Informace: Mgr. T. Zajíčková 582 332 296, e-mail:
tzajickova@sportcentrumddm.cz
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro
děti od 8 let 10. - 14. 8. 2009
denně 8.00 16.00 hod. Vápenice 9, Prostějov (sraz ve dvoře
). CENA zahrnuje: oběd, pitný
režim, ceny do soutěží,
vstupné a cestovní výlohy na
výletech. S SEBOU: kartička
pojištěnce, obuv do tělocvičny
a hlavně dobrá nálada. Přihlášení a platbu provést do 19. 6.
2009. Kontakty: 605 239 789,
582 344 125, www.sportcent-

rumddm.cz, e-mail: ojestrebsky@sportcentrumddm.cz
Pro děti od 6 do 15 let Baldovec -Adrenalinový tábor - celotáborová hra, horolezecká
věž, lanovka a další zábava
8.8. - 15.8.2009. Info: Mgr.
D.Ovečka 582 330 883, 582
332
297,
D.Ovecka@seznam.cz
Letní tábor pro děti od 8 do 15
let - Sportovní léto a prázdninová hra na kytaru 19.7. 24.7.2009
Ubytování: RS Drak Nesměř u
Jihlavy. Informace: Mgr. M.
Pavlíková 582 345 503, 605
239 789, e-mail:
LAZARIÁNSKÝ SERVIS
Vás zve na 10ti denní ozdravný
pobyt v Chorvatsku od 23.8.
1.9.2009, na který máme ještě
několik volných míst. Ubytování jen 10 m od moře. Bližší
informace p. Zapletalová tel.:
776 054 299, 581 022 303.
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.
Taneční klub Jiřího Šindlera
18. června opakování vyučovaných figur a variací. Přijímání členů do taneční gardy
18.00 21.00 hod.

KUPÓN č. 24
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

Z důvodu malého zájmu ruší
základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami Prostějov zájezdy ve
dnech 28. června do Strážnice
a 17. září 2009 do Brna. Přihlášení účastníci těchto zájezdů
si mohou vyzvednout peníze
každé úterý od 9.00 do 11.00
hodin na Kostelecké ul. 17, PV,
číslo dveří 109.
Český svaz ochránců přírody
Ekocentrum Iris
Tvořivá dílna - keramika: Napáječky pro ptáky glazování pondělí 15. června 2009 od
16:00 do 18:00 hod. Kovárna
Ekocentra Iris, Husovo nám.
67, Prostějov
Tvořivá dílna - kouzlení
s papírem - pátek 19. června
2009 od 16:00 do 18:00 hod.
Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov
Vycházka - setkání s přírodou
Kosíře - sobota 20. června
2009. Sraz na nádraží v Čelechovicích na Hané v 8:45 (odjezd vlaku z Prostějova v 8:24
z hl. nádr.). Návrat ze Slatinic
vlakem (jede přes Čelechovice) do Prostějova do 17:30.
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, FOR-

REST JUMP. FBL, STRACENÉ RÁJ a KLEMETŮV LAZARET. Více info na
www.pisnickoukeslunci.cz
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.
Srdečně zveme na 14. ročník
Mezinárodního hudebního
festivalu pro děti a mládež se
zdravotním postižením PÍSNIČKOU KE SLUNCI, který se uskuteční 18. a 19.
června 2009 v ATC Žralok
Plumlov. Program ve čtvrtek
od 13.30 hod. a v pátek od
9.00 hod.
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
MC Cipísek
Dopoledne na dopravní hřišti
- čtvrtek 25.6. od 9.30 hod.
7.7. - 10.7. PC kurz (úprava fotografií) pro rodiče s hlídáním
dětí
přihlášky a informace v MC.

MC Cipísek hledá pro příští
školní rok lektory kroužků pro
děti (hudební, pohybové, výtvarné) a lektory programů pro
dospělé (cizí jazyky, kreativní
a vzdělávací programy) a rodiče pro vedení Klubu dvojčat.
MC Cipísek připravuje na podzim 2009 výstavu fotografií na
téma Rodina - zašlete vaše povedené fotografie na e-mail:mcprostejov@centrum.cz
Děkujeme.
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
Pondělí 15. června od 14.30
hod. cvičíme TAJČI
Úterý 16. června od 10.00 hod.
PC KLUB konaný v klubovně
SONS, Svatoplukova č.15.
Středa 17. června od 14.00
hod. přátelské posezení v Kavárně u Kocourka
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

Správná odpověď z č. 22: Na snímku je dům na Olomoucké ulici. Vylosovaným výhercem se stává
manželé Balákovi, Žeranovská 21, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na
snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 23. června 2009, 15.00 hodin
na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v
pondělí 29. června 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

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.
Přednáška Tomáš Pfeiffer odpovídá na písemné a ústní dotazy z oblasti filosofie a přirozeného způsobu života. Neděle
21.6. v 9:00 hod. Společenský
dům, Komenského 6.
Nohejbalový
turnaj
v Křenůvkách v sobotu
20.6.2009 od 9.00 hod. na
místním hřišti. Sele na rožni.
Večer diskotéka. Vstup zdarma.

Kino Metro 70
Pondělí 15. června:
14.00 Cesta na Měsíc 3 D
17.30 Star Trek
Americké sci-fi
20.00 Andělé a démoni
Americký thriller
Úterý 16. června:
17.30 Star Trek
20.00 Andělé a démoni
Středa 17. června:
17.30 Star Trek
20.00 Andělé a démoni
Čtvrtek 18. června:
17.30 Terminator Salvation
Americký scifi thriller
20.00 Jménem krále
Český historický film
Pátek 19. června:
17.30 Terminator Salvation
20.00 Jménem krále
Sobota 20. června:
17.30 Jménem krále
20.00 Terminator Salvation
Neděle 21. června:
17.30 Jménem krále
20.00 Terminator Salvation

Taneční koncert v Edenu
(Dům služeb ve Vrahovicích)
je přeložen z 15.6. na 22.6. od Kino
Kino
Konice
Konice
17.00 hod.
27. 28.6.12009 HODOVÉ
SLAVNOSTI svátku sv. Patra
a Pavla V TIŠTÍNĚ. Sobota
od 15.00 hod. - Malý háječek.
Neděle od 10.00 hod. MŠE
SVATÁ v kostele sv. Petra a
Pavla, od 14.00 hod. Sportovní program na fotbalovém hřišti.
Turisté z Přerova a Konice pořádají v sobotu 20. června
2009 dvě tradiční turistické
akce 32. ročník turistického
pochodu KONICKÉ ŠTRAPÁCE a 11. ročník cykloturistické jízdy NA KOLE OKOLO KONICE. Pro pěší turisty
jsou připraveny trasy 10, 20,
35 a 50 km, pro cykloturisty
20, 40, 60, 90 a 120 km. Start
je od 6.30 hod. do 9.30 hod. u
hospůdky Na staré poště u kruhového objezdu. Z nádraží ČD
po červené turistické značce.
Základní umělecká škola Konice Vás srdečně zve na
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
dne 25. června 2009 v 18.00
hodin v sále konického zámku,
účinkují žáci tanečního a hudebního oboru.

Upozorňujeme všechny výherce poukázek do restaurace Oáza, že tyto
poukázky bude možno uplatnit ve stánku s občerstvením u rybníka v Čehovicích každý víkend, kde se přestěhoval nájemce z Oázy. Tímto se
omlouváme všem výhercům poukázek, ale až nyní jsme byli upozorněni,
že se již Oáza nebude tímto provozovatelem otvírat.
-red-
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Fit klub Line, Újezd 3, PV, tel.:
608 881 704: TÁBOR PRO
RODIČE
S
DĚTMI
V ŠUBÍŘOVĚ 19. 25.7.2009.
Na téma z pohádky do pohádky. NOVÉ HODINY ZUMBI
pondělí a čtvrtek od 10.00
11.00 hod. s hlídáním dětí.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro
děti od 4 roků: 29.6. 3.7., 7.7.
10.7., 17.8.
21.8., 24.8.
28.8.2009,

Středa 17. června:
20.00 Vévodkyně
Historický / Drama
Letní
kinokino
Mostkovice
Letní
Mostkovice
Pátek 19. června:
21.30 Sněženky a machři po 25 letech
Česká komedie
Sobota 20. června:
21.30 Quantum of Solace
Další pokračování agenta 007
Kulturní
klub DUHA
Kulturní
klub

DUHA

Pondělí 15. června:
19.00 Nácvik - národopisný soubor
Mánes
Pátek 19. června:
16.00 Nácvik - Taneční skupina RUT

Městské
Městské
divadlo divadlo
Úterý 16. – 20. června:
WOLKRŮV PROSTĚJOV
52. ročník celostátního festivalu
APOLLO
Apollo1313
Pátek 19. června:
21.00 LOST IN THE JUNGLE
Sobota 20. června:
10.00 ROCK IN APOLLO
Simetrix
Simetrix
Pátek 19. června:
DJ Aleš Drapač (Doktor)
Sobota 20. června:
DJ Otto Šabart
MYSTIC
MysticCLUB
music

club

Pátek 19. června:
SMASHING DISCO
DJIAN NEDOMA
Sobota 20. června:
MAXI DANCE
DJ R.P.C. ALIA ROSŤA

Berani - 21.3.-20.4. Než přejdete silnici, dejte si neobvyklý pozor. Ve
střehu buďte i v zaměstnání. Nehodláme vás strašit, ale můžete zažít
velice smolný týden, ve kterém je lehké přijít k úrazu.
Býci - 21.4.-21.5. Konečně se po letech zamilujete. Najednou přehodnotíte všechny plány, které jste až donedávna prezentovali na veřejnosti. Musíte si ale dát pozor, byste před novým partnerem neudělali
chybu.
Blíženci - 22.5.-21.6. Lidé okolo vás si už zvykli na to, že je vlastně k
ničemu nepotřebujete. Děláte si všechno sami a tak není divu, že v těchto dnech pořádně narazíte. Poznáte, že být sólový hráč se nevyplácí.
Raci - 22.6.-22.7. Chybí vám komunikace s lidmi a hlavně s rodinnými příslušníky. Zřejmě se dostanete do určitých sporů. Naštěstí na
konci týdne vám z nebe spadne vysvobození v podobě nečekané
zprávy.
Lvi - 23.7.-23.8. Tento týden si na nedostatek štěstí rozhodně nebudete moci stěžovat. Dlouho jste byli sami, ale to se nyní změní. Problém
může nastat pouze v tom, že naráz poznáte dvě lásky.
Panny - 24.8.-23.9. Myslíte hodně na sebe a tak se stanete terčem kritiky. Pokud budete chtít vyjít s blízkými lidmi, udělejte jim nějakou byť
sebemenší radost v podobě vtipného dárku. Ale stačí i hřejivé slovo.
Váhy - 24.9.-23.10. Dostáváte se do zbytečných problémů jenom proto, že nedokážete uznat svoji vinu. Stále všechno nepochopitelně svádíte
na druhé, čímž proti sobě štvete čím dál tím víc lidí. Zamyslete se.
Štíři - 24.10.-22.11. Určitý zisk vám přinese sázka na vaše štastná čísla, ale nepůjde o nic světoborného. Raději se zaměřte na své výkony v
zaměstnání, tam máte možnosti ke zbohatnutí daleko větší.
Střelci - 23.11.-21.12. Osoba z blízkého prostředí se vám bude snažit
nadbíhat dobrým jídlem, které bude nosit až pod váš mlsný jazýček.
Dejte si ale pozor na dvě věci, ať neztloustnete a ať vás neotráví!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Budete muset napnout všechny síly, abyste tento týden překonali bez úhony a jakž takž s nějakým prospěchem.
V soukromí se vám moc dařit nebude, věnujte se radši společnosti.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Moc se díváte do minulosti, přitom vám právě
teď unikají věci, které se mohou stát zásadními pro váš další život. Otevřete konečně oči a přestaňte smutnit za tím, co dávno uteklo.
Ryby - 20.2.-20.3. O víkendu vás čeká velká zábava. To ale neznamená, že se přes všední dny můžete flákat. Váš šéf začíná být nervózní, tak
si to u něho nerozházejte. Uklidněte ho smělým plánem.

15. června 2009
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ZÁJEMCI
O PLOŠNOU
INZERCI
VOLEJTE
NA ČÍSLO
608 022 023
NEBO
PIŠTE NA
EMAIL
pvbila@seznam.cz

Najdete nás na: www.vecernikpv.cz

15. června 2009
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Prostějov má mistry republiky!
Sobotní brněnské Mistrovství
České republiky ve sportovní
gymnastice přineslo závodníkům TJ Pozemstav Prostějov velkolepý úspěch. Téměř
absolutní triumf předvedli
prostějovští gymnasté v kategorii nejmladších žáků. Družstvo ve složení Daniel Navrátil, Štěpán Marcin, Jindřich
Šafran a Daniel Ponížil pod
vedením trenéra Karla Hemerky se stalo Mistrem ČR a
hoši tak obhájili loňské vítězství. V soutěži jednotlivců přinesly hochům výborné výkony zaslouženou odměnu v podobě mistrovského titulu pro

Daniela Ponížila, když nadvládu gymnastů zHané potvrdil
druhým místem Jindřich Šafran. Jen kousek za nimi zůstal
pátý Štěpán Marcin. Velmi dobře si vedli i osmnáctý Filip
Kopa a Daniel Navrátil na 30.
místě z celkového počtu 61
závodníků. V kategorii mladších žáků obsadil Šimon
Marcin 19. místo a Filip Kopecký 36. místo (celkem 48
závodníků). V kategorii starších žáků se na bramborovém
čtvrtém místě (z 28 závodníků) umístil Lukáš Koudelka.
Více o gymnastice na str. 22
-pp,zv-

Mistři v červeném. Takhle vypadají novopečení mistři republiky z TJ
Pozemstav Prostějov, zleva Daniel Navrátil, Daniel Ponížil, Jindřich Šafran,
a Štěpán Marcin.

Sportovní tipy

KOUPÍ JESTŘÁBI LETADLO?

15

Bomba týdne

Hokejisté zařazeni do skupiny Střed!

„Já snad budu
muset koupit
letadlo!“
Bláznovství, Kocourkov, Absurdistán?! Ne, bohužel jen a
pouze pravidelné předsezónní
zasedání druholigových hokejových klubů zvané aktiv. O co
jde? Jen o takovou maličkost
jako je schválení modelu třetí
nejvyšší hokejové soutěže pro
příští rok. Co se vůbec stalo?
V podstatě nic, ale jen
z
pohledu
34
klubů
z celkového počtu 36. Dvou
klubů Techniky Brno a HK
Jestřábi Prostějov se však
aktiv ze 4. června dotkl přímo
bytostně, ne-li existenčně. Nepřímo pak drtivé většiny
účastníků skupiny Východ,
protože dva výše zmíněné tradiční ligové moravské kluby
byly přeřazeny do skupiny
Střed!
Schválený model druholigové
soutěže o třech skupinách po
dvanácti účastnících totiž zavál
prostějovské Jestřáby do společnosti oddílů jako například
Písek, Benešov u Prahy nebo
Milevsko, což v reálu znamená
pětisetkilometrové
zájezdy!
V původním rozvržení ještě figurovala perlička v podobě Klatov (784 km!!!), ale ty si
s největší pravděpodobností
vymění
svou
pozici
s Trutnovem (207 km) původně účastníkem skupiny
Západ. „Pro nás se jedná o
hodně špatnou zprávu. Když
pomineme sportovní stránku,
tak z ekonomického hlediska
se jedná o nárůst rozpočtu minimálně o čtyřista tisíc korun.
V době kdy se snažíme ze

všech sil o celkovou stabilizaci
klubu se jedná o hodně nečekaný
výdaj,“ hovořil se značnými rozpaky o navrhovaném modelu
soutěže se zařazením prostějovského klubu do společnosti českých oddílů šéf Jestřábů Zdeněk
Zabloudil. O finanční náročnosti
takového návrhu nemůže pochybovat opravdu nikdo z logicky
uvažujících lidí. Dalším aspektem je určitě i neustále ucpaná
hlavní dopravní tepna v podobě
dálnice D1 a tím pádem i časová
náročnost takových zápasů
hlavně když je hracím dnem 2.
ligy vedle tradiční soboty i
středa. „Drtivá většina oddílů
působí v této soutěži za amatérských podmínek a nedovedu si
představit, že by ve středu hráči
nešli normálně do zaměstnání a
v případě pozdně nočního a
mnohdy i ranního návratu, by
museli absentovat v práci i ve
čtvrtek,“ upozornil na další nesmyslnost zařazení mužstva ze
středu Moravy do české společnosti trenér Prostějova Aleš
Flašar. S trochou nadsázky by si
tedy mohl prostějovský hokejový klub pořídit na příští sezónu po vzoru účastníků ruské

KHL letadlo! Dalším velmi silným argumentem hanáckého
klubu musí být divácká atraktivnost. Při vší úctě k oddílům
typu Kutné Hory nebo Nymburku, tak to s jistotou nebude
Přerov, Vsetín nebo Uničov a
příjem ze vstupného činí
v klubovém rozpočtu také nezanedbatelnou položku. „Tyto finance tvoří až třicet procent
rozpočtu. Otázkou je také jak by
se zachovali sponzoři. Přece
jenom jsme vstupovali do všech
jednání s našimi partnery s tím,
že budeme hrát skupinu
Východ,“ upozorňuje na další
nebezpečí bytostně se týkající
samotného fungování celého
klubu Zdeněk Zabloudil.
Tolik tedy katastrofické scénáře. Naštěstí pro hokejové
příznivce není rozhodnutí klubového aktivu ještě definitivní. Další kolo jednání
v podobě druhého aktivu druholigových klubů je na pořadu
ve středu 17. června s tím, že
konečnou podobu soutěže schválí až výkonný výbor ČSLH
(Český svaz ledního hokeje),
který zasedá v pondělí 22.
června. Prostějovská strana ve
středu pojede do Prahy
s jednoznačným návrhem
na rozšíření skupiny
Východ na 14 účastníků.
Soudní hokejoví fanoušci
a to s určitostí nejen Prostějovští budou tedy netrpělivě vzhlížet k výsledku
středečního aktivu. Více na
straně 27 dnešního vydání.
-zv-

Večerník už to ví! Jak se našemu týdeníku podařilo vypátrat, tak
nejnovější akvizicí prostějovských basketbalistů by se měl s největší
pravděpodobností stát americký rozehrávač Eugene Lawrence, který
v loňské sezóně působil v Nitře!

Událost týdne

Dva boxerské tituly Prostějovu! Na víkendovém republikovém
šampionátu potvrdili boxeři BC DTJ Prostějov svou pověst a dokázali
získat dva mistrovské tituly. Novopečenými mistry republiky se stali
Miroslav ŠERBAN (na snímku Zdeňka Vysloužila) a Vardan BESALJAN!
Další tituly získali i mladíci, kteří už boxovali za prostějovský klub, ale
jejich mateřské oddíly jsou Olomouc a Brno. Jmenovitě to byli Mário
Baláž a Vítek Král. Více v příštím vydání Prostějovského Večerníku.

Foto týdne

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

Míří do Vídně?Podle nejnovějších informací bude následovat volejbalistka Jelínková svého milého Pavla Nováka směrem z Hané. Sportovní dvojice má údajně namířeno do Vídně.
Foto: Z. Vysloužil

Novým Orlem Lawrence!
Hanavan v Nymburku

Po Robertu Tomaszekovi se v basketbalových kuolárech šušká další jméno,
které by mělo příští sezónu tvrdí muziku v hanáckém výběru BK Prostějov.
Na post rozehrávače by se měl postavit hráčském typu,“ vyjádřil se k odchodu s Robertem Tomaszekem. „S RoberAmeričan tmavé pleti Eugene Law- Hanavana trenér Peter Bálint, který po- tem jsme dohodnuti, ale zatím to není
rence, který v minulém ročníku působil tvrdil zatím jen ústní dohodu oficiální.“
-zvv dresu mistrovského slovenského
celku BK AX SPU Nitra! U fanoušků
velice oblíbený plejer s přezdívkou
„Geno“ se může pyšnit vskutku zajímavými statistikami. Téměř stokilový pořízek měřící 185 centimetrů
dával za zápas v průměru 17,8 bodu, 7
asistencí a na palubovce strávil 32, 6
minut! V internetovém hlasování fanoušků byl také vyhlášen suverénně
nejlepším hráčem nitranského výběru,
když na jeho adresu přišlo více než
osmdesát procent hlasů. Tolik tedy
dobré zprávy. Smutnou novinou pro
tábor prostějovských příznivců je pak
zajisté odchod Iana Hanavana do mistrovského Nymburku! „Samozřejmě,
že je to smutná novina, která bolí. Bohužel finanční možnosti Nymburku a
naše jsou odlišné a tak jsme nabídce
Nymburku nemohli konkurovat. Jedná
se o jednoznačnou ztrátu! Budeme se Letadlo už neuvidíme. Obrovský bojovník a lídr BK Prostějov Ian Hanavan si sbalil kufry
muset poohlédnout po stejném a paže se chystá rozpínat vNymburku
foto: archív
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TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Hlaváčkovo nám. 3,
Prostějov, Tel.: 775 780 986

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

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

Šárka, Prostějov
3 000,Marie Pujmanové, Prostějov 4 520,Marie Pujmanové, Prostějov 4 520,sídl. Svornosti, Prostějov
4 900,Žeranovská, Prostějov
6 000,Wolkerova, Prostějov
6 000,Waitova, Prostějov
6 500,Anglická, Prostějov
6 800,sídl. Svornosti, Prostějov
6 800,Milíčova, Prostějov
7 000,Dolní, Prostějov
7 500,Wolkerova, Prostějov
10 000,Švýcarská, Prostějov
98 000,-

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

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

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

Moravská, Prostějov
info v RK
Antonína Slavíčka, Prostějov 760 000,Karlov, Prostějov
790 000,Jana Zrzavého, Prostějov 830 000,Dolní, Prostějov
1 020 000,Moravská, Prostějov
1 030 000,Západní, Prostějov
1 040 000,Dolní, Prostějov
1 040 000,Krasická, Prostějov
1 074 000,Dolní, Prostějov
1 120 000,Krasická, Prostějov
1 140 000,Rumunská, Prostějov
1 150 000,Boh. Šmerala, Prostějov 1 150 000,Dolní, Prostějov
1 200 000,Tylova, Prostějov
1 440 000,Západní, Prostějov
1 450 000,Slovenská, Prostějov
1 450 000,Západní, Prostějov
1 480 000,Václava Špály, Prostějov 1525000,Jezdecká, Prostějov
1 547 670,Moravská, Prostějov
1 600 000,Jezdecká, Prostějov
1 615 680,Jezdecká, Prostějov
1 644 200,Boh. 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
2 363 410,Jezdecká, Prostějov
2 628 620,-

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.: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.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904

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

5+1
5+kk
2+1
2+1
2+1

Němčice nad Hanou
Prostějov
Otinoves
Myslejovice
Lešany u Prostějova
Víceměřice
Zdětín na Moravě
4+1 Rozstání pod Kojálem
1+1 Přemyslovice
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

15 000,20 000,380 000,710 000,740 000,749 000,750 000,870 000,950 000,1 640 000,1 800 000,2 650 000,3 150 000,3 200 000,3 320 000,3 995 000,4 600 000,8 200 000,-

Tel.:732 936 734
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.: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.:604 665 206
Tel.:731 704 904

realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM

KOMERCE – prodej – PROSTĚJOVSKO:

- dílna+stavební poz., Myslejovice, Myslejovice

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

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

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

DOMY - prodej

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
20. 6. od 9 – 13 hod.
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,-

NOVINKA

Prodej RD 5+1, podsklep.,dvoupodlaž., s garáží
a udržovanou zahradou v klidné lokalitě nedaleko
centra Prostějova.
Výborný technický stav! Cena: 6 800 000Kč

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

BYTY – prodej

PV – Krasice
2+kk, 56m2, 1.490.000,- Kč
PV – Kap. O. Jaroše 3+1, 78 m2, 1.650.000,- Kč
PV – Tylova
3+1, 76 m2, 1.750.000,- Kč
PV – Hybešova
2+kk, 42m2, 899.000,- Kč
PV – Moravská 3+1, 75 m2, 1.630.000,- Kč

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

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

Brodek u Prostějova, okr. Prostějov
Rodinný dům 1+1 k rekonstrukci. Zast. plocha 64
m2, zahrada 174 m2.
Cena: Kč 195.000,-

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,-

NOVINKA

Hledáme pronájmy za rozumnou cenu
v Prostějově a okolí
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
Pronájemnebyt.prostorunakancelářislužby
u centra PV.
Cena: 7000Kč/měs. + ink.
Pronájem kanceláře 38,5m2 v centru
města PV, I.patro, koberec, kuchyňka,WC,
internet,alarm atd. Cena: 4500Kč/měs.+ ink.
Pronájem zařízených kanceláří, Vojáčkovo nám.,
PV.135m2, II. patro. Cena: 10000,-Kč/měs. + ink.
Pronájem kanceláře 80m2, ul.Svatoplukova,
PV.Volné ihned! Cena:7300,-Kč/měs.vč.služeb!
Pronájem pěkné kanceláře 42m2 v centru města
PV,vlast.vytápěnía elektroměr.
Cena:4000Kč/měs.+ink.

Prodej zděné třípodlažní haly v PV. V každém
podlaží cca 900m2 výrob., sklad. a administrativ.
prostoru.Výtah.Zast.plocha 1070m2.
Cena:8500000Kč

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: 1 500 000 Kč

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

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

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

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

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
Poptáváme garáž v Prostějově
na Močidýlkách. Nabídněte.

www.reality-prostejov.com

NOVINKA!

DRŽOVICE: prodej rovinatých stavebních
pozemků, celková výměra cca 13.000 m2, sítě v
dosahu.RSP219
Cena:1000Kč/m2

BYTY - PRODEJ

BYTY – pronájem

PV – Krasická
1+1, 36m2, 6.500,- Kč/měs.
PV – Nám. Spojenců 3+1, 117m2,
6.500,- Kč/měs.
PV - Komenského 2+1, 80m2, 8.000,- Kč/měs.

KONICE: část. podsklepený třípodlažní dům
typu OKAL vel. 5+1 s garáží. Ihned volný. RSP
179
Cena1250000

www.jhreality.cz

POZEMKY – prodej

KOMERCE – pronájem – PROSTĚJOVSKO:

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

Byty
Výměra
Cena
____________________________________________

Stražisko
chata, 5500m2, 350.000,- Kč
Lešany
3+kk, 80m2, 1.495.000,- Kč
Kostelec na Hané 4+1, 180 m2, 1.250.000,- Kč
Prostějov
3+1, 100 m2, 1.800.000,- Kč

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

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

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

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

REAL
SPEKTRUM

Prostějov – Jezdecká
Stavba dokončena - poslední volné byty

BYTY - PRODEJ

1+kk C. Boudy 5500Kč/měs. včetně inkasa
1+kk E. Husserla
6500Kč/měs. + inkaso
1+1 Winklerova ul.
4000Kč/měs. + inkaso
2+1 Puškinova ul.
5400Kč/měs. + inkaso
2+1 s garáží Dr. Mičoly 8700Kč/měs. vč. inkasa
3+kk Česká ul.
10000Kč/měs. + inkaso
3+1 Puškinova ul.
6900Kč/měs. + inkaso
3+1 Hanačka
7500Kč/měs. + inkaso
4+kk Nerudova ul.
7000Kč/měs. + inkaso
4+kk Pod Kosířem
10000Kč/měs. + inkaso
4+2 Hanačka
7500Kč/měs. + inkaso

16

Přemyslovice, okr. Prostějov
RD 2+1 ideální na chalupu, 16 km od Pv. Část. opravy, možnost rozšíření do podkroví, krbová kamna,
koupelna s vanou, umyvadlo, WC. Pozemek oplocený, vjezd autem na pozemek. Zast. plocha 145 m2,
zahrada 140 m2.
Cena: Kč 500.000,-

POPTÁVKA!

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.

BYTY – PRODEJ:

1+1, Tylova ul. – DB, 34 m2, 2. p., bez výtahu,
plast. okna – VÝHODNÁ CENA A SKVĚLÁ
LOKALITA!
Kč 799.000,2+1,ul.Sárka–DB,55m2,4.patro,bezvýtahu,plast.
okna
SLEVA! Kč 890.000,2,5+1, ul. Okružní – OV, 55 m2, 4. p., bez výtahu,
lodžie, po rekonstrukci
SLEVA! Kč 1.130.000,3+1, 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, sídl. Beneše
Kč 5.200,-/měsíc vč. inkasa
1+1, Dobrovského ul. Kč 5.500,-/měsíc vč. inkasa
1+1, sídl. Svornosti Kč 5.500,-/měsíc vč. inkasa
1+1, Okružní ul.
Kč 5.500,-/měsíc vč. inkasa
1+1, Vrahovická ul.
Kč 5.000,-/měsíc + inkaso
2+1, Biskupice
Kč 2.500,-/měsíc + inkaso
2+1, Česká ul.
Kč 5.500,-/měsíc + inkaso
3+1 (možnost garáže), Miličova ul.
Kč 8.500,-/měsíc vč. inkasa,
4+1, nám. Spojenců Kč 8.000,-/měsíc + inkaso

 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+kk – Západní: os. vlast./cihl., zvýš.přízemí/z 5, téměř nový byt s plast. okny, velkou
koupelnou s vanou a vest. skříněmi v předsíni.
Nízké měsíční náklady, klidné bydlení v atraktivní lokalitě. RSP239
Původní cena 1 060 000 Kč, nyní 990 000 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 - E. Beneše: družst./panel., 59 m2, zvýš.
přízemí/ze 4, zánovní kuch. linka, plast. okna,
obklady, dlažby apod. Krásný, prostorný a udržovaný byt; po prodeji volný. RSP178
Cena k jednání: 1 150 000 Kč (možná sleva)
 2+1 – B. Šmerala: družst./panel., 7.p./ze 7,
výtah, v rekonstr. domě – plast. okna, zateplená
fasáda.Vbytě šatna a vest. skříně. RSP89
Cena: 1 150 000 Kč
 2+1 – Tylova: cihl./os.vlast., 3.p./ze 3, vl. etážové topení, plast. okna, klimatizace, plovoucí
podlahy,zděnýsklep,velkýbalkon,ihnedvolný.
RSP189
Cena: 1 190 000 Kč
 2+1 – sídl. Sport, Kostelec na Hané: os.
vlast./panel.,3.p./ze3,rekonstruovanýbytsplast.
okny a novou lodžií, nová koupelna, kuchyně,
podlahy, vest. skříně, šatna v bytě; ihned volný.
RSP19
Cena k jednání: 1 250 000 Kč
 2+1 – K. Svolinského: družst./panel. (možnost převodu do os. vlastnictví a platby hypotékou), 2.p./ze 4, výtah, vl. etážové topení, lodžie,
vest. skříně a komora v bytě, ihned volný. RSP
29
Cena: 1 250 000 Kč
2+1-Brněnská:panel./os.vlast.,63m2,zvýš.
přízemí/ze4,plast.okna,vrekonstr.domě,ihned
volný. RSP428
Cena: 1 390 000 Kč
 3+1 – E. Beneše: os. vlast./panel., 7.p./ze 7,
výtah, v rekonstr. domě s plast. okny; příjemná
aklidnálokalita,možnostvyužitíhypotéky.RSP
358
Cena: 1 290 000 Kč
 3+1 – 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+1–Karlov:nezařízenýcihl.byt,plast.okna,vl.
topení,ihnedvolný
Cena:4000Kč+ink
1+1 – sídl. E. Beneše: nezařízený byt, s plast. okny,ihnedvolný
Cena:5900Kčvč.ink
1+1 – C. Boudy: nezařízený byt s vlast. topením,
volnýihned
Cena:6300Kčvč.ink
1+1 – Sídl. svornosti: nezařízený cihl. byt s
novým etážovým topením, po úpravách, ihned
volný
Cena:4500Kč+ink
1+1 – Sídl. svobody: nezařízený byt v přízemí
rekonstr.domu,ihnedvolný
Cena:5200Kč+ink
2+1 – Dr. Horáka: nezařízený cihl. byt po část.
rekonstrukci,sbalkonem,volnýihned
Cena:7500Kčvč.ink
3+1 – E. Beneše: nezařízený byt se šatnou, plast.
okny a 2ma lodžiemi v rekonstr. domě; volný
ihned
Cena:9000Kčvč.ink
3+1 – Komenského: nezařízený cihl. půdní byt,
2.patro, ihned volný; vl. etážové topení, volný
ihned
Cena:9000Kčvč.ink

www.realspektrum.com
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Májová "líbačka" odměněna

Rockeři rozparádili stojaté vody prostějovského hudebního života
Pamětníci nejen rockové muziky zajásali – po letech půstu
se v Prostějově znovu konal
pořádný rockový festival!
Přímo ve velkém stylu s údernými kapelami ho zorganizovali Petrové Hanzlík a Šrámek
spolu s cyklistickém oddílem
SKC Prostějov na prostějovském velodromu. Kapela
střídala kapelu, jedna legenda
šla za druhou, rock střídal big
beat, techno i popík. Příležitost
dostala i muzikantská mimina,
aby si přišli na své pamětníci i
omladina. Zkrátka festiválek
napříč generacemi.
„Podobný festival v Prostějově
už dávno chybí. Všichni se soustřeďují na okolí, ale právě Prostějov kdysi patřil k baště dobré muziky, tak proč tradici neobnovit?„objasnil důvody uspořádání
festivalu I. ROCK VELODROM 2009 jeden z hlavních
organizátorů Petr Bigbeat Hanz-

lík. I on sám je prostějovskou hudební legendou, jako oblíbený
DJ se zapsal do historických
análů začátků diskoték.
Přehlídku zahájili pořadatelé
zcela bombasticky. Na pódiu
střídala kapela kapelu, skvělí
muzikanti připomínali pamětníkům jednu pecku za druhou.
Prostějovská legenda Quercus,
Cimrmanovo Torzo revival s
Mirkem Válkem, skvělý revival
skupiny AC/DC , jazz-rocková
Kloaka, tvrďáci Barbaři, muzikantské duo Ahamay acoustic
rock. Mládež pak rozparádily
současné kapely Ella rock a především nezařaditelná kapela Cimarmanovo Torzo revival pálilo jedenu petelici za druhou - Black Sabbathy, Deep Purple, Pink Floydy. Rockoví„staříci„ řádili na pódiu jako za
Elektrïck Mann.
Decibely bouřily nad velodro- mlada a předvedli skvělou muziku, skvělý výběr hitovek. Pohladili srdíčko.
mem dlouho přes půlnoc, skalní
fanoušky zastihla v transu před
pódiem blednoucí obloha. Ti,
kdo vydrželi, budou mít zcela
určitě na co vzpomínat.
Text a foto Jarmila Pospíšilová

Mirek Válek válel i na flétnu.A stihl všechno - foukat, zpívat, gestikulovat do taktu. Vítěz pěvecké soutěže DOREMI je prostě nezmar s obrovským
muzikantským srdcem.

Paní Kopečná - Nedomanská z Konice si v týdnu přijela pro první cenu. Na snímku společně
s Ladislavem Burgrem, šéfredaktorem Večerníku Bohumilem Páclem a místostarostou Vlastimilem Uchytilem.
Během května vyhlásil Prostějovský Večerník soutěž, kterou
společně vymysleli místostarosta Prostějova Vlastimil Uchytil a
majitel reklamní agentury Vendi
Ladislav Burgr. Úkolem čtenářů
bylo poslat fotografii jakéhokoliv májového líbání. S kýmkoliv,
kdekoliv a pod čímkoliv...
Minulý týden byly vyhlášeny
výsledky a oceněni ti, kdož byli
nejoriginálnější. "Náš společný
podnět k této soutěži vyšel ze
spontánního nadšení a reakcí kamarádů. Když jsme před rokem
seděli s Laďou Burgrem a bavili
se o Máji, vymysleli jsme tuhle
soutěž. Brali jsme to jako recesi
a zábavu pro ty, kteří se nestydí a
mají v sobě také kousek toho ex-

hibicionismu. Samozřejmě v
tom dobrém slova smyslu," uvedl na úvod Vlastimil Uchytil,
místostarosta města.
Letos byl vyhlášen už druhý ročník soutěže Májové líbání s
Vlastimilem Uchytilem a porota
měla po měsíci opravdu z čeho
vybírat. Došly desítky unikátních snímků. "Letošní ročník byl
důkazem toho, že lidé v Prostějově se skutečně umí bavit a
smát se sami sobě. Navíc se dokáží k této recesi postavit s nadhledem. Měli jsme v porotě neskutečně složitou práci vybrat ty
nejlepší fotografie. Nakonec
jsme rozhodli tak, jak jsme rozhodli," dodal ještě náš místostarosta.

Porota nakonec vybrala vítěznou fotografii, kterou poslala paní Ludmila Kopečná - Nedomanská z Konice a kterou jsme
zveřejnili v minulém období.
"Paní Kopečná nám chtěla poslat ještě jednu fotku, na které se
líbají její rodiče a ti mají asi pětasedmdesát let. Nakonec z toho
sešlo, oba se prý styděli. Ale možná by vyhráli právě oni," dodal
s úsměvem Ladislav Burgr z
agentury Vendi.
"Tato soutěž je dobrý úlet od každodenních starostí a povinností, které všichni máme. Už teď se
všichni těšíme na příští ročník.
Určitě v těchto ptákovinách budeme pokračovat," uzavřel
Vlastimil Uchytil.
-mik-

"Chlast, sex, drogy – to jsou naše modly. A teď si dáme něco pro policajty,
a přidáme něco o kamarádovi Castrovi," chraptěli do mikrofonu. V hrubých textech zní kritika všeho. Krédo kapely je zřejmé – proti všem a
proti všemu. Krédo poplatné pubertálním fanouškům.

Půlnoční elektrický rauš obstarala kapela Elektrïck Mann. Ogaři z Valmezu. Směs techna, etna, rocku, rappu.... Nezklamali svou pověst a předvedli své nejvulgárnější texty, které mají na repertoáru. V tomtéž duchu se odvíjí i celé koncertní vystoupení. Přesto - skvělá muzika!

Další ocenění převzali v pátek v naší redakci Leona Pospíšilová, Jiří Štěrba, Martina Smékalová a Veronika Křesalová s Petrem Křenkem.

Děti a jejich znalosti v zahrádkářství
V květnu letošního roku uspořádalo Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Prostějov pro děti dvě zajímavé akce. Tou první bylo vyhodnocení
výtvarné soutěže Bylinky na
zahrádce. Děti kreslily, malovaly a vytvářely z různých materiálů své oblíbené rostliny. Čtyřiceti nejlepším účastníkům v osmi kategoriích byly předány diplomy a ceny. Druhou akcí bylo

okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář, které se zúčastnilo
dvaašedesát žáků ze základních
škol. Děti prokazovaly své znalosti v pěstování rostlin, ale také
prakticky určovaly rostlinný
materiál. Ti nejlepší z obou
soutěží budou okres Prostějov
reprezentovat v národních kolech. Akce se uskutečnily za
podpory Města Prostějova a
Olomouckého kraje.
-vevi-

Předseda ÚS ČZS Prostějov František Nevrtal předává odměnu za 1. místo v okresní
soutěži Mladý zahrádkář (kategorie 7. - 9.tř.) Elišce Vlachové ze Základní školy v
Brodku u Konice.
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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.
SLEVA! 760.000 Kč

Prodej řad, část. podsklep, izol. RD 1+1
s půdou, dvorkem a malou zahrádkou v
klidné části obce (mimo hlavní tah). Ihned
k bydlení i k rekreaci.
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.
SLEVA! 1.290.000 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 bytu OV 2+1 E.Valenty 35
m2, 1p., lodžie, dům kompl. revital.
890.000 Kč
Prodej bytu 1+1, PV-Pujmanova
Cena 820.000 Kč
BYTY PRONÁJEM
Pronájem OV 1+1 po rekonstr.PVPujmanova
5500 Kč/měs vč.en.
Pronájem OV 1+kk, Sídl.svornosti
4900 Kč/měs + ink
Pronájem OV 2+kk, Sídl.svornosti
5800 Kč/měs + ink.
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 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
Nová nabídka pozemků pro
zhodnocení Vašich peněz.
Informace pouze v kanceláři

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

NOVINKA!

Byt 3+1 Vojáčkovo nám., PV Tel.: 777 231 606
Osobní vlastnictví, cihla, balkon, atypický
byt po rekonstrukci. Velmi pěkný..
Cena : 2.370.000,- Kč

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:

NÁŠ TIP!

Chata Ohrozim-Plumlov Tel.: 777 851 606
Zast. pl. 17m2, pozemek 349m2, oplocená osada,voda ze studny, elektrika. Velmi
pěkná zděná chata. Cena : 450.000,- 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

RD 4+1 Otaslavice
prodej dvoupodlažního rodinného domu
s bytovou jednotkou 4+1 (160m2) po
částečné rekonstrukci, topení lokální na
plyn, obecní inženýrské sítě, menší dvůr,
ihned k bydlení, část kupní ceny možno
uhradit ve splátkách. bližší informace v
RK.
Cena: 999.000,-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!

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

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

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

NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM

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

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

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 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

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

VýRAZNÁ SLEVA!

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

RD 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
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
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.
6.000,- 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

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, Sídl. svobody
-prodejbytuOV,2+1,přízemí, výměra 55 m2. Bytový
dům je po revitalizaci - zatepl.fasáda,plast.okna,nové
stupačky.Bytjevpůvodnímstavubezlodžie,pokoje
situoványnazápad.Cena:1.050.000,-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

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.

Nebytové prostory

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

Prostějov - pronájem nebyt. prostor na ul.
Dolní vhodných k provozování obchodu, sídla
firmy, skladování apod. Celková podlah. plocha 75 m2, vytáp. na zemní plyn, parkování u
objektu.
Cena: v RK
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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.
RODiNNé DOMY:

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

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

◘ 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

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

Ostatní:
Výměna řadové garáže Prostějov-Moravská
za garáž v lokalitě sídliště Hloučela.
ProdejřadovégarážeProstějov-Krasice,Moravská,
elektřina, zvýšená vrata.
Cena: 220.000,-Kč

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

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



Školní 14 v Prostějově , tel./fax: 582 331 314,
mob.: 608 888 541, www.a-zreality.cz
E-mail: prostějov@a-zreality.cz.

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

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

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

     
      
    
Dobromilice – RD 4+1, cihla, rovná střecha, plastová
okna, tlak. kanalizace, garáž, dílna, altán, zahrada 660
m2, dvorek.
Cena 1.010 tis. Kč

◘ 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.

    
    
   
Podnájem
2+1 v Prostějově/ v RD

se
zahradou 
5.800,-Kč/měs.+inkaso


Byt
3+kk Prostějov
,Podjezd



1.870.000,-Kč

Byt
2+1 ul. Dolní, Prostějov

    1.150.000,-Kč
  
1+1
Měrovice
na Hané 
RD
 


* RD 6+1 v Plumlově, dvougenerační, cihlový,
640.000,-Kč
   

plastová okna, nová střecha, rozvody vody a plynu,
 


 

RD
/
chalupa
Raková,
okr.Prostějov
dva sklepy, dvojgaráž, veškeré IS, obytná plocha
PV - Vrahovice – Dvougenerační RD 4+1 a 4+KK, prů-   

515.000,-Kč
150m2, pozemek 1100m2. Klidná lokalita s najezd i pro nákl. auta, zahrada 400 m2, RD po celkové     
prostým soukromím !!
Cena 2.980.000Kč. 
RD 3+1 Vřesovice, okr. Prostějov
rekonstrukci,
dobrý stav.
Cena 3.500 tis. Kč
velmi

       
* RD 3+1 v Krumsíně, cihlový, zastavěná plocha
765.000,-Kč







       
90m2. V přízemí domu je obývací pokoj, kuchyň,
RD
2+1 nebo
chalupa
Buková
  

 

 u
koupelna a WC. V patře jsou 2 pokoje z toho jeden
se vstupem na terasu, plynové ÚT. Dále je k prodeji    
Protivanova
     260.000,-Kč
 
RD 2+1
Slavětín
u Litovle
zahrada 390m2 s novou prostornou garáží a s pod-      
 

 
   
Prodej
RD 1+1 v 
Přemyslovicích, vhodný i jako
 
sklepenou kůlnou.
Cena 1.670.000Kč.
890.000,-Kč







 
chalupa, samostatně stojící, pozemek 443 m2, stodola,
* RD 5+1 v Brodku u Konice, po kompletní

   
RD
Vranovice-Kelčice,
okr.
vjezd na zahradu.
Cena 380 tis. Kč 
rekonstrukci, cihlový, celk. výměra poz. 400m2,      
 Prostějov
   

1.190.000,-Kč
zast. plocha 126m2. V přízemí jsou 2 pokoje,    
 
 
RD 5+1
Drysice,
okr.
Vyškov
kuchyň, chodba s koupelnou a WC. V podkroví
    
Tel.:606 922 838

RODINNé DOMY, CHATY

1.350.000,-Kč
RD 2,5 + 1 Slatinice, okr. Olomouc
2.360.000,-Kč
RD 5+1 Čehovice,okr.Prostějov
2.700.000,-Kč
2 Stavební pozemky , Kralice na
Němčice n.H. - RD 4+2, samostatně stojící, veškeré
Hané
600,-Kč/m2
IS, malý dvorek, dokončení rekonstrukce před prode-
jem.
Cena DOHODOU      
1 stavební pozemek, Kelčice
Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice, Čechovice,       
Tel.:606 922 838
Vranovice
475,-Kč/m2
 
Alojzov a
Mostkovice.
      
     
BYTY
RD
4+1
Savín
u Litovle
 
  
    
* NOViNKA * Prodej bytu 3+1, Prostějov,
1.100.000,-Kč

      
ul. Šlikova, OV, cihla, 2 NP, 75m2, nová
RD 5+2 Čelechovice, okr. Prostějov
plastová okna, dlažba, renovace parket, 2x
3.100.000,-Kč
Byt 3+1, Dr., panel,, po rekonstrukci, Němčice
balkon, nová střecha a stupačky, sklep, garáž
Pronájem
výrobních
prostor v
Cena
1.099
tis.
Kč
+ parkování u domu. Cena 1.650.000Kč –
Byt 1+KK, OV, panel, v PV
Cena 635 tis. Kč
Prostějově 400m2/25.000,-Kč/měsíc
DOPORUČUJEME !!

jsou 3 pokoje z toho jeden s lodžií. Dále garáž,
kotelna a sklad uhlí, na zahradě gril. Vzdálenost
20km od Prostějova. Čistý vzduch, klid a krásná
příroda.
Cena 1.830.000Kč – SLEVA !!
* RD 4+1 v Držovicích, cihlový, k celkové
rekonstrukci, veškeré IS, zastavěná plocha
341m2, rozsáhlá zahrada o výměře 2479m2.
LUKRATIVNÍ LOKALITA !!
Cena k jednání 4.170.000Kč.
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Suchdol – RD 2+1 s průjezdem, obecní voda, plyn před, malá
předzahrádka,vhodnýijakorekreačníchalupa. Cena350tis.Kč

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 630.000Kč
T:739 322 895
1+kk E. Beneše OV 32m2+lodžie. Po část. rek. I
zařízený. 839.000Kč
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 Šmerala 42m2, pl.okna, velmi pěkný, 795.000Kč
T:731 541 589
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 Zrzavého šatna, 60m2, pl. podlahy, pěkná kuchyň
1.130.000Kč
T:774 841 109
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
999.000Kč
T:739 322 895
2+1 Dolní OV 55m2, prosklená lodžie, pl. okna,
žaluzie, parkety, šatna. Cena k jednání 1.090.000Kč
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 k jednání 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 1.090.000Kč
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 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 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
1.060.000Kč
T:723 335 940
RD 4+1 Ptení Garáž, zahrada 900m2 po rek. 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 2x 4+1 a komerční objekt Přemyslovce. Pozemek
582 m2. Cena 1.400.000Kč
T:732 285 189
RD 3+1 Plumlov Cena 1.500.000Kč
T:723 335 940
RD 4+1 Čelechovice. Po rekonstrukci. 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. Prostějovičky 1000m2
590.000Kč
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
Poz. Pl. Přehrada 800m2, k výstavbě chaty 430.000Kč
T:723 335 940
PRONÁJMY
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 Pujmanová 35m2 Nájem 4.000Kč + 1.800Kč
T:739 322 895
1+1 Česká Nájem 4.000Kč +1.500Kč ink T:739 322 895
1+1 Melantrichova Po rek. Nájem vč. ink.5.500Kč
T:739 322 895
1+1 Krasická 40m2 Nájem 5.900Kč T:723 335 940
1+1 Beneše Nájem vč. ink. 6.000Kč T:739 322 895
1+1 Okružní 46m2 lodžie Nájem vč. ink. 6000Kč
T:739 322 895
1+1 Zrzavého Lodžie Po celkové rek. Nájem vč. ink.
6.900Kč
T:739 322 895
2+1 Svornosti Cihla, lodžie, vlastní topení. Nájem
5.500+ ink.
T:739 322 895
Nový 2+1 Hliniky Nájem 5.500kč+ 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 Belgická Nájem vč. ink 7.000Kč
T:739 322 895
2+1 Plumlovská Nájem 7.000Kč vč. ink. T:723 335 940
3+1 Fišárka Cihla 78m2 + lodžie, sklep. Neprůchozí
pokoje. Nájem 5.500Kč +2.800en.
T:739 322 895
3+1 Palackého cihla, po rekonstrukci, 102m2, zahrada.
Nájem 6.900Kč+ ink.
T:739 322 895
3+1 Anglická 70m2 Nájem 7.000Kč+ink.T:723 335 940
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

www.realitypolzer.cz

T. G. Masaryka 30, 796 01 Prostějov (pasáž Mika)
Tel.: 774506771, 774106771, 582330758
E-mail: vasereality-pv@vaserality-pv.cz
www.vasereality-pv.cz

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

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
8.900 Kč/m vč. en
3+1 PV Sídl. Svobody, po rek, zařízen
9000 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 DV, PV Šárka. cihla.
990tis 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 PV, B. Němcové, po rek.
3.190tis Kč
Pronájem prodejny PV - 45m2.
6000,- Kč/měs + energie

www.cmreality.cz
Prostějovská realitní

 
kancelář
přijme

spolupracovníky
na HPP i VPP.
E-mail: stastny@a-zreality.cz,
tel. 608 888 541

           
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. Výhodná cena!
Sleva 1.300.000- 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, 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
Pronájem bytu 3+1, 80 m2, PV – Netušilova
7.500,- Kč + inkaso
Pronájem bytu 1+1, 39 m2, PV – E. Beneše
Cena: 5.900,- Kč včetně inkasa
Pronájem bytu 1+kk, 30 m2, PV – Netušilova
5.500,- Kč včetně inkasa

  
   

 

    
    

    
   
   
  
  
     

  
    
       

         
       
     

 
 


 
 


 


 


 
 
 


  
 
  
  

   

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK



Byt 1+1, OV, panel, v PV
Cena 799 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 899tis. Kč
DB, panel, 5 NP, 38m2, nová plastová okna,
Byt 2+1,
panel,
Dr.,
PV 
Cena 999 tis. Kč
  


balkon, zateplení, střecha, výtahy - dům je po
Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV Cena 1.000 tis. Kč
Byt 2+1, OV, panel, pěkná lokalita, v PV Cena 1.100 tis. Kč
celkové revitalizaci, sklep. Parkování u domu.
 
 
 
 tis. Kč      
Byt 
2+1 s šatnou, OV,
panel, v PV
Cena 1.200
Cena 850.000Kč.
Byt
2+1, Dr., cihla,
v PV 
Cena 1.210
 
 nízké
náklady

tis. Kč     
* Prodej bytu 1+1, Prostějov, 
ul.Byt
2+1
s šatnou,
Dr., panel, v PV Cena 1.155 tis. Kč


      
Byt 2+1, Dr., cihla, po rekonstrukci, v PV
Cena 1.260 tis. Kč
Tovačovského, OV, cihla, 1 NP, 37m2, plast.
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV
Cena 1.365 tis. Kč     
okna, sklep, byt po rekonstrukci bez dalších
inByt
 v

2+1, OV, cihla,
PV Cena
1.390 tis. Kč
Byt 3+KK, Dr,
panel, v PV
Cena 1.290
vestic. Parkování u domu. Cena 860.000Kč
 

 
tis. Kč

A další nemovitosti
najdete na
www.oknorealit.cz

OKNO REALIT
IGIVEX s. r. o.

3+1, OVpanel, v PV
Cena 1.365 tis. Kč
 Byt

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

v

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



Cena 1.470 tis. Kč
* Prodej stavebního pozemku v Plumlově
o
  
 
Hanáckého pluku 1498/3
Byt 3+1, OV, panel, po rek., v PV
Cena 1.699 tis. Kč
celkové výměře 1.438m2, která obsahuje 
i tře      
779 00 Olomouc
DALŠí
NABíDKA
V
RK
NEBO
www.a-zreality.cz
tinový podíl na příjezdové komunikaci. Sítě
u      


pozemku. Poslední volná parcela v dané lokaliwww.oknorealit.cz
CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
      
tě.
Cena 700Kč za 1m2.
BYT Či DŮM?
tel. 606 742
419 p.
Studený
 



STAČí JEN ZAVOLAT A MY VÁS RÁDi
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141
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EFEKT PLUS
spol. s.r.o.
Kapucínská 9,
Olomouc 772 00
nemovitosti@efekt-plus.cz
Tel. 585 242 171, mobil: 602 190 196
www.efekt-plus.cz

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

reality

reality

reality

koupím

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

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

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

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

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

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.

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 chatu v okrese Prostějov
Seriózní jednání. Platím hotově. 774
851 606.

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

Koupím stavební pozemek s možností okamžité výstavby. Prostějov a okolí. 775 125 779.

Pronajmu 2x nebytové prostory (obchod) cca 90m2 a 35 m2, parkování,
na hlavní ul. v PV. 6.000 Kč. Tel.: 724
337 984.

Koupím rodinný dům v Prostějově s
menším pozemkem. Stav nerozhoduje. 777 231 606.
Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 773 925 779.

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, zahrada 303m2. CENA 490 000,-

Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. Děkuji.
774 851 606.
Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoli na sídlišti v Prostějově. Cena
max. 10.000 vč. inkasa.
775 125 779.
Sháním pozemek na stavbu RD, nejlépe v dostupných obcích poblíž dálnice Olomouc – Vyškov. 777 231
606.

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

Hledám udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic,
Nové Dědiny aj. Částečná rekonstrukce možná. 773 925 779.
Prodám DB 1 + 1, cihla, možný odkup
do OV, 38 m2. Vše po rekonstrukce,
voda, plyn, el., nová okna, podlahy,
koupelna. Bez účasti RK. Tel.: 725
045 792.

Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2 +
1 v Prostějově. Tel.: 739 322 895.
Němčice nad Hanou RD 4+kk, samostatně
stojící, patrový,cihlový, po částečné rekonstrukci, dvorek, v centru obce, ihned volný
CENA 850 000,-

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

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

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

reality
Pronájem RD 5 + 1 v PV. K dispozici
je zahrada, garáž. Pokoje neprůchozí.
Možnost parkování na předzahrádce.
V žádané lokalitě, Nová nemocnice,
obchodní centrum, MHD, pošta apod.
Volný od 1.7.2009. Tel: 603 598 193.
Koupíme RD 3 + 1, do 1mil, do 10 km
od PV. Tel: 774 101 818.
Pronájem 2 + 1, A.Slavíčka, DB/P,
50m2, lodžie. Ihned. 7.000 Kč/měs.
včetně inkasa.
Tel: 774 101 818, www.byty-gfb.cz
Pro lékaře hledáme zděný 3 + 1, balkon, lodžie. Tel: 774 101 818.
Pronájem bytu 3+1 a 1 + 1 i ke komerč.
úč. Tel.: 722 912 715
Hledám dům na vesnici. Cena a stav
nerozhoduje. Tel.: 774 414 525.
Prodám byt 3 + 1 v PV, po kompletní
rekonstrukci. Cena dohodou. Tel.: 724
337 984.

Prodám byt 2 + kk, 38 m2, v OV, lodžie, panel. Volný. Němčice nad
Hanou. Cena 420.000 Kč. Tel.: 732
639 015.

Želeč, okr. Pv. RD 5 + 1 s mož. rozšíření, celk. pl. 1189 m2, obyt. pl. 160
m2, po celkové rekonstrukci, dvojgaráž, průjezd, nedaleko sjezd a nájezd
dálnice. Ihned k bydlení, vhodné i k
podnikání. Tel. 608 601 719. Cena:
1.590.000 Kč.
Vyměním státní garsoniéru v PV za 1
+ 1 nebo 2 + 1 v PV + doplatek. Tel.:
728 555 632.
Přenechám k užívání pozemek v zahrádkářské kolonii u bývalé Vitany.
Cena dohodou. Tel. 775 694 415.
Pronajmu menší obchod v hodný i na
kancelář. Tel.: 602 776 941.

Prodám rekreační chalupu v obci
Suchdol, 19 km od PV. Les, tenis. kurt,
koupaliště. RK nevolat. Cena 290.000
Kč. Tel.: 733 543 499.
Pronajmu 2 + 1, 62 m2, ul. Šárka, PV.
Část. zařízený, 3. patro bez výtahu,
plast. okna, dům zateplen. Volný od
1.7.2009. Cena 7.000 Kč vč. ink./měs.
773 977 738. RK nevolat.
Pronajmu byt 1 + 1 Dykova ul., nájem
4.700 Kč/měs. + energie. Tel.: 721 178
500.
Mladá maminka s 8mi měsíčním dítětem hledá podnájem 1 + 1 do 5.000 Kč
vč. ink. Ne RK! Tel.: 774 530 705.

Hledám pronájem 2 + 1 v PV. Zn.:
Spěchá. Tel.: 608 706 148.
Pronajmu byt 3 + 1, pěkná lokalita v
PV. T.: 603 23 53 49.

Pronajmu byt 1 + kk na ul.
M.Pujmanové. Tel.: 774 273 215.

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

Prodám byt 1 + 1 v OV, dům po GO.
RK nevolat! 700.000 Kč. Tel.: 725
686 195.

Prodám byt 3 + 1 a garáž v PV (OV,
cihla). Cena 1.550.000 Kč + 250.000
Kč. Volejte zájemci nikoliv RK tel.:
605 577 282 od 18.00 hod.
Pronajmu 3 nebytové prostory 21,8,
63,5 a 67,1 m2 a byt 2 + 1. Bližší info
na tel.: 606 312 009 Vápenice 31, PV.
Pronajmeme garáže v Držovicích.
Nájemné 1.050 Kč/měs. Tel.: 608 811
174.
Prodám RD 12 km od PV, blízko lesa,
3 + 1 k bydlení a 2 + 1 v rekonstr. RK
nevolat. Tel.: 739 643 400.
Koupím RD 3 + 1 s malou zahrádkou
po rekonstrukci, bez nutnosti dalších
investic. Volat po 16.00 hod. 776 084
991.
Pronajmu velmi pěkné prostory ke zřízení obchodu, kanceláře, zastoupení
firmy, příp. drobné provozovny na adrese PV, Drozdovice 22. Cena 6.000
Kč + energie/měs. Parkování přímo
před objektem. Volejte 728 978 973.
Prodám rodinný dům 7 + 1 v Pivíně
okr. Prostějov. V domě se nachází garáž pro jedno auto, vytápění kotel na
tuhá paliva + elektrokotel, voda vlastní studna, jsou nová plastová okna a
vchodové dveře, v přízemí kuchyň,
obývací pokoj, 2 ložnice, koupelna,
samostatný záchod, technická místnost, v patře 4 dětské pokoje + velký
obývací pokoj, balkon do dvora. Ze
dvora vstup do kotelny a zděné kůlny.
Dům je v klidné lokalitě a ihned obyvatelný. Vesnice je vzdálena cca 8 km
od Prostějova. Nechci prodávat před
RK z důvodů navýšení ceny (realitní
kanceláře nevolat). Cena 1.000.000
Kč (při rychlém jednání sleva).
Kontakt: Jan Fojtík 732 189 005.

Přenechám do nájmu byt 2 + 1 v centru PV, 80 m2, po celkové rekonstrukci. Tel.: 582 34 50 50.
Pronajmu zařízený byt 3 + 1 v centru
PV. Cena 6.900 Kč + ink. Tel.: 602 50
20 98.
Koupím chatu nebo jen zahradu na
Plumlovské přehradě nebo v
Prostějovičkách. RK nevolat! Tel.:
720 204 000.
Pronajmu byt 3 + 1 po rekonstrukci na
Sídl. svobody v PV. Tel.: 775 090 391.
Prodej RD 4 + 1 v Domamyslicích +
dvorek. Cena dohodou. RK nevolat!
Tel.: 608 830 991.
Prodej bytu 2 + 1 Sídl. svobody, 4/4
p., velmi pěkný. 940.000 Kč. Spěchá.
Tel.: 604 475 065.

Prodám cihl. byt 2 + kk, lodžie, po rekonstrukci, Raisova ul. Tel.: 608 267
230.

Prodám DB 3 + 1, zděný, OV, 81 m2,
lodžie, sklep, 1.p., výtah, vl. Topení,
nová fasáda, plast. okna, orientace J –
Z, Svolinského, PV. Cena 1.950.000
Kč. Nutno vidět. Kontakt: 774 651
180.

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

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

Konice, okr. PV. RD 2 + 1 po částeč.
rekonstrukci, vým. 271 m2, obecní voda i kanalizace, ele., wc, koupelna, zahrada, bydlení i rekreace. Tel. 733 340
168 cena 395.000 Kč.
www.centrum-reality.cz
Pronájem 2 + kk po rek., zařízený
Pronájem 2 + kk po rek., cihla
Prodej poz. na bytový dům v PV
Prodej RD Mánesova 12 v PV
Prodej 3 + 1 panel, B.Šmerala
Stav. poz. Hamry u lesa, 970 m2
Prodej garáže na Močidýlkách
Tel.: 608 776 089 Makléř

Pronajmu nebytové prostory (obchod)
160 m2 v PV (centrum, 3x velká výloha. Cena 17.000 Kč/měs. Tel.: 724 337
984.
Prodám RD v PV, po rekonstrukci.
Cena 2.000.000 Kč. Tel.: 724 337 984.
Prodám byt 2 + 1, OV, panel, původní
stav, žádaná lokalita. Bez RK. Tel.:
723 563 169.
Nabízíme k pronájmu nebytové prostory na Svatoplukové ul. v PV.
Přízemí přístupné z ulice, cekem 44
m2, bez výlohy. Vhodné pro obchod,
služby nebo kanceláře. Tel.: 777 64 06
18.
Pronájem kanceláře I.NP, 14 m2,
Plumlovská ul. Od 1.7.2009. Tel.:
777 07 99 58.
Prodám RD v Bílovicích na Hané na
ploše 1.500 m2, vzrostlá zahrada, bazén, 9 + 1. Tel.: 777 64 06 18.
Prodám pozemek ke stavbě chaty
nebo RD v klidné atraktivní části
chatové oblasti Plumlovské přehrady. Na rovinném pozemku asi 200m
nad pláží U vrbiček. El., studna, internet. Cena dohodou. Tel.: 722 185
996.
Pronajmu jeden pokoj s lodžií v panelovém bytě 3 + 1 obsazený dvěma kluky. Cena 3.500 Kč vč. ink. Tel.: 775
306 110.
Koupíme větší 1 + 1, klidná lokalita.
Tel: 774 858 723.

zvířata
Prodám štěňátka jorkšír. ter. Bez PP.
Cena 5.000 Kč, 777 659 527.
Prodám štěňata jork. ter. s PP. Tel.: 736
24 50 60, www.royalofmagic.elist.cz
Daruji koťátka do dobrých rukou.
Smržice tel.: 737 06 52 45.

seznámení
Pro trvalý vztah hledám štíhlou ženu.
Vdovec 60/167/67 z PV. Tel.: 774 809
845.
29 letý pohledný, hodný pohodář, hledá
hodnou dívku k seznámení. Tel.: 776 036
750.

práce
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.
Hledáme řidiče na rozvoz zboží v
brzkých ranních hodinách po okr.
PV. Zkrác. prac. úvazek. Praxe v řízení, spolehlivost, samostatnost.
Tel.: 722 938 671.

Pronájem rekonstruované kanceláře v
centru PV – přízemí domu s výlohou,
vhodné pro cestovní kancelář, stavební spořitelna, realitní kancelář, možnost inzerce na domě, parkování ve
vlastních prostorách. Info na tel. 777
862 900.

Pronájem 1 + 1 Česká, cihla, nájem
4.000 Kč. Prodej stav. pozemku u lesa
12 km od PV. Tel.: 608 776 089.
Pronajmu 3 + kk v PV, 76 m2,. Volné
od 1.7.2009. Rychlé jednání cena
5.500 Kč. Tel.: 724 337 984.

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.

Prodej RD 4 + 1 v Prostějově,
Mojmírova ul. RD po rekonstrukci,
ÚT plyn, plast. okna, plov. podlahy,
nová kuchyň i koupelna. Velice hezký,
zahrada 490 m2. Cena 1.980.000 Kč.
Tel.: 777 862 900.
Pronajmu obchod 40 m2 v centru PV
(náměstí T.G.M.), cena 10.000
Kč/měs. Tel.: 724 337 984.
Realitní kancelář DOBRO REALITY
s.r.o., hledá obchodní zástupce – makléře. Tel.: 777 88 11 88, e-mail: dobro@dobroreality.cz , www.dobroreality.cz
Prodej stavební parcely 1.000 m2, vč.
domu s čp. Možno k rekonstrukci.
Dvůr, hospodář. stav., vč. domku v zahradě. Nová el., voda, tel. Vrbátky 1.600.000 Kč. Dohoda možná, bez
RK! Tel.: 604 697 435.
Pronajmu cihl. byt 2+kk v PVKrasická + garáž. 602775607.
Prodej zemědělské usedlosti v
Hradčanech, dispozice 3 + 1 s možností
vybudování
podkroví.
Nemovitost vhodná k bydlení i podnikání. IS na pozemku. Výměra cca
2000m2. Cena 1.040.000 Kč. Tel: 603
598 193.
Prodej RD po rekonstrukci v
Ohrozimi, v přízemí 2 pokoje + kuchyň, WC, koupelna. Podkroví připravené k vybudování 3 pokojů. Nová
střecha, nové rozvody. Zahrada cca
200m2 s vjezdem. Možnost vybudování garáže. Klidná část obce. Cena
1.800.000 Kč. Tel: 603 598 193.

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.
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
Přijmeme kadeřnici/-ka 606 489 826,
a pedikérku 604 422 429 na ŽL.
Hledám dva organizačně schopné lidi
na rozjezd pobočky v Prostějově.
Požaduji komunikativnost, organizační schopnosti. Dále zázemí české
expandující firmy, příjemné pracovní
prostředí. Své životopisy zasílejte:
k.janickova@centrum.cz
Číšník věk 21 let, hledá práci na HPP,
praxe 3 roky, nebo nabídněte i jinou
práci. Kontakt: 607 610 412.
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práce

služby

služby

prodám

prosba

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

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

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.

Prosím svědky nehody, která se udála
ve dnech 22,11.2008 v 17.15 hod. na
ul. Jezdecká a Dolní. Jednalo se o střet
cyklisty a stříbrné Fabie combi. Tel.:
775 18 07 51.

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

VŠICHNI SLIBUJÍ,
MY PŮJČUJEME !!!!
Rychlé jednání, hotovost
na účtu do 48 hodin.
Měsíční splátky.
Schůzky na 774 744 459.
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC

Prodám železnou dvoupostel. Nepoužitou. Cena 5.000 Kč. Tel.: 776
888 527.

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

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

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.

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

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.

www.zhubni.info

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

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

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

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

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.
www.pracedomu.info
Hledám dva schopné lidi na pobočku
v PV, kteří chtějí budovat a jsou ochotni neustále se vzdělávat. Kontakt: 774
090 444.
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.
Hledám práci jako provozní v restauraci. Zkušenosti v oboru mám. Tel.:
731 902 567.
Přijmeme ženy, muže k rozvozu zboží. Vlastní os. Auto, plat 12 – 14.000
Kč. Tel.: 777 572 555.
Podnik v Prostějově hledá pracovníka, nejlépe zdravého starobního důchodce, na částečný pracovní úvazek
cca 20 – 30 hodin týdně. ŘP sk. B, T,
C. Pracovní náplň: opravy a údržba
strojů a zařízení, údržba areálu a další
dle potřeby. Kontakt tel. 776 186 301.
Přijmeme řidiče sk. C pro práci i do
zahraničí. Info na tel.: 602 54 69 54
(10 – 13 hod.).
Pivovarský restaurant "U Krále Ječmínka" hledá brigádníky na roznášku jídel, možno i na trval. prac.
poměr. Tel. 777 177 505.

STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ DŮM

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
Provádím zednické práce, rekonstrukce koupelen, bytových jader. Tel.: 603
498 695.
Bank. i nebank. půjčky, hypotéky, vyplácíme exekuce, vše od 100.000,- nahoru. Rychle a bez poplatků dopředu.
Volejte: 603 898 883.

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.

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

Potřebujete rychlé peníze? Máme pro
vás express službu. Možnost ručením
druž. bytem, nebank. sektor. Volejte
773 546 234.

Novinka! Vyřešíme vaše exekuce, zaplatíme vaše dluhy: Abivia, s.r.o., Olomouc. Tel.: 606 790 687, 585 751 656.

Výcvik psů. Tel.: 604 188 648.

Provádíme veškeré zednické práce +
sádrové omítky. Volejte tel.: 776 611
995.
Provádím veškeré stavební práce. Zn.
Rychle, levně, kvalitně. Letní sleva
10%. Tel.: 775 125 780.

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

Provádím instalatérské práce a čištění i
přípravu aut na STK. Tel.: 777 296 610.

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

Provádíme rekonstrukce bytových jader od A do Z. Profesionální poklad obkladů a dlažeb, renovace koupelen, kuchyní atd. Tel.: 774 06 22 53 nebo e-mail: dacel@seznam.cz.

Stavební sdružení provádí: výstavbu
RD, rekonstrukce RD, bytů, zateplování a jiné stavební práce. Tel.: 731 566
255, 608 46 38 84.
Aprobovaná učitelka angličtiny připraví na zkoušky studenty a žáky. Tel.: 608
463 581.

gratulace

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

V Ě Š T Í R NA
BA STET

V našich srdcích žiješ stále,
s láskou vzpomínáme….
Dne 14. června 2009 uplynul
4. smutný rok ode dne, kdy nás
navždy opustila naše milovaná
manželka a maminka
paní Svatava HANÁKOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel, synové
a rodina Hanákova a Alánova.

Dne 13.6.2009 jsme
si připomenuli 10. výročí úmrtí
naší babičky, maminky,
paní Olgy GALBAVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje syn
Jan s rodinou.

A TRIUM 1.patro

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

Tel.: 731 767 136

oznámení
POZOR! NOVĚ OTEVŘENA HERNA, BAR, REMINÁL. MAX. VÝHR.
1.000.000 KČ. PENZION U LÁZNÍ.
Dne 15.6.2009 vzpomínáme
25. výročí úmrtí maminky
a babičky,
paní Emmy NEDBALOVÉ.
S láskou vzpomíná
syn Pavel s rodinou..
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
Srdečně Vás zveme do vinotéky na Kostelecké ul. č. 10, PV. Nabízíme sudová,
lahvová, dárková vína, sekty, bagety, hotová jídla atd. POZOR: dlouhodobá akce, více také na:
www.vinotekauzbynka.webnode.cz

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.


Dne 20.6.2009 se dožívá svého
životního jubilea
paní Edita LISKOVÁ
– MARCCUCCI.
Vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a pohody do dalších let přejí
sestry Jana,
Adéla s rodinami.

PRODEJ KOL
NÁHRADNÍCH
DÍLŮ
A
DOPLŇKŮ

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

Klub českých turistů zve na zájezd
Honda Hornet 600,
r.v.99, 60.t,-








Gratulace k životnímu jubileu 70. let, které oslavili
paní Ludmila JANOŠOVÁ a pan Jaroslav JANOŠ.
Vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let přejí
dcery Hanka a Dáša s rodinami.

KERAMIKA PLUS

Půjčíme každému!!! Superhypotéka až
na 30 let. Ručíte tím, co teprve nabydete. Řešíme exekuce do 48 hodin. Konsolidace půjček. Volejte 604 350 741.

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

www.vecernikpv.cz

Karel Sochor

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.

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

Najdete nás na:

vzpomínáme

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

Opravy – montáže
Voda – topení – plyn.
Tel.: 777 722 093, www.vtp.tym.cz

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.

Prodám sportovní kočárek zn. Chicco ve výborném stavu, po jednom
dítěti. Původní cena 4.000 Kč nyní
1.000 Kč. Tel.: 723 926 349.

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

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.

www.domajob.cz

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

Přijmeme zaměstnance – stolaře,
tesaře, parketáře. Výuční list, praxe.
ŘP.sk.B. Nástup možný ihned. Info na
tel.: 603 519 106.
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Honda Varadero 1000, r.v.01,
105.t,-

Kawasaki ZZR1400, r.v.07, 205.t,-

Klub českých turistů Smržice pořádá v sobotu 20.
června 2009 další zájezd za turistikou, jehož hlavním
cílem je Trenckova rokle. Ta byla pojmenována podle
záhadné postavy barona Trencka, který se zde v polovině 18. století údajně ukrýval. Pojďte se s námi projít
romantickým údolím řeky Loučky na Tišnovsku, kolem zřícenin několika hradů a soutěskou s kaskádami
vodopádů. Připraveny jsou trasy 12 nebo 21 kilometrů. Jízdenku na tento zájezd
si můžete zakoupit za 200
korun v Cestovní agentuře
Renata na Kostelecké ulici v
Prostějově. Podrobný program zájezdu najdete na
www.kctsmrzice.cz. -bal-
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15. června 2009

Přípravka 1. SK Prostějov řádila v Německu Krásná podívaná na druhém ročníku prostějovské laťky!

HÁZENÁ EXTRA
Vážení sportovní přátelé a zvláště příznivci házené. V dnešním vydání
Prostějovského Večerníku uzavíráme sondu do jednoho z nejpopulárnějších sportů světa a také našeho regionu - HÁZENÉ. V minulých
dvou vydáních jsme se podrobně věnovali dvěma mužským celkům
působícím ve druhé nejvyšší tuzemské soutěži - TJ Sokol Kostelec na
Hané-HK a TJ Sokol II. Prostějov. Obě tyto tradiční regionální házenkářské bašty však mají i další týmy, které působí v mistrovských ligových soutěžích. V následujícím přehledu vám nabízíme tabulky soutěží,
ve kterých působí jak prostějovské, tak i kostelecké záložní a mládežnické výběry.
-zv-

2. LIGA SEVERNÍ MORAVA
1. TJ Sokol Ostrava
2. DTJ Polanka n.O.
3. TJ Šumperk
4. TJ STM Olomouc
5. KH Orel Paskov
6. TJ Lesana Zubří
7. KH Zbrojovka Vsetín
8. TJ Holešov
9. TJ Sokol Trnávka
10. Házená Uničov
11. SK Velká Bystřice
12. TJ Sokol II Prostějov „B“

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

18
16
16
14
12
11
10
10
7
6
4
2

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

3
5
6
8
7
9
10
11
14
16
18
19

647:509
641:594
684:594
614:540
647:601
596:579
607:624
553:598
574:598
514:625
537:622
535:665

37
33
32
28
27
24
22
21
15
12
8
5

STŘEDOMORAVSKÁ LIGA, MUŽI

NEGATIV

1. Sokol II. Přerov „B“
2. Zlín „B“
3. SK Droždín
4. TJ Bystřice p. Host. „B“
5. Fatra Napajedla „B“
6. Házená Uničov „B“
7. TJ Uherské Hradiště
8. TJ Sokol Dřevohostice
9. TJ Senice na Hané
10. SK Žeravice
11. TJ Sokol Kostelec n. H. „B“

19
19
19
19
19
19
19
18
19
19
19

13
13
11
10
10
9
8
7
6
6
5

1
0
2
3
1
2
1
1
1
0
0

5
6
6
6
8
8
10
10
12
13
14

504:428
502:429
509:468
526:481
488:458
455:456
463:505
365:390
421:505
405:480
488:526

27
26
24
23
21
20
17
15
13
12
10

2. LIGA ST. DOROST MORAVA
1. KH Zbrojovka Vsetín
2. TJ Tatran Litovel
3. TJ Bystřice p.Hostýnem
4. SK Velká Bystřice
5. TJ Rožnov p.R.
6. DTJ Polanka n.O.
7. TJ STM Olomouc
8. HC Zlín
9. TJ Cement Hranice
10. Házená Legata Hustopeče
11. Sokol HC Přerov
12. Sokol II Prostějov

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

18
16
16
14
12
11
10
11
8
5
2
1

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

2
3
4
6
9
9
10
11
14
16
19
21

827:549
732:542
759:569
643:558
658:603
563:562
615:602
556:637
619:647
600:754
490:669
495:865

38
35
34
30
25
24
22
22
16
11
5
2

STŘEDOMORAVSKÁ LIGA, ST. DOROST
1. Luhačovice
2. Senice na Hané
3. Uničov
4. Žeravice
5. Přerov
6. Kostelec na Hané

10
9
9
10
9
9

8
6
4
4
5
0

0
0
1
1
0
0

2
3
4
5
4
9

300:227 16
266:232 12
230:239 9
225:245 9
234:200 10
160:272 0

1. LIGA ML. DOROST MORAVA
1. HCB OKD Karviná
2. HC Zubří
3. KH Kopřivnice
4. Tatran Litovel
5. HC Zlín
6. SKP Frýdek-Místek
7. SK Velká Bystřice
8. Sokol Ostrava
9. Sokol Nové Veselí
10. HK Královo Pole
11. SHC Maloměřice
12. Sokol II Prostějov

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

22
19
17
13
13
9
9
9
8
8
1
2

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

0
3
5
9
9
13
13
13
13
13
19
20

973:448
767:551
646:594
667:630
695:639
643:667
596:656
577:652
568:631
612:687
542:793
523:861

44
38
34
26
26
18
18
18
17
17
4
4

STŘEDOMORAVSKÁ LIGA, ML. DOROST
1. Luhačovice
2. Přerov
3. Uničov
4. Kostelec na Hané

6
5
5
6

5
4
2
0

0
0
0
0

1
1
3
6

180:133 10
141:102 8
124:127 4
102:185 0

STŘEDMOROVSKÁ LIGA, ST. ŽÁCI
1. HC Zlín
2. TJ STM Olomouc
3. TJ Sokol II. Prostějov
4. SK Velká Bystřice
5. SK Žeravice
6. TJ Sokol Luhačovice
7. Bystřice p.Hostýnem
8. TJ Droždín

14 14
14 9
14 8
14 8
14 6
14 5
14 4
14 0

0 0
1 4
1 5
1 5
1 7
0 9
0 10
0 13

423:195
379:287
370:326
384:342
287:253
295:348
316:416
181:468

28
19
17
17
13
10
8
0

STŘEDOMORAVSKÁ LIGA, ML. ŽÁCI
1. HC Zlín
2. Litovel „A“
3. Velká Bystřice
4. STM Olomouc
5. Sokol II. Prostějov
6. M. Libavá

10 10
9 6
10 5
9 3
9 2
9 1

0
0
1
0
0
1

0
3
4
6
7
7

194:118 20
135:109 12
139:146 11
111:125 6
109:153 4
111:148 3

STŘEDOMORAVSKÁ DIVIZE, ML. ŽÁCI, SK. „B“
1. Luhačovice
2. Kostelec na Hané
3. Napajedla
4. Přerov

12
12
12
12

9
7
5
1

1 2
2 3
1 6
0 11

207:135 19
224:125 16
142:136 11
79:256 2

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 15. 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.

Skvělého mezinárodního úspěchu dosáhly prostějovské fotbalové naděje v německých
Drážďanech. V posledním květnovém víkendu zvítězili svěřenci
trenéra Romana Popelky na
tamním mezinárodním turnaji
„Elbtal Cup“, aniž by byť jedinkrát v konkurenci šesti družstev z Polska a Německa prohráli!
„Kluci od začátku dokazovali, že
budou patřit k favoritům turnaje
a až na jedno malé ´remízové´ zaváhání všechny soupeře poráželi
rozdílem třídy. I ve
finálovém utkání, ve kterém jsme
nastoupili proti domácímu týmu,
kluci od začátku jasně dominovali a
vítězstvím 3:0 celý turnaj úspěšně
zakončili,“ nenašel téměř žádné

skvrnky na vystoupení svého týmu
starší přípravky trenér Roman Popelka. Prostějovský výběr zahájil
svou vítěznou pouť turnajem, ve
kterém se hrálo systémem každý s
každým s následnými křížovými
vyřazovacími boji čtyřbrankovou
výhrou nad domácím druhým celkem (4:0). V pořadí druhým soupeřem byl opět německý celek TSV
Medder, kterému mladí Hanáci
„načepovali“ potupnou desítku
(10:0). Dalšími na řadě byli pro
změnu mladí Poláci v podobě KS
Raszyn a ani oni nebyli Prostějovu
rovnocenným protivníkem (4:1).
Předposledním duelem základní
skupiny z pohledu 1. SK byl zápas
s domácím „áčkem“ Dresdner SC
1898 I, kterému nadělili „rukavici“

(5:0) a tím pádem si zajistili nejvýhodnější první příčku před následnými vyřazovacími boji, na
které už nic nezměnila ani závěrečná bezbranková remíza s druhým
zástupcem polského fotbalu TS
Mieszko Piast Cieszyn. Výtečná
forma prostějovské benjamínky neopustila ani v následných vyřazovacích bojích, kdy si v semifinálovém zápase s Raszynem totožnou výhrou jako ve skupině (4:1)

zajistili finálovou účast. V posledním střetnutí celého dvoudenního
klání pak bylo finále mezi 1. SK
Prostějov a prvním drážďanským
týmem. Které skončilo výhrou borců z Hané 3:0 a vítězný pohár putoval do Prostějova! „Je vidět, že přes
všechny naše problémy umíme nadále výborně pracovat s mladými
fotbalisty našeho města a celého
okresu. Vůbec všechny naše ročníky přípravek 1. SK Prostějov si

vedou skvěle a vyhrávají turnaje po
celé naší republice a jak je vidět, tak
i v zahraničí na prestižních turnajích. Za tento nesporný úspěch ročníku 1998 patří velká gratulace
celému mužstvu, trenérovi Romanu Popelkovi, vedoucímu mužstva
Josefu Moštěkovi a v neposlední
řadě také obětavým rodičům,“
chválil vzornou reprezentaci oddílu
a celého města sportovní ředitel 1.
SK Prostějov František Jura. -zv-

VÝSLEDKY 1. SK PROSTĚJOV NA ELBTALCUPU
SKUPINA:
1. SK Prostějov - Dresdner SC 1898 II 4:0 (branky: Chytil 2, Popelka,
Zatloukal).
1. SK Prostějov - TSV Meeder 10:0 (Gurín 2, Sivoň 2, Chytil, Navrátil,
Vávra, Kalandřík, Popelka, Koláček).
1. SK Prostějov - KS Raszyn 4:1 (Vávra 2, Chytil, Sivoň).
1. SK Prostějov - Dresdner SC 1898 I 5:0 (Sivoň 2, Vávra 2, Chytil).
1. SK Prostějov - TS Mieszko Piast Cieszyn 0:0.
SEMIFINÁLE:
1. SK Prostějov - KS Raszyn 4:1 (Kalandřík 2, Vávra, Popelka).
FINÁLE:
1. SK Prostějov - Dresdner SC 1898 I 3:0 (Kalandřík 2, Chytil).

Vyhrávají co se dá. Starší přípravka 1. SK Prostějov nejenže vládne neohroženě Krajskému přeboru, ale dokáže vyhrávat i na silně obsazených turnajích. Vítězný drážďanský výběr tvořili brankáři Adam Koláček a David Šarman, v poli nastoupili Mojmír Chytil, Martin Navrátil, Dominik Vávra, Jiří Kalandřík, Jiří Látal, Robert Machač, Michal Popelka, Roman Gurín,
Jakub Fofoňka, Robert Sivoň, Martin Moštěk a Dominik Zatloukal. Trenérem je Roman Popelka a vedoucím družstva Josef Moštěk.

Prostějovští gymnasté mají formu
Další úspěšné závodní vystoupení mají za sebou mladí gymnasté prostějovského oddílu TJ
Pozemstav. O posledním květnovém víkendu pořádal jejich
mateřský oddíl v tělocvičně ZŠ
Melantrichova Přebor Olomouckého kraje ve sportovní
gymnastice, na kterém získali
domácí závodníci hned několik
cenných kovů. Další medailové
zisky přinesl prostějovské výpravě i poslední jarní závod v
Hulíně, který se uskutečnil v sobotu 6. června.
Na domácích závodech dosáhlo
největšího úspěchu družstvo nejmladších žáků, které se v sestavě
Daniel Ponížil, Štěpán Marci, Jindřich Šafran a Daniel Navrátil
umístilo na první příčce. V kategorii mladších žáků se pak prostějovské družstvo umístilo na
krásném druhém místě ve složení
Šimon Marci, Filip Kopecký a hostující Filip Prokop. Také v soutěži
jednotlivců, kategorie nejmladších žáků kralovali závodníci TJ
Pozemstav: 1. Daniel Ponížil, 2.
Štěpán Marci, 3. Jindřich Šafran
(všichni pod vedením trenéra Karla Hemerku) a 5. Daniel Navrátil
(trenéři Veronika Lukášová, Ivo
Oháňka). V kategorii mladších
žáků se umístil jako pátý Filip Kopecký a 6. Šimon Marcin (trenér

Vítězní žáci. Ocenění nejmladším žákům po vítězném prostějovském
závodě předává Petr Sokol za asistence hlavního rozhodčího Zdenka Axmana.

Úspěšná výprava v Hulíně. Na snímku jsou zleva: Chalupecká, Hájková, Nenálová, Jurčíková, Vejrostová, Sobotková, Dvorská, Vyhlídalová, Ponížilová, Střelcová.

Karel Hemerka). V kategorii starších žáků se umístil na prvním
místě Lukáš Koudelka (trenér Karel Hemerka). Také v silněji obsazených dívčích kategoriích se Prostějovanky neztratily. V základním stupni se umístila na 4. místě
Pavla Kolářová (trenér Ivana
Dvořáčková), v kategorii mladší
žákyně získala první místo Dominika Ponížilová a třetí skončila
Kateřina Vejrostová (trenéři Veronika Lukášová a Miloslav Musil).
V kategorii starší žákyně se na

val závěrečný závod jarní sezóny
pro naše nejmenší gymnastky,
který se konal v Hulíně. Prostějovský oddíl sportovní gymnastiky
TJ Pozemstav Prostějov opět
ukázal, že prostě gymnastiku umí.
V kategorii nejmladších dívek
2003 a mladších se na 1. místě
umístila Kateřina Nenálová, 3.
skončila Martina Střelcová, 5. Tereza Vyhlídalová, 6. Darina Dvorská, 7. Julie Sobotková a 9. Zuzana Chalupecká. V kategorii ročník
2001 a 2002 se na 1. místě umísti-

druhém místě umístila Markéta
Vyhlídalová, a na sedmém místě
Denisa Kopecká (trenéři Veronika
Lukášová a Miloslav Musil), v kategorii žákyně „B“ se umístila
Barbora Losíková na druhém
místě, Daniela Berezová na 3.
místě a Jana Bogárová na 5. místě
(všechny trénuje Ivana Dvořáčková). V kategorii žákyně „A“ se na
prvním místě umístila Markéta
Vidmuchová (trenéři Veronika
Lukášová a Miloslav Musil).
Prázdninová cena, tak se jmeno-

la Dominika Ponížilová, na 4.
místě Kateřina Vejrostová, 15.
skončila Adriana Jurčíková a 19.
Natálie Hájková.
V Ostravě se ve stejném termínu
konal poslední závod před Mistrovství ČR, kam si svou formu jely vyzkoušet naše dvě Markétky.
V kategorii „starších žákyň“ si
Markéta Vyhlídalová vybojovala
krásné 3. místo. Na Markétu Vidmuchovu v kategorii „žákyň A“
čekalo tentokrát nepopulární 4.
místo.
-pp,zv-

Plumlovští se neztratili ani v Příbrami
Ke sportovnímu i pořadatelskému
úspěchu při regionálním kole sportovních her dětí dětských domovů
ČR v květnu v Prostějově přidali v
uplynulých dnech Plumlovští i další.
První červnový víkend se v Příbrami
uskutečnilo již 18. finále soutěží v atletice, kopané a volejbale. Z regionálního kola, pořádaného společně
dětskými domovy Plumlov a Prostějov na ZŠ a RG města Prostějov, si
postup a právo účasti ve finále vybojovali reprezentanti domovů ze Zašové, Přerova, Prostějova i čtyři zástupci domova u přehrady. Od vedoucího celé výpravy, Mgr. Petra
Antoníčka, zástupce ředitele plumlovského domova, jsme se dozvěděli více: „Pořádáním regionálního kola jsme byli letos pověřeni výborem
FICE (Mezinárodní organizace dětských domovů) a soutěžilo u nás sedmdesát dětí. Protože regionální kola se řídí spádovostí nebo spíš příslušností k jednotlivým diagnostickým
ústavům, které naše zařízení spravují, nelze hovořit o krajských , ale regionálních kolech. Pro nás je to diagnostický ústav Sv. Kopeček v Olomouci, jenž má na starosti domovy
Olomouckého a Zlínského kraje, a
tak třeba u nás závodili sportovci z
Valašského Meziříčí nebo Zašové.
Ti byli mimochodem nejúspěšnějšími účastníky našeho regionálního
kola. Podobně je tomu v celé naší zemi a tak vznikají nominace za jednotlivé regiony. Ten náš tvořilo celkem
20 závodníků a 5 nás dospělých, doprovodu.“

Bronz jim sluší.Trojice reprezentantů DD Plumlov získala na celostátním finále ve štafetě na 60 metrů vynikající třetí příčku
Po celý měsíc Sára, Jirka, Honza a
Dominik trénovali běhy i předávky, aby ve finále dopadli co nejlépe.
V pátek 5. června se pak v odpoledních hodinách spolu s dalšími
dětmi z celé republiky sjeli do města horníků a po seznámení a ubytování přišla dlouho očekávaná sobota.
Na atletickém stadionu místního
gymnázia se po slavnostním zahájení rozběhly soutěže v běhu na 60
metrů, skoku dalekém, skoku vysokém dívek a chlapců, hodu kriketovým míčkem dívek, vrhu koulí
chlapců, běhu na 800 metrů dívek a
1500 metrů chlapců. Velkou smůlou
pro prostějovskou Aničku byla po-

zdější diskvalifikace v běhu na 800
metrů. Už v nich výprava, složená
ze zástupců Olomouckého a Zlínského kraje, získala cenné body do
celkového hodnocení jednotlivých
regionů (bodovalo se prvních 6 míst
v každé kategorii). V netrpělivě očekávaných štafetách na 4x 60metrů
přišli nejprve na řadu hoši. Protože
věkový limit, daný pořadateli (ročníky 1995 a mladší) splňovali z
Plumlova pouze 3 závodníci, doplnil je po dohodě vedoucích našeho
regionu a v souladu s regulemi
závodů chlapec ze Zašové. Hned v
rozběhu se jim podařilo vyhrát a
kvalifikovali se do finále. To se pak
stalo jednou z ozdob letošních spor-

tovních her, neboť vítězné družstvo
Východočechů překonalo letitý rekord (od roku 1995).V takovém finále Plumlovští vytěžili, co mohli a
vybojovali krásné 3. místo časem
36,19, tedy časem o 2 vteřiny lepším
než v regionálním kole. Když se o
chvíli později k chlapcům přidala i
děvčata (3 děvčata ze Zašové doplnila plumlovská Sára), bylo z toho
opět třetí místo a druhá radost pro
naše zástupce. Odpoledne pak ještě
fotbalisté z Prostějova bojovali v
turnaji kopané, ale soupeři až o tři,
čtyři roky starší byli nad jejich síly a
ze své skupiny nepostoupili. I tak na
závěrečném vyhlášení výsledků a
slavnostním zakončení byli všichni
spokojeni. Štafetová družstva získala medaile a diplomy, které jim budou dlouho připomínat nejen
úspěch, ale i námahu, kterou věnovali tréninkům a přípravě. Všichni
účastníci si pak odnesli hodnotné
ceny nejen pro sebe, ale i pro ostatní
kamarády v domovech. Spokojeni
odjížděli i vedoucí a vychovatelé
naší výpravy „Vzhledem k možnostem tréninků a přípravy jsme ze soupeřů měli mírné obavy i respekt.
Tajně jsme věřili v zisk nějaké medaile, ale že to nakonec pro náš region budou 4 medailová místa, to
jsme nečekali. Již z minulých let dobře víme, že české regiony se zřejmě
na školách i v domovech věnují atletice mnohem více a mají jistě i lepší podmínky pro tréninky. Vždyť
třeba pro nás v Plumlově trénink štafety znamená vyjet do Prostějova na

jeden ze stadionů na sídlišti či na ZŠ
a RG města Prostějova. Není se tedy
divit, že v mnoha disciplínách jsou
výkony českých závodníků o metr
či vteřinu lepší. Je to pro nás velká
výzva třeba pro rok příští, ale zároveň důkaz toho, jak vážně a jako
úroveň tyhle závody mají (vždyť
třeba vítěz běhu na 60 metrů dosáhl
času 8,0 nebo nejlepší výkon mezi
chlapci v dálce byl 511 cm). V celkovém pořadí si nakonec medailová
místa také rozebrali čeští zástupci,
zvítězili Východočeši před Severočechy a Středočechy, my jsme skončili na pátém místě se ztrátou 2 bodů na bramborovou medaili. O tom,
jak vážně pořadatelé berou toto finále, jsme se přesvědčili sami při běhu na 800 metrů dívek, kdy prostějovská Anička skončila po krásném
finiši na 3. místě, ale protože posledních několik metrů běželo vedle ní
uvnitř dráhy několik členů prostějovského doprovodu a hlasitě povzbuzovalo, byla (bohužel podle
pravidel) nekompromisně diskvalifikovaná. To byl asi jediný smutný
moment tohoto víkendu..,“ uzavřel
své hodnocení Petr Antoníček a na
závěr ještě dodal: „S největší pravděpodobností nás FICE pořadatelstvím regionálního kola pověří opět,
zaznamenal jsme spoustu kladných
ohlasů na naše letošní pořadatelství
a tak ještě jednou díky všem, kteří se
na tom podíleli a pomohli mi, ať už
pracovníci obou dvou dětských domovů, či atleti, sponzoři a partneři.“
-pa,zv-

Ve středu 10. června se na školním
stadionu reálného gymnázia a základní školy města Prostějova konal závod ve skoku do výšky.
Zúčastnili se prostějovské základní ale i střední školy v kategoriích
mladších žáků až po dorostence.
Za přítomnosti hlavního rozhodčího Jaroslava Volfa. Ředitele
závodů Michala Müllera a také pořadatele celé akce Milana Čečmana si přišli změřit své síly zástupci
šestice prostějovských vzdělávacích institutů: ZŠ Jana Železného,
ZŠ Dr. Horáka, RG a ZŠ města
Prostějova, GJW, ZŠ Palackého a
Švehlovy SŠ. V deštivém počasí
byly zahájeny závody nástupem
mladších žákyň a mladších žáků z
šestých a sedmých tříd. Nejúspěšnější dívky Vendula Richterová
(ZŠ Jana Železného - 140 cm),
Markéta Urbancová (ZŠ Dr. Horáka - 135 cm), Hana Benkovská
(ZŠ Dr. Horáka - 135 cm) nasbírali pro své školy nejvíce bodů. Z
chlapců to byli Matěj Posypanka
(ZŠ Dr. Horáka - 140 cm), Martin
Surma (GJW - 140), Viktor Langer (ZŠ Jana Železného - 135 cm).
Konečné nejvyšší příčky obsadili
nejmladší účastníci na prvním
místě ze školy Dr. Horáka s celkovým součtem 545 cm. Druhým

Ondřej Přikryl se s deštěm statečně popral a jeho technika se musí hodnotit známkou výbornou!
místem se pyšnili žáci Základní
školy Jana Železného. Ti si doskákali na 540 cm. Na třetím místě
skončilo reálné gymnázium a základní škola města Prostějova s
460 cm. Kategorie starších žákyň a
žáků patřili hochům: Robin Dragoun (ZŠ Jana Železného - 175
cm), Jan Staněk (ZŠ Dr. Horáka 160 cm), Filip Londin (ZŠ Jana
Železného - 160 cm). Děvčatům
Adéle Suchrové (ZŠ Jana Že-

lezného - 140 cm), Michaele Pavlové (ZŠ Jana Železného - 140 cm)
a Michaele Pidaničové ( ZŠ Dr.
Horáka - 140 cm). Na deštěm
zmáčené vítězné bedně převzali
svoje ceny za třetí místo RG a ZŠ
města Prostějova s 535 cm. Druhé
místo si udrželi chlapci a dívky ze
ZŠ Dr. Horáka za 575 cm. Nejvýše
ale stál kapitán družstva ZŠ Jana
Železného, ti přeskočili své soupeře s celkovým počtem 615 cm. Po-

Foto: Stanislav Šmíd

časí velmi ztěžovalo podmínky
závodů. Vrstvu vody z rozběhové
dráhy museli pořadatelé nejednou
odklízet. Po poledni se dostali na
řadu dorostenci středních škol.
Nejvýše si laťku nastavila Nela
Svobodová (GJW - 150 cm), Vendula Zbořilová (RG a ZŠ města
Prostějova - 145 cm) a Petra Šišmová (RG a ZŠ města Prostějova
- 135 cm). U chlapců z tvrdého boje vyšel vítězně Ondřej Přikryl

(GJW - 185 cm), Tomáš Kaprál
(RG a ZŠ města PV - 175 cm), Jan
Chytal (GJW - 165 cm). Vyvrcholením dne se stalo hodnocení škol
s reprezentanty dorosteneckého
věku. Třetí místo obsadila Švehlova střední škola s pouhými 295
cm. 605 cm patřilo RG a ZŠ města
Prostějova, kteří si vyskákali
druhé místo. Pohár za první místo
obdrželo GJW s 640 cm. Mimo
soutěž si také vyzkoušeli svoji formu borci Dalibor Hon (AK Olomouc - 200 cm) a Adam Hurta (
AC Prostějov - 180 cm). „Chtěl
bych moc poděkovat dětem ze základních škol dr. Horáka, Palackého a Jana Železného a středoškolákům z Gymnázia Jiřího Wolkera,
reálného gymnázia a Švehlovy
školy, že přišli a do soutěže se zapojili. Ani divácká obec nezklamala, a přestože nám téměř celé dopoledne pršelo, fandili všichni přihlížející. Organizátoři odvedli velký
kus práce a věřím, že Prostějovská
laťka se stane pevnou součástí
sportovního kalendáře závěru
školního roku. Současně tak chceme prezentovat sportoviště, do
kterého město investuje ne nevýznamné částky,“ říká radní a předseda komise pro mládež a tělovýchovu Michal Mϋller.
-sš,zv-

Vrbátecká šleha opět kořistí Domina
V sobotu se konal třetí ročník
volejbalového turnaje Vrbátecké šlehy. Zúčastnilo se ho
jedenáct týmů. Na třech hřištích
bojovaly o putovní pohár a
spoustu hodnotných cen. Do
turnaje se přihlásil i loňský vítěz,
celek Domina, před kterým stál
nelehký úkol v podobě obhajoby
titulu. Dle níže uvedených výsledků se hráči Domina zhostili
role favorita na výtečnou a po
posledním míči se mohli laskat
znovu s vítěznou trofejí.
Příjemná hudba provázela volejbalová klání ve Vrbátkách. V sobotu s hvizdem píšťalky byl zahájen turnaj a přátelská nálada se
často měnila v nelítostnou touhu
po vítězství. Družstva byla losem
rozdělena do třech základních
skupin. Bodově nejvíce úspěšné
tři týmy postupovaly do boje o finále. Ze skupiny „A“ to byly cel-

ky Domino, Vrbátky a KO Holeca. Tabulku „B“ ovládly ČSOB,
Jen tak a Křemílci. Ve skupině
„C“ si pohlídaly své body výběry
Konice, Opilé tkaničky, Gottwaldov. Ti ostatní se bohužel museli
spokojit s posledními dvěma místy. „Z hlášených patnácti mužstev
se dostavilo jedenáct, to nám
zkomplikovalo situaci. Družstva
jsou ale kvalitní a jsou spokojena s
organizací, což nás těší,“ řekl v
průběhu dne hlavní pořadatel
Ludvík Vlček. V druhé části turnaje se hrálo vyřazovacím způsobem. Zejména ve finálových kolech se bylo opravdu na co dívat.
Napínavé hry plné skvělých smečí a obětavých zákroků. Systém
náhlé smrti zvolil tři finalisty - kolektivy Domino, Holeca a Křemílci. Celek Domina neměl konkurenci i mezi nejlepšími. V
proměnlivém počasí rozdrtil svoje

protivníky v obou případech 2:0
na sety. Křemílci se tak museli
spokojit s místem druhým a v
těsném závěsu se pak umístili i volejbalisté z Holeca. „Chtěl bych
velmi poděkovat našim sponzorům a samozřejmě všem volejbalovým nadšencům,“ řekl závěrem
Ludvík Vlček.
Konečné umístění: 1. Domino, 2.
Křemílci, 3. KO Holeca, 4. Konice, 5. Gottwaldov, 6. ČSOB, 7. VK
Vrbátky, 8. Jen tak, 9. Opilý tkaničky, 10.-11. Akademici a Mix.
Vítězná tradice Vrbátecké šlehy:
2007 - Mlaďoši, 2008 - Domino,
2009 - Domino.
-sš-

dičně 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 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 strán-

Načínáme druhou desítku
Startovní pole Krumsínského Haná Cupu se utěšeně rozrůstá. V době
sobotní uzávěrky této strany už čítala listina přihlášených výběrů plných
dvacet jmen. Po choceňských Pelinách a prostějovském Aristonu nahlásil svou účast i další z velkých favoritů OLPRAN Olomouc. Tradiční kvalitu bude jistě tvrdit i Zavadilka a pomyslnými hvězdami výčepu se zajisté stane výběr Lázia Kamzík. Mezi účastníky už také figuruje několik mimoregionálních celků, které turnaji dávají ten správný
punc. Pořadatelé věří, že se jim letos podaří naplnit maximální kapacitu
šedesáti družstev.
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, 12. OLPRAN Olomouc, 13. MFC Lázio Kamzík, 14.
Vekra, 15. BC ČERVÁNKY Rájec, 16. Torpedo Prostějov, 17. AC ZAVADILKA 2000 PV, 18. FC Dolní Lhota, 19. Kapříci United, 20. Melkovi hoši.

kách 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 kopané. 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

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

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.

otevřený šachový turnaj pod širým nebem
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

Haná Cup láká opět bohatým programem
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 tra-

Fotbalové prázdniny s OFS Prostějov

SK ROŠÁDA Prostějov pořádá
4. ročník MEMORIÁLU PETRA BOČKAREVA

Na čí území dopadne míč?
Soupeřům nic nedarovat, tím se
řídili všichni volejbalisté. Jak je patrné v
zápase mezi celky Holeca a Vrbátek.
Foto: Stanislav Šmíd

Dorazily přihlášky dalších favoritů

ZPRÁVY OFS PROSTĚJOV

JAK SE PŘIHLÁSIT?
Uzávěrka přihlášek do turnaje je 30. června 2009. Na přihlášky zaslané
po tomto datu již nebude brán zřetel. Týmy, které mají o účast v turnaji
zájem, se mohou hlásit na kontaktní adrese:
Martin Ošťádal
Krumsín 211
798 03 Plumlov
mobil: +420 774 825 285
email: hana.cup@seznam.cz
Po zaslání startovného ve výši 700,- Kč na tuto adresu bude každému
týmu telefonicky potvrzena účast. Nejpozději týden před začátkem turnajem dají pořadatelé k dispozici hrací listinu s vylosovanými skupinami a přesným začátkem jednotlivých utkání. Pro kompletní zpracování
výsledků je připravena výpočetní technika. Veškeré informace o turnaji budou k dispozici na internetových stránkách www.krumsin.cz. Tyto
stránky jsou denně aktualizovány.
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 peněži-

tých 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-

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, man-želé
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:

Volné hodiny v sokolovně
Od 1. září 2009 nabízíme využití volných hodin v sokolovně na Skálově
nám. č . 4 v dopoledních hodinách takto:
pondělí:
úterý:
pátek:
Čekají se úporné boje. Obdobně jako v uplynulých ročnících se mohou
četní diváci krumsínského klání těšit na nelítostné boje, ve kterých není žádný
míč ztracený.
foto: archív Krumsínský Haná Cup

10.00-14.00
10.00-14.00
10.00-12.00

středa:
čtvrtek:

10.00-11.00
12.00-15.00

Pronájem těchto hodin je 290,-Kč/hod. Zájemci se mohou hlásit v sokolovně každý den od 8.00-11.00 hod nebo na tel čísle: 736536930, starosta jednoty.

15. června 2009
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Určice přivezly ze severu čtyřku Kraličtí zakončili jarní tažení přestřelkou a bronzem
TJ Zlaté Hory - TJ Sokol Určice
4:1 (3:1)
Branka Určic: 9. Javořík. Rozhodčí: Krobot - Molík, Niederle. ŽK
Určic: Ullmann, Kroutil. Diváků:
150. Sestava Určic: Nejezchleb Havlena, Ullmann, Černý, Kroutil
- Kouřil (80. Mohelník), Vaněk,
Macourek, Javořík - Král, Blaha
(62. Plajner). Trenér: Svatopluk
Kovář.
Ani v závěrečném dějství nejvyšší krajské soutěže nezastavili
Určičtí svůj výkonnostní pád posledních
týdnů
a
v oslabené sestavě podlehli na
půdě o záchranářskou naději bojujícím Zlatým Horám rozdílem
tří branek. Přestože se hosté velmi rychle ujali vedení, tak ještě
do poločasu třikrát inkasovali a
nedokázali čelit agresivitě velké-

mu nasazení nadšeně hrajících
domácích hráčů. Ve druhém dějství navíc inkasovali v 72. minutě
ještě čtvrtou branku a jejich účet
byl
definitivně
zpečetěn.
V konečné tabulce tak obsadil
tým TJ Sokol Určice šestou
příčku. „I naše poslední střetnutí
proběhlo v tendencích našich
předchozích vystoupení. Postrádali jsme vedle dlouhodobě
zraněných čerstvě i potrestaného
Mlčocha a se zraněním laborujícího
B u rg e t a .
Sice jsme
se dostali do rychlého vedení, ale
postupně jsme vyklidili pole
hodně agresivně a na hranici
únosnosti hrajícímu soupeři,“
zhodnotil s nadhledem poslední
vystoupení svého celku trenér
Určic Svatopluk Kovář.
-zv-

PŘEBOR OKFS

MLÁDEŽ 1. SK
MSDD - starší dorost
1. SK Prostějov - Velké Meziříčí 6:2 (3:1)
Vybíhal - Peka, Šmíd, Kocourek R., Ján - Hemerka (74. Lisický) Fabiánek, Homola (80min. Hon), Matula - Pořízka
(74. Kucharčuk), Petrásek (60. Gryglák). Trenér: František
Jura.
Poslední zápas soutěžního ročníku 2008/2009 sehráli dorostenecké výběry v domácím prostředí v Olšanech proti celku z
Velkého Meziříčí. Celkem 9 starších dorostenců si tento svůj
(snad prozatím) poslední zápas za 1. SK Prostějov opravdu
užili. Svého protivníka v prvním poločase jednoznačně přehráli a co je hlavní předváděli velmi pohledný moderní fotbal.
Bohužel tak jako je tomu v posledních utkáních velmi často,
největším problémem starších dorostenců je proměnování vyložených brankových příležitostí. V úvodních dvaceti minutách se ocitli domácí hráči hned třikrát po pohledných kombinačních akcích v bezprostřední blízkosti hostujícího brankáře,
ale postupně Petrásek, Homola ani Pořízka nedokázali skórovat. Hostující mužstvo se k ohrožení domácího gólmana Vybíhala dostávali pouze sporadicky a tak se pouze čekalo až konečně jednu z mnoha šancí domácí konečně promění. První
branku vstřelil v 26min. Petrásek a zdálo se tak, že postupně se
budou přidávat další. Ovšem domácí hned ve 30min. nakupili
hned několik chyb a výsledkem byla vcelku překvapivá vyrovnávací branka Velkého Meziříčí. Domácí hráči se ale dokázali
rychle otřepat a ještě do poločasu utkání v podstatě rozhodnout
dvěma ,krásnými brankami v rozpětí necelých deseti minut.
Druhou branku vstřelil Michal Fabiánek a Tomáš Matula stanovil poločasový účet na 3:1 pro domácí. Do druhého poločasu nastoupili domácí znovu aktivně a výsledkem bylo znovu
hned několik skvělých příležitostí. Velmi dobře hrající Filip
Hemerka se velmi často dostával po pravé straně až do velkého vápna a jeho přihrávky se nepodařilo proměnit v další branky jak Jirkovi Homolovi tak Tomáši Matulovi. Z druhé strany
hřiště se ke skórování dvakrát prodral agilní Michal Ján, ale ani
on brankový účet nerozšířil. Čtvrtou branku domácích vsítil v
58min. Petrásek, když dorážel střelecký pokus Michala Fabiánka. Hlavičku Michala Fabiánka vykopl hostující obránce z
brankové čára, kdy byl brankář hostů již překonán. Střídající
David Gryglák se znovu prosadil nedlouho potom co se dostal
na hřiště, stejně jako v minulém zápase v Otrokovicích a stanovil stav zápasu na 5:1, když obešel i hostujícího brankáře a
do prázdné brány skóroval. Domácí potom na určitý časový
úsek trochu polevili a výsledkem byla zbytečně inkasovaná
druhá branka. Konečný účet zápasu stanovil svojí druhou brankou Tomáš Matula po hezké individuální akci.
Trenér František Jura: „Dnes to byl pro velkou většinu kluků poslední zápas v dorostenecké kategorii. Bohužel je velká
škoda, že v Prostějově nemůžou pokračovat a musí tak po 1011letech z klubu odejít i když dnes všichni dali jednoznačně
najevo, že by si přáli zůstat a pokračovat ve svém mateřském
klubu. Snad se v dohledné době už někdo kompetentní zamyslí nad fotbalovou situací v našem městě. Dnešní výkon hlavně
v prvním poločase byl výborný, soupeř vůbec nevěděl jak proti nám uspět. Hráli jsme kombinačně s rychlým přechodem do
útoku, využívali jsme křídelní prostory a dokázali jsme se prosadit také individuálně. Skoro jsem něměl v poločase svým
svěřencům co vytýkat a to se mi často nestává. Druhý poločas
ještě 15-20min. snesl přísnější měřítko a konec zápasu se potom jen dohrával za rozhodnutého stavu. Děkuji všem hráčům
ročníku 1990 a jejich rodičům za jejich dlouholeté působení v
klubu 1. SK Prostějov za tu všechnu dřinu a píli a přeji jim v jejich nových klubech co nejvíce sportovních úspěchů.“

Vybíráme nejlepší a nejhorší mužstvo víkendu

JEDNIČKA VÍKENDU
TJ SOKOL ČECHOVICE
Na jaře notně tápající fotbalisté čechovického Sokola se
v posledním kole vzepjali k obdivuhodnému výkonu. Nad kvalitním Brodkem u Přerova zvítězili tříbrankovým rozdílem 5:2,
když během úvodních pětadvaceti minut nasázeli svému soupeři čtyři kusy aniž by jediný inkasovali. Ke cti Čechovickým také
slouží, že ač v kombinované sestavě s několika dorostenci, předvedli naprosto suverénní výkon. BRAVO, ČECHOVICE!

PROPADÁK VÍKENDU
SK LIPOVÁ
Tradiční adept letošní sezóny na ocenění v této anketě nezůstal
své pověsti nic dlužen ani v závěrečném kole fotbalových soutěží. Mužstvo SK Lipová si v mistrovské derniéře ustřihli před pár
skalními příznivci pořádnou ostudu. S Opatovicemi inkasovali
potupných sedm branek a rozloučili se s I.A třídou vskutku stylově. LIPOVÁ, TAK TAKHLE TEDY NE!
-zv-

FC Želatovice - FC Kralice na Hané
3:3 (1:2)
Branky Kralic: 25. Valtr, 45. Růžička, 72. Smýkal. Rozhodčí:
Dubravský - Caletka, Štětka. ŽK
Kralic: Liška, Valtr, Hatle, Z. Petržela. Diváků: 100. Sestava Kralic: Kofroň (46. Kaštil) - M. Trnavský (46. Répal), Ohlídal,
Smýkal, Liška - Valtr, Růžička
(62. Kolář), Halenka, Hatle - Z.
Petržela, Dočkal. Trenér: Zdeněk
Chytka.
Před posledním zápasem letošního ročníku nejvyšší krajské
soutěže stály před kralickými fotbalisty dvě výzvy. Tou první týmovou byla reálná možnost
v případě bodového zisku
uzmout celkovou třetí příčku!
Tou druhou byl pak trůn střeleckého krále celé soutěže, který
měl na dostřel jediné branky
Zdeněk Petržela. Před posledním
dějstvím měl kralický kanonýr na
svém kontě devatenáct gólů a o
jedinou trefu zaostával za právě
želatovickým kapitánem Dlouhým. „První úkol se nám podařilo splnit,ale ve druhém případě
jen z poloviny. Dlouhému jsme
branku dát nepovolili, ale ’Zou-

na’ se bohužel netrefil také,“
glosoval polovičaté splnění
plánu kralický lodivod
Zdeněk Chytka. „Já jsem ten
gól chtěl dát strašně moc, ale to
chtění mě svázalo takovým způsobem, že jsem nebyl schopen
podat odpovídající výkon,“ krčil
rameny Zdeněk Petržela. Při pohledu na konečný výsledek musí
být každému jasné v jakém duchu se duel odvíjel. Útoky kralovaly nad obranami a diváci si pošmákli na líbivé a svižné hře.
Také vývoj skóre byl jako na houpačce, kdy „každý chvilku tahal
pilku“. Po vedoucí brance domácích dokázali Kraličtí do poločasu dvakrát odpovědět, aby během sedmi minut druhé půle opět
nabrali jednobrankové manko.
To se jim podařilo smazat dvacet
minut před koncem a výsledkem
byla divoká remíza 3:3.
Želatovičtí se ujali vedení v 15.
minutě, když se jim podařilo zužitkovat naskytnutou šanci po minele hostující obrany. Vyrovnání
přišlo o deset minut později, kdy
se Kralickým podařilo vyšachovat celou domácí obranu a Valtr
střelou podél brankáře rozvlnil

PŘEBOR OKFS
síť. Konečný poločasový stav pak
stanovil naražení Dočkala proti
noze střelou k tyči ve 45. minutě
Růžička - 1:2. Jednobrankový náskok hostujícího týmu se však
změnil v úvodu druhého dějství
ve stejné manko. Nekoncentrovaná obrana moc nepomohla střídajícímu Kaštilovi a v 52. minutě
bylo - 3:2. Po tomto šoku se hosté
opět herně otřepali a jejich zjevná
snaha o vyrovnání přinesla ovoce
v 72. minutě. Signál u rohového
kopu mezi Liškou a Hatlem zmátl statickou obranu Želatovic,
štírek Hatle zatáhl míč do šestnáctky, nabil proti noze Halenkovi jehož pumelici tečoval dobře
postavený Smýkal do sítě - 3:3.
Snaha Kralických o pomoc svému spoluhráči Petrželovi o vstřelení branky vyvrcholila tři minuty
před koncem. Sám střelec běžel
sám z půle na brankáře, kterému
udělal kličku a z úhlu narazil Dočkalovi, ten však místo jisté branky vrátil „Zounovi“, který však
z malého čtverce vysoko přestřelil. „Moje chyba, mrzí to hodně.

Svět se ale přece nezboří. Velkou radost mám z našeho třetího místa a klukům bych
chtěl za pomoc moc poděkovat. Opravdu se snažili seč mohli, ale já ten gól prostě nedal,“ nedělal ze smolného zápasu tragédii Zdeněk Petržela. Konečná remíza tak vynesla Kralice na
bronzovou příčku, což je zajisté
velkým úspěchem tohoto týmu.
„Šli jsme do toho s cílem získat
body postačující ke třetímu mís-

tu a udržet na uzdě nejlepšího
střelce soutěže Dlouhého. Obojí
se nám podařilo, takže spokojenost. Trochu mě mrzí lehkovážný přístup obou týmů,
z čehož pramenila i spousta chyb
v rozehrávkách. Po šoku z úvodu
druhé půle, jsme se vrátili zpátky
a dokonce jsme mohli i vyhrát.
Chtěli jsme bod a máme ho,“
uzavřel hodnocení sobotního
zápasu kralický kouč Zdeněk
Chytka.
-zv-

Nedočkal se. Přes veškerou snahu svou i jeho spoluhráčů se Zdeňku Petrželovi
kýženou dvacátou branku vsítit nepodařilo.
Foto: Z. Pěnička

Konici vychytal v Boskovicích Švéda

FC Forman Boskovice - Sokol Konice
1:1 (0:0)
Branky: 69. Janíček - 60. Přikryl
zpen. Rozhodčí: Sláma - Tomášek,
Machát. ŽK: Janíček - Penc. Diváků: 210. Rohy: 4:4. Ofsajdy:
6:1. Fauly: 11:12. Sestava Konice: Kmecik - Šimek, Penc (85.
Špunda), Rus, P. Křeček - Michalčák - Přikryl, Macháček, Schön
(81. T. Křeček), Hlouš (52. Režný)
- Kobylík. Trenér: Karel Procházka
Pro domácí to bylo utkání roku,
neboť případná prohra z tohoto utkání a výhra Rájce v souběžně
hraném zápase v Protivanově by
pro ně znamenal jednoznačně pád
do krajského přeboru. Další zajímavou skutečností byl fakt, že
trenér domácího týmu Radim Weisser před časem vyučoval trenérskému řemeslu na Fakultě tělesné
výchovy a sportu UP v Olomouci
trenéra hostů Karla Procházku. A
že mladý trenér hostů dával ve

vytěsňuje na
tyč
své
brány. Po
tomto doslova uragánu v
podání hostů se hra začíná vyrovnávat a do brankové příležitosti se
dostávají také domácí v probíhající 25. minutě po slabounké hlavičce Ošlejška, se kterou neměl
Kmecik nejmenší problém. Za tři
minuty těsně míjí domácí branku
střela Hlouše, ale to je v těchto
fázích utkání vše, co mohou hráči
na obou stranách nabídnout. Domácí poučeni z počátku utkání pečlivě brání a hosté se ne a ne dostat
do blízkosti Švédy. A tak za zmínku stojí snad jen situace z 38. minuty, kdy střílený centr domácího
Havlíčka nenachází nikoho z domácích hráčů a šance hostů Kobylíka z 41. minuty, kdy z těžké pozice špatně trefuje míč, který míří
mimo tyče. Druhý poločas začal
tak, jak první skončil. V sobotu

DIVIZE, SKUPINA „D“
školních lavicích dobrý pozor se
mohl trenér domácích přesvědčit
hned v úvodu utkání, kdy Konice
na svého soupeře vletěla jako uragán. V 7. minutě si na domácím
gólmanem Švédou vyraženou
střelu Hlouše naběhl Schön a dělovkou z malého vápna těsně minul branku domácích, kdy míč
letěl dobrých 150 metrů až skončil
na notně vzdálených tenisových
kurtech. V 9. minutě Penc hlavou
po centru Macháčka mohl domácí
rozesmutnit, ale také těsně minul.
Ve 13. minutě centruje po zahrávaném rohu Macháček a smolař utkání Schön hlavou trefuje koníkem tyč a následně břevno Švédovy svatyně. Za dvě minuty hosté umě kombinují před velkým
vápnem domácích. Přikryl vysouvá Kobylíka a jeho jedovku Švéda

výborně hrající Penc po Macháčkově centru ve skluzu míjí
Švédovu bránu. V 52. minutě
střídá Hlouše Režný a ofenziva
hostů nabírá obrátek. V 53. minutě
Režný vymotává Mullera, ale centr přetahuje. V 57. minutě se v
brankové pozici ocitá domácí Janíček, ale Kmecik prokazuje své
kvality a jeho super šanci likviduje. O dvě minuty později zakládá
útok po levé straně Pavel Křeček,
přihrává Přikrylovi, který si vyměňuje míč s Režným a vysouvá
Kobylíka, který si obhazuje domácího stopéra Havlíčka, kterému
nezbývá nic jiného, než zatáhnout
za záchranou brzdu a Kobylíka
faulovat. Následuje pokutový
kop, který Přikryl bezpečně proměňuje 0:1. V 69. minutě ztrácejí
hosté ve středu hřiště míč, odkud
ho domácí posílají na levý kraj
zálohy. Havlíček míč potahuje a
centruje na zcela volného Janíčka,
který hlavou o horní tyč srovnává

na 1:1. Domácím tato branka dává
křídla a dobrých deset minut Konici zle zatápí. S brankovou příležitostí Kašpara si musí poradit
Kmecik a hostující strážce branky
sbírá i míč z centru Havlíčka, který už už nacházel hlavu Janíčka.
Ovšem vše má ve svých rukou hostující Kobylík. V 87. minutě uniká Václavkovi a ve vyložené příležitosti nechává reflexivním zákrokem vyniknout domácího Švédu,
který tak doslova vychytává radujícím se domácím divizní příslušnost. „Přijeli jsme do Boskovic
pro bod a to se také povedlo. Vyšel
nám úvod utkání, ale nedokázali
jsme se brankově prosadit. Poté
domácí hru vyrovnali a měli také
možnost skórovat. Remíza odpovídá dění na hřišti. Nyní nás čeká
zasloužené volno. Chtěl bych
svým hráčům poděkovat. Bylo to
nesmírně těžké období, ale oni to
zvládli,“ uvedl Karel Procházka,
trenér Sokola Konice.
-zv-

Haná nafasovala na půdě lídra sedmičku
TJ Slavoj Kojetín - TJ Haná
Prostějov 7:3 (5:0)
Branky: 1. a 16. Vondra, 10.,
30. a 67. Lejsek, 41. Láník,
48. Krčmář - 63. Knoll, 69. Bartoš,
81. Zachar z pen. Rozhodčí: Kučera - Machala, Odstrčil. ŽK: Knop
(K). Diváků: 200. Sestava Hané:
Hlávka - Jančiar, J. Zbožínek (46.
Novák), Lošťák, Ondráček - Šindler, Bartoš, Zachar, Knoll - Cibulec,
Sedláček. Trenér: Daniel Kolář.
Ideální fotbalové počasí a atmosféra
plánovaných postupových oslav,
přivítali v sobotním odpolední výpravu prostějovského fotbalového
klubu TJ Haná Prostějov vKojetíně.
Domácí tým potřeboval nutně vyhrát, aby byla završena jeho excelentní jarní postupová jízda. Hostující výběr jim jejich plánovanou cestu notně usnadnil už jen samotnou

hráčů, kteří se valili
směrem k Hlávkově
bráně jako hordy tatarských nájezdníků a
v 10. minutě zvýšil Lejsek hlavou
na rozdíl dvou branek. O šest minut
později bylo s Hanáky ještě hůře, to
se trefil podruhé v utkání Vondra 3:0! Euforie v hledišti se promítla i
do mírného polevení domácích,
které vrátily zpět do reality únik
Sedláčka a střelecké pokusy Cibulce s Bartošem. Snahu hostů však
utnul přesně po půlhodině Lejsek,
který vymetl z hranice šestnáctky
ukázkově šibenici - 4:0. První gólovka Hané se zrodila až díky
volnému kopu za faul na Lošťáka,
kdy tradiční exekutor Zbožínek
orazítkoval tyč. Hrozivý účet prvního dějství z pohledu Hané pak
uzavřel proměněním rychlého

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“
sestavou, ve které chybělo hned pět
stabilních opor. Střet natěšených
Kojetínských s nemotivovanými
Hanáky tak nemohl dopadnout asi
jinak než očekávanou výhrou lídra,
ale prachbídný výkon prostějovské
jedenáctky vprvní půli zaskočil i domácí fanoušky. „Nastoupili jsme absolutně bezstarostně a domácí toho
dokonale využili,“ komentoval mizerný výkon jeho svěřenců vprvním
dějství Daniel Kolář.
Devastace hostujícího celku začala
hned prvním kojetínským atakem,
kdy zakončil krásnou kombinaci
Vondra - 1:0. Místo probuzení
Hané, tento moment nalil ještě více
sebevědomí do nohou domácích

brejku Láník - 5:0! V kabině Hané
byla sice slyšet silná slova, ale nepadla asi na úrodnou půdu hned.
Z bezprostřední blízkosti se totiž
hlavou prosadil dvoumetrový habán Krčmář a hostům zpíval kanár! Až tento tenisový nářez konečně probral hostující výběr a začala se hrát rovnocenná partie. Akce
Knolla s Lošťákem ještě gól nepřinesla, ale po rohu Cibulce a dělovce Knolla přímo do šibenice už zapršelo - 6:1. Probouzející se elán
Prostějovanů však zchladil v 67.
minutě završením hattricku Lejsek, na jehož trefu odpověděl
vzápětí po Ondráčkově akci filigránským zakončením Bartoš - 7:2.
Hra bez nějakého řádu pokračovala dále a po faulu na pronikajícího
Nováka v pokutovém území uzavřel střelecké manévry sobotního

odpoledne Zachar. Krátce po tomto góle pod tlakem domácích fanoušků raději hlavní arbitr celé
střetnutí předčasně ukončil…
„Bylo jasně vidět, že domácím jde
o hodně a nám prakticky o nic.
Čtvrtou příčku jsme měli jistou a
předvedená bezstarostná hra tomu
odpovídala. Kojetín byl jasně lepší
a získal zaslouženě vysoký náskok. Ve druhé půli jsme se trochu
postavili na nohy, ale navíc než
určitou korekci výsledku jsme neměli. Určitě nám však tento poslední zápas nezkazí velice pozitivní dojem z celé sezóny. Jako nováček jsme obsadili čtvrté místo
s čímž jsme velice spokojeni,“
zmínil závěrem i vydařenou premiéru v krajské soutěži trenér
Hané Prostějov Daniel Kolář.
-zv-

Mostkovice slaví, Jesenec s postupovou nadějí

Závěrečné kolo druhé nejvyšší
krajské fotbalové soutěže odkrylo
s jistotou jen jednu tajenku. Téměř jistý sestup Mostkovice se nakonec díky souhře výsledky jiných
soutěží nekoná! Mostkovičtí, ač
skončili na předposlední příčce,
tak se zachránili. „Dozvěděli jsme
se to v průběhu střetnutí
v Troubkách a celý tým to
ohromně nabudilo. Troufám si
říci, že jsme předvedli jeden
z našich nejlepších jarních výkonů,“ zářil spokojeností po remíze
2:2 mostkovický lodivod František Piňos. Druhým velmi zajímavým duelem bylo regionální derby
mezi Jesencem a Plumlovem. Utkání plné zvratů nakonec dvě minuty před koncem rozhodl domácí
kanonýr Jiří Tichý a při současné
výhře Bělotína jen potvrdil druhé
místo jeseneckého celku, které by
při souhře určitých okolností
mohlo znamenat postup! „Budeme doufat, že se někdo shora odhlásí. Na účinkování v Přeboru
OKFS jsme připraveni a věřím, že
při vhodném doplnění na tuto
soutěž výkonnostně máme,“ nechal se slyšet po včerejším nervydrásajícím zápase kouč Jesence
Jaroslav Ullmann. Se soutěží se
výhrou rozloučily i Čechovice a

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“
zbývající dva regionální zástupci
Klenovice s Lipovou odevzdali
všechny body vdomácím prostředí
svým soupeřům.
SK Jesenec - TJ ORESVO Sokol
Plumlov 4:3 (2:1)
Branky: 28. a 88. J. Tichý, 35. vlastní Kutný, 70. Tyl - 7. z pen., 60. a 84.
Chmelař. Rozhodčí: I. Antoníček Milar, D. Kopecký. ŽK: Horák (J).
Diváků: 150. Sestavy mužstev - Jesenec: Hradil - Burian, P. Tichý st.,
M. Klicpera, Horák - T. Ullmann,
Tyl, Konečný, Václavek (65. Abrahám) - J. Tichý, P. Tichý ml. Trenér:
Jaroslav Ullmann. Plumlov: Krejčí
- Kutný, Frýbort st., R. Bureš, J. Kiška - Ježek (83. Daněček), Grmela,
Parák, Křupka - P. Kiška (68. Ševcůj), Chmelař. Trenér: Pavel Musil.
Očima trenérů - Jaroslav Ullmann: „Plumlov nastoupil
s obrannou taktikou a hned
z prvního brejku dokázal dát gól.
Ještě do poločasu se nám podařil
výsledek otočit, ale pak jsme nedali rozdílový gól ani z jasných šancí.
Po vyrovnání se začal hrát jakoby

nový zápas se šťastným rozuzlením pro nás. Svazovala nás určitá
nervozita pramenící ze stále žijící
naděje na postup.“ Pavel Musil:
„Jeli jsme si zahrát nebo bojovat o
sebevědomí. S trochou štěstí jsme
mohli nakonec i bodovat.
S kvalitou, běhavostí a také nebezpečnými domácími standardkami
jsme si vcelku poradili, ale bohužel
ani na bodík to nestačilo.“
TJ Sokol Čechovice - FK Brodek u
Přerova 5:2 (5:2)
Branky Čechovic: 9. a 24. Vinklárek, 11. Dvořák, 19. Jan Horák,
37. Prášil. Rozhodčí: Lepka - Šmíd,
Svozil. Čechovice bez ŽK. Diváků:
150. Sestava Čechovic: Švéda - T.
Bilík, Začal, Mráček, Gréza - Bílý,
Šteigl, Vinklárek, Prášil - Jan Horák (85. M. Bilík), Dvořák (80. M.
Horák). Trenér: Jan Pešek.
Očima trenéra Jana Peška: „Do
dnešního zápasu jsme šli s cílem
získat alespoň bod, což jsme výhrou překonali. Zejména v první
půli se nám podařilo proměnit téměř všechny šance, které jsme si vytvořili a do brány nám spadlo skoro

všechno. Druhý poločas se už dohrával spíše zpovinnosti. Velmi dobře zahrál veterán Bílý, i když se
mu nepodařilo vsítit branku.“

TJ Sokol Klenovice n.H. - TJ Sokol
Kožušany 2:4 (0:1)
Branky Klenovic: 57. Kubíček
z pen., 83. Fialka. Rozhodčí: Pospíšil - Sigmund, Dokoupil. ŽK Klenovic: Fialka, Všianský. Diváků:
150. Sestava Klenovic: Jozek - Sigmund (75. Cibulka), Fialka, T. Cetkovský, Šubrt - Rozehnal, Kubíček,
Všianský, R. Cetkovský (49. D. Novák) - Přikryl (70. Šimek), Škantár.
Trenér: Zdeněk Cetkovský.
Očima trenéra Zdeňka Cetkovského: „V závěrečném utkání jara
jsme chtěli potvrdit dosavadní domácí neporazitelnost, ale to se nám
bohužel nepodařilo. Možná to bylo
zapříčiněno tím, že byl tým
z důvody jistoty záchrany málo
motivován a navíc Kožušany jsou
velmi kvalitním mužstvem. Přes
poslední porážku však musím klukům poděkovat za celou sezónu a
zvláště za tu jarní část, kterou
zvládli velmi dobře. Vděčný jsem
za podporu i našim početným fanouškům, kteří s námi měli trpělivost i v případě méně povedených
utkání.“

TJ Sokol Troubky - TJ Sokol Mostkovice 2:2 (1:1)
Branky Mostkovic: 25. Hanák, 65.
Milar. Rozhodčí: Částečka - Štětka,
Oulehla. ŽK Mostkovic: Kroupa.
Diváků: 100. Sestava Mostkovic:
Lukáš - O. Zapletal, M. Vojtíšek,
Milar, Cigr - Šlambor (85. Skřebský), Kroupa, Svoboda, Hanák (55.
Jansa) - J. Karafiát, Dadák.
Trenér: František Piňos.
Očima trenéra Františka Piňose:
„V závěrečném zápasu sezóny kluci odvedli maximální výkon. Musím jim vyseknout poklonu za nezměrnou bojovnost a nasazení.
Mohli jsme v Troubkách i vyhrát,
ale střelecké štěstí při nás nestálo.“
SK Lipová
- FKM Opatovice/Všechovice
0:7 (0:3)
Rozhodčí: Milar - Machálek, K.
Krutovský. Diváků: 50. Sestava Lipové: Abrahám - Žilka, Šmída, Kolář, Žampach - Vlček, Barták, Havlen, Vacula - Koudelka, Pukl.
Střídali: Růžička, Rehovič. Trenér:
František Müller.
Očima předsedy SK Lipová
Aloise Abraháma: „Ve vyrovnaném utkání zužitkovali hosté
téměř všechny své brankové příležitosti.“
-zv-
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Vrahovice oslavily postup divokým derby s Držovicemi V SOBOTU DO SMRŽIC!!!
Titul jarního krále okresu ale uhájili hosté Fotbal slaví kulatiny
TJ Sokol Vrahovice
- TJ Sokol Držovice 4:4 (1:2)
Branky: 22. Šedivý, 58. Smička,
75. Studený, 77. Dvořák - 36. a
86. z pen. Dokoupil, 42. Šatný, 59.
Coufal. Rozhodčí: Vl. Boček - Pechová, Novák. ŽK: Tomeček, R.
Mudrý - Šatný. Rohy: 7:5. Diváků: 300. Sestavy mužstev - Vrahovice: Mačkal - Kyselý, Procházka, Smékal, Klíč (46. Vlkovský) - Smička, Šedivý, Dostál, Tomeček (60. Vojáček) - Studený, R.
Mudrý (52. Dvořák). Trenér: Vladimír Krč. Držovice: Jetel - M.
Pella, Valenta, Zelina, Šťastný Coufal, Šatný, Zabloudil, Kolkop
(53. Knápek) - Zahradníček, Dokoupil. Trenér: Jiří Kamenov.
VRAHOVICE - Velká sláva se
konala v sobotním podvečeru na
útulném stadionku ve Vrahovicích. Domácí tým totiž převzal
před posledním dějstvím nejvyšší
okresní soutěž trofej určenou přeborníkovi OFS Prostějov! Los
soutěže pak při této příležitosti
nemohl nahrát soupeře vhodnějšího než odvěkého přespolního
rivala z Držovic. Na první pohled
bylo tedy o všem podstatném rozhodnuto, ale v sázce kromě obrovské prestiže byl titul takzvaného jarního krále. Oba dva celky
totiž v odvetné části své soupeře
přímo válcovaly a do posledního
kola šly s průběžnou nejlepší jarní bilancí - Vrahovice 9 výher,
žádná remíza, dvě porážky a celkově 27 bodů, Držovice 9 výher,
2 remízy, žádná prohra a 29 bodů!
Samotný zápas pak předurčoval
nelítostný boj postrádající jakýkoliv náznak exhibice, či nějaké uvolněnosti a to se také plně
potvrdilo. „Samozřejmě, že bychom chtěli naši jarní neporazitelnost potvrdit i v dnešním zápase. Titul nejlepšího celku jara je
lákavý,“ prozradil před utkáním
hostující kouč Jiří Kamenov. To
domácí kouč Vladimír Krč se
příliš o nějakých prognózách bavit nechtěl a nechal si vše až na

NAVŠTÍVILI JSME
pozápasové hodnocení.
Výkop očekávaného derby pozdržela ceremonie předávání
mistrovské trofeje okresního přeborníka, kterou za blesku nesčetných fotoaparátů a velkého
aplausu fanoušků, převzal
z rukou místopředsedy OFS Prostějov Františka Mikulky domácí
kapitán Procházka, který nechal
poté ceněný grál polaskat všemi
členy vrahovického týmu.
Tato událost notně poznamenala
úvodní tempo, kdy se hrálo především mezi oběma šestnáctkami. Náznak první šance si vytvořili domácí v 8. minutě, kdy po
Mudrého vysunutí musel
v poslední chvíli před dobíhajícím Dostálem hasit držovický
stoper Valenta. Ve 20. minutě se
poprvé připomenul volným kopem Šatný, jehož střela však mířila Pánubohu do oken. O dvě minuty později zvolil na druhé
straně exekutor vrahovických
standardek jinou verzi a po jeho
centru hlavičkuje Studený, jehož
pokus těsně před Jetelem usměrňuje do sítě Šedivý - 1:0. Tento
okamžik jakoby konečně utkání
pořádně odstartoval. Na place se
přiostřilo a na obou týmech byla
vidět touha po vítězství. Vše podstatné z hlediska první půle se
odehrálo v její poslední desetiminutovce a byl u toho hostující
špílmachr Šatný. Ve 36. minutě
vytlačil Šatného přímák s pomocí
horní tyče Mačkal na roh, který
tentýž hráč posadil na hlavu Dokoupila - 1:1. Po náznacích šancí
domácího Šedivého a na druhé
straně nebezpečné hlavičce Coufala a následném dobrém zákroku Jetela při Smičkově úniku zahřmělo zásluhou Šatného podruhé. Jeho volný kop téměř
z poloviny hřiště totiž
k překvapení všech přítomných a

nejvíc asi samotného
vrahovického gólmana Mačkala doskákal
do sítě - 1:2. Na obhajobu domácího brankáře je třeba
podotknout, že mu podstatně
ztížili situaci stínící Zahradníček
s obráncem Klíčem. Zajímavý
průběh střetnutí však po změně
stran ještě vygradoval. Držovičtí
se pustili do zaskočených protivníků s nebývalou chutí. V 50. minutě vychytal Zahradníčka perfektně Mačkal, aby ho po následném centru Kolkopa a hlavičce Dokoupila zachránilo břevno. Na druhé straně zneškodnil
přízemní jedovku Šedivého konečky prstů Jetel. V 55. a 56. minutě pak opět vytáhl bravurní
zákroky Mačkal, tentokrát proti
střelám Coufala a Dokoupila!
Dvě minuty na to pak unikl
obraně Držovic Smička a křížnou
střelou zprava srovnal stav. Radost domácích však zkazila hned
z následující akce dvojice Šatný,
Coufal. Prvně jmenovaný posadil
přímý kop svému parťákovi číhajícímu na zadní tyči na hlavu 2:3. Tato šokující odveta poněkud
Držovické ukonejšila a místo doražení šokovaných Vrahovic nechali hosté soupeře nabrat druhý
dech. „To ještě otočíme. Závěry
máme famózní,“ neztrácel optimismus vystřídavší Jakub Tomeček. Jeho slova se ukázala téměř
prorockými. Nejprve v 74. minutě řádně vystrašil Jetela střídající Dvořák střelou z osmnácti
metrů. Z následného rohu pak
Vojáček našel hlavu Studeného 3:3. A aby toho nebylo málo, tak
tři minuty na to napálil odražený
z hranice šestnáctky Dvořák
přímo do šibenice zkoprnělého
Jetela - 4:3! Honbu za vyrovnáním v podání Držovic pak
notně podpořil jinak bezchybný
sudí Boček, který posoudil značně nečitelný střet Kysely se Zahradníčkem na rozhraní pokutového území nekompromisně

O vzruch nebyla nouze.Prestižní derby Vrahovic sDržovicemi muselo každého fotbalového fanouška uspokojit. Osm branek a spousta dalších pěkných akcí, to byla skvělá reklama okresního fotbalu. Foto: Z. Pěnička

AVIZOVANÁ SESTAVA OKRESNÍHO
VÝBĚRU:

HLASY TRENÉRŮ
Vladimír KRČ (Vrahovice): „Zápas se určitě divákům musel líbit.
Z naší strany byl však výkon dosti ustrašený se spoustou chyb. Jinak
soupeř potvrdil svou kvalitu. Držovice nás v určitých fázích přehrávaly, ale nakonec jsme jako již několikrát dokázali nepříznivý
průběh zvrátit. Celkově se určitě na střetnutí projevila určitá přemotivovanost některých hráčů a také způsob hry soupeře. Osm branek
je opravdu hodně. Ta konečná remíza je však asi spravedlivá. Celkově jsme postupem splnili náš cíl. Dobře jsme to na podzim rozehráli a na jaře už tu šanci nepustili. Rád jsem také za to, že jsme ten
dnešní zápas neprohráli, protože Držovice jsou opravdu kvalitním
týmem a pokud se jim podaří udržet kádr pohromadě, tak budou
míchat postupovými kartami v příští sezóně.“
Jiří KAMENOV (Držovice): „Zápas byl už dopředu trochu vyhecovaný, i když tabulkově prakticky o nic nešlo. Vzhledem k průběhu
utkání je ta remíza pro nás asi nespravedlivá, na druhé straně neprohrát na půdě mistrovského celku není ostuda. Co se týká počtu branek, tak musejí být diváci spokojení. Také po fotbalové stránce bylo zřetelné, že hrají dvě nejlepší mužstva soutěže. Všichni chtěli hrát
a nikdo prohrát, tak to má být. Příští rok postup? Víte jaká je situace
v celé republice a vyšší soutěž znamená nárůst rozpočtu řádově o
osmdesát tisíc. Vsoučasné době to tedy nemohu posoudit. Možná až
se celkově ekonomická situace uklidní, tak bychom se mohli bavit o
postupu. Pro nás je asi lepší pohybovat se na čelních příčkách okresu a hrát derby s dobrou diváckou kulisou. Po této stránce je okres
určitě zajímavější.“
-zvjako penaltový. Hostující Dokoupil pak bez zaváhání nabízenou
šanci proměnil a krátce poté bylo
velmi vzrušující střetnutí ukonče-

Velká fotbalová sláva se chystá v sobotu 20. června ve Smržicích. V tento den bude totiž zasvěcen kulatému 75 výročí založení místního fotbalového klubu TJ SMRŽICE! Při této velkolepé události se sjedou do Smržic desítky pozvaných bývalých hráčů a také pozvaní hosté v podobě významných osobností fotbalového dění na Prostějovsku. Ti budou mít příležitost se dozvědět a společně zavzpomínat na slavnou minulost
a spíše truchlivější současnost jejich oblíbeného oddílu od
13:00 hodin na slavnostní schůzi v místním kulturním domě.
Jelikož se jedná o narozeniny fotbalové, tak nemůže samozřejmě chybět ani pořádný zápas. V něm se střetnou vybraní
bývalí hráči TJ Smržice s výběrem okresu Prostějov, v jehož
sestavě se to jen hemží proslulými plejery. Po odehrání tohoto
mače pak bude hrát k tanci a poslechu od 18:00 hodin CASIO
BAND.

no. Po závěrečném hvizdu pak
mohly propuknout domácí oslavy plným proudem, stejně jako
stříkající šampaňské.
-zv-

Brankáři: Vladimír BRABLEC (OP Prostějov, Čechovice),
Jaroslav FALTÝNEK (Agrostroj Prostějov, Hrubčice). Hráči
v poli: Jaroslav MAŇÁK (Mostkovice), Ladislav DOLEŽEL
(Železárny Prostějov, Kladno, Kostelec na Hané), František
SKLÁDAL (Agrostroj, Haná), Jindřich SKÁCEL (OP Prostějov, Lipová), Lubomír PUPP (OP), Petr POHLOUDEK (Železárny „B“, Haná, trenér dorostu Vrahovic), Jiří SIGMUND (Pivín), Lubomír FRÁNEK - HUPR (Vrahovice), Ladislav ČERNÝ - LACA (Agrostroj, Vrahovice), Jan JAKŠÍK (Plumlov),
Jaroslav VAŠÍČEK (Agrostroj, Železárny), Petr HÁJEK (Železárny, Kralice, Agrostroj), Kamil KRUTOVSKÝ (Plumlov,
Vícov), Evžen KUČERA (Železárny, trenér Kostelce), Leoš
NEDĚLNÍK (Držovice, Vrahovice), Ladislav KRÁTKÝ KRAŤAS (Mostkovice), Ladislav SPURNÝ - RIKS (Agrostroj, Vrahovice, Držovice), Vojtěch BÍLÝ (Konice). Trenérem
bude Josef STAVĚL (Železárny) toho času na mateřské dovolené a vedoucím mužstva dlouholetý trenér mládežnických kategorií Otakar KOVÁŘ.

NA CELOU AKCI JE ZAJIŠTĚN SVOZ!!!
Autobus společnosti VOJTILA TRANS s.r.o. bude pro všechny
zájemce z Prostějova odjíždět ve 14:30 hodin od Městských
lázní a 14:40-5 od Restaurace Haná. Zajištěn je i odvoz bezprostředně po skončení akce. Hlavním partnerem oslav je
OBEC SMRŽICE.

Rozlučková výhra Protivanov vyšvihla do lepší poloviny tabulky
TJ Sokol Protivanov - MKZ RájecJestřebí 1:0 (1:0)
Branka: 30. Machálek. Rozhodčí:
Krasula - Picmaus, Juřička. ŽK
Protivanova: Látal. Diváků: 150.
Sestava Protivanova: Vítek - Valenta, Vala, Niessner, Kulíšek - M.
Dostál, Látal, Pászto, Dragon
(60. Valášek) - Rojka, Machálek.
Trenér: Roman Sedláček.
Protivanovští postavili nepsané
zákony tuzemského výkonnostního fotbalu na hlavu. Odvěkým
koloritem posledních kol všech

nižších soutěží jsou „neočekávané“ výhry potřebných nad těmi co mají své jisté. V případě regionálního divizního zástupce to
však tentokrát neplatilo. O stéblo
naděje hrající Rájec-Jestřebí se ještě mohl v případě vítězství zachránit, ale domácí fotbalisté při
rozlučce se sezónou žádnou blamáž nedopustili a nejtěsnější výhrou se posunuli na lichotivou sedmou příčku a obhájili tak loňský
titul nejlepšího celku Prostějovska, když opět o jednu pozici

DIVIZE, SKUPNA „D“
předběhli nedalekou Konici. Hostující mužstvo nastoupilo
k sobotnímu duelu s očividnou
motivací a v úvodní dvacetiminutovce se hráči Rájce trvale nastěhovali před protivanovskou šestnáctku. Při několika vyložených
šancích hostujících plejerů však
prokázal svou třídu opakovaně
Vítek. „Ten vstup byl strašný. Ne-

být Vítka tak bylo asi vymalováno,“ popsal letargický nástup
svých svěřenců domácí kouč Roman Sedláček. Rozpačitost domácích z úvodních minut však jakoby mávnutím kouzelného
proutku zmizela a výsledkem byla i vedoucí a jak se později ukázalo i rozhodující branka celého duelu. U jejího zrodu stáli krajní

záložníci Dostál s Dragonem, kteří pronikli narážečkami po levé
straně a nadýchaný následný centr trkl hlavou mezi tři tyče dobře
postavený Machálek - 1:0. Tento
výsledek znamenal poločasové
přeskupení řad týmu Rájce, který
vsadil vše na jednu kartu. „Ve
druhé půli už hráli vabank na tři až
čtyři útočníky, ale kluci to odjezdili až do konce,“ popsal dění ve
druhém dějství protivanovský lodivod. Ve druhé pětačtyřicetiminutovce létal míč formou dlou-

hých nákopů stále do šestnáctky
Protivínova, ale velice dobře pracující obrana v čele s gólmanem
Vítkem nedovolila stále nervóznějším Rájeckým ani
v jednom případě gólovou radost. Zoufalý nápor hostů vygradoval v závěrečné desetiminutovce, kdy se kopal do domácí
šestnáctky jeden roh za druhým,
ale když ani z tohoto mráčku nezapršelo, mohli se Protivanovští
děkovačkou rozloučit se svými
věrnými fanoušky. „Do zápasu

jsme vstoupili ’chodícím’ fotbalem’ a měli jsme i zásluhou Vítka velké štěstí, že jsme neinkasovali branky. Po vedoucí brance
už jsme hru vyrovnali a při
sílícím tlaku soupeře jsme ve
druhé půli výhru doslova vydřeli. Za nasazení a bojovnost ve
druhém poločase musím kluky
pochválit. To bylo opravdu podle mých představ,“ neskrýval
spokojenost s vydařenou divizní
derniérou protivanovský lodivod Roman Sedláček.
-zv-

* FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY *
DIVIZE,SKUPINA„D“
29. kolo (30. hrané): FK Šardice-FC Velké Meziříčí 2:2, FC Forman Boskovice-Sokol Konice 1:1,Sokol Protivanov-MKZ Rájec-Jestřebí 1:0,Framoz Rousínov-SK Spartak Hulín 1:1,
SK Líšeň-FS Napajedla 3:1, Horácký FK Třebíč-FK Mohelnice-Moravičany 4:1, FC Viktoria
Otrokovice-SK Rostex Vyškov 2:1, FC Žďas
Žďár nad Sázavou-SK Dekora Ždírec nad
Doubravou 0:3.
1. Šardice
30 21 5 4 66:26 68
2. Líšeň
30 21 5 4 63:24 68
3. Hulín
30 16 8 6 58:25 56
4. Třebíč
30 14 9 7 42:23 51
5. Vyškov
30 13 8 9 45:34 47
6. Otrokovice 30 12 7 11 49:40 43
7. Protivanov 30 11 6 13 35:36 39
8. Konice
30 11 5 14 46:67 38
9. Žďár n/S 30 10 8 12 48:56 38
10. V. Meziříčí 30 9 9 12 38:48 36
11. Rousínov 30 10 5 15 33:39 35
12. Napajedla 30 8 9 13 36:53 33
13. Boskovice 30 8 7 15 29:53 31
14. Ždírec n/D 30 8 6 16 29:45 30
15. Rájec
30 7 7 16 32:51 28
16. Mohelnice 30 7 4 19 33:62 25
PŘEBOROLOMOUCKÉHOKFS
30. kolo:Sokol Leština-FC Hněvotín 2:1, FC
Dolany-FK Mikulovice 2:3, TJ Sokol Ústí u
Hranic-SK Loštice 4:5, FC Želatovice-FC
Kralice na Hané 3:3,1.FC Přerov-FK Šternberk 2:1, TJ Tatran Litovel-FK Kozlovice 3:1, TJ
Jeseník-1.HFK Olomouc "B" 2:2, TJ Zlaté Hory-Sokol Určice 4:1.
1. Mikulovice 30 22 4 4 73:30 70
2. Olomouc "B"30 17 6 7 59:36 57
3. Kralice
30 15 5 10 44:38 50
4. Litovel
30 16 1 13 57:37 49
5. Dolany
30 13 5 12 61:52 44
6. Určice
30 12 8 10 48:53 44
7. Hněvotín 30 12 5 13 50:48 41
8. Jeseník
30 11 6 13 43:50 39
9. Kozlovice 30 11 5 14 61:60 38
10. Přerov
30 11 4 15 46:44 37
11. Želatovice 30 10 7 13 63:69 37

12. Ústí u Hranic30 10 5 15 48:57 35
13. Šternberk 30 10 5 15 45:58 35
14. Leština
30 9 8 13 38:69 35
15. Zlaté Hory 30 9 6 15 35:55 33
16. Loštice
30 8 8 14 42:57 32
I.ATŘÍDA,SKUPINA"B"
26. kolo: SK Jesenec-TJ ORESVO Sokol
Plumlov 4:3,FK Nové Sady-Spartak VTJ Lipník nad Bečvou 2:1, TJ Sokol Čechovice-FK
Brodek u Přerova 5:2,TJ Sokol Bělotín-SK
Náměšť na Hané 1:0, TJ Sokol Klenovice na
Hané-TJ Sokol Kožušany 2:4, TJ Sokol
Troubky-TJ Sokol Mostkovice 2:2, SK Lipová-FKM Opatovice-Všechovice 0:7.
1. Bělotín
26 18 2 6 54:25 56
2. Jesenec
26 17 4 5 68:33 55
3. Kožušany 26 15 1 10 51:48 46
4. Náměšť
26 13 2 11 55:42 41
5. Opatovice 26 11 8 7 41:33 41
6. Troubky 26 11 7 8 49:34 40
7. Brodek u PR 26 12 4 10 62:50 40
8. Nové Sady 26 9 10 7 37:37 37
9. Čechovice 26 10 2 14 35:43 32
10. Klenovice 26 9 5 12 38:54 32
11. Plumlov 26 9 3 14 48:56 30
12. Lipník
26 8 4 14 32:42 28
13. Mostkovice 26 6 9 11 28:49 27
14. Lipová
26 2 3 21 14:66 9
I.BTŘÍDA,SKUPINA"A"
26. kolo:FC Kostelec na Hané-TJ Sokol Pivín 0:1,FK Býškovice/Horní Újezd-Tatran Všechovice 2:2, TJ Sokol Horní Moštěnice-Sokol
Domaželice 6:1, TJ Sokol Vrchoslavice-FK
Němčice nad Hanou 1:0, TJ Sokol RadslaviceTJ Sokol Hustopeče nad Bečvou 4:1, TJ Slavoj
Kojetín-TJ Haná Prostějov 7:3, TJ Haná Nezamyslice-TJ Sokol Tovačov 0:0.
1. Kojetín
26 19 5 2 70:33 62
2. Všechovice 26 18 5 3 72:30 59
3. Býškovice 26 14 6 6 43:29 48
4. Prostějov 26 12 6 8 59:47 42
5. H. Moštěnice26 12 5 9 45:29 41
6. Kostelec 26 11 5 10 45:37 38
7. Hustopeče 26 9 8 9 42:39 35
8. Vrchoslavice26 8 10 8 39:45 34
9. Tovačov 26 8 6 12 34:38 30

10. Pivín
26 8 6 12 37:59 30
11. Nezamyslice26 6 9 11 28:35 27
12. Radslavice 26 6 8 12 30:49 26
13. Domaželice 26 2 8 16 28:62 14
14. Němčice 26 3 5 18 24:64 14
PŘEBOROFSProstějov
26. kolo:TJ Sokol Určice "B"-FC Výšovice
6:2 (Rolný 2, P. Kouřil, L. Kaprál, Látal, Faltýnek - Batík, Kvapil), Sokol Konice "B"-Sokol Bedihošť 10:1(Navrátil 5, Mohelník 2,
Žouželka, Továrek, Studený - Kolda), TJ Sokol
Čechovice "B"-TJ Sokol Protivanov "B" 3:4
(Horák, Hruda, Nakládal - Vybíhal 2, Vičar, Pavlů), TJ Sokol Zdětín-FC Hvozd 4:0(Švancara
2, Kamaryt, Hlavinka), Sokol Vrahovice-TJ
Sokol Držovice 4:4(Šedivý, Dvořák, Smička,
Studený - Dokoupil 2, Šatný, Coufal), TJ Sokol
Otaslavice-TJ Sokol Brodek u Pv 2:0(Kaláb,
Rozsypal), FC Dobromilice-Sokol Přemyslovice 3:0 kontumačně, hosté se nedostavili!
1. Vrahovice 26 17 7 2 66:31 58
2. Určice "B" 26 16 6 4 48:35 54
3. Držovice 26 13 8 5 57:40 47
4. Bedihošť 26 13 3 10 47:53 42
5. Konice "B" 26 11 5 10 49:34 38
6. Otaslavice 26 11 5 10 55:51 38
7. Brodek u Pv 26 9 5 12 51:51 32
8. Hvozd
26 8 8 10 37:46 32
9. Přemyslovice26 7 10 9 40:34 31
10. Protivanov "B"26 8 7 11 38:46 31
11. Zdětín
26 8 6 12 32:33 30
12. Čechovice "B"26 8 3 15 40:65 27
13. Dobromilice26 7 3 16 43:62 24
14. Výšovice 26 7 2 17 35:57 23
III.třída,OFS
26. kolo:TJ Tištín-SK Jesenec "B" 2:2, TJ Vitčice-Sokol Čechy p. K. 3:5, FC Kostelec na Hané
"B"-Sokol Olšany 2:3, FC Ptení-Sokol Vícov
0:3, FC Kralice na Hané "B"-TJ Otinoves 1:1,
TJ Smržice-Jiskra Brodek u Konice 8:1, TJ Horní Štěpánov-TJ Pavlovice u Kojetína 3:0 kontumačně, hosté se nedostavili.
1. Olšany
26 19 4 3 77:24 61
2. Brodek u K 26 15 6 5 70:41 51
3. Otinoves 26 15 4 7 61:43 49
4. Kralice "B" 26 13 6 7 58:35 45

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pavlovice u K 26 13 3 10 59:67
Smržice
26 12 3 11 63:48
H. Štěpánov 26 11 3 12 51:60
Čechy p. K. 26 9 2 15 57:55
Vícov
26 9 2 15 46:56
Kostelec "B"26 8 5 13 40:66
Jesenec "B" 26 8 4 14 46:59
Tištín
26 7 7 12 36:49
Ptení
26 7 5 14 25:51
Vitčice
26 7 4 15 47:82

42
39
36
29
29
29
28
28
26
25

IV.třída,OFSskupina„A“
18. kolo:TJ Haná Prostějov "B"-Sokol Kladky
1:0, Sokol Otaslavice "B"-FC Hrubčice 1:3, TJ
Krumsín-Sokol Rozstání 4:3, Sokol Přemyslovice "C"-Sokol Drahany 4:1.
1. Přemyslovice "C"16 14 1 1 53:13 43
2. Prostějov "B"16 11 3 2 43:21 36
3. Kladky
16 10 3 3 36:13 33
4. Krumsín 16 10 0 6 42:30 30
5. Hrubčice 16 5 4 7 28:34 19
6. Drahany 16 5 2 9 21:33 17
7. Rozstání 16 4 2 10 23:40 14
8. Otaslavice "B" 16 3 0 13 16:49 9
9. Zdětín "B" 16 2 1 13 16:45 7
IV.třída,OFSskupina„B“
18. kolo:TJ Želeč-TJ Sokol Brodek u Pv "B"
1:3, FC Morávia Doloplazy-Sokol Ivaň 5:0, Sokol Přemyslovice "B"-FK Němčice nad Hanou
"B" 3:1, TJ Haná Nezamyslice "B"-TJ Biskupice 2:2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nezamyslice "B" 16 12 2 2 46:22
Tvorovice 16 9 1 6 56:34
Přemyslovice "B" 16 8 3 5 32:36
Ivaň
16 8 1 7 38:41
Biskupice 16 6 3 7 52:41
Brodek u Pv "B" 16 6 1 9 33:46
Želeč
16 3 8 5 24:26
Němčice "B"16 5 2 9 35:39
Doloplazy 16 4 1 11 27:58

38
28
27
25
21
19
17
17
13

MSDD-staršídorost
15. kolo (26. hrané): Tatran Brno Bohunice Městský SK Břeclav 2:1, FC Viktoria Otrokovi-

ce - ČSK Uherský Brod nehlášeno, FK Humpolec - FK Kunovice 3:2, 1.SK Prostějov - FC
Velké Meziříčí 6:2,FC Dosta Bystrc-Kníničky
- SFK Vrchovina 5:4, SK Líšeň - HFK Třebíč
0:0, FC Slovan Havlíčkův Brod - ČAFC Židenice Brno 1:2.
1. Líšeň
26 18 5 3 69:17 20
59
2. Třebíč
26 18 3 5 69:24 18 57
3. Prostějov 26 15 5 6 58:33 11 50
4. Brno Bohunice 26 12 5 9 56:52 2 41
5. Bystrc
26 11 6 9 52:44 0 39
6. Břeclav
26 12 2 12 44:41 -1 38
7. Otrokovice 25 9 8 8 42:38 -1 35
8. V. Meziříčí 26 9 7 10 42:43 -5 34
9. Vrchovina 26 10 4 12 41:44 -5 34
10. Uh. Brod 25 9 3 13 31:63 -9 30
11. Havl. Brod 26 8 5 13 44:55 -10 29
12. Humpolec 26 8 2 16 44:66 -13 26
13. Židenice 26 7 2 17 30:63 -16 23
14. Kunovice 26 5 3 18 29:68 -2118
KRAJSKÝPŘEBOR,STARŠÍDOROST
26. kolo: Viktoria Přerov-FC Kostelec na
Hané 5:1, TJ Sokol Tovačov-Spartak VTJ Lipník n.B. 3:4, 1. HFK Olomouc "B"-FK Mohelnice/Moravičany 3:2, FK Šternberk-TJTatran Litovel 4:2, FC Kralice na Hané-TJ Slovan Černovír 2:1, FK SAN JVŠumperk-TJ Sokol Čechovice 2:0, TJ Haná Nezamyslice-FKM Konice 0:2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Šumperk 26
Olomouc "B"26
Litovel
26
Mohelnice 26
Černovír 26
Lipník n.B. 26
Čechovice 26
Šternberk 26
Přerov
26
Konice
26
Tovačov 26
Kralice
26
Nezamyslice26
Kostelec 26

22
20
20
17
12
11
9
9
9
9
7
6
6
2

1 3 105:21
6 0 98:19
2 4 74:29
5 4 73:29
3 11 54:54
4 11 41:66
5 12 37:40
4 13 44:47
3 14 42:56
3 14 37:62
3 16 34:74
4 16 33:59
2 18 24:64
1 23 23:99

67
66
62
56
39
37
32
31
30
30
24
22
20
7

KRAJSKÝPŘEBOR,MLADŠÍDOROST
26. kolo:Viktoria Přerov-FC Kostelec na
Hané 4:4,TJ Sokol Tovačov-Spartak VTJ Lipník n.B. 2:1, 1.HFK Olomouc "B"-FK Mohelnice/Moravičany 2:0, FK Šternberk-TJ Tatran Litovel 0:1, FC Kralice na Hané-TJ Slovan
Černovír 3:5, FK SAN JV Šumperk-TJ Sokol Čechovice 4:1, TJ Haná NezamysliceFKM Konice 2:1.
1. Olomouc "B" 26 21 4 1 94:20 67
2. Šumperk 26 19 5 2 80:21 62
3. Mohelnice 26 18 1 7 87:23 55
4. Šternberk 26 16 4 6 64:32 52
5. Přerov
26 15 4 7 55:45 49
6. Černovír 26 13 2 11 81:42 41
7. Litovel
26 13 2 11 58:47 41
8. Kostelec 26 10 3 13 65:66 33
9. Tovačov 26 10 3 13 50:73 33
10. Čechovice 26 8 4 14 50:64 28
11. Lipník n.B. 26 6 3 17 25:68 21
12. Kralice
26 4 4 18 31:73 16
13. Konice
26 4 3 19 23:104 15
14. Nezamyslice 26 3 2 21 21:106 11
PŘEBOROFS,DOROST
30. kolo: FK Němčice nad Hanou-TJ Sokol Pivín 3:2, TJ Sokol Klenovice na Hané-TJ Jiskra
Brodek u Konice 0:1, FKM Konice "B"-TJ Sokol Držovice 1:6, SK Lipová-FC Výšovice 13:0,
TJ Sokol Mostkovice-Sokol Přemyslovice 10:1,
TJ Sokol Protivanov-TJ Sokol Brodek u Pv 5:1,
FC Dobromilice-Sokol Otaslavice 1:3.
1. SK Lipová 26 22 3 1 150:11 69
2. Dobromilice26 20 3 3 125:28 63
3. Pivín
26 19 3 4 99:26 60
4. Klenovice 26 18 0 8 95:61 54
5. Protivanov 26 16 2 8 114:44 50
6. Otaslavice 26 16 1 9 95:55 49
7. Němčice 26 12 3 11 74:65 39
8. Mostkovice 26 9 3 14 75:74 30
9. Držovice 26 8 5 13 57:58 29
10. Výšovice 26 8 0 18 45:130 24
11. Brodek u K. 26 7 2 17 39:95 23
12. Konice "B" 26 7 1 18 50:108 22
13. Brodek u Pv 26 5 3 18 41:132 18
14. Přemyslovice 26 0 1 25 10:182 1

15. června 2009

Fotbal v písku určitě láká
Neuběhl ještě ani rok od premiéry 1. ročníku BEXIM CUPU a
už je tu druhé pokračování. Loňský nápad trojice fotbalových
nadšenců Evžena Kučery, Marka Začala a Martina Dohnala na
uspořádání turnaje v plážovém
fotbale sklidil velmi kladné
odezvy ze strany účastníků loňského ročníku a tím pádem
přesvědčil organizátory k zalo-

žení tradice. Oddíl malé kopané
Bexim Paletten společně s volejbalovým klubem Beach Sport
Prostějov hlásí čtrnáct dní před
startem druhého ročníku téměř
plnou startovní listinu, na které
už zbývá jen pár volných míst.
Zájemci o účast v turnaji
plážového fotbalu tak mají tento
týden poslední možnost k zaslání závazné přihlášky.
-zv-
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Kostelecké holky braly nakonec brambory
Historicky premiérová
z děvčat dorosteneckého
mistrovská sezóna ženvěku a bez větších a
ského fotbalového týmu
povětšinou žádných zkuFC Kostelec na Hané skošeností se dokázalo pončila nesporným úspěchem. skupině „B“ nelze hodnotit ji- stupně popasovat jako rovný
Konečné
čtvrté
místo nak než v superlativech. Dru- s rovným s mnohem zkušeněv Moravskoslezské divizní žstvo poskládané převážně jšími
celky
působícími

MS DIVIZE ŽENY

A máme to za sebou!Po premiérové sezóně si ziskem konečné čtvrté příčky udělaly kostelecké holky určitě velkou radost
foto: Zdeněk Pěnička

v oficiálních soutěžích již několik sezón. Po podzimním
křestu a takzvaném seznamování s velkým fotbalem, kdy se
tým pod vedením trenéra Petra
Merty usadil na sedmé příčce,
se jeho svěřenkyně po poctivé
zimní přípravě vyšvihly v jarní
části až na dohled medailovým
postům. Nakonec zůstaly kostelecká děvčata od vytouženého bronzu jen dva bodíky, ale
těšit je může alespoň třetí
příčka v sólové jarní tabulce.
„Čtvrté místo je na první sezónu určitě úspěchem. I když se
před jarní částí říkalo, že bychom mohli vyskočit i na bednu, tak to beru. Bylo to od 1. po
5. místo hodně vyrovnané a
družstva před námi také neztrácela. Víc se z toho tedy

Výsledky 18. kola: FC Kostelec na Hané - Slavoj Velké
Pavlovice 4:0, Družba Bukovany - Zemas Hovorany
1:2, FC Vracov - FK Mutěnice 0:2, DFC Rena Ivančice Sokol Vlkoš 2:2.
opravdu vytěžit asi nedalo. Tu
medailovou pozici jsme ztratili na podzim. Za jarní část musím holkám vyseknout poklonu, tam jsem nenašel žádnou
chybičku,“ uzavřel stručné
hodnocení premiérové mistrovské sezóny ženského fotbalového týmu FC Kostelec na
Hané jeho trenér Petr Merta.
Podrobné hodnocení právě
skončeného ročníku najdete
v příštím vydání Prostějovského Večerníku.
-zv-

KONEČNÁ TABULKA
1. Sokol Božice
16
11
3
2
2. Zemas Hovorany
16
10
3
3
3. Družba Bukovany
16
8
4
4
4. FC Kostelec n.H.
16
8
2
6
5. Sokol Vlkoš
16
7
3
6
6. FK Mutěnice
16
5
6
5
7. DFC Rena Ivančice
16
4
5
7
8. Slavoj V. Pavlovice
16
2
2 12
9. FC Vracov
16
2
2 12

42:11
62:16
28:18
38:36
33:31
19:14
49:45
12:55
16:73

36
33
28
26
24
21
17
8
8

I v Brodku u Konice se snaží o dívčí kopanou...
Dočkáme se brzy regionálního derby?

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“.

Letní prázdninový fotbalový kemp
Ve dnech 12. - 18. července se uskuteční v Jaroměřicích u Jevíčka
letní pobytový fotbalový kemp pro mladé začínající fotbalisty roč.
2002-2003. 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.

PŘÍPRAVKY V URČICÍCH
Fotbalový oddíl TJ Sokol Určice pořádá v sobotu 20. června
II. ročník turnaje přípravek „O pohár obce Určice“. Místem
konání bude místní fotbalový areál a klání se zúčastní šestice
družstev: TJ Sokol Určice, TJ Sokol Čechovice, FC Kralice
na Hané, TJ Sokol ORESVO Plumlov, TJ Sokol Vrahovice a
TJ Haná Nezamyslice. Zajímavé měření sil fotbalových elévů začne v 9:30 hodin a vyhlášení výsledků s předáváním cen
je naplánováno na 15:30 hodin. Pořadatelé zvou k návštěvě
srdečně širokou veřejnost.

Nejenom v Kostelci na Hané,
ale i v Brodku u Konice se bude
hrát od příští sezóny Moravskoslezská divize žen!!! Někdy
začátkem roku se zrodila myšlenka v hlavě pana Josefa Takáče založit dívčí tým i na Konicku. První trénink naordinoval někdy v polovině měsíce
dubna na hřišti TJ Jiskra Brodek u Konice a i k jeho překvapení se na tomhle tréninku sešlo plných 18 dívek. Na druhém
tréninku se objevily další potencionální hráčky, takže počet
dívek mající zájem hrát za TJ
Jiskra Brodek u Konice byl neuvěřitelných 24!! Další
podrobnosti nám prozradil trenér
pan Josef Takáč. „S prvním tréninkem jsme začali asi v polovině
dubna, s tím, že budeme trénovat
jednou týdně v sobotu. Jelikož
zájem děvčat byl větší než jsem
očekával, zvolili jsme trénování
třikrát týdně, a to pondělí, středa,

pátek, kdy se nás z celkového počtu 24 holek scházelo minimálně
15 na každý trénink. Na všechny
tréninky
se děvčata těší a hylavně to berou
vážně a odvádějí zodpovědné
výkony. A to je pro mě velký impuls do další činnosti. Od začátku
je vidět nadšení děvčat a s přibývajícími tréninky také zlepšení
hry s míčem i technická stránka.
Můžu říct, že většina děvčat se s
balónem před trénováním moc
nesetkala a po dvou měsících tréninku je na nich vidět velké zlepšení. Proto věřím, že dívčí tým
má budoucnost a měli bychom je
v tomto zápalu ve všech směrech
podporovat. Celkový počet holek
je jak jsem již zmínil 24, z toho je
13 přímo z Brodku u Konice a
zbytek tvoří holky z okolí Konice
a Brodku u Konice. Jsem rád, že
do Brodku našly cestu i děvčata z
okolí a to mě těší, protože v tomto regionu dívčí družstvo chybí.

Dobrá věc je ta, že oddíl Jiskry
nám dal příležitost trénovat na
místním hřišti a proto s děvčaty
uděláme vše, abychom nezklamali. Věk dívek se pohybuje od
14 - 38 let, z toho 70% je do
20ti let. Třicátnic je v družstvu 5
a jsem spokojen, že mně pomáhají učit mladší děvčata. Od
prvního tréninku uběhly dva měsíce a holky udělaly docela značný pokrok, a proto jsem požádal vedení brodeckého klubu a
zároveň i starostu Brodku u Konice pana Nováka, zda-li by bylo možné děvčata přihlásit do
soutěže žen. Jelikož je soutěž finančně náročná, muselo se vše
řádně projednat. Nakonec jsme
s děvčaty dostali zelenou a tudíž
se můžeme na premiérový start
v mistrovské soutěži připravovat, čímž bych chtěl všem těm,
kteří nám dali požehnání poděkovat. Dále bych chtěl podotknout, že i když bychom měli

Naženou Kostelci strach?Nově tvořený dívčí tým TJ Sokol Brodek u Konice
chce vpříští sezóně čeřit vodu vMoravskoslezské divizi
mít nastávající sezónu finančně
pokrytou, tak nás čeká nelehký
úkol jak sehnat sponzory, abychom mohli mít plynulý průběh
dívčího fotbalu zajištěn po finanční stránce i v budoucnosti,
protože holky by si to svým dosavadním přístupem zcela jistě
zasloužily. Závěrem bych chtěl
říci, že nás čeká zkouška ohněm

v podobě ženského turnaje
v Opatovicích u Přerova, který
se koná v polovině června,“ sdělil nám vyčerpávající informace
pan Takáč. O dalších podrobnostech ohledně dívčí kopané v
Brodku u Konice Vás budeme
informovat v dalších vydáních
Prostějovského Večerníku.
-rv-

"Buryho" fotbalová vzpomínka
Byl to obyčejný listopadový
den roku 2008. Chtěla tomu
nešťastná nehoda, nebo to byl
možná osud. V každém případě už nic nevrátilo okamžik,
který změnil život mnoha lidem. Především však tento
svět o jeden dobrý definitivně
a bez náhrady přišel… Jiří
Bureš se podobně jako řada
jiných českých fotbalistů hrajících v Rakousku zrovna
vracel z tréninku ve svém zahraničním působišti, když do
něj vrazilo jiné vozidlo. Následky byly tragické - rodákovi z Plumlova a odchovanci
prostějovského SK nebylo pomoci. Ve svých 34 letech tragicky zahynul.
Po skončení letošní fotbalové
sezony 2008-2009, do které se
Jiří Bureš ještě aktivně zapojil
jako hráč plumlovského Sokol
Oresva, se řada bývalých i současných fotbalistů rozhodla
uctít památku svého kamaráda.
Vzpomenout můžete s nimi charitativní fotbalové odpoledne s příznačným názvem
"VZPOMÍNKA NA JIRKU" je
totiž veřejnosti zcela přístupná.
Akce se koná již tuto SOBOTU
20. ČERVNA 2009 OD 14.00
HODIN ve fotbalovém areálu
“Borky” v Plumlově, kde tento
bývalý fotbalista a především
skvělý člověk i kamarád vyrostl. Populární “Bury” následně
přešel do Prostějova, kde oblékal dres Železáren i druholigového SK LeRK. Své si odehrál také za Relax Prostějov, s
nímž několikrát vyhrál Krajskou ligu i Mistrovství České
republiky v sálové kopané. Hostoval také v nižších rakouských soutěžích.

Celé fotbalové odpoledne pak
má být pietní vzpomínkou na
tohoto útočníka, který vynikal
svojí poctivostí a vynikajícím
tréninkovým přístupem i lidským charakterem. Improvizovaného turnaje se zúčastní tři
týmy, s nimiž Jiří Bureš spojil
svůj osud - mateřský Plumlov,
prostějovský Relax, pro jehož
partu žil, a pochopitelně výběr
SK LeRK, který bude pod hlavičkou letopočtu 1999 složen z
jeho bývalých spoluhráčů. A jak
je patrné ze soupisek, přijet má
hned řada výborných hráčů, kteří třeba brázdili či ještě brázdí
prvoligové a druholigové trávníky. Fotbaloví fanoušci se tak
mají určitě na co těšit!
Jako první se proti sobě postaví
ve 14:00 hodin TJ Sokol ORESVO Plumlov proti RELAX
Prostějov. O půldruhou hodinu
později změří Plumlovští síly s
týmem SK LeRK Prostějov
“1999”, který byl složen jen pro
tuto ojedinělou příležitost.
Závěr pak obstará souboj RELAXu s SK LeRK “1999”, jehož začátek je naplánován na sedmnáctou hodinu.
Kromě samotných fotbalových
mačů bude k vidění také několik
doprovodných soutěží pro
účastníky, ale i diváky, v nichž
se bude soutěžit o atraktivní
věcné ceny. Vstupné je dobrovolné, každý může přispět libovolnou částkou. Připraveno je
samozřejmě bohaté občerstvení
- pivo, nealko, guláš, udírna bude otevřena již od 12.00 hodin.
"Chtěli bychom pozvat všechny
přátele, kamarády, spoluhráče,
známé i příznivce, kteří Jirku
Bureše znali. Byl to výborný
člověk a myslím, že si zaslouží,

aby mu byla vzdána vzpomínka
tohoto druhu," míní František
Kocourek, muž, který je hlavou
sobotního klání. "Věříme, že si
do plumlovských ´Borek´ najde
cestu co nejvíce diváků tak, aby
celá akce měla důstojnou kulisu," dodal.
A koho, že mohou fandové vidět
přímo na trávníku? V dresu
Plumlova to budou například
Stužka, Jiří Kiška, Grmela, Radek Bureš, Ševcůj, Frýbort, Parák, Křupka, za Relax nastoupí
Kaštil, Černý, Petr Kiška, Pavel

Kiška, Voráč, Spáčil, Frantík,
Růžička, Bárta, dres SK LeRK
Prostějov “1999” by pak měli
obléknout mj. Tomáš Bureš
(1.FC Brno), Ivo Zbožínek (FC
Tesoma Zlín), Aleš Urbánek
(dříve Slavia Praha, Sparta Praha, Artmedia Petržalka), Tomáš
Randa (dříve Sigma Olomouc,
dnes 1. FC Slovácko), Libor Baláž (dříve 1. FC Brno), Jiří Liška
(FC Slovan Liberec), Milan
Boušek (dříve Staré Město), Ivo
Krajčovič (dříve Sigma Olomouc), Roman Drga (dříve Zlín,

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- mediální partner

Brno, Jihlava), Zdeněk Opravil
(dříve Sigma Olomouc, České
Budějovice), Jiří Gába (dříve
Sigma Olomouc), Zdeněk Houšť (dříve Brno), Roman Juračka
(dříve Jihlava, Hradec Králové),
ale i Lubomír Keluc, Petr Gottwald, Jaroslav Kopecký, Michal
Kopecký, Drahomír Zelina,
Valdemar Horváth, Pavel Svoboda, Jan Stráněl a další.
Takže, je určitě se na co těšit; už
tuto sobotu 20. června 2009 v
Plumlově - "VZPOMÍNKA NA
JIRKU".

15. června 2009

Hokejové Jestřáby děsí strašidlo skupiny Střed
„Soutěž bych neodhlásil, ale odstoupil bych jako sponzor,“ říká Zdeněk Zabloudil
Původní rozhodnutí aktivu
druholigových hokejových klubů o tom, že by měl prostějovský
klub HK Jestřábi startovat ve
skupině Střed nerozlítilo jen
početnou enklávu příznivců
hanáckého klubu, kteří po oficiálním vydání tohoto závěru
doslova zavařili klubový web,
ale v neposlední řadě i samotného klubového šéfa Zdeňka Zabloudila. Toho jsme požádali v rozhovoru o jeho názor
na celou pro většinu normálně
uvažujících a to nejen sportovních fanoušků zcela nesmyslný
návrh.
¤ Jak na vás zapůsobilo rozhodnutí o zařazení Prostějova
do skupiny Střed?
(Povzdech) „Pro nás je to určitě
hodně špatná zpráva, protože se
to hodně citelně dotkne chodu
celého klubu především ekonomicky. Kdybychom totiž jezdili
takové dálky, tak by to pro nás
bylo minimálně o čtyřista tisíc
korun dražší. V době kdy chceme stabilizovat klub a přilákat
na naše zápasy více diváků, tím
že budeme hrát někde ve Středu
je taková vize málo pravděpodobná. Tímto rozhodnutím se
nám naše plány dosti nabourávají.“
¤ Zmínil jste nárůst rozpočtu
vzhledem k cestování. Co na
to říkají sponzoři?

„To je další věc. Velkých, takzvaných generálních sponzorů
celkově ve sportu ubývá. My se
tedy obracíme na větší množství
těch menších a naším zájmem je
naplňovat zčásti rozpočet i příjmy ze vstupného. V případě našeho zařazení do skupiny Střed,
by tyto příjmy byly určitě nižší.
My máme sponzory z 80% mimoregionální a pro ty by určitě
také jejich prezentace až někde
v Čechách asi nebyla tak zajímavá.“
¤ Dá se s tím rozhodnutím ještě něco dělat?
„Pevně věříme, že ano. Ve středu 17. června je v Praze další aktiv, na kterém jednoznačně vyjádříme náš zájem rozšířit skupinu Východ na 14 celků. Pokud by tohle neprošlo, tak chceme, aby místo nás šla do skupi-

Pojede se do Přerova? Nejvyhrocenější zápasy se sousedním Přerovem jsou
vinou nepochopitelného svazového rozhodnutí vakutním nebezpečí
foto: 2x Zdeněk Pěnička
ny Střed Břeclav.“
důvodem proč právě Břeclav je
¤ Proč právě Břeclav?
i ten fakt, že tamnímu klubu kry„To je jednoduché. Břeclav na- je z 80% město, takže to jejich
jezdí v jednom kole za soupeři rozpočet až tak nezatíží.“
ve skupině Východ 4017 kilo- ¤ Jak se na to tváří ostatní mometrů a Prostějov za stejnými ravské kluby, jste s nimi ve
protivníky 2119! Pokud však spojení?
budeme hrát skupinu Střed (s „My jednáme se všemi účastKlatovy pozn. red), tak absolvu- níky skupiny Východ a chceme,
jeme kilometrů 4814 a Břeclav aby všech 14 klubů z Moravy
4778! Navíc my jsme oproti hrálo v jedné skupině. To předBřeclavi tradičním ligovým klu- neseme na středečním aktivu.
bem, který působí v 1. nebo 2. li- Kdyby tohle neprošlo, tak se buze posledních dvacet let a hodně deme ohlížet na to kdo je stávavelký počet utkání tak má jícím modelem nejvíce znenádech derby, čímž se právě výhodněn a to jsme v současBřeclav chlubit nemůže. Dalším nosti jednoznačně my! Napří-

klad šéf šternberského klubu
Trunda mi říkal, že kdyby tam
zařadili jeho klub tak by to nehráli, odhlásili by se ze soutěže.“
¤ Vy jste také údajně uvažoval
o odhlášení mužů ze soutěže?
„Ano uvažoval jsem o tom.
Kdybychom měli být ve skupině Střed, tak by pro nás působení v této soutěži nebylo atraktivní. My jsme šli před rokem do
prostějovského hokeje s tím, že
chceme něco vybudovat a konsolidovat. Pokud by svaz posvětil to původní rozhodnutí tak by
se nám to pochopitelně nelíbilo.“
¤ Pokud tedy nebude Prostějov zařazen do skupiny
Východ, tak soutěž odhlásíte?
„Ne to bych neudělal. Odstoupil
bych však z 90% jako sponzor.
Soutěž bych určitě neodhlásil,
ale z pozice sponzora bych svůj
podíl nabídl jinému zájemci!“
¤ Máte nějaké informace ze
svazu, že by Prostějov byl
vrácen na Východ?
„Byli jsme telefonicky ujištěni,
že se s tím bude určitě něco dělat. Sami svazoví představitelé
uznali naše znevýhodnění. Jsou
tam dvě možnosti. Buď rozšíření skupiny Východ na 14 účastníků nebo přesunutí Břeclavi do
Středu místo nás.“
Zdeněk Vysloužil

Jména posil zatím nejsou známá
„Někteří hráči budou hodně zajímaví,“ prozradil Aleš Flašar
Druholigový tým HK Jestřábi
Prostějov konečně v uplynulých
dnech odtajnil jména soupeřů
v předsezónní přípravě. Svěřenci
trenéra Aleše Flašara absolvují
před ostrým druholigovým startem zatím s jistotou sedmičku duelů, z nichž tři zápasy bude hostit
i prostějovská Víceúčelová sportovní hala-ZS. Nejatraktivnější
z pohledu fanoušků budou dozajista střety s nedalekým rivalem
z Přerova a také ambiciózním nováčkem druhé nejvyšší soutěže
Šumperkem. „Zatím máme dohodnutých sedm utkání a chtěli
jsme domluvit ještě jeden dvojzápas. Vesměs se však zájemci o
přípravná utkání rekrutovali jen
z druholigových celků a tomu se
snažíme vyhnout, protože se
s nimi dost nahrajeme v sezóně.
Zájem jsme měli o Třebíč, Znojmo nebo Jihlavu, ale všichni už
mají plnou termínovou listinu.
Zatím máme tedy pořád dva termíny volné, ale pokud by to nevyšlo, tak si myslím, že ta sedmička bude dostačující,“ vyjádřil se
ke skladbě zápasové přípravy
prostějovský kouč Aleš Flašar.
Lodivod prvního jestřábího ko-

manda také vysvětlil proč uvidí
prostějovští fanoušci nový tým
jen třikrát na vlastní oči. „Přípravná utkání se domlouvají většinou
jako dvojzápasy, ale to je trochu
problém, protože jsme druholigový tým. Nás třeba oslovil Havlíčkův Brod s nabídkou hrát jen u
nich a já jsem jim vyšel vstříc,
protože konfrontace s prvoligovým celkem je vždy přínosná,“
vysvětlil nelehkou pozici druholigového účastníka trenér Flašar.
Jména předsezónních soupeřů
jsou tedy známá, ale to co fanoušky nejvíce zajímá, tedy nacionále budoucích posil stále na denní světlo klubové vedení nepouští. „Jména nových hráčů vám
opravdu v tomto období ještě neřeknu. Potvrdím jen Kučírka a
Lukáše Bučka,“ s úsměvem odbyl dotazy na skladbu jestřábího
kádru jeho kormidelník, který
však vzápětí dodal: „S šéfem
klubu panem Zabloudilem však
představu máme. Konkrétní
jména prozradíme až koncem
srpna. Nemá to v tomto čase význam. Vypadá to na první pohled,
že se nic neděje, ale my jsme
s hráči, o které máme zájem

v kontaktu. Někteří trénují ve
svých mateřských klubech a vybíráme zhruba mezi třicítkou až
čtyřicítkou hokejistů. Některá
jména, která se v Prostějově objeví jsou hodně zajímavá a
s jistotou je místní fanoušci uvítají,“ s neústupností náctileté panny
nechtěl ani náznakem prozradit
ani jedno jméno Aleš Flašar. Nejvíce přetřásanou otázkou dnešních dnů je však zcela jistě možnost působení v české skupině,
která je podle mnohých výkonnostně slabší. Tím pádem
z pohledu trenéra určitě zajímavější. „Ono se to vykládá, ale
mám třeba informace, že Písek
udělá všechno proto, aby postoupil do 1. ligy. Údajně mají mužstvo poskládané jen z profesionálů,
takže já bych to tak určitě neviděl.
Možná tam nebude takový nátlak
šesti, sedmi silných klubů jako u
nás na Východě. Co však já mám
zprávy, tak ten Písek skupuje
hráče jako na běžícím páse,“ neviděl snazší cestu nahoru
v případě zařazení do skupiny
Střed Aleš Flašar. Sám kouč však
tomu, že by Prostějov musel působit mezi českými kluby nevidí

Jména pod pokličkou. Stupeň nejvyššího utajení zatím nese
skladba mužského kádru HK Jestřábi Prostějov. Zatím poslední známou
jistou staronovou tváří je obránce Lukáš Buček z VOKD Poruba, který už působil
vProstějově ve druhé polovině minulého ročníku.
Foto: Zdeněk Pěnička
jako pravděpodobnou. „Já se
přiznám, že jsem nad tím ani moc
nepřemýšlel. Když se na to podívá laickým okem normální
člověk tak všechny argumenty
hrají pro zařazení Prostějova do
Východu. Já jsem byl v na tom
aktivu v Praze a 95% zástupců

moravských klubů hlasovalo
proto, aby Prostějov zůstal ve
skupině Východ. Také většina zástupců ze Středu dala hlas na to,
abychom zůstali na Moravě,“
kroutí hlavou nad nesmyslným
rozhodnutím svazu první muž
hanácké střídačky.
-zv-

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.
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KILOMETRY ROZHODNOU
Na středeční pražský aktiv druholigových klubů pojedou zástupci
HK Jestřábi Prostějov vyzbrojeni následujícími tabulkami, na kterých chtějí dokázat ostatním zástupcům, že zařazení klubu ze srdce Hané do skupiny Střed je holým nesmyslem. Hlavním trnem
v oku prostějovských představitelů je skutečnost, že místo tradičního moravského hokejové zástupce v podobě HK Jestřábi zatím
figuruje ve dvanáctihlavém pelotonu skupiny Východ exnováček
z Břeclavi. Tedy klub bez tradice a tím pádem i bez jakékoliv vazby ať už hokejové nebo fanouškovské na zbylé moravské kluby.
Při pohledu na níže uvedené tabulky musí každého udeřit do očí,
že logickým účastníkem skupiny Střed by měla být místo Prostějova Břeclav!
Tabulka č. 1:
2. LIGA SKUPINA STŘED
Nejrychlejší cesty podle plánovače tras v km tam i zpět
KAM
KLATOVY
JINDŘ. HRADEC
KUTNÁ HORA
BENEŠOV
NYMBURK
PELHŘIMOV
KOLÍN
MILEVSKO
PÍSEK
ŽĎÁR N. SÁZ.
BRNO
CELKEM

PROSTĚJOV
784 km
440 km
418 km
500 km
450 km
358 km
436 km
500 km
540 km
268 km
120 km
4814 km

BŘECLAV
778 km
432 km
410 km
494 km
476 km
352 km
430 km
492 km
534 km
260 km
120 km
4778 km

Tabulka č. 2:
2. LIGA SKUPINA VÝCHOD
KAM
PROSTĚJOV
PŘEROV
55 km
VSETÍN
202 km
ORLOVÁ
270 km
ŠTERNBERK
78 km
HODONÍN
200 km
UNIČOV
98 km
VAL. MEZIŘÍČÍ
162 km
OPAVA
222 km
NOVÝ JIČÍN
168 km
FR. MÍSTEK
218 km
BŘECLAV
224 km
OSTRAVA-PORUBA
222 km
CELKEM
2119 km!!!

BŘECLAV
280 km
258 km
494 km
298 km
47 km
318 km
384 km
444 km
390 km
438 km
224 km
442 km
4017 km!!!

Dorost bude i v příští sezóně ligový!
Prakticky ihned po konci minulého soutěžního ročníku si vytyčilo vedení hokejového klubu HK Jestřábi Prostějov jako hlavní cíl
vrátit sestoupivší dorostence zpět ligové soutěže. To se v průběhu
května podařilo a převod licence z HC Krnov na prostějovský
klub už musí jen formálně stvrdit ČSLH. „Je pravdou, že zpětné
získání dorostenecké ligové licence bylo jedním z našich stěžejních letních úkolů. Ten nešťastný sestup bych dával za vinu tomu
faktu, že nám z důvodu nejistoty před loňským ročníkem odešla
spousta hráčů. V dnešní době už je však situace úplně jiná a my
jsme udělali maximum pro návrat dorosteneckého ligového hokeje do Prostějova,“ popsal anabázi dorostu klubový předseda
Zdeněk Zabloudil. Sestup dorosteneckého týmu z ligové soutěže
však jen pověstnou špičkou ledovce povětšinou nepříliš uspokojivých výsledků všech prostějovských mládežnických výběrů.
„V blížící se sezóně přecházíme na modernější tréninkové metody a celkově se naší mládeži chceme mnohem více věnovat. Před
mým příchodem se tyto kategorie dosti zanedbávaly, jak po tréninkové stránce, tak i co se týká rozšiřování členské základny.
Všechno je to jen o zájmu a tvrdé práci. Já pevně věřím, že stejně
jako první tým, tak i mládež půjde výkonnostně jen a jen nahoru,“ upozornil na důležitost výchovy vlastních hráčů Zdeněk Zabloudil.
-zv-

Mladí hokejisté nezahálí
Vedení mládežnické sekce HK
Jestřábi Prostějov se věnuje
svým ovečkám i v době takzvané hluchoty. Poctivou a
mnohdy nezáživnou letní přípravu zpestřují mladým hokejistům zajímavé turnaje v jiných
sportovních odvětvích. Závěrem května uspořádal prostějovský hokejový klub fotbalový
turnaj pro žáky šestých tříd.
V konkurenci pěti týmů prokázali mladí Jestřábi, že ani kulatý nesmysl jim není cizí. Nakonec obsadili druhou příčku za
vítězným školním výběrem ZŠ
Kollárova a to se stejným bodovým ziskem jen vinou horšího
skóre. Na třetí pozici se umístili

reprezentanti ZŠ Palacká, čtvrtým týmem byli šesťáci ZŠ Letní Pole Vyškov a pátí fotbalisté
ze ZŠ Jana Železného.
Minulý pátek pak hostila palubovka prostějovské Víceúčelové sportovní haly-ZS turnaj
pátých tříd ve florbale. V tomto
sportovním odvětví prokázali
mladí hokejisté, že jim je tento
sport mnohem bližší a
v konkurenci pětice týmů obsadily výběry HK Jestřábi dvě
první příčky. Na třetím postu
stanuli florbalisté v barvách ZŠ
Jana Železného, čtvrtá byla ZŠ
E. Valenty a pátou příčku obsadila ZŠ Palacká-Čechovice.
-zv-

JESTŘÁBÍ PŘÍPRAVY
Čtvrtek 13. srpna, 18.00 hodin:
HK Jestřábi Prostějov - HC Frýdek-Místek (2. liga)
Úterý 18. srpna, 18.00 hodin:
HC Frýdek-Místek - HK Jestřábi Prostějov
Čtvrtek 20. srpna, 18.00 hodin:
HC Rebel Havlíčkův Brod (1. liga) - HK Jestřábi Prostějov
Úterý 25. srpna, 18.00 hodin:
HC Zubr Přerov (2. liga) - HK Jestřábi Prostějov
Úterý 1. září, 18:00 hodin:
HK Jestřábi Prostějov - HC Zubr Přerov
Čtvrtek 3. září, 18.00 hodin:
Salith Šumperk (1. liga) - HK Jestřábi Prostějov
Úterý 8. září, 18.00 hodin:
HK Jestřábi Prostějov - Salith Šumperk
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Výkonnostně posunul VK Prostějov ligu někam dál
„V případě setrvání Spalové to nebylo o penězích,“ říká Petr Chytil
Nejvyšším mužem veleúspěšného prostějovského sportovního
klubu VK Prostějov je od jeho vytvoření předseda správní rady
Petr Chytil. Za krátkou dobu působení se „jeho“ klub dokázal vydrápat na pozici suverénní české
jedničky a dal také o sobě a také
celém regionu Hané důrazně
vědět v Evropě. O tom jak je klubový šéf spokojen s dosavadním
působením VK Prostějov na ženské volejbalové mapě a také na to
jaké má plány v nejbližší budoucnosti jsme se ho zeptali
v exkluzivním rozhovoru pro
Prostějovský Večerník.
¤ Jak byste s odstupem hodnotil
uplynulou sezónu?
„Tak určitě je potřeba říci, že já
osobně spokojen jsem, protože
jsme splnili všechny cíle, které
jsme si před sezónou vytyčili. Pro
mě bylo velice příjemným zjištěním, že jsme se neztratili
v evropské konkurenci. Velice důstojně jsme v Champions League
reprezentovali celý český volejbal. Vyrovnaná bilance tří výher a
tří proher doposud všechny ostatní celky posunovala do dalších
bojů, ale nás bohužel ne. Takže
suma sumárum, s výsledky spokojenost, s celkovou atmosférou
v týmu a také v tom jak realizační
tým dokázal vytvořit jednolité
družstvo.“
¤ Ruku na srdce. Představoval
jste si to až tak jednoduše?
„Tak to bychom se museli vrátit
samozřejmě o tu sezónu zpět.
Ztoho premiérového roku jsme se
poučili. Také jsme měli poměrně
velké očekávání a nakonec jsme
skončili na čtvrtém místě. To poučení jsme vnesli do toho uplynulého ročníku. Udělali jsme maximum pro to, aby to bylo jednodušší. Ve sportu však nejde dopředu
naplánovat nic. Ono se zdá, že to
jde samo, ale vždycky se musí
udělat obrovské penzum práce i
v zákulisí. V lize mistryň jsme
s těmi silnými soupeři při našich
výhrách museli mít i trochu štěstí.
V naší lize se zdá, že jsme prošli
hladce, ale například ta finálová
série byla hodně vyrovnaná a tudíž obrovský nápor na psychiku.
Zas tak hladké to tedy nebylo, i
když to tak na první pohled vypadalo.“
¤ Cítil jste oproti minulé sezóně
určitou změnu ve vnímání vašeho klubu ostatní konkurencí?
Všichni určitě nepřivítali
s otevřenou náručí štiku ve
svém rybníce.
„To bylo dáno už jen velice respektovanou osobností trenéra

pana doktora Čady a také působením manažera Petera Gogy. Oba
jsou ve volejbalovém prostředí
velice respektovanými personami. My se snažíme chovat
k ostatním klubům snažit chovat
co možná nejvstřícněji a přátelsky. Jasné však je, že když se někdo takový jako my vynoří , tak to
určitě nenesou všichni dobře. Na
druhé straně si myslím, že jsme
udělali strašně moc pro celý český
volejbal právě tím působením
v Evropě. Také se naším vstupem
zvýšila i celková medializace tohoto sportu v naší republice. Také
výkonnostně jsme určitě celou ligu posunuli někam dál. Pokud tedy budou naši konkurenti objektivní, tak to nebude o tom, že bychom někomu vadili, ale spíše o
tom, že nás respektují za to co se
nám podařilo.“
¤ Jak tomu bylo s pohledem na
VK Prostějov v Champions League?
„Moje první zkušenost byla
z vídeňské radnice, kde se loni
v červnu tato soutěž losovala.
Tam jsem vlastně poprvé zažil ten
pocit, že se nám náš projekt poda-

to jak to u nich funguje. My jsme
s tím však neměli problém, protože většina našich projektů je na
světové úrovni, ať už se to týká tenisu, atletiky nebo čehokoliv jiného. Máme tedy určité zkušenosti a
řekl bych, že zajištění domácích
zápasů bylo snadné. Také jsme
byli oceněni na půdě CEV (Evropská volejbalová federace), že
jsme to zvládli velice dobře. Když
jsem měl třeba možnost jet se podívat na naše utkání venku, tak si
myslím, že naše domácí utkání
jak po organizační stránce, vybavenosti haly a také divácké kulisy
patřily k těm nejlepším. Troufám
si tedy říci, že jsme spíše nasadili
laťku my těm ostatním (úsměv)“.
¤
Přesto,
nemrzí
vás
s odstupem, že jste nakonec nepostoupili?
„Tak spíše v nás bylo to zklamání
v ten daný den, kdy jsme absolvovali poslední utkání. Po Murcii
jsme netrpělivě studovali a sledovali internet. Byly tam stále tři nebo vlastně čtyři alternativy jak bychom se mohli dostat dál, ale nevyšlo to. Na druhou stranu si myslím, že je to vývoj a zkušenost. Ne

„Důležitým faktorem divácké
atraktivity je jistě také spojení
vysokého sportovního výkonu
s takovou tou ženskou elegancí.“
řilo dostat do velkého světa. Jednak celý ten losovací akt byl velice noblesní a když pak v tom osudí přibývala ta jména našich potencionálních soupeřů, protože
my jsme šli až z toho posledního
koše, tak tím teprve začal člověk
žít. Měl jsem ten pocit, že tam nejsme jen za VK Prostějov, ale za
celou republiku. Přiznám, že se
jednalo o velice příjemný pocit.
Vstoupili jsme mezi tuto smetánku na divokou kartu, takže jsme
mohli být právem podceňovaní.
Dokázali jsme však, že se nám podařilo na české poměry vytvořit
hodně silný klub. V průběhu soutěže jsme už pak díky výsledkům
nebyli bráni jako outsider.“
¤ Byla na vás jako na nováčka
také více zaměřena pozornost
kontrolních orgánů co se týká
pořadatelství domácích zápasů?
„Tak určitě, že se federace u těch,
které se nově objeví více zajímá o

všechno se dá tak rychle přeskočit
a snad se to štěstí přikloní na naši
stranu v té příští sezóně.“
¤ Co stavíte z marketingového
hlediska výše. Tuzemskou suverenitu nebo účast v lize mistrů?
„Já si myslím, že se to v našem
případě nedá oddělit. Postavili
jsme tým tak, aby uspěl v Evropě.
Z toho jasně vyplývalo, že to družstvo pokud bude takhle postaveno musí v tuzemsku dominovat.
Já jsem jen rád, že jsme to potvrdili. Když to vezmu marketingově, tak určitě větší pozornost i
díky televizním přenosům poutala Champions League. Já to však
beru jako činnost klubu celkově.
Kdybychom však nehráli
v Evropě a byli dominantní jen
v Česku, tak to není určitě tak zajímavé jako v tomto případě kdy
se nám dařilo na obou frontách.“
¤ Loni i letos jste žádali o divokou kartu do LM. V obou
případech jste ji dostali. Jaké

Děkuji, dobrá práce.Krátce po posledním míči loňské sezóny děkuje Petr Chytil trenéru Čadovi

foto: Jiří Vojzola

jste měli v porovnání naděje
tehdy a letos?
„Loni jsme byli vočekávání, které
mohlo dobře dopadnout a dopadlo. Letos jsme tu kartu získali a
přiznám se že jsme s tím počítali.
Ta pozice byla letos díky výše

z nejlepších liber Evropy. Určitě
zůstane smečařka Ivča Bramborová a blokařka Tomašeková a kapitánka Solange Soares. To je ta
osa. Každopádně však dojde ke
změnách na postech Pušněnkovové, Thomasové a Wittockové.“

„Například ta finálová série byla hodně
vyrovnaná a tudíž obrovský nápor na
psychiku. Zas tak hladké to tedy nebylo, i když to tak na první pohled vypadalo.“
zmíněným důvodům snazší.
Nicméně jsme o kartu museli
žádat, protože Česko nemá koeficient na to abychom tu Champions League hráli automaticky. Na
druhou stranu se CEV rozhodl
snížit počet těch zúčastněných
klubů na šestnáct, takže to bylo
zase o to těžší. Nicméně to dobře
dopadlo a tak se můžeme opět
těšit na další ročník v lize mistryň.“
¤ Zmínil jste zúžení počtu
účastníků. Nebojíte se zvýšené
konkurence?
„Samozřejmě, že se tak kvalita
mnohem více zkoncentruje.
Určitě bychom rádi uspěli a postoupili ze skupiny, ale bude to
hodně obtížné.“
¤ Za úspěch tedy budete považovat jen postup?
„Tak abych to řekl ze široka.
Agentura TK PLUS chce jen vyhrávat a dělat úspěšné projekty.
Každopádně tedy nevyvíjíme
snahu, abychom se pohybovali
někde v průměru té činnosti, které
se věnujeme. Uděláme tedy
všechno proto, aby bylo co nejvíce vítězství. Opakuji však, že ne
vždy se to ve sportu podaří.“
¤ Proslýchá se také že máte
zájem o uspořádání Final Four
ligy mistryň?
„To jsme také probírali se zástupci
CEVu. Ta možnost pořádat Final
Four tam je. Diskuze na toto téma
v nějakých konkrétnějších obrysech proběhne závěrem června ve
Vídni při losování základních skupin Champions League. Šance
tam tedy určitě je. Naše agentura je
podle mého názoru schopna vytvořit požadované podmínky. Není to však ještě definitivní a my navíc přesné podmínky a záměry
CEV neznáme. Má to však pro nás
logiku, aby když projevíme o pořadatelství zájem byl ve hře náš
tým. Nebudeme přece pořádat Final Four pro ostatní celky. Určitě
bychom chtěli, aby o tom víkendu
tady v Prostějově byla i vidina
sportovního úspěchu.“
¤ Kádr projde některými změnami. Myslíte, že bude v jeho silách se do evropského finále dostat?
„Je pravdou, že hráčský kádr dozná určitých změn. Naopak realizační tým bude pokračovat
v loňské sestavě, protože odvádí
plně profesionální práci k naší
spokojenosti. Co se týká hráček
tak tam ke změnám opravdu dojde. Stejně jako v loňském roce
jsme, ale dali volnou ruku panu
Čadovi, který má naši plnou
důvěru. Loni se mu to podařilo, takže není důvod na tom něco měnit. My s ním akorát diskutujeme
na téma o podmínkách, té které
hráčky.“
¤ Konkrétní jména nám neprozradíte?
„V této době mohu říci, že se nám
podařilo dohodnout a jsme moc
rádi, s Miladou Spalovou, zůstává
také Markéta Tomanová, jedno

¤ Nahradí je zase zahraniční
hráčky?
„V této fázi to tak vypadá. Zatím
nebudu konkrétní jmenovitě, ale
naším zájmem je posílení s tím
výhledem, že chceme postoupit
ze základní skupiny LM.“
¤ Jak to nesly hráčky, které musely odejít?
„Tak musím říci, že ani jedna
členka loňského kádru nechtěla
náš klub opustit. Všechny projevily zájem pokračovat ve VK Prostějov. To je také důkaz toho, že ta
parta byla opravdu hodně soudržná.“
¤ Jak moc práce vám dalo
přesvědčování Spalové?
„Myslím, že se jednalo o kolektivní dílo. Hodně ji určitě přesvědčilo to, že se zde bude opět hrát
Champions League a byl zde
výtečný kolektiv. Také určitě
hrálo velkou roli kvalitní tréninkové zázemí a také ten fakt, že

„Soli“ splatila důvěru. Jedinou hráčkou, která dostala důvěru po nevydařené premiéře byla brazilská kapitánka Solange Soaresová. Ta ji splatila vrchovatou měrou, dovedla své spoluhráčky ktitulu!
Foto: archiv
došlo i k dohodě ohledně financí a
to k vzájemné spokojenosti.“
¤ Za krátkou dobu činnosti jste
se dostali ve volejbale do pozice
například
basketbalového
Nymburku. Ten snižuje rozpočet, jak jste na tom vy?
„Já si myslím, že ten rozpočet bude zhruba na stejné úrovni.
V případě, že by byl vyšší, by
záleželo na tom jestli budeme pořádat Final Four. Museli bychom
zaplatit CEV nemalou částku za

podporu prostějovské sportovní veřejnosti. Myslíte, že se
s klubem sžila?
„Tak to asi není otázka pro mě. To
byste se spíš musel zeptat právě
mezi tou veřejností. Co se týká
návštěvnosti tak je z naší strany
určitě spokojenost. Asi nikdy
v Prostějově nedosáhneme atmosféry, kterou jsme zažili například v Rijece, kdy nám šel při jejich setbolech doslova mráz po
zádech. To bylo opravdu frene-

Tak nám to vyšlo. Klubový předseda Petr Chytil společně se svým zástupcem a šéfem Modřanské potrubní Tomášem
Medkem po posledním finálovém utkání sBrnem
foto: Jiří Vojzola
jsme dodrželi všechno co jsme si
domluvili před sezónou. Velkou
roli určitě sehrála i osoba trenéra
Čady, se kterým má Milada nadstandardní vztahy. Absolvovala i
rozhovor s panem doktorem Černoškem. Zkrátka všichni ji tlačili
k tomu, aby ještě minimálně rok
upřednostnila volejbal před rodinou. Podařilo se a je to dobře.
(spokojený úsměv)“
¤ Hrály v tom roli i finance nebo
jen její chuť dále hrát?
„Finance určitě hlavní roli nehrály. Ona sice neměla smlouvu,
takže jsme jí dali novou, ale
v jejím případě, jak já jsem ji poznal to určitě nebylo o penězích.
Je to o tom, že ona má chuť dokázat ještě něco na evropském poli a hodně jí také lidsky sedly
ostatní spoluhráčky. To byl asi
zásadní důvod. Samozřejmě, že

HLAVNÍ PARTNEØI VK PROSTÌJOV

pořadatelská práva. Pokud tedy
budeme pořádat finálový turnaj
LM tak bude vyšší, pokud ne tak
bude na stejné úrovni.“
¤ Je rozpočet plně zajištěn na
příští sezónu?
„V současné fázi mohu říci, že
ano. Mohu jen poděkovat za
vstřícnost našemu generálnímu
partnerovi Modřanské potrubní,
kdy ve své podstatě pan Medek
jako šéf firmy reaguje na naše
zvyšující se cíle. S vyššími cíli se
pochopitelně navyšuje i celkový
rozpočet. Takže z této strany
cítíme velkou vstřícnost. Také při
pravidelných schůzkách správní
rady tuto problematiku řešíme a
děláme všechno proto, abychom
ten finanční chod klubu zajistili.
Také Agentura TK PLUS pracuje
velmi usilovně.“
¤ Jak za ty dva roky vnímáte

tické prostředí na hranici regulérnosti. Určitě však máme nejvyšší
návštěvy v lize a je vidět, že se diváci na ty zápasy těší. Zájem tady
určitě je. Je dobře, že Prostějov je
také takovou baštou rekreačního
volejbalu a z těch desítek týmů se
rekrutuje také dost našich příznivců. To jsou lidé, kteří mají volejbal
rádi. Důležitým faktorem je jistě
také spojení vysokého sportovního výkonu s takovou tou ženskou elegancí. Mám tedy pocit, že
na ten náš volejbal chodí lidé rádi.
Za to bych jim chtěl touto cestou
poděkovat a přál bych si, aby nás
svou přízní zahrnuli i v příštím roce. Také podle návštěvnosti našich webových stránek je o náš
projekt zájem. Myslím, že děláme
dobrou reklamu jak městu Prostějov a také Olomouckému kraji.“
Zdeněk Vysloužil

