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Michael Jackson ŽIJE!

To je strašná hrůza, POMOZTE

Představujeme nového člena redakce Místostarosta Uchytil navrhne, aby město poslalo 100 tisíc
Fanouškům dobré muziky vyrazila minulý týden dech zpráva o
smrti krále popu Michaela
Jacksona. Přestože malé menšině, i některým členům naší redakce, toto jméno absolutně nic
neříká a spíše smutní nad hubnoucími peněženkami v současné finanční krizi než nad
skonem legendárního zpěváka,
Večerník se rozhodl božského
Michaela uctít. A to po svém.
Hned v pátek ráno jsme totiž
přijali nového člena redakce.
Kotě černého koucourka jsme
pojmenovali příznačně Jackson
a budeme tedy napořád vědět,
že se členem naší redakce stal v
den smrti krále popu. Malý
chlupáč se u nás zatím zabydluje, spíše jen jí nebo splašeně
mňouká a většinu pracovní
doby prospí. Nicméně se okamžitě stal miláčkem nás všech!
-mik-

Děsivé povodně zasáhly sever
Moravy. Média každou hodinu
přinášejí aktuální zpravodajství a meteorologové předpovídají bouřky i přívalové deště až
do středy. Povodně si do doby
naší uzávěrky vyžádaly 13
obětí na lidských životech,
škody na majetku už přesáhly
miliardu korun. Do pomoci
lidem, kteří jsou na pokraji fyzických a psychických sil, se zapojují i lidé z Prostějovska.
Předseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Miloslav Vlček
předá finanční dar základní škole
v Hranicích na Moravě, která
byla vytopena. Prostějovský místostarosta Uchytil pak kromě
osobní pomoci navrhne v úterý
radním města, aby na sever Mo-

ravy schválili a poslali významnou finanční částku. "Navrhnu
pomoc ve výši 100 tisíc korun. Ty
povodně jsou strašné, vodou
ohrožení lidé potřebují kromě
morální i materiální a finanční
pomoc. Věřím, že peníze schválíme a nezůstaneme při tom sami,
kdo pomůže," uvedl pro Večerník
Vlastimil Uchytil.
Prostějovsku zatím velká voda
nehrozí, i když jak z minulosti
víme, naši občané mají už se záplavami své zkušenosti. "Doposud jsme neměli žádný výjezd,
který by byl spojován s ohrožením povodní. Jsme ovšem připraveni zasáhnout, snad to ale
nebude zapotřebí," řekl nám Josef
Nedělník z Hasičského záchranného sboru v Prostějově. -mik-

Malého Jacksona rozmazlujeme různými dobrotami, za
to nám mňouká do všech článků...

Na silnicích se tvrdě bouralo

Během uplynulých dnů došlo
na našich silnicích ke dvěma
zle vypadajícím nehodám. Je
jen otázkou štěstí, že se řidičům prakticky nic nestalo.
"V pátek 19. června odpoledne
jel čtyřiadvacetiletý řidič s
autem Škoda Fabia po silnici z
Prostějova na Výšovice. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou
dostal na mokré vozovce smyk,
vyjel mimo silnici, kde havaroval a převrátil auto na střechu.
Při havárii došlo k lehkému zranění řidiče, alkohol byl u něj vyloučen negativní dechovou
zkouškou. Škoda na vozidle se
odhaduje na 130 tisíc korun,"
informovala nás o prvním těžkém bouráku Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově. V úterý pak došlo
k havárce poblíž Prostějova.
"Ráno v 8.00 hodin jel řidič

foto archiv

zdroj foto www.kr-olomoucky.cz

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje zřídil krizovou linku 950 730 730, kde se mohou příbuzní obyvatel vodou zasažených oblastí Novojičínska dozvědět informace o svých
příbuzných. Linka je normálně zpoplatněna. Informační linka
724 186 926 (informace pro veřejnost o situaci na Jesenicku, o
příbuzných apod.) Humanitární linka 777 604 623 - nabídky humanitární pomoci.
Lidé mohou postiženým přispět zasláním dárcovské sms ve tvaru
DMS ADRA na číslo 87777, popřípadě zasláním příspěvku na
účet nadace Adra 99619961/0300, v.s. 211. Sbírku zřídila také společnost Člověk v tísni, přispívat můžete na konto Povodně 7202
7202 /0300.
Jak nám sdělili severomoravští záchranáři, mohou se přihlásit i
dobrovolníci, kteří by chtěli na místě pomoci lidem postiženým
záplavami. Pomoc prosím nabízejte na Krajské operační středisko
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, a to telefonem 950 770 012 nebo e-mailem: opis@olk.izscr.cz.
-mik-

Propadlý strop ohrožuje nájemníky
Zatímco první bourající řidič skončil s autem na střeše, ve druhém
případě bylo vozidlo srážkou odmrštěno do pole
osobního vozidla Škoda Favorit
po silnici z obce Čelechovice na
Hané směrem na Prostějov. Na
křižovatce silnic Kostelec na
Hané - Smržice vjel do křižovatky v době, kdy po hlavní silnici od Kostelce na Hané
projížděl řidič vozidla Škoda

Fabia a došlo ke střetu. Při dopravní nehodě došlo k lehkému
zranění řidiče Favoritu. Hmotná
škoda na vozidlech se odhaduje
na 90 tisíc korun. Ani v tomto
případě řidiči nepožili žádný alkohol před jízdou," řekla mluvčí
naší policie.
-mik-

Manžele Kočí bydlící v areálu bývalého cukrovaru v
Čelechovicích na Hané, trápí
propadlý strop v průjezdu,
který je jedinou přístupovou
cestou k jejich bytu (viz foto).
„Tento katastrofický stav
vstupní budovy nás denně
ohrožuje na životech, poněvadž musíme těmito prostory
procházet několikrát denně při
vstupu do pronajatého bytu,“
uvedl František Kočí. Manželé
Kočí jsou jedni ze dvou nájemníků, kteří žijí v rozsáhlém ob-

jektu, v němž výroba cukru
skončila již v roce 1982. Propadlý strop v průjezdu je důsledkem odtržené plechové
krytiny na střeše. Do budovy
prší a zatéká. Po roce 1989 objekt bývalého cukrovaru vlastnilo již několik firem. Manželé
Kočí se obrátili s žádostí o
pomoc na Stavební úřad v Prostějově. Ten svolal na termín v
polovině července za přítomnosti majitele objektu a dalších
orgánů státní správy místní šetření.

Hübner "nafasoval" 4 roky NATVRDO

Bývalý strážník Městské policie
v Prostějově Bedřich Hübner,
který proslul tím, že přes den
pomáhal lidem a v noci se
dvěma komplici přepadával a
vykrádal bary, stanul minulý
týden před soudem.
Soudkyně ho poslala na čtyři roky
do vězení s ostrahou, jeho komplic Václav N. bude za mřížemi o
rok kratší dobu. Mladá kadeřnice,
která oběma kryla záda, typovala
vhodná místa k přepadům a v jednom případě se i sama zúčastnila
loupežné akce, odešla ze soudní

síně s dvouletým podmínečným
trestem odnětí svobody.
Rozsudek v případě Hübnera a
Václava N. není ještě pravomocný, oba si nechali lhůtu na
rozmyšlenou, zda se odvolají.
Žena se odvolání na místě vzdala.
Připomeňme, že se všichni podíleli na ozbrojených přepadeních
provozoven v Plumlovské a Kravařově ulici a také v baru Omega
na Libušince. Hrozilo jim až
deset let vězení. Zřejmě proto některé překvapil poměrně nízký
trest pro muže, který vzhledem ke

svému zaměstnání u městské policie měl konat daleko jiné skutky
než sklouznout na šikmou plochu
zákona. "Odsouzený Hübner byl
doposud netrestaný, při vyšetřování ochotně spolupracoval s policií a jde o jeho první odsouzení.
Dle mého názoru je trest přiměřený. Je třeba přihlížet nejen k
přitěžujícím, ale také k polehčujícím okolnostem," zdůvodnila Večerníku své rozhodnutí Ivona
Otrubová, předsedkyně senátu
Okresního soudu v Prostějově.
-mik-

„O problému víme, nájemní- strukce kanalizace v Čelechokům umožníme přístup k bytu vicích,“ sdělil nám pan Trávníze zadní části areálu. Důvodem ček, zástupce majitele objektu.
prodlení je probíhající rekon-bp-

29. června 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Malí zlodějíčkové
V průběhu týdne strážníci vyjížděli jedenáckrát k drobným krádežím do prostějovských obchodů. V jednom případě se
jednalo o tři nezletilce ve věku
od deseti do třinácti let. Tyto děti kradly společně v jednom prostějovském supermarketu. Zde
si vyhlédly cukrovinky, které
uschovaly v batohu. Poté se
snažily s odcizeným zbožím
projít přes pokladní zónu. Pracovník bezpečnostní agentury
zadržel jedno dítě, dalším dvěma dětem se podařilo utéct. Zadržená dívka byla předána rodičům a dále uvedla jména dětí, se
kterými kradla.Všechny záležitosti byly postoupeny správnímu orgánu. Dítka byla zároveň
oznámena na odbor sociálních
věcí Městského úřadu v Prostějově.
V ostatních případech pachatelé nejvíce kradli sladkosti, alkohol, kávu a základní potraviny.
Pouze v jednom případě byla
udělena bloková pokuta, zbylí
zlodějíčkové skončí u správního orgánu.

To bylo o fous!
Kolem osmnácté hodiny bylo
na linku 156 nahlášeno, že na
sídlišti J. Zrzavého je nalomená
větev a hrozí její spadnutí, případné poranění procházejících
osob. Strážníci na místě zjistili,
že nalomená větev je opřená o
zaparkované vozidlo. Na místo
byli přivoláni hasiči, kteří nalomenou větev odstranili. Byl vyrozuměn i majitel vozidla, který
se dostavil na místo. Po ohledání naštěstí nezjistil žádnou škodu na vozidle.

Klečel u lavičky
Na žádost Policie ČR byli strážníci krátce před jednadvacátou
hodinou vysláni na Žižkovo náměstí. Zde se má nacházet muž,
který je pravděpodobně opilý a
není schopen chůze. Hlídka na
místě zjistila opilého dvaatřicetiletého muže, který klečel u lavičky a nebyl schopen komunikace ani pohybu. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána
rychlá zdravotnická pomoc.
Přítomný lékař po vyšetření
rozhodl o převozu opilého muže na záchytku. Následně strážníci zajistili doprovod muže do
Záchytné stanice, která je umístěna v Olomouci.

Poctivá nálezkyně
V dopoledních hodinách přijali
strážníci na linku 156 oznámení
od ženy, že našla peněženku s
doklady v jednom supermarketu. Na místo byla vyslána hlídka, která nález převzala. V peněžence se nacházela finanční
hotovost 2 100 korun, platební
karty a občanský průkaz. Hlídka se majitelku peněženky pokusila kontaktovat v místě bydliště, kde manžel sdělil, že manželka již šla ztrátu nahlásit na
Policii ČR. Dispečinkem byla
tedy kontaktována Policie ČR,
kde se již paní nacházela a chtěla zde podat oznámení o odcizení peněženky. Následně se dostavila na služebnu MP, kde jí
byl nález předán.

Hrozil výbuch
Krátce před polednem bylo
městské policii oznámeno Hasičským záchranným sborem,
že vyjíždí na požár vchodových
dveří na jednom sídlišti a bylo
požádáno o asistenci strážníků.
Hlídka na místě zjistila, že před
dveřmi panelového domu hořel
kanystr s neznámou látkou v
blízkosti hlavního uzávěru plynu pro tento dům. Oheň poškodil pozinkovaný svod a okolní
keře. Hlídce se na místě přihlásil svědek, který uvedl, že na
místě viděl dva mladíky, kteří
nesli v ruce kanystr. Navíc jednoho mladíka zná. Hlídce se nepodařilo kontaktovat mladíka v
místě bydliště. Jelikož zde došlo
k podezření ke spáchání trestného činu, byla na místo přivolána
Policie ČR, která si celou záležitost převzala k došetření.

Město jedná o zimní údržbě chodníků
Zdá se vám to přehnané?
Omyl. Léto sice sotva začalo,
prostějovští radní ale už teď
jednají o zimním úklidu chodníků. Jak totiž známo, před
časem vešla v platnost novela
zákona, kdy obecní úřady jsou
zodpovědné za všechny tyto komunikace v obci. Dříve měli určitou část chodníků před svými
domy na starost jejich majitelé,
to už ale není pravda. Jedná se
tak nyní o to, zda město bude v
zimě vůbec schopno zabezpečit
tak rozsáhlý počet komunikací
pro pěší.
"Takzvaný chodníkový zákon
nám nakazuje údržbu všech
chodníků tak, aby v zimním období byly schůdné. Pokud tak neučiníme, musíme povinně
neudržované chodníky označit.
To však nehodláme dopustit a tak
proběhlo v úterý první jednání
mezi radními a zástupci společnosti ASA Technické služby. Na

Majitelé domů už nejsou povinni uklízet v zimě chodníky. Tuto zodpovědnost převzalo nyní město
něm byly naznačeny body možného řešení, abychom zabezpečili
v zimě opravdu úklid všech těchto
komunikací," řekl Vlastimil
Uchytil, místostarosta města.
Ještě před novelou zákona se
ASA Technické služby starala v
Prostějově o 53 kilometrů chod-

níků, po novele počet kilometrů
vzrostl na zhruba 160. Podle provozního ředitele společnosti ASA
Technické služby je v silách této
organizace zimní údržbu chodníků zvládnout. Problémy mohou
nastat pouze v případě přístupových chodníků k jednotlivým

domům, zejména na sídlištích.
"Navrhneme městu, že zvládneme i tuto situaci. Můžeme v
zimním období najmout sezonní
pracovníky na posílení našich
úklidových čet," pravil Tomáš
Fajkus. "Jsou úseky chodníků,
které lze vyčistit od sněhu rychle
a bezproblémově. Ovšem u přístupových komunikací k obytným domům nemůžeme využít
stávající techniku, jsou příliš úzké
a tak se musí udržovat ručním
způsobem," dodal na vysvětlenou
Fajkus.
Jak jsme se dozvěděli, radní uvažovali dokonce o tom, že osloví
bytová družstva nebo soukromé
majitele domů a požádají je o to,
zda by si za finanční úhradu neuklízeli zmíněné chodníčky sami.
"I tato varianta skutečně padla, ale
bude probíhat ještě několik jednání, při kterých se rozhodneme
pro tu nejvýhodnější," uzavřel
místostarosta Uchytil.
-mik-

Policistů bylo na silnicích jako much
Zastavili 128 řidičů. Dva z nich pili, další spáchal trestný čin

Hned na úvod minulého týdne
překvapila mnohé řidiče rozsáhlá policejní razie na silnicích
celého okresu. Zkontrolovány
byly desítky šoférů a jejich vozidel. Desetina z nich neprošla
bez úhony.
"V pondělí 22. června 2009 proběhla na území Prostějovska rozsáhlá dopravně bezpečnostní akce.
Do akce bylo nasazeno celkem 20
policistů. V průběhu akce policisté
zkontrolovali celkem 128 vozidel.
Dopravních přestupků bylo zjištěno třináct. Jednalo se zejména o
nevyhovující technický stav vozidel a nepoužití bezpečnostních
pásů," informovala nás Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. V pondělí policejní hlíd-ky často měnily svá stanoviště, a to na různých místech
bývalého okresu. A v několika pří- také dva řidiče pod vlivem alko- řidičské oprávnění a dopustil se Také v budoucích dnech a týdpadech zjistili i daleko horší pro- holu. V jednom případě byl zjiš- tak svoji jízdou trestného činu," nech musíme na silnicích počítat s
vinění šoférů. "Policisté zjistili těn také řidič, který nevlastnil potvrdila Nedělníková.
-mik- daleko častějšími kontrolami policie

Pořadatelé festivalu se omluvili
Jak jsme již avizovali v minulém čísle, radní na začátku týdne řešili množství stížností občanů na hluk z hudební produkce, kterou v rámci rockového festivalu uspořádali v sobotu 13. června cyklisté na
prostějovském velodromu.
Prostějovští konšelé k nim nakonec po důkladné poradě byli shovívaví. Případ uzavřeli
pouhou výtkou.
"Porada vedení města projednala všechny záležitosti zmiňované
hudební produkce a disponujeme také omluvným dopisem ze
strany Sportovního Klubu Cyklistů. Je patrné, že cyklisté zásadním způsobem porušili smlouvu
s městem o výpůjčce velodromu,
ve které je jakékoliv pořádání
hudebních produkcí výslovně

Èerná kronika
Využil karty
Na ulici Dolní v Prostějově se
neznámý pachatel vloupal do
zaparkovaného vozidla Škoda
Fabia a odcizil majiteli peněženku s platebními kartami a
finanční hotovostí. Poté pachatel provedl neoprávněné
výběry finanční hotovosti z
odcizených platebních karet.
Majiteli vznikla škoda více jak
16 000 korun. Poškozený měl
v peněžence poznamenané
PIN kódy ke svým platebním
kartám.

Batoh z auta

zakázáno. Jde ale o první prohřešek, takže si nemyslím, že bychom měli postupovat nějakým
tvrdým způsobem. Spíše cítíme
nutnou potřebu lepším způsobem zvažovat, kde a do kolika
hodin podobné rockové koncerty pořádat. Cyklistům proto město adresuje pouze výtku," oznámil nám Vlastimil Uchytil, místostarosta města.
Pořadatelé festivalu ROCK VELODROM se již v minulém čísle omluvili všem, kterých se noční hlasitá produkce dotkla. “Bez
toho však takové akce pořádat
nelze. Chceme z této akce udělat
tradici, příště však určitě skončíme v dřívějším čase tak, abychom nenarušovali noční klid,”
uvedl Petr Hanzlík, který měl
přípravu programu na starosti.

Zároveň P. Hanzlík poděkoval
všem účinkujícím za precizní
výkony všem vystupujícím, pořadatelské službě, zvukařům i
strážníkům městské policie za
kontrolní činnost. “Již dnes se
nám zájemci, kteří chtějí příští
rok na tomto festivalu vystoupit,”dodal Petr Hanzlík. Jeho slova doplnil Petr Šrámek, předseda
SKC Prostějov. “Dle mého názoru, názoru samotných vystupujících a názoru diváků se jednalo o
velice vydařenou akci. Celý týden docházely výhradně kladné
ohlasy. Všichni účinkující si pochvalovali výborné ozvučení,
pódium a celkové prostředí místa konání. Veškeré technické vybavení bylo na vynikající úrovni.
Za velmi pozitivní považuji, že
celá akce i dění po akci samotné

proběhlo v naprostém klidu a pořádku, nic nebylo rozbito nebo
poškozeno a všichni se dobře bavili. Chci poděkovat všem členům SKC Prostějov, kteří obětovali spousty svého osobního volna jak přípravě, akci samotné a
následnému úklidu po akci. Jmenovitě potom Michaele Grulichové a Jaromíru Dědkovi, kteří
si vzali akci na starost a odvedli
profesionální práci. Na závěr
speciálně chci poděkovat našemu partnerovi, se kterým jsme
akci pořádali, a to Petru Hanzlíkovi. Spolupráce s ním byla skutečně nadstandardní a seriózní. S
takovým partnerem lze pořádat i
ty nejnáročnější akce. Tímto mu
celý výkonný výbor SKC děkuje
za spolupráci a těšíme se na další,” uvedl Petr Šrámek.
-red-

rý se v minulých dnech vloupal do rekreační chaty v katastru obce Slavíkov. Z chaty
odcizil láhev se slivovicí a potraviny. Majiteli tak způsobil
škodu 1 130 korun.

Transit a odcizil peněženku s
finanční hotovostí a osobními
doklady majitele. Poškozený
škodu vyčíslil na 7 000 korun.

nehodě došlo k lehkému zranění spolujezdkyně z vozidla
Renault. Hmotná škoda na vozidlech je vyčíslena na 5 000
korun.

Lehká kořist
Neznámý pachatel na ulici
Polská v Prostějově vnikl do
neuzamčeného vozidla Volkswagen Transporter a odcizil
tašku s fotoaparátem, navigací, MP3 přehrávačem a dalšími věcmi poškozeného. Krádeží vznikla škoda necelých
40 000 korun.

Vybílil chatu

Na ulici Brněnská v Prostějově vnikl neznámý pachatel do
vozidla Fiat Punto a ze zadního sedadla odcizil odložený
batoh s věcmi. Majitelka přišla
o peněženku, osobní doklady,
platební karty a dva mobilní
telefony. Škodu vyčíslila na
13900 korun.

Neznámý pachatel se v průběhu několika minulých týdnů
vloupal do rekreační chaty u
obce Mostkovice, uvnitř chaty
vše prohledal a odcizil strunovou sekačku, digitální satelitní
přijímač, přímočarou pilu, sadu
nářadí a jednu láhev alkoholu.
Majiteli vznikla škoda převyšující částku 10 000 korun.

Spadla klec

Vzal šrajtofli

Policisté Obvodního oddělení
Konice zjistili podezřelého
pětačtyřicetiletého muže, kte-

Na ulici Slezská v Prostějově
se neznámý pachatel vloupal
do odstaveného vozidla Ford

To je k vzteku!
Neznámý pachatel využil nepozornosti muže na parkovišti
před obchodním domem na
ulici Jihoslovanská v Prostějově a při vyskládávání nákupu z
nákupního košíku do zavazadlového prostoru osobního
auta mu odcizil příruční tašku
s věcmi. Taška obsahovala finanční hotovost v eurech a korunách českých, v přepočtu
dohromady ve výši více jak
180 000 korun. Muž dále přišel o doklady k vozidlu, osobní doklady a cestovní pas.

Lehce se zranila
Ve středu v 13.00 hodin jela
dvaašedesátiletá řidička s vozidlem Škoda Fabia v Prostějově na ulici Blahoslavova ve
směru k ulici Kostelecká. Řidička se při jízdě soustředila
na autobus stojící na pravé
straně komunikace a přehlédla
před ní zastavující osobní vozidlo Renault Clio. Do vozidla
zezadu narazila. Při dopravní

Straka na Běláku
Neznámý pachatel vnikl na
pozemek u rekreační chaty v
oblasti Bělecký mlýn, zde
otevřel uzamčená dvířka dvou
dřevěných zahradních chatek
a odcizil věci v celkové hodnotě převyšující částku 35 000
korun. Jednalo se o úhlovou
brusku, rekultivátor, elektrickou sekačku, drtičku na větve,
pilu, sady nářadí a další věci.

Octavia zmizela
Neznámý pachatel odcizil zaparkované vozidlo Škoda Octavia šedé metalízy, které nechal majitel odstavené na parkovišti poblíž domu na ulici
Tylova v Prostějově. V zavazadlovém prostoru se nacházely pracovní oděvy určené
zákazníkovi v hodnotě 20 000
korun. Majiteli vznikla krádeží vozidla škoda v celkové výši 700 000 korun. Po vozidle
bylo vyhlášeno celostátní pátrání.
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zájmu opatření si kýženého volna, případně nutnosti zameškat
patřičnou vyučovací hodinu,
Neodolatelný
jsou ochotni podstoupit jakýko„To už by přede mnou mohl stát i liv zdravotnický zákrok. Možná
Delon a bylo by mi to jedno,“ při- by aspoň to hrdinství stálo za
bližovala svůj stupeň tradiční ve- odměnu respektovat!
černí únavy, kdy i přes veškerou
předchozí vůli se jí už nechce ani Armagedon
na krok. Ani s Delonem. To už je Zemřel Michael Jackson a prý se
co říct, pravda – ani Delon už tím na chvilku zpomalil svět, tednes není, co býval, co si budeme dy přetížené internetové sítě, jak
nalhávat. Nakonec ani on už by chtěli v jednu chvíli všichni větřeba nakonec neměl nejmenší dět…! No je to nejspíš naše chychuť někde flámovat. Kdo ví… ba, ale v tomto smyslu jsme takovou anomálii nezaznamenali,
Absence
protože jsme po podrobnostech
„Jsme na pozoru, když kluci prostě a jednoduše nepátrali. Nezačnou nosit omluvenky z gy- zazlíváme těm, kterým se s odnekologie,“ upozorňovala rodi- chodem modly hroutí jejich svět,
če ředitelka jedné střední školy ten náš zase tolik k újmě nepřina vynalézavost študáků, kteří v chází.
-MiH-

Vidìno - Slyšeno

V Prostějově se zase loupilo
Ke dvěma závažným trestným
činům došlo přímo v prostějovských ulicích během posledních
dní. V noci ve Dvořákově ulici
si dvě dívky a muž počíhali na
osamoceného chodce. Napadli
ho a okradli. Ke druhé loupeži
došlo v poledne v Mathonově
ulici.
"V sobotu 20. června procházel
hodinu po půlnoci poškozený čtyřiatřicetiletý muž po chodníku na
ulici Dvořákova v Prostějově. V
jednu chvíli byl osloven ze strany
dvou neznámých dívek a poté napaden neznámým mužem. Poškozený upadl na zem a neznámý
pachatel mu ukradl peněženku s
finanční hotovostí, osobními doklady a platební kartou. Vznikla
mu tak škoda 2 300 korun," seznámila nás s prvním případem
loupeže Alena Nedělníková, tis-

ková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Ke druhému přepadení
přímo na ulici došlo o čtyři dny
později. A to skoro za pravého poledne! "Ve středu 24. června
kolem 12.30 hodin procházel poškozený čtyřiapadesátiletý muž
po ulici Mathonova k ulici K.
Svolinského. Na křižovatce těchto
ulic procházel kolem dvou neznámých mužů, kteří ho oslovili s požadavkem vrácení dlužných
peněz. Poškozený jim odpověděl,
že je nezná a chtěl pokračovat dál
v chůzi. Jeden z pachatelů ho silně
uchopil, až mu znemožnil pohyb,
druhý z neznámých mužů mu ze
zadní kapsy kalhot odcizil peněženku s finanční hotovostí 2 500
korun. Poté oba pachatelé z místa
odešli. Ke zranění nedošlo," řekla
k druhému případu mluvčí naší
policie.
-mik-

Z auta zbyly jen trosky
Během předminulého víkendu
zaměstnaly hasiče v Prostějově
dva požáry vozidel.
První páteční požár se odehrál po
třetí hodině noční v obci Pivín.
"Na místo vyrazili profesionální
hasiči z Prostějova a dobrovolní
hasiči z Pivína, kteří po příjezdu
zjistili, že hoří v motorovém prostoru Fordu Focus. Požár způsobil
škodu 500 tisíc korun. Příčinou
vzniku požáru byla technická závada na elektroinstalaci," uvedla
Vladimíra Hacsiková, mluvčí
krajských hasičů.
Druhý požár se odehrál v neděli
21. června v 10.30 hodin v Přemyslovicích. Po příjezdu profesi-

onální hasiči z Konice a dobrovolní hasiči z Přemyslovic zjistili,
že hoří izolace v motorovém prostoru osobního vozidla. Podle
sdělení majitele požár nezpůsobil
žádnou škodu.
-mik-

Na ženu ušil boudu,
okradl ji o deset tisíc
Pořádnou boudu ušil dosud neznámý podvodník na starší
ženu bydlící v Brněnské ulici.
Pod záminkou neskutečné lži ji
obral o našetřené peníze. Po šizuňkovi pátrají policisté.
"Neznámý pachatel zazvonil u
bytu v domě na ulici Brněnská v
Prostějově. Po otevření dveří řekl
poškozené ženě, že pracuje na
stavbě u jejího vnuka, kterému
dluží částku 1 000 korun. Vytáhl
pětitisícovou bankovku a požádal
ženu o vrácení čtyř tisíc korun.

Mezitím pachatel vysledoval,
odkud žena peníze bere," popsala
nám případ Alena Nedělníková,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Poberta měl v tu chvíli
ještě tu drzost, že ženu požádal o
občerstvení. "Když vypozoroval,
kde má žena uloženy peníze, požádal ji o uvaření čaje. Jakmile
odešla poškozená do kuchyně, využil situace a odcizil z místnosti
částku 10 000 korun. Ihned poté z
bytu utekl," dodala policejní
mluvčí.
-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...
Josef Novotný 1922 Prostějov
Viktor Štaffa 1916 Soběsuky
Rudolf Snášel 1928 Prostějov
Ludmila Všetičková 1920
Prostějov
Božena Klugová 1936 Otaslavice
Ludmila Neuschelová 1929 Výšovice
Boris Vitásek 1961 Prostějov

Františka Konečná 1913
Prostějov
Jana Kubíčková 1956 Prostějov
Libuše Jasníková 1930 Prostějov
Lenka Peldová 1968 Dřevnovice
Helena Knollová 1937
Čelechovice na Hané
Marie Kořínková 1939 Plumlov
Jaroslav Beneš 1936 Dobrochov

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 29. června 2009
Zdeněk Zapletal 1933 Vrahovice 11.20 Obřadní síň Prostějov
Eva Mazánková 1952 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 30. června 2009
Věra Čmelová 1945 Čehovice 14.00 kostel Čehovice
Josef Skyva 1934 Třebčín 14.40 Obřadní síň Olomouc
Středa 1. července 2009
Josef Langer 1942 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Miroslav Jorda 1946 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 2. července 2009
Anna Kocourková 1921 Kostelec n. H. 15.00 kostel Kostelec n.H.
Pátek 3. července 2009
Anna Vysloužilová 1926 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Miloslav Hála 1936 Štětovice 14.00 kostel Dubany
Sobota 4. července 2009
Ludmila Vychodilová 1921 Olšany 14.00 kostel Olšany

29. června 2009
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Strážníci v novém autě Rozhoduje se o pozemcích v centru
Městská policie v Prostějově
začala obměňovat svůj autopark. Dokladem toho je zbrusu
nová Škoda Roomster, která se
ve "výzbroji" našich strážníků
objevila minulý týden.
"Do městského provozu nepotřebujeme žádné letadlo, motor
nového auta má obsah 1 400
ccm, což úplně stačí. Je to naprosto praktické vozidlo pro
výkon policejní činnosti v katastru města. Je prostorné a pro
strážníky i pohodlné. Za celý
den, co vykonávají autohlídku,
nastupují a vystupují z auta
snad stokrát, což je unavující.
Nový Roomster je ale vyšší,
takže by to strážníkům mělo
pomoci. Škodovka je v plné
výbavě včetně radiostanice,
výstražného světelného i zvukového zařízení. Navíc jsme v
letošním roce po vzoru pražských strážníků, ale i státních
policistů, přešli na nové barvy,
kdy na vozidlech přibyly nové
reflexní modrožluté pruhy.

Půjde kulturák k zemi? Je to pravděpodobné!

Hlídka strážníků právě vyjíždí na svoji pravidelnou autohlídku.
Ve zbrusu novém "přibližovadle".
Těmi vybavíme i starší auta,"
sdělil nám Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.
Po dvou letech tak konečně
naši strážníci dostali nové auto.
"Naše ostatní vozidla stárnou, i
když například Octavie vypadají na pohled slušně. Ale najeto už mají přes 250 tisíc

kilometrů a náklady na jejich
opravy začínají být už neúnosné. Škoda Roomster je pro
nás naprosto vyhovující vozidlo s nízkými náklady. Nepotřebujeme džíp, k jehož nákupu
se rozhodli kolegové v Novém
městě nad Metují," dodal s
úsměvem Jan Nagy.
-mik-

Školákům odzvonilo

Školákům lze v této chvíli jenom
závidět. Na většině prostějovských škol jsou už vysvědčení
rozdána a caparty i ty trošku starší
školou povinná dítka čekají nádherné dva měsíce lenošení.
Minulý týden jsme provedli exkurzi do několika škol v Prostějově i okolních obcí. Všude byla
skoro sváteční nálada, zvláště
když mnozí ředitelé využili svých
kompetencí a školákům prázdniny o nějaký ten den prodloužili.
Někde se vysvědčení rozdávalo
dokonce už 22. června. Bylo to
hlavně z důvodů očekávaných
stavebních rekonstrukcí škol,
které tato zařízení čekají právě
během prázdnin. My jsme se na
skok zastavili i na Základní škole
Melantrichova, kde v pátek děti
rovněž obdržely závěrečné ohodnocení své celoroční práce. "Končíme už nyní, jelikož nás čeká
rekonstrukce sociálních zařízení a
budování nových multimediálních učeben, na což jsme obdrželi
dotace. Takže práce přes prázdniny tady bude dost," sdělil nám
Roman Pazdera, ředitel školy. I
on touží po menším odpočinku.

Třídní učitelka 1. A na ZŠ Melantrichova Milada Daňková se se svými
prvňáčky rozloučila předáním závěrečných vysvědčení.
"Přestože mám tuto práci nesmírně rád, přiznám se, že se na
prázdniny rovněž hodně těším.
Co se týká hodnocení našich žáků
i pedagogického sboru, myslím
si, že to byl pro nás všechny na
Melantrichově škole velmi dobrý
rok. Včera jsme navíc měli takovou slavnostní předpremiéru před
vysvědčením, kdy jsme ocenili

všechny žáky, kteří pro školu vybojovali cenná vítězství jak ve
sportovních, tak i vědomostních
soutěžích," řekl ředitel Roman
Pazdera, na jehož škole obdrželo
vysvědčení celkem 450 žáků, z
toho 45 prvňáčků.
Další reportáže z posledních školních dní najdete na stranách 6 a
10 dnešního vydání.
-mik-

Policie pátrá po třech osobách
Prostějovská policie vyhlásila
celostátní pátrání po další trojici osob. Dvě z nich byly již za
krádeže odsouzeny, ale vyhýbají se nástupu výkonu trestu. Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při jejich zatčení.
JAN VEČEŘA se narodil 19.
března 1983 a trvalé bydliště má
hlášeno v Okružní ulici číslo
562 v Němčicích nad Hanou
v okrese Prostějov. Na hledaného byl Obvodním
soudem pro Prahu 10 vydán
příkaz k dodání do výkonu trestu
odnětí svobody pro trestný čin
krádeže. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 25 do 28 let, měří 160
centimetrů, má hubenou postavu,
zelenohnědé oči, plavé blond vla-

Pohledem shora
Pohledem shora

sy a účes na ježka. Na pravé straně
čela má jizvu ve tvaru "V", další
jizvu má za pravým ušním boltcem.
MARCELA BÁRNOVÁ se narodila 13. dubna
1979 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v obci
Hruška číslo 96
v okrese Prostějov. Na hledanou vydal Okresní soud v Olomouci příkaz k dodání do výkonu
trestu odnětí svobody pro trestný
čin krádeže. Její zdánlivé stáří je v
rozmezí od 27 do 32 let, měří 165
centimetrů, má hubenou postavu,
snědou barvu pleti, hnědé oči a
dlouhé černé vlasy.
JAROSLAV HOMOLA se narodil 6. října 1960 a trvalé bydliště
má hlášeno v Jeremiášově ulici

číslo 14 v Olomouci. Na hledaného vydalo
Okresní státní
zastupitelství v
Prostějově předchozí souhlas se
zadržením pro podezření z trestného činu zanedbání povinné
výživy. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 48 do 49 let, měří 170
centimetrů, má střední postavu,
hnědé rovné a krátké vlasy.
Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených osob
neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky
158 nebo zavolali přímo Službu
kriminální policie a vyšetřování
v Prostějově na tel. číslo 974 781
326.
-mik-

VÝCHOVNÁ LEKCE

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
e to tak. Člověk občas musí dostat přes ústa, aby si nemyslel, že přes ně
dostat nemůže. To se nedá nic dělat. A vždycky, když si myslíme, že
máme všechno pevně v rukou, tak nám dá vyšší moc na vědomí, jak
jsme maličcí a bezvýznamní, vcelku bezmocní. V polovině minulého
týdne se do některých míst v republice po letech vrátila povodňová apokalypsa. A podle všeho ještě mocnější silou, než tomu bylo poprvé v roce 1997. A to si tehdy
všichni mysleli, že už to ani horší být nemůže. A mohlo. Jenom my tady v našich končinách
můžeme mluvit o štěstí, že se nám prozatím vše zlé v této podobě vyhýbalo. Nic jsme pro to
neudělali, ničím jsme si to nezasloužili. A ani jsme nemohli. Nejsme tady lepší lidé, než jinde,
není to odměna za naše snažení, prostě jenom máme štěstí. Nebo aspoň dosud jsme měli. Znovu se začne rozebírat, proč to, či ono. Pohybuji se v prostředí, kde výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) jsou téměř denní realitou, nebylo to tedy určitě tak, že by
nikdo o ničem předem nevěděl. Na druhou stranu řídit se jimi by znamenalo mít permanentně
sbaleno jak do porodnice, zaklesnutí ve startovních blocích, připraveni kdykoliv vyrazit. Tak
to prostě nejde a asi ani obráceně nejde ani vyčítat ČHMÚ, že ze zkušeností podobná varování
vydává sotva trochu foukne nebo se zatáhne. Samozřejmě informací není nikdy dost a navíc, i
v tomto případě živel zaútočil ze směru, odkud to nikdo nečekal. Nezbývá než pokorně sklonit hlavu a znovu přiznat prohru. Pokud je někdo vinen, budiž mu to vyčteno, nic to nemění na
faktu, že se to příště může stát zase. Člověk musí asi občas přes ta ústa dostat… My, co jsme
měli jenom víc štěstí, akorát můžeme udělat jenom něco pro to, aby se ti jiní s tím líp vyrovnali.

J

V úterý před jednáním Zastupitelstva města se uskutečnil
seminář, na kterém tři investoři přihlášení do výběrového
řízení na prodej lukrativních
pozemků v okolí Špalíčku
přednesli své návrhy, jakým
způsobem s pozemky naloží.
Není už tajemstvím, že v lokalitě mezi tržnicí a Wolkerovou
ulicí má vyrůst obří obchodní
a společenské centrum.
Přítomní zastupitelé vyslechli
jednotlivé zástupce investorů
a sami položili spoustu otázek.
"Investoři prezentovali své návrhy a velmi přínosný seminář
trval bezmála tři hodiny. Projednávaly se všemožná řešení,
hlavně umístění kulturního sálu,
ale také dopravní napojení, parkovací plochy a celková architektura plánovaného obchodního centra. Součástí této prezentace byla i odborná komise,
která má za úkol ze tří uchazečů
vybrat vítěze," uvedl Vlastimil
Uchytil, místostarosta Prostějo-

Budova Společenského domu postavená ještě za minulého režimu půjde zřejmě brzy k zemi
va. Kdo nakonec zvítězí a za pozemky městu zaplatí zhruba 50
milionů korun, se má rozhodnout do dvou měsíců. "Komise
složená z odborných úředníků
radnice by měla do konce srpna
předložit Radě města závěrečné
vyhodnocení všech tří investičních záměrů. Rada v srpnu vybere vítěze a navrhne ho ke schválení zastupitelstvu. To se

uskuteční v září," dodal místostarosta.
Mnoho Prostějovanů diskutuje
o tom, zda nový majitel pozemků současnou budovu Společenského centra zachová, nebo ji
zbourá. Každopádně podmínkou prodeje ze strany radnice je,
aby nový majitel ve svém projektu počítal z hlediska kapacity
dostatečným kulturním stán-

kem. A jak jsme se dozvěděli,
spíše to vypadá na demolici kulturáku. "Dva z uvedených tří investorů počítají v návrzích projektové dokumentace s demolicí
současné budovy Společenského centra. Naopak nový kulturák chtějí začlenit do plánovaného obchodního a společenského
centra," vysvětlil Vlastimil
Uchytil.
-mik-

KSČM podala trestní oznámení, prý kvůli naschválu úředníků
Josef Mádr: Radnice nám znemožnila předvolební mítink
Představitelé Komunistické
strany Čech a Moravy v Prostějově podali trestní oznámení na neznámého pachatele.
Podle nich je ale onen pachatel
dost známý. Jak nám sdělil
předseda prostějovských komunistů Josef Mádr, úředníci
z radnice znemožnili této
straně důstojný mítink na
náměstí před volbami do Evropského parlamentu.
A to tím, že ve stejný den a stejnou hodinu povolili na náměstí
T. G. Masaryka hned vedle i propagační akci regionálních novin. "Obě akce byly nakonec jen
třicet metrů od sebe a výsledkem
bylo, že chvílemi nebylo nikomu nic rozumět. Osobně jsem
ihned zašel za starostou města
Janem Tesařem a vyzval ho, ať si
jde poslechnout výsledek práce
radnice. Starosta prohlásil, že za

chybu úředníka nemůže," píše
Josef Mádr v trestním oznámení
a žádá orgány činné v trestním
řízení o prošetření celé situace.
"Vyvstává otázka, zda se jedná
pouze o nedbalost zodpovědného úředníka, nebo je to záměr s
cílem poškodit Komunistickou
stranu Čech a Moravy. Nestalo
se tak totiž poprvé. Mám zato, že
všechny okolnosti nasvědčují
skutkové podstatě spáchání
trestného činu maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti,"
vysvětlil Josef Mádr.
Jeho otevřený dopis starostovi
města a odpověď Jana Tesaře
zveřejňujeme na čtvrté straně
dnešního vydání.
-mik-

Předseda prostějovských komunistů Josef Mádr si myslí,
že ze strany radnice šlo o naschvál.

Cyklostezka ve Šmeralově ulici byla otevřena

Novou tvář má i celý vnitroblok ulice Libušinka
V pondělí byl slavnostně zprovozněn nový úsek cyklostezky
z Vodní do Šmeralovy ulice.
Její výstavba byla zahájena v
roce 2008, cena investice se
pohybuje v částce devíti milionů korun. Další slavnostní
otevření se konalo v okolí Libušinky, kde mezi panelovými domy získal zcela novou
tvář celý vnitroblok.
Co se týká nové cyklostezky,
bylo vybudováno 320 metrů o
šířce dvou a půl metru. Zároveň
došlo k úpravě čtyř přechodů
pro chodce pozitivním osvětlením. Rekonstrukce se dočkala i
silniční komunikace o délce
140 metrů. Současně s investiční akcí proběhly také sadové
úpravy.
Cyklistická stezka v ulicích
Vodní a Šmeralova navazuje na
trasu ze Žižkova náměstí, přes
ulice Palackého a Podjezd. Dále
se pak napojuje na cyklostezku
v Kolářových sadech. V současné době již město projektově
připravuje další pokračovaní
cyklostezky napříč Sídlištěm
svobody. Odtud pak bude možné se ulicemi Holandská, J. V.
Myslbeka a Západní napojit na
cyklostezku kolem Krasického
rybníku, jejíž dokončení se očekává v nejbližších dnech.
Obyvatelé dvou panelových domů na sídlišti Tylova - Brněnská
a v ulici Libušinka se nyní těší z
výrazných úprav celého vnitrobloku.
Po I. etapě rekonstrukce
zpevněných ploch vnitrobloku
ulice Libušinka, která proběhla
v roce 2008, byla nyní ukončena II. etapa prací. Celá lokalita
tak dostala novou podobu a současně se zde podařilo zvýšit kapacitu parkovacích míst z původních zhruba 90 na současných 112 stání pro osobní vozidla. Nová parkovací místa byla vytvořena jako kolmá stání
členěná nástupními ostrůvky

navazující na vstupy do domů.
Souběžně s rekonstrukcí povrchu vozovek byla provedena rekonstrukce chodníků. Nově
provedená skladba chodníků
umožní v případě nutnosti zásahu bezproblémový průjezd hasičským vozidlům. Propojení
obou komunikací před byto-

vými domy přes středový zatravněný ostrůvek umožňují tři
příčné chodníky. Kromě toho se
zde vybudovalo stanoviště pro
odpadové nádoby na separovaný odpad a několik stanovišť
pro kontejnery na směsný komunální odpad. V rámci celkové rekonstrukce bylo prove-

deno i nové veřejné osvětlení.
Původní travnaté plochy dotčené výstavbou byly znovu
upraveny a osety. Do středového ostrůvku bylo navíc osazeno
několik nových stromů a keřů.
Celkové náklady provedených
stavebních prací dosáhly téměř
11 milionů korun.
-red-
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Václavková a spol. s.r.o. - Soukromá pohřební služba. Prioritou firmy je slušnost, poctivost a diskrétnost

Již sedmnáctým rokem působí v
našem městě Soukromá pohřební služba paní Václavkové.
"Začali jsme podnikat na Dolní
ulici číslo 21 v roce 1993, od roku
1997 jsme zřídili hlavní provozovnu v Mlýnské ulici číslo 31 v blízkosti rybníka, kde sídlíme dodnes
a máme zde obchod a vlastní vazárnu. Lidé se tu na nás při vyřízení pohřbu mohou obracet 24 hodin
denně," sdělila Dagmar Kratochvilová (na snímku), spolumajitelka Soukromé pohřební služby

Václavková a spol. v Prostějově.
"Od roku založení jsme usilovali o zkvalitnění pohřebních služeb na Prostějovsku,
což se nám myslím podařilo,
protože jsme začali provádět
převozy zesnulých v nočních hodinách a ve dnech
pracovního volna. Dále vyřizujeme pro pozůstalé veškeré náležitosti, jako třeba
úmrtní listy, smuteční vazbu,
parte na počkání, kopání hro-

bu a jiné služby. Pozůstalí tak mají vše vyřízeno na místě.
Kromě zajištění pohřbů v České republice
na obřadních síních a v
kostelech zajistíme i
zahraniční převozy,"
líčí dále Dagmar Kratochvilová.
Firma Václavková a
spol. - Soukromá pohřební služba zřídila i
svoji pobočku v Krali-

cích na Hané, takže lidé si mohou
vyřídit pohřeb přímo tam a nakoupit v obchodě květiny, náhrobní doplňky, svíce atd. Ve vlastní vazárně firma zajišťuje veškerou smuteční vazbu - věnce, kytice na rakev, vazbu i pro slavnnostní příležitosti, svatební kytice,
výzdobu na rautové stoly a další
květinové vazby. "Naším cílem je
ulehčit pozůstalým těžké chvíle
nad ztrátou svého nejbližšího
alespoň tím, že zajistíme dle jejich
přání důstojný obřad a všechny

Na Gymnáziu Jiřího Wolkera proběhly tradiční sportovní dny
Už zhruba dvě desítky let pořádá
vždy koncem školního roku
Gymnázium Jiřího Wolkera
sportovní dny. Ty letošní se
uskutečnily ve středu a čtvrtek
24. a 25. června. Na dva dny tak
škola ožila basketbalem, volejbalem, přehazovanou, kopanou
a florbalem. „Studenti se na
sportovní dny poctivě připravují
a trénují, takže většinou není
problém získat pro dané disciplíny sportovce,“ potvrdil zástupce ředitele GJW Michal Műller s

tím, že vítězové si za své výkony
i tentokrát pochutnali na dortu,
který věnovala obecně prospěšná společnost Gaudeamus.
„Sportovní dny se konají vždy
dva dny před vysvědčením, letos
jsme ale končili už v pátek
26.června, takže se termín her
posunul. Důvodem dřívějšího
ukončení školního roku bylo zahájení stavebních prací na rekonstrukci zázemí pro školní
klub. Probíhá úprava prostor
bývalého bytu školníka a pro

studenty a žáky tak vznikne
zázemí pro mimoškolní aktivity,
které provozuje třeba pěvecký
sbor Lery´s Cherries, divadlo
POINT, probíhat zde bude seminář tvůrčího psaní a řada dalších
klubových aktivit. Tento požadavek vzešel od klientů z dotazníkového šetření v rámci managementu kvality ISO, kdy se rodiče a studenti vyjádřili, že by
právě podobné zařízení uvítali,“
doplnil ředitel školy Michal
Šmucr.
-jg-

Projekt OPVK: Student na prahu 21. století
Vyučující na Gymnáziu Jiřího
Wolkera již několik let intenzivně pracují na projektech
Evropského sociálního fondu
(ESF), podporovaného Evropskou unií. Jsou to projekty
určené na další vzdělávání učitelů a žáků středních a základních škol, které si připravují
samy školy. Následně se snaží
získat na tyto své projekty finanční dotaci právě od Evropského sociálního fondu.

Gymnázium Jiřího Wolkera letošní rok úspěšně realizuje další
dva projekty. Je to projekt zaměřený na oblast tělesné výchovy s názvem „Pohyb pro všechny - více motivace, žádný závod,
žádná diskriminace“ a dále projekt zaměřený na oblast matematiky a informačních komunikačních technologií s názvem
„Student na prahu 21. století využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu“. Tento

projekt si dává za úkol zlepšit
kvalitu a znalosti vzdělání studentů na tomto gymnáziu v oblasti přírodovědného zaměření,
především matematiky, s využitím již zmíněných informačních
komunikačních technologií.
Snahou učitelů je vytvoření nových výukových materiálů pro
studenty s doplněním o sbírku
příkladů k procvičení a prohloubení dané problematiky a naučit
studenty samostatně vytvářet ty-

to odborné texty. Další novinka,
která se týká zmíněného projektu, je budoucí zpřístupnění těchto vytvořených výukových materiálů na internetovém serveru
školy, formou e-learningového
výukového programu, který
umožňuje studentům formu samostudia například při dlouhodobé nemoci. Projekt je realizován s partnerstvím Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově.

Tento projekt započal v únoru letošního roku, je rozplánován
téměř na dva školní roky. V současné době je projekt ve fázi přípravy technického zázemí pro
projektový tým.
Do projektu jsou zapojeni téměř všichni vyučující matematiky a fyziky
na gymnáziu.
Pokud máte zájem o bližší informace, navštivte webové stránky
gymnázia Jiřího Wolkera
www.gjwprostejov.cz .

Otevřený dopis KSČM Prostějov starostovi města
Vážený pane starosto, od konce
května jsem v bláhové naději očekával omluvu Okresnímu výboru
KSČM a potažmo i protagonistům mítinku před volbami do
Evropského parlamentu konaného 25. května na náměstí T. G.
Masaryka ing. Dr. Věře Flasarové
a ing. Vladimíru Remkovi. Omluvu od odpovědného představitele
města Prostějova. Omluvu za
bezprecedentní selhání dílčího
systému organizace MěÚ, které
vedlo ke kolizi předem oznámených, resp. Povolených akcí dvou
subjektů na náměstí TGM a ve
svém důsledku k významnému
znehodnocení záměru organizátora, kterým bylo setkání a oslovení prostějovských občanů před
volbami do EP.
Pořadatel mítinku byl poškozen
nejen materiálně, neboť byly devalvovány prostředky, úsilí a čas

Srážkový úhrn za minulý týden
se pohybuje od 40 – 65 mm (podle oblasti), což je opravdu dost. S
ohledem na hlášené vysoké teploty v průběhu tohoto týdne se
můžeme „těšit“ na invazi houbových chorob a taky slimáků. Začnu slimáky, jejichž požerky na
zelenině a jahodách už nelze na
našich zahrádkách přehlédnout.
Škody na našich výpěstcích způsobené slimáky minimálně z devadesáti procent způsobuje zavlečený plzák španělský (někdy
nazývaný portugalský), zbytek
slimáček polní, síťovaný, slimák
největší a plzák zahradní. Příznaky napadení jsou celkem stejné.
Poškozené klíčky, okousané
stonky, lodyhy a plody. V blízkosti poškozených rostlin bývá
zaschlý, perleťově lesklý sliz.
Největší a zároveň hospodářsky
nejškodlivější slimák je plzák
španělský. Tento hnědý slimák,
poprvé nalezený v České republice v roce 1991, dorůstá velikosti až 6 -12 cm. V našich podmín-

organizátorů i kandidátů do EP,
ale i politicky, protože legitimní
demokratická parlamentní strana
nemohla v zamýšleném rozsahu
plnohodnotně komunikovat s
občany a ucházet se o jejich
přízeň v legálním politickém
klání.
Dovoluji si, pane starosto, připomenout, že podobná selhání nejsou při akcích naší strany výjimkou. To posiluje, nejen v řadách
členů a sympatizantů KSČM podezření, že nejde o náhodu, ale
úmysl. Tento názor posiluje i to,
jak se Městský úřad k politováníhodné záležitosti postavil –
jedinou „aktivitou“ bylo a je
mlčení. Dá se to interpretovat i
tak: jde o KSČM, nic tak světoborného se nestalo. Tak proč to
řešit, natož se omlouvat. Dovolím
si zdvořile připomenout, že to samozřejmě lze. Ale ne mezi

slušnými lidmi.
Dovolte poznámku: Prostějov se
velmi rád chlubí celebritami pomáhajícími vytvářet image města.
Je mi smutno, když skutečné celebritě, kterou první český (a prakticky i evropský) kosmonaut Vladimír Remek bezpochyby je, „zajistí“ město znehodnocení jeho
vystoupení. Nemohu si pomoci,
ale je v tom kus malosti a provincionalismu. Ale zpět k věci: logika věcí a sebeúcta mi velí požádat
Vás touto cestou o dvě věci:

rostlinou. Pozor na ochrannou
lhůtu, která je 14 dní! Návnady
se aplikují večer. Dále je možné
použít různé starší metody hubení pomocí granulovaného dusíkatého vápna nebo čerstvě vyhašeného páleného vápna, aj. V
rámci biologické ochrany je možné aplikovat parazitické hlístice
(obchodní název Nemaslug),
které aktivně vyhledávají slimáky a pronikají do jejich těla,
kde se množí. Slimák po napadení přestane do 3 až 5 dnů žrát, během dvou týdnů po aplikaci pod
zemí uhyne. Přípravek Nemaslug (Biocont Laboratory) působí
více než 6 týdnů. Aplikuje se
zálivkou nebo postřikem. Mechanickou ochranou myslím především periodický ruční sběr
spojený s topením slimáků ve
vodě s přídavkem octa. Tento
ekologický způsob je časově vel-

saryka a potom znovu osobně v
den konání, předpokládám, že
moje omluva je dostačující.
Očekával jsem, že ji budete tlumočit účastníkům setkání a vašim hostům. Podotýkám, že

jsem cestou tajemníka Městského úřadu přijal opatření, aby
k takovým politováníhodným
událostem nemohlo dojít.
Jan Tesař,
starosta města Prostějova

mi náročný a nemusí být vždy
účinný. Někdy se využívá metoda nástrahových zemních pastí
(kelímek s nedopitým pivem).
Vzhledem k biologii plzáka
španělského je zbytečné hubit
dospělce v pozdních podzimních
měsících, neboť stejně zimu nepřežívají! Při hubení slimáků bychom měli mít na paměti, aby urputným bojem nebylo časem
způsobeno více škody než užitku
(např. přesolení půdy - vlivem
solení plžů přímo na stanovišti,
zánik kanibalismu u plzáka
španělského, odbourání i tak
malého počtu přirozených nepřátel).
O různých druzích plísní (révové, bramborové, cibulové a rajčatové) jsem psal již v minulých
číslech naší poradny. Z aktuálních houbových chorob bych ještě zmínil plíseň zelnou, která napadá především brukvovitou zeleninu (zelí a květák). U starších
rostlin napadá parazit především
vnější listy, kde způsobuje skvr-

nitost listů. Tyto postižené listy
později žloutnou a odumírají.
Dochází ke zbrzdění růstu. U zelí může plíseň prorůstat do
hlávek, kde způsobuje hnilobu,
která se projevuje především při
skladování. Onemocnění se šíří
za deštivého prostředí v rozmezí
teplot 20-25oC. V posledních letech značně škodí na brukvovitých (zvláště na pekingském zelí)
houbová choroba alternáriová
skvrnitost brukvovitých. Projevuje se zpočátku hnědofialovými
okrouhlými skvrnami, které přecházejí později do šedohnědé.
Onemocnění se opět nejvíce šíří
za vysoké vzdušné vlhkosti a vysoké teploty. Ochranu proti výše
uvedeným chorobám provádíme
nejlépe při zjištění prvních příznaků přípravky Dithane DG
Neotec (0,4%), Ortiva (0,06%) a
jinými vhodnými fungicidy.
Milan Smička – Státní rostlinolékařská správa, obvodní
pracoviště Prostějov, Nám.
Spojenců 13, 796 01 Prostějov

Cenový prùzkum v prostìjovských supermarketech
Meruňky (1 kg)
Okurky nakladačky (1 kg)
Jahody mražené (400 g)
Vepřová panenka (1 kg)
Lečo s klobásou (415 g)
Rama classic (500 g)
Ocet kvasný (1 l)
Mouka hladká (1 kg)
Jo-Jo medvídci (90 g)
Toaletní papír (8x200)

Interspar
39,90 (350g)
209,00
32,90
38,90
11,90
9,90
9,90
16,90

podniknuta opatření, aby se podobná selhání MěÚ při akcích
KSČM v budoucnu neopakovala.
Dovolím si na závěr připomenout
konstruktivní, většinou konsensuální přístup našich zastupitelů, respektujících názorovou pluralitu.
Jste starostou všech občanů Prostějova, a proto od Vás očekáváme seriózní, objektivní přístup bez ideologické předpojatosti.
Josef Mádr, předseda
Okresního výboru
KSČM Prostějov

Dopis panu Mádrovi, předsedovi OV KSČM

Vážený pane předsedo, vzhledem k tomu, že jsem se Vám
omluvil při našem telefonickém rozhovoru o nešťastném souběhu dvou akcí na různých místech náměstí T. G. Ma-

Poradna zahrádkáře
kách má jednu generaci do roka s
tím, že ke kopulaci dochází také
jednou ročně v časově relativně
krátké době na konci června.
Kladení vajíček probíhá od poloviny srpna do konce září. Jeden
plž může naklást 4 až 7 snůšek,
dohromady až 225 vajíček! Zimu přežívají nakladená vajíčka a
mláďata vylíhlá na podzim. Mohou sežrat v průběhu 24 hodin
potravu o hmotnosti poloviny
svého těla. Ke svému životu potřebují vlhké prostředí. Aktivní
jsou večer a po dešti. Ochranu
proti plžům lze rozdělit na chemickou, biologickou a mechanickou. Z chemické ochrany lze
požít přípravky Mesurol Schneckenkorn, Vanish Slug Pellets.
Tyto granuláty modré barvy se
aplikují na cestičky, okraje záhonů v dávce 5g/10m2 tak, aby nepřišly do kontaktu s pěstovanou

Žádám Vás, jako vrcholného
představitele samosprávy města,
o veřejnou omluvu organizátorovi, OV KSČM Prostějov a protagonistům mítinku k volbám do
EP, paní Dr. ing. Věře Flasarové a
ing. Vladimíru Remkovi za selhání Vám podřízených některých
organizačních útvarů města Prostějova při zajištění výkonu práva
shromažďovacího dne 25. května
2009 na náměstí TGM.
Dále Vás důrazně žádám, pane
starosto, aby byla na úrovni města

Billa
32,90(350g)
199,90
29,90
35,90
11,90
9,90
9,90
19,90

Kaufland
59,90
19,90
34,90
224,00
24,50
35,90
9,90
7,90
8,50
19,90

Tesco
49,90
35,90
209,00
28,90
35,90
11,90
7,90
13,50
19,90

Lidl
44,90
35,90
11,90
7,90
13,50
19,90

prùzkum proveden ve dnech
26. 6. - 27. 6. 2009
TUTY
49,00
44,00
169,00
28,90
39,90
15,00
10,90
14,00
-

Albert
49,90
39,90
224,00
26,90
35,90
9,90
8,90
11,90
19,90

náležitosti s tím spojené. Naše firma vlastní smuteční síň v Mlýnské ulici, kde se mohou pozůstalí
rozloučit se zesnulým v užším rodinném kruhu. Také tady zajistíme veškeré náležitosti spojené s
posledním rozloučením," uzavírá
Dagmar Kratochvilová.

Na firmu Soukromá pohřební služba Václavková a spol. se dovoláte 24 hodin denně na telefonní
čísla 582 340 004 (provozovna
Dolní) a 582 343 883 (provozovna Mlýnská). Na nich vám podají informace, které potřebujete
vědět.
-in-

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 29. 6. DO 5. 7. 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.
VÝSTAVY HVĚZDNÝ VESMÍR a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátcích výše uvedených pozorování.
AVÍZO! XXII. ZÁBAVNÁ LETNÍ ŠKOLA ASTRONOMIE
„MĚSÍC-POZNEJTE NAŠEHO NEJBLIŽŠÍHO VESMÍRNÉHO SOUSEDA“je plánována (viz další odstavec) na období
27.7.- 1.8.2009 vždy v čase 20. 00 – 22. 30 hodin.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Na hvězdárně započala generální oprava elektroinstalace jejíž ukončení se předpokládá
15.9.2009. Ta může vše zde uvedené omezit nebo zhatit. Aktuální informace získáte jen na telefonu 582 344 130.
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Policisté vyjeli za dětmi do Tištína
Hned na úvod týdne připravili prostějovští policisté krásné
dopoledne pro malé školáky i
předškoláky v Tištíně.
"V pondělí zamířili policisté do
Základní a Mateřské školy v Tištíně. Děti získaly informace o
práci policie, odhalování trestných činů a zjištění pachatele.
Shlédly ukázku výcviku služebních psů, včetně zadržení pachatele, velmi zajímavá byla ukázka
policejní výzbroje, použití donucovacích prostředků, sebeobrany a ukázka snímání daktyloskopických otisků. Během dopoledne se děti mohly policistů zeptat
i na různé otázky týkající se policejní práce," sdělila nám k akci
Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Podle nadšených tváří školních
dítek se dalo soudit, že mezi nimi bude spousta budoucích poli- Policejní vlčák se před dětmi předvedl v plné parádě. Psovoda pocistů.
-mik- slechl jako vždy na slovo.

Hlavně kluky zajímala minivýstava střelných zbraní a další výzbroje
našich strážců zákona.

Cipísci se na dopravním hřišti učili jezdit
Předpisy? To je maličkost, mudrovali i ti nejmenší
Že by malí caparti nepěli ani
páru o dopravních předpisech?
Tak to byste se divili! Přesvědčili o tom, samozřejmě za doprovodu svých maminek a tatínků,
ve čtvrtek dítka z Mateřského
centra Cipísek na dopravním
hřišti u místního nádraží.
Mateřské centrum Cipísek tak
připravilo pro děti poslední předprázdninovou akci. Na dětské dopravní hřiště se sjely desítky capartů od roku a půl do šesti let.
"Mateřské centrum Cipísek pořádá již tradiční Dopoledne na dopravním hřišti pro nejmenší, letos
to je již pošesté za sebou. A jak vidíte, máme zde narváno, je tady
více než sedmdesát dětí," řekla na
úvod Jitka Zapletalová z Mateřského centra. Je pochopitelné, že
robátka na trojkolkách, koloběžkách či malých kolech doprovázeli po dráze ve spleti křižovatek, přechodů a semaforů rodiče.
A nejenom ti, akci byli přítomni
též strážníci prostějovské městské
policie, kteří dětem trpělivě vysvětlovali ty nejzákladnější a

I pomocí kreslených obrázků se děti z Cipísku učily základům dopravních předpisů
nejlépe zapamatovatelné dopravní informace. "Navíc je tady ve
spolupráci s městskou policií připravena spousta soutěží a doprovodných her, za které děti obdrží
sladké odměny. Myslím si, že
dnešní akce je i pro ty malé děti
obrovským přínosem. Není v Prostějově totiž tolik možností, kde
by se mohly na silnici v bezpečí

tolik vyřádit, jako na tomto dopravním hřišti. A díky tomu, že u
semaforů stojí pan policajt, je to
pro ně obrovský respekt a každý i
ten nejmenší se snaží poslechnout
to, co je mu vysvětlováno. Určitě
je to jiné, než když jde dítě s maminkou do parku a jezdí tam okolo pískoviště," usmála se Jitka Zapletalová.
-mik- Zastavit na červenou? Vždyť já vím, to je přece jasné!

Mezinárodní HUDEBNÍ PROJEKT
z grantu EU vyvrcholí na Hloučeli
Prázdniny dávají prostor pro
různé aktivity, které pro děti a
mládež připravují různé instituce. Klub studentů, rodičů a
přátel CMG v Prostějově podporuje volnočasové aktivity po
celý školní rok a o prázdninách
nabízí studentům především
své Informační centrum pro
mládež s prázdninovým provozem.
Letošní prázdniny ale obohatí neobvyklá akce s mezinárodní
účastí, která vznikla na základě
projektu podpořeného z grantového titulu EU „Mládež v akci“. Proběhne ve dnech 20. –

27.7.2009 ve Vilémově u Olomouce pod názvem „ Medley of
musical cultures“. Jedná se o hudebně zaměřené setkání 36 mladých lidí z Bulharska, Polska,
Rumunska a ČR, jejichž společným zájmem je sborový zpěv.
Během společných zkoušek chtějí pořadatelé ukázat, že hudba má
schopnost navzájem propojit rozličné kultury. Hlavním iniciátorem setkání je účastnice Evropské dobrovolné služby, Franziska
Handrick z Německa, která k tomu říká, ( mimochodem velmi
obstojnou češtinou): „ Důležitý
nebude pouze výsledek našeho

snažení – společná skladba a nahrávka, ale to, že celý proces tvoření bude pro mladé lidi zdrojem
mnoha skvělých zkušeností. Bude se po nich chtít, aby přednesli
vlastní návrhy, naslouchali nápadům ostatních a všechny tyto
nápady pak společně sjednotili
do jedné písně, která by měla co
nejlépe vystihovat všechny
zúčastněné regiony. K tomu je samozřejmě zapotřebí velká dávka
kreativity, spolupráce, tolerance,
rozhodování, houževnatosti a komunikačních schopností.“
Ale to není všechno. Snahou organizátorů je také pomoc účast-

níkům, aby lépe vystihli specifika
jednotlivých zemí. Proto nevolili
pouze klasickou formu představování pomocí „národních večerů“, ale hned druhý večer po
příjezdu představí každá skupina
svůj region prostřednictvím prezentace fotografií s doplňujícími
informacemi jako „rapovou kreaci“. Další večery budou tematicky zaměřeny na významné hudebníky, hudební filmy jednotlivých regionů a také na národní
tance.
O všech aktivitách a zkušenostech bude veřejnost informována
po skončení projektu prostřed-

nictvím putovní výstavy fotografií po všech zúčastněných zemích.
Vy ale nemusíte čekat až na
zmíněnou výstavu. Máte jedinečnou možnost shlédnout ojedinělé vystoupení účastníků s hudebním pásmem ( tzv. medleyhudební směs) charakteristických písní Bulharska, Rumunska, Polska a ČR spolu s ukázkami národních tanců. Přijďte v neděli 26. července 2009 do Bistra v
lesoparku Hloučela, kde od 16.00
hodin bude hudebně pohybové
pásmo představeno veřejnosti.
Jste všichni srdečně zváni. -red-

Festival tradičně tyranizoval déšť
Změna data a místa vymetenou oblohu stejně nepřinesla
14. ročník Mezinárodního hudebního festivalu pro děti a
mládež se zdravotním postižením, se po letech dočkal změn,
které by měly sloužit ku prospěchu celé akce. Dobu konání festivalu jsme o 14 dnů posunuli oproti zavedenému prvnímu červnovému týdnu a pláž U vrbiček
jsme vyměnili za nedaleký autokemp Žralok v Plumlově, který
skýtá mnohem výhodnější podmínky pro pořádání našeho festivalu. Hlavním smyslem celé akce
je možnost setkání handicapovaných osob se zdravými a možnost
ukázat, že i osoby se speciálními
potřebami se dokáží dobře bavit a
připravit si hudební, taneční či pěvecká vystoupení. Nedílnou součástí festivalu je i možnost výměny zkušeností mezi zúčastněnými pedagogy a zaměstnanci,
kteří o handicapované denně pe-

čují. Celou produkci moderoval
neúnavný spíkr TV Nova Pavel
Svoboda a rozezpívat a roztancovat účastníky přijelo i několik populárních umělců: Petra Černocká, Michael Foret a Abbas Stars.
Heidi Janků se z pracovních důvodů omluvila a svoji účast přislíbila na příštím, jubilejním ročníku. Téměř po celou dobu konání akce byla k dispozici celá řada atrakcí a lákadel: jízda na koních, kadeřnický salon, nafukovací a skákací atrakce, klaun, počítače, koňský povoz, kreslící stěna, různé soutěže a hry. Letošního
ročníku se zúčastnilo 34 škol,
ústavů či školských zařízení, což
znamená téměř stejný počet jako
vloni. V pátek 19. června nás bohužel opět zradilo počasí. Časně
ráno začalo pršet, což ale
návštěvníky akce neodradilo a
bez problémů absolvovali svá vy-

stoupení i díky tomu, že déšť na
několik hodin ustál. Okolo oběda
se opět rozpršelo a proto jsme se
rozhodli festival zkrátit o večerní
program. Většina zúčastěných se
proto rozjela do svých domovů,
které leží ve všech koutech naší
vlasti. Pršet přestalo až v sobotu
nad ránem, takže naše rozhodnutí bylo správné, přestože autokemp nápor deště slušně zvládl.
Mezinárodní hudební festival jako vždy organizovalo prostějov-

ské občanské sdružení Písničkou
ke slunci, ve spolupráci se Základní školou a Dětským domovem Prostějov, vojenským útvarem VÚ 8280, Sportcentrem Prostějov a dalšími malými organizacemi, bez nichž by akce nemohla být úspěšná. Velký dík patří
Ministerstvu kultury ČR, Ministerstvu školství ČR, Městu Prostějov a Olomouckému kraji, jenž finančními příspěvky přispěly
ke zdárnému průběhu celé akce.

Vystoupení nejmenších dětí ze
Střední školy, Základní školy a
Mateřské školy Prostějov v Komenského ulici sklidilo i v dešti velký potlesk.
Příští rok nás čeká kulaté výročí 15. let a tak už nyní přemýšlíme
jak tuto oblíbenou akci zdokonalit a hlavně si přejeme, aby konečně vyšlo pěkné počasí po oba
dva festivalové dny.
Mgr. Tomáš Jachník, předseda
OS Písničkou ke slunci

Region
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KLADKY: Téměř polovina
školáků měla samé jedničky

Ačkoliv červen končí až zítra, ve
velké části škol se vysvědčení
rozdávalo už v pátek a dnes si
děti užívají první prázdninový
den. Stejné ‚štěstí‘ potkalo i kladecké školáky. Ve zdejší malotřídce si téměř polovina z nich
odnesla samé jedničky.
Důvod, proč v pátek ráno vstávat
do školy byl jediný: vysvědčení je
také vstupenkou na prázdniny a to
je opravdu důvod se protentokrát
do školy i těšit. Vydali jsme se podívat do kladecké malotřídky, jak
takový poslední den vypadá tam.
Ve spojené první a druhé třídě předávala vysvědčení ředitelka školy
Lenka Hofmanová. „V této třídě
máme devět prvňáčků, z toho dva
jsou integrovaní, jednomu pomáhá asistentka. Druháky máme
dva,“ upřesnila počet žáků ve své
třídě.
Jak dodává, letošních 9 prvňáků je
spíš výjimka, naopak dva druháci
jsou spíš na druhé straně běžného
počtu dětí v ročníku. Těch bývá v
průměru kolem 5, čemuž odpovídá i počet prvňáčků v příštím školním roce, budou čtyři. „Velká škola má samozřejmě potřebné zázemí, třídy jsou samostatné. Je tam

Poslední školní den. Spojená 1. a 2.
třída v kladecké škole měla 11 žáků a
při předávání vysvědčení paní ředitelka převážně chválila.
patrná taková větší anonymita,
což tady je pravý opak. Děti si na
nic ‚nehrají‘, vztah všech ve škole je mnohem osobnější. Navíc to
vyžaduje opravdový kus učitelského umění ve třídě, kde je spojená 3.-5. třída,“ říká ředitelka L.
Hofmanová a také přiznává, že
sama v podobné škole, tedy v malotřídce, vyrůstala, takže je to pro
ni i trochu srdeční záležitost.
Do kladecké školy chodilo v tomto školním roce 28 žáků nejen z
Kladek, ale také z Ludmírova,
Ponikve, Dětkovic a nově i z Vysoké, která už svojí příslušností
patří na sousední Svitavsko. „Z
osmadvaceti žáků prospělo 23 s
vyznamenáním, 12 odešlo se samými jedničkami,“ nabídla Lenka Hofmanová údaje o prospěchu. V tom se nabízí otázka, jestli
ona sama dává ráda samé jedničky. „To určitě ano, ale samé jedničky nejsou v žádném případě
zadarmo,“ usmívá se paní ředitelka.
-MiH-
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V Jesenci pojmenovali hříbátko po Večerníku Unikátní muzeum se otevře už příští sobotu, Hasiči v Seloutkách slavili
v expozici bude čtyřicítka historických kočárů jubileum a světili prapor
Pepina má konečně svoje jméno.
Po dva týdny jsme vyzývali naše
čtenáře, aby se pokusili vymyslet
jméno pro hříbátko, které se narodilo 19. února v Hřebčíně
Murhof v Jesenci. Mezi tipy se
mimo jiné několikrát objevila
‚Večernice‘ – jméno v jistém pohledu také korespondující s názvem našich novin. Tu si nakonec v hřebčíně vybrali na pojmenování svého hříbátka. Minulou
sobotu ho kmotra pokřtila.
Jak už bylo zmíněno, Večernice
byla navrhována hned v několika
případech, bylo tedy nutné vybrat
tu Večernici ‚nejvečernicovatější‘,
přesně řečeno toho, kdo se nakonec stane kmotrem, respektive
kmotrou čtyřnohé princezny, která
se v únoru, kdy všude kolem leželo asi 30 cm sněhu, narodila mamince Pretty Women a tatínku Ladinosovi. Tehdy dostala pracovní
jméno Pepina a mimo jiné, Večerník byl na místě sotva 6 hodin po
tom, co přišla na svět, mimochodem v rozmezí 17 minut s dalším
hříbátkem, klukem, který dostal už
jméno Virtual Limit. Jenom dodejme, že dohromady mají v Jesenci
12 ‚letošňátek‘.
Kmotrovství nakonec bylo svěřeno šestileté Verunce Zápecové z
Prostějova. „Zkoušeli jsme štěstí
už vloni, ale nevyšlo to, máme radost, že se to povedlo letos,“ prozradila maminka Helena. Křest
slečny Večernice byl vyvrcholením Dne otevřených dveří v Hřeb-

číně Murhof minulou sobotu. Starostlivá maminka nenechala nic
náhodě a Verunku vybavila růžovými holínkami. Na rozmáčenou
jízdárnu po vytrvalých deštích,
které ustaly teprve v sobotu nad ránem, se totiž jinak ani vstoupit nedalo. Malá Večernice se představila v doprovodu Pretty Women a
přítomnost návštěvníků a následný
potlesk ji v první chvíli docela vyplašil. Jak ale poznamenala ředitelka hřebčína Lenka Melichar, na
přítomnost většího počtu lidí si bude muset teprve zvykat. „A doufám, že i na ten potlesk, protože má
předpoklady, aby se z ní stal kvalitní kůň, který se určitě uplatní v jezdeckém sportu,“ prozradila jako
správná ‚sudička‘ svoji věštbu.
„Mimochodem Pretty Women je
první klisna narozená a odchovaná
v našem hřebčíně, která tady přivedla na svět už i svoje hříbátko. S
Večernicí se tedy vrací naše krev
už v další generaci,“ dodala.
Den otevřených dveří měl podtitul
‚Světem koní jako na dlani‘, a jak
už sám přídomek napovídá, představili se zde koně v jezdeckých i
nejezdeckých ukázkách přibližujících jejich život a nejrůznější směry, v nichž je spojen kůň s člověkem jako jezdcem. Mimochodem
také v duchu motta, že kůň bez
jezdce je pořád koněm, ovšem jezdec bez koně je pouze člověkem.
Něco klasické drezury, parkurového skákání, ale také westernového
umění nebo i ukázka dostihového

Kromě symbolického křestního listu dostala malá Verunka také možnost si užít tří volných jezdeckých hodin ve zdejší
Jezdecké škole. Jak nám maminka Helena prozradila, na koníčky se už moc těší.
jezdectví nebo španělské vášně v
sedle. To všechno v podání členů
zdejšího Jezdeckého klubu a žáků
Jezdecké školy.
Tak trochu čárou přes rozpočet byla úplně promáčená jízdárna, která
ovšem zase nebránila tolik tomu,
aby se bylo celou dobu na co dívat.

„Trocha špíny a mokro v botách, to
se nedá nic dělat. Některé ukázky
jsme museli s ohledem na terén
trochu upravit kvůli bezpečnosti
koní i jezdců, jinak jsme se ale snažili předvést opravdový svět koní a
všechno, nebo aspoň část z toho,
co se v něm dá také prožít a vidět.

Doufám, že alespoň někteří z těch,
co u nás byli poprvé, k nám rádi
přijdou i mimo takové akce, třeba
si vyzkoušet svět koní na vlastní
kůži v jezdeckém sedle,“ řekla Večerníku po skončení sobotního
programu ředitelka Hřebčína Murhof Lenka Melichar.
-MiH-

Tištín ozdobila oranžová stuha

Městys Tištín získal oranžovou
stuhu v soutěži Vesnice roku
2009 v Olomouckém kraji. Tato
stuha je oceněním za spolupráci
městyse s místním zemědělským
podnikem. Agrodružstvo s předsedou Josefem Horákem pomáhá především při údržbě komunikací.
Spolupráce městyse se zemědělským podnikem je patrná na první
pohled – uklizené komunikace, vysečené plochy kolem cest, v zimě
odklizený sníh a sjízdné všechny
úseky silnic na území katastru. Část
provádí městys svou technikou na
údržbu ulic, Agrodružstvo nasazuje těžkou techniku. Další neocenitelnou pomocí je městysu možnost
využívání dopravních prostředků
Agrodružstva za výhodných podmínek i další materiální pomoc.
„Do soutěže jsme se přihlásili vůbec poprvé a nedělali jsme si žádné

naděje. Proto nás oranžová stuha
moc příjemně překvapila. Spíš
jsme čekali nějaké uznání za knihovnu nebo za kroniku,„ řekla starostka Alena Wagnerová. Spolupráci s Agrodružstvem si však skutečně pochvaluje a oceňuje.
Stalo se už tradicí, že zemědělský
podnik pořádá každý rok Den otevřených dveří. Vlastníci půdy, zaměstnanci a členové zemědělského
podniku Agrodružstvo se sídlem v
Tištíně tak mohou nahlédnout pod
pokličku hospodaření, mají volný
vstup do všech objektů v Tištíně,
Nezamyslicích či Koválovicích.
Na farmách i na polích podávají informace členové vedení Agrodružstva všem zájemcům.
„V Agrodružstvu je nějakým způsobem zainteresována převážná
většina obyvatel Tištína. Při dnu
otevřených dveří mají příležitost k
setkání nejen sousedé, ale i lidé z

okolních obcí. Součástí tohoto dne
je totiž i společensko-kulturní program, který probíhá v prostorách lihovaru,„ uvedla starostka. Je zde
připravena výstava moderní zemědělské techniky a také malý „venkovský dvoreček„ s domácími zvířaty. Největší chloubou Tištína je
zemědělské muzeum. Na půdách,
sýpkách a dvorech se našel dostatek předmětů a povozů, který demonstruje, jak hospodařili naši
předkové a jaké používali nástroje.
Základ muzea tvoří stroje a nástroje věnované z hospodářského dvora rodiny Krejsovy.
Objekt lihovaru je už několik let
opuštěný a budovy pomalu nahlodává zub času. Městys i Agrodružstvo postupně opravují některé části, celková rekonstrukce dnes už
takřka historické památky si vyžádá obrovské finanční náklady.
„Přesto chceme společnými silami

certní den. V sobotu začala přehlídka hned po poledni a v hodinových vystoupeních se vystřídaly
kapely Tenebra, The Fialky, Stracené ráj, Hazydecay, Citron, Calibos a Traktor. Výčet kapel skutečně reprezentativní díky tomu,
že si za pětileté období získal festival Rockový mlýn Vrchoslavice
své příznivce a také dobré jméno.
Letošní novinkou bylo rozšíření
přehlídky na dvoudenní maraton
metalového nářezu. Stejně jako
vloni si mohli rockoví fajnšmekři
vychutnat kostýmovou lahůdku v
podání kapely Dymytry. Tato
česko-ruská metalová formace
získala věhlas na české rockové

scéně především díky své ojedinělé image - vystupuje v kostýmech a maskách.
Protipólem této mladé kapely je
legendární Citron Radima Pařízka. Ostravská hardrocková kapela se s malými přestávkami vyhřívá na slunci popularity už tři desetiletí, přesto neztratila nic ze
svého lesku. Potěšily i ostatní kapely a postaraly se o nezapomenutelný hudební vstup do nádherného času prázdnin. Rockový mlýn
finančně podpořil Olomoucký
kraj.
-jp-

Svých prvních návštěvníků se Muzeum historických kočárů dočká během
druhého červencového víkendu. Určitě bude co obdivovat.
stanou se v budoucnu součástí ‚vozového parku‘ se zatím s určitostí
říct nedá. I když naopak, ani v tomto případě nejde v této části expozice o žádné ‚vrakoviště‘, řečeno
dnešní terminologií. „Každý takový kočár byl důkladně prohlédnut,
jestli je možné ho tady vystavit.
Především s ohledem na to, aby samozřejmě neohrožoval bezpečnost
návštěvníků, zároveň ale aby se ve
starém dřevě sem nedostali škůdci,
kteří by mohli napadnout i další kočáry. A jestli se dostane při restaurování i na ně? Je to vždy dlouhodobá věc, otázka jednoho, dvou i tří
let, než se podaří dát kočáru novou
podobu,“ dodává Alena Machačová.
Muzeum bude otevřeno celoročně,

kromě hlavní výstavní plochy s kočáry, doplněné po stěnách ukázkami postrojů a velkou sbírkou svítilen, bude v podkroví další část věnovaná samostatným prvkům částí
kočárů, kování a podobně. Část
prostor je koncipována pro příležitostné semináře, o které je už nyní v
‚branži‘ zájem. Mimo to samozřejmě bude některé z kočárů možné
zastihnout v akci při různých příležitostech, kulturních, společenských nebo jak už bylo zmiňováno
– i na filmovém plátně.
Muzeum historických kočárů bude slavnostně otevřeno v sobotu 11.
července, prvním opravdovým
otevíracím dnem bude neděle 12.
července. O dva týdny později, tedy o víkendu 25.-26. července bu-

de mít v Čechách p/K své druhé pokračování mezinárodní setkání
mistrů řemesla kovářského JOSEFKOL 2009. Ačkoliv jeho dějištěm bude pro změnu areál zdejšího zámku, je taktéž bezprostředně
spjat s muzeem a potažmo Václavem Obrem, který kromě obdivu k
historickým kočárům jako takovým se také netají úctou a uznáním
k dovednostem tehdejších řemeslnických mistrů, kteří dokázali na
dnešní dobu s podstatně omezenějšími možnostmi a podmínkami vytvořit tak úžasné věci. Myšlenka
vybudování muzea kočárů jako odkazu řemeslníků dalším generacím
se dá přenést i na setkání v rámci
JOSEFKOLu, kde komponované
ukázky přiblíží jádro vzniku řemesla kovářského a kolařského, až
po samotný vznik stavitelství kočárů.
-MiH-

V Pivíně perlilo víno, pokřtilo vrhačku asfaltových holubů
Moderní zemědělská technika pomáhá při údržbě komunikací.
tento objekt zrekonstruovat a udržet v zachovalém stavu pro budoucí generace. Je to kus života pamětníků i současných obyvatel a nechceme, aby byl nenávratně zničen. Je to však dlouhodobý záměr a
uvidíme, jak se nám jej podaří zre-

alizovat,„ optimisticky konstatovala starostka.
Městys Tištín uspěl v soutěži jako
jediný z šestice přihlášených obcí z
prostějovského regionu. Vesnicí
roku 2009 vyhlásila odborná komise obec Tučín z Přerovska.
-jp-

Rockeři prohrábli struny kytar
Pravověrní příznivci dobré muziky a především tvrdého rocku
si dali dostaveníčko o prvním
prázdninovém víkendu ve Vrchoslavicích. V opraveném areálu starého mlýna se konal dvoudenní festival rockové hudby.
Letos to byl 5. ročník.
Pátečním večerem a nocí se nesly
písničky kapel IQ Opice, Iron Maiden revival, Dymytry a Relaxu.
Nadílka rockové muziky utichla
nad ránem a jen co se skalní příznivci, kteří přenocovali ve stanovém městečku přímo v areálu vrchoslavického mlýna, vysoukali
ze spacáků, muzikanti dalších kapel už ladili struny na druhý kon-

To, co oficiálně začalo posvěcením základního kamene 17. listopadu 2006, ačkoliv s pracemi se
ve skutečnosti začalo už o něco
dřív, má už konečné datum svého otevření. Je samozřejmě řeč o
unikátním muzeu historických
kočárů, které za 3 roky vyrostlo v
Čechách pod Kosířem. Dva týdny před jeho otevřením jsme měli možnost předpremiérově nakouknout dovnitř.
Na návštěvu jsme přijeli sice s vědomím člověka, který za tím vším
stojí, ale v jeho nepřítomnosti. Václav Obr odjel na cestu do Vídně,
přesto kočárové muzeum opuštěné
nezůstalo. Takovou malou generálku si s námi odbyla budoucí průvodkyně Alena Machačová. „Je tady ještě spousta práce, aby bylo do
otevření všechno jak má být,“
usmívá se.
V hale s hlavní částí expozice je už
rozmístěno asi 35 kočárů, k nimž
přibudou ještě další. Právě to byl také jeden z důvodů cesty Václava
Obra do Vídně. Několik kočárů totiž dostalo roli v připravovaném filmu o císařovně Sissi, který se v rakouské metropoli natáčel. Ty by se
dílem měly vrátit na své místo v
muzeu, dílem ‚domů‘ na zámek v
Náměšti n/H.
Ale i tak, když si člověk představí
takové množství historických povozů pod jednou střechou, zdá se
mu až nemožné, že se sem opravdu
vejdou. „Všechny exponáty jsou
záměrně seřazeny tak, aby byl vidět kontrast mezi jejich původním
stavem a tím, jak vypadají zrestaurované po dokončení,“ vysvětluje
naše průvodkyně. Jestli se i na ty
nezrestaurované usměje štěstí a

Iron Maiden v podání českých rockerů.

Téměř stovka střelců pokřtila
novou vrhačku na myslivecké
střelnici v Pivíně. Tradičních
střeleckých závodů na asfaltové
holuby se tentokrát zúčastnil rekordní počet střílejících.
Novou vrhačku pořídili členové
Mysliveckého sdružení v Pivíně za
zhruba 95 tisíc korun. Částkou 80
tisíc korun přispěl obecní úřad,
zbytek ukrojili ze svých skrom-

ných prostředků.
„Jde o vzájemnou spolupráci obce
a sdružení. Bez finančního přispění
obce bychom nemohli fungovat,
na oplátku se staráme o zeleň v obci i okolí, udržujeme lesní porosty a
mysliveckou chatu. Každý rok sázíme nové sazenice stromků a rozšiřujeme zeleň v obci,„ uvedl Jaromír Dostálek, který má pod palcem
finance pivínských myslivců.

Závody se bodovaly ve dvou disciplínách, a to na dvacítku terčů v
americkém trapu a stejný počet terčů na vysoké věži. V obou disciplínách trefují střelci terče letící vzduchem, takže rozhoduje rychlost,
pohotovost a přesná muška. Díky
tradičním sponzorům získávají
nejlepší střelci hodnotné ceny, takže se sem vždycky rádi vracejí.
„Závody probíhají za přísných

bezpečnostních opatření. Policie
české republiky provádí každoročně přísné kontroly střelnice a vydává osvědčení o technické způsobilosti, pivínská střelnice je státem
uznané zařízení,„ ujistil Dostálek.
Velkým lákadlem je také vyhlášená kuchyně. Vůně srnčího gulášku
a specialit z udírny přiláká do střeleckého areálu také desítky gurmánů bez flinty.
-jp-

PO LETECH SE ZNOVU PUTOVALO OKOLO PŘEMYSLOVIC

Minulou sobotu bylo možné se
opět vydat ‚Okolo Přemyslovic‘. Ne, že by to jindy nešlo,
ovšem v tomto případě šlo o obnovenou premiéru turistické
akce, která měla za sebou do té
chvíle 23 ročníků, přičemž ten
poslední vyslal účastníky na
svoje trasy v roce 1995.
Po letech se pochod Okolo Přemyslovic znovu vrátil. Kromě tří
turistických tras byla nově přidána
také cyklotrasa, přičemž sjízdné
na kole byly všechny trasy, takže
bylo možné zvolit i kratší vzdálenost.
„V 70. letech byly v turistice velmi populární dálkové pochody. V
tu dobu se naši velmi aktivní turisté zúčastňovali 50-100 kilometrových pochodů, a také etapových
vícedenních pochodů po celé republice,“ přibližuje dobu vzniku

této akce Dušan Komínek z pořádajícího Sokola Přemyslovice a
pokračuje: „V roce 1971 jsme poprvé zkusili zorganizovat pro sebe
a své kamarády z okolních oddílů
náš dálkový pochod a nazvali
jsme ho ‚I.Přemyslovská padesátka‘. Trasa vedla na Seč, Bukovou,
Úsobrno, hradiště Durana, Konici, Krakovec a do Přemyslovic.
Nejdelší trasa byla v roce 1974 –
60 km ke Sloupským jeskyním a
zpět.“
To byly prvopočátky této akce,
která postupně přizpůsobovala nabídku tras i méně zdatným turistům, naopak poslední ‚padesátka‘
se šla v roce 1978. To už se ale výšlap jmenoval ‚Okolo Přemyslo-

vic‘. Ten zůstal do zatím i posledního ročníku v roce 1995 a přenesl se i do současnosti.
Okolo Přemyslovic bylo tedy
možné vyrazit po třech trasách pro
pěší – 12, 18, a 24 km, a zmiňova-

Takový pohled na přemyslovické dominanty na výšlapu
Okolo Přemyslovic zaručeně nikdo nenašel. Přesto si ho mohl každý odnést
alespoň na účastnickém diplomu.
né cyklotrase dlouhá 40 km, která
zavedla účastníky z Přemyslovic
na Horní Štěpánov a přes Lipovou
zpět do Přemyslovic.
-MiH-

SDH Seloutky oslavil 85 let svého
trvání, které spojil se svěcením hasičského praporu. Sbor dobrovolných hasičů v Seloutkách si v sobotu připomněl 85. výročí svého
vzniku. Byl založen v roce 1924 a
v současné době v jeho řadách působí 55 členů z toho 8 žen, což je ve
vesnici s necelou pětistovkou obyvatel počet více než úctyhodný.
Další zajímavosti o sboru nám prozradil starosta hasičů Ivo Moštěk:
„Hasičem je u nás zhruba každý
čtvrtý dospělý muž z obce. Služebně nejstarším členem je od roku
1949, tedy plných 60 let, pan Jaroslav Piňos. Předpokládám, že v
průběhu letošního roku se naše
členská základna rozroste o členky
nově založeného sportovního
družstva žen a také o žáky. Zvláště
v dnešní době je třeba připomenout a ocenit to, že 10 hasičů patří
k dobrovolným dárcům krve, kteří
pravidelně chodí k odběru této životodárné tekutiny. Zavazující pro
nás je, že místní hasiči vždy patřili
k nejaktivnějším složkám v obci a
mi v této činnosti hodláme pokračovat i nadále.“
Vlastní oslavy započaly vítáním
hostí na návsi. Následovalo svěcení hasičského praporu před kaplí,
které provedl určický farář. Po té
se vydal průvod na pochod obcí k
pomníku padlých a odtud na hřiště, kam byla soustředěna hlavní
část oslav. Zde nejprve starosta hasičů Ivo Moštěk společně se starostou obce Josefem Soldánem

Dráčci zachraňovali. V bohatém programu vystoupili s ukázkou první pomoci i mladí hasiči z Dubu nad Moravou
pronesli slavnostní projevy spojené s předáním ocenění nejaktivnějším a zasloužilým hasičům. A pak
již započal bohatý program v jehož
průběhu mimo jiné vystoupili
Dráčci z Dubu nad Moravou,
uskutečnil se seskok parašutistů, k
vidění byla ukázka činnosti silniční odtahové služby z Olomouce
spojená se zásahem profesionálních hasičů z Prostějova u simulované dopravní nehody. Místní hasičský potěr předvedl své umění při

plnění discipliny požární útok. Vyvrcholením oslav byla večerní zábava pod širým nebem, která se
protáhla až do časných ranních hodin. V průběhu dne si mohli zájemci v sále obecního úřadu prohlédnout výstavu zaměřenou nejen na
činnost místního hasičského sboru,
ale také na minulost a současnost
obce. Poprvé k vidění zde bylo nové tablo, pozoruhodné tím, že na
něm jsou fotografie všech současných členů sboru.
-lk-

Kdo ovládne Šikulky a Gladiátorské
hry? ARÉNA SE OTEVŘE V SOBOTU!
2 v 1. I to je jeden z podtitulů,
který uvozuje historicky první
společné klání známých soutěží
Kladecká šikulka a Římanské
gladiátorské hry. Obě soutěže se
letos představí poprvé společně.
Ale aby nedošlo hned v úvodu k
nějaké mýlce. Úvod možná trochu
svádí k zavádějící myšlence, že by
snad mělo jít o lítý boj, či spíš souboj pohlaví, který by měl s konečnou platností ustanovit, kdo že má
opravdu v životě navrch. To ani v
nejmenším. „Pro letošek jsme se
rozhodli spojit obě soutěže do jednoho odpoledne. Mimo jiné jsme
brali v potaz také to, že Šikulky se
zpravidla těšily menšímu zájmu
diváků, což bylo rozhodně škoda,“
prozradil nám už dřív Josef Bartoš
z Občanského sdružení Říman,
které ve spolupráci s OÚ Kladky
zápolení připravuje.
Jenom pro přiblížení, ‚Římanky‘ i
‚Šikulky‘ spojuje stejný jmenovatel, kterým je soutěž v netradičních
disciplínách čtyřčlenných družstev. Rozdíl je, respektive vždycky
byl, v tom, že Římanky byly
vždycky chlapskou záležitostí, zatímco Šikulky naopak patřily něžnějšímu pohlaví. To samozřejmě
zůstává, nicméně pro letošek se
všechno soustředilo do jednoho
odpoledne, příznačně pojmenované jako Kladecká olympiáda. Ta sice v této podobě má svoji premiéru, přesto ji předznamenává už
úctyhodná sedmnáctka. Proč? Důvod je jednoduchý a vlastně logic-

ký – IX. Římanské gladiátorké hry
+ VIII. Kladecká šikulka = XVII.
Kladecká olympiáda…
„Ještě dolaďujeme skladbu disciplin, které budou muset týmy absolvovat. Hodně se to také odvíjí od
počasí, co si budeme moct dovolit
a co radši ne, přece jenom deštivé a
chladné počasí posledního období
některé uvažované soutěže přímo
vylučuje. Ještě uvidíme,“ říká trochu neurčitě J. Bartoš, ale může to
být i tím, že trochu záměrně mlží,
neboť to, co soutěžící čeká, by se
měli dovědět až v pravou chvíli na
pravém místě.
Dějištěm Kladecké olympiády je –
jak jinak – Říman-aréna, tedy fot-

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

balové hřiště v Kladkách, začátek
je v sobotu 4. července od 13 hodin. Ještě pořád je možnost se přihlásit se svým týmem – ať už pánským nebo dámským, na mobil
604 350 401, kde také dostanete
přesnější instrukce. V doprovodném programu vystoupí římské legie Roma Victor z Litovle, pro děti bude k dispozici skákací hrad,
moderátorského mikrofonu se jako vždy ujme nenahraditelná Láďa
‚Sovjet‘ Rus. A nakonec ještě nebude konec, protože určitě do noci
se protáhne diskotéka Rádia Haná
s Martinou ‚Kvítko‘ Procházkovou. Tak nezapomeňte, v sobotu!
-MiH-
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Soutěž o ztvárnění symbolu Prostějova má své vítěze Pro informace volejte bezplatně
Osmadvacet mladých tvůrců
se zúčastnilo soutěže „Rondel
Brněnská-Okružní,“ jejímž
cílem bylo získat návrhy na ztvárnění typického symbolu
města Prostějova. Ten by vítal
všechny návštěvníky města
přijíždějící po jižní příjezdové
komunikaci Brněnskou ulicí.
Podle zadání soutěže měla být
navržena plastika, symbol, maketa či jiné upoutávky našeho
města při příjezdu na křižovatku
Brněnská a Okružní, která by na
první pohled evokovala to, co je
pro město Prostějov příznačné a
významné. Co jej prezentuje v
očích veřejnosti nebo čím se
může město představit svým
návštěvníkům. Odborná porota
vybrala z celého množství desítku těch nejzajímavějších prací
do užšího výběru, vítězství nakonec přiřkla studentu 3. ročníku stavebního oboru Jakubovi Krejčířovi.
„Mezi lidmi je dobrým zvykem
podat si na přivítanou ruku. Proto jsem svou práci také tak vyjádřil. Nabídnutá ruka vítá

všechny příchozí, palec s ukazováčkem pak drží městský znak,“
vysvětlil svou myšlenku Jakub.
Za svůj nápad získal odměnu tři
tisíce korun.
„Další trojice návrhů byla svou
kvalitou rovnocenná, a proto
jsme druhé místo neudělili a
všechny tři práce jsme ocenili
shodně třetím místem. Autoři
dostanou za své návrhy po tisícikoruně,“ zdůvodnila další
umístění předsedkyně předmětové komise stavebnictví Dana
Černíčková.
„Chtěli jsme zapojit do soutěže
mládež a hlavně studenty technických oborů. Proto jsme ji vypsali pro Střední odbornou školu průmyslovou a Střední odborné učiliště strojírenské v Prostějově. Do soutěže se mohli
přihlásit všichni, kteří mají
nápady a náměty bez ohledu na
studijní či učební obor,“ objasnila záměr Milada Sokolová předsedkyně Okrašlovacího
spolku města Prostějova, který
byl spolu s Bohuslavem Švamberkem garantem soutěže. -jp-

Od 1. července 2009 začíná
fungovat bezplatná telefonní
linka na Informační službu
Městského úřadu Prostějov.
Telefonní číslo je 800 900 001.
Záměrem bylo vytvořit pro
občany a klienty úřadu bezplatnou službu, při které ocení

Změny v jízdních řádech IDSOK

Vítězný návrh a jeho autor Jakub Krejčíř.

Řezbářské dílničky odhalily šikovné ručičky
Už po páté uspořádalo
občanské sdružení Chvála
dřeva řezbářské dílny pro
handicapované děti i dospělé. Pod patronací řezbáře
a sochaře Miroslava Srostlíka-Moravského proběhlo
na pozadí řezbářského
workshopu setkání, které si
klade za cíl odstraňovat bariéry mezi veřejností a zdravotně
znevýhodněnými
občany.
Na letošní řezbářský workshop
přijeli hosté až ze západní hranice republiky – z Chebu. Společně s ostatními účastníky
prožili týden nejen plný tvořivé práce se dřevem, ale také

podnikli společně zajímavé
výlety po okolí Prostějova.
„Navštívili lanové centrum v
Baldovci, zoologickou zahradu v Olomouci-Svatém Kopečku a jako první mohli nakouknout do připravované expozice
historických kočárů v Čechách
pod Kosířem. Výlety jsme jim
naplánovali tak, aby co nejlépe
prezentovaly Prostějovsko,“
uvedla organizátorka Iva Procházková.
Na závěr týdne řezbářství se
uskutečnilo ve spolupráci s
Okrašlovacím spolkem města
Prostějova v zahradě Národního domu již tradiční setkání
všech účastníků. V kulturním

snadno dostupné informace,
úsporu času, rychlou reakci a
okamžité řešení problémů. Volat je možno v průběhu provozní doby informační služby, tedy
v pondělí – čtvrtek od 8.00 do
17.00 hodin., v pátek od 8.00 do
16.00 hodin.
-red-

programu se střídala vystoupení tanečního studia FREE
DANCE a kapela Jazzpro. Členové divadelní společnosti
POINT Mirek Ondra a Aleš
Procházka předvedli brilantní
slovní hříčky či hříčky se slovíčky. A protože Miroslav
Srostlík-Moravský je nejen
výtečný řezbář a sochař, ale
také hudebník, k poslechu i
tanci nakonec vyhrávala jeho
country skupina Reminiscence.
-jp-

Od 1. 7. 2009 dochází k plnému
začlenění linek MHD Prostějov do Integrovaného dopravního systému Olomouckého
kraje (IDSOK). Výhodou pro
cestující bude především rozšíření nabídky předplatních
dokladů, které mohou využít
pro přestup v rámci města na
všech linkách začleněných do
IDSOK. Jízdní řády MHD a ceny jízdného se nemění.
Od začátku prázdnin bude rozšířen IDSOK i o příměstské
linky zajišťující obsluhu jižní
části okresu Prostějov. Integrace na linkách směr Brodek u
Prostějova a Nezamyslice
představuje zavedení přestupných jízdenek s širokou škálou
předplatních dokladů. Jízden-

Hasiči v úterý pořádají
VELKOU SLÁVU
V úterý 30. června 2009 od 10.00
hodin bude probíhat v Prostějově
na náměstí T. G. Masaryka slavnostní předání soupravy záchranářského stanu, kterou zakoupilo
město Prostějov a zapůjčí ji bezplatně jednotce Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje na stanici v Prostějově. V
rámci této akce proběhne i slavnostní složení slibu nových příslušníků HZS. "V roce 2009 schválilo Zastupitelstvo města Prostějov
prostředky ve výši 206 tisíc korun

Aleš Procházka s Mirkem
Ondrou vysypali na účastníky workshopu pytel
rýmujících se slovíček.

ky již nejsou účtovány podle
ujetých kilometrů, ale podle
počtu projetých zón. V této
souvislosti dojde od 1. 7. 2009 i
ke změnám jízdních řádů v
okrese Prostějov. Kromě časových změn jde především o
převedení spojů linek 780252 a
780255 dopravce Obecní podnik služeb do jízdních řádů linek 780750, 780751, 780756 a
780962 dopravce FTL Prostějov. Dojde také k omezení provozu některých nočních příměstských spojů v období dovolených od 27. 7. do 7. 8. 2009.
Bližší informace o změnách v
IDSOK lze získat v Informační
kanceláři FTL, tel. 582 333
181, nebo na www.kr-olomoucky.cz a www.ftl.cz.

na zakoupení této soupravy, kterou je možné využít nejen pro činnost jednotek požární ochrany, ale
i jako zázemí pro zdravotnickou
záchrannou službu nebo orgány
krizového řízení města Prostějova. Vybavení bude trvale umístěno na požární stanici v Prostějově
a v případě potřeby bude převezeno na místo mimořádné události,"
uvedla na vysvětlenou Vladimíra
Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
-red-

Nočním městem se bude bruslit!
V rámci Zdravého města ve spolupráci
s Městskou policií pořádá HEPA in-line school Prostějov noční bruslení pro
veřejnost. Z důvodu špatného počasí
se první akce v letošním roce nekonala. Dalším termínem je pátek 3. července. Sraz účastníků je ve 20.00 hodin na parkovišti u zimního stadionu v
Prostějově. "Prosíme bruslaře, aby byly vybaveni chrániči, helmou a světlem nebo reflexními prvky," upozorňuje Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.
zkoušet špičkové brusle od firmy Rol- formace o celé akci se dozvíte na
Od 19.30 hodin bude možnost si vy- ler Blade v testcentru. Podrobnější in- www.inlineschool.cz.

Prostějovská nemocnice otevřela
novou počítačovou tomografii
Nové pracoviště počítačové tomografie (CT) minulý týden slavnostně
uvedla do provozu Nemocnice Prostějov, člen skupiny Agel. CT Toshiba Aquilion 32 v hodnotě téměř 15
milionů korun patří k vysoce moderním diagnostickým přístrojům.
Konstrukční řešení přístroje umožňuje maximálně efektivní využití
dávky záření a zároveň redukci mimo-ohniskové radiace, čímž je dosaženo mimořádné kvality obrazu
při nižší dávce rtg záření pro pacienta. K dalšímu zvýšení bezpečnosti
pacienta a zajištění efektivního zobrazení je přístroj vybaven tvarovými klínovými filtry, softwarem

pro potlačení kvantového šumu, automatickým řízením expozičního
příkonu a 3D filtrací šumu.
„Nová počítačová tomografie významně zkvalitní diagnostiku úrazových stavů, vyšetření nitrobřišních,
hrudních a mozkových struktur, při
kterém je schopna odhalit chorobné
změny již v počátečních stádiích růstu. Vyšetření je rychlé, přesné a k
pacientovi šetrné. Přístroj nevynechá jediný milimetr těla, kvalita
snímků je velmi vysoká a lékař je
může prohlížet i v prostorovém 3D
zobrazení,„ říká ředitel nemocnice
Ing. Tomáš Uvízl s tím, že podle
předpokladů bude ročně novým pří-

strojem vyšetřeno okolo 4000 pacientů.
Přístroj disponuje bohatou softwarovou funkční výbavou, která mj.
zahrnuje programy na rychlé trojrozměrné zpracování obrazu včetně
objemové rekonstrukce, CT angio
projekci k vyšetření cévního systému a prokrvení mozku, CT kolonoskopie a redukci kostní tkáně. Pracoviště je vybaveno dvěma diagnostickými stanicemi a injektorem kontrastní látky. Je schopno zachytit
nádorová onemocnění v časném stadiu a podstatně usnadnit a zpřesnit
diagnostiku akutních a polytraumatizovaných pacientů.
-red-

Začíná Prostějovské léto 2009
V letošním roce přichází město
Prostějov s velkým projektem
Prostějovské léto 9 + 1. Tento
název v sobě skrývá devět prázdninových čtvrtků, během nichž se
pravidelně uskuteční řada kulturních a sportovních akcí.
Léto bude uzavřeno pátkem 11. září,
kdy mimo jiné budou vylosováni
vítězové z účastníků akcí. Tento projekt společně připravili město Prostějov, kulturní klub DUHA, městská knihovna, Sportcentrum a Domovní správa, s.r.o.
„Půjde o ucelenou sérii aktivit, kdy
v pravidelném čase budou organizace zapojené do „Prostějovského léta“ nabízet veřejnosti nejen kulturní, ale třeba i sportovní vyžití. Konkrétně DUHA uspořádá kulturní program vždy ve Smetanových sadech,
Domovní správa v Aquaparku Kou-

pelky a na jeho sportovištích včetně
minigolfu, ve svých prostorách pak
připraví další akce ještě městská
knihovna (na dětském oddělení) a
Sportcentrum. To nabídne aktivity v
areálu dětského dopravního hřiště a
v budově na Vápenici. Program
proběhne vždy ve čtvrtek, tedy v
pravidelném čase na pravidelném
místě, v organizacích, které jsem
zmínila. Závěr Prostějovského léta
2009 pak bude patřit 11. září dílnám
v zámku, což je akce, která se v loňském roce setkala s velkým ohlasem, proto ji pořádáme i letos,“ vysvětlila Martina Drmolová z klubu
DUHA. Jednotnou linkou programu
pak budou soutěže, které čekají na
účastníky na všech místech konání
Prostějovského léta. „Ti, kteří se zapojí do soutěží, dostanou účastnickou kartičku, která bude po vyplně-

ní a odevzdání zařazena do závěrečného slosování. Na výhry však nebudou muset účastníci čekat až na
samotný závěr, ale už i v průběhu
jednotlivých akcí mohou získat
pěkné ceny (například vstupenky do
Aquaparku Koupelky nebo do ZOO
na Svatém Kopečku). Nesmím ještě
zapomenout na jednu naprostou novinku, a to na malé letní kino ve
Smetanových sadech. Pro návštěvníky bude připraveno plátno, k projekci jsme zvolili 4 zajímavé filmy –
pro děti Madagaskar 2, poté komedii
Nuda v Brně, film Kytice a muzikál
Mama Mia,“ doplnila Drmolová.
Jediným úskalím Prostějovského léta 2009 tak může být nepřízeň počasí, protože pro většinu akcí, není připravena mokrá varianta. Takže
věřme, že se letošní léto vydaří!
-red-
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky *
SPORTCENTRUM - DDM
Prostějov
LETNÍ TÁBOR DOLNÍ
MORAVA: 17. - 23.8.2009.
Přihlášky a informace: Mgr.
Zdenka Ševčíková 775 910 275,
582 344 125, Sportcentrumddm, Vápenice 9, Prostějov,
www.sportcentrumddm.cz
Pro děti od 7 let HIPOREHABILITAČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR po dobu celých letních
prázdnin, vždy týdenní kurz.
Program: 8.30 až 11.30 v Mostkovicích. Informace: Mgr. T. Zajíčková 582 332 296, e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz
Pro děti od 7 do 15 let
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR plný
her a zábavy 24.8. - 28.8.2009.
Místo konání: Dopravní centrum, ul. Pod Kosířem, Prostějov.
Informace: Mgr. T. Zajíčková
582 332 296, e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz
Pro děti od 6 do 15 let Baldovec
- Adrenalinový tábor - celotáborová hra, horolezecká věž,
lanovka a další zábava 8.8. 15.8.2009. Info: Mgr. D.Ovečka
582 330 883, 582 332 297,
D.Ovecka@seznam.cz
Letní tábor pro děti od 8 do 15 let
- Sportovní léto a prázdninová
hra na kytaru 19.7. - 24.7.2009
Ubytování: RS Drak Nesměř u
Jihlavy. Informace: Mgr. M.
Pavlíková 582 345 503, 605 239
789,
e-mail:
marta.pavlikova@email.cz

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.
Mezinárodní hudební festival
KELTSKÁ NOC 2009
se koná v pátek a v sobotu 24.7.
– 25. 7 v Kempu "Žralok" na
Plumlově. Vystoupí: Sliotar,
Gráda, Cairdeas, Bran, Taliesyn,
Tomáš Kočko a Orchestr, Poitín,
Happy to meet,Gwalarn, The
Rebel Pipers-pipes and drums a
další.
Více informací na
www.keltska-noc.cz
MC Cipísek
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.

KUPÓN č. 26
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

MC Cipísek připravuje na podzim 2009 výstavu fotografií na
téma Rodina. Budeme rádi,
když nám zašlete vaše povedené
fotografie
na
e-mail:mcprostejov@centrum.cz
Děkujeme.
www.mcprostejov.cz, e-mail:
mcprostejov@centrum.cz, tel.
602364874, 602364868
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.
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.
Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
zve své členy i nelčeny na zájezdy do Velkých Losin – plavání
v termálním bazénu v červenci
ve dnech 7., 14., 21. + 28. Bližší
informace v kanceláři č. 106 nebo na tel.: 588 000 167.
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
POLESÍ VITČICE
pořádá jako každoročně PYTLÁCKOU ZÁBAVU dne 18.
července 2009 od 19.00 hod. K
tanci a poslechu nebude chybět
výborná hudba. Občerstvení -

ZÁVĚREČNÁ PIRUETA

zvěřinové speciality jsou samozřejmostí. Srdečně zvou pořadatelé.
Sbor dobrovolných hasičů
Čechovice zve na oslavy
110. výročí založení
SDH Čechovice
a 500 let založení obce.
Oslava se koná dne 12. července
2009 od 13.00 hodin. Program:
ukázka zásahu HZS, svěcení
vlajky, uctění památky padlých
hrdinů, zábavný program pro
návštěvníky s hudbou Vřesovanka.
700 let Obce Přemyslovice
4. - 5. července 2009 –
sobota 4.7. od 10,00 vítání rodáků u požární zbrojnice, 12,30
slavnostní pochod obcí, 13,30 –
zahájení oslav na hřišti, vysvěcení obecních symbolů. Kuturnězábavné odpoledne – Pepšou J.
A. Náhlovský&J. Mladý, Železný Zekon, Vřesovanka,
neděle 5.7. od 10,00 Divadlo
Tramtárie, od 14,00 Věra Martinová.
Během obou dní další
doprovodný program.
Český svaz ochránců přírody
– regionální středisko IRIS
Prostějov
pořádá letní dětský tábor v Týně
nad Bečvou (pod hradem Helfštýn) v době od 26.7. do 7. 8.
2009. Celotáborová hra „Proti
všem“ aneb jak válčili husité.
Informace a přihlášky
Mgr. Zdeněk RAJTR ,
tel: 606 421 542, E-mail:
Zdenek.Rajtr@seznam.cz

Taneční škola Pirouette uzavřela svůj první rok působení na
taneční scéně velkolepou show
v Městském divadle, která
proběhla v neděli 21. 6. 2009 od
17 hodin. Více než hodinový
program zajišťovali především
tanečníci již zmíněné školy, pozvaní hosté a moderátor Aleš
Procházka.
Představily se děti všech věkových skupin a to ty nejmladší měly jen 3-5 let. Kromě svých MINI
choreografií, kde se děti předvedly jako mravenečci Ferdové, krokodýlci Šnapíci a Barbie se svým
„řidičem“, natrénovaly i společnou variaci, všem známou jako
ptačí tanec. V tu chvíli bylo na
parketě více než 50 dětí. Radost z
pohybu z nich přímo čišela.
Nejmladší tanečníky střídali starší
s náročnějšími choreografiemi –
A život jde dál, Když ráno
vstávám. Představila se i dueta,
která získala medailová umístění
na Mistrovství ČR a postoupila na
Mistrovství světa do Kanady. Ju-

Správná odpověď z č. 24: Na snímku je dům v Kostelní ulici. Vylosovaným výhercem se stává
Mlčochová Adéla, Určice 405. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své
odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 7. července 2009, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 13.
července 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV,
WOLKEROVA 37.

nioři zatančili streetovou choreografii Turn it up a parketovou
kompozici If. Nejstarší tanečnice
se představily v choreografií S tebou v srdci, která celou akci slavnostně zahajovala.
Závěrem se na pódiu sešlo 60 tanečníků, kteří zatančili 7 minutovou choreografii všech tanečních
stylů, kterým se tento rok věnovali. Společná choreografie, tzv.
School production, byla vyvrcholením celého večera. Všichni tanečníci získali absolventské certifikáty s ohodnocením jejich
výkonů. Speciální ocenění pak
získali talenti roku, stabilně skvělí
tanečníci a také byla udělena netradiční ocenění jako tanec do roztrhání těla nebo nejuniverzálnější
tanečnice.
Kromě členů TŠ Pirouette se
představili i hosté, kteří přijali pozvání. Aerobik Klub Pavlíny Radičové reprezentovala děvčata
dvoučlenného týmu sportovního
aerobiku. Netradičně pojatou
gymnastickou sestavu zacvičili
gymnasté oddílu TJ Pozemstav
kategorie Team Gym. Na trampolíně předvedly dech beroucí
skoky, vruty, toče a salta. Divákům se tajil dech při až 5 metrových akrobaciích.
Lektorky taneční školy Petra
Vránová, Tereza Sekaninová a
Lenka Malindová přejí všem tanečníkům krásné prázdniny a těší
se na další společnou sezónu.

Oznámení o vypnutí
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické
energie:
Obec: Čunín
Dne: 15.7.2009 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: část
obce Čunín - od č. domů 18, 78,
79 (u křižovatky s hlavní silnicí) po konec obce Čunín směr
chatová oblast s č. chat 215, 216
včetně pily (Dřevovýroba
Grepl s.r.o.).
E.ON Česká republika, s.r.o.
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Kino Metro 70
Pondělí 29. června:
18.30 Home
Francouzský dokument
21.00 Dvojí hra
Americká komedie
Úterý 30. června:
18.30 Home
21.00 Dvojí hra
Středa 1. července:
18.30 Home
21.00 Dvojí hra
Čtvrtek 2. července:
18.30 Na odstřel
Americký thriller
21.00 Poslední dům nalevo
Americký horror
Pátek 3. července:
18.30 Na odstřel
21.00 Poslední dům nalevo
Sobota 4. července:
18.30 Na odstřel
21.00 Poslední dům nalevo
Neděle 5. července:
18.30 Na odstřel
21.00 Poslední dům nalevo
Letní
kinokino
Motkovice
Letní
Mostkovice
Středa 1. července:
21.30 Kdopak by se vlka bál
Český film
Čtvrtek 2. července:
21.30 Mamma mia!
Úspěšný světový muzikál
Pátek 3. července:
21.30 Líbáš jako bůh
Česká komedie
Sobota 4. července:
21.30 Muzikál ze střední 3:
Maturitní ročník
Muzikálová komedie
Neděle 5. července:
21.30 Madagaskar 2
Animovaný film
pro celou rodinu
Kulturní
klub DUHA
Kulturní
klub

DUHA

Pondělí 29. června:
19.00 Nácvik - národopisný soubor
Mánes
Pátek 3. července:
16.00 Nácvik - Taneční skupina RUT
SIMETRIX
Simetrix
Pátek 3. července:
Diskotéka rádia HANÁ
Sobota 4. července:
Bacardi víkend

Apollo 13

APOLLO 13

Sobota 4. července:
21.00 TAFROB LIVE RAP

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. LETNÍ SLEVY
NA FIT BOX jen za 50 Kč – po, st,
ne 18.45 hod., pá 17.30 hod.
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A HRAČEK sobota 27.6. od
9.00 – 12.00 hod. Sraz prodejců v
8.30 hod., www.fitklublinie.cz

Berani - 21.3.-20.4. Máte oprávněné obavy o svoji budoucnost. Nedaří se vám všechno podle plánů a nemáte ani dostatečnou podporu
od lidí z vaší přízně. Pokud hodláte uspět alespoň v soukromí, nežárlete.
Býci - 21.4.-21.5. Dostanete dárek, ze kterého vám bude přecházet
zrak. Vtip bude v tom, že se nedozvíte, od koho vůbec je. Přesto vás
potěší, zvláště když díky němu poměrně zbohatnete.
Blíženci - 22.5.-21.6. Lidi okolo vás se jen potutelně usmívají při pohledu na vaši snahu změnit svět okolo sebe. Popravdě řečeno, je to
zbytečné a vaše úsilí přijde vniveč. Zaměřte se raději na obchod.
Raci - 22.6.-22.7. Můžete lehce přijít k penězům, chce to jen šťastný nápad a hlavně rychlé jednání. Pokud jde o ten nápad, inspirujte
se ve vaší rodině. Uprostřed týdne si ale dejte pozor na nepřející okolí.
Lvi - 23.7.-23.8. Měli byste se zaměřit na domácí úklid, před odjezdem na dovolenou přece nemůžete doma nechat takový binec! Při
zaslouženém odpočinku myslete na rodinu, pošlete aspoň pohled.
Panny - 24.8.-23.9. Na dovolenou se vám příliš nechce, ale budete
prostě přinuceni vyjet za sluníčkem. Nebuďte takoví sobci a alespoň
pár dní v roce dokažte, že umíte zabavit sebe i ostatní.
Váhy - 24.9.-23.10. Nejste zrovna při penězích a to vás bude trápit.
Jenomže záhy poznáte, že i bez koruny se dají dělat velké věci. Třeba v lásce, kde už pár let máte obrovské rezervy a chybí vám.
Štíři - 24.10.-22.11. Ještě před odjezdem k moři vás potká malá nepříjemnost, kterou budete muset vyřešit. Jestli můžeme radit, než
vytáhnete paty z domu, zkontrolujte si všechny potřebné doklady.
Střelci - 23.11.-21.12. Na rady druhých moc nedáte a cestu na výsluní si razíte sami. Máte recht, ale nic se nemá přehánět. V tomto týdnu byste se třeba mohli s rodiči poradit o výhodné investici.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Líbí se vám nahota a tak není divu, že při
dovolené určitě neminete nudistickou pláž. Jenomže toto se setká s
naprostým odmítnutím ostatních členů rodiny. Budete sami.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Máte talent rozhádat kdekoho, to se tedy musí nechat. Kolegové v práci vám pomalu nemohou přijít na jméno a
doma si jen tak s někým taky nerozumíte. Buďte vstřícnější.
Ryby - 20.2.-20.3. Vaše dovolená bude ohrožena. Nejdříve se bude
o vás pokoušet nemoc a pak se dozvíte, že plánovaný odjezd není
tak jistý. Zamyslete se nad tím, zda by nebylo lepší zůstat doma.

29. června 2009
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Školní klub Kollárova opět
Končí školní rok, deváťákům zaútočil
na nejvyšší příčky
pak jedna etapa žákovských let
V Základní škole v ulici Vl. Majakovského v Prostějově -Vrahovicích končí školní rok slavnostním shromážděním všech
žáků školy. Ti nejlepší z nejlepších dostali obrovskou pochvalu a ocenění, především to
však byl obřad vyřazení žáků 9.
tříd, kteří se tímto aktem stávají absolventy základní školy.
Slavnostní atmosféru znásobila
přítomnost členů Rady školy –
Aloise Mačáka, náměstka hejtmana Olomouckého kraje, a prostějovského místostarostu Pavla
Drmolu. Ti se ujali předávání cen
za vynikající výsledky jednotlivců v prospěchu, ve sběru starého
papíru, plastových vršků, pomerančové kůry, za vzornou reprezentaci školy v recitaci a sportu,
za dobrou práci mladých zahrádkářů či hlídek zdravotníků, za
účast na olympiádách a dalších
soutěžích pro dobré jméno školy.
Odměnou byly nejen pěkné dárky věnované školou, ale také volný vstup do aquaparku, kterým se
pochlapilo Město Prostějov.
Poděkování za všechny žáky
vzali na svá bedra druháci, předvedli své pěvecké umění. Program slavnostního shromáždění
pak vyvrcholil obřadem vyřazení
deváťáků. Tak jako přivedli do

shromážděného společenství
školy o prvním školním dnu deváťáci nováčky-prvňáčky, tak se
o posledním dnu role obrátily. Prvňáci přivedli ke slavnostnímu
rozloučení deváťáky-absolventy.
Ti se loučili s nostalgií a vědomím, že na půdě školy stojí skutečně naposledy.
„Děkujeme všem učitelům, že
překonali naše urážky a naši drzost, naučili nás, co mohli a dali
nám hodně do života. Chceme
jim poděkovat a říct, že budeme
stále jedna velká rodina,„ loučilo
se dvaadvacet dívek a chlapců a
společně na rozloučenou zanotovali známou píseň „Někde něco
končí . . . „
„Věřím, že jim škola dala do života něco víc než základní vědomosti, že na svou školu nezapomenou a budou se sem často a
rádi vracet, aby nám pověděli o
svých dalších studiích. Přejeme
jim všichni hodně štěstí a spokojenost,„ plynula slova ze rtů ředitelce Vlastě Ambrožové, mluvila
za všechny učitele. Deváťáky pak
dekoroval Alois Mačák a Pavel
Drmola pamětní absolventskou
stužkou. Čerství absolventi se
pak loučili se všemi kantory květinami, na kterých se zaleskly
perly slziček. Loučení bylo do-

Tentokrát to bylo v soutěži Olomouckého kraje ve sběru víček z
PET lahví. Tato soutěž se pořádá
každoročně pro kolektivy škol a
školských zařízení v rámci environmentální výchovy, na téma
třídění odpadu. Vyhodnocuje se
vždy za školní rok. Družstvo
ŠKK „Třeťáci“ se do soutěže
přihlásilo poprvé s tím, že zkusí,
co to udělá a zda se v takové
soutěži vůbec dá nějak obstát.
Poctivě tedy sbírali víčka a celý
rok schovávali a přidávali až toho byla veliká hromada, která už

překážela a tak se musela
odvézt. A odvezlo se v pravou
chvíli, protože při celkovém
zhodnocení všech zúčastněných
družstev získali třeťáci 2. místo
v kraji za odevzdaný počet víček
na jedince. Bylo to pro všechny
překvapení, protože takový
úspěch a hned napoprvé nikdo
nečekal. Za to jim patří blahopřání a také se jim dostalo ve
formě nádherného diplomu a
sladkostí. To se jim moc zalíbilo
a tak to chtějí zopakovat hned
další rok.
-jt-

Číst se bude jen v dešti

Alois Mačák a Pavel Drmola dekorovali absolventy pamětními stužkami.
jemné, v slzavém údolí se slévaly
slzy dívek i kluků, slzy učitelské i
ředitelské, vzlykali i lítostiví prvňáčci.
„Atmosféra musí chytit každého
za srdíčko. Já jsem členem školní
rady už sedm let a stále rád se sem
mezi vás vracím. Dobře vím, že
tato škola patří k těm nejlepším v

Prostějově právě díky přátelskému ba rodinnému prostředí. Přeji
všem moc pěkné prázdniny,„ loučil se Alois Mačák a nebyl by to
on, známý poeta, aby se nerozloučil vtipným veršíkem. Pak ještě
vyhlásil prázdninovou soutěž pro
všechny školní výtvarníky, kreslíře a malíře. Malůvky z prázdni-

nových cest a zážitků vyhodnotí
porota na začátku nového školního roku, trojice nejlepších pak
získá odměnu v hodnotě tisícovky, sedmiset a pětiset korun.
Nejkrásnějším dárkem pro tuto
chvíli byly ale určitě dva dny
prázdnin navíc pro všechny žáky.
-jp-

Ve středu a ve čtvrtek 1. a 2.
června ve 14.00 hodin se v Městské knihovně Prostějov na
Skálově náměstí poprvé uskuteční akce nazvaná Prázdninové čtení v dešti. Bude se konat pouze v případě nepříznivého počasí.
Může přijít každý, kdo má
zájem seznámit se s divadelními
hrami prostřednictvím scénického čtení.
První nabízenou divadelní hrou
je Romeo a Julie Williama Shakespeara. Účastníci se mohou
nejen zaposlouchat do různých
překladů, ale také sami číst. Nebude se číst hra celá, ale pouze

nejzajímavější scény.
Další díla si budou moci vybrat
sami návštěvníci. V nabídce se
objeví Peer Gynt (H.Ibsen), Arkadie (Tom Stoppard), Tramvaj
do stanice touha (T.Williams) a
mnohá další světová a česká dramata.
-red-

Víte, co je HECPLAVÁNÍ?

Tomáš má díky ortéze prázdniny pěkně nalajnované až do poloviny
srpna.

No, ani já to ještě před nedávnem
nevěděl, ale dnes už vím, že je to
jen a jen vymyšlený název pro
veškeré blbnutí v bazénu. Ono je
to totiž tak, že ŠKK ( školní klub
Kollárova) má celoročně provozovaný sport zvaný plavání a
vodní hry. V něm děcka mají možnost stejně podle názvu nejen
plavat, ale taktéž hrát i různé hry,
které na suchu prostě nelze hrát,
ani kdybychom se rozkrájeli. Tak
třeba chytat míč a přitom dělat
salto nazad, to opravdu snad jen
pro kaskadéra. No, jen si to zkuste. Víte co, a raději ne. A nebo
udělat několik kotoulů, aniž byste se dotkli suché země. Nebo třeba býčí zápasy. No a tak bychom
mohli jmenovat další a další
kousky prováděné ve vodě, které
na olympiádě neuvidíme a ta
děcka to dělají jako o život. A
proč taky ne, když právě taková
soutěž je součástí hecplavání.
Prostě každý musí něco takové
vyloupnout a bude odměna. A
čím zvláštnější a krkolomnější,
tím lépe. Tak už víte co to je a
můžete se příště přidat taky. ŠKK

pořádá takové hecplavání, kde
každý vyhrává, dvakrát do roka
a účast je vždycky veliká. A není
se co divit. Je plno legrace a zábavy, nikdo se nenudí a nikomu se
nechce skončit. A komu by se
chtělo? Jenže čas je vždy celá 1
hodina a tak se nedá nic dělat.
Tak příští školní rok zase hurá na
hecplavání.
-jt-

20:00
21:00
21:35
23:50
00:35
01:00
01:20
02:15
01:05
01:55

17:30
17:50
18:40
19:30

11:05
11:10
11:30
12:00
12:30
13:25
14:20
15:15
16:05
17:00

08:30
09:25

05:59
Snídaně
s Novou
Zorro: Meč a růže (92)
Komisařka Diana
Carrová
Tescoma s chutí
Pop Corn TV
Nová cestománie
Lenssen & spol.
Komisař Rex V (6)
Ženatý se závazky
Walker, Texas Ranger
Hvězdná brána IX (20)
Las Vegas: Kasino V (7)
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Dva a půl chlapa (2)
Vražedná čísla III (5)
Kriminálka Las Vegas
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
O zvířatech a lidech (5)
Víkend
Hon na Šakala
Štvanci (1)
Playmate roku 2000 (4)
Novashopping
Zvěrokruh II (1)
Konec vysílání
DO-RE-MI
Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Svět Elmo
09.00 - Slečna Rajka
10.20 - Moje rodina III (13/13)
10.50 - Modrá linie: Sicílie
11.50 - U nás v Evropě
12.00 - Zprávy
12.30 - Přezůvky s sebou
13.25 - Rodina a já
13.45 - Návrat do ráje II (6/22)
14.35 - Doktorka Quinnová II
15.25 - My holky z Městečka
15.55 - Tohle jsem já...
16.05 - Futuroskop
16.35 - Pošťák Pat II. (1/26)
16.50 - Mirabelino domácí
kino (1/26)
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Svět, kde se
nežebrá aneb Galerie
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 (2/4)
21.00 - Na cestě po Sumbě
21.35 - Reportéři ČT
22.15 - Špinavá záležitost
23.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.50 - Sex ve městě IV
00.20 - Návrat do ráje II (6/22)
01.05 - Přezůvky s sebou
01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
03.35 - Z metropole
04.05 - Týden v regionech
Brno
04.30 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události v
regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Pošťák Pat II. (1/26)
08.45 - Mirabelino domácí kino
09.00 - Kavárnička dříve
narozených
09.55 - Chalupa na
horách Kavčích
10.55 - Slečna ze spořitelny
12.00 - Zprávy
12.30 - Co teď a co potom? (1/8)
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Návrat do ráje II (7/22)
14.35 - Doktorka Quinnová II
15.25 - Jak se rodí řeka
15.35 - Přírodní rizika
15.55 - Věda je zábava III (7/26)
16.20 - Tykadlo
16.35 - Pošťák Pat II. (2/26)
16.50 - Mirabelino domácí kino
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Přežili rok 2000 (1/9)
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 - Stíhači
20.55 - Všechnopárty
21.45 - Den D (13/13)
22.35 - Místo činu
00.05 - Losování Šťastných
deset a Šance
00.10 - Vltava v obrazech
00.30 - Návrat do ráje II (7/22)
01.15 - Poklady světa
01.35 - Podzemní Čechy II
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

Støeda

05.00 - Chalupa
je hra
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Pošťák Pat II. (2/26)
08.45 - Mirabelino domácí
kino (2/26)
09.00 - Konec draka
Kusodrápa
09.50 - Cesta na sluneční
ostrov
10.30 - Televarieté
12.00 - Zprávy
12.30 - Bambinot (1/6)
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Návrat do ráje II (8/22)
14.35 - Doktorka Quinnová II
15.25 - Bludiště
15.55 - Byla jednou jedna
planeta (26/26)
16.20 - Slib
16.35 - Pošťák Pat II. (3/26)
16.50 - Mirabelino domácí
kino (3/26)
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Království za koně
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.30 - Michaelovy
experimenty
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 - 3 plus 1 s Miroslavem
Donutilem
21.35 - Na stopě
22.00 - Losování Sportky
a Šance
22.05 - Taggart
22.50 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.00 - Marian
00.45 - Návrat do ráje II (8/22)
01.35 - Podivuhodný svět
02.00 - Zapomenuté výpravy
02.25 - Události v regionech
05.00 - Objektiv
02.50 - Události v regionech
05.30 - Správy
Brno
STV
03.15 - Události v regionech
05.59 - Dobré ráno
Ostrava
08.30 - Panorama
03.40 - Regiony ČT24
09.10 - Kosmopolis
04.05 - Kultura v regionech
09.40 - Mýty a fakta historie
04.30 - Na cestě po Sumbě

06:25Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř IV
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:45- Deník zasloužilé matky II
08:10- Přátelé VIII (5)
08:40- M*A*S*H (110)
09:10- Policie - New York VII
10:05- Případ pro Sam II (13)
11:00- To je vražda, napsala VIII
11:55- Drzá Jordan II (19)
12:50- Deník zasloužilé matky II
13:15- Sabrina mladá čarodějnice VI (1)
13:45- Muži na stromech I (7)
14:45- Chirurgové I (3)
15:40- Dobrodružství
Forda Fairlanea
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 VIII (6)
20:00- Letiště (3)
21:10- Setkání u řeky
23:10- Kauzy z Bostonu II (9)
00:05- Wolffův revír I (2)
01:00- Volejte Věštce
02:45- Medicopter 117 I (3)
03:35- Svět 2009
04:00- Receptář prima nápadů
04:50- Trní
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06:25Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř IV
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:45- Deník zasloužilé
matky II (24)
08:10- Přátelé VIII (6)
08:35- M*A*S*H (111)
09:00- M*A*S*H (112)
09:30- Policie - New York VII
10:25- Případ pro Sam II (14)
11:20- To je vražda,
napsala VIII (12)
12:15- Drzá Jordan II (20)
13:10- Deník zasloužilé
matky II (25)
13:35- Sabrina mladá čarodějnice VI (2)
14:05- Muži na stromech I (8)
15:00- Chirurgové I (4)
15:55- Neuvěřitelná cesta
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VIII (7)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:10- TOP STAR magazín
22:15- Sběratelé kostí II (12)
23:10- Lupiči paní domácí
01:05- Volejte Věštce
02:55- Výklad snů
03:50- Medicopter 117 I (4)
04:35- TOP STAR magazín

1. 7. 2009
05.00 - Království
za koně (1/9)
05.15 - Tahače 2009
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Pošťák Pat II. (3/26)
08.45 - Mirabelino domácí
kino (3/26)
09.00 - Žlutý kvítek
09.40 - Kavárnička dříve
narozených
10.30 - Jezevec
11.10 - Báječné ženy na
létajících strojích
12.00 - Zprávy
12.30 - Bylo nás šest (1/6)
13.30 - Medicína pro
21. století
13.45 - Návrat do ráje II (9/22)
14.35 - Doktorka Quinnová II
15.25 - Kašmír a Ladak (1/4)
15.45 - Výpravy
16.05 - Pytlíkov
16.20 - Šikulové
16.35 - Pošťák Pat II. (4/26)
16.50 - Mirabelino domácí
kino (4/26)
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Služby v našich
službách
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 - Komisař Moulin
21.35 - Příběhy slavných
22.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.40 - Nárazové vlny (6/6)
23.35 - Blues ze Staré Pekárny
00.15 - Návrat do ráje II (9/22)
01.05 - Zuzana Stirská a
Gospel Time
01.55 - Pětka v Pomeranči
02.20 - Sabotáž
02.50 - Hledání ztraceného
času
03.10 - Události v regionech
03.35 - Události v regionech
Brno
04.00 - Události v regionech
Ostrava
04.25 - Regiony ČT24

Ètvrtek
06:25Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř IV
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:45- Deník zasloužilé matky
08:10- Přátelé VIII (7)
08:35- M*A*S*H (113)
09:00- M*A*S*H (114)
09:30- Policie - New York VII
10:25- Případ pro Sam II (15)
11:20- To je vražda,
napsala VIII (13)
12:15- Drzá Jordan II (21)
13:10- Deník zasloužilé matky
13:35- Sabrina mladá čarodějnice VI (3)
14:05- Muži na stromech I (9)
15:00- Chirurgové I (5)
15:55- Neuvěřitelná cesta 2
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VIII (8)
20:00- Letiště (4)
21:10- Zoufalé manželky IV
22:05- Myšlenky zločince I
23:05- Instinkt zabijáka (9)
23:55- Wolffův revír I (3)
00:50- Volejte Věštce
02:35- Výklad snů
03:30- Medicopter 117 I (5)
04:20- Carusošou
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Pátek

06:25Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř IV
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:45- Deník zasloužilé
matky II (22)
08:10- Přátelé VIII (4)
08:40- M*A*S*H (109)
09:10- Policie - New York VII
10:05- Případ pro Sam II (12)
11:00- To je vražda,
napsala VIII (10)
11:55- Drzá Jordan II (18)
12:50- Deník zasloužilé
matky II (23)
13:15- Sabrina mladá čarodějnice V (22)
13:45- Muži na stromech I (6)
14:45- Chirurgové I (2)
15:40- Šílená/Krásný
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VIII (5)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- Jak se staví sen
22:10- Myšlenky zločince I (16)
23:10- Božská mrcha II (13)
00:05- Wolffův revír I (1)
01:00- Volejte Věštce
02:45- Medicopter 117 I (2)
03:35- Autosalon
04:15- Nikdo není dokonalý

05.00 - Bydlení je hra
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Pošťák Pat II. (4/26)
08.45 - Mirabelino domácí
kino (4/26)
09.00 - Rudolf Těsnohlídek Liška Bystrouška
09.15 - Chvilky s Miroslavem
Horníčkem
09.45 - Hrady a zámky na Dyji
10.15 - Příště u Vás z Nového
Bydžova
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Z Divadélka pod věží
13.30 - Domácí lékař aneb
Nic není jen tak
13.45 - Návrat do ráje II
14.35 - Krásy evropského
pobřeží
14.40 - Simpsonovi XVIII
15.05 - Benjamin Kvítko
15.30 - Let 29 (3/30)
15.55 - Ovečka Shaun (1/40)
16.00 - Daleká cesta
za domovem (18/39)
16.25 - Bludiště
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Zahrada je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Ondřejova
filmová škola
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
05.00 - Auto
kriminalistiky (5/26)
Moto Styl
21.00 - 13. komnata
05.30 - Správy
05.00 - POKR
Luby Skořepové
STV
05.30 - Správy STV
21.30 - Uvolněte se, prosím
05.59 - Dobré ráno
22.15 - Sex ve městě IV
05.59 - Dobré ráno
05.00 - PORT
08.30 - Panorama
22.45 - Festivalové
08.30 - Panorama
05.30
Správy
09.10 - Babylon
vteřiny 2009
09.10 - Klíč
STV
09.35 - Zapomenuté výpravy
22.55 - Losování Šťastných
09.40 - Kalendárium
05.59 - Dobré ráno
10.00 - Artcity New York
deset a Šance milion
09.55 - Evropa dnes
08.30 - Panorama
11.00 - Svět zázraků:
23.00 - Zloději a vyděrači
10.25 - Kultura.cz Brno
09.10
Přidej
se
Karakoram (3/3)
00.25 - Losování Euromiliony
10.45 - Kultura.cz
00.30 - Návrat do ráje II
11.35 - AZ-kvíz
09.25 - Nedej se
11.10 - Čétéčko
01.15 - Všechnopárty
12.00 - Chalupa je hra
09.45 - Stíhači
11.35 - Za školu
02.00 - Události v regionech
12.25 - Přežili rok 2000 (1/9)
10.40 - Rodinné křižovatky
12.00 - Zkus mít vkus
02.25 - Události v regionech
12.40 - Reportéři ČT
10.35 - Podivuhodný svět
11.05 - Zatopené osudy
Brno
12.30 - Dětská záchranka
13.20 - My holky z Městečka
11.00 - Dobrá rada nad zlato
11.35 - AZ-kvíz
02.50 - Události v regionech
v akci (5/5)
13.51 - Tohle jsem já...
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kuchařská pohotovost
Ostrava
12.40 - Přírodní rizika
14.05 - Věda je zábava III
12.00 - Kluci v akci
05:59
12.30 - Michaelovy
03.15 - Regiony ČT24
05:00
14.30 - Tykadlo
13.00 - Le petit gnome (6/6)
12.25 - Svět, kde se nežebrá
05:59
Snídaně
experimenty
03.45 - Krásný ztráty
Novashopping
14.45 - Krásy evropského
aneb Galerie
Snídaně
13.15 - Tajný agent Max
s Novou
04.15 - Blues ze Staré Pekárny
12.45 - Rozhlédni se,
05:59 Snídaně s Novou
pobřeží:
Italský
s
Novou
12.40 - Hřiště 7
14.35 - Fokus ČT24
08:30 Zorro: Meč a růže (94)
člověče (6/15)
14.55
Naivní
cesty
08:30
Zorro:
Meč
a
růže
(95)
08:30 Zorro: Meč a růže (93)
14.50 - Po hladině: Země
14.55 - 168 hodin
09:20 Ostrov hrdlořezů
13.05 - Dvaasedmdesát
09:20 Utajená krása
naivního malíře
15.10 - Vltava v obrazech
09:25 Junior
15.25 - Určitý způsob štěstí
11:35 Tescoma s chutí
05:59
jmen české
11:05 Tescoma s chutí
15.10 - Pád helikoptéry
15.30
Chcete
mě?
11:20
Tescoma
s
chutí
16.15 - Krásy evropského
11:55 Nová cestománie
Snídaně
11:15
Pop
Corn
TV
16.00
Sardinie
aneb
historie
(42/72)
15.45
Svět
zázraků:
Karakoram
11:30 Nová cestománie
pobřeží
12:30 Komisař Rex V (8)
s Novou
11:00 Nová cestománie
13 božských
16.10 - Artcity New York
13.20 - Berenika
12:00 Lenssen & spol.
16.25 - První muži
08:30 Zorro: Meč a růže (96)
12:10 Lenssen & spol.
šlápot (9/13)
17.05 - Štíty království českého 13:30 Ženatý se závazky
14.10
Futuroskop
12:30
Komisař
Rex
V
(7)
na prahu vesmíru
09:20 Cordierovi, soudce
14:20 Walker, Texas Ranger 16.20 - Osm dní zdraví
12:35 Komisař Rex V (9)
17.30 - Opravdová věda (4/6)
13:25 Ženatý se závazky
14.35 - Slib
a policajt (2)
17.20 - Dobrodružství
15:15 Hvězdná brána X (2)
13:30 Ženatý se závazky
v Evropě
17.55 - Divnopis - Ostrata
14:20
Walker,
Texas
Ranger
14.50 - Toulavá kamera
11:10 Tescoma s chutí
vědy a techniky
16:10 Las Vegas: Kasino V
14:25 Walker, Texas Ranger
17.10
Utajená
řeč
peněz
18.00
Klíč
15:15 Hvězdná brána X (1)
15.20 - Království
11:15 Pop Corn TV
17.50 - Bojovnice (4/4)
15:20 Hvězdná brána X (3)
17:00 Odpolední Televizní 17.30 - Neznámá Země 16:05 Las Vegas: Kasino V (8) 18.30 - Babylon
11:35 Nová cestománie
divočiny: Žraloci
18.55 - Zprávy v českém
16:10 Las Vegas: Kasino V
noviny
Svět
podle
Thora
18.55
Zprávy
v
českém
17:00 Odpolední Televizní
12:05 Lenssen & spol.
17:00 Odpolední Televizní 15.50 – Prizma
znakovém jazyce
Sportovní
noviny
17.50
Přidej
se
znakovém
jazyce
noviny
12:35 Komisař Rex V (10)
noviny
16.15
Tisíc
let
19.05 - Sabotáž
18.05
Nedej
se
19.05 - Partnerské vztahy
Odpolední Počasí
13:30 Ženatý se závazky
Sportovní noviny
Sportovní
noviny
české
myslivosti
19.30 - Musicblok
18.30 - Hledám práci
aneb Návod
17:25 Dva a půl chlapa (4)
14:20 Walker, Texas Ranger
Odpolední Počasí
Odpolední
Počasí
16.45
Souboj
na
slunci
20.00 - Příběhy z Afriky
18.55 - Zprávy v českém
na přežití (26/26)
17:50 Vražedná čísla III (7)
15:15 Hvězdná brána X (4)
17:25 Dva a půl chlapa (3)
17:25
Dva
a
půl
chlapa
(5)
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
21.00 - Neznámí hrdinové
19.25 - Medúza
18:40 Kriminálka Las Vegas
16:05 Las Vegas: Kasino V
17:50 Vražedná čísla III (6)
17:50 Vražedná čísla III (8)
19.05 - Jablkoň
znakovém jazyce
20.00 - Lucie Aubracová
Pohnuté osudy
19:30 Televizní noviny
17:00 Odpolední Televizní
18:40 Kriminálka Las Vegas
18:40 Kriminálka Las Vegas
19.30
Pětka
v
Pomeranči
21.55 - Sladké hořkosti
19.05
Game
Page
21.30 - Krásný ztráty
noviny
Sportovní noviny
19:30 Televizní noviny
19:30 Televizní noviny
20.00
Obsluhovala
jsem
Lídy
Baarové
19.30 - Retro
22.00 - V odborné péči (35/43)
Sportovní noviny
Počasí
Sportovní noviny
Sportovní noviny
Karla
Čapka
22.30
Události,
komentáře
Odpolední Počasí
20.00 - Soukromé století
22.30 - Události, komentáře
Počasí
20:00 Hospoda (2)
Počasí
20.30 - Americká noc
23.10 - Ženský hlas
17:25 Dva a půl chlapa (6)
23.10 - Q
20.55 - Historie.eu
20:00 Dobrodružství
20:35 15 let TV Nova
20:00 Pravá blondýnka
22.30 - Události, komentáře
23.35 - Hudební studio M
17:50 Vražedná čísla III (9)
Poseidonu (1/2)
23.40 - Film point
21.45 - Cizinec mezi svými
21:40 Odložené případy VI
21:50 Kriminálka New York III 00.10 - V čele Evropy
23.10 - Dokumentární klub
21:45 Zákon a pořádek: Útvar 22.15 - Může to být i vaše dítě 18:40 Kriminálka Las Vegas
00.40 - Slepá ulička
22:35 Po krk v extázi
22:40 Příkaz k popravě
Ztracená dovolená
00.55 - Historie EU
19:30 Televizní noviny
pro zvláštní oběti VI
02.25 - Rodinné stříbro
22.30 - Události, komentáře
00:25 Novashopping
00:15 Kriminálka New York
00.35 - Jdi, žij a někým se staň 22:40 Dost
01.10 - Příběhy z Afriky
Sportovní noviny
02.45 - Knižní svět
23.10
Hlas
moře
00:45
Noc
filmových
nadějí
01:00 Novashopping
03.00 - Q
02.10 - Náš venkov
Počasí
00:40 Kriminálka New York
03.10 - Máte slovo
01:50 Zvoňte dvakrát!
01.15 - Ztracená dovolená
01:25 Rady ptáka Loskutáka
03.25 - Terra musica
02.25 - Zasvěcení
20:00 Trosečník
01:25 Novashopping
04.00 - Den D (12/13)
02:30 Rychlý prachy
02.40 - Film point
02:10 Občanské judo
04.10 - Sardinie aneb
22:40 Dopisy od vraha
02.55 - Po hladině: Země
01:45 15 let TV Nova
04.45 - Československý
03:10 Áčko
02:35 Áčko Stereo
03.40 - Terra musica
13 božských
00:25 Tajemství erotických
03.10 - Sólo pro housle a klavír
02:40 Paškál
filmový týdeník
04:10 DO-RE-MI
04:10 DO-RE-MI
lázní
šlápot (9/13)
04.25 - Co mám dělat, když...?
04.40 - Výroční ceny
04:10 DO-RE-MI
(735/2379)
05:00 Novashopping
01:55 Novashopping
05:00 Novashopping
04.30 - Babylon
Nadace
05:00 Novashopping
04.40 - Zašlapané projekty

29. 6. 2009

Sobota

Tabu
Áčko
DO-RE-MI
Novashopping

05.00 - Zahrada
je hra
05.20 - Krásy
evropského pobřeží
05.30 - Události v regionech
05.55 - Zpívánky
06:2506.00 - Navštívenka
Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř
06.25 - Šikulové
07:00- Teleshopping
06.35 - Sezamová angličtina
07:10- Oggy a škodíci
07.05 - Garfield a přátelé
07:20- Oggy a škodíci
07.30 - Let 29 (3/30)
07:30- Deník zasloužilé
07.50 - Hurá, škola! (5/26)
matky III (1)
07:55- Přátelé VIII (8)
08.05 - Alinin sen
08:20- M*A*S*H (115)
09.35 - Ovečka Shaun
08:45- M*A*S*H (116)
09.45 - Kuchařská
09:15- Policie - New York VII
pohotovost
10:10- Případ pro Sam II (16)
10.15 - Tři mušketýři (1/2)
11:05- To je vražda,
12.00 - Zprávy
napsala VIII (14)
12:00- Drzá Jordan II (22)
12.05 - Z metropole (Praha)
12:55- Deník zasloužilé
12.35 - Auto Moto Revue
matky III (2)
13.05 - Království divočiny
13:20- Sabrina mladá čarodějnice VI (4) 13.35 - Mezi námi zvířaty
14.05 - Rozum a cit (3/3)
13:50- Muži na stromech I
15.00 - Lehátko pro osm
14:45- Chirurgové I (6)
15:40- Brewsterovy miliony 16.35 - Fort Apache
17:40- Minuty regionu
18.40 - Evropské pexeso
18:00- 5 proti 5
18.45 - Večerníček
18:55- Zprávy TV Prima
18.55 - Šťastných deset
Sport TV Prima
a Šance milion
Počasí
19.00 - Události
19:35- Přátelé VIII (9)
20:00- Harry Potter
19.40 - Branky, body, vteřiny
a vězeň z Azkabanu
19.55 - Předpověď počasí
22:40- Černočerná tma
20.00 - Hodina pravdy
00:45- Barb Wire
21.05 -Tonoucí se stébla
02:25- Volejte Věštce
chytá
04:10- Medicopter 117 I (6)
04:55- Miláčci
22.35 - Festivalové
vteřiny 2009
22.45 - Zprávy
22.50 - Branky, body, vteřiny
05.00 - Hledám
práci
22.55 - Losování Šťastných
05.25 - Postřehy
deset a Šancemilion
odjinud
23.00 - 6. batalion
05.30 - Správy STV
01.10 - Fakulta
05.59 - Dobré ráno
02.50 - 13. komnata
08.30 - Panorama
Luby Skořepové
09.10 - Na stopě
09.35 - Divadlo žije!
03.15 - Aby tvá pomoc
10.05 - Neznámí hrdinové
zůstala skrytá
10.30 - Obsluhovala jsem
04.10 - U nás v Evropě
Karla Čapka
04.20 - Folklorika
11.00 - Království za koně
04.45 - Naivní cesty
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
naivního malíře
12.25 - Služby v našich
službách
12.40 - Sváteční slovo faráře
12.45 - Cesty víry
13.05 - Křesťanský magazín
13.20 – Výpravy
13.40 - Pytlíkov
13.55 - Šikulové
05:55
14.05 - Byla jednou jedna
Bolek a Lolek
planeta (26/26)
06:05 Baby Looney Tunes
14.35 - Sportovci světa
15.35 - Evropa dnes
06:30 Admirál Bublina útočí
16.05 - Kus dřeva ze stromu
06:55 Spongebob
16.20 - Vítejte v Tate galerii
v kalhotách (4)
16.25 - Oblasti ptačí
17.05 - Rozhlédni se, člověče 07:20 Čarodějky VIII (12)
17.25 - Dvaasedmdesát jmen 08:10 HOGO FOGO
09:10 Zlatíčka
české historie
17.40 - Géniové, blázni
10:10 Táta
17.55 - City Folk
12:00 Volejte Novu
18.25 - Kosmopolis
12:30 Prstýnek
18.55 - Zprávy v českém
14:20 Škola ro(c)ku
znakovém jazyce
16:20 Causa Králík
19.05 - Klíč
17:55 Babicovy dobroty
19.35 - Simpsonovi XVIII
20.00 - Golden League Oslo 18:35 Koření
22.00 - Barbara Frittol
19:30 Televizní noviny
22.30 - Události, komentáře
Sportovní noviny
23.10 - Zuřivý Jan Rejžek
Počasí
00.05 - Ženský hlas
20:00 Poslední plavky
00.30 - Ženy na přelomu
tisíciletí
21:50 Sejměte Cartera!
01.25 - Hudební setkání
23:40 Rodina policajtů
02.20 - Dobrodružství vědy
01:10 Novashopping
a techniky
01:30 Volejte Novu
02.45 - Hledám práci
03.10 - Oblasti ptačí a lidské 01:55 Babicovy dobroty
03.50 - Co mám dělat, když...? 02:25 Zlatíčka
04:00 DO-RE-MI
04.05 - Osm dní zdraví
v Evropě
04:50 Novashopping
02:15
03:10
04:10
04:55
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05.00 - Kus dřeva
ze stromu
05.15 - Vítejte v
Tate galerii (13/15)
05.20 - Štíty království
českého (2/10)
05.45 - Tisíc let české
myslivosti
06.10 - Osudové okamžiky
06.30 - Správy STV
06.55 - Utajená řeč peněz
07.15 - Opravdová věda (4/6)
07.40 - Divnopis - Ostrata
07.50 - Panorama
08.30 - Krásy evropského
pobřeží
08.40 - Folklorika
09.05 - Náš venkov
09.25 - Putování za písničkou
09.55 - Hledání
ztraceného času
10.15 - Soukromé století
11.10 - Neznámá Země Svět podle Thora
11.35 - Pětka v Pomeranči
12.00 - Sabotáž
12.30 - Ladí neladí
13.25 - M ČR v atletice Praha
14.30 - Start do kosmu
15.20 - Kamera na cestách
16.15 - V zemi lidu
kmene Saa
17.15 - Čtenářský deník
17.30 - O češtině
17.45 - Památky na prodej
18.05 - Příběhy domů
18.30 - Kultura.cz
18.50 - Po stopách
19.05 - Mezi proudy
20.00 - Večer lidí
dobré vůle Velehrad 2009
21.10 - Gipsy.cz
22.10 - Smetanova Litomyšl
22.25 - Alternativní kultura
23.20 - Noc s Andělem
00.50 - Queen: Live
01.50 - Památky na prodej
02.10 - Příběhy domů
02.25 - Sešli se ...
03.25 - Na Kloboučku
04.05 - Kdo je kdo
04.35 - Ladí neladí
05.30 - Banánové rybičky

06:05- Párty
s kuchařem
06:35- X-Men: Začátek III
07:00- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka I
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Fresh Prince IV (5)
08:00- Přátelé VIII (9)
08:30- Autosalon
09:20- Nascar
10:10- Knight Rider I (8)
11:10- Wolffův revír V
12:10- Policejní vyjednavači
13:05- Columbo
14:55- Hombre
17:10- Velká rána
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VIII (10)
20:00- Titanic
23:45- Tajná úmluva
01:40- Volejte Věštce
03:25- Inspektor Balko (10)
04:10- Inspektor Balko (11)
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06:05- Párty
s kuchařem
06:35- X-Men: Začátek III (6)
07:00- Neuvěřitelná
dobrodružství
Rudly a Koumáka I
07:20- Oggy a škodíci
07:35- Přátelé VIII (10)
08:00- Svět ve válce (23)
09:05- Svět 2009
09:35- Třináct u stolu
11:25- Bravados
13:20- Barbora řádí (čb)
14:50- Vzpomínky na Afriku
17:50- Jste to, co jíte
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VIII (11)
20:00- Vraždy v Midsomeru
22:05- Jediná správná věc
00:35- Strážce majáku
02:20- Volejte Věštce
04:05- Dvojí nasazení (5)

03:40 HOGO FOGO
05:00 Novashopping
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05.55 - Nedělní ráno
s Martou
06.50 - Správy STV
07.15 - City Folk
07.45 - Postřehy odjinud
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.40 - Alternativní kultura
09.35 - Česko jedna báseň: J.
H. Krchovský
09.45 - Film 2009
10.10 - Exit 316: Jiná dimenze
10.30 - Bohoslužba
z Velehradu
12.00 - Kamenný řád (1/6)
13.25 - Inventura ve skříňce
s líčidly
13.55 - Mýty a fakta historie
14.50 - POP ART
15.30 - Svět umění
16.25 - Světci a svědci
16.37 - Znamení a rituály
16.55 - Jana Eyrová
18.30 - Kultura.cz
18.55 - Poklady světa
19.10 - Hudba,
05:50
kterou mám ráda
Království
19.40 - Film o filmu - Kytice
surikat (11)
20.00 - Tudy kráčeli bratři
06:15 Kamarádi z lesa (19)
Soluňané aneb
06:30 Bolek a Lolek (49)
my sme se vézli
06:40 Baby Looney Tunes
07:05 Spongebob v kalhotách 20.35 - Jiří Pavlica pohledem
Václava Křístka
07:30 Čarodějky VIII (13)
08:20 Holka od Červený řeky 20.45 - Šumné Slovácko
10:15 Vinnetou
21.10 - Barokní vila
12:05 Unesený (1)
na Moravě
12:55 Osudové léto
21.40 - Velehrad
14:55 Wimbledon 09
22.00 - Na plovárně
- finále muži
s Terry Gilliamem
17:45 Rady ptáka Loskutáka
18:40 Kriminálka Las Vegas 22.30 - Faktótum
00.00 - Royal Ellington
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
00.55 - Hodina pravdy
Počasí
01.55 - Čétéčko
20:00 Chalupáři (3)
02.10 - V zemi lidu kmene Saa
20:50 Mr. GS
03.05 - Kamera na cestách:
21:20 Buď v klidu
Indický oceán
23:35 Velmi nebezpečné
04.00 - Podzemní
známosti
Čechy II (2/13)
01:20 Krása divokých koní
03:15 Novashopping
04.25 - Krásný ztráty

05.00 - Co mám dělat,
když...?
05.15 - O češtině
05.30 - Postřehy odjinud
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Zpívánky
06.05 - Navštívenka
06.30 - Ve dvou
se to lépe táhne (1/13)
06.35 - Borůvka a Kvítko
06.45 - Pět draků vodáků
06.50 - Ferda (10/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Alotria
Michala Nesvadby
07.32 - Animované písničky
07.35 - Rybářská školička
07.40 - Čarodějnice školou
povinné (25/26)
08.05 - Rybářská školička
08.10 - Co takhle svatba,
princi?
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Slavné historky
zbojnické (6/6)
12.00 - Otázky
Václava Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - O princi Truhlíkovi
14.05 - Cesty víry
14.30 - Křesťanský magazín
14.45 - Sváteční slovo
14.50 - Dobrý voják Švejk
16.40 - Podzemní Čechy II
17.05 - Čétéčko
17.25 - Rumburak (1/2)
18.15 - Škola Na Výsluní
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 - Kytice
21.30 - Zprávy
21.35 - Branky, body, vteřiny
21.40 - Losování Sportky
a Šance
21.45 - Festivalové
vteřiny 2009
21.55 - Foylova válka IV (1/7)
23.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.35 - Mrtví jako já (5/14)
00.15 - Film o filmu
Nedodržený slib
00.30 - Hon na svatého Maura
01.25 - Svět umění
02.15 - Uvolněte se, prosím
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

TV program
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Pozvánka na vzpomínkový den
Memoria Auto Wikov 1924-2009
Občanské sdružení Industria
Wichterlensis pořádá vzpomínkový den k 85. výročí založení bývalé
automobilky Wikov MEMORIA
AUTO WIKOV 1924-2009 v sobotu 4. 7. 2009 na náměstí T. G.
Masaryka v Prostějově od 8 do 14
hodin.
Bývalá automobilka Wikov, založená v roce 1924 v rámci tehdejších
Prostějovských továren na stroje
Wichterle & Kovářík , akciová společnost , vyrábějící osobní vozy do
roku 1937, byla mezi domácími
výrobci aut vždy v čele technického
pokroku. Motory Wikov totiž měly
vačkovou hřídel v hlavě válců, jež
měla úplně opracované spalovací
klínové prostory, cementované a kalené vložky válců byly výměnné.
Automobily Wikov mají dnes nejen
významnou technickou a historickou, ale i kulturní hodnotu. Byly to
vozy vyráběné v malých sériích nebo
kusově pro zámožné zákazníky.
Vedle osobních vozů byly vyráběny i
nákladní automobily do nosnosti 1,5
t. Kromě valníkového provedení byl
továrnou nabízen i malý autobus pro
16 - 18 osob. Na podvozek 1,5 t byly
také postaveny zvláštní karoserie (
hasičský nářaďový vůz, sanitní vůz ,
zametací vůz aj.).
Automobily Wikov se účastnily celé
řady různých soutěží (např. elegance, Soutěž spolehlivosti Moravou,
Zbraslav - Jíloviště, 1 000 mil česko-

slovenských na trati Praha –
Bratislava). Nejrychlejším jezdcem
na vozech Wikov byl továrník řidič
Adolf Szczyzycki, který v roce 1929
zvítězil v závodě do vrchu Ecce homo. Tento jezdec řídil automobil
Wikov i v roce 1932 na 3. ročníku
Masarykova okruhu. Jeho vůz
Wikov 7/ 28 se umístil na 6. místě a
stal se prvním automobilem československé výroby, který byl na
Masarykově okruhu klasifikován.
Automobilů Wikov se dodnes zachovalo kolem třiceti. . Vlastní je sběratelé - členové veteránských klubu,
technická muzea a další zájemci. Na
vzpomínkovém dni bude možno
zhlédnout kolem šestnácti osobních
automobilů Wikov různých typů a
provedení od soukromých majitelů,
členů veteránských klubu z celé ČR i
ze zahraničí a Technického muzea v
Brně. Mezi nimi bude např. jediný
dochovaný prototyp – Wikov 4/ 16
(faeton , rok výroby 1924) Roberta
Grendy z Lučence (SR) či Wikov
7/28 (roadster, rok výroby 1929)
Stanislava Kargera z Prahy, který se
roku 1930 zúčastnil 1. ročníku
Masarykova okruhu a v roce 1991
byl prohlášen Ministerstvem kultury
ČR kulturní památkou či renovova-

ný vůz Wikov 35 (faeton rok výroby
1930), s nímž přijede Martin
Wichterle. Dále budou vystaveny:
traktor Wikov 22 (1930, Národní
zemědělské muzeum Praha), nákladní automobil Wikov pro dopravu hasičského družstva (1936, Hasičské
muzeum Brodek u Prostějova) a stabilní motory Wikov-Robot od soukromých sběratelů.
Součástí programu bude prezentace
automobilů Wikov, okružní jízda po
náměstí, volně přístupný autosalon
vozů Wikov prezentace výstavy
Memoria Auto Wikov připravené
Muzeem Prostějovska v Prostějově.
Hudební doprovod obstarají skupiny
Krumsíňanka
a olomoucký
Dixieland Jazz Band.
Od 14:30 do 15: 30 hodin proběhne
spanilá jízda po bývalé zkušební trati automobilky: Prostějov – automobilka - Vrahovice – Vrbátky –
Dubany - Držovice – Prostějov
(Olomoucká ul., Svatoplukova ul. ,
automobilka).
Členové občanského sdružení
Industria Wichterlensis srdečně zvou
na tuto zajímavou akci všechny milovníky starých automobilů , veteránisty a širokou veřejnost.
Hana Bartková

Na vzpomínkovém dni bude přítomen i Wikov 70 - kabriolet z r. 1930 Vratislava
Veselého z Kralup nad Vltavou. Fotografie je ze září 2008 z akce na náměstí T.
G. Masaryka pořádané ke 130. výročí založení tradice výroby zemědělských
strojů v Prostějově.
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JE
MASO!
S PORT TO
Volejbalistky znají los Ligy mistryň! Dnes na exjedničky!
Hrdinové týdne

Foto týdne

Jasný vítěz! Fotbalový výběr Prostějovska ovládl jednoznačným
způsobem 5. ročník Memoriálu Václava Dadáka v Mostkovicích. Tým poskládaný z hráčů hájících barvy zástupců regionu od Přeboru Olomouckého KFS níže, rozdával svým soupeřům vysoké brankové příděly
četným fanouškům hlavně fotbalovou radost. Více na straně 24
dnešního vydání.
Foto: Zdeněk Vysloužil

Poděkování
za „Vzpomínku
na Jirku“
Ráda bych touto cestou
za sebe, mou dceru i celou naši rodinu, poděkovala organizátorům akce
„Vzpomínka na Jirku“,
především Františku Kocourkovi, hráčům všech
tří celků, sponzorům,
všem kamarádům, známým a těm, kteří si našli
čas a v sobotu 20. června
2009 přišli do Plumlova.
Pro mě to bylo velmi
těžké odpoledne, ale zároveň jsem byla šťastná,
že tolik lidí přišlo na
Jirku vzpomenout, byl
by určitě moc rád.
Děkuji,
Zuzana Burešová,
manželka.

V pátek večer se stalo to co nikdo
z prostějovského volejbalového
tábora s jistotou nechtěl. Ambiciózní prostějovský klub byl v netrpělivém očekávání, koho že jim
los ve Vídni nadělí. Všichni se dočkali, ale s určitostí nevzali jména
soupeřů s úlevou, spíše se ve
tvářích tříčlenné výpravy ve složení Petr Chytil (klubový šéf), Miroslav Čada (trenér) a Peter Goga
(sportovní ředitel) zračilo zklamání až rozčarování. Jména
klubů, které tvoří osazenstvo skupiny „C“, tedy „prostějovské“
stojí opravdu za to! Není to nikdo
menší než Dynamo Moskva, polská Bielsko Biala a turecký Fenerbahce Istanbul. Smělé plány
na postup ze základní skupiny,
potažmo až do závěrečného Final
Four dostaly vážné trhliny ještě
před úvodní smečí noblesní soutěže. „Dostat se v konečné tabulce před kterékoliv z těchto tří
silných družstev bude hodně složité, ale my samozřejmě uděláme
pro postup maximum,“ přiznal
těžkou výchozí pozici, ale zároveň neskládal předem zbraně
bezprostředně po losovacím ceremoniálu na klubovém webu
sportovní ředitel VK Prostějov
Peter Goga. Losování se od prvopočátku nevyvíjelo z pohledu
Prostějova
příliš
nadějně.
„Zbývala možnost zařazení do
´áčka´ nebo ´céčka´. Přiznám se,
že jsem si přál první variantu, bohužel vyšla ta druhá… Musíme se
s tím nějak poprat,“ popsal
vskutku vražedný vývoj losu
Peter Goga. Jistou naději však
dává tuzemskému mistrovskému
celku postupový klíč. Do vyřazovacích bojů totiž budou postupovat vždy tři nejlepší celky každé
základní skupiny a navíc jeden ze
čtvrtého místa s nejlepší bilancí.
„Ze čtyř základních skupin jdou
dále vždy tři a na dvanáctku je doplní ještě jeden klub ze čtvrté pozice. Z této postupující dvanáctky
se pak stane jeden klub pořadatelem závěrečného Final Four,“

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

Strašák se vrátí. Jméno ruského hegemona Dynamo Moskva
strašilo všechny hráčky prostějovského VK již v uplynulém ročníku a podle vzájemných výsledků právem! Budit je ze sna bude strojová
hra ruských šampionek i v letošní sezóně. Rozhodl o tom páteční vídeňský
los Champions League. Foto: Zdeněk Pěnička
zmínil vcelku solidní naději na
kýžený postup Goga. Hlavní prioritou současnosti tak musí být pro
celý prostějovský klub adekvátní
posílení. Po již v minulém týdnu
oznámených Soně DosoudilovéNovákové a Brazilce Julianě Odi-

tým své země a ve všech klubech,
kde hrála, byla členkou základní
sestavy. Měli jsme možnost ji sledovat na dvou DVD discích a z
nich jasně vyplývalo, že by mělo
jít o volejbalistku naprosté extratřídy,“ prozradil o nové kazašské

SLOŽENÍ SKUPIN LM
Skupina „A“: RC Cannes (FRA), Universita Bělgorod (RUS), ZOK
Rijeka (CRO), Volley Bergamo (ITA).
Skupina „B“: Scavolini Pesaro (ITA), ASPTT Mylhúzy (FRA), Vakifbank Günes S. Istanbul (TUR), MKS DABROWA Gornicza
(POL).
Skupina „C“: Dynamo Moskva (RUS), Aluprof Bielsko-Biala
(POL), Fenerbahce Istanbul (TUR), VK PROSTĚJOV (ČR).
Skupina „D“: Fakro Muszynianka Muszyna (POL), Asystel Novara (ITA), Metal Galati (RUM), Zarechie Odintsovo (RUS).
lon Da Silva, přibyla na seznam
posil další bomba, tentokrát z dalekého Východu. Je jí zkušená, třicetiletá univerzálka Julianna
Ljakuninová (na snímku, zdroj
www. vkprostejov.cz). Jedná se o
kazašskou univerzálku s ruským
pasem, která hrála v uplynulé sezóně za Petrohrad, tedy v nejkvalitnější ženské volejbalové soutěži
Evropy. „Reprezentovala národní

Ti jedou! Celosvětovou sportovní událostí číslo jedna právě
probíhajících dnů je bezesporu
Grandslamový Wimbledon. S
velmi dobrou fazónou se na
travnatých dvorcích All England Clubu potkali také dva
borci hájící barvy TK AGROFERT Prostějov, Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem (na
snímku Z. Pěničky z nezapomenutelného Daviscupového
utkání s Francií), kteří prošli
úspěšně prvním turnajovým
týdnem. Zatímco mladší z
českého dua Tomáš Berdych
své dosavadní protivníky přímo
vymetl z kurtu (1. kolo: Bogdanovič 6:3, 6:4, 6:4, 2. kolo:
Mathieu 6:2, 6:4, 6:4, 3. kolo:
Davyděnko 6:2, 6:3, 6:2!) a
zatím neztratil ani set, tak
Radek Štěpánek už přežil dva
pětisetové maratóny (1. kolo:
Falla 6:4, 6:4, 6:1, 2. kolo: Starace 6:4, 4:6, 6:2, 4:6 a 6:3, 3.
kolo: Ferrer 7:5, 7:5, 3:6, 4:6 a
6:4). Především sobotní Berdychova destrukce Nikolaje Davyděnka, bývalé světové trojky
vyvolává značné naděje do dalších duelů. „Bylo to jedno z
mých nejlepších vítězství roku.
Navíc s Davyděnkem, o to je ta
výhra sladší,“ upozornil na
svou dosavadní nelichotivou
bilanci s tímto hráčem (před utkáním 0:8!) Tomáš Berdych.
Dnes však čeká na Berdycha
vskutku prubířský kámen v podobě střetu s americkým „dělostřelcem“ Andy Roddickem,
bývalou světovou jedničkou a

současným hráčem číslo 6 světového žebříčku. „To bude nesmírně těžké utkání. Záležet
bude na servisu, mojí snahou
bude udržet si podání až do tiebreaku. Tam se pak může stát
cokoliv,“ neháže flintu předem
do žita prostějovský tenista. K
jeho optimismu nahrává i dosavadní vzájemná bilance 2:2.
„Ve Wimbledonu je však
všechno úplně jiné, Roddick
zde hraje vždy dobře. Já jsem
však oproti loňsku vyzrálejší a
jsem s to víc ukázat co umím,“
uzavřel téma Roddick populární Berďa. Zatímco Berdychovy šance na úspěch jsou
podle sázkových kanceláří vyrovnané, Radek Štěpánek je
proti Leytonu Hewitovi outsiderem. Rovněž bývalá světová
jednička z Austrálie zažívá ve
Wimbledonu zmrtvýchvstání.
Jeho hra připomíná jeho nejslavnější léta, kdy kraloval světovému tenisu. Také vzájemná
bilance nahrává Australanovi,
který ve dvou dosavadních střetech s charismatickým českým
bojovníkem vždy po utkání křičel své vítězné heslo. Na tyto
zápasy však už notně sedá
prach zapomnění, oba borci
spolu zkřížili rakety naposledy
v roce 2003, kdy na US Open
odkulhal Štěpánek z kurtu ve
druhé sadě při stavu 1:6 a 0:3.
Každopádně je však jisté, že
nevydařená antuková sezona
prostějovských borců je zapomenuta a v tomto týdnu mohou
oba jen získat.
-zv-

opoře Peter Goga. V poslední
době nám tedy každý týden servírují bafuňáři VK Prostějov po
jednom novém jménu. Čeho se
dočkáme v tom následujícím?
Nechme se překvapit, ale s určitostí budou muset i vzhledem ke
smrtelném losu Champions League sáhnout kluboví mecenáši s jistotou mnohem hlouběji do
měšce než doposud…
-zv-

Vladimír Trunda z valné hromady ČMFS exkluzivně pro Večerník

„PRO HAŠKŮV TÝM JE TO VELKÉ VÍTĚZSTVÍ!“
Dlouho očekávaná valná hromada
Českomoravského fotbalového svazu
byla podle mnohých příležitostí vyčistit ovzduší v našem fotbale. Volba
předsedy i nového výkonného výboru
má své vítěze i poražené. Bezprostředně po skončení jednání v Národním domě na Smíchově jsme se v
sobotu pozdě večer spojili s předsedou OFS Prostějov Vladimírem
Trundou, který se valné hromady
zúčastnil, aby shrnul a stručně okomentoval její průběh.
Vzhledem k tomu, že výkonný výbor
OFS Prostějov ve svém usnesení delegoval podporu Ivanu Haškovi, dalo se
očekávat, že výsledek volby předsedy
ČMFS bude v tomto směru pro Vladimíra Trundu uspokojivý. „Pro Haškův
tým je to veliké vítězství,“ shrnul v několika slovech to, co mělo být nadějí pro
náš fotbal a na čem se také jako člen Haškova týmu podílel. Ivan Hašek nakonec ve volbě získal přesvědčivou
většinu hlasů, což lze pokládat za dostatečný mandát k tomu, aby mohly po-

stupně přicházet změny, které jednak
sám před volbami nabízel a které se také
od něj očekávaly.
Podle Trundy jednání postupovalo zcela
korektně a vůle ke změně se ukázala i v
další volbě místopředsedy a obsazení
míst ve výkonném výboru, i když nezvolení Jiřího Kubíčka místopředsedou
za Moravu bylo zprvu nečekané a budilo rozpaky. „Ukázalo se nakonec, že
osobnost Dalibora Kučery, který se ve
volbě proti Jiřímu Kubíčkovi postavil,
je pro většinu tou silnější. Přesto
všechno probíhalo naprosto kultivovaně
díky Petru Fouskovi, který celé jednání
vedl. Podařilo se hned v úvodu prosadit
návrh programu jednání a všechno další
se už odvíjelo k absolutní spokojenosti.
Nakonec i nově sestavený výkonný
výbor dává dostatečnou záruku, že
změny prezentované Ivanem Haškem
bude vůle prosazovat a realizovat,“
uvedl pro Večerník předseda OFS Vladimír Trunda, který se sám ucházel o
místo ve výkonném výboru. To se nakonec nepodařilo, volba však byla pa-

trně ovlivněna nevyslovenou snahou,
aby každý kraj měl v novém vedení
svého zástupce. Což se nakonec
víceméně povedlo, výjimkou je pouze
Kraj Vysočina. Podle jeho slov se ani v
náznaku neukázalo to, čeho se spousta
zainteresovaných obávala, a sice že jednání budou provázet rejdy fotbalových
bafuňářů, kteří se ještě nějakým způsobem pokusí zvrátit očekávané změny.
Nakonec ani nedošlo na diskutovanou
variantu vzniku samostatné komory
profesionálních klubů s možným vlastním hlasovacím právem. „Ivan větší autonomii nejvyšší soutěže zastává, o
možnosti vzniku samostatné komory se
však ani nediskutovalo, tento návrh
vůbec nepadl,“ přibližuje také tuto část
jednání Trunda. Otázka samozřejmě
směřovala i k tomu, jak může nové vedení ČMFS ovlivnit práci na úrovni
okresů. Z toho pohledu podle Vladimíra
Trundy přímý vliv výkonný výbor na
průběh okresních soutěží nemá, přesto
naději na změnu k lepšímu výsledek sobotního jednání dává. „Prioritně chce

Ivan Hašek řešit otázku reprezentace s
cílem úspěšného dokončení kvalifikace
a účasti na mistrovství světa v JAR. Co
se týče okresů, tady chce prosadit systémové řešení, ne nahodilé nalévání
peněz. Chce vytvořit potřebné zdroje
pro fungování svazu i na těchto úrovních. To je pro nás jednoznačně dobrá
zpráva, protože změna tímto směrem je
opravdu nutná,“ dodává Vladimír
Trunda, který se nijak netajil uspokojením nad průběhem i výsledky valné hromady ČMFS. „Je to skvělý výsledek,
jsem spokojený,“ zněla v sobotu pozdě
večer jasná zpráva z Prahy na Moravu.
Jak ale říká, je to teprve první krok, či
spíš předpoklad k tomu, aby se dal první
krok udělat. Toho, co by se mělo změnit,
je kvanta a spíš než o příležitostnou improvizaci musí jít o systémové kroky,
které zbaví náš fotbal cejchu neproniknutelné džungle, zároveň musí odstranit
balast stahující fotbalové soutěže na
všech úrovních ke dnu. Úkol sice téměř
nadlidský, ale zadání nevyhnutelné.
-MiH-

Zvolen nebyl, ale nevadí mu to. Vladimír Trunda má kromě vedení OFS na
starosti jako trenér také mládežnický fotbal v Přemyslovicích. Výsledky valné hromady tedy může hodnotit nejen z pohledu funkcionáře.
Foto: Miloslav Havelka
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BYTY – pronájem
PROSTĚJOVSKO
Byt
OV
Byt
OV
OV
OV
OV
Byt
OV
OV
Byt

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

Marie Pujmanové, Prostějov 4 520,sídl. Svornosti, Prostějov
5 700,Wolkerova, Prostějov
6 000,Žeranovská, Prostějov
6 000,Pražská, Prostějov
6 500,sídl. Svornosti, Prostějov
6 800,Anglická, Prostějov
6 800,Milíčova, Prostějov
7 000,Dolní, Prostějov
7 500,Švýcarská, Prostějov
9 800,Wolkerova, Prostějov
10 000,-

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

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
OV
DB
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
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1+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
1+1
1+kk
2+1
2+1
2+1
2+1
3+1
3+1
2+kk
3+1
2+kk
3+1
2+kk
3+1
2+kk
2+kk
3+1
3+1
2+kk
3+1
3+1
3+kk
3+1
3+1

Moravská, Prostějov
info v RK
Ant. Slavíčka, Prostějov 750 000,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
1 060 000,Krasická, Prostějov
1 074 000,Dolní, Prostějov
1 120 000,Rumunská, Prostějov
1 150 000,B. Šmerala, Prostějov 1 150 000,Dolní, Prostějov
1 200 000,Tylova, Prostějov
1 440 000,Slovenská, Prostějov
1 450 000,Západní, Prostějov
1 450 000,Západní, Prostějov
1 480 000,Jezdecká, Prostějov
1 481 220,V. Špály, Prostějov
1 525 000,Jezdecká, Prostějov
1 547 670,Moravská, Prostějov
1 600 000,Jezdecká, Prostějov
1 615 680,Jezdecká, Prostějov
1 615 680,B. Šmerala, Prostějov 1 649 000,Krasická, Prostějov
1 690 000,Jezdecká, Prostějov
1 700 250,Šlikova, Prostějov
1 750 000,Vojáčkovo nám., Prostějov2 100 000,Jezdecká, Prostějov
2 363 410,sídl. E. Beneše, Prostějov 2 560 000,Krasická, Prostějov
2 620 000,-

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.:605 070 842
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.: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.:605 070 842
Tel.:605070842

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

5+1 Nová, Němčice nad Hanou 15 000,5+kk Kováříkova, Prostějov
20 000,2+1 Otinoves
380 000,Přemyslovice
389 000,2+1 Myslejovice
710 000,2+1 Lešany u Prostějova
740 000,Víceměřice
749 000,Zdětín na Moravě
750 000,4+1 Rozstání pod Kojálem
870 000,1+1 Přemyslovice
950 000,2+1,1+1, Výšovice
1 640 000,2-5+1 Ohrozim
1 800 000,2*2+1 Lidická, Prostějov
2 650 000,Winklerova, Prostějov 3 320 000,2*3+1 Krasická, Prostějov
3 995 000,5+1 Kralice na Hané
4 600 000,6+kk Kováříkova, Prostějov 8 200 000,-

Tel.:732 936 734
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 948 955
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 948 955
Tel.: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.:604 665 206
Tel.:731 704 904

KOMERCE – prodej – PROSTĚJOVSKO:

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

Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek

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

1 045,- /m2
188 000,235 000,239 000,260 000,548 000,2 595 000,-

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

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

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. Sleva! Cena: 1 900 000,-

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

REAL
SPEKTRUM
Pernštýnské nám. 6, Prostějov
Tel.: 582 334 010-1, 582 332 782
777 710 280-3, byty 777 710 282
e-mail: realspektrum@rspv.cz
Po - Pá 8 00 - 17 00 hod

realityarea@volny.cz

BYTY - PRODEJ

3+1 v Olomouci, OV, 3.patro s výtahem, po
úpravách.
Cena: 1 560 000Kč
3+1 s garáží, ul. Žeranovská, PV. Dr.,cihl. II.
patro,vl.vytápění, lodžie. Cena: 1 900 000Kč

BYTY- PRONÁJEM

1+kk C. Boudy 5500Kč/měs. včetně inkasa
1+kk E. Husserla
6500Kč/měs. + inkaso
1+1 Winklerova ul.
4000Kč/měs. + inkaso
2+1 Karlov
5800Kč/měs. + ink.
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
Pronájem obchůdku 40m2 v centru města, soc.
zařízení, sam. vchod. Cena: 10 000Kč/měs. + ink.
Pronájem reklamní plochy 5m x 1,8m na ul.
Partyzánská, PV,
Cena: 500Kč/měsíc

PŘEMYSLOVICE: prodej jednopodlažního
koncového řadového RD vel. 3+1 se dvěma
garážemi, vjezdem do dvora a zahradou. Dobrý
tech.stav,ihnedkbydlení.RSP69
CenaabližšíinfovRK

www.jhreality.cz
NOVINKA!

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,-

Mostkovice,okr.Prostějov
Prodej pozemku vhodného na stavbu RD nebo rekr.
objektu.Výměra997m2,rozměry24x40m.Naparcele
el.aobec.vodovod.
Cena:Kč795.000,-

ČECHY POD KOSÍŘEM: koncový řadový cihl. dům o vel. 2+1 v přízemí a 4+1 v patře;
zahrada 743 m2, dvůr s vjezdem, 2 garáže. Voda
z vl. studny + obecní, el. 220/380 V, kanalizace,
plynovéústřednítopení.RSP368
CenaabližšíinfovRK

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

Prodej RD 2+1 s průjedzem a zahrádkou
v Určicích. Koupelna s vanou, splach. WC.
Obecní voda, vytápění na tuhá paliva, plyn před
domem. Zast. plocha 316m2, zahrada 160m2.
Cena: 950 000 Kč + provize RK
Prodej RD 5+1, podsklep.,dvoupodlaž., s garáží
a udržovanou zahradou v klidné lokalitě nedaleko
centra Prostějova.
Výborný technický stav! Cena: 6 800 000Kč

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

Prostějov,Petrskénám..
Pronájem nebyt. prostor vhodných na vzork. prodejnu
apod. Zateplená prosklená hala se soc. zázemím o ploše
108m2.
Cena:Kč10.000,-/měsíc+energie

NOVINKA!

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

Prostějov,Martinákovaul.
Byt2+1pokompletnírekonstrukcivosobnímvlastnictví.Podl.plocha56m2,6.patro,lodžie,šatna.
Cena:Kč1.295.000,-

NOVINKA!
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.
9999Kč/měs. včetně otopu a vody!
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

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 prostory Svatoplukova, Prostějov 22 500,- /měsíc Tel.:731 704 904

Kapucínská 9,
Olomouc 772 00
nemovitosti@efekt-plus.cz
Tel. 585 242 171, mobil: 602 190 196
www.efekt-plus.cz
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ProdejpolyfunkčníhoareáluvobciUrčice,okr.
Prostějov. Plocha areálu cca 8100m2, čtvercový
tvar. Admin. budova, stáje, bývalá sýpka a sklad.
hala 67mx 12,5m. Průběžná údržba.
Cena: osobní jednání

POZEMKY
Prodej st.pozemku 152m2 v centru města na
výstavbu polyfunkčního domu o 3 NP. Vydáno
platné st. povolení!
Cena: v RK
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

RD Pěnčín, okr. Prostějov
RD k rekonstrukci popř. ideální jako stavební
parcela, řadový, patrový, smíšené zdivo + tvárnice, celková plocha 284 m2, odpady vlastní,
v obci: voda, plyn, ZŠ, MŠ, dobrá autobusová
dostupnost do PV a OL. PV 15 km, OL 20
km, Konice 7 km.
Cena 290.000,-Kč

realitní kancelář
nám. T. G. Masaryka 26
796 01 Prostějov
tel./fax: 582 344 457
mobil: 602 732 207
reals@volny.cz
VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.
Ivaň, okr. Prostějov, samostatně stojící vilka 6 + 1 z roku 1990, celopodsklepená, vjezd, garáž, pěkná zahrada
900 m2, bezvadný stav.
Cena 2 780 000,--Kč
Prodej RD 4 + 1 v Prostějově,
Nerudova ul., zahrada 800 m2, vjezd,
garážování, nutné investice.
Cena : 3 400 000,-- Kč
Prodej řadového domu s obchodem, Plumlovská ulice, 75 m2, dvůr,
malá zahrádka. Celková výměra 260
m2.
Cena 2 250 000,-- Kč
Prodej zánovního rodinného domu v
Kladkách, 5 + 1, dvě nadzemní podlaží, velmi dobrý stav, vjezd na pozemek,
malá zahrada. Cena : 1 350 000,-- Kč
Prodej velmi pěkného bytu 3 + 1,
cihla, OV, E. Beneše, samostatné topení, nový kotel ÚT, lodžie, nízké náklady na bydlení. Cena 1 750 000,-- Kč
Prodej výrobního a skladovacího
areálu v Plumlově, výrobní a skladovací haly, admin. budova se sálem,
sauna, výměra 5 650 m2.Možno i jednotlivě.
Cena: 13 000 000,-- Kč
Klenovice na Hané, provozní areál
- dílny, sklady, kanceláře, manip. plocha, velmi dobrý stav, 1 600 m2.
Cena : 4 900 000,-- Kč
Pozemek na stavbu RD za tenis.
areálem, výměra 750 m2, veškeré
sítě.
Cena: 1 750 000,-- Kč
Pronájem bytu 1 + 1 v Prostějově,
klidná čtvrt v blízkosti středu města, byt
po rekonstrukci, nová koupelna, plastová
okna, zvýšené přízemí.
Cena 5 500,--/měsíčně, včetně inkasa.
Poptáváme garáž v Prostějově
na Močidýlkách. Nabídněte.

www.reality-prostejov.com

Prostějov,Wolkerovaul.
Prodejkomerčnínemovitostivcentruměsta.Celýdům
k prodeji volný. Přízemí vhodné pro obchodní činnost,
v patrech lze vybudovat až 6 bytů. Nová střecha (krovy,
podlaha),fasáda,plast.okna.Nyníve2.patřezrekonstruovanýbyt2+kk.Užitnáplochadomu680m2,zastavěná
plocha293m2.
Cena:Kč6.500.000,-

BrodekuKonice,okr.Prostějov
ZděnývolněstojícíRD3+1(100m2)předrekonstrukcí,
možnostvyužitípůdy,garáž.Veškeréinž.sítě.Zast.plocha
118m2,zahrada360m2.
Cena:Kč490.000,-

SLEVA Kč 100.000

Prostějov,Tylovaul.
Prodej dr. bytu 1+1, 2. patro (bez výtahu), plast. okna,
novákuch.linka.
Cena:Kč699.000,-

SLEVA

Prostějov,ul.B.Němcové
Cihlový byt 3+1 v osobním vlastnictví, 82 m2, 4. patro (bez výtahu). Plast. okna, lodžie, nová kuch. linka.
MožnostkoupěgaráževedledomuzacenuKč206.000,-.
Cena:Kč1.690.000,-

BYTY–PRODEJ:

1+1,Tylovaul.–DB,34m2,2.p.,bezvýtahu,plast.okna
–VÝHODNÁCENAASKVĚLÁLOKALITA!
Kč699.000,2+1, ul. Šárka – DB, 55 m2, 4. patro, bez výtahu, plast.
okna
SLEVA!Kč890.000,2+1, Martinákova ul. – OV, 56 m2, 6. p., výtah, lodžie,
plast.okna,porekonstrukci
Kč1.295.000,3+1,ul.B.Němcové–OV,82m2,4.p.,bezvýtahu,nová
kuch.linka,lodžie,plast.okna
Kč1.690.000,-+možnogaráž(Kč206.000,-)
2+kk a 3+kk, Jezdecká ul. – OV, nové zkolaudované
byty
odKč1.427.670,-

BYTY–PRONÁJEM:

1+kk,Waitovaul.–jenpro2-3studentky
Kč2.100,-/měsícvč.inkasa/1osoba
1+1,sídl.Svobody
Kč5.000,-/měsícvč.inkasa
1+1,sídl.Beneše
Kč5.000,-/měsícvč.inkasa
1+1,Dobrovskéhoul. Kč5.500,-/měsícvč.inkasa
1+1,Okružníul.
Kč5.000,-/měsícvč.inkasa
1+1-zařízený,Vrahovickául.
Kč4.500,-/měsíc+inkaso1.500,1+1,Vrahovickául. Kč5.000,-/měsíc+inkaso1.500,2+1,Biskupice
Kč2.500,-/měsíc+inkaso
3+1(možnostgaráže),Miličovaul.
Kč8.500,-/měsícvč.inkasa,
4+1,nám.Spojenců
Kč8.000,-/měsíc+inkaso

BYTY - PRODEJ

 1+kk–sídl.E.Beneše:os.vlast./panel.,1.p./ze7,
plast.okna,noválodžie,vrekonstr.domě,poprodeji
volný.RSP119 Cenakjednání:830000Kč
 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. RSP
239
Cena:původně1060000Kč,
poslevě990000Kč
 1+1–Sídl.svobody:os.vlast./panel.,přízemí/ze
4, orientace na jih, v revitalizovaném domě, udržovanýbytvpůvodnímstavu,ihnedvolný.RSP478
Cena:830000Kč
 1+1 – Tylova: družst./panel., 2.p./ze 7, s lodžií a
plast.okny,vrekonstr.domě,udržovanýapěknýbyt,
možnostzařízení.RSP169
Cena:849000Kč
 2+1-E.Beneše:družst./panel.,59m2,zvýš.přízemí/ze4,zánovníkuch.linka,plast.okna,obklady,
dlažby apod. Krásný, prostorný a udržovaný byt;
poprodejivolný.RSP178
Cenakjednání:1150000Kč(možnásleva)
2+1–B.Šmerala:družst./panel.,7.p./ze7,výtah,v
rekonstr.domě–plast.okna,zateplenáfasáda.Vbytěšatnaavest.skříně.RSP89 Cena:1150000Kč
 2+1–Tylova:cihl./os.vlast.,3.p./ze3,vl.etážové
topení, plast. okna, klimatizace, plovoucí podlahy,
zděný sklep, velký balkon, ihned volný. RSP 189
Cena:1190000Kč
 2+1 – sídl. Sport, Kostelec na Hané: os. vlast./
panel., 3.p./ze 3, rekonstruovaný byt s plast. okny a
novou lodžií, nová koupelna, kuchyně, podlahy,
vest.skříně,šatnavbytě;ihnedvolný.RSP19
Cenakjednání:1250000Kč
 2+1 – K. Svolinského: družst./panel. (možnost
převodudoos.vlastnictvíaplatbyhypotékou),2.p./
ze 4, výtah, vl. etážové topení, lodžie, vest. skříně a
komoravbytě,ihnedvolný.RSP29
Cena:1250000Kč
 2+1 - Brněnská: panel./os. vlast., 63 m2, zvýš.
přízemí/ze 4, plast. okna, v rekonstr. domě, ihned
volný.RSP428
Cena:1390000Kč
 3+1–Mozartova:družst./panel.,3.p./ze7,nový
výtah, v rekonstr. domě s plast. okny; byt po úpravách,vkrásnélokalitě.RSP279
NOVINKA:1290000Kč
3+1–E.Beneše:os.vlast./panel.,7.p./ze7,výtah,
vrekonstr.doměsplast.okny;příjemnáaklidnálokalita,možnostvyužitíhypotéky.RSP358
Cena:1290000Kč
3+1–E.Beneše:os.vlast./panel.,2.p./ze7,výtah,
2 lodžie, plast. okna, komora v bytě, ihned volný, v
revital.domě RSP229
Cena:1500000Kč
 3+1 – Klenovice na Hané: os. vlast./cihl.,
1.patro, po rekonstrukci – nová kuch. linka, dlažby,
plast.okna…;velkáterasa.RSP199
Cena:1500000Kč
 3+1 - Šmeralova: družst./panel., byt asi rok po
kompletrekonstrukcivč.zděnéhobyt.jádra–nová
kuch. linka, koupelna, podlahy, dveře…; v bytě
šatna, plast. okna se žaluziemi, nová lodžie, v revitalizovanémdomě.RSP129 Cena:1800000Kč

PRONÁJEM

1+1 – Sádky: cihl. byt v přízemí, vl. topení, ihned
volný
NOVINKA:5500Kčvč.ink
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 – Kralice n/H: krásný cihl. byt po rekonstrukcisvl.topením,volnýod1.8.09
Cena:6000Kčvč.ink
2+1 – Anglická: panel. byt v 1.patře, volný od
1.8.09
Cena:7500Kčvč.ink
2+1 – Dr. Horáka: nezařízený cihl. byt po část.
rekonstrukci,sbalkonem,volnýihned
Cena:7500Kčvč.ink
2+kk – Raisova: luxusní, část. zařízený cihl. s vl.
topením,ihnedknastěhování
Cena:9000Kčvč.ink
3+1 – E. Beneše: nezařízený byt v 5.patře, volný
od1.8.09
Cena:8500Kčvč.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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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

NÁŠ TIP!

Chata Stražisko – Maleny Tel.: 777 851 606
Prodej rozestavěné zděné chaty v lesním
prostředí Stražiska – Maleny. Zast. pl.
47m2, 372m2. Elektrika na pozemku, voda ze studny.
Cena : 230.000,- Kč

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

Aktuální nabídka:

NOVINKA!

Pozemek Vřesovice Tel.: 777 231 606
Výměra 828 m2, obdélníkový tvar, rovina
cca 20x40, veškeré inženýrské sítě na pozemku, příjezdová komunikace.
Cena : 450 Kč/m2

RD 1+1 Vrahovice - prodej řadového
rod.domku s bytem 1+1 s možností rozšíření do podkroví, kompletní inženýrské
sítě, topení lokální na plyn, malý dvorek a
zahrádka za domem, velmi klidná lokalita, ihned volný. Cena: 1.200.000,-Kč

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

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!
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!

www.reality-vejmola.cz

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

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

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.

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

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

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

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. NOVÁ CENA : 280.000,-Kč
Byt 2+1 ul.Dolní, Prostějov
byt (50m2) v osobním vlastnictví, panel,
2 patro, nový výtah, balkon, udržovaný,
dobrá poloha, volný po dohodě.
Cena: 990.000,-Kč
Byt 3+1 ul.Svatoplukova, Prostějov
dr.byt (110m2), cihla, 1patro, balkon,
nová koupelna, plastová okna, topení
lokální na plyn, dům po kompletní rekonstrukci, velký prostorný byt v dobré
lokalitě, volný po dohodě. Cena v RK
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 dohodou v RK

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

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

Rodinné domy:
Prostějov - prodej řad. koncov. jednopodlaž. domu, ul.
Tovačovského,2+1smožností
rozšířenídopodkroví.Počásteč.
rekonstr.amodernizaci,novákoupelna,veškerérozvody,podlahy.Vytápěníjelokálnínazemníplyn,veškeréIS.Zadomemsenacházíterasaamalázahrádka.
SLEVA!1.990.000,-Kč
Prostějov - prodej rohového
RD, v 1. NP je sídlo firmy a
prostorná garáž, v obytném
podkroví - byt 3+kk, v širším
centru města po celkové rekonstr. Veškeré IS, vytáp.
na zem. plyn, plast. okna, podlahy z keramické dlažbyaplovoucí,třebadokončitfasádu.Vhodnéktrval.
bydleníikomerčnímúčelům(sídlofirmy,kanceláře,
ordinace, prodejna,...). Celková výměra pozemku
178m2.
Cena:kjednánívRK
Nová Dědina - prodej samostat. stojícího RD 2+1 se
stodolou a pozemkem o celk.
výměře1031m2.Obytnýprostor je možno rozšířit o podkroví. Obecní vodovod,
studna, vytápění na tuhá paliva, suché WC, plyn
před domem.Pěkné prostředí, vhodné k trvalému
bydleníinachalupu.
Cena:490.000,-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: 1.900.000,- 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-prodejřad.jednopodlaž.RD3+1smožnostírozšíření
do podkroví. Dům je vhodný
ihnedkbydlení.Vytápěníústřednínazemníplyn,el.220/380V,vodazvlastnístudny,vodovodpředdomem,kanalizacedožumpy.Zadomem
jehospodář.přístavek(garáž)akolny,následujezahrada
svjezdemnapozemek.Zastavěnápl.369m2,zahrada
155m2.
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!1.150.000,-Kč
Byty - prodej
Prostějov-prodejDB2+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 prodej bytu OV, 2+1, přízemí,
výměra 55 m2. Bytový dům
jeporevitalizaci-zatepl.fasáda,
plast. okna, nové stupačky. Byt je v původním stavu
bezlodžie,pokojesituoványnazápad.
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. NPbez balkonu, výměra cca 32 m2.
Cena: 6.200,- Kč/měs. včetně inkasa
Prostějov - pronájem bytu 2+1, ul.
Šárka, 4. patro, 56 m2, vybaveno,
plast.okna,plyn.sporák,bezbalkonu,
tel.linka,internet-Infos. Cena:7.500,-Kč/měs. vč.ink.
Prostějov - pronájem prostorného
bytu2,5+1vrodin.doměopodlah.
ploše 113 m2, 1. patro, klidná část
města, nám. Spojenců, ústřed. plyn. vytáp., vlastní měřičeplynuaelektriky. Cena:6.500,-Kč/měs.+inkaso
Pozemky - prodej:
PV-Vrahovice - prodej
stavebníhopozemkuovýměře 600 m2 na ul. Marie
Majerové. Informace v
RK. Cena: 635.000,- Kč
Nebytové prostory
Prostějov - pronájem nebyt. prostoru (kanceláře)
v podnik. objektu v centru
města, naproti OD Prior.
Kancelář se nachází ve II.
patře, výměra 47 m2, kuchyňský kout + WC.
Elektroměr je společný (přepočet). Možnost
pronájmu parkovacího místa ve dvoře.
Cena: 6.750,- Kč/měs. + ink.
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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U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
fax.: 582 351 422, www.ackoreality.cz
zelená linka: 800 107 014
BYTY:
Novinka!Luxusní byt 3+1 V.Beneše , OV/panel, 90 m2,
2.p., zimní zahrada, lodžie, Po nákladné rekonstrukci se
změněnou dispozicí bytu.
2 550 000,- Kč
SLEVA! Byt 4+1V.Špály, OV/panel, 90 m2, 7.p., lodžie, byt
jenadstandardně amodernězrekonstruovaný. 2000000,-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 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.
8 900,- 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:

RD 4+kk, Fanderlíkova, kolaudace 1992, nadstandardní
rekonstrukce 2006, vzrostlá zahrada s bazénem, garáž, 3x
park. stání, klidná lokalita.
Cena v RK
RD 3+1 B.Němcové, poz.129 m2, nyní probíhá kompletní rekonstrukce domu včetně nové střechy a zateplení, rozvodů vody, el., topení, vnitřních omítek a podlah.
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

RD 4+1 Vrahovice se zahradou, poz. 1096 m2, obytná
plocha 120 m2, kanalizace, plyn, el. 22O/380V, průjezd k
parkování.Porekonstrukci,ihnedkbydlení 2990000,-Kč
POZEMKY
St. pozemek Slatinice-Lípy, vel. 1010 m2, dům s č.p. a
stodola ve špatném technickém stavu, veškeré ing.sítě.
1 050 000,- Kč
St. pozemek Držovice, vel. 3389 m2, plyn na poz., ostat.
IS v dosahu.
900,- Kč/m2
KOMERČNí NEMOViTOSTi
Prodej/ pronájem Hradební - třípodlažní komerční
nemovitost umístěná v obchodní zóně centra města, 1.NP
obchod, 2.NPkanceláře, 3.NP- byt či kanceláře info v RK
Objektpřízemníhorodinnéhodomu4+1Drozdovice,
zast.pl. 285 m2, poz. 1428 m2, plyn, kanalizace, voda vl.
i obecní.Lokalita blízko centra u rybníka.Vhodné na restauracisvenkovnímposezením,penzion,sídlofirmyatd.
3 600 000,- Kč
Pronájem skladových/výrobních prostor v objektu
bývalé Vitany ( u výjezdu na dálnici). Třípodlažní budova, 2 nákladní výtahy, kanceláře, šatny, sociální zázemí,
Výměra ca 3000 m2, lze vyčlenit a stavebně oddělit
i menší části.
650 Kč/m2/rok

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

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

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

www.kk-reality.com

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

Pá: 9.00 - 12.00

Novinka: 3+kk Klenovice na Hané Prodej nadstandartně zrekonstruovaného bytu v osobním
vlastnictví v prvním patře čtyřbytového domu,
79 m2, terasa 42m2, garáž. Orientace jiho-východní, nízké měsíční náklady, klidná lokalita,
po prodeji ihned volný. Cena: 1.650.000,-Kč
Byty prodej Prostějov:
1+1 Krasická, osobní vlastnictví, 39 m2, cihla, 3.
patro ze 3., bez výtahu s prostorným schodištěm,
loggie, orientace východní, koupelna s vanou a
pračkou, velmi nízké měsíční náklady, po prodeji
ihned volné.
Cena: 990.000,-Kč
3+1 Mozartova, družstevní, panel, 74 m2, 5.patro,
výtah, loggie, komora, dům i byt po celkové rekonstrukci (kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči,
zděné jádro s vanou a pračkou, plovoucí podlahy
a dlažby, nové dveře), velmi žádaná lokalita díky
poloze domu.
Cena: 1.480.000,-Kč
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, plastová okna, samostatné plynové
topení, orientace východ-západ, internet, kabelová
televize, ihned volný.
Cena: 8.000,-Kč/měsíc + inkaso (cca 2.000,-Kč)
Byty výměna Prostějov:
výměna nájemního bytu velikosti 1+1 s komorou a šatnou, 65m2, střed města, 3.patro, cihla,
topení WAF, sklep - za byt 1+kk kdekoliv v
Prostějově.
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 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
Ostatní:
Výměna řadové garáže Prostějov-Moravská
za garáž v lokalitě sídliště Hloučela.
ProdejřadovégarážeProstějov-Krasice,Moravská,
elektřina, zvýšená vrata.
Cena: 220.000,-Kč
POSKYTUJEME KRÁTKODOBé
PŮJČKY OPROTi ZÁSTAVě NEMOViTOSTi. PENíZE DO 3 - 5 PRAC. DNŮ
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◘ Prodej RD 1+1 v Ondraticích po
částečné rekonstrukci. Koupelna, kuchyně,
el, voda částečně omítky.
Nová Cena 599 000Kč.

◘ Prodej RD 4+1 v Držovicích, po
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

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

BYTY
1+kk Okružní Cena 630.000Kč
Tel:739 322 895
1+kk M. Pujmanové OV V případě zájmu i včetně
zánovní zařízení bytu. Lodžie. Cena 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
T:739 322 895
1+1 Šmerala 42m2, pl.okna, 795.000KčT:731 541 589
1+1 Mozartova OV, po rek. Cena 880.000Kč
T:723 335 940
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+kk Hybešova OV (42 m2) Cena 870.000Kč
T:732 285 189
2+1 Šmerala 1.040.000Kč
T:739 322 895
2+1 Zrzavého šatna, 60m2, 1.130.000Kč T:774 841 109
2+1 E. Beneše Dům po revitalizaci. Šatna, lodžie. Cena
999.000Kč
T:739 322 895
2+1 Svolinského Cihla. 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 Okružní 64m2, OV 1.140.000Kč T:723 335 940
2+1 Slavíčka 62m2, 1.150.000Kč
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
1.240.000Kč
T:739 322 895
2+1 OV 60m2 dům i byt po rekonstrukci Cena
1.350.000Kč
T:723 335 940
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 Po kompletní rekonstrukci.
Přízemí. Cena 40.000Kč + převzetí hypotéky.
T:739 322 895
3+1 S. Svobody OV Dům po revit. Nové jádro a
koupelna. Cena 1.295.000Kč
T:739 322 895
3+1 E. Beneše OV 68m2 1.390.000Kč T:723 335 940
3+1 centrum PV OV,72m2, cihla, nová koupelna.Cena
1.795.000Kč
T:723 335 940
3+1 Moravská Cihla OV 75m2 + sklep, lodžie.
Cena 1.490.000Kč 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
3+1 Pv V. Špály panel po celk. rek., DR., 77 m2. Cena
1.450.000 Kč.
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
4+kk Moravská OV, cihla, 95m2, po rek.,garáž,
T:723 335 940
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
RD 2+1 Otaslavice Cena 380.000Kč T:723 335 940
Chata Bělecký mlýn 400m2, 2 pokoje, bazén, les. Cena

280.000.
T:732 285 189
RD 3+1 Kostelec n. H. Cena 690.000Kč T:723 335 940
RD 3+1 Hradčany pl. okna, plyn. kotel Cena
740.000Kč
T:723 335 940
RD 3+1 Vřesovice Cena 765.000Kč
T:723 335 940
RD 2+1 Němčice Cena 900.000Kč
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 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 1.350.000Kč
T:723 335 940
RD 4+1 Dělnická Pv Cena 1.890.000Kč
T:739 322 895
RD Prostějov 2+1 Cena 1.900.000Kč 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 2.450.000Kč
T:723 335 940
Nov. RD 5+2 Brodek u Konice, okr. zahrada, bazén.
Cena 2.490.000 Kč.
T: 732 285 189.
RD 5+1
Kralice Ve stavu novostavby. Cena
4.635.000Kč
T:739 322 895
RD 2x 2+1 Jezdecká Cena 2.600.000Kč T:723 335 940
RD 3+1 Prostějov poblíž centra, po část. rek. Cena
2.700.000 Kč
T: 732 285 189
RD 3+1 Pv B. Němcové Po komplet. rek., zast. 139
m2, dvůr, 3.170.000Kč.
T:732 285 189
Nový dvougenerační RD Vrahovice 2x4+1 Možnost
podnikání, zast. 890m2, zahrada 350m2, 3.600.000Kč.
Sleva.
T:732 285 189
RD Plumlov 4+1 zahrada, garáž, pl. okna T:723 335 940
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 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
Nový 2+kk Krasická lodžie Nájem 7.000Kč +1.300Kč
ink.
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 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 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

www.realitypolzer.cz

Kancelář: Poděbradovo nám. 11-12
(budova Komerční banky) 2. patro

Mobil: 777 619 939
Budoucí byty Prostějov - Drozdovice, různé
výměry, dispozice 2+kk až 3+kk, vlastní dvůr,
posezení, parkování.

Byty pronájem

1+kk PV E.Beneše, po rek., 5.900 Kč/m vč. en
2+1 PV Okružní, po rek., cihla 7.000 Kč/m + en
2+1 PV Okružní, po rek., cihla, zařízen
8.000 Kč/m + en
3+1 PV Budovcova, po rek. cihla
8.500 Kč/m + en
3+1 PV Mozartova, po rek., zařízen
9.500 Kč/m vč. en

Byty prodej

1+1 OV, PV Okružní
790tis Kč
1+1 OV, PV Mozartova
850tis Kč
2+1 OV, PV sídl. Svobody, po rek
1.150tis Kč
2+1 OV, PV Palackého, cihla
990tis Kč
2+1 OV, Okružní, panel,
1.200tis Kč
3+1 OV, PV V. Ambrose 61m2, cihla 1.590tis Kč
3+1 DV, PV Šmeralova
1.350tis Kč
3+1 DV, PV A.Slavíčka
1.450tis Kč
3+1 DV, PV, garáž, zahrada
2.200tis 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, pozemek
824m2.
3.190tis Kč
RD Němčice nad Hanou 3+1.
890tis Kč
RD Hrubčice, 2 x 3+1, garáž, po rek. 2.490tis Kč
RD Vyškov, 3+1.
2.650tis Kč
Zděná chata Maleny.
1.200tis Kč
Zděná chata Seč
750tis Kč
Zděná chata po rek. Lutotín
730tis Kč
Pozemek Domamyslice, 1426m2. 1450 Kč/m2
Pozemky Mostkovice – výměry cca 700 m2
Pronájem garáže, PV-Žeranovská a Vrahovice
Pronájem prodejny PV Svatoplukova 140m2.
19.500 Kč/m
Pronájem neb. prostor Drozdovice 80m2
10tis Kč/m

Mobil: 775 246 321
Byty prodej

1+1 OV, PV Krasická, novostavba, 39m2.
990tis Kč
1+1 OV, PV Sídl. Svobody.
Cena dohodou
2+1 OV, PV E. Králíka, po rek.
1.090tis Kč
2+1 DV, PV Šárka. cihla.
990tis Kč
3+1 OV, PV Krapkova, po rekonstrukci,
1.490tis Kč
3+1 DV, PV Tylova, byt po rek.
1.590tis Kč
3+1 OV, PV Spitznerova, cihla
1.650tis Kč
3+1 DV, PV Mozartova, po rek.
1.490tis 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

Zájemci o plošnou
inzerci
volejte
    
 
číslo
   
608 022 023
  

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



   
Byt OV
3+kk Prostějov, Podjezd
  
Kravařova 10, Prostějov
1.870.000,-Kč
Byt
OV 2+1 ul. Dolní,
Prostějov
tel.: 582 393 176


e-mail: redomino@seznam.cz
 990.000,-Kč
RD
6+1 Smržice, Okr.Prostějov
Pivín- RD 7+1 s průjezdem, plastová okna, částečná
www.reality-domino.cz

7.500.000,-Kč
rekonstrukce, zahrada, studna.
Cena 1.050 tis. Kč
RD
1+1 Měrovice
na Hané 
640.000,-Kč
Tel.: 606 922 838
 
 

RD
/ chalupa
Raková
u Konice 





RODINNé DOMY, ChATY
515.000,-Kč
RD



3+1
Vřesovice,
okr. Prostějov
* NOViNKA * RD v Prostějově – prodej spo     

765.000,-Kč
luvlastnického podílu ve výši 5/8 na cihlovém rodinProstějov – RD 3+1, přízemní v řadové zástavbě, po
RD/chalupa 2+1
Buková
u Protivanova
 


ném domě a zahradě nedaleko centra města. Podíl
částečné rekonstrukci, plast. okna, dvorek, zahrádka.
230.000,-Kč
     
tvoří byt 3+1, 95m2, v přízemí, k celkové rekon-   
Cena 2.700 tis. Kč.
2+1 
Slavětín
u Litovle 890.000,-Kč
RD



strukci. Vytápění WAW, parkety, sklep. Zast. plocha       
RD 2x 3+1 Nová Ves u Litovle
     1.580.000,-Kč
 
161m2, zahrada 206m2. Vhodné i jako sídlo firmy,
  

   

RD Vranovice-Kelčice,
okr.Prostějov
kanceláře.
Cena za podíl činí 1.600.000Kč.
   
1.190.000,-Kč
      

* NOViNKA * RD 2+1 ve Vícově, cihlový, udr    
RD 5+1
Drysice, okr.
Vyškov
1.350.000,-Kč
 
 
  

žovaný, nová eurookna a plynový kotel. V přízemí 
Prodej
RD 1+1 v
Přemyslovicích, vhodný i jako
RD
2,5
+ 1 Slatinice,
okr. Olomouc
 








jsou 2 pokoje, kuchyň, koupelna, WC a vstupní hachalupa, samostatně stojící, pozemek 443 m2, stodola,
2.360.000,-Kč
la. V patře je 1 pokoj a terasa 15m2. Sklep 16m2,
 
Čehovice,okr.Prostějov
   
vjezd na zahradu.
Cena 380 tis. Kč
RD
5+1
kotelna, prádelna a špajz, zděná garáž. Zastavěná      
    

2.700.000,-Kč
plocha 370m2, zahrada výměra 1050m2. Klidná    
 
 

Pozemek
ke komerci
11400m2
– Olomouc





lokalita na okraji obce u lesa. Cena 1.980.000Kč.
490,-Kč/m2
* RD 6+1 v Plumlově, dvougenerační, cihlový,
Pozemek ke komerci 44400m2 – Lutín okr.
Olomouc
800,-Kč/m2
Suchdol – RD 2+1 s průjezdem, obecní voda, plyn před, malá
plastová okna, nová střecha, rozvody vody a plynu,
Pozemek ke komerci 50800m2 – Olomouc
předzahrádka,vhodnýijakorekreačníchalupa. Cena350tis.Kč
dva sklepy, dvojgaráž, veškeré IS, obytná plocha
900,-Kč/m2
150m2, pozemek 1100m2. Klidná lokalita s naPozemek pro stavbu polyfunkční domu
prostým soukromím !!
Cena 2.980.000Kč.
600m2 – PV
1.900.000,-Kč
* RD 4+1 v Držovicích, cihlový, k celkové
Budova ke komerci 400m2 plocha –
rekonstrukci, veškeré IS, zastavěná plocha
Němčice n.H. - RD 4+2, samostatně stojící, veškeré
Olomouc
centrum
6.750.000,-Kč
Stavební pozemek na RD v PV
341m2, rozsáhlá zahrada o výměře 2479m2.
IS, malý dvorek, dokončení rekonstrukce před prode410m2
     850.000,-Kč

jem.
Cena DOHODOU
LUKRATIVNÍ LOKALITA !!
pozemek
 na


Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice, Čechovice, 
Stavební
RD v PV 1367m2
Cena k jednání 4.170.000Kč.



Alojzov a Mostkovice.
2075,-Kč/m2
     

     
Tel.:606 922 838
Stavební
pozemek
na RD
Vřesovicích
 
 

ve
 –
    
380.000,-Kč
917m2/
BYTY
2 Stavební pozemky, Kralice na Hané
      
* Prodej bytu 3+1, Prostějov, ul. Šlikova, OV,
600 / 700,-Kč/m2
cihla, 2 NP, 75m2, nová plastová okna, dlažba,
1 stavební pozemek , Kelčice – Vranovice
Byt 3+1, Dr., panel,, po rekonstrukci, Němčice
475,-Kč/m2
renovace parket, 2x balkon, nová střecha a stuCena 1.099 tis. Kč
RD 4+1 Savín u Litovle
1.100.000,-Kč
pačky, sklep, garáž + parkování u domu.
RD 5+2 Čelechovice, okr. Prostějov
Byt 1+KK, OV, panel, v PV
Cena 635 tis. Kč
Cena 1.650.000Kč – DOPORUČUJEME
!! 

   
Byt 1+1, OV, panel, v PV
Cena 799 tis. Kč
3.100.000,-Kč
  
 
 
 tis. Kč
*Prodejbytu1+1,Prostějov,ul.Dobrovského,
Byt 1+1,
Dr., panel,
v PV
Cena 848
Byt
1+KK,
OV., panel
PV
Cena 899 tis. Kč
  
v
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







  tis. Kč      
Byt 2+1, OV, panel, pěkná lokalita, v PV Cena 1.100
celkové revitalizaci, sklep. Parkování u domu.
2+1 s šatnou,
OV, panel,
v PV 
Cena 1.200
 Byt
 

 tis. Kč     
Cena 850.000Kč.
Byt
2+1,
Dr., cihla,


nízké náklady v PV Cena 1.210 tis. Kč      
* Prodej bytu 1+1, Prostějov, 
ul. Byt
2+1 s šatnou, 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

OV,
panel,

2+1 s šatnou,
v PV 
Cena 1.365 tis. Kč
okna, sklep, byt po rekonstrukci bez dalších inByt 2+1, OV,
cihla, v PV
Cena 1.390
 

 
 tis. Kč
Byt 3+KK, Dr, panel, v PV
1.290 tis. Kč
vestic. Parkování u domu. Cena 860.000Kč
 Byt

v PV  Cena

3+1, OVpanel,
Cena
1.365 tis. Kč


Tel.: 606 922 838
Byt 3+KK, OV, cihla, v PV 
Cena
1.390 tis. Kč
Byt 3+1,
Dr., panel,, po rekonstrukci
v 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
  
po
Byt 3+1, OV, panel,
rek., v 
PV
Cena 
1.699 tis. Kč
Hanáckého pluku 1498/3
celkové výměře 1.438m2, která obsahuje 
i tře-      
DALŠí
NABíDKA
V
RK
NEBO
www.a-zreality.cz

tinový podíl na příjezdové komunikaci. Sítě u
779 00 Olomouc
      
pozemku. Poslední volná parcela v dané lokaliCHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
www.oknorealit.cz
    
tě.
Cena 700Kč za 1m2.
BYT Či DŮM?
tel. 606
742 419
p. Studený
  
 

STAČí JEN ZAVOLAT A MY VÁS RÁDi
    
  tel.

 
844
111
141
www.reality-domino.cz  NAVŠTíVíME
A
VŠE
ZA
VÁS
ZAŘíDíME
    
  
   
E-mail: prostějov@a-zreality.cz.

     
      
    



A další nemovitosti
najdete na
www.oknorealit.cz

OKNO REALIT
IGIVEX s. r. o.

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

VYKOUPíME VÁŠ BYT NEBO DŮM ZA HOTOVé



Prodej Chaty 2+kk, Protivanov, okrasná zahrada 547 m2, vl.
studna, el.,
wc, parkování. Krásné
Cena: 530.000,prostředí.

Kč
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
 
Byt 1+1,
OV, 33 m2, lodžie,
panel, PV – 
M. Pujmanové
Cena: 660. 000,- Kč
Byt1+1,OV,42m2, panel,lodžie,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
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, panel, PV – Moravská
Cena: 1.330.000,- Kč
Byt 2+kk, OV, 60 m2, lodžie, PV – Krasice.
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
Pronájem bytu 2+1 s alkovnou,55m2, PV-sídl. Svobody
8.000,-Kč včetně inkasa

  
   

 

    
    

    
   
   
  
  
     

  
    
       

         
       
     

 
 


 
 


 


 


 
 
 


  
 
  
  

   

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

prostejov@ byty-gfb.cz
774 409 430
nabízí k prodeji :
Rodinný dům, zahrada
Senička
2 300 000 Kč
Rodinný dům, zahrada
Kralice na Hané
4 500 000 Kč
Rodinný dům, zahrada
PV Domamyslice
4 770 000 Kč

  

www.byty-gfb.cz  

      
  
     
  
  
   
   
    
     
    
  
    

Reality

29.
29.června
června2009
2009

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

reality

reality

reality

reality

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

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.

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.

Koupíme větší 1+1, klidná lokalita.
Tel:774 858 723
Hledám menší domek se zahrádkou i k rekonstrukci - kdekoliv na
Prostějovsku.
Platím
hotově.
Spěchám. 777 851 606.

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

Prodej bytu 3+1, centrum, OV/C,
74m2, balkon, po rekonstr. Tel.774
101 818, www.byty-gfb.cz
Koupím chatu v okrese Prostějov
Seriózní jednání. Platím hotově. 774
851 606.
Byty
Výměra
Cena
____________________________________________
2+kk
52m2
1.351.220,- Kč
2+kk
63m2
1.514.200,- Kč
2
2+kk
65m
1.427.670,- Kč
2
2+kk
69m
1.645.680,- Kč
2
2+kk
69m
1.580.250,- Kč
2+kk
85m2
2.122.110,- Kč
3+kk
89m2
2.233.410,- Kč
____________________________________________

DOMY - prodej

Polkovice
samost., 160m2, 230.000,- Kč
Lešany
řadový, 560m2, 1.450.000,- Kč
Kostelec n/H
4+1, 180m2, 1.250.000,- Kč
Konice
samost., 645m2, 789.000,- Kč

POZEMKY – prodej

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

BYTY – prodej

PV – A. Slavíčka
PV – Kap. O. Jaroše
PV – M . Pujmannové
PV – Hybešova
Prostějov

2+1, 50m ,
3+1, 78m2,
1+kk, 35m2,
2+kk, 42m2,
3+1, 55m2,
2

999.000,- Kč
1.650.000,- Kč
660.000,- Kč
899.000,- Kč
1.140.000,- Kč

BYTY – pronájem

PV – Krasická
1+1, 36m2, 5.000,- Kč/měs.
PV – Nám. Spojenců 3+1, 117m2, 6.500,- Kč/měs.
PV - Komenského 2+1, 80m2, 8.000,- Kč/měs.

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

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

Koupíme RD 3+1, do 1mil, do 10 km
od PV. Tel:774101818
Koupím stavební pozemek s možností okamžité výstavby. Prostějov a okolí. 775 125 779.
Prodej RD 4+1, Čelechovice Studenec, ZP 139m2, zahrada
143m2, udržovaný. Ihned. Tel:774
101 818, www.byty-gfb.cz
Koupím rodinný dům v Prostějově s
menším pozemkem. Stav nerozhoduje. 777 231 606.
Prodej RD 2+1, Klužínek - Hvozd, ZP
667m2, 2 zahrady 838 + 362 m2, hospod. budovy. Plyn, kanalizace. Ihned
volný.Tel:774 101 818,www.bytygfb.cz

1+1, OV, A.Slavíčka
panel, 32 m2, ihned volný
700 000 Kč
2+1, DB, V.Špály
panel, 55 m2, ihned volný
844 000 Kč
2+1, DB, J.Zrzavého
panel, 50 m2, volný dle doh.
850 000 Kč
3+1, OV, K.Svolinského
cihla, 81 m2, část.rek.
1 900 000 Kč
2,5+1, OV, sídl.Svobody
panel, 55 m2, část. rek.
1 245 000 Kč
1+1, OV, Na Hrázi
panel, 38 m2, po rekonstr.
870 000 Kč
2+1, OV, Na Hrázi
panel, 59 m2, ihned volný
1 050 000 Kč
2+kk, DB, Raisova
cihla, 48 m2, po rekonstr.
1 100 000 Kč
3+1, OV, Dolní
panel, 71 m2, část. rek.
1 350 000 Kč
2+1, OV, Dolní
panel, 58 m2, ihned volný
1 000 000 Kč

www.byty-gfb.cz

Uzávěrka
inzerce je
vždy čtvrtek
ve 14.00
hodin

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.
Přenechám k užívání pozemek v zahrádkářské kolonii u bývalé Vitany.
Cena dohodou. Tel. 775 694 415.

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.

Prodám cihl. byt 2 + kk, lodžie, po rekonstrukci, Raisova ul. Tel.: 608 267
230.
Prodám rekreační chalupu v obci
Suchdol, 19 km od PV. Les, tenis. kurt,
koupaliště. RK nevolat. Cena 290.000
Kč. Tel.: 733 543 499.
Prodám 3 + 1, zděný, OV, 81 m2, lodžie, sklep, 1.p., výtah, vl. Topení, nová fasáda, plast. okna, orientace J – Z,
Svolinského, PV. Cena dohodou.
Nutno vidět. Kontakt: 774 651 180.

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 cihl. byt 2+kk v PVKrasická ,55m2. 602775607.

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

Pronajmu rekreační chalupu na
Suchém od 12.7. – 25.7.2009. Cena
5.500 Kč/týden. Tel.: 736 65 83 09.

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

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

Prodám pozemek v Lešanech, vým.
1.480 m2, vhodný na stavbu RD. Cena
dohodou. Ne RK ! T.: 724 172 289.

Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. Děkuji.
774 851 606.

Pronajmu nebytové prostory (obchod)
160 m2 v PV (centrum, 3x velká výloha. Cena 16.000 Kč/měs. Tel.: 724 337
984.

Prodám RD v Plumlově 4 + kk po úplné rekonstrukci, nová střecha, zateplená fasáda, nová koupelna, kuch. linka,
dlažby, plov. podlahy. Cena 1800080,
při rychlém jednání sleva! ne RK! Tel.:
776 16 16 00.

Prodej pěkného RD 3+kk, Malé
Hradisko, po kompl. rekonstr. ZP
130m2, zahrada 380m2. Ihned.
Tel.774 101 818,www.byty-gfb.cz
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.
Prodej hrubé stavby RD v
Dětkovicích, patrový 5+kk, podsklepený. Tel: 774 101 818, www.bytygfb.cz
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.
Hledám pronájem 2 + 1 v PV. Zn.:
Spěchá. Tel.: 608 706 148.
Koupím byt 2 + 1 OV, po rek. jádra a
kuchyně, spěchá. Tel.: 723 335 940.
Koupím menší RD. Případné exekuce
vyplatím. Tel.: 723 335 940.
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.
Prodám byt 3 + 1 OV, centrum města,
80 m2, cihla, nadstandardní kuchyň,
koupelna, 2.390.000 Kč. Tel.: 724 123
433.

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 Brodku u Konice. Tel.:
732 265 011 po 16.00 hod.

Hledám levný podnájem 1 + kk, v PV.
Tel.: 774 250 224.
Hledám dům na vesnici. Cena a stav
nerozhoduje. Tel.: 774 414 525.
Pronajmu cihl. byt 1 + 1, 47 m2, s balkonem po rekonstrukci. Ul.
Slovenská, 5.500 Kč + ink. Tel.: 739
65 65 57
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
Hledám domek k celkové rekonstrukci, demolici do 20 km od PV. Volejte
733-340168.
Koupím pole, zahradu v PV nebo do1
km od PV. Tel. 608 601 719
Pronájem 1+1 v RD v PV, nezařízený
od 1.5.,cena 5.000,- + inkaso, tel. 733
340 168
Přenechám pronájem restaurace a
občerstvení v Aquaparku v PV za
odstupné, za kompletní vybavaení
cca 3mil.Kč. Možnost zpětný leasing. Při rychlém jednání možná
sleva. Tel.: 606569862, 607665356
Prodám družst. byt 3+1 Prostějovblízko centra. Cena 1.190000Kč.
Tel.:728638112.Ne přes RK.

Pronájem 1 + 1 Česká, cihla, nájem
4.000 Kč. Prodej stav. pozemku u lesa
12 km od PV. Tel.: 608 776 089.

Pronajmu byt 1+1 v Kostelci na Hané,
Sídl.sport. Nová plastová okna, lodžie,
srpen 2009. Cena 5500Kč měsíčně
včetně ink. 603978528

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

Pronajmu pěkný byt 3+1, 4tis+inkaso.Tel.:737508611

zvířata

Daruji černého kocourka, k odběru ihned (narození 25.4.). Kontakt 607 594
038.
Hledám novou paničku/ka, která mi
bude dobrou společnicí. Jsem 10tiletý
kokr, zvyklý žít v bytě. Tel.:724929619
Ztratil se německý ovčák slyšící na
jméno Riky (nehladit) a černý malý kříženec slyšící na jméno Dag. Za informace vedené k nalezení psů je odměna
1 000 Kč. Volejte na 607 914 813.

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 návěs, ŘP. sk. E, jízdy po ČR. So-Ne. volné. Tel.: 605 248
001.
Do nového salonu přijmeme kadeřnice, kosmetičky, maséra a manikérku.
Práce na ŽL. Tel.: 607 634 098.

Prodám RD v Bílovicích na Hané na
ploše 1.500 m2, vzrostlá zahrada, bazén, 9 + 1. Tel.: 777 64 06 18.
Pronajmu nový, částečně zařízený 2 +
kk v Kasicích vč. garážového stání.
Pro náročnější. Volný od srpna 2009.
Tel.: 732 580 203.

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

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

Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 773 925 779.

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

prostejov@ byty-gfb.cz
774 409 430
nabízí k prodeji :

20
20

Přemyslovice, okr.PV. RD 3+1 s mož.
rozšíření, zast. pl. 141m2, zahr. 66m2,
garáž, hos. přístavky, sklep, po část. rekonstrukci, tel. 608-601-719. Cena:
345.000 Kč.
Prodám byt 1 + 1 ul. Dolní, 5. patro,
balkon. Tel.: 777 290 319.
Prodám luxusní byt 4 + 1 V. Špály,
OV/panel, 90 m2, po kompl. nákladné
přestavbě, RK NEVOLAT. Cena dohodou. Tel.: 777 95 20 27.
Prodej RD 5+1 v Žarovicích, nové
vnitřní omítky, rov.vody, plynové út.
Zast. plocha 755m2, zahrada 3500m2.
Ideální pro chovatele koní. Tel.:
606922838
Pronajmu byt 1+1 v PV.602745131
Pronajmu byt 1+1 pro rekonstrukci u
nové nemocnice. Cena vč. inkasa
7000Kč. Tel.:736218342
Prodám RD 1+1 v Otaslavicích cena
270000Kč. Tel.:777884742
Pronajmu garsonku částečně zař.
30m2 cihla. Tel.:608350831
Pronajmu byt 2+KK po rekonstrukci
vybavený,
nedaleko
centra.
Tel.:608328617
Prodám byt 1+1 OS. Vl. 40m2 cihl. vl.
top. Cena 955tis. Tel.: 608831689
Prodám byt v Kos. N/H 3+1 v OS.Vl.
Cena 1650tis. Tel.:608831689
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.
Pronajmu nový mezonet. byt 3+1 v
PV, 92 m2. 602840145.
Prodám 1+KK 38m2 Krasická ul.
Balkon, sklepní kóje, vestavěná skříň,
kuchyňská linka + spotřebiče. Volný
ihned. 1110000Kč. Tel.: 775709407

Hledám práci řidiče na vozidlo do
3,5t. Praxi mám. Nástup možný ihned. Tel.: 733 370 713.
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
Přijmeme ženy, muže k rozvozu zboží. Vlastní os. Auto, plat 12 – 14.000
Kč. Tel.: 777 572 555.
Hledám práci jako provozní v restauraci. Zkušenosti v oboru mám. Tel.:
731 902 567.
Příjmu profesionálního řidiče skupiny
CE pro tuzemskou přepravu.
Elektronická karta a platný průkaz
podmínkou. Práce na poloviční úvazek.Volejte na tel.: číslo 736631759
Hledám na výpomoc při stavbě tesaře
a pom. možno i zdatný důchodce.tel.:
602719273
Hledáme řidiče na občasnou výpomoc, pro rozvoz zboží. Vhodné jako
přivýdělek pro důchodce. Dobrý
zdravotní stav a praxe v řízení nutná.
Tel.: 725108703. Po-Pá od 14-16hod.
Restaurace Slunce příjme kuchaře na
HPP. Info- p. Žmola tel.: 775932234
Hledám jakoukoliv práci i brigádu.
Mám praxi se dřevem.
Tel.:739473597
Penzion u Zedníků Seč příjme na
prázdninovou brigádu samostatného
kuchaře. Ubytování zdarma zajištěno.
Tel.:582391592 ( ne v pondělí)
Příjmu řidiče na Lesovůz-Man praxe
s hydr. Rukou podmínkou. Nástup
možný ihned. Tel.: 777776771
Pro karieru hledám i bývalé sportovce. Zaškolím. Spěchá. Tel.: 723 306
068.

29. června 2009

Otaslavice mají nejlepší žáky
Útulný stadion v Lipové se stal o
předminulém víkendu dějištěm finálového turnaje o přeborníka
OFS Prostějov žákovských výběrů. Čtyřlístek týmů, který se umístil v dlouhodobé soutěži na prvních dvou příčkách svých skupin
TJ Sokol Protivanov, TJ Sokol
Určice, TJ Horní Štěpánov a TJ
Sokol Otaslavice, byl nalosován
do dvou semifinálových dvojic.
Hned tyto semifinálové duely přinesly překvapení. Suverénní vítěz

da, že oddíly které vyhrály skupiny v normální soutěži se nakonec
do finále nedostaly a bojovaly až o
bronzové medaile. Ale určitě je vidět že každá skupina žáků na okrese Prostějov má svoji zvláštnost,
že některé oddíly jsou schopny podat úplně jiné výkony než v dlouhodobé soutěži, protože pro kluky
je jakýmsi hnacím pohonem
ocenění medailí za výkony, které
předvedli v samotných utkáních.
Já osobně si myslím že systém byl

Mistři! Žákovským králem okresu se stali v Lipové hráči Sokola Otaslavice
skupiny „A“ Protivanov, který neztratil v dlouhodobé soutěži jediný
bodík podlehl druhému celku skupiny „B“ Otaslavicím 2:5! Druhý
souboj mezi Určicemi, které šly do
finálového klání z první příčky
skupiny „B“ proti druhému týmu
„áčka“ Hornímu Štěpánovu rozhodly po remíze 2:2 až pokutové
kopy, při kterých zachovali
chladnější hlavy hráči Horního
Štěpánova. Velmi dramatické finálové střetnutí mezi Otaslavicemi a Horním Štěpánovem, pro sebe nakonec rozhodli poměrem 3:2
otaslavičtí žáci a tím pádem získali trofej určenou přeborníku OFS
Prostějov. V utkání o třetí příčku
neponechali nic náhodě Určičtí a
vysokou výhrou 5:1 odsunuli
největšího favorita z Protivanova
až na celkový čtvrtý post. „Je prav-

zvolen dobře a že to prospělo fotbalu, i když jsem se setkal s opačnými názory. Můj názor je, že tito
hráči potřebují větší motivaci.
Závěrem je třeba říct že žádný z
účastníků neprojevil zájem postoupit do vyšší soutěže KFS Olomouc. Dále bych chtěl touto cestou poděkovat obětavým lidem z
SK Lipová, pánům Abrahámovi,
R. Bartákovi, M. Bartákovi a Z.
Koudelkovi, za výborné zabezpečení této akce pro tyto mladé
hráče, jak po stránce občerstvení,
tak i po stránce hracích ploch,
které byly na výborné úrovni po
celý finálový turnaj. Utkání
odřídili pánové Marek, Kopecký,
Václavík, Protivánek, Řezníček a
Kreisel,“ uvedl závěrem předseda
Komise mládeže OFS Prostějov
Jaroslav Liška.
-zv-

Benjamínci bojovali v Kostelci o okresní titul Prostějovští raftaři potvrdili tuzemskou nadvládu Judistka Žváčková zlatá!
Kralovala přípravka 1. SK Prostějov

KOSTELEC NA HANÉ V sobotu se rozhodovalo o titulu
okresního přeborníka mezi staršími přípravkami. Finálový
turnaj svedl na kostelecký trávník 6 nejúspěšnějších týmů této
kategorie letošního ročníku. Vítězství také znamenalo postup do
krajské soutěže.
Klíč pro účast v tomto finálovém
turnaji byl jednoznačný: vítězové
čtyř základních skupin + další dva
týmy, které v soutěži získaly největší počet bodů. „Na turnaj přijelo
všech šest družstev, která se svými
výsledky do finále kvalifikovala,
hraje se systémem každý s každým, takže na všechny čeká pět
zápasů,“ řekl Večerníku předseda
Komise mládeže OFS Prostějov
Jaroslav Liška. Délka jednoho utkání byla stanovena na 2x15 minut
a podle Lišky šlo o běžnou turnajovou zátěž, na kterou jsou hráči zvyklí. Jenom pro úplnost dodejme, že
starší přípravky jsou aktuálně vypsány pro ročníky 1997 a mladší.

Loňský primát si odvezly Čechovice, které se také staly úspěšným reprezentantem Prostějovska v krajské soutěži. Pro účast v kraji je však
podmínku, aby v oddíle byly zároveň také mladší přípravky, což není vždycky možné dodržet a je na
rozhodnutí vítězného oddílu, zda
splní nebo za stávajícího stavu
splňuje dané podmínky. „Pro kvalitu přípravek se snažíme dělat maximum. A podle toho, co můžu sledovat od svého nástupu do funkce,
se určitě zlepšila. Je to také díky
zimním turnajům pořádaných tady
v kostelecké hale, těch by mělo další zimu přibýt. Naplňovat přípravky, přitáhnout děti k fotbalu, není
vždycky jednoduché. Ne kvůli tomu, že by bylo dětí málo, je ale
spousta jiných sportů, který se můžou věnovat, navíc mají velký prostor pro pasivní využití volného času třeba u počítačů,“ dodává Jaroslav Liška. Do Kostelce přijely
týmy Sokola Protivanova, 1. SK
Prostějov, FMK Konice, TJ Smrži-

V sobotu 20. června se uskutečnil v Kralicích na Hané turnaj o Pohár
předsedy OFS Prostějov, hráčů ročníků narození 1997 a mladších. Turnaje se zúčastnilo šest družstev: Sokol Pivín, OFS Prostějov, Sokol Přemyslovice, SK Lipová, FKM Konice a Slavkov u Brna. Nejlépe se s konkurencí vypořádali elévové Pivína, kteří z pěti střetnutí ztratili remízou
jen v jediném případě. O bod zpět zůstal výběr OFS Prostějov a třetí místo si zajistili fotbalisté FKM Konice. „Je třeba říct, že turnaj proběhl na
velmi dobré úrovni a mužstva podaly dobré výkony které byly k vidění
ve všech utkáních. Všem, kdo se o tento turnaj postarali patří poděkování.
Hlavně panu Svozilovi a panu Mikulkovi, kteří se svou poctivou prací
podíleli na celkovém zabezpečení tohoto klání,“ zhodnotil předseda Komise mládeže OFS Prostějov Jaroslav Liška.
-zvKONEČNÉ POŘADÍ:
1. TJ Sokol Pivín
5
4
1
0
23:2 13
2. OFS Prostějov
5
4
0
1
19:4 12
3. FKM Konice
5
3
1
1
10:4 10
4. Slavkov u Brna
5
2
0
3
11:7
6
5. SK Lipová
5
1
0
4
1:24 3
6. Sokol Přemyslovice 5
0
0
5
0:20 0

Suverénní jízda u konce. Přípravka 1. SK Prostějov pod vedením trenérské dvojice Tomáš Gross a Petr
Langr zakončila skvostnou sezónu očekávaným triumfem

Nejlepším střelcem turnaje se stal Ladislav Kiška z OFS Prostějov se 7
brankami, na druhém místě byl také hráč OFS Prostějov Štěpán Přibyl
autor pěti branek.

Padne v týdnu padesátka?
Jako houby po dešti se množí přihlášené týmy ve startovní listině Haná Cupu. V uplynulém týdnu se s přihláškami doslova roztrhl pytel a prozatímní
číslo se zastavilo v sobotu v podvečer na kótě 44! Mezi spoustou nově registrovaných celků určitě přímo razí jméno každoročního největšího favorita FC Relax Prostějov. Předloňský mistr republiky v sálové kopané bude
dozajista jedním z hlavních diváckých atrakcí i v letošním roce. Respekt
soupeřů určitě budí i jméno MM HOS Vrchoslavice a FC Kostky a Listy.
Svou kvalitu bude mít jistě i rezerva brněnského Helas Keloc a družstvo
PentaCo Boskovice. Pořadatelé tajně doufají, že v letošním roce padne
mezní hranice kapacity čítající šedesátku účastníků! Zbývá pět dní!!!
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. Bexim Paletten, 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, 21. AC
VYPRAHLO „A“, 22. AC VYPRAHLO „B“, 23. Sokol II. Prostějov, 24.
Notor Team 2009, 25. Dukla Prostějov, 26. AC ZAVADILKA 2000 PV
„B“, 27. Botafoga Seniors, 28. 1. FC BETIS Prostějov, 29. SK Čechovice,
30. FC DYNAMO Čížovky, 31. HELAS KELOC Brno „B“, 32. FC RELAX Prostějov, 33. FC KOSTKY A LISTY, 34. 1. FC Krumsín, 35. FC
RADEGAST U ZACHA, 36. FC Kostelec na Hané, 37. FC FALCONS,
38. ATLETICO Smržice, 39. MM HOS Vrchoslavice, 40. FC MATADOR, 41. PentaCo Boskovice, 42. HUSTLER TEAM, 43. 1. FC Krumsín
„B“, 44. AGROP Plumlov.

1. 1. SK Prostějov
5
5
2. TJ Sokol Protivanov 5
4
3. FC Kostelec n.H
5
3
4. TJ Sokol Určice
5
2
5. FKM Konice
5
1
6. TJ Smržice
5
0
ce, Sokola Určice a domácí FC
Kostelec n/H. Mezi papírové favority měli patřit Prostějovští a Protivanovští, což byl také tip předsedy
Komise mládeže Jaroslava Lišky.
V samotném turnaji jasně kralovala přípravka 1. SK Prostějov která
neztratila stejně jako v dlouhodobé
soutěži ani jeden bod a zaslouženě
získala prvenství OFS Prostějov.
„Je třeba vyzvednout všechny
účastníky kteří se prezentovali
výbornými výkony v tomto klání,
které se podařilo uspořádat s pomocí FC Kostelec, jenž připravil

0
0
24:1 15
0
1
16:3 12
0
2
16:5
9
0
3
7:14 6
0
4
4:15 3
0
5
1:30 0
výborné podmínky pro uspořádání
této akce. Tímto patří organizátorům výslovně poděkování za to,
jak se po celou dobu starali o mužstva. Všechna utkání také skvěle
odřídili pánové Protivánek a Kraisel. Jak po stránce občerstvení tak
na výborné přípravě hracích ploch.
Celkově za mé působení ve funkci
předsedy KM si myslím, že se nám
podařil dobrý kus práce ze všech
odvětvích mládeže. Za což patří
poděkování našim členům KM
mládeže za celou sezonu 2008/09,“
uzavřel Jaroslav Liška. -zv,mih-

Soupeře už straší ve startovní listině i Relax
Uzávěrka přihlášek je již v pátek!
žet na propagačních materiálech,
veškeré informace postupně zveřejňujeme na oficiálních internetových stránkách turnaje na nové
adrese www.krumsin.cz. Na těchto stránkách budeme zveřejňovat
dosud přihlášená družstva, propozice, rozlosování a jiné aktuální
informace k turnaji. Na stránkách
je spuštěna diskuze, kde přivítáme
jakékoliv názory a dotazy ohledně
turnaje. Obec Krumsín nám umožnila na těchto stránkách využívat
redakční systém, aktualizace je
tak mnohem snazší. Také areál TJ
Krumsín doznal opět mnoho
změn k lepšímu, jsme připraveni
na cokoliv. Přibylo kryté posezení, taneční parket a venkovní sprchy. V areálu fotbalového hřiště
bude k dispozici po celou dobu
turnaje zdarma internet od společnosti PLNET. Na turnaji bude 10
profesionálních rozhodčích, každý zápas budou pískat dva rozhodčí, tedy i na pomezí. Kontaktovali jsme mladé rozhodčí, kteří mají
zkušenosti z turnajů v malé 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

Ve druhé polovině června se v
metropoli západních Čech Plzni
konaly České akademické hry
2009. Jedná se o tradiční letní
soutěže studentů vysokých škol,
ve kterých se tentokrát soutěžilo
v jednatřiceti sportech a jedním z
nich bylo, vysokoškoláky velmi
oblíbené judo, mající zvláště na
akademické půdě dobré výsledky.
Soutěže v tomto úpolovém sportu se zúčastnila i členka TJ Sokol
I Prostějov Michaela Žváčková,

slalomu se musely spokojit se druhým místem. Na tomto raftu pádlovaly Pavla Procházková, Michala
Kratochvílová, Petra Balatková a
Vendula Procházková. Oba tyto rafty doplněné bratry Vitou a Michalem
Hricovými, Jiřím Vrbou, Václavem
Kabrhelem a Zbyňkem Netopilem
pak v soutěži týmů, kdy jedou 3 rafty dohromady nenechali nic náhodě
a suverénně si dopádlovali pro další
titul. V soutěži veteránů pak obě prostějovské posádky získaly 1. a 2.
místo. Tým WD TOMI - REMONT
tak ke sbírce medailí z MS v Bosně
doplnil další cenné kovy a věří, že i v
podzimní části sezony bude patřit ke
špičce našeho závodního raftingu.
-zn-

studující již druhou vysokou školu. Ve své váze do 57 kilogramů
suverénně zvítězila. „Míša je vynikající studentka, odpovědná
trenérka i rozhodčí a vynikající
závodnice, která se pravidelně
objevuje i při mezinárodních
soutěžích na stupních vítězů.
Trenér, ostatní závodníci i funkcionáři jí k dalšímu vynikajícímu
úspěchu blahopřejí,“ krátce pogratuloval své svěřenkyni trenér
oddílu judo TJ Sokol I Prostějov
Zdeněk Ludvík.
-zv-

Prostějov přivítal podruhé Poštovní spořitelna Cup
VÝSLEDKOVÝ SERVIS:
Kostelec n.H. - Prostějov 1:2, Určice - Konice 2:0, Protivanov - Smržice
7:0, Prostějov - Určice 6:0, Kostelec - Smržice 5:1, Konice - Protivanov
0:5, Kostelec - Určice 5:0, Protivanov - Prostějov 0:2, Smržice - Konice
0:3, Kostelec - Konice 5:1, Prostějov - Smržice 11:0, Kostelec - Protivanov
0:1, Smržice - Určice 0:4, Konice - Prostějov 0:3.

Jeden z největších letních turnajů
v malé kopané na Moravě napíše
letos svou třináctou kapitolu.
Stejně tak jako ve všech předcházejících ročnících bude hlavním mediálním partnerem Prostějovský Večerník, který vám bude
přinášet ty nejaktuálnější informace ze zákulisí turnaje a samozřejmostí je kompletní výsledkový
servis s bohatou fotogalerií těch
nejlepších. Oproti minulosti se pořadatelé rozhodli posunout termín
konání o jeden týden dozadu. V
Krumsíně vypukne KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2009 v pátek
10. července v 16:00 hodin a finálové utkání je naplánováno na
neděli 12. července na časné odpoledne. Pořadatelem je TJ Krumsín, v jehož fotbalovém areálu celé
klání proběhne. Připraveno bude
opět pět travnatých hřišť a všechny zápasy budou rozhodovat výhradně profesionální rozhodčí.
Nad celým třídenním fotbalovým,
svátkem převzala tradičně záštitu
senátorka Božena Sekaninová.
Rozlehlost a výborná poloha areálu také umožňuje postavení
vlastního stanu přímo v jeho prostorách. Také stravování a pitný
režim bude zajištěn jak je dobrým
pořadatelským zvykem nonstop.
„Ubytování si zajišťuje každý tým
samostatně. Po dohodě s pořadateli lze stanovat v bezprostřední
blízkosti fotbalového hřiště TJ
Krumsín. V areálu hřiště se bude
prodávat 24 hodin denně teplé jídlo a občerstvení. Navíc se účastníci turnaje mohou těšit na sobotní
večer, kdy bude na hřišti uspořádána taneční zábava. Letos vystoupí opět živá rocková kapela,“
říká Martin Ošťádal, hlavní organizátor turnaje. Jako každým rokem se snaží organizátoři o nějaké
vylepšení, což se jim jak sami
účastníci mohou posoudit i daří.
„Tentokrát jsme si dali opět zále-

O předcházejícím víkendu zakončili
prostějovští raftaři velmi úspěšnou
první část sezony na umělém slalomovém kanále Trnávka u obce Želiv. Ve hře bylo sedm sad medailí v
disciplínách slalom, sprint a kombinace mužů a žen a titul v prestižním
závodě týmů. A raftaři prostějovského WD TOMI - REMONT teamu
získali hned 6 zlatých a tím se stali
opět nejúspěšnějším klubem v ČR.
V kategorii mužů posádka TOMI REMONT CVOK ve složení Jan
Šťastný, Aleš Daněk, Jan Havlíček a
Ondřej Pinkava získali titul ve všech
disciplínách. Jejich ženským protějškům TOMI - REMONT TEVA se
pak podařil získat titul absolutních
mistryň ČR a ve sprintu. Pouze ve

V tuzemsku kralují. Raftaři WD TOMI - REMONT nemají v České republice konkurenci. Naposledy to potvrdili ziskem půltuctu zlatých kovů
i v Trnávce.

Boje byly neúprosné. Doslova o každý míč a metr trávníku zápolily výběry nejmenších fotbalistů na sobotním finále přípravek v Kostelci na Hané.

Pohár předsedy OFS získal Pivín
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JAK SE PŘIHLÁSIT?
Uzávěrka přihlášek do turnaje je v pátek 3. července 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.

Už se na vás těším! Tradiční účastnicí Haná Cupu je i senátorka Božena Sekaninová, která i nad letošním ročníkem převzala záštitu. Populární „Božka“ bude v Krumsíně samozřejmě celý víkend
foto: archív Haná Cup
bude k dispozici textový online z
turnaje a na internetu se budou objevovat okamžitě také fotky. Loni
byla celá fotogalerie hotová ještě
před skončením turnaje. Upletl
jsem si tím na sebe bič, protože
pak člověk neví, kde mu hlava stojí a co dělat dřív. Loni ale byla
návštěvnost stránek během turnaje obrovská, takže v tom budeme
určitě pokračovat,“ ukončil takřka
nekonečný proud informací Mar-

tin Ošťádal.
V současné době bylo rozesláno
bezmála 700 pozvánek pro týmy z
Prostějovska, Vyškovska, Blanenska, Zlínska, Brněnska, ale i pro
týmy, které sem každoročně zavítají z různých koutů naší republiky. Byli osloveni zajímaví sponzoři, kteří pomohou zajistit velké
množství kvalitních věcných a
peněžitých cen. Generálním partnerem turnaje se stal Plzeňský

Prazdroj, a.s., což zajišťuje účastníkům přísun kvalitního piva
Gambrinus. Obchodním partnerem turnaje se stal Radek Kocourek, majitel kavárny U Kocourka,
provozovatel letních občerstvení a
aktuálně nejlepší živnostník Olomouckého kraje. Mediálním partnerem turnaje je již řadu let PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK. Ten
vám bude samozřejmě přinášet
nejčerstvější
zpravodajství
ohledně nejžhavějších novinek a
také aktualizovaná jména přihlášených týmů. Ve známost vešel
už i seznam delegovaných rozhodčích, který vám samozřejmě přinášíme. V Krumsíně budou rozhodovat následující arbitři: Pavel
Majer, Josef Václavík, Jaroslav
Krátký, Pavel Novák, David Kopecký, Kamil Krutovský, Ladislav Hošo, Zdeněk Pazdera, Petr
Motal, Oldřich Lizna a pan Jelínek. Další zajímavou aktualitou
je posun uzávěrky přihlášek až do
pátku 3. července. „Myslím si, že
turnaj bude už brzy uzavřen. V
současnosti máme 44 týmů a
věřím, že do pátku skočíme na počet dělitelný pěti, tedy 50, 55 nebo
60. Každým dnem týmů po kvantech přibývá, tak uvidíme,“ prozradil nám hlavní organizátor
Martin Ošťádal. Zatím poslední
novinkou je obsazení kulturního
programu. Na tradiční sobotní
zábavě vystoupí kapela BLACK
ROSE. „Tato kapela nedávno vydala svoje vlastní CD. Mrkněte na
jejich webové stránky na adrese
www.blackrose.cz. Jsou tam i
ukázky z již zmiňovaného CD.
Stojí za to si to poslechnout. Pokud by byl o CD zájem, mohu se
domluvit s kapelou, že dovezou
pár kusů přímo na akci, kde si je
můžete za myslím si luxusní cenu
zakoupit,“ dodal závěrem šéf organizačního štábu Haná Cupu.
-zv-

Beach Sport Prostějov předminulou
neděli po roce opět zorganizoval
jedno z pokračování regionálních
turnajů se sloganem „S Poštovní
spořitelnou do finále“. Letos se konal na prostějovských kurtech vedle
Aquaparku v kategorii mixů. Po
předchozím uspořádání jednoho
ženského turnaje Kooperativa Cupu, to byla další významná beachvolejbalová akce, kterou mohli prostějovští fanoušci shlédnout. Ač je
Prostějov v poslední době v centru
volejbalové pozornosti díky šestkovému volejbalu a účinkování klubu VK Prostějov v lize mistrů, jsou
beachvolejbal a soutěže ABV velmi
příjemným a barevným zpestřením
letních měsíců. Tentokrát si na kurty
našlo cestu 15 dvojic, které nejdříve
bojovaly o umístění do osmičkového pavouka ve třech základních skupinách po pěti. Už samotné skupiny
ukázaly, že klání budou velmi vyrovnaná. Bylo to dáno i tím, že se
mnohé dvojice velmi dobře znaly.
Své želízko v ohni měl také pořádající tým Beach Sport Prostějov, je-

CELKOVÉ POŘADÍ
1. Matela - Baštanová
2. Birčák - Zajícová
3. Černý - Kreuziegerová
4. Šponar - Dvořáková
5.-6. Raška - Nucová
5.-6. Oprštěný - Bromová
7.-8. Ro. Kovalovský - Novotná
7.-8. Janečka - Balunová
9. Hurník - Skácelová
10. Ra. Kovalovský - Kadlčíková
11. Pavlík - Reiterová
12. Kadlčík - Svozílková
13. Lokoč - Davidová
14. Škvára - Valentová
15. Walla - Veselá

Soupeřka na kolenou. Podobný obrázek nabízí většina zápasů
prostějovské judistky Míšy Žváčkové (na snímku vlevo). Nejinak tomu
bylo i na akademických hrách v Plzni.

Zápasníci Sokol I mezinárodně
Senioři v 1. lize zatím třetí

hož dvojice Ro. Kovalovský - Novotná se probojovala do závěrečného pavouka, a to i přes poměrně
těžkou základní skupinu. Vítězem
turnaje se stalo duo Matela - Baštanová, které porazilo ve finále Birčáka se Zajícovou. Třetí příčku obsadila partnerská i hráčská dvojice
Černý - Kreuiziegerová, kteří v boji
o bronz udolali Šponara s Dvořákovou.
-jz-

Trio nejlepších. Mixový turnaj v beach volejbale přilákal na kurty u
Aquaparku patnáct párů, z nichž se nejlépe vypořádal s konkurencí duet
Baštanová s Matelou.

Olšany „vyfasovaly“ od Sigmy desítku
Dětem právě začaly prázdniny a
fotbalisté Olšan u Prostějova si asi
řekli, že jim jejich začátek trochu
zpříjemní sportem a tak si hned na
první sobotu smluvili dostaveníčko
se starými pány Sigmy Olomouc,
se známými tvářemi jako Radek
Šindelář, Josef Mucha, Jiří Vaďura,
Oldřich Machala, Martin Kotůlek a
další. Jak se od takového utkání dalo očekávat, prim od první minuty
hrálo útočné pojetí a bylo se na co
dívat. Míč na kopačkách měli častěji staří páni Sigmy, kterým však toto označení platí pouze věkem v
občankách, ale určitě ne výkony na
hřišti. Diváci příliš dlouho na góly
čekat nemuseli, i když nutno podotknout, že valnou většinu z nich lovili ze sítě domácí brankáři. Skóre
otevřeli Olomoučtí ve 13. minutě
střelou z hranice vápna. Hned minutu nato se dostal k míči po akci na
tři doteky prostějovským fotbalovým pamětníkům dobře známý Pepa Mucha, naznačením střely si položil brankáře a nekompromisně
zavěsil pod „víko“ jako za starých
časů - 0:2. Ve 20. minutě se promě-

Sokol Olšany - staří páni Sigma
Olomouc 3:10 (2:6)
Sled branek: 0:6, 2:6, 2:7, 3:7,
3:10. Diváků: 200.
nil v nahrávače a Sigma vedla rozdílem tří branek. Kdo z diváků si na
dvě minuty odskočil, o nic nepřišel,
protože čtvrtý gól hostí se třetímu
podobal jako vejce vejci. Olšanští si
poté vydechli, ale ne na dlouho. V
25. minutě se domácím podařilo
nejprve ve vlastním vápně zablokovat tři střely, čtvrtou už však domácí
brankář lovil ze sítě - 0:5. Olšany si
krátce nato vypracovaly dvě velmi
slibné pozice na střelu, ale selhala
jim koncovka. Při té druhé šel domácí hráč sám na gólmana, přízemní střelou ho sice obstřelil, ale bohužel pro něj i branku. Za chvíli se
však hra přesunula na druhou polovinu hřiště. Nejprve Olomoučtí setřepali pár kapek domácímu brankáři z břevna, aby následně neproměnili ani sólový nájezd. Na třetí pokus už se skóre navýšit podařilo. Sehraná kombinace uvnitř vápna a střela z 10 metrů k pravé tyči -

0:6. V závěru poločasu se staří páni
asi soustředili už více na přestávku
než na soupeře a dali Olšanským
možnost ke zkorigování skóre. Nejprve ve 43. minutě velice podařeným lobem z hranice šestnáctky
snížili na 1:6 a minutu před koncem
1. poločasu přišla křížná střela napříč pokutovým územím, která znamenala snížení na 2:6. Vzhledem k
tomu, že zápas má sloužit především ke zpestření odpoledne
přítomným divákům (kteří se sešli v
docela hojném počtu), se mužstva
ani neodebrala do kabin a zkrácenou pauzu zhruba 10 minut strávila
vydechnutím přímo u střídaček.
Mezitím se divákům, kteří časovou
mezeru mezi oběma poločasy využili k drobnému občerstvení (podle
chuti se nabízely makrely, klobásy
nebo pečené sele) se v krátkém programu představily místní mladé
mažoretky. Olomoucké ani v druhé
půlce neopustila chuť střílet branky
a tak vystřídavší brankář domácích
už po třech minutách vytahoval
míč ze sítě po samostatném úniku
hostujícího záložníka, který míč

pohodlně dopravil za jeho záda
podélnou přízemní střelou. V 55.
minutě se na druhé straně objevil
domácí hráč úplně sám před hostujícím gólmanem, sice si ho šikovně
obhodil, ale při střele do poloprázdné branky ho stačil zblokovat vracející se obránce. V zahazování tutovek si Olšanští v tyto minuty
zřejmě našli zalíbení, protože o několik minut později si neporadil
ani jeho kolega se střelou z pozice,
která už asi být lepší ani nemůže a z
hranice malého vápna poslal míč
asi dva metry nad branku. V 70. minutě to vypadalo, že Sigma si chce
vzít příklad od domácích střelců,
kdy v přečíslení tři na jednoho si
míč tak dlouho přihrávali, až se domácí obránci stačili vrátit. Hostující hráč zvolil střelu lobem přes
dva hráče a míč k překvapení brankáře skončil v síti za ním - 3:8. Než
se domácí brankář stačil uklidnit z
inkasované branky, už se na něj za
pár sekund řítil sám hostující hráč
znovu. Tentokrát zvolil kličku do
jeho protipohybu a pohodlně doklepl balon do prázdné branky -

3:9. Většina přítomných si v tu
chvíli pravděpodobně kladla otázku, zda se dočká „desítky“. Olomoučtí na to potřebovali sedm minut. Skóre bylo zakulacené v 78.
minutě, kdy jubilejní desátý gól padl velice podobným lobem jako gól
osmý. Starým pánům výsledek vyhovoval a tak aktivitu přenechali
domácím. Ti mohli v 81. minutě
snížit, když jejich dělovka zatřásla
břevnem od kterého se odrazila do
ramene hostujícímu brankáři a ke
smůle domácích se míč odkutálel
do zámezí. Pár minut před koncem
ještě Sigma mohla načít druhou desítku branek, ale tentokrát domácí
gólman samostatný nájezd zneškodnil. Po závěrečném hvizdu
jsme tak mohli zaznamenat výsledek pro fotbalové utkání trochu nezvyklý a na branky bohatý - 3:10.
Utkání proběhlo v přátelském duchu (za celý zápas rozhodčí odpískal více branek než faulů), počasí
se sice nevydařilo úplně ideálně,
ale přesto při pohledu na přítomné
lze usuzovat, že odpoledne s fotbalem se většině líbilo.
-pez-

Radhošť pokořen popatnácté
Byl u toho. Osobní účastí okořenil závod i jeho spoluzakladatel Zdeněk Pokorný (uprostřed)

S blížícím se létem je každoročně
neodmyslitelně spjat i běžecký
závod do vrchu, na dominantu Beskyd - Radhošť. Závod jehož cílem je
vrchol Radhoště napsal v letošním
roce již svou patnáctkou kapitolu s
přesným názvem „15. ročník
Českého poháru v běhu do vrchu na Radhošť.“ Na start trati dlouhé 6
a půl kilometru se postavila silná
konkurence jak v mužské, tak i ženské kategorii. Vedle plejády domácích běžců se ve startovním poli
objevili i zahraniční závodníci z Polska a Slovenska. Nejlépe si vedl Tomáš Blaha z AK Asics Kroměříž,
který trať zvládl za rovných pětatřicet minut. Zahanbit se nenechaly ani
ženy, z nichž dosáhla nejlepšího času Iva Milesová z pražského Olympu - 39,33 minuty.
Již odnepaměti jsou lidé přitahováni
horami a jejich zdoláváním. Odmě-

nou jim pak je příjemný pocit z originálního rozhledu po kraji. Myšlenka uspořádat „Běh na Radhošť“
vznikla v září roku 1944 jako reakce
na pojetí běžeckých závodů do vrchu u nás. Spoluzakladatelem „Běhu na Radhošť“ je Zdeněk Pokorný,
který sice již v současnosti závod ze
zdravotních důvodů neorganizuje,
ale každoročně se aktivně účastní.
Nejinak tomu bylo i letos, když přijel s dalšími klienty Domova u rybníka - Víceměřice. Společně se
svými přáteli pod vedením ředitelky
uvedeného domova Marcelou Burdovou si celou trať prošli a získali
tak nezapomenutelné zážitky. Závěrečného vyhlášení výsledků se
zúčastnila také první místopředsedkyně Senátu ČR Alena Gajdůšková,
která dekorovala cenami ty nejlepší.
Miroslav Pokorný,
otec zakladatele Běhu do vrchu

Mládežníci zápasnického oddílu
Sokol I Prostějov za sebou mají další úspěšný výjezd za hranice naší
vlasti. Ve tvrdé mezinárodní konkurenci „Velké ceny Žitného ostrova“ ve slovenské Dunajské Stredě, se skromná prostějovská výprava nemusí za své výsledky s
určitostí stydět. Žák Jakub Pospíšil
ve váze do 50 kg dokázal nejprve
výborným výkonem položit na lopatky protivníka z Chorvatska,
aby ve druhém kole zvítězil i nad
reprezentantem Slovinska. „Kubovu vítěznou cestu zastavil až na
body domácí favorit Rákoczi. V
souboji o třetí příčku pak zvítězil
nad rumunským soupeřem a získal
tak velice cenný kov bronzové
hodnoty,“ uvedl jeden z trenérů
Sokol I Jindřich Hejčík. Ještě o
jednu příčku lépe skončil další žák
Jindřich Krček v kategorii do 62
kg. Přestože Jindra podlehl hned v
prvním duelu maďarské jedničce,
které po velmi vyrovnaném boji a
dvou periodách přece jenom přisoudili rozhodčí výhru. Ve druhém
kole porazil na lopatky Chorvata,
aby zvítězil i v dalším střetnutí s
domácím borcem Gabčíkova. Následná třetí výhra pak zajistila

Krčkovi druhé místo a tím i pohár
stříbrné hodnoty. „Velmi kvalitní
boje uvidíme jistě i na blížícím se
Memoriálu Gustava Frištenského
v Prostějově, na který už potvrdilo
svou účast sedm zemí. Toto klání
bude součástí otevřeného Mistrovství České republiky,“ poskytl další informace Jindřich Hejčík. Pořadatelem je oddíl zápasu Sokol I
Prostějov, který je držitelem mistrovského titulu družstev žáků a
bronzových medailí v kategorii
dorostu za rok 2008.
Velmi dobře si vede prozatím v prvoligové soutěži i družstvo seniorů, které drží po dvou kolech výtečnou třetí příčku. „Pevně věříme,
že současnou pozici náš tým obhájí i v domácím prostředí, kdy při
Memoriálu G.F. dostanou příležitost ti nejmladší. I díky našim
úspěchům v zahraničí máme už v
současnosti přihlášky reprezentace Ruska!, Polska, Maďarska, Rumunska, Německa, Rakouska a
Slovenska, které se představí při
příležitosti 130 výročí narození
Gustava Frištenského v Prostějově,“ pochlubil se vskutku reprezentativním obsazením prestižního turnaje Jindřich Hejčík. -zv-

Druháci plavali na Dr. Horáka
Se závěrem školního roku se pravidelně koná v bazénu ZŠ Dr. Horáka plavecká soutěž s názvem
„Prostějovský vodníček“. V tomto tradičním závodě mezi sebou
měří síly žáci druhých tříd prostějovských škol, kteří se v místním
bazénu zúčastnili plaveckého výcviku a ti nejlepší z nich pak mají
právo reprezentovat svou školu.
Letos se plavalo ve středu 17.
června a celkem se zúčastnilo 60
malých plavců. Jejich úkolem bylo jakýmkoliv plaveckým stylem
zdolat ve školním bazénu na ZŠ
Horáka pětadvacetimetrovou
vzdálenost. V kategorii dívek byla nejrychlejší Daniela Rosbergová z RG a ZŠ města Prostějova,
která zaplavala čas 24,2 vteřiny.
Druhou příčku obsadila Michaela
Čepová ze ZŠ a MŠ Melantrichova (čas 29 s) a třetí skončila Michaela Zbudilová ze ZŠ Rejskova
(29,8). Mezi chlapci nejdříve dohmátl Vojtěch Micka také z RG a

ZŠ města Prostějov (26,4), druhý
byl Lukáš Peka s časem 26,9 ze
ZŠ a MŠ Melantrichova a bronzový post obsadil Michal Šarman z
RG a ZŠ (28,6). „Jelikož žáci pořádající ZŠ Dr. Horáka navštěvují
třídu s rozšířenou výukou plavání, hodnotili jsme je zvlášť.
Mají totiž lepší podmínky pro plavání, protože plavou již od 1. třídy
a do bazénu se dostanou dvakrát
týdně. Jejich časy jsou proto lepší,“ uvedla Jana Novotná, vedoucí výuky plavání na ZŠ Dr.
Horáka v Prostějově. Nejlepším
„domácím“ plavcem se stal David Snídal časem 20,3, těsně před
Jirkou Běhalem (20,7) a třetí doplaval Thomas Uhlen (22,7). Mezi děvčaty, ale i celkově kralovala
Karolína Samsonová, jejíž výkon
19,9 byl jediným pod dvacetivteřinovou hranicí. Druhá dohmátla
Denisa Drkulová (24,2) a bronz
patří Pavlíně Grydilové (24,7).
-zv,jn-

To byly závody. Předposlední týden školního roku znamená již několik let pro žáky druhých tříd prostějovských škol prestižní klání plavecké klání v bazénu ZŠ Dr. Horáka
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práce
www.domajob.cz
Vydělávej obchodováním na burze
min. 300 EURO denně. Možnost i
pro laiky a začátečníky. Tel. 603 342
281.
Hledáme instruktory/cvičitele se zájmem o práci ve studiu zaměřeném na
cvičení na strojích Power Plate. Sportovní základ, příjemné vystupování a
komunikativnost nutností. Více informací na tel: 776 195 410.
www.pracedomu.info
Hledám dva schopné lidi na pobočku
v PV, kteří chtějí budovat a jsou
ochotni neustále se vzdělávat. Kontakt: 774 090 444.
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.
Realitní kancelář DOBRO REALITY s.r.o., hledá obchodní zástupce –
makléře. Tel.: 777 88 11 88, e-mail:
dobro@dobroreality.cz
,
www.dobroreality.cz
Hledám muže – ženy komunikativní,
spolehlivé a organizačně schopné.
Tel.: 736 14 54 11.

služby

služby

auto-moto

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

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

Levně, rychle, kvalitně. Opravy karoserií všech typů a značek vč. laku.
Opravy veteránů, ošetření dutin a
spodků. Tel.: 607 605 373.

Provádíme veškeré zednické práce,
rekonstrukce bytových jader, obklady, dlažby včetně zámkových. Dále
nabízíme pokládku plovoucích podlah a po dohodě i jiné práce. Kvalita a
rozumná cena. Tel.: 604 524 666 , p.
Rosička Jiří.
www.zhubni.info
Doprava a prodej písku, štěrku a
kameniva, stavebních materiálů.
Přeprava strojů podvalníkem. Tel.:
777 99 00 22 Konice.
NESLIBUJI, ALE JEDNÁM !!!
Peníze z nebankovního
zdroje
Jen 3 doklady a máte peníze.
Tel.: 774 42 46 71.
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.

PŮJČÍME 100 000 Kč všem s příjmem nad 8 000 Kč. Tel.: 605 254 131.
Půjčka od 5 tisíc, hypotéky, neomezeně, rychlé vyřízení. FA s.r.o., 724
949 589.

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

Bez registrů. 10 – 120 000 Kč. Záleží
na vašem příjmu. 775 972 353.
BOMBA! Všechny typy půjček a úvěrů na jednom místě! Umíme pomoci
každému! Nebankovní hypo, až na 30
let, exekuce do 48 hod., kreditní karty.
773 546 234.

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.

Honda VFR800, r.v.03, 123.t,-

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

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

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

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

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

A TRIUM 1.patro

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.

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

Generální agentura UNIQA.
Hledáme vhodné spolupracovníky
pro profesionální poradenství
a prodej
v oblasti soukromého i firemního
pojištění.
Požadujeme:
- středoškolské nebo
vysokoškolské vzdělání
- spolehlivost, flexibilitu,
samostatnost
- komunikativnost,
příjemné vystupování
- obchodní zkušenosti vítány
Nabízíme:
-Zázemí stabilní a dynamicky
se rozvíjející nadnárodní
finanční skupiny
-Možnost profesního
i osobního růstu
-Kontinuální vzdělávací
systém hrazený UNIQA
-Atraktivní finanční ohodnocení
(kombinace bonusové
a provizní složky)
Své životopisy zasílejte na
uniqaPV@seznam.cz nebo
Volejte na tel. 739443488

seznámení
Muž 38 let hledá normální holku na
občasné schůzky. Zn. Na vztah ještě nemám.

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

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

STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ

DŮM

Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická
104, PV, tel.: 604 820 358. Zakázková
výroba nábytku (i všechny stol. práce
vč. oprav).
Výcvik psů. Tel.: 604 188 648.
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.
Prodej střešních oken, dodávky euro a
fasádních oken. Možnost montáže s
9% DPH. Truhlářství Štugel - 777 690
311.
Stěhová – vyklízení Pokorný, 13 let
praxe. Volejte zdarma 800 100 181.
Zázrak!!! Půjčka i pro bezdomovce a
bez limitu + úvěrové šeky do 100tis.
Pouze na OP 100% schvalitelnost. Tel.:
777 903 876.
Jak ubrat kilča s nadhledem?
http://hubnete.cz/bara33
Provádím zastřešení teras pobíjením
podhledů, obložení, palubkové podlahy, dř. ploty a různé opravy.
Tel.:605145292
Opravy oděvů, Trávnická 63. Út 9 –
11, st 14 – 16, čt 9 – 11 hod.
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
Zednictví Vančura nabízí svoje služby. Např. novostavby, zateplování,
úpravy RD, bytů, fasád, komínů,
mokrého zdiva chemickou cestou a
další zednické práce i mimo okr. PV.
Tel.: 774 627 358.
Renovace kuchyňských linek, výměny dřezů a pracovních desek, vestavné
skříně. Truhlářství Štugel - 777 690
311.

Dne 30. června 2009
uplyne 3. smutné výročí úmrtí
paní Marie ČTVERÁKOVÉ.
Stále vzpomínají manžel,
dcera Jindřiška, syn Luděk
a sestra Marta s rodinami.

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.

Vyučen obráběč kovů s praxí brusič
nástrojů hledá práci v PV a okolí. Tel.:
774 250 224.

Hledáme pro práci s klienty schopné
důchodce, ženy na MD nebo vhodné
na vedlejší pracovní činnost, vyšší
provize, bonusový program! Sami si
vás zaškolíme. Tel. 777 654 216.

Dne 30. června 2009
by se dožila 85. let
paní Olga PINKAVOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Rodina Pinkavova

Yamaha MT-03, r.v.07, 110.t,-

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

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

vzpomínáme

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC

Hledám brigádnici na opravy, úpravy
oděvů.NejlépenaMD.Tel.:737421421.

Přijmeme telefonisty/tky k firemním
účelům s možností z domu. S nástupem 9 – 16.500 Kč měsíčně. Info 731
371 785.
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Potřebujete rychlé peníze? Máme pro
vás express službu. Možnost ručením
druž. bytem, nebank. sektor. Volejte
773 546 234.

Honda CBR954RR, r.v.02, 95.t,-

V Ě Š T Í R NA
BA STET

Tel.: 731 767 136
Dík za to, čím jsi nám
v životě byl, za každý den,
který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.
Dne 30. června si připomeneme
1. smutné výročí
pana Petra KÝRA
z Prostějova.
Všem, kteří mu věnují tichou
vzpomínku, děkujeme.
Družka Ivana se synem Jiřím
a rodina Groškova.

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.
Provádím instalatérské práce a čištění i
přípravu aut na STK. Tel.: 777 296
610.
Provádíme rekonstrukce bytových jader od A do Z. Profesionální poklad
obkladů a dlažeb, renovace koupelen,
kuchyní atd. Tel.: 774 06 22 53 nebo email: dacel@seznam.cz.

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

Dne 4. července uplyne 15 let,
co nás navždy opustila paní
Emilie VŠETIČKOVÁ
z Vícova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.Rodina.

Karel Sochor

KERAMIKA PLUS

Provedu nečalounění roh. Lavic, židlí,
taburetů a matrací. Tel.: 739427868

oznámení

Dne 27. 6. 2009 uplynuly
dva roky od úmrtí
pana Oldřicha MATOUŠKA
z Prostějova.
Stále vzpomínají maminka,
syn Martin a celá rodina.
Kdo v srdci žije, neumírá.

Hlaváčkovo nám 1,PV

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

Provádím zastřešení teras pobíjením
podhledů, obložení, palubkové podlahy, dř. ploty a různé opravy.
Tel.:605145292

Dne 2. 7. 2009 by se dožila
naše milá maminka, babička
a prababička,
paní Marie NOVÁKOVÁ
80 let.
Nikdy nezapomeneme
a stále vzpomínáme.
Syn Petr s rodinou
a dcera Lenka s rodinou.

STAVBY KRBŮ

POZOR
VELKÉ
SLEVY
KOL
AUTHOR
JIŽ
ZAČALY

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

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

Dne 4. července uplyne 15 let,
co nás navždy opustil
pan Emanuel MÁLEK
z Plumlova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

* servis
* doplňky
* součástky * prodej

Potřebujete půjčit, Hrozí vám exekuce? Bank. a nebank. půjčky, konsolidace půjček, rychle a bez poplatků
předem!. Volejte: 603 898 883.
Pěstitelská pálenice Kostelec na
Hané, Rynk 120, oznamuje zahájení
sezony od 8.7.2009. Nasávání kvasu.
Příjem objednávek středa 16-18hod.
Sobota 9-12hod.Tel.: 582373358
Stavební sdružení provádí: výstavbu
RD, rekonstrukce RD, bytů, zateplování a jiné stavební práce. Tel.: 731 566
255, 608 46 38 84.

Uzávěrka
řádkové inzerce
je vždy v pátek
v 10.00 hod.

SLEVY
MODELŮ 2009
SUPERIOR
APACHE
STRATOS
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Prostějovští elévové míří do republikového finále Fotbalisté 1. SK PV

1. SK nenašel v Morkovicích konkurenci!
Největší fotbalový turnaj v České
republice „E. ON ČR Junior Cup
2009“ pro hráče ročníku narození
1999, má za sebou více než dvě
desítky regionálních kol. Jedno z
nich se uskutečnilo také v Morkovicích na Kroměřížsku a z dvanáctky zúčastněných klubů byl
nejúspěšnějším výběr 1. SK Prostějov, který prošel turnajem beze
ztráty byť jediného bodíku a jen s
jedinou inkasovanou brankou se
tak suverénním způsobem kvalifikoval do zářijového celorepublikového finále. „Prostějov splnil
stejně jako v minulém roce roli favorita a jeho vítězství bylo jednoznačné,“ uvedl hlavní pořadatel
morkovického klání Jan Bleša. Z
Prostějovska se turnaje zúčastnily
i týmy FC Kostelec na Hané, FK
Němčice na Hané, TJ Haná Prostějov a TJ Sokol Čechovice. Nejlepšího výsledku dosáhl tým Čechovic, když dokázal zvítězit ve
své základní skupině, ale v následném semifinále i boji o třetí
příčku už na své soupeře z Hulína
a Kroměříže nestačil. „Kluci vyhráli skupinu beze ztráty bodu, ale
ve vyřazovacích bojích je opustilo
štěstí. V semifinále vedli nad Hu-

vystřílel náš Jakub Ftačnik,“ sdělil
Večerníku sekretář čechovického
oddílu Josef Sklenář. Štěstěna naopak zůstala nakloněna barvám
prostějovského 1. SK až do konce.
I když při podrobnějším zkoumání výsledků, se o štěstí příliš hovořit nedá. Svěřenci trenéra Josefa
Šteigla své protivníky přímo drtili
od prvního výkopu až do závěrečného turnajového hvizdu. Bilance sedmi výher ze stejného počtu
utkání a úctyhodné skóre 26:1 není třeba nijak rozvádět. „Jsem pyšný na kluky, že to dokázali. Před
turnajem jsem očekával nějaké lepší umístění, ale na vítězství jsem
nepomýšlel,“ s hrdostí v hlase popsal jeden z největších triumfů své
dosavadní trenérské kariéry Josef
Šteigl. Jízda prostějovských benjamínků začala pětibrankovým
nášupem domácímu celku, když
se dvakrát prosadil Kyselý a po
jedné trefě přidali Dominik Šteigl,
Chytil a Entner. Dalším na řadě
byl výběr Koryčan (3:0) a střelecky se prosadili dvakrát Chytil a
jednou Kvapil. Třetím soupeřem
mladých Prostějovanů byl regionální rival z Kostelce, který také
inkasoval třikrát (Popelka, Chytil,

POJĎTE
HRÁT ZA 1. SK!
Fotbalová přípravka 1. SK Prostějov má stále volná místa ve
svém kádru. Zájemci z řad malých fotbalových nadějí ročníku
1999 se mohou hlásit u trenéra Josefa Šteigla na telefonním čísle: 775 642 306, nebo osobně počínaje středou 5. srpna, každé
pondělí, středu a pátek v 18:00 hodin na fotbalovém stadionu ve
Sportovní ulici.
línem 1:0, ale nakonec podlehli
1:3. V boji o třetí místo pak po remíze 1:1 nezvládli penaltový rozstřel. Individuální cenu pro nejlepšího kanonýra celého klání však

Nadymáček). Druhou rukavici
dne nafasovali kluci z Chropyně
(Chytil, Popelka, Hrubý, Šteigl a
Kyselý), aby spanilou cestu základní skupinou dokončili Prostě-

To bylo trofejí! Tolik cen kolik vyhráli mladí Prostějováci v Morkovicích málem nemohli ani pobrat. O
skvostný triumf se zasloužili Rostislav Adamík, Dominik Šteigl, Jakub Nadymáček, Michal Hénik, Martin
Hladký, Pavel Entner, Adam Sedlák, Tomáš Kvapil, David Hrubý, Dominik Kyselý, Jaroslav Dračka, Martin Popelka,
Mojmír Chytil a Pavel Mucha.
Foto: archív 1.SK Prostějov
jovští v nejvyrovnanějším duelu s
druhým postupujícím Hulínem v
poměru 2:1 (Šteigl, Hladký). Semifinálovým soupeřem 1. SK byl
druhý tým skupiny „B“ Hanácká
Slavia Kroměříž a střetnutí skončilo do třetice výhrou Prostějova
5:0 (Mucha 2, Šteigl, Kvapil, Entner). Poslední překážkou na cestě
za kýženým triumfem se podruhé
stali hráči Hulína, kteří však oproti závěrečnému duelu základní
skupiny už tolik nezlobili a museli
se spokojit s druhým místem po
porážce 3:0 (Kyselý, Hrubý, Šteigl). Malí hrdinové byli po střetnutí odměněni bouřlivým aplausem
početného klubka fanoušků z řad
jejich rodinných příslušníků.
„Běžně s námi tolik rodičů nejezdí. Je to si poprvé co se jich za námi
sjelo takové množství. Za tu fantastickou podporu jim ještě jednou
děkuji,“ zmínil perfektní podporu
přešťastný trenér vítězného celku.
O tom, že prostějovská přípravka

celému turnaji vládla neomezenou mocí vypovídá i závěrečné
vyhlašování, při kterém posbírali
drtivou většinu individuálních cen
právě hráči 1. SK. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Rostislav
Adamík, v soutěži kanonýrů byl
na druhém místě Dominik Kyselý, nejrychlejší slalom předvedl
Jakub Nadymáček, cenu pro nejlepšího trenéra převzal Josef Šteigl a korunu nejlepšího hráče obdržel Mojmír Chytil. Jednou z cen
pro prostějovského špílmachra je i
týdenní pobyt ve Fotbalové škole
Petra Čecha. „Je to bezva. Petr
Čech je dobrý gólman, hodně mu
fandím a na setkání s ním se pochopitelně moc těším. Mým fotbalovým vzorem je však Cristiano
Ronaldo. Vedle fotbalu se věnuji
ještě atletice, ale kopaná je hlavní,
dělám ji pro radost, protože mě
moc baví,“ prozradil na sebe mladý talent pocházející ze Skalky
Mojmír Chytil. Ten mimocho-

dem upoutal i v doprovodných
dovednostních soutěžích, kdy mu
naměřili rychlost střely 57 km/h a
blýskl se i třinácti nožičkami.
Mladí prostějovští fotbalisté tedy
zakončili sezónu pronikavým
úspěchem a čeká je teď zasloužené volno. Před zářijovým Velkým finále však absolvují tvrdou
přípravu. „Ze všeho nejdříve necháme kluky od fotbalu odpočinout. Po prázdninách nás čeká
soustředění a i tréninky budou
náročnější. Je pořád co zlepšovat,
hlavně přihrávky a střelbu. Motivovat kluky musíme neustále, i
když je fotbal hodně baví. V našem ročníku máme problém s menším počtem hráčů, takže kluci
nejsou pod takovým tlakem jako
ve větších klubech,“ ve stručnosti
přiblížil nejbližší program a zároveň pozval další zájemce do řad
svého týmu trenér přípravky 1.
SK ročníku narození 1999 Josef
Šteigl.
-zv-

Stříbro prostějovské přípravky z Přerova
Zastavil je jen ostravský Baník
V sobotu 20. června přijala přípravka 1. SK Prostějov, ročník
2001, pozvání na prestižní turnaj
„Viktorie Cup“ do Přerova. Na
turnaj v jehož startovním poli se to
jen „hemžilo“ mládežnickými
výběry zvučných klubů neodjížděli Prostějováci s přehnaně vysokými ambicemi. „Původním
cílem bylo hlavně sehrání se v pro
nás nezvyklé formaci 7+1, neboť
naše mistrovské zápasy hrajeme
systémem 5+1 a také uvolnění se
a stmelení kolektivu po středně
úspěšné sezóně. Když jsme ale
byli informováni o našich soupeřích, bylo jasné, že nás nečeká nic
lehkého,“ uvedl trenér benjamínků 1. SK Vlastimil Pazdera. Startovní listina byla opravdu nabitá,
vedle pořádající Viktorie se v ní
vyjímala taková jména jako například Baník Ostrava, Sigma
Olomouc, Tescoma Zlín, SK Hranice na Moravě, FC Vsetín, SK
Zlín - Louky nebo SK Kojetín.
Mladí Hanáci se však zvučných
jmen protivníků nezalekli a dokázali se především díky precizní
obranné hře prokousat až na výtečnou konečnou druhou příčku!
Turnaj odstartovali Prostějované
bezbrankovou remízou s Hranicemi a stejným výsledkem sko-

nčil i další souboj se Sigmou Olomouc. „V prvním střetnutí se jednalo o spravedlivý výsledek, protože to bylo těžké a hodně vyrovnané utkání. To se nedá ovšem říci
o dalším remízovém zápase se
Sigmou Olomouc, kdy jsme neproměnili tři jasné šance, přičemž
jsme soupeře k ničemu vážnějšímu nepustili,“ okomentoval
„plichtový“ vstup trenér Pazdera.
Střeleckou smůlu protrhli mladí
hráči 1. SK až ve třetím duelu se
zlínskou Tescomou. „Tlačili jsme
celý zápas, ale ten kousek štěstí
pořád chyběl. Změnil to až Adam
Jurtík, který se krásně opřel do odraženého míče po rohu a zdálky
krásnou střelou rozhodl zápas. Do
polední pauzy nás čekal ještě
zápas s SK Zlín-Louky, který
jsme v relativním klidu vyřešili 3:1,“ přiblížil průběh úspěšného
dvojboje se zlínskými celky Vlastimil Pazdera. Výborně rozehraný
turnaj měl po obědové pauze další
pokračování a hned prvním odpoledním sokem nebyl nikdo menší
než Baník Ostrava. „Byl to bohužel náš nejhorší zápas, lehkost z
předchozích utkání byla pryč.
Kluci sice makali, ale nestačilo to,
Baník vyhrál 1:0. Nešťastný kuřecí řízek nás stál vítězství v turna-

ji…,“ hořekoval nad nejtěsnější
porážkou smutný trenér. Na
truchlení ale nebyl čas. Dalším
protivníkem byli borci domácí
Viktorie a pokud chtěli Prostějované pomýšlet na „bednu“, bylo
nutností uhrát alespoň remízu. To
se nakonec díky dalšímu bezbrankovému výsledku podařilo. „Bylo nutné zapomenout na Baník a
hrát jako před tím. To se neobešlo
bez mých důrazných pokynů,
které byly údajně slyšet až v okrajových čtvrtích Přerova. Ale účel
světil prostředky a nám zápas přinesl veledůležitý bod,“ s potutelným úsměvem popsal atmosféru
prestižního střetnutí Vlastimil
Pazdera. Do konce zbývaly dva
zápasy a protože turnaj byl neuvěřitelně vyrovnaný, každý bod
hrál důležitou roli. Dvoubranková
výhra nad Kojetínem tedy přišla v
pravý čas. Závěrečná, pro Prostějov již čtvrtá bezbranková turnajová plichta se Vsetínem pak
dávala před zbývajícími dohrávkami reprezentantům 1. SK reálné
naděje na medailový zisk. Poslední zápas se Vsetínem byl velmi poznamenán tím, že se kluci v předchozích zápasech vydali ze všech
sil, které v sobě objevili. Nebylo
výjimkou, že po souboji zůstali le-

Skoro to vyhráli! Skálopevná obrana přinesla prostějovským
mladíkům vynikající úspěch v podobě 2. místa na prestižním přerovském turnaji
žet s křečí a v pláči opouštěli hřiště.
Ovšem jen na chvilku, protože
většinou museli do hry za kamaráda, který na tom byl podobně.
Takže i když Vsetín nebyl nejnebezpečnější, remízový bod jsme
brali všichni,“ popsal poslední duel spokojený kouč. A pak se už jen
čekalo na dohrání turnaje a počítalo se a počítalo… „No a vyšlo z toho krásné druhé místo. Také
příjemný pocit z toho, že jsme z
osmi těžkých zápasů prohráli jen
jednou a to o gól, že jsme z osmi
zápasů v těžké konkurenci inkasovali jen dvakrát, mimochodem nejmíň ze všech týmů. A tak jen po-

řadatelé ví, proč náš brankář nedostal cenu pro nejlepšího gólmana.
Snad proto, že by cenu musela dostat celá obrana a tolik cen asi neměli. Jinak byl turnaj po pořadatelské stránce nejlepší, jaký jsme kdy
sehráli a tímto Viktorii Přerov za
pozvání děkujeme,“ neskrýval hrdost na své svěřence jejich trenér
Vlastimil Pazdera. Pod jeho vedením se v Přerově představila následná sestava: Ondra Pospíšil,
Míša Štverák, Tomík Smolka, Peťa Pazdera, Aďa Jurtík, Honza Ježek, Ondra Šup, Peťa Vyžrálek,
Marťa Hanták, Daneček Ircing a
rychlík Lukin Krčal.
-zv-

Další pronikavý úspěch mládeže 1. SK
Na Hanou putuje stříbro z Chrudimi
Pomalu, ale jistě se stává pravidlem, že fotbalová přípravka 1. SK
Prostějov ročníku 2000 vedená
trenérskou dvojicí Tomáš Gross a
Petr Langr vozí poháry ze všech
koutů republiky. Nejinak tomu bylo i po turnaji v Chrudimi, kde se v
konkurenci šestnácti celků umístil
hanácký výběr na skvostném
druhém místě, když mladé Prostějovany předstihl jen rival největší v
podobě olomoucké Sigmy. Klání
ve východních Čechách bylo rozprostřeno do tří dnů od pátku 19. do
neděle 21. června a na fotbalové
benjamínky čekala opravdu hutná
porce patnácti zápasů. „V systému
každý s každým si kluci opravdu
sáhli na dno. O našem druhém
místě rozhodl hned náš úvodní du-

el, který jsme prohráli právě se Sigmou 1:3. Ve zbývající čtrnáctce
zápasů už kluci nepoznali hořkost
porážky, což nakonec znamenalo
druhé místo. Za předvedené výkonu mám pro kluky jen slova chvály
a k takovému úspěchu jim mohu
jen blahopřát,“ uvedl starší z
trenérské dvojice Petr Langr.
Zbývá jen dodat, že nejlepším
hráčem týmu byl vyhlášen stoper
Adam Jurníček a střelecky se nejvíce prosadili Marčík s deseti a

Píchal s Běhalem se šesti brankami. Konečné pořadí turnaje: 1.
SK Sigma Olomouc 43 bodů, 2. 1.
SK Prostějov 40, 3. Černomorec
Oděsa 35, 4. AFK Chrudim 34, 5.
FC Baník Ostrava 31, 6. FK Šumperk 28, 7. FŠ Třebíč 23, 8. FC Brno 21, 9. FK Mladá Boleslav 21,
10. Slavoj Bruntál 17, 11. FK
Náchod 16, 12. Sparta ČKD Kutná
Hora 10, 13. BH Psohlavci 10, 14.
FK Přelouč 7, 15. SK Cr + Vítanov
6, 16. FK Litoměřice 4.
-zv-

Zase ta Sigma! Největším rivalem fotbalového potěru 1. SK Prostějov ročníku 2000 je od jejích začátků právě klub z vedlejšího města.
Také v Chrudimi se stal prostějovským osudem právě výběr z Olomouce. O
druhou příčku se zasloužili - (nahoře zleva): Běhal, Zatloukal, Jurníček, Přikryl, Parák, Brothánek, Marek, (dole zleva): Výmola, Halenka, Píchal, Jašíček,
Musil, Hausknecht, Marčík.
Foto: archív 1.SK Prostějov

řádili na Slovensku

Od pátku 19. do neděle 21. června
šířili na Slovensku notně zašlou
slávu prostějovského fotbalu
mládežnické výběry 1. SK Prostějov. Na 11. ročníku mezinárodního
turnaje, který pořádal ŠK SFM Senec -Velký Biel, vyslal prostějovský klub tři výběry a to starší dorost, starší žáky ročníku 1994 a
mladší žáky ročníku 1997. Že se
jednalo o přímo megaturnaj dokládalo už jen slavnostní zahájení,
kterého se na senecké radnici
osobně zúčastnil primátor města
Senec, státní tajemnice Ministerstva školství SR, zástupce Slovenského fotbalového svazu, předseda bratislavského fotbalového svazu a přednosta OÚ Senec. Státní
tajemnice MŠ SR přivítala ve
svém projevu rekordních 1620 aktivních hráčů z Maďarska, Chorvatska, Srbska, České republiky,
Gruzie, Polska, Lybie, Bosny a
Hercegoviny a Slovenské republiky. Turnaje se tak zúčastnilo celkem 81 celků, které ve všech věkových kategoriích odehrály 182 ut-

cemi na jeden dotek a tentokrát se
nám dařilo i v koncovce,“ stručně
přiblížil trenér dorosteneckého celku František Jura. Ve druhém utkání skupiny na výběr 1. SK čekal
domácí celek ŠK SFM Senec, který startuje ve druhé slovenské dorostenecké lize. „Byl to velmi tvrdý a nervózní zápas, který jsme nakonec zvládli a zvítězili jsme 1:0.
Domácí byli velmi agresivní a prohru nesli velmi těžce,“ kroutil hlavou nad vyhroceností duelu Jura.
V posledním utkání skupiny narazili Prostějované na krajany z
Velké Bíteše. V tomto utkání stačilo chlapcům 1. SK remizovat a
cesta do finále byla otevřená. „Mančaft ukázal, že tady chce uspět a
neponechal nic náhodě. Už v 7.
minutě jsme vedli 2:0 a o výsledku
bylo prakticky rozhodnuto. Celkově utkání skončilo vysokým vítězstvím 1. SK 5:0, když ještě
spoustu šancí zůstalo nevyužito,“
pěl chválu na své svěřence trenér.
Starší dorostenci se tak mohli připravovat na velké finále na

Zklamání poprvé. Výběr starších žáků klopí hlavy bezprostředně po finálové porážce
kání. Megaturnaj se odehrával na
celkem dvanácti hřištích V Senci a
okolí a od prvního dne bylo vidět
jak prestižní je tento jeden z největších turnajů v Evropě. Jak počtem
zúčastněných, tak jejich nespornou kvalitou. Z prostějovských
výběrů si nejlépe vedly s přívlastkem „starší“ - dorost a žáci. Oba tyto celky dokráčely až do finále, kde
shodně musely sklonit po nezdařeném penaltovém rozstřelu. Mladší žáci nepostoupili do vyřazovacích bojů a obsadili příčku osmou.
Druhé místo žáků s příchutí
křivdy
Starší žáci 1. SK Prostějov dokázali postoupit až do finále. Prvním protivníkem prostějovského
celku byl chorvatský celek Ljubuški a zápas skončil bezbrankovou remízou. Nerozhodným výsledkem, tentokrát 1:1 skončil i
zápas s domácím ŠK SFM Senec,
když jedinou branku Prostějova
vsítil Pekař. V posledním střetnutí tak museli svěřenci Romana
Šmída s SK Hranice zvítězit, což
se jim po trefách Fládra s Praislerem podařilo 2:0 a brány velkého
finále se tak Hanákům otevřely
dokořán. Ve finále na stadionu
Velký Biel se střetli starší žáci 1.
SK opět s domácími fotbalisty

krásném stadiónu ve Velkom Bieli. Finálovým sokem byl opět domácí Senec. Čekal se tak velmi
dramatický zápas, který prognózy
svým průběhem plně potvrdil. Utkání bylo naplněno emocemi od
samého začátku i vlivem určité
křivdy vůči předchozímu tendenčnímu rozhodování finále starších žáků. Už utkání ve skupině,
které skon-čilo těsným vítězstvím
1. SK , bylo plné tvrdých zákroků.
Začátek zápasu byl opatrný z obou
stran a čekalo se na chybu. K dramatickým situacím docházelo převážně po standardních situacích,
ale obě obrany v čele s brankáři byly bezchybné. První branku finále
se podařilo vstřelit hráčům 1. SK
těsně před koncem prvního poločasu, když po rohovém kopu se ve
vápně nejlépe zorientoval Martin
Peka a míč levačkou uklidil k tyči
domácí branky. Nástup do druhé
půle měli aktivnější domácí hráči,
kteří v určitém úseku zatlačili hostující celek Prostějova k vlastní
šestnáctce a jen díky výborným
zákrokům brankáře Radka Vybíhala Prostějov neinkasoval.
Osm minut před koncem finálového klání se domácím podařilo skóre srovnat, když rozhodčí
uznali branku, kterou domácí dosáhli evidentně rukou po skru-

Zklamání podruhé. Také starší dorostenci by se vzteky nejraději schovali pod zem
Sence, kteří nastupují v první slovenské žákovské lize. Utkání skončilo v normální hrací době 0:0 a
tak na řadu přišly pokutové kopy,
při kterých projevili větší klid domácí borci a zvítězili v poměru
3:2. „Jsme velmi zklamaní z
výkonu rozhodčích v dnešním finále. Myslím, že jejich rozhodování v závěrečném duelu bylo nedůstojné jinak velmi kvalitního
turnaje. Svým svěřencům nemám
co vytknout, bojovali, ale dnes
zřejmě nemohli uspět. Přežili
jsme i nesmyslně nařízenou penaltu v normální hrací době, kterou domácí neproměnili, ale v
rozstřelu se štěstí přiklonilo na
stranu domácích,“ s pocitem
velké křivdy těžko hovořil o penaltové prohře kormidelník starších žáků Roman Šmíd.
Starší dorost stříbrný!
Starší dorostenci 1. SK se postupně střetli s chorvatským soupeřem Sečurac, který porazili vcelku přesvědčivě 4:0, po poločase
1:0. „Hlavně ve druhé půli se projevila kvalita našeho výběru, kdy
jsme soupeře přehráli rychlými ak-

máži před brankou Vybíhala. Nic
nebyly platné protesty a ničemu
také nepomohlo pozdější přiznání domácího útočníka, že branku docílil opravdu rukou. Utkání
nakonec za nerozhodného stavu
skončilo a tak na řadu opět přišly
pokutové kopy. Starší dorostenci
1. SK si v nich vedli úplně stejně
jako jejich mladší kolegové.
Hned v první sérii neproměnil Tomáš Matula a protože domácí se
ani jednou nemýlili, mohli slavit
vítězství v turnaji. „Tento turnaj
byl pro většinu starších dorostenců zakončením (věřím, že prozatímního) účinkování v dresu 1.
SK Prostějov. Kluci chtěli uspět a
pro úspěch udělali maximum. S
jejich předvedenou hrou na tomto
turnaji jsem spokojen a to, že jsme
ve finále prohráli nás samozřejmě
mrzí, ale odcházíme se vztyčenou
hlavou. Je potřeba uznat také kvality soupeře, který hrál velmi dobře. Ne nadarmo hrál v letošním
soutěžním ročníku o postup do
první slovenské dorostenecké ligy,“ nejitřil sympaticky zbytečně
vášně po nešťastně ztraceném finále trenér František Jura. -zv,fj-
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VÝSLEDKY AEROBIK KLUBU 2009
BRNO, 24. LEDNA:
Kategorie 4-6 let:
1. místo Anita Maráková, 4. Andrea Olejníčková
Kategorie 7-8 let:
1. Tereza Vepřeková, 3. Tereza Škantárová, 4. Veronika Radičová
Kategorie 9-10 let:
1. Veronika Vehovská
Kategorie Profi mladší do 11 let:
2. Lucie Ryšťáková, 4. Tereza Soldánová, 5. Michaela Ježková
Kategorie Profi starší nad 11 let:
3. Kateřina Vítová
OLOMOUC, 19. DUBNA:
Kategorie 8-10 let:
1. Veronika Vehovská, 2. Petra Křupková, 3. Adéla Baráková, 4. Ivana Střelcová, 5. Lucie Ryšťáková, další finalistky: Tereza Škantárová, Tereza Vepřeková, Veronika Radičová, Tereza Kočařová, Zuzana Kučerová
Kategorie 11-13 let:
3. Michaela Ježková, 6. Veronika Kočařová, další finalistky: Hana
Hornischerová, Barbora Hubáčková
Kategorie 14-16 let:
finalistky: Lucie Svozilová, Tereza Páclová, Nikola Došlíková, Veronika Hanáková

Aerobik klub Pavlíny Radičové má v ČR svůj zvuk

Sama šéfka získala mistrovský titul!
Během první poloviny roku 2009
se Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov (AKPR) zúčastnil
mnoha soutěží a to nejen jednotlivců, ale i týmů. Z následujícího
výsledkového přehledu jednoznačně vyplývá, že mladé závodnice z Prostějova patří na všech
republikových soutěžích k naprosté špičce a stupně vítězů mají členky Aerobik klubu Pavlíny
Radičové jakoby předplacené. O
tom svědčí více než dvouciferná
bilance cenných kovů, kterou se

zili především v těch věkově nejmenších kategoriích,“ pochlubila
se výbornými výsledky z úvodu
roku Pavlína Radičová. Další
soutěží, které se zúčastnily členky Aerobik klubu, bylo oficiální
Mistrovství České republiky v
Soutěžním Aerobik Master Class
(SAMC) a Individual Trophy,
kterou vypisuje Český svaz aerobiku je domovskou asociací AKPR. Ve dvou postupových kolech
se z klubu kvalifikovalo celkem
21 dětí a čtyři seniorky nad 17 let

BRNO, 1. KVĚTNA:
Kategorie 8-10 let:
finalistka: Viktorie Vinklerová
Kategorie 11-13 let:
1. Kateřina Vítová, 2. Kristýna Slouková, 4. Tereza Soldánová, 5.
Adéla Bednářová
MČR PRAHA, 31. KVĚTNA:
Kategorie 8-10 let:
6. Lucie Ryšťáková, 9. Petra Křupková (z 89 závodníků!)
Kategorie 11-13 let:
bez finálové účasti
Kategorie 14-16 let:
11. Tereza Páclová
Kategorie 17, Neprofi:
19. Michaela Křepelková, 20. Monika Křupková
Kategorie Profi:
1. Pavlína Radičová
KLADNO, 4.-5. DUBNA:
Fitness step děti 8-10 let:
2. (Tereza Soldánová, Markéta Lisická, Adéla Baráková, Veronika
Vehovská, Ivana Střelcová, Tereza Vepřeková, Tereza Škantárová,
Lucie Ryšťáková, Veronika Radičová) ze 7 týmů.
Fitness step junior 14-16 let:
5. (Žaneta Sekaninová, Lucie Cetkovská, Monika Křupková, Renata Dvořáková, Lucie Svozilová, Varonika Hanáková, Nikola Došlíková, Tereza Páclová) z 8 týmů.
Sportovní Aerobik tým kadet 11-13 let:
7. (Pavlína Neherová, Kristýna Slouková, Michaela Ježková) z 23
týmů.
Sportovní aerobik ženy kadet:
7. Michaela Ježková z 29 závodnic

FITNESS STEP- DĚTI, zleva Adéla Baráková, Lucie Ryšťáková, Tereza
Vepřeková, Tereza Škantárová, Ivana Střelcová, Veronika Vehovská,
Markéta Lisická, Tereza Soldánová
mohou za první soutěžní půlrok
závodnice v barvách Aerobik
klubu právem pochlubit. První letošní soutěží bylo v závěru ledna
brněnské celorepublikové finále
soutěže One in group asociace
Děti fitness aneb sportem proti
drogám. „Na tuto soutěž se v podzimních postupových kolech
(Otrokovice, Kopřivnice), jež
probíhala v minulém roce, kvalifikovalo z našeho klubu celkem
35 dětí ve věku od 4 do 18 let. V
silné konkurenci (v každé kategorii odhadem 60 - 90 dětí) jsme
se neztratili. Tradičně nejsilnější
ostravský klub Fit Fun jsme pora-

se mohly MČR zúčastnit rovnou.
V kontextu s loňským a předloňským rokem se opět zvýšil počet
kvalifikovaných dětí. „Na prvním postupovém master class v
Olomouci (15 finalistek se kvalifikuje na MČR), jsme ovládli především kategorii 8-10 let, kde v
patnácti členném finále figurovalo hned deset dětí z Prostějova.
Velmi dobrých výsledků jsme
dosáhli i na druhém závodě v
Brně,“ zmínila přehršel postupů
jejích svěřenek Pavlína Radičová, která vzápětí dodala: „Po euforii, kdy se opravdu hodně dětem podařilo kvalifikovat na

MLADÁ BOLESLAV, 16.-17. KVĚTNA:
Fitness step děti:
4. ze 7 týmů
Sportovní aerobik tým kadet:
7. z 22 týmů
Sportovní aerobik ženy kadet:
19. Kristýna Slouková z 35 závodnic
PRAHA, 30. KVĚTNA:
Fitness step junior:
3. z 5 týmů
Sportovní aerobik tým kadet:
4. ze 17 týmů
Sportovní aerobik ženy kadet:
7. Michaela Ježková, 15. Kristýna Slouková z 42 závodnic

VÝSLEDKY TŠ HUBENÝ DANCE WORLD 2009
MISTROVSTVÍ SVĚTA
DVK, sólo ženy
15.-18. místo: Terezie KOHOUTKOVÁ
DVK, formace
7. místo: PERFECT DAY (Antlová, Bedřichová, Doležalová, Hájková, Hlahůlková, Ivánková, Klocová, Kočařová, Konečná, Koudelková, Smýkalová, Svoradová, Trchalíková, Uvízlová, Valašek,
Zaoralová)
DVK, malé skupiny
11.-12. místo: MAMMA-MIA (Doležalová, Konečná, G. Koudelková, Valášek)
DVK, sólo muži
10. místo: Matěj VALÁŠEK
DVK, duo
8.-9. místo: Denisa KONEČNÁ, Matěj VALÁŠEK
JVK, formace
9.-10. místo: WATCH THIS (Hubálová, Kaplánková, Kohoutková,
Koudelková, Krysmánek, Kyseláková, Mlčáková, Možná, Müllerová, Pazderová, Pernicová, Podloucký, Provazníková, Rozehnalová,
Sedláčková, Špičáková, Trčková, Trunečková, Zatloukalová, Zedníčková)
JVK, malé skupiny
8.-11. místo: SWEET CHICKS (Kohoutková, Krysmánek, Možná,
Müllerová, Pernicová, Podloucký, Rozehnalová)
JVK, sólo muži
9.-10. místo: Ondřej KRYSMÁNEK
11.-12. místo: Vladislav PODLOUCKÝ
MISTROVSTVÍ EVROPY
HVK, sólo ženy
8.-9. místo: Renata SMIČKOVÁ
14.-16. místo: Kristýna HLOSTOVÁ
17.-22. místo: Iveta KABILKOVÁ
HVK, formace
6. místo: GAME OVER
HVK, malé skupiny
14.-21. místo: FOREVER ON THE DANCE FLOOR (Hlostová,
Hrdličková, Kabilková, Kopřivíková, Lukešová, Nevrlá, Zavřelová)
HVK, sólo muži
11.-13. místo: Viktor VALÍK
HVK, duo
3. místo: Ondřej BERKY, Kristýna HLOSTOVÁ
18.-22. místo: Lucie HÉNIKOVÁ, Renata SMIČKOVÁ
Vysvětlení: DVK-dětská věková kategorie, JVK-juniorská věková
kategorie, HVK-hlavní věková kategorie
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FITNESS STEP- KADETKY, zleva Nikola Kočařová, Sandra Nakládalová,
Kateřina Vítová, Barbora Hubáčková, Michaela Dostálová, Hana Hornischerová, Veronika Kočařová

MČR, byly výsledky finálového
závodu horší než loňský rok, ale
musím dodat, že konkurence je
opravdu čím dál tím větší.“ O suverénně největší úspěch svého
klubu se však postarala sama jeho
šéfka, která dominovala v kategorii 17 s názvem Individual
Trophy - profi. „Kategorie profi
je zvláštní tím, že pět profesionálů potom lektoruje finále, samozřejmě se hodnotí nejen technika, schopnost zachycení předvedeného, výraz a vzhled, ale i
metodika učení a vedení lekce.
Pro letošní rok jsem se stala Mistryní České republiky s obrovským náskokem 130,7 bodů před
druhou Lucií Čadanovou (Fit
Fun Ostrava 107,8 bodů) a třetí
Monikou Krajčovou (Fitness
klub Olgy Šípkové 99,7 bodů),“
popsala skromně svůj velkolepý
triumf hlavní trenérka prostějovského Aerobik klubu. Novopečená tuzemská šampionka by tedy
mohla reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa.
„Loňská vítězka této kategorie

SPORTOVNÍ AEROBIK- kadetka Michaela Ježková.

týmem byl Fitness step kadet vá), kterému se nepodařil jeden
(Kateřina Vítová, Hana Hornis- závod dokončit kvůli zranění a
cherová, Nikola Kočařová, Adéla dalších dvou se nemohly holky
zúčastnit kvůli následným zraněním,“ litovala smůly jejích svěřenek Radičová.
Celkově výsledky závodů jarní
sezony potvrzují, že se děti ve vysoké konkurenci celorepublikového charakteru opravdu neztratí. Podzimní sezona začíná v
září Mistrovstvím republiky ve
sportovním aerobiku a Fitness
týmech, dále jsou naplánovány
minimálně tři pohárové soutěže a
několik nepostupových master
class a postupová kola na soutěž
Děti fitness. „Závěrem bych těla
zdůraznit, že s výsledky všech
závodnic jsem velmi spokojena a
pevně doufám, že se nám podaří
kvalitně připravit na nadcházející
podzimní sezonu. Poděkování
patří nejen rodičům a dětem, ale
také městu PV, firmě Dynamark,
FITNESS STEP- JUNIORKY, zleva Žaneta Sekaninová, Monika KřupG+R Security group s.r.o., p.
ková, Renata Dvořáková, Tereza Páclová, Veronika Hanáková, Lucie
Křupkovi a manželům ŘezníčkoSvozilová, Lucie Cetkovská, dole Nikola Došlíková
vým, kteří nám umožňují trénovat v kvalitních prostorách fitIva Mojžíšová reprezentovala Bednářová, Veronika Kočařová, centra Remi,“ uzavřela hodnoceČR na MS v Moskvě a skončila Sandra Nakládalová, Barbora ní vskutku vydařeného půlroku
druhá. Pořádání letošního MS Hubáčková, Michaela Dostálo- Pavlína Radičová.
-zv,pr(ostrov Martinique) je prozatím v
otaznících, tak se nechám překvapit, zda v prosinci 09 proběhne či ne,“ neví zatím tuzemská
mistryně, jestli bude moci usilovat
o světový kov. V kategorii neprofi
se dostaly do finále Michaela Křepelková a Monika Křupková.
Kromě jednotlivců se pod vedením Pavlíny Radičové letos připravovaly na soutěže pod patronátem Českého svazu aerobiku
tři step týmy (děti, kadeti, junioři), kadetský tým ve sportovním
aerobiku a dvě jednotlivkyně (kadet). Na jaře proběhly celkem tři SPORTOVNÍ AEROBIK-KADETKY, zleva Michaela Ježková, Kristýna
závody. „Bohužel nejsmolnějším Slouková, Pavlína Neherová

Tanečníci z Prostějova se na MS a ME neztratili
Ze severu Moravy putoval na Hanou evropský bronz
Ve dnech 12-14. června 2009
hostila ČEZ Aréna v Ostravě
Mistrovství světa a Evropy v
disco dance, street show a disco freestyle. Dance World 2009 se konal v Ostravě poprvé a nastoupil
cestu po Diskodromu, který měl
v Prostějově dlouholetou tradici.
Tuto akci pořádalo Taneční studio DIDEDAnce Ostrava pod
hlavičkou Mezinárodní taneční
organizace IDO a České taneční
organizace CDO. Generálním
partnerem soutěže bylo Statutár-

ní město Ostrava a Moravskoslezský kraj. „Myslím, že svou
premiéru zvládli Ostravané na
výbornou,“ uvedla předsedkyně
OS Kdo sportuje nezlobí Barbora Vrtalová. Mezi patnáctkou
zúčastněných zemí (Maďarsko,
Německo, Holandsko, Norsko,
Itálie, Švédsko, Finsko, Rusko,
Česká Republika, Srbsko, Slovensko, Dánsko, Slovinsko, Estonsko, Polsko) figurovali samozřejmě i zástupci prostějovské
Taneční školy Hubený. Prostě-

Šestí v Evropě. Finálová formace GAME OVER vytancovala šestou příčku ve složení - (zleva shora): Hrdličková, Lukešová, Hlostová, Skácelová, Makovcová, Koudelková, Kopřivíková, Kabilková, Nevrlá, Dostálová,
(zleva dole): Labounková, Zavřelová, Martínková, Héniková, Smičková, Vlachová.

Děti potvrdily světovou úroveň. Sedmé místo dětské formace PERFECT DAY v MS má také svou cenu.

jovská výprava čítala 51 tanečníků dětské, juniorské i hlavní
věkové kategorie. Tedy 3 formace, 3 malé skupiny, 8 sólových
tanečníků a 3 dueta. HVK byla
Prostějováky nejsilněji zastoupená a taky získala jako jediná
medaili, a to bronzovou v kategorii duo disco dance. Druhými
vicemistry Evropy se stali Ondřej Berky a Kristýna Hlostová s
choreografií, se kterou vyhráli
Mistrovství České republiky.
„Ve finále jsme měli ještě zastoupení ve dvou formacích - v

dětské věkové kategorii to byla
formace "PERFECT DAY" a v
hlavní věkové kategorii formace
"GAME OVER". V sólových
disciplínách hlavní kategorie
žen se Renata Smičková umístila na 8. místě, ale jako první tanečnice z České republiky. Svou
formu potvrdily i další tanečnice
HVK - Kristýna Hlostová
(14.místo) a Iveta Kabilková
(17. místo) z celkem 61 tanečnic
z celé Evropy. V tanečních disciplínách se začal silně projevovat nový trend - temperamentní

tanec okořeněný baletními prvky. V tom jsou machři Skandinávci, Rusové a Italové. Jejich
Fratelli d'Italia zněla Arénou
hned 6x,“ popsala průběh soutěže Barbora Vrtalová, která
závěrem dodala. „Disco tanec
má obrovskou zvyšující se úroveň a konkurence je v tomto
oboru nesmírná. Probojovat se
do finále dá opravdu zabrat a
myslím, že svěřenci Taneční
školy Hubený nezklamali, přestože chybělo tradiční prostějovské publikum.“
-zv-

29. června 2009

Prostějovští cyklisté o sobě dali vědět i v Polsku
Od pátku 19. až do neděle 21.
června se cyklisté SKC Prostějov
zúčastnili polského dráhového
poháru juniorů v super moderní
cyklistické hale ve Varšavě Pruškově. Ze země našich severních
sousedů totiž přišlo do Prostějova
pozvání Polského svazu cyklistiky jako nejlepšímu dráhovému
SCM v České republice. Toto pozvání šéftrenér SCM s radostí přijal, protože takto získané zkušenosti před blížícím se ME juniorů
na dráze v Bělorusku, které se koná v polovině července. V širší reprezentační nominaci totiž figurují hned tři prostějovští závodníci a každá mezinárodní zkušenost je pro ně neocenitelná. Závody se konaly v moderní dva roky
staré cyklistické hale, ve které se
v loňském roce konalo ME juniorů a letos v březnu MS mužů. Devítičlennou prostějovskou výpravu vedenou trenérem Vladi-

mírem Vačkářem a mechanikem
Richardem Šmídou starším tvořili junioři Jakub Filip, Tomáš Goláň, kadeti Ondřej Tkadlec, Robin Wagner, Tomáš Malec, doplnění dvěma závodníky SCM
Ondrou Vendolským a Ondřejem
Ponikelským z Olomouce, čekala opravdu tvrdá konkurence.
Zkušenosti s touto dráhou měli
pouze Goláň a Vendolský, kteří
zde loni startovali na ME juniorů.
Závodů se zúčastnilo 75 juniorů a
29 děvčat. Počet závodníků i
výkony vysoce převyšovaly úroveň MČR. V pátek se projevila
pravděpodobně únava z dlouhé
cesty a předvedené výkony trenéra Vačkáře
neuspokojily.
Výborně si vedl pouze Tomáš
Malec, který se v keirinu probojoval do finále, kde obsadil páté
místo. Dobré výsledky se dostavily až v sobotu. „Ve sprintu družstev obsadili závodníci SKC v

Byla pohoda. Prostějovská výprava před hotelem Perla Lesná zhora: mechanik R. Šmída st.,Ondra
Vendolský, Tomáš Goláň, Jakub Filip, Robin Wagner, Ondřej Tkadlec, Tomáš Malec, dole Ondřej Ponikelský.

Nedali jim šanci. Kuba Filip s Ondrou Vendolským nadělili polským soupeřům celé kolo!

neuvěřitelně početné konkurenci
třinácti družstev pěkné páté místo. Ve stíhacím závodě družstev
na 4 km dojeli Hanáci opět na
páté pozici ze třináctky týmů.
První šestice jela velice vyrovnané časy a medaile nám utekla o
1,5 sec…,“ litoval trošky smůly
předseda prostějovského oddílu
Petr Šrámek. Největší úspěch čekal na prostějovskou výpravu v
neděli. „Kuba Filip společně s
Ondrou Vendolským suverénně
zvítězili v závodě dvojic, kde 13

polským soupeřům nedali šanci a
zvítězili s jedním okruhem náskoku. Tomáš Goláň pak ve scratchi získal výborné 4. místo,“ popsal nedělní úspěchy Petr
Šrámek, který vzápětí přidal i celkové hodnocení. „Celkově lze
tento první velký kontakt našich
mladých jezdců s polskou cyklistikou hodnotit velice kladně.
Rovněž kontakty, které zde trenér
Vačkář buduje (ze všech jednání
bylo stále patrné, že v Polské i
světové dráhové cyklistice je

stále velký pojem, což si doma již
někdy tak neuvědomujeme),
dávají příslib do budoucna a možná že polské závodníky přivítáme již letos koncem srpna v
Prostějově na memoriálu Otmara
Malečka. V týdnu od 15. do 19.
července proběhne na našem velodromu MČR ve všech mládežnických kategoriích, tak přijďte
povzbudit,“ pozval závěrem širokou sportovní veřejnost na prostějovský velodrom šéf SKC Prostějov.
-zv,pš-

Kvůli rodině odmítlo kostelecké křídlo nabídku z Hranic!
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Na písku kralovali
hráči Menfisu

Druhý ročník BEXIM CUPu,
turnaje v plážovém fotbale zaznamenal obrovský výkonnostní
posun oproti předcházející premiéře. Ruku v ruce s vysokou
kvalitou zaznamenali pořadatelé
i trojnásobný zájem o start v tomto jistě zajímavém sportovním
odvětví. „Kapacita turnaje osm
týmů je strop. Museli jsme bohužel další tři zájemce odmítnout,
protože na jednom hřišti se časově více než osmička celků za
jeden den při vší snaze nedá
zvládnout,“ prozradil jeden z
hlavních pořadatelů Evžen Kučera. Osmička přihlášených celků tak byla rozdělena do dvou
základních skupin po čtyřech,
které se mezi sebou utkaly o co
nejvýhodnější výchozí pozice
před následným play off. Ve skupině „A“ potvrdil svou kvalitu
zkušenými fotbalisty prošpikovaný pořádající výběr Bexim Paletten, jenž beze ztráty „kytičky“
grupu opanoval. Druzí skončili
Mloci, třetí Lokomotiv Romža a
tabulku uzavíralo seskupení FC
Nám se nechce. To druhá skupina
byla mnohem vyrovnanější. Loňský vítěz Kolibříci, však svou
roli zvládl a beze ztráty bodu obsadil první příčku. Druhý skončil
mladý výběr Menfis, třetí PE-PE
a čtvrté Písečné kobry. Po krátké
pauze pak následovalo play off.
Ve čtvrtfinálových duelech potvrdili papíroví favorité své ambice a
tak se bez větších problémů kvalifikovala mezi poslední čtyřku
očekávaná sestava: Bexim, Menfis, Kolibříci a Mloci. Jestliže do
této doby probíhal turnaj bez překvapení, tak souboje nejsilnější
čtyřky už je nabídla. Nejprve ve

jsem velmi spokojen, protože se
celý turnaj odehrál ve velmi korektní atmosféře. K tomu přispěli
všichni hráči, ale rozhodčí svými
kvalitními výkony. Kvalita hry
byla mnohem vyšší než vloni. Je
vidět, že si na to kluci zvykají,
naučili se na písku hrát. Také počasí nám kupodivu vyšlo. Jediným problémem se tak jeví omezená kapacita, protože o plážový
fotbal je vzrůstající zájem. Uvažujeme pro příští ročník o dvoudenním klání,“ zhodnotil závěrem celodenní pískové fotbalové
šílenství Evžen Kučera.

Výsledkový servis Bexim Cup
2009:
Skupina „A“: 1. Bexim Paletten 9 bodů, skóre 25:4 (-Mloci
7:2,- Lokomotiv Romža 10:2,FC Nám se Nechce 8:0); 2. Mloci 6, 19:13 (- Lokomotiv Romža
7:5, FC Nám se nechce 10:1); 3.
Lokomotiv Romža 3, 12:20 (FC Nám se nechce 5:3); 4. FC
Nám se nechce 0, 4:23. Skupina
„B“: 1. Kolibříci 9, 24:7 (Menfis
6:4,- PE PE 7:3,- Písečné kobry
11:0); 2. Menfis 6, 22:14 (- PE
PE 10:5,- Písečné kobry 8:3); 3.
PE PE 1, 10:19 (- Písečné kobry
2:2); 4. Písečné kobry 1, 5:21.
Čtvrfinále: Bexim Paletten Písečné kobry 11:2, Menfis - Lokomotiv Romža 6:2, Kolibříci FC Nám se nechce 9:4, Mloci PE PE 12:4. Semifinále: Bexim
Paletten - Menfis 5:6, Kolibříci Mloci 3:6. Finále: Menfis - Mloci 6:2. O 3. místo: Bexim Paletten - Kolibříci 5:4 na penalty.
Nejlepší brankář: Eduard Drešr (Menfis). Nejlepší střelec:
Petr Nakládal (Menfis).
-zv-

„Sezóna se povedla,“ tvrdí Jiří Vymětal
Letošní ligová sezóna je již minulostí, a proto je čas na zpětné hodnocení. Házenkářské „áčko“ TJ
Sokol Kostelec na Hané-HK navázalo na výborné výkony z předešlého ročníku a cíl v podobě
záchrany v soutěži byl splněn.
Přestože výkony mužstva se v domácích zápasech a v zápasech na
hřištích soupeřů přímo diametrálně lišily, konečná pátá příčka
v tabulce přinesla další velmi
úspěšnou sezónu v druhé nejvyšší české soutěži. A protože jsme
chtěli získat informace o právě
skončeném ročníku jak se říká
„přímo z první ruky“, požádali
jsme o rozhovor člena základní
sestavy a jednu z opor mužstva
hrající především na levém křídle, Jiřího Vymětala. Kostelecký
rodák se zkušenostmi i z nejvyšší
české házenkářské soutěže se v
exklusivním rozhovoru pro
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK
rozpovídal o této i budoucí sezóně a dalších informacích nejen ze hřiště, ale i ze zákulisí.

¤ Jirko, jak byste zhodnotil tuto sezónu?
„Celkově bych zhodnotil sezónu
jako úspěšnou. A nejen já, ale i v
kabině jsme se shodli, že vzhledem k okolnostem skončila sezóna dobře. Včetně našeho trenéra
(rozhovor s trenérem přineseme v
příštím čísle).“
¤ Před sezónou přišli někteří
noví hráči a také byli do kádru
začleněni mladší házenkáři.
Jak se jejich hra na hřišti projevila a jak byste ohodnotil
ostatní spoluhráče?
„No, musím podotknout, že příprava před sezónou i v průběhu
sezóny nebyla úplně ideální.
Někteří hráči chyběli kvůli práci,
někdy kvůli rodině, ale také častá
zranění ovlivnila výkony jednotlivých hráčů. A to se projevilo
především na fyzické kondici.
Základní šestice držela svůj
výkonnostní standard. Ale ostatní
hráči jsou přeci jenom ještě někde
jinde a to bylo v průběhu sezóny
velmi znát. Rozdíly mezi základní sestavou a těmi ostatními jsou
přeci jenom ještě dost velké. A co
se týká posil, před sezónou přišel
Honza Paták z Litovle. Určitě
nám pomohl zvýšit brankovou
produktivitu. I když ani on se nevyhnul výkonnostním výkyvům.“

¤ A jak hodnotíte sebe v průběhu sezóny?
„Průměr. Mohl jsem hrát určitě
lépe, ale dost často mé výkony limitovalo zranění. Začalo to kotníkem, poté koleno, vazy a další
zranění. Dal jsem myslím 37 gólů, ale mohlo jich být mnohem
víc.“
¤ Letní příprava. Kdy začne a
jak bude vypadat?
„Příprava bude určitě mnohem
lepší než loni. Především musíme
zapracovat na fyzické kondici,
jež nám v minulé sezóně mnohdy
ke koncích zápasů viditelně
chyběla. Příprava začíná od prvního července. Začne se určitě fyzickou přípravou, poté nějaké
rychlostní tréninky, náběr hrubé
síly a na konci technické věci hra s míčem a nacvičování různých herních situací. A samozřejmě zápasy. No, uvidíme, co
pro nás trenér nachystá.“
¤ Chystáte nějakou individuální přípravu?
„Jelikož jsem jako většina hráčů
limitován svým zaměstnáním,
především se soustředím na společné tréninky. Ale to neznamená, že si nedám něco navíc. Právě
naopak.“
¤ Součástí přípravy bývají i
přípravná utkání nebo turnaje.
Budou nějaká před novou sezónou?
„Jak už jsem zmínil, přípravné
zápasy určitě budou. Myslím, že
bychom měli absolvovat tři turnaje a možná i nějaké to mezistátní utkání. Ale s kým a kde to je
především práce pro trenéry a vedení.“
¤ S novou sezónou obvykle přichází i nová jména. Víte o nějakých chystaných posilách nebo
naopak o odchodech hráčů z
týmu?
„Vezmu to od konce. Odcházet
by neměl nikdo. Co se týká posil,
měli by přijít dva kluci z Prostějova. Dva hodně mladí kluci s velkou perspektivou. U jednoho je to
téměř stoprocentní, uvidíme, zda
se objeví během přípravy. Měli
by to být Jirka Kosina a Roman
Čech. Jeden je velmi kvalitní
spojka s potenciálem kolem 7 gólů na zápas a druhý křídlo. Levák.
Jak už jsem říkal, jsou mladí, mají velký potenciál takže by měli
být oba velkým přínosem pro naše mužstvo.“
¤ S posilami jdou ruku v ruce i

Pořád se něco dělo. Plážový fotbal se vyznačuje především
tím, že díky nevyzpytatelnosti odskoku míče může každá střela
skončit v síti. Tentokrát měl gólman štěstí…
foto: Zdeněk Vysloužil

ambice týmu. Jaké jsou před
novou sezónou?
„Naše cíle jsou opět skromné a to
především udržení se v soutěži.
To je základ. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom se
pohybovali opět kolem klidného
středu tabulky nebo i výš, ale je to
rok od roku těžší. Když jsme byli
nováčci, skončili jsme celkově
třetí, nikdo nevěděl, co od nás čekat, a my jsme mohli jen překvapit. Ale obhajovat pozici a udržet
si stálou výkonnost je mnohem
těžší. Soupeři jsou na náš již dobře připraveni a nedají nám nic
zadarmo. A samozřejmě čím lepší umístění v tabulce, tím je i lepší reklama pro nás jako jednotlivé hráče. Určitě možnost zahrát
si extraligu nebo v některém ze
špičkových klubů první ligy jako
je například Přerov je určitá motivace, proč se umístit co nejlépe. I
já jsem dostal nabídku do špičkového týmu. Byla to nabídka z
Hranic, ale kvůli rodině (Jiří se
stal na konci minulého roku čerstvým tatínkem) a práci jsem musel odmítnout.“
¤ A Vaše ambice?
„Makat naplno. Odevzdat co nejlepší práci pro Kostelec. A pokud
by se znovu objevila nabídka zahrát si vyšší soutěž nebo v týmu,
který má ambice hrát vyšší soutěž, tak bych ji už asi neodmítnul.
Nejlépe někde v okolí, jak už
jsem říkal, Hranice, Přerov. Zkušenosti z nejvyšší soutěže mám,

Křídlo pálí. Jirka Vymětal je jedním ze základních stavebních kamenů kostelecké sestavy
foto: archív
byla by to pro mě určitě další obrovská motivace.“
¤ Takže postup mezi házenkářskou elitu v Kostelci neplánují?
„Tuto sezónu určitě ne. V týmu
máme výborné hráče a výbornou
partu, ale jsme víceméně amatéři. Každý máme své zaměstnání a hrajeme pro zábavu a
také abychom dokázali, že Kostelec i přesto patří tam, kde je.
Chceme se určitě vrátit na nejvyšší úroveň, ale postupnými kroky. Po pádu z nejvyšší soutěže a
po odchodu hráčů a sponzorů
jsme udělali obrovský pokrok.
Ze druhé ligy jsme se vyšplhali
až do vyšších pater druhé nejvyšší soutěže a co bude v budoucnu
to se uvidí.“
¤ Vraťme se ještě k Vám Jirko.
Jak zvládáte náročné tréninky
a zápasový dril během sezóny
se zaměstnáním? Dá se to vůbec skloubit dohromady?
„Zvládají to i ostatní kluci. Práce
se mi naštěstí s tréninky ani se
zápasy nekryje. Někdy je to sice
těžší, po práci jít hned na trénink,
protože to časově odnáší moje rodina, ale na sezónu i během ní se
budu připravovat na sto procent.
Jinak to ani nejde, pokud chceme
něčeho dosáhnout.“
¤ Kostelec skončil celkově na
pěkném pátém místě, ale pře-

devším díky domácím utkáním. Proč se mužstvu venku
téměř vůbec nedařilo a doma
bylo naopak skoro stoprocentní?
„Jak už jsem říkal, téměř všichni
z nás mají svá zaměstnání. Někteří dojíždí do zaměstnání daleko,
takže na venkovní zápasy jsme se
často nesešli kompletní, především co se týče základu. A to bylo hodně znát. Třeba když se jelo
daleko na druhý konec republiky,
třeba do Plzně, někteří hráči by to
nestíhali v zaměstnání. A to se
projevilo na výsledcích mužstva.
Naštěstí na domácí zápasy byli
téměř vždy všichni připravení a
proto jsme také doma byli tak
úspěšní. Širší kádr našeho mužstva bohužel zatím nedosahuje
úrovně základní sestavy. Ale snad
se to do budoucna zlepší.“
¤ A na závěr poslední otázka.
Kostelecká házená a budoucnost?
„Kostelec do budoucna. To ukáže
čas. Každopádně si myslím, že
jak klub tak i hráči budou mít
stále vyšší a vyšší ambice a jestli
se třeba podaří sehnat dostatek financí, možná se do Kostelce vrátí
extraliga zase zpět. Dokázal bych
si to představit a pevně doufám,
že si ještě v Kostelci na extraligové palubovce zahraji.“
Petr Dopita

Zpravodajský a společenský týdeník. Vydavatel Haná Press, s.r.o., IČO 267 822 94. Šéfredaktor Bohumil Pácl. Adresa: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov.
Tel.: 582 333 433. E-mail: vecernik@pv.cz, webové stránky: www.vecernikpv.cz
Tiskne Novotisk Olomouc, s.r.o. Distribuce R.E.T. Olomouc, soukromí prodejci. Příjem inzerce: Olomoucká 10, Prostějov, tel./fax: 582 333 433. Registrováno pod č. 037090297.
Materiály označené -in- jsou placenou inzercí. “PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou.

velmi dramatickém utkání nakonec udolalo dravé mládí Menfisu
poněkud unavenější plejery Beximu 6:5, aby v následujícím střetnutí nestačili Kolibříci na nabuzené Mloky v poměru 3:6. Velmi
dobře hrající Menfis pak už ve finálovém utkání neponechal nic
náhodě a jasné výhře 6:2 nad
Mloky získal titul neoficiálního
mistra Prostějova v plážovém fotbale. Penaltový rozstřel pak přisoudil třetí místo Beximu a odsunul obhájce až na bramborový
post. „S celkovým průběhem

BEXIM CUP 2009
PODPOŘILI:
Bexim Paletten, Beach Sport
Prostějov, ABC Střechy /Stavebniny, Dřevo-Trust Prostějov,
VEP.Market Kořínkovi, Autoskla Stavarič, Kadeřnictví Picasso, Truhlářství J. Novák, Pneuservis PEPE, Restaurace Kovárna, Stolářství Stolza, Kopro J.
Šťastného, Reisewitz, IGM stroje a nástroje, Schiedel Komíny,
Pohostinství u Jedličky, Instalatérství Pernica, ČSOB Pojišťovna.

CHACHAR CUP v Brodku u PV
Ve dnech 18. a 19. července 2009 se koná již 12. ročník turnaje v
malé kopané "CHACHAR CUP" 2009. Startovné činí 1500 Kč
(v ceně 10x klobása, 10x pivo nebo limo a volný vstup na večerní hudební produkci). Přihláška je akceptována po zaplacení
startovného poštovní poukázkou na adresu: Tomáš Dostál, Císařská 67, Brodek u Prostějova, 798 07 nebo hotově v Plzeňské
hospůdce u Chachara v Brodku u Prostějova. „Zbývá několik
posledních míst, proto bude rozhodovat datum zaplacení startovného,“ upozorňuje Tomáš Dostál. Kontaktní tel.: 777 023
141.
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Mostkovická trofej se stala kořistí Okresního výběru
Domamyslická parta málem zarmoutila domácí áčko

Sobotní fotbalový svátek na hřišti v Mostkovicích v podobě 5.
ročníku Memoriálu Václava Dadáka určitě četné fanoušky svým
programem a také herní kvalitou
uspokojil. Co se týká fotbalové
stránky akce, tak jednoznačným
favoritem celého klání byl každopádně tým s názvem Okresní
výběr, který sestavil nestárnoucí
Sláva Frýbort a hemžilo se to v
něm vskutku zajímavými persónami. Černým koněm byl pasován celek Domamyslice a
přátelé, který poskládal jen u této
jediné příležitosti bývalý plejer
1. SK Prostějov a mostkovický
odchovanec Vladimír „Zub“ Piňos. „V pátek jsme absolvovali
seznamovací trénink a hned po
dnešním turnaji mužstvo zase
rozpouštíme,“ uvedl jeden z jeho
členů Richard Šatínský. Dalšími
do čtyřčlenné party byl samozřejmě domácí účastník I.A třídy
a tradičně i Armádní výběr. Vojenská sestava hodně utrpěla současnými klimatickými podmínkami trýznícími republiku, protože několik stabilních opor muselo služebně pomáhat na severu
Moravy při tamních záplavách.

Velmi dobrým nápadem bylo
také vložení střetnutí přípravek,
jako předzápas finálového klání.
Utkání malých elévů Mostkovic
a sousedních rivalských Čechovic mělo opravdu velký náboj. Z
vítězství se překvapivě radovali
domácí borci, kteří velkého soka
udolali v poměru 3:2 a tak jen potvrdili mužskou smolnou letošní
bilanci vzájemných mistrovských zápasů těchto dvou odvěkých soupeřů…
Otvíracím zápasem dne byl souboj dvou výběrů, z nichž dominoval hlavně ten fotbalový. Vojákům by se snad podařilo zastavit „Frýbortovce“ snad jen v
případě, když by si ssebou do fotbalové bagáže přibalili zbraně.
Po jednoznačném průběhu, kdy
se předháněli hráči okresu ve
všemožných parádičkách skončil zápas výsledkem 7:1. Střelecky se v Okresním výběru prosadil čtyřikrát Hirsch a po jedné
brance přidali Voráč, Spáčil a
Chmelař. Čestnou branku Armádního výběru docílil Lisický.
To následující duel se nesl úplně
v jiném duchu. Boj Mostkovic s
Domamyslicemi byl hodný toho

označení. Oba týmy, v jejichž sestavách byli povětšinou hráči
mající velmi úzký vztah k Mostkovicím si pranic nedarovaly. Po
vzrušujícím průběhu skončil
zápas v normální hrací době 2:2
(Dadák 2 - Franěk, Milar) došlo
ještě k hektičtějším pokutovým
kopům. Takřka nekonečný kolotoč penalt ukončila až nervozita
jednoho z nejzkušenějších matadorů Domamyslic Ríši „Malakeho“ Šatínského, který svou pozici v jedenácté sérii neustál a „žblabuňkou“ pouze olízl zvnějšku
tyč mostkovické brány - 9:8 pro
Mostkovice! „Já jsem to tušil, že
Ríša tu tíhu zodpovědnosti neunese. On ví proč a co se na něm
podepsalo,“ s hurónským
smíchem popsal své pocity při
neúspěšném pokusu soupeře
trenér vítězného celku František
Piňos. Zlomení Domamysličtí
pak po štědrém rokování nad
orosenými sklenicemi proč jsou
vyřazeni nestačili ani na Armádní výběr a po porážce 1:3 (Piňos
- Šubert, Kazda, Dostál) se museli smířit s poslední bramborovou
pozicí. Do závěrečného střetnutí
dne tak nastoupily dva oče-

kávané celky -TJ Sokol Mostkovice a Okresní výběr. Nadšeně
bojující Mostkovičtí zaskočili
sebevědomého soupeře hned na
začátku, kdy J. Karafiát našel
před bránou Frýbortem neobsazeného Dadáka - 1:0. Zbývající
čas první půle pak získali „probuzení“ hosté výraznou převahu,
z níž vytěžili jen vyrovnání.
Ohlídal pronikl do šestnáctky, na
penaltové značce „nechrtil“ a
předložil jako na stříbrném podnose míč Zemánkovi - 1:1. Po
změně stran pak už nebylo co řešit a to hlavně zásluhou Zdeňka
Petržely, který během deseti minut dosáhl hattricku, když ho
jednou doplnil Voráč 5:1. Posledně jmenovaný hráč zařídil
osobně ještě šestou branku, na
kterou už do konce odpověděli
Mostkovičtí jen jednou. Po faulu
na J. Karafiáta nejprve zahodil
penaltu J. Hanák, kterému nepřesnou střelu zneškodnil tygřím skokem Stužka. Po vyraženém míči se však vrhl Dadák a
po střetu s bránícím hráčem
ochotně upadl. Prakticky opakovanou „pentli“ chladnokrevně
panenkovsky proměnil J. Kara-

V sobotu 27. června se konal v
Boskovicích fotbalový turnaj
žen, kterého se zúčastnila i dvě
družstva našeho regionu, a to
FC Kostelec na Hané a nově se
tvořící tým TJ Jiskra Brodek u
Konice. Turnaj byl rozdělen do
dvou výkonnostních kategorií.
Kostelec byl zařazen do první,
kde byla mužstva, která již
pravidelně hrají soutěž žen.
Brodek byl nalosován do 2. kategorie, v níž byly týmy, které se
s „kulatým nesmyslem“ teprve
seznamují.

nenavázaly na předchozí výkon,
a i když prohrály jen 1:0 mohly
děkovat štěstěně, že skóre nebylo
vyšší, protože domácí tým nastřelil dvakrát tyč a jednou břevno.
Navíc dalšímu jistému gólu zabránila Pitáková, když skluzem
vykopla míč mířící do opuštěné
brány. Ve třetím zápase nastoupily kostelecké holky proti týmu
Drnovic, ve kterém už předvedla
mnohem lepší výkon než v minulém zápase. Hned na úvod dobře vystřelila Matoušková, ale její střela se mezi tři tyče nevešla.
Poté se do míče opřela Oravcová
a nastřelila horní tyč. Potom
předvedly Matoušková s Oravcovou pěknou kombinaci, ale akce skončila v rukavicích soupeřovy brankářky. Poté se předvedla i kostelecká opora mezi třemi
tyčemi Křupková, když vytáhla
na roh nebezpečnou střelu soupeře. V poslední minutě mohla
zvrátit skóre na stranu svých barev Páleníková, ale její samostatný nájezd zneškodnila včasným
vyběhnutím gólmanka Drnovic.
V posledním utkání ve skupině
se děvčata utkala s týmem Malá
Skála Jablonec nad Nisou. I tohle utkání skončilo bez branek, ale
opět za přispění štěstí, protože
tým Malé Skály nastřelil během
zápasu třikrát tyč. Tahle remíza
nakonec rozhodla o tom, že
svěřenkyně Petra Merty postoupily do semifinále ze čtvrtého
místa, v němž je čekal opět tým
domácích Boskovic. Tohle utkání pokračovalo ve stejném duchu jako to první, s tím rozdílem,
že domácí hráčky už své šance

proměňovaly. Vše rozhodl už
první poločas,ve kterém Kostelec inkasoval pět branek. Druhá
půle se tak již dohrávala jen z povinnosti a branku jsme v ní neviděli. Konečný výsledek tedy byl
5:0 pro Boskovice. V utkání o
třetí místo čekal na děvčata tým z
Malé Skály. Hned v začátku utkání se ke střele dostala Matoušková,ale její střelu vytáhla soupeřova gólmanka špičkou kopačky na roh, po kterém se k hlavičce dostala Otáhalová, ale bohužel mířila těsně nad. Poté následovala rychlá akce soupeře na jeden dotek, ale Bošková se v brance zaskočit nenechala a šanci
zneškodnila. Do druhého poločasu vstoupily opět lépe kostelecké holky, ale Oravcová trefila
z bezprostřední blízkosti jen soupeřovu brankářku. Potom následoval roh, po kterém ale vznikl
rychlý protiútok soupeře a nastřelená tyč a vzápětí břevno
branky Boškové. Nakonec vše
rozhodla asi nejlepší hráčka Kostelce na tomhle turnaji Matoušková, když po rohu nechytatelnou střelou zajistila svému týmu
vítězství 1:0 a tím i konečné třetí
místo v turnaji. O zhodnocení
turnaje jsme požádali trenéra
Petra Mertu. ,,S konečným
umístěním můžeme být celkem
spokojeni. Myslím si, že v tak
silné konkurenci jako jsou týmy
Vrchovina a Boskovice jsme se
neztratili. Zdaleka jsme však nepodali náš standardní výkon, což
bylo dáno únavou některých
hráček a nepřítomností kapitánky Tomešové a dalších opor. Cel-

kově však turnaj hodnotím jako
povedený a děkuji svým
hráčkám za bojovnost, ze které
jsme vytěžili pěkné 3. místo.“
Celkovým vítězem 1. kategorie
se nakonec stal domácí tým z
Boskovic, který ve finále zdolal
Vrchovinu 2:0. Konečné pořadí
turnaje v 1.výkonnostní kategorii: 1. Boskovice, 2. Vrchovina, 3. FC Kostelec na Hané, 4.
Malá Skála Jablonec nad Nisou,
5. Drnovice.

fiát a stanovil tak konečný účet
vydařeného fotbalového dne na
6:2. „Vítěz byl jasný. Ta kvalita a
zkušenost soupeře byla znát.
Prostě zasloužené vítězství okresu,“ nehledal výmluvy trenér domácího celku František Piňos.
„S výsledkem jsme velice spokojení, protože jsme byli úplně
nejlepší. Prostě jsme nejlepší na
okrese, na Moravě ve světě,
zkrátka v celé galaxii. Především jsem spokojený se svým
vlastním výkonem, ti ostatní mají ještě rezervy. Konečně jsem taky něco myslím, že po dvou měsících vyhrál,“ s osobitým humorem a nadsázkou hodnotila

To byl boj. Předfinálový souboj přípravek Mostkovic a Čechovic
měl opravdu velký náboj. Mostkovičtí (ve žlutém) využili své věkové
převahy a zvítězili 3:2.
foto: Zdeněk Vysloužil
úspěšné tažení svého celku jeho
hrající ikona Sláva Frýbort, který odmítl uvést finanční náročnost takové akce. „Je pravdou,
že ti hráči dnes nevědí co by
chtěli. Stálo mě to opravdu dost
peněz je sem dostat!“ Že v Mostkovicích umějí poručit větru i
dešti, se plně potvrdilo jak v
závěru letošní sezóny tak i v sobotu v podvečer. Krátce po skončení posledního duelu se totiž
spustil z oblohy déšť… „Počasí
vyšlo naštěstí výborně a i všech-

ny ostatní akce proběhly bez
problémů. Okresní výběr postavil letos opravdu silné družstvo,
se záměrem vyhrát, což se jim
podařilo. Převyšovali všechny o
třídu. Uvidíme jestli budeme pokračovat i v příštím roce, ale podle prozatímních ohlasů asi ano.
Vrcholem bylo střetnutí Domamyslic s Mostkovicemi, které
bylo opravdu hodně vyhecované
a dramatické,“ stručně zhodnotil
průběh turnaje jeho hlavní organizátor Miloš Korhoň.
-zv-

Regionální fotbalistky hrály v Boskovicích

Kostelec skončil třetí
V první kategorii bylo pět týmů
(Kostelec, Boskovice, Vrchovina, Drnovice, Malá Skála Jablonec nad Nisou) a ta sehrála zápasy systémem každý s každým,
když celky na 1 - 4 místě postoupily do vyřazovací části. Kostelec
čekal hned v prvním zápase ostrý
test, když nastoupil proti týmu
Vrchoviny, který v právě skončené sezóně postoupil z Moravskoslezské divize žen do druhé ligy. Děvčata se ale soupeře nezalekla a do utkání vstoupila aktivně, za což jim byla odměnou
šance Matouškové, ale ta ze samostatného nájezdu nastřelila jen
soupeřovu brankářku. Po vyrovnaném utkání přišel smolný
závěr, když holky inkasovaly v
poslední minutě - 0:1. Hned po
rozehrávce měla opět šanci na vyrovnání velmi dobře hrající Matoušková, ale znovu trefila jen dobře stojící gólmanku. Ve druhém
zápase čekal kostelecká děvčata
domácí tým z Boskovic. Bohužel

Brodek stále čeká na gólovou
radost
Ve druhé výkonnostní kategorii
mezi sebou soupeřila osmička
družstev (Brodek u Konice, Boskovice „B“, Doubravice, Kotvrdovice „B“, Kuřim, Křoví, Olomoučany a Adamov), která byla
rozdělena do dvou skupin. Na
Brodecké čekal postupně Adamov, Kotvrdovice „B“ a Kuřim.
První zápas sehrála děvčata proti Adamovu a utkání bylo vyrovnané od první až do poslední minuty a podle toho vypadal i konečný výsledek, který byl 0:0.
„Zápas se hrál v pružném tempu
po celém hřišti, děvčata odváděla poctivou práci a myslím si, že
zápasu chyběly jen góly. Soupeř
byl na stejné úrovni jako my a to
se projevilo na celkové hře. Měl
jsem z toho zápasu příjemný pocit, že děvčata hrála velice zodpovědně a hlavně s chutí,“ hodnotil brodecký kouč Josef Takáč.
Stejným poměrem skončil i druhý zápas s béčkem Kotvrdovic,
ve kterém měly mírně navrch
soupeřky a i díky dobrým zákro-

Na gól čekají zatím marně. Brodecké fotbalistky (v bílém) prožívají krušné začátky. Ani na druhém
turnaji zatím radost ze vstřelené branky nezažily, ale jejich výkonnost jde nahoru
foto: Radek Vičar
kům brodecké brankářky Freharové skončilo tohle utkání remízou. „Tento zápas mě velice
zklamal podaným výkonem
mých svěřenkyň. K zápasu nastoupily velice ustrašeně a to se
projevilo na celé hře. Je fakt, že
každý zápas je jiný, ale oproti tomu co předváděla proti Adamovu jsem myslel, že hraje jiný tým.
Chybělo tomu vše. Díky tomuto
utkání jsme přišli o lepší umístnění na turnaji,“ nebyl vůbec
spokojen s výkonem Takáč. Ve
třetím střetnutí nastoupil Brodek
proti týmu Kuřimi a po celkem
jednoznačném průběhu podlehla
děvčata soupeři 0:3. „Soupeř měl
v družstvu velice dobré hráčky a
výsledek tomu odpovídal. Naše
děvčata sice hrála celkem pěkný
fotbal, ale otevírala hru a to zkušený soupeř využil,“ okomento-

val poslední střetnutí skupiny
brodecký lodivod. Nakonec obsadila děvčata z Brodku, i díky
horšímu skóre, ve skupině čtvrté
místo a čekal je tak boj o konečnou sedmou příčku. V tom nastoupily proti výběru Olomoučan. V tomhle utkání měl Brodek
mírnou převahu, ale do dobře
zorganizované obrany soupeře
se děvčata nedostaly. Jedinou nebezpečnou střelu tak vyprodukovala Karolína Ošlejšková z trestného kopu, ale mířila bohužel
doprostřed branky a soupeřova
gólmanka ji tak zneškodnila. Jelikož utkání skončilo bez branek,
musely o umístění rozhodnout
pokutové kopy. V nich se Brodeckým nedařilo, když neproměnily ani jeden, kdežto soupeř dva.
Nakonec tak děvčata z Brodku u
Konice obsadila konečné osmé

místo. „Soupeř nastoupil s jediným cílem, uhrát remízu a spoléhat jen na penalty. Proto zajistil
obranu a naše děvčata s tím nemohla nic udělat, hrálo se na hřišti malé kopané a to je malý prostor. Na penalty jsme prohráli
2:0. Celkově je hodnocení dobré
a jsem rád, že se ukázaly na turnaji některé nedostatky našeho
družstva a děvčata to uznala, s
tím že musíme něco pro to udělat
a to je motivace,“ zhodnotil turnaj z pohledu Brodeckých trenér
Josef Takáč. Celý turnaj nakonec
vyhrála děvčata z Kuřimi. Konečné pořadí turnaje druhé
výkonnostní kategorie: 1. Kuřim, 2. Křoví, 3. Boskovice „B“,
4. Adamov, 5. Kotvrdovice „B“,
6. Doubravice, 7. Olomoučany,
8. TJ Jiskra Brodek u Konice.
-rv,zv-

Fotbalová štika regionu - FC KOSTELEC NA HANÉ! V době, kdy drtivá většina sportovních klubů a zvláště fotbalových balancuje na hraně finanční propasti, působí kostelecký oddíl jako bílá vrána mezi černočernou realitou. V zákulisí se již několik
let šušká o nadprůměrných podmínkách místních hráčů a za zmínku stojí i nedávno kompletně rekonstruovaný areál se dvěma vskutku reprezentativními travnatými hracími plochami. K všeobecné pohodě a spokojenosti tak už Kosteleckým chybí s určitostí
jen vyšší mužská soutěž. Výborná atmosféra panovala, tak jako ostatně při většině klubových akcí i na společném focení všech družstev!!! Na výše uvedené fotografii je kompletní sestava všech věkových fotbalových kategorií oblékajících dres FC Kostelec na Hané společně s ženským výběrem.
Foto: Zdeněk Vysloužil

