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ZNÁSILNĚNÍ na Hloučeli
Pachatel byl bleskově chycen, čeká ho kriminál
Přestože v nedávném průzkumu zhruba tři čtvrtiny občanů vyjádřily spokojenost s
bezpečností v Prostějově, není
to s ní zas tak růžové. Přesvědčila se o tom ve čtvrtek mladá
žena, kterou v odpoledních hodinách na Hloučeli znásilnil
zhruba třicetiletý muž.
Pachatel byl však záhy
dopaden a policisté nyní
pro něj žádají vazbu.
Podrobnosti k případu
jsou však zahaleny tajemstvím. Policie sdělila
pouze to, že k činu došlo
ve čtvrtek odpoledne v biokoridoru Hloučela. Přesné místo
strážci zákona nezveřejnili. Násilník byl podle nich dopaden v
pátek ráno, po výslechu byl okolo
poledne obviněn. "Ani ne třicetiletému muži bylo sděleno obvinění a navrhujeme na něho
uvalení vazby," řekl Alexander
Sekanina, vedoucí Územního odboru služby kriminální policie a
vyšetřování v Prostějově. "Včera
v odpoledních hodinách v kori-

Ilustrační foto.

Houbařské ŠÍLENSTVÍ je tu!
V lesích jsou mraky hub. Ale i klíšťat...

doru Hloučela došlo k trestnému
činu znásilnění. Na místo vyjela
okamžitě výjezdová skupina s
psovodem. Na základě všech vyhodnocených stop byl dnes ráno,
tedy v pátek 3. července, zjištěn a
zatčen zhruba třicetiletý muž.
Nyní je v zadržovací cele a

Násilník napadl
ženu za bílého dne!

Pachatel čtvrtečního znásilnění byl policií bleskově dopaden a
zřejmě poputuje do vazební věznice. Hrozí mu až osmileté vězení.

kriminalisté provádějí další
úkony směřující k návrhu na uvalení vazby. Celý případ tak nyní
uzavřeme a předáme ho státnímu
zástupci," informoval nás nadporučík Leo Haluza, zástupce velitele oddělení obecné kriminality
Policie ČR v Prostějově.
Podle dalších dostupných informací byla poškozenou mladá
žena. Pachatel se podobného násilného činu ještě nedopustil. Jak
už bylo řečeno, přesné místo, kde

k události došlo, nechce policie
konkretizovat. Kriminalisté si
však pochvalují spolupráci s občany. "Policistům se díky zajištění
a vyhodnocení stop získaných na
místě činu podařilo pachatele vypátrat. Stalo se tak ale i zásluhou
občanů a svědků události, kteří
byli policii nápomocni," dodal
Leo Haluza.
Případ nenechal chladnou ani

prostějovskou radnici. Ta bude
zřejmě iniciovat častější kontroly
vybraných rizikových míst.
"Pokud vím, na území Prostějova
došlo letos již ke čtyřem znásilněním a dalším mnoha přepadením. Do rizikových míst chceme
směrovat častější kontroly hlídkami městské policie," uvedl
Vlastimil Uchytil, místostarosta
města.
-mik-

Na zdraví, dědečku!
Sto let uteklo jako voda, tvrdí F. Sedlář
Každému z nás odtikávají
hodiny života spravedlivé
minuty, hodiny, dny, měsíce,
roky. Každému z nás se
dříve či později zastaví,
každý z nás má vyměřený
svůj čas na tomto světě.
Někdo
krátký,
někdo
dlouhý. Františku Sedlářovi
odtikaly hodiny právě
stovku. Stovku let.
Přesně v den svých narozenin,
4. července, seděl v čele slavnostní tabule a spokojeně se
rozhlížel po svých nejbližších.
To je jeho rodina, každý přišel
se svým přáníčkem, s květinou
v ruce. Obě dcery, pět vnuků,
sedm pravnuků. Jen jeho žena

se už dívá z nebeského okna
tam nahoře, už dvacet let
chybí po jeho boku. A přitom
to bylo právě tady, na tanečním parketu Sokola II, kde se
poprvé uviděli, poprvé spolu
tancovali, zamilovali se. Byla
tehdy tak mladinká, křehká
dívka a on už chlap na ženění.
Myšlenky mu plynuly rychle
pozpátku, spokojeně se usmíval. Vybavil si, jak poprvé
vstoupil do krejčovské dílny
svého strýce. Vesnický kluk
od Litovle přišel do učení do
velkého města. Tovaryšská
léta prožil ve firmě u Rolných,
pak krejčoval v novém krásném závodě Oděvního pod-

niku. Rukama mu prošla
každá část oděvu, co dovezli
ze střihárny, a které připravoval děvčatům na pás. No jo, už
je to dávno, už čtyřicet roků si
užívá penze. Z fabriky se těšil
domů, do svého zeleného království – kytičky, sukulenty,
sedm druhů orchideí, to byl
jeho koníček. A pak se staral
taky o předzahrádku před bytovkou. Každé jaro se těší, jak
rozkvete jeho magnolie, jako
nádherná kytice. Pak juka a
drobné kvítky na skalce.
„Tak dědečku na zdraví, kdepak se nám touláte,„ vytrhl ho
ze snění známý hlas. No jo,
Milan, zeťák, nejlepší kama-

rád, vždycky mu dobře nakoupí. Všichni se o něho starají, to musí přiznat, ale přesto
je nejraději sám se svými každodenními rituály, rádiem a
knížkami o květinách. Má rád
svůj klid. Občas ho zabolí
záda nebo rameno, ale jak se
změní počasí, zas to přejde. To
si pak vyjde na procházku,
pěkně po švihácku v kovbojském klobouku a hůlkou.
Sedne na lavičku a dívá se do
korun stromů. Už tady není
nikdo, kdo by s ním sdílel jeho
vzpomínky.
Sto let, ani to jednomu nepřijde. Tak pevné zdraví a jasnou
mysl do dalších let!
-jp-

Pan Cetkovský se společně s dětmi vypravil do okolí Drahan. A výsledek můžete posoudit sami. Není to krása?
Houbařská mánie letos konečně dorazila i na Prostějovsko. Zatímco jinde v republice
lidé houby doslova žali kosou i
v červnu, okolí Hané zůstávalo
hodně pozadu. Minulý týden
ale začínaly přicházet první
zprávy o neobvyklých úlovcích také z našeho regionu a o
tom, že lesy na Prostějovsku
jsou "plné", jsme potvrdili i
my několika úspěšnými výpravami na Bělák, Konicko a
do okolí Velkého Kosíře. A

můžeme říct, že roste opravdu
všechno, v našich košících
skončily výstavní dubáky i
smrkové hřiby, s oranžovou
hlavou na nás vykukovaly
exemplární křemenáče a o
babkách, suchohřibech a
klouzcích ani nemluvíme.
Svůj příspěvek společně s fotodokumentací nám minulý týden
poslal i pan Vladimír Cetkovský. Ten se společně s dětmi vypravil do okolí Drahan.
"Neoddiskutovatelným faktem

je, že houbařskou sezonu lze na
Drahanské vrchovině považovat
za otevřenou," komentoval to
slovy pan Cetkovský. A my můžeme jen dodat, že byste to měli
zkusit i vy. Neváhejte, vezměte s
sebou celou rodinu, několik
košů, pořádnou svačinu a tak
dále. Ale pozor, zároveň vás
musíme upozornit, že společně
s houbami, borůvkami či jahodami si domů přivezete také
spoustu klíšťat. Ale ono nic na
světě není ideální...
-mik-

USNUL za volantem?
Mladík zle havaroval u Výšovic
Rychlá jízda a zřejmě i mikrospánek zapříčinily závažnou dopravní nehodu, která se stala
navíc na velmi nebezpečné komunikaci u Výšovic. A když se k
tomu připočte ještě staré vozidlo
s minimálně zajištěnou bezpečností, není divu, že mladík za volantem skončil po nárazu do
stromu v nemocnici.
"Dne 29. června v 16.40 hodin jel
čtyřiadvacetiletý řidič s osobním
vozidlem Škoda 120 po silnici ve
směru od Němčic nad Hanou na
Výšovice. Po projetí levotočivé zatáčky z důvodu nepřiměřené rych-

losti a mikrospánku najel řidič do
levé poloviny vozovky a narazil do
listnatého stromu. Při dopravní nehodě zůstal řidič zaklíněn ve vozidle. Hasiči ho vyprostili pomocí
speciální techniky. Řidič při nárazu
a deformaci vozidla utrpěl těžké

zranění a po vyproštění byl ihned
přepraven vrtulníkem do Fakultní
nemocnice v Olomouci," poskytla
nám zprávu o zle vypadající nehodě Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
-mik-

Stará škodovka byla po
nárazu do stromu zdemolovaná. Její řidič nyní bojuje v nemocnici o život.

NÁDHERA, co říkáte?

Dcery svého stoletého tatínka hýčkají.

Radnice pošle milion korun "Wikovky" zaplavily v sobotu náměstí
dvěma zaplaveným obcím
Dvakrát po půl milionu korun hodlají
radní poslat dvěma zaplaveným
obcím při nedávných povodních.
Rozhodli o tom při svém jednání minulý týden. Už v předešlém čísle
jsme informovali o úmyslu místostarosty Uchytila navrhnout sto tisíc
korun na pomoc totálně zničeným
vesnicím na severu Moravy. Rozhodnutí konšelů o milionové částce
tak předčilo očekávání. "Tíživou situaci v mnoha obcích Olomouckého
kraje jsme projednali a rozhodli se
dvěma z nich výrazně pomoci. Každé

www.vecernikpv.cz

z nich navrhujeme předat dar ve výši
500 tisíc korun. Musejí o tom ale ještě
rozhodnout zastupitelé," potvrdil Jan
Tesař, starosta města. A právě kvůli
této nezištné pomoci města je na dnešek, tedy úterý 7. července, svoláno
mimořádné zasedání Zastupitelstva
města. Nikdo však zřejmě nepochybuje o tom, že by někdo z našich politiků byl proti. "Které obce naši
finanční pomoc konkrétně obdrží, to
ještě budeme konzultovat s odborem
krizového řízení Olomouckého
kraje," dodal starosta Tesař. -mik-

Kdo by to byl řekl, že v minulosti byl Prostějov městem známým mimo jiného i výrobou
velmi kvalitních aut. V sobotu si
historici a vyznavači autoveteránů připomněli na našem centrálním náměstí slavné časy
prostějovské
automobilky
Wikov. Už je tomu 85 let, kdy z
této továrny zamířilo k zákazníkům první vozidlo. Na náměstí
byli v sobotu přítomni nejenom
majitelé těchto krásných aut, ale
také pamětníci a potomci majitelů firmy. Podrobnosti k této
slavnostní události společně s
fotodokumentací přinášíme na
páté straně dnešního vydání. -jp-
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Spolupráce s hasiči
Během uplynulého týdne hned
v pěti případech byla městská
policie požádána hasiči o asistenci při provádění jejich zákroků. Ve dvou případech si
majitelé zabouchli dveře bytů,
kde v jednom případě zůstalo
malé dítě a v druhém případě
nemocná matka. K dalšímu otvírání bytu muselo dojít z důvodu volání starší ženy o pomoc.
Po otevření dveří bytu bylo zjištěno, že žena upadla na zem a
sama se nedokázal postavit.
Starší ženě hasiči pomohli vstát.
Kolem půlnoci hasiči požádali
strážníky o asistenci při zákroku
na jednom sídlišti při odvětrávání bytu. Hlídka na místě zjistila, že devětatřicetiletý muž si
ohříval jídlo a přitom usnul. Hasiči sporák vypnuli a zajistili odvětrání bytu.V dalším případě
hasiči vyjížděli na odstranění
nebezpečné tyče, která vysela z
jednoho domu v Havlíčkově
ulici. Strážníci zde řídili dopravu, neboť musela být uskutečněna uzavírka v době zásahu
hasičů.

Unavení alkoholem
V průběhu minulého týdne bylo přijato pět oznámení, že na
území města Prostějova leží
zřejmě podnapilé osoby. Ve čtyřech případech se jednalo o muže a v jednom o ženu. Všichni
byli pod vlivem alkoholu tak
unaveni, až usnuli na chodníku
nebo v keřích. Strážníci podnapilé osoby probudili, ty vstaly a
odebraly se k domovu.

Chytračila u pokladny
Krátce před desátou hodinou
bylo oznámeno z jednoho prostějovského supermarketu, že
zde zadrželi pachatelku krádeže. Žena ve věku třicet šest let si
mimo zboží, které měla při ruce
a které řádně zaplatila, průběžně
uschovávala další zboží pod kočár do úložného prostoru. Žena
prošla přes pokladní zónu a zboží ze spodní části kočárku nezaplatila. Jednalo se o zboží v celkové hodnotě 1573 korun, převážně šlo o potraviny a školní
potřeby.

Bujará oslava
Hodinu po půlnoci bylo oznámeno na linku 156 rušení nočního klidu, ke kterému mělo dojít v jedné ze zahrad u rodinného domu. Hlídka na místě zjistila, že v zahradě probíhá za hlasitě puštěné reprodukované
hudby oslava narozenin. Hlídce
se podařilo kontaktovat jednoho z účastníků oslavy. Ten uvedl, že oslava končí a že hudbu
ztlumí, což učinil. Zhruba po
půl hodině stejný oznamovatel
volal, že opět dochází k rušení
nočního klidu. Hlídka se znovu
pokusila někoho kontaktovat,
ale když se o to pokusila, tak
hlasitá hudba opět ustala a byl
již klid. Celý případ byl předán
okrskáři k dořešení.

Bránil čest manželky...
V podvečerních hodinách bylo
přijato oznámení ženy, že na
sídlišti v místě bydliště měla nějaké spory s muži. Konflikt vyvrcholil výhružkami a poškozením vozidla. Strážníci na místě
zjistili, že se zde nacházejí
všichni účastníci konfliktu.
Muž, který kopnul do vozidla,
popíral, že způsobil promáčknutí plechu u dveří. Na dotaz,
proč kopnul do dveří auta odpověděl, že oznamovatelka slovně
urážela jeho manželku a tak ji
bránil. Z důvodu podezření ze
spáchání přestupku byla celá
záležitost předána správnímu
orgánu k dořešení. Majitel vyčíslil škodu na vozidle ve výši
2500 korun.

Hledaný se skrýval
Strážníci po dvaadvacáté hodině uskutečnili kontrolu areálu
Jezdeckých kasáren. V jedné z
budov byl nalezen třicetiletý
muž, který zde byl ukryt pod
hromadou starého textilu. Při
zjišťování totožnosti bylo zjištěno, že se jedná o muže, po kterém bylo vyhlášeno pátrání Policií ČR. Hlídka pohřešovaného
předvedla na služebnu Policie
ČR, kde byl policistům předán.

Strážníci se podílejí na měření rychlosti
J. Nagy: "Značení měřených úseků cedulemi považuji za nesmysl!"
Nejenom stacionární radary
umístěné na jedenácti místech
Prostějova, ale také strážníci
naší městské policie dohlížejí
pomocí svého mobilního radaru na dodržování předepsané rychlosti v ulicích našeho
města. Při měření strážníci
také úzce spolupracují s Policií
ČR.
Jak známo, okolo stacionárních
radarů musely být podle nového
zákona umístěné značky upozorňující řidiče na to, že jsou měřeni.
Stejně tak si musejí počínat i
strážníci. Proto v autě vozí přenosné dopravní značky. "Osobně
to považuji za absolutní nesmysl.
Abychom při každém měření
museli rozmisťovat značky, to
tam radši nechejme pouze ty cedule a strážník s radarem zde
vůbec nemusí stát. A může vykonávat potřebnější činnost pro
město. Nezdá se mi, že by se řidiči jen v malém určitém úseku
museli upozorňovat na to, aby
jezdili padesátkou, protože teď
tady stojíme a měříme. To je
opravdu nesmysl a postrádá to logiku," řekl nám Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově. Přesto strážníci každý týden vyjíždějí
do terénu a měří. Nedávno spo-

Také strážníci musejí měřit rychlost jen v úsecích, které jsou vyznačeny
lečně s kolegy ze státní policie přichystali na řidiče "léčku". "Ne že
bychom chtěli někoho za každou
cenu nachytat. Ale v Krasické
ulici a potom ještě na křižovatce
v Čechůvkách jsme měřili na
úseku označeném předepsanými
dopravními značkami, kde jsme
nezaznamenali ani jeden přestu-

pek řidičů, a o kousek dál měřili
na neoznačeném úseku dopravní
policisté. Měli jsme za to, že
naším úsekem řidiči z pochopitelných důvodů projedou vzorně a
pak trošku sešlápnou plyn. Ale
kupodivu se tak nestalo, ani Policie ČR nezaznamenala mnoho
přestupků. Snad jenom jeden je-

diný," uvedl Jan Nagy.
Jak jsme se ještě od velitele naší
městské policie dozvěděli, správnímu orgánu bylo v červnu předáno zhruba 900 přestupků
ohledně překročení předepsané
rychlosti ve městě. Drtivou většinu z nich "zjistily" stacionární
radary.
-mik-

"Přesně 79 % obyvatel Prostějova
je s životem v Prostějově poměrně
spokojeno. Jedná se především o
hospodaření s majetkem města,
kvalitu životního prostředí, podporu nových podnikatelských subjektů či možnosti zaměstnání. V
těchto oblastech došlo oproti minulému průzkumu k posunu k lepšímu," konstatuje Vlastimil
Uchytil, místostarosta Prostějova a
politik Zdravého města.
Naopak ale dotázaní respondenti
také napomohli přispět k odhalení

slabších míst v rozvoji města. Pokles byl v této souvislosti zaznamenán v oblasti možnosti účastnit
se místního plánování, a to navzdory skutečnosti, kdy se občané
mohou osobně účastnit pravidelného Fóra Zdravého města, nebo
mohou své podněty podávat prostřednictvím webových stránek
města, prostřednictvím elektronické podatelny, či adresováním
komukoli z pracovníků úřadu.
"Navíc město pořádá setkání s občany, kdy tito mohou sdělit své

podněty přímo,„ vysvětlil Uchytil.
Realizací dotazníkového průzkumu „Spokojenost obyvatel s
místním společenstvím v Prostějově„ získává město významné informace pro svá rozhodování o
rozvoji a udržitelnosti rozvoje. Výsledky průzkumu napovídají, že
život ve městě Prostějově je v souladu s požadavky sledovaných evropských indikátorů.
Kompletní výsledky průzkumu
naleznete na webové stránce
www.prostejov.eu.
-mik-

Nemocnice obhájila osvědčení o kvalitě péče
Akreditační certifikát, který je
dokladem kvalitní a bezpečné
péče, obhájila v těchto dnech
Nemocnice Prostějov, člen
skupiny AGEL. Certifikát,
který nemocnici udělila Spojená akreditační komise České
republiky, má tříletou platnost.
Akreditace ve zdravotnictví je
proces, při kterém nezávislá, odborná komise hodnotí zdravotnická zařízení na základě certifikačních standardů. Jde o nejdéle

Èerná kronika
Straka v chatě
V obci Skřípov se neznámý
pachatel vloupal do rekreační
chaty, kde vypáčil několik dveří, vše prohledal a odcizil plazmovou televizi, satelitní přijímač i s kartou na příjem satelitních kanálů a nástěnné skříňové hodiny. Majiteli vznikla
škoda v celkové výši 39 000
korun.

Série vloupání
Na Policii ČR v Prostějově byly předminulý víkend nahlášeny tři případy vloupání do zaparkovaných vozidel. V obci
Mostkovice se neznámý pachatel vloupal do Fordu Escort, ze kterého odcizil brašnu
s peněženkou a dalšími věcmi
majitele. Způsobil mu tak škodu 4 900 korun. K dalším dvěma vloupáním došlo v Prostějově na ulici Kostelecká do vozidla Citroen Jumper a na ulici
Šárka do vozu Peugeot Boxer.
Z vozidla Citroen odcizil pachatel mobilní telefon, PDA,
batoh s věcmi a firemní doklady. Způsobil tak škodu 10 200
korun. Z vozidla Peugeot byla
odcizena ledvinka s peněženkou, platební kartou a svazky
klíčů. V tomto případě vznikla
majiteli škoda 4 000 korun.

nevyvedli. Krásní lidé prostě mají
pech a ani nejmodernější fotooptika
nedokáže v celé dokonalosti poJeštěže
jmout jejich kvality. Taková je pravJe to sice hloupé tak říct, ale z jisté- da. No někdy si ale člověk taky říká,
ho úhlu pohledu není od věci kon- jestli to není prozření iluzemi a postatování, že je dobré, aby byli lidé hlédnutí nahaté pravdě do očí…!
smrtelní, tedy především celebrity.
Ještě ani pořádně neodezněl bulvár- To je veget!
ní smutek za Waldemarem Matuš- Ano, ano. V současném období
kou a už přichází na přetřes Micha- hromů, blesků a dešťů lze zajisté
el Jackson, stejně jako se dařilo před hledat i nezanedbatelná pozitiva.
časem docela dlouho vyžít ze smrti Půda je tak promáčená, že se na ni
Karla Svobody. Opačně ale – kolik nedá ani postavit, natož do ní kopse podaří vylovit kostlivců z almar nout. Permanentní nebezpečí přívacelebrit, tolik se chytne čtenářů. lových srážek navíc odrazuje od zaTakže co na tom, sami to chtějí.
početí jakékoliv činnosti podléhajícím zkáze vlivem povětrnostních
Zákon optiky
vlivů. Co z toho plyne? Lehnout si,
Tak prý už je to jasné. Není třeba mít válet se užívat léta. Což zajisté uznapražádné deprese z toho, když má- jí i ti největší stachanovci.
te pocit, že jste se na fotce nějak moc
–MiH-

Vidìno - Slyšeno

Elektronika nahradí papírování

Téměř 80 procent lidí je s Prostějovem spokojeno
Na přelomu dubna a května tohoto
roku proběhl v Prostějově rozsáhlý
dotazníkový průzkum „Spokojenosti občanů s místním společenstvím„. Uvedený průzkum byl
realizován v rámci projektu Zdravé
město Prostějov, Místní agenda 21
a zpracovali ho proškolení studenti
ze Střední odborné školy podnikání a obchodu na Husově náměstí
v Prostějově. Jejich úkolem bylo
získat a zpracovat data od osmi set
respondentů. Výsledky průzkumu
nedávno zveřejnila radnice.
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zavedenou a nejznámější formu
nezávislého hodnocení kvality
zdravotnických služeb. „Certifikát ukazuje, jak zdravotnické zařízení naplňuje požadované standardy řízení kvality, managementu, standardy diagnostických
postupů, péče o pacienty, kontinuity péče, dodržování práv pacientů, podmínek poskytované péče, péče o zaměstnance a standardy protiepidemických opatření,„
popisuje ředitel společnosti Středomoravské nemocniční Ing. To-

máš Uvízl s tím, že certifikát je
důkazem, že dlouhodobým cílem prostějovské nemocnice je
spokojenost pacientů.
V nemocnici jsou v rámci Programu kontinuálního zvyšování
kvality průběžně realizována jak
technická, tak i organizační a procesní zlepšení. Elektronicky byly
například zabezpečeny vstupy na
centrální operační sály, jednotky
intenzivní péče i lůžková oddělení nemocnice. Lůžkový fond je
průběžně obnovován a zlepšován

o výškově nastavitelná lůžka. Pro
zvýšení bezpečnosti byly zavedeny identifikační štítky pro
všechny hospitalizované pacienty, byl také zaveden velmi důsledný systém několikastupňové
kontroly před operačním výkonem pro zamezení záměny pacienta, operovaného orgánu nebo
záměny stranové. Zkušební komisaři Spojené akreditační komise hodnotili také úplnost a správnost vedené zdravotnické dokumentace.
-red-

jezdce odcizil volně odložený
batoh s věcmi. Majiteli vznikla krádeží škoda 4 500 korun..

nek prohledali a odcizili
prázdné pivní sudy, přepravky
od piva, lihoviny, cukrovinky
a mražené výrobky. Provozovateli stánku vznikla vloupáním škoda celkem 9 800 korun. Podezřelí mladíci poté
ještě rozházeli odpadky z košů
po přilehlém fotbalovém hřišti a poničili kousek hřiště ostrým předmětem.

Prostějově. Škoda na obou odcizených vozidlech činí 604
100 korun.

Dávejte si pozor!
Neznámý pachatel využil nepozornosti ženy a při skládání
nákupu do zavazadlového
prostoru vozidla Škoda Octavia odcizil z její odložené kabelky peněženku s finanční
hotovostí 12 500 korun, platební kartou a osobními doklady. Ke krádeži došlo na parkovišti před obchodním domem
na ulici Konečná v Držovicích.

Zmizel přívěs
Doposud neznámý pachatel
vnikl do volně přístupného a
nehlídaného objektu zemědělského družstva v obci Vrbátky
a odcizil zde odstavený dvounápravový vyklápěcí traktorový přívěs v hodnotě 50 000 korun.

Bral i automapu
Neznámý pachatel se v odpoledních hodinách vloupal do
nákladního vozidla Iveco, které bylo odstavené na parkovišti před obchodním domem na
ulici Konečná v Držovicích. Z
vozidla odcizil satelitní navigaci a složku s automapou.
Vloupáním způsobil škodu 13
000 korun.

Jak je to lehké...

Hříšní mladíci

Neznámý pachatel vnikl do
neuzamčeného vozidla Škoda
Fabia, které bylo zaparkované
na parkovišti před obchodním
domem na ulici Konečná v Držovicích a ze sedadla spolu-

Policisté zjistili čtyři mladíky
ve věku od 16 do 19 let, kteří
se počátkem tohoto týdne
vloupali do stánku s občerstvením na volně přístupném
hřišti v obci Mostkovice. Stá-

Kolo ze stojanu
Neznámý pachatel odcizil ze
stojanu umístěného před domem na ulici Dolní v Prostějově pánské jízdní kolo vínověčervené barvy. Majiteli vznikla škoda 10 000 korun.

Kolo ze sklepa

Číhal na zboží

Neznámý pachatel se vloupal
do sklepní kóje v domě na ulici Tylova v Prostějově a odcizil pánské horské jízdní kolo
oranžovo-šedé barvy. Majiteli
vznikla škoda 7 500 korun.

Neznámý pachatel využil nepozornosti muže, který manipuloval se zbožím v nákladovém prostoru vozidla Mercedes Sprinter a z vozíku přistaveného vedle vozidla odcizil
jednu kartonovou krabici se
zbožím. Jednalo se převážně o
tabákové výrobky v hodnotě
13 070 korun.

Octávie jsou fuč
Na Policii ČR byly nahlášeny
dva případy krádeží vozidel.
Neznámý pachatel odcizil šedou Škodu Octavii na ulici Sušilova v Prostějově a šedou
Škodu Octavii Combi na ulici
J.V. Myslbeka. Škoda na obou
odcizených vozidlech činí 430
000 koruun.

Další ukradená auta
O den později zaregistrovali
policisté další dva případy neoprávněného užívání motorového vozidla. Neznámý pachatel se zmocnil motorového
vozidla značky Škoda Fabia
Combi šedobéžové barvy, které měl majitel zaparkované v
Prostějově na ulici Tylova.
Dále neznámý pachatel odcizil motorové vozidlo značky
Škoda Fabia červené barvy,
které bylo zaparkované na
parkovišti před vchodem domu na ulici Martinákova v

Přišli i o pasy
Neznámý pachatel se vloupal
do vozidla značky Hyundai
Trajet zaparkovaného v Prostějově na ulici K. Svolinského,
odkud odcizil pánskou koženou tašku černé barvy, ve které
měl poškozený doklady, cestovní pasy rodinných příslušníků a finanční hotovost. Škoda
byla vyčíslena na 9 800 korun.

Kradl i škodil
Neznámý pachatel se vloupal
do nákladního vozidla značky
Scania, které bylo zaparkované v Prostějově na ulici Jezdecká. Odcizil pánskou koženkovou peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a doklady. Poškozením vozidla a
odcizením věcí vznikla škoda
ve výši 21 900 korun.

Na městských webových stránkách www.prostejov.eu naleznete
nový odkaz s názvem Registrace
elektronických služeb. Po jeho
rozkliknutí se uživatelům zobrazí
podstránka „Hromadná korespondence„, „Registrace odběru
změn na webu e-mailem„ a nově
„Registrace připojení k Wifi
Hotspotu na náměstí T.G.Masaryka„. Poslední odkaz tak nahradí
praxi „papírových„ registrací na

Informační službě městského
úřadu v Prostějově. Dosavadní
hesla pro Wifi Hotspot, která byla
přidělena informační službou,
budou zneplatněna. Všichni stávající uživatelé se tedy budou
muset znovu pomocí této služby
přeregistrovat. Uživatelů zaregistrovaných k odběru Hromadné korespondence a Novinek a změn
na webu se tato úprava nedotkne.
-red-

Odtáhli vám auto?

Můžete si to ověřit na webu
Městská policie Prostějov spustila na svých webových stránkách novou službu –
vyhledávání odtažených vozidel
podle registrační značky.
Ne vždy, když majitel automobilu
zjistí, že jeho vozidlo není zaparkováno
na
parkovišti před
domem, musí jít o
krádež. Zejména,
když řidiči zapomenou na blokové
čištění, jsou vozidla za asistence
městské policie
odtažena. Pokud
se řidič telefonicky
neohlásí na městské policii do
konce pracovního
dne, vozidla jsou
zařazena do databáze odtažených
vozidel umístěných na stránkách
města, kde si provozovatel nebo

majitel vozidla může ověřit, zda
vozidlo bylo odtaženo.
Odkaz na podstránky městské policie naleznou zájemci přímo na
titulní stránce městského webu
www.prostejov.eu .
-red-

Slavnost hasičů byla zrušena
Minulý týden jsme informovali o
přípravách hasičské slavnosti,
která se měla konat v úterý na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Na ní mělo kromě
slavnostního slibu nových příslušníků Hasičského záchranného sboru v Prostějově dojít i k
předání soupravy záchranářského
stanu, kterou pro naše hasiče zakoupila prostějovská radnice.

Slavnost však byla vedením zrušena.
"Akce byla z důvodu současné
situace v kraji, který sužují povodně, zrušena. Náhradní termín
bude s největší pravděpodobností
v září, o konkrétním datu ale budeme včas informovat," vysvětlila Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje. -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...
Eva Mazánková 1952 Prostějov
Věra Čmelová 1945 Čehovice
Zdeněk Zapletal 1933 Prostějov
Josef Skyva 1934 Třebčín
Josef Langer 1942 Prostějov
Miroslav Jorda 1946 Prostějov
Anna Kocourková 1921 Kostelec
na Hané

Anna Vysloužilová 1926 Prostějov
Miloslav Hála 1936 Štětovice
Ludmila Vychodilová 1921 Olšany
Vlasta Nepustilová 1941 Prostějov
Bohumil Jelínek 1945 Vrbátky
Marie Podhorná 1928 Výšovice
Vlastimír Weinlich 1922 Kobeřice

Pohøby v tomto týdnu
Úterý 7. července 2009
Jiří Kameník 1934 Prostějov 10.00 kostel sv. Petra a Pavla Prostějov
Středa 8. července 2009
Aloisie Havelková 1923 Prostějov 10.00 Obřadní síň Prostějov
Jaroslava Petrželová 1921 Prostějov 10.40 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Nevrla 1921 Hluchov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Pátek 10. července 2009
František Vidmuch 1931 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Komínek 1935 Přemyslovice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Bohumila Čmelová 1929 Úsobrno 14.00 kostel Úsobrno
Marie Glozarová 1925 Vřesovice 14.00 kostel Vřesovice
Františka Zapletalová 1925 Tvorovice 15.00 kostel Klenovice
Sobota 11. července 2009
Jan Vymětal 1918 Vřesovice 14.00 kostel Vřesovice

7.července 2009
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Cesta na Hloučeli? Tankodrom! Soudní prázdniny? U nás ani náhodou...
Město zajistí nápravu, bude jednat s firmou

Vladimír Váňa: "Soud nemůže zůstat uzavřený."

Chráněná a městem tolik opěvovaná zóna klidu a zeleně.
Tak se většinou charakterizuje
biokoridor Hloučela, ovšem
neplatí to zdaleka na všech
místech. Soukromá stavební
firma, která zde prováděla přeložku plynu, tady jaksi nechala
pozůstatky své práce. Totálně
zdevastovanou cestu, na které
se v současném deštivém počasí lidé brodí v blátě. Město
ale hodlá zasáhnout a věc napravit.
Díky přeložce plynu zde musely být vykáceny i mnohé
stromy. Cestu rozjezdila auta se
stavebním materiálem a nikoho
z kompetentních lidí zřejmě
nenapadlo zajistit následnou
opravu cesty. "Jedná se o velmi
exponovanou lokalitu, kudy
projdou denně snad stovky lidí.
A proto i město tento problém
chápe a bude se jej snažit
urychleně řešit," řekl na úvod
Vlastimil Uchytil, místostarosta města. "Stavební firma
zde zajišťovala přeložení plynového vysokotlakého potrubí,

Před časem informovala celostátní média o úmyslu Ministerstva spravedlnosti nařídit
soudům prázdniny. Na týden,
dva nebo tři zavřít krám a ušetřit tak v současné finanční
krizi nějaké ty peníze. Něco
podobného ale pokládá předseda prostějovského okresního soudu Vladimír Váňa za
nemyslitelné.
"Myslím, že jde o ne zcela dobrý nápad ministerstva, které
zřejmě nemá dobrý přehled o
tom, jak to na soudech doopravdy chodí. Soud nemůže v
žádném případě zůstat uzavřený, přinejmenším trestní kanceláře musejí fungovat dál.
Kvůli soudním prázdninám totiž nelze přestat brát obviněné
do vazby, nerozhodovat o prodloužení či propuštění z vazby
a činit jiné úkoly v trestním
řízení. Dále nelze nerozhodovat o významných předběžných opatřeních týkajících
se například bezprizorních ne-

Přírodní cesta se díky nákladním vozidlům přeměnila
na tankodrom. Kdy bude věc napravena?
město navíc tento plyn chtělo z
hlediska dlouhodobého vývoje
přeložit až do Mostkovic. V nedávné době byla provedena
první etapa, která vedla k nové
nemocnici. Nyní byla přeložena další část plynového vedení k místu, kde soukromý
investor počítal s výstavbou
sportovně-relaxačního zařízení
v místě za nemocnicí. Tuto přeložku tedy realizovala sou-

kromá firma a vím, že na její
práci existovaly stížnosti
občanů. Část komunikace se již
opravila navozením štěrku, ale
musíme teď s firmou začít jednat dál, aby dala do pořádku i
zbytek komunikace. Je to ale
bohužel investiční akce a jako
taková nese podobné dopady.
Určitě ale dojde k nápravě,"
uzavřel toto téma Vlastimil
Uchytil.
-mik-

Řidič nedal přednost a BUM

Při nehodě bylo zraněno pět lidí
K bouchání plechů došlo koncem června na křižovatce u
motorestu ve Vranovicích - Kelčicích. Rána to byla taková, že
v kuchyni motorestu se musely
třást regály s nádobím. Při nehodě bylo zraněno pět lidí.
"V odpoledních hodinách jel sedmapadesátiletý řidič s osobním
vozidlem Škoda Forman po vedlejší silnici v obci Vranovice - Kelčice. Při projíždění křižovatky
nerespektoval dopravní značení
"Dej přednost v jízdě" a vjel do
křižovatky v době, kdy po hlavní
silnici od Prostějova projížděla
třiatřicetiletá řidička s vozidlem
Chevrolet. Došlo ke střetu obou
vozidel," informovala nás o
průběhu havárie Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Ve starší škodovce došlo k lehkému zranění tří
spolujezdců. "Ve vozidle Chevro-

zletilých dětí a podobně. Naopak rozvody manželství či jednání o náhradách
škod mohou klidně
počkat, ale soud jako takový zcela uzavřít byť na jediný
týden by určitě nešlo," vysvětluje Vladimír Váňa, předseda Okresního soudu
v Prostějově.
Šéf prostějovské justice prý ani nepočítá,
že by ministerstvo se
svým nápadem pro
odpor většiny soudců
uspělo. "Jistě, není
vyloučeno, aby se
některý ze soudců
rozhodl, že si měsíc nebude nařizovat žádné jednání. To ovšem
neznamená, že nebude dělat nic.
Může si připravovat soudní spisy,
kterými jsme doslova zavaleni
nebo si naopak vybrat řádnou dovolenou jako každý jiný zaměstnanec," dodal Vladimír Váňa.

Předseda Okresního soudu v Prostějově Vladimír Váňa zavedení soudních prázdnin nepředpokládá.
Přestože by se zavedením soudních prázdnin asi skutečně ušetřilo, hlavně na energiích,
zřejmě k nim skutečně nedojde.

A to i přesto, že ani na našem
okresním soudu není finanční situace nejrůžovější. O tom ale zas
až příště.
-mik-

Pozemky u nemocnice se začínají rychle prodávat
Už několikrát jsme letos informovali o tom, že série aukcí s
pozemky u nemocnice je neúspěšná. Město pro zájemce připravilo v nedávné minulosti celkem 50 zasíťovaných parcel na
výstavbu rodinných domů.
Zprvu se předpokládalo, že se
po nich při aukcích jenom zapráší. Jenomže opak byl prav-

dou a ještě v květnu byla prodána pouhá pětina parcel. Při
vůbec posledních dvou naplánovaných aukcích se ale situace rapidně zvrátila. Nové
majitele získalo všech deset nabízených pozemků, čili šlo o
stoprocentní úspěšnost prodeje.
"Před posledními dvěma aukcemi jsem byl výsledkem prodeje

tak trochu zklamán. Ale dnes už
můžeme být spokojenější. Dvě
aukce přinesly stoprocentní
úspěch, takže celkem rovné dvě
desítky parcel je prodaných,"
potvrdil Vlastimil Uchytil, místostarosta Prostějova zodpovědný za majetek města. Přesto je u
nemocnice ještě třicet volných
parcel a plánované aukce sko-

nčily. Co teď? "Chceme, aby
společnost Omega pro nás i nadále zajišťovala prodej zbývajících pozemků a budeme s touto firmou tedy jednat o další
spolupráci. Projednáme to na
radě a pokud to schválí i zastupitelstvo, může už brzy dojít k
další sérii aukcí," dodal Uchytil.
-mik-

Další dva stromy ve městě jdou k zemi
Při zle vypadající havárce bylo zraněno pět osob. Všechny naštěstí jen lehce.
let pak byla lehce zraněna i řidička a její spolujezdkyně na předním sedadle. Všichni zranění byli
převezeni
vozidly
rychlé
záchranné služby do nemocnice v
Prostějově," uvedla Alena Neděl-

Město bylo nuceno udělat
další rázné opatření směrem
k veřejné zeleni. Už ve čtvrtek musel být pokácen
vzrostlý akát v Olomoucké
ulici tesně vedle hlavní silnice poblíž čerpací stanice. A
už tento týden padne k zemi
letitá lípa u drozdovického

rybníka. Oba stromy napadla plíseň a brzy by stejně
odumřely. Navíc hrozí jejich
pád.
"O řekněme zdravotních problémech vysoké lípy u rybníka
víme a nebude to v žádném
případě jediný strom, který bude v brzké době pokácen. Ve

čtvrtek byl za asistence horolezeckých pomůcek a dohledu
policie pokácen strom u budovy
Cílu v Olomoucké ulici. Teď je
na řadě lípa u rybníka," potvrdil
nám Vlastimil Uchytil, místostarosta Prostějova.
Na nedobrý stav lípy upozornili
město samotní občané. "Pan

Jankůj ze společnosti ASA
Technické služby se v uplynulém období snažil tuto lípu ještě zachránit, ale bohužel ta začala chytat plíseň na kmeni. Navíc začínají usychat i větve v koruně, takže v co možno nejkratším termínu bude tato lípa pokácena," dodal Uchytil. -mik-

níková. A jak ještě dodala, policisté při dechové zkoušce u obou
šoférů nezjistili, že by požili alkoholické nápoje před jízdou. Škoda
na vozidlech se odhaduje na 130
tisíc korun.
-mik-

V hledáčku jsou tři podezřelí vesničané
Dva muži podezřelí z neplacení
alimentů a jeden z trestného činu krádeže jsou čerstvě v pátrání vyhlášeném prostějovskou policií. Strážci zákona
žádají veřejnost o pomoc při
zjištění jejich současného pohybu.
TOMÁŠ
SMRŽ se narodil 4. června
1972 a trvalé
bydliště má nahlášeno v obci
Suchdol - Jednov číslo 4 v okrese Prostějov. Na
hledaného vydal Okresní soud v
Prostějově příkaz k zatčení pro
podezření ze spáchání trestného
činu zanedbání povinné výživy.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 33 do 35 let, měří 180 centimetrů, má střední postavu, ovál-

Pohledem shora
Pohledem shora

ný tvar hlavy zúžený k čelu, šedé
oči a černé krátké vlasy.
PETR KLOBOUK se narodil
25. června 1966 a trvalé bydliště
má hlášeno v obci Stařechovice Služín číslo 17
v okrese Prostějov. Na hledaného vydalo
Okresní státní
zastupitelství v
Prostějově souhlas k zadržení pro podezření ze
spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 40
do 45 let, měří 175 centimetrů,
má obézní postavu, oválný (vejčitý) tvar hlavy, modré oči a
hnědé krátké vlasy.
PETER KOLRUS se narodil 24.
října 1967 a trvalé bydliště má
hlášeno v obci Želeč číslo 62 v

okrese Prostějov. Na hledaného vydal
Okresní soud v
Olomouci
příkaz k zatčení
pro podezření
ze spáchání trestného činu krádeže. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 40 do 50 let, měří v rozmezí od 170 do 175 centimetrů,
má hubenou postavu, hranatý
tvar hlavy a hnědé krátké vlasy.
Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv
oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo na Službu kriminální policie a vyšetřování v Prostějově na tel. číslo 974 781 326.
-mik-

ŠPATNÝ DOBRÝ ŠÉF

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
übner dostal 4 roky natvrdo. Ortel nad někdejším městským
strážníkem, ve dne Dr. Jekyllem, v noci Mr. Hydem, možná už leckdo přešel jenom s lehkým deja vu uvědomění si něčeho dávno zapomenutého. Před čtvrt rokem přišla Městská policie Prostějov o jednoho ze svých strážníků, který nebyl ani tak kozel zahradníkem, jako spíš
zahradník kozlem. Z vazby pak poslal srdceryvný dopis, ve snaze spravedlivě odhalit zvůli,
která na strážníky dopadá ze strany velitele Jana Nagyho. K tomu se následně připojilo i několik Hübnerových kolegů ve zbrani. Proč ta všechna estráda? Osobně bych si cenil, kdyby to
udělal, respektive udělali, kdy opravdu přeteče číše trpělivosti, ne až ve chvíli, kdy není třeba
držet hubu ani krok. Nepřísluší mi soudit, zda pro Bedřicha Hübnera trest uložený v dolní hranici možné sazby je dostatečný, stejně jako ani při nejlepší vůli nedokážu říct, jestli Jan Nagy
je skutečně takový nelida, jak je vykreslován. Spíš bych to viděl trochu obecněji. Jakákoliv
fungující firma není žádným zájmovým spolkem. A u uniformovaných složek s pevnými vnitřním řádem to platí dvojnásob. Není tudíž možné, aby dobrý šéf z pohledu podřízených, který jim tu a tam něco sleví, tu a tam přimhouří oko a něco promine, byl také dobrým šéfem pro
organizační chod, pokud část povinností svých podřízených pro klid v baráku dobrovolně nebere na sebe. To už ovšem při nejlepší vůli nejsou podřízení s to posoudit. Jenom on totiž ví,
co je po něm žádáno a je také zodpovědný za to, jak toho dosáhnout. Pakliže někdo v tomto
rozměru hodnotí svého šéfa v dobrém, měl bych o další osud firmy, i té policejní, vážné obavy. Dobrý šéf je spíš tak trochu špatný šéf, tu a tam jednoznačně musí být nelida, aby poddané
udržel na uzdě. A teprve pokud všechno funguje, jak má, může být kámoš. A vo tom to je.

H

Letitou lípu u drozdovického rybníka se zachránit nepodařilo, brzy bude pokácena.

Nové hřiště
se už staví
Do areálu u Základní školy E.
Valenty už vjely těžké stroje.
Zahájila se tak výstavba nového fotbalového areálu za zhruba 50 milionů korun. "Tato investiční akce už byla skutečně
zahájena a předpokládám, že
v současné době tady probíhá
výstavba inženýrských sítí a
začíná se propojovat kanalizace. Celý projekt byl vyhodnocen jako prioritní v rámci regionálního operačního programu s rozpočtem 50 milionů
korun. Z programu se nám podařilo získat dotaci ve výši 33
milionů, zbytek uhradí město
ze svého rozpočtu," připomněl prostějovský místostarosta Vlastimil Uchytil. -mik-

Ve čtvrtek policisté zastavili dopravu v Olomoucké ulici,
aby odborná firma mohla bezpečně pokácet uschlý akát.
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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, spolumajitelka Soukromé pohřební
služby Václavková a spol. v Prostějově. "Dnes bych chtěla reagovat na četné dotazy občanů.
Protože se blíží dovolené, je
dobré počítat se vším. Málokdo

dnes jede na dovolenou do
a k dalším početným
zahraničí bez důkladného
dotazům dodává:
pojištění. Mnoha starostem
"Naše firma vybuse tak dá předejít, protože se
dovala malou smumůže stát cokoliv. Většinou
teční síň přímo na
každý dostane zároveň s ceMlýnské ulici. Rozstovním pojištěním i kartiloučení zde probíhá
čku s instrukcemi a asistev úzkém rodinném
nční služba už potom dá rakruhu. Zajistíme
du, kam se člověk má obsmutečního řečníka,
rátit. Je třeba také při zahrakněze i hudbu. Jsme
ničním převozu, aby si kasi vědomi toho, že
ždý zjistil ceny pohřebních
stát již nevyplácí poslužeb a co všechno je
hřebné a v dnešní
schopna firma zajistit," říká Spolumajitelka Soukromé pohřební služby Václav- době nemá nikdo
Dagmar
Kratochvilová ková a spol. v Prostějově Dagmar Kratochvilová
peněžních prostřed-

ků nazbyt. Obřady u nás probíhají denně a vyjdeme rodinám
vstříc, když chtějí rozloučení se
zesnulým v sobotu i v neděli. V
Mlýnské ulici máme i vlastní vazárnu květin, ale o tom budu informovat až příště," dodala 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-

BOŽKOV FEST 2009 se kvapem blíží
BOŽKOV FEST 2009 proběhne
v sobotu 18. července 2009 od
12.30 hodin na Střelnici v Kojetíně. Veškeré informace o akci,
hudebním i doprovodném programu či předprodeji vstupenek
lze nalézt na internetových stránkách www.bozkovfest.cz .
BOŽKOV FEST 2009 je třetím
ročníkem hudebního festivalu,
jehož pořadatelem je sportovní
klub R. K. Božkov O. S. z Kojetína (okres Přerov). Pokud jde o
technický charakter akce, festival
probíhá v příměstském přírodním areálu Střelnice na okraji města Kojetín a svým návštěvníkům
tak nabízí velmi příjemné propojení přírody a kultury. Celý areál
je navíc oplocen a vybaven potřebným zařízením i zázemím pro
pořádání podobných kulturněspolečenských akcí. Z hlediska
zvukové, osvětlovací i pódiové
techniky disponuje BOŽKOV
FEST zařízením na velmi vysoké
kvalitativní úrovni.
Hudební festival BOŽKOV
FEST nabízí ve svém letošním
programu, který čítá celkem 17
kapel na dvou pódiích, především
hudební formace hrající rock,
metal, punk-rock a jiné rockové
kombinace. Konkrétně lze na le-

tošním ročníku vidět a slyšet tyto
účinkující: NO NAME, TOTÁLNÍ NASAZENÍ, THE.SWITCH,
IMODIUM, DARK GAMBALLE, BETHRAYER, RATTLE

BUCKET, DUKLA VOZOVNA, BARRICADE, NOHOW,
IQ OPICE, NSOS, ATTENTION, MY WAVE, GROOVE,
BUMBRLÍCI Z POMERA-

NČOVÉ ZAHRADY atd. Moderátorem celého rockového odpoledne a večera je pak Filip Bartek z rádia RockMax.
Na akci je pro všechny návštěvníky připraveno několik stanovišť s točeným pivem a kofolou, široká nabídka rychlého občerstvení, grilovaných či uzených lahůdek i kvalitní sortiment alkoholických a nealkoholických nápojů
za velmi příjemné ceny. Zároveň
se všichni fanoušci dobré muziky
mohou zúčastnit doprovodné hry
společnosti STOCK Plzeň Božkov o řadu věcných cen. Pro

všechny návštěvníky festivalu,
kteří se rádi baví až do rána je pak
připravena travnatá plocha pro
bezplatné stanování.
Vstupenky na BOŽKOV FEST
2009 lze za akční předprodejní
cenu 170,- Kč zakoupit na celkem sedmi předprodejních místech v šesti městech (Prostějov –
trafika na Pernštýnském náměstí,
dále Přerov, Kojetín, Kroměříž,
Chropyně a Němčice nad Hanou).
Veškeré informace o akci lze
nalézt na www.bozkovfest.cz .
-red-

Prostějovský Večerník ve spolupráci s pořadatelem R. K. Božkov O. S. vyhlašuje soutěž o dvě volné vstupenky na BOŽKOV FEST 2009. Stačí jen zjistit přesnou odpověď na naši
soutěžní otázku a zaslat ji na adresu naší redakce nebo oznámit
ji telefonicky na číslo 582 333 433 do pátku 10. července 2009
do 10.00 hodin. Výherce zveřejníme v příštím čísle.
Soutěžní otázka: Kolikátý ročník BOŽKOV FESTu proběhne
v letošním roce?

Toulky s Večerníkem
Tak konečně můžu prozradit, kde
se ono = nachází. Je ve Vrahovicích a je to soutok Romže a Hloučely a pak
dál se to jmenuje Valová. Ráno bylo dost pošmourné, dusno, vlhko,
zkrátka skoro jako v džungli. Navíc jsem si tam
připadal jako koprolog
– mohl jsem studovat
složení stravy psích miláčků in
natura. Což mně moc nenadchlo,

Klasické tropické počasí i nadále pokračuje (tzn. přes den
sluníčko a horko – večer potom déšť). Prší nám opravdu
vydatně a vzhledem k vysoké
vzdušné vlhkosti (někdy i kolem 90 %) tu máme přímo invazi houbových chorob a ani
škodlivý hmyz, z důvodu teplého jara, nezůstává pozadu.
Proto nezbývá než ošetřovat a
ošetřovat. Ošetření proti periodicky opakujícím se evergreenům - tj. mšicím a mandelince
bramborové by mělo být samozřejmostí a k tomu nám přibyla
ještě ošetření proti různým druhům plísní. V dnešní poradně se
ale zaměřím na houbová napadení růží a některých jiných okrasných dřevin.
Nebezpečná choroba růží je padlí růžové. Jedná se o houbovou
chorobu, která se projevuje
bílým moučnatým povlakem na
listech, poupatech a výhonech.

protože špatně vidím, takže studium bylo chvílemi dosti naturalistické. Jenže asi se mně
zato drželo štěstí. Účastníků se nakonec sešlo 23.
A protože se jedná povětšinou o stejné účastníky,
tak jsme plkali a plkali. A
bylo to i akční. Brodění,
lezení po stromech, probírání turistických zajímavostí a lokalit. Musel jsem i
pochválit svoje kamarády , kteří

na naše Toulky jezdí až z Třince a
Šternberka. A pro ně je velká potíž uhádnout, kde ty moje
záhadné končiny jsou, protože to
tady vůbec neznají. A jako obvykle mi všichni tvrdili, že hádanka
byla lehká, ale mnozí na soutoku
ještě nebyli. Já jsem tam taky nebyl už dost let. Počasí nám taky
přálo, začalo trochu poprchávat
až po skončení akce. Co jsem si
mohl víc přát!
Josef Klimeš

Poradna zahrádkáře
Napadené listy se kroutí, předčasně opadávají, poupata se
řádně neotevírají. Průběh choroby podporuje uzavřenost porostu, špatná výživa, sucho u kořenů
a teplé dny. Obzvláště náchylné
jsou pnoucí růže u zdí (nedostatečná vzdušnost). Nepřímá
ochrana proti této chorobě spočívá především ve výběru odrůd
(kultivarů), které jsou méně
náchylné k tomuto onemocnění,
dále pak ve vyrovnané výživě a
správném řezu. Přímá ochrana
by měla spočívat v časném mechanickém odstranění napadených výhonů nebo postřiku při
zjištění prvních příznaků chem.
přípravky Baycor 25 WP
(0,15%), Discus (0,03%), aj.
Další z nebezpečných houbo-

vých chorob našich růží je černá
skvrnitost. Typickým příznakem
jsou černé skvrny se žlutým okolím na listech. Listy předčasně
opadávají a mohou odumírat i
stonky. Rozvoj onemocnění podporuje teplé a vlhké počasí. I
když k infekci dochází především časně z jara, příznaky jsou
viditelné až v létě. Proto je přímá
ochrana poměrně náročná a musí
vycházet ze zkušeností z předešlých let. První chem. postřik by
měl být aplikován při otevírání
pupenů, další by měly následovat
po 7 dnech nebo po zjištění příznaků onemocnění na listech. K
ochraně je možné použít registrované chem. přípravky stejně
jako proti padlí. Nepřímá ochrana spočívá opět ve výběru méně

citlivých odrůd a v důsledné likvidaci v minulém roce napadených listů a to spálením.
K méně častým chorobám růží
patří rez růžová, jejíž projevy
jsou rezavé „bradavičky“ na
spodní straně listů, které v srpnu
zčernají. Při onemocnění mají
nové výhony načervenalou barvu a zasychají. Při zanedbané
ochraně může být tato choroba
zhoubná. Proto doporučuji v
případě jejího zjištění použít
chem. přípravek Baycor 25 WP
(0,15%) nebo jiný vhodný fungicid.
Dále může naše růže postihnout
odumírání výhonů, uzavřená
poupata nebo jiné růstové abnormality. Důvody mohou být
různé. Ve většině případů se jedná o fyziologické poruchy, které
vznikly nevyváženou výživou,
únavou půdy, případně následkem sucha nebo naopak zamokřením.

Cenový prùzkum v prostìjovských supermarketech
Česnek (1kg)
Nektarinky (1 kg)
Debrecínská pečeně (1 kg)
Vajíčkový salát (1 kg)
Vepřový bok s kostí (1 kg)
Krtkův dort Dr. Oetker (410 g)
Strouhanka (500 g)
Krkonošský eidam str. 30% (100g)
Čerstvé mléko (1 l)
Mražená makrela kuchaná (1 kg)

Interspar
74,90
27,90
189,00
69,90
69,90
13,90
22,50
15,90
54,10

Billa
89,90
44,90
189,00
64,90
64,90
11,90
18,90
14,90
74,90

Kaufland
69,90
34,90
189,00
129,00
62,90
53,90
8,90
14,90
12,90
69,00

Tesco
69,90
27,90
189,00
69,90
54,90
8,90
14,90
14,90
80,80

Lidl
19,90 (200g)
39,90
179,00
69,90
14,90 (750g)
8,90
-

Naše okrasné dřeviny může
potkat v současné době spousta
typů hnědých skvrnitostí listů.
V mnoha případech se jedná o
houbová napadení proti kterým
není běžně ochrana nutná (listová skvrnitost jilmu, javoru,
platanu, habru, pavlovnie) proti jiným napadením (hnědá listová skvrnitost jírovce, ořešáku) se za určitých podmínek
doporučuje vhodné fungicidní
ošetření bezprostředně po vytvoření listových skvrn. Přesto
nejdůležitějším zásahem zůstává odstraňování opadaných
listů na podzim (nepřímá
ochrana). Spoustu skvrn na listech (tzv. nespecifických
skvrn) mohou způsobit abiotické faktory jako sucho nebo
naopak zamokření!
Milan Smička – Státní rostlinolékařská správa, obvodní
pracoviště Prostějov, Nám. Spojenců 13, 796 01 Prostějov

prùzkum proveden ve dnech
26. 6. - 27. 6. 2009
TUTY
75,00
39,90
154,00
66,00
18,50
15,90
61,00

Albert
69,90
32,90
189,00
138,30
69,90
64,90
9,90
17,50
14,90
87,40
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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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Wikov nejsou jen traktory, jsou to také elegantní limuzíny
V sobotu 4. července se prostějovské
náměstí T. G. Masaryka změnilo v
jeden obrovský autosalón. Nablýskané limuzíny byly ozdobou Vzpomínkového dne k 85. výročí založení
bývalé automobilky Wikov v Pro-

stějově. Časy dávno zaváté nánosem
několika desetiletí si společně připomněli nadšenci pro historická vozidla vyráběná pod legendární značkou Wikov, pamětníci a potomci
majitelů firmy.

Auta přijíždějící k prezentaci i všechny účastníky vzpomínkové slavnosti
vítala v duchu doby minulého století
hudba Dixielandu Jazzband z Olomouce. Mezi takty kroužily vypulírované limuzíny, kabriolety i sporťáky
náměstím a při okružní jízdě dokazovaly, že díky péči svých majitelů
ještě dlouho nebudou patřit do starého železa. V Muzeu Prostějovska se
na doprovodné výstavě o historii automobilky mohli návštěvníci dozvědět zajímavosti od založení firmy až
k vrcholu prosperity. Výstava zde
zůstane až do 20. září. Se svým programem do oslav zapadlo i studentské divadlo POINT. Scénkami Jiřího Voskovce a Jana Wericha se trefili do černého, jasně červený sporťák, který kdysi Werich vlastnil, byl
na prostějovském autosalónu jedním z nejobdivovanějších.

„Proč jsme si vybrali právě werichovské téma? Protože právě Werich propagoval Wikovku a dělal jí reklamu,
což je všeobecně známo,“ tvrdili Mirek Ondra a Aleš Procházka

Výlet do historie

znárodněna a začleněna do nově vzni- ránů stejně tak jako jsou rodinné vily
kajícího podniku Agrostroj.
Wichterlů a Kováříků považovány za
Právě před 85. lety vzniklo automobi- architektonické klenoty Prostějova.
lové oddělení, které později dostalo
Text a foto Jarmila Pospíšilová
název Wikov. Vozy různých typů jsou
dodnes ozdobou všech setkání vete-

Firma Wikov vznikla spojením
dvou strojírenských výrobců. František Wichterle vstoupil do společenství s bratry Josefem a Františkem Kováříkovými, čímž vznikla
největší továrna zemědělských strojů v tehdejším Československu. Dala práci patnácti stovkám zaměstnanců. Zemědělskou techniku vyváželi do celé Evropy, občas byla
cílem dodávky i Jižní Afrika, Jižní
Amerika nebo Dálný Východ. Za
války se ocitla pod německou správou a nakonec byla v roce 1945

Nablýskané kapoty a pod nimi precizně vyčištěné motory vypovídají o nadšení a lásce
k automobilům, které opustily brány fabriky před osmi desítkami let. Josef Zemánek
uchovává i takovou raritu, jakou je účet a úřední potvrzení vystavené prvnímu kupci.

Zemědělské stroje byly stěžejním výrobním programem firmy Wichterle&Kovářík.
Kromě traktorů to byly secí a žací obilní a travní stroje, velké mlátičky, řezačky, lisy i drobné hospodářské stroje.

Čtyřválec vyrobený v roce 1932 patří k exponátům Technického muzea v Brně.
Byl vyroben „ na míru“ a dostal přezdívku „československý Rolls-Royce,“ Dobové oblečení evokuje dobu, kdy šviháci chtěli oslnit dámu svého srdce.

Zelený kabriolet „rosnička“ se mohl chlubit svými útrobami. Nikde ani kapička oleje
či jiné kapaliny. Automobily značky Wikov dosahovaly vysoké technické úrovně a vynikající kvality.

Blesky z vypulírované karoserie se křižovaly se záblesky fotoaparátů. Dámy z Kloboukového klubu ochotně
vytvářely dekorace a umocnily zážitek ze skvěle zorganizovaného setkání Memoria auto Wikov.

Hasičská stříkačka Wikov je chloubou Hasičského muzea v Brodku
u Prostějova. Do Prostějova přivezla i senátorku Boženu Sekaninovou
ve slušivém hasičském mundúrku.
„Do Brodku přišlo hlášení, že hoří v Prostějově na náměstí. Hořel však jen termín vzpomínkového dne na bývalou automobilku Wikov. Tým dobrovolných
hasičů z Brodku u Prostějova je vždy připraven uhasit každý požár, tentokrát
jsme hasili jen plamenné řeči politiků,“ hlásila senátorka. Před 35 lety řídil tuhle stříkačku, která tehdy byla inventářem hasičů v Nezamyslicích, Oldřich Souček. Zaníceným hasičem byl už od dětství, teď přišel ukázat zachovalého veteSporťák, jehož volant kdysi pevně svíraly ruce Jana Wericha, měl hodně
obdivovatelů. Přilákal i dědice jména Lambert Wichterle s pořadovým číslem dru- rána svému vnukovi.
hý a třetí. A Lambert IV. zatím snil svůj miminkovský sen v kočárku.

Region
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REGION
MORAVSKÝ SCHÖNBRUNN
SE OTEVŘE V SOBOTU

ČECHY P/K – Tato sobota. To je
den, kdy se poprvé otevře veřejnosti nové Muzeum kočárů, jehož
vznik jsme průběžně sledovali od
slavnostního žehnání základního
kamene až do této chvíle. Slavnostní okamžik podtrhne přestřižení pásky a žehnání muzea.
Moravský Schönbrunn. I tak by se
dalo nazvat unikátní muzeum kočárů, které se v sobotu otevře v Čechách pod Kosířem. Nejde jenom o
symbolickou spřízněnost, jak prozrazuje jeho zakladatel Václav Obr.
Ve vídeňském Muzeu kočárů Wagenburg o tom ‚našem‘ vědí, oboustranná spolupráce je bezesporu
přínosem. „Máme u nás k dispozici věci, které nemají v Schönbrunnu až do takové míry zdokumentované a paní ředitelka má o ně velký
zájem, naopak my se můžeme ve
Vídni také spoustu věcí přiučit,“ řekl Večerníku Václav Obr. A zda mu
otevřením muzea spadne veliký kámen ze srdce? „To určitě ano, ale
tím práce rozhodně nekončí. Důle-

Jak se zdá, všechno je
připraveno pro první návštěvníky.Nové muzeum působí příjemným dojmem ještě dřív, než vstoupíte dovnitř.
žité teď bude, aby se o nás vědělo.
Nejen v naší republice, ale také v
zahraničí. Zaslouží si to především
řemeslníci, kteří se ve stavění kočárů u nás stali opravdovými mistry a
jak se ukazuje, byly také klíčovými
a určujícími v tomto oboru i v rámci někdejšího mocnářství, za což si
rozhodně zaslouží naši úctu,“ dodává zakladatel unikátního muzea.
Slavnostní otevření začíná dopoledním programem od 10 hodin pro
širokou veřejnost. Samotný oficiální akt je pak naplánován na 14. hodinu, kdy po symbolickém přestřižení pásky novému muzeu požehná olomoucký biskup Josef Hrdlička. Prvním ‚všedním‘ dnem, kdy
se muzeum otevře pro běžné návštěvníky je neděle. Muzeum bude
otevřeno celoročně.
–MiH-

Lyžaři v létě? No kde jinde byste chtěli něco takového potkat, než v
Kladkách. Kladecká lyže byla jednou z disciplin sobotních Římanských
gladiátorských her, které poprvé probíhaly současně s jiným tradičním podnikem – Kladecká šikulka. Jako nejlepší plážoví lyžaři se nakonec představili kluci
z Dětkovic. Kládí jsme ovšem museli opustit předčasně, takže kompletní výsledkový servis s dalšími podrobnostmi přineseme příští týden.
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Ochozskou náves ovládly silné stroje Dobrovolní hasiči bojovali o vítězství V Bílovicích slavili dobrovolní
Své pomocníky předvedli minulou sobotu na návsi Ochozi domácí kutilové. Další ročník Traktor
Capu svedl na startovní čáru stroje
nejrůznějších kubatur i designu.
Víc než rychlost a výkon motoru
však byl v kurzu um samotných
traktoristů. Těch přihlásilo do závodu sedm.
Už několik let se náves v Ochozi
vždy na jedno sobotní odpoledne v
roce promění v závodní arénu, s
níž si nic nezadají nejslovutnější
tratě hostící nejproslulejší motoristické podniky. K nim se samozřejmě s čistým svědomím může rovnat, nicméně přísná kritéria dávají
prostor jen pro úzký okruh stájí,
které se mohou do zápolení přihlásit. „Mám doma taky traktor, pětadvacítku. Závodit ale nemůžu,
protože není domácí výroby,“
usmívá se starosta Ochozi Vladimír Sedláček, kterému ani postavení prvního muže v obci nedávalo žádné privilegium.
Jak už naznačil V. Sedláček, Traktor Cap byl vypsán pro traktory domácí výroby. Pokud jste přivřeli
oči, zcela neomylně kolem vás
prosvištěl trabant nebo oktávka,
případně fiátek nebo jáwička, skutečný pohled ale říkal něco docela
jiného. Klobouk dolů, doma takříkajíc na koleně poskládat něco takového, to je opravdu kumšt. I
když ve většině případů design je
přísně podřízen užitným vlastnostem, tedy fakticky aby se všechno
nějak pospojovalo a drželo pohromadě, konstruktéři světových zna-

ček, kteří při svém ‚vymýšlení‘
mají k dispozici fakticky cokoliv,
co je zrovna napadne, by měli z toho asi docela hlavu kolem, co se dá
dokázat s minimálním technickým
zázemím, bez počítačové diagnostiky a aerodynamických tunelů…
Na trase Traktor Capu čekalo na
závodníky několik záludností, nicméně přibyla i další – neplánovaná, to když zaváděcímu Safety Caru v půlce trati vypověděl dech a
zbytek okruhu musel být poháněn
lidskou silou účastníků obhlídky
trati. To ale byl poslední technický
zádrhel, tedy co se týče dění na
okruhu. Ve dvoukolovém zápolení
jezdci museli prokázat svoji zručnost nejen jízdou vpřed, ale také při

couvání s dvoukolovým přívěsným vozíkem. Kvůli této disciplině musel jeden ze závodních strojů doznat částečných úprav, neboť
do depa dorazil takřka z akce – s
přidělaným sazečem na brambory.
Někteří závodníci zvolili i velmi
stylovou jezdeckou kombinézu.
Kromě vězeňského mukla po návsi kroužil také nelítostný panker,
kterého sem patrně propašovali samotní ‚Visáči‘ (punková kapela
Visací zámek). Jejich slavný hit
Traktor totiž oslavuje značku Zetor, která by se samozřejmě podle
přísných regulí jinak na start nedostala…
Po prvním kole se dalo do deště, v
depu jsme tedy oslovili jednoho z

Nejen burácení motorů, ale také pastva pro oči.Někteří závodníci nepodcenili ani tuto stránku věci…

Přemyslovice mají své obecní symboly
Sedm století od první zmínky si
připomínali všichni, kteří strávili víkend v Přemyslovicích.
Oslavy spojené se sjezdem rodáků přilákaly do areálu za sokolovnou stovky návštěvníků,
kteří kromě kulturního programu měli možnost se také retrospektivně podívat, jak se jejich obec měnila.
Krátce po půl jedné se vydal průvod Přemyslovicemi k centru
oslav ve sportovním areálu za sokolovnou. V průvodu bylo zastoupeno všechno, co k obci patří
a čím se může také pochlubit –
mimo jiné úspěšní kuželkáři,
stříbrní medailisté z republikového přeboru sokolského zálesáckého závodu zdatnosti, nechyběl
sokolský ani hasičský prapor a
samozřejmě také nové symboly
obce, které celý průvod vedly.
Oslavy odstartoval známý moderátor Marek Zahradníček, který
provázel celým programovým víkendem. Při oficiálním zahájení
oslav starosta Lubomír Štaffa také ve stručnosti popsal symboliku nového obecního znaku a přeneseně i praporu autora Miroslava J. V. Pavlů. Ten částečně vychází z nejstarší dochované obecní pečeti. Hlavním atributem je
jehličnatý strom se zkříženými
sekyrami u kmene na bílém podkladu kopírujícím siluetu stromu.
V modrém poli je pak zlatá hvězda připomínající místní část osadu Štarnov (dříve Hvězdov),

stříbrná lilie je společným symbolem z erbů několika majitelů
přemyslovského panství. Není také jistě bez zajímavosti, že název
Přemyslovice je přímo spjat s
přemyslovskou dynastií českých
vladařů a je jediným místem v republice nesoucí toto jméno. První
zmínka pochází z roku 1309 a
kromě prvotního názvu PRIMISLAUICZ a PRIMISLAWS, je v
roce 1374 zapsána také jako PRZEMESLOWICZ, což jednoznačně dokazuje zdejší hluboké
kořeny hanáckého nářečí. Mimochodem tento název – Přemeslovice – se nářečně v kraji používá
dodnes. Není jistě bez zajímavosti, že na konci XIV. století je taktéž použit název VLRICHSDORF (Urlichsdorf), toto jméno

se však už v další historii neobjevuje.
Žehnání nových obecních symbolů se ujal správce zdejší farnosti P. Janusz Lomzik, který v krátké promluvě řekl, že místo, kde se
narodíme, nemusí být tím nejkrásnějším, je to ale naše rodiště a
tím bychom měli být na ně pyšni
a vážit si ho. Po slavnostním obřadu nové symboly ozdobily i
centrum oslav, kde probíhal nepřetržitý kulturní program až do
sobotního večera s Železným Zekonem nebo dvojicí Náhlovský&Mladý, nedělní blok pak odstartovala dopolední pohádka pro
děti v podání olomouckého divadla Tramtárie, odpoledním tahákem pak byla Věra Martinová, či
cimbálová muzika Ječmínek.

Nové obecní symboly spojují historii Přemyslovic se současností. Od
nynějška budou symbolizovat obec možná dalších 700 let.

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

R E F E R E N T/K A
PŘ E STU PK Ů
na oddělení přestupků na Odboru občanských záležitostí
Městského úřadu Prostějov
Veškeré informace a požadavky na toto pracovní místo naleznete na internetové
adrese: www.mestopv.cz/ v rubrice Městský úřad - Úřední deska - Volná pracovní
místa nebo na úřední desce Městského úřadu v Prostějově.
Informace podá rovněž personalista MěÚ - tel. č. 582 329 162, 129
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit
nejpozději do 20. července 2009 na adresu:
Městský úřad v Prostějově, odbor právní a personální,
nám. T. G. Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov.
Obálku označte názvem „VŘ-referent/ka přestupků“.

jezdců – Květoše z Konice, zda dá
pokyn svému týmu mechaniků k
přezutí se ‚sliků‘ na mokré pneu.
„Přezouvat nebudeme, déšť není
tak silný, asfalt je rozehřátý, takže
se voda bude odpařovat. Pojedeme
na suchých,“ nenechal se vyvést z
míry Květa, kterému pod kapotou

burácel Trabant 601, což bylo zcela neomylné i bez technického
údaje ve startovní listině. Jestli se
mu jeho volba nakonec vyplatila,
jsme už neměli možnost posoudit,
neboť světové agentury o konečných výsledcích ochozského Traktor Capu zatvrzele mlčí… -MiH-

Hanácké Němčice se blýskly
při setkání všech Němčáků

Němčáci z celé
České republiky
si dali dostaveníčko tentokrát v
Němčicích nad
Hanou. Uskutečnila se tady již 4.
němčická olympiáda a domácí
připravili ostatním Němčákům
kromě sportovního olympijského klání pestrý doprovodný program.
„Chtěli jsme ukázat všem hostům,
že my tady na Hané jsme pohostinní a srdeční. Připravili jsme reprezentativní přehlídku všech
místních spolků, souborů a zájmových sdružení,„ vysvětlila starostka Ivana Dvořáková, která zástupce všech Němčic přivítala.
Slavnostním průvodem se vydali
všichni sportovci i doprovod na
stadion, kde byla připravena řada
kulturních vystoupení doprovázená bodrým slovem oblíbeného hanáckého moderátora Jiřího Vrbu.
Všem zástupcům Němčic u Boskovic, Holešova, Litomyšle, Čkyně, Netolic, Kolína a Mladé Boleslavi se předvedl národopisný
soubor Pantlék, mažoretky DDM
Orion, Dechový orchestr mladých
ZUŠ, krasojezdkyně a další soubory. Program zpestřilo šermířské
vystoupení a kapela z Domova u
rybníka. K poslechu i tanci pak

hrála celé odpoledne
country kapela
Náhoda.
„Němčáci se
na olympiádách setkávají
každé dva roky. My jsme
připravili několik sportovních, ale také
recesních disciplín. Ve stolním tenisu a fotbálku, ve florbalu, malé
kopané, na střelnici probíhal turnaj ve střelbě. Ale byly připravené
také soutěže pro zábavu. Recesní
turnaj v nohejbale nebo na hasičské překážkové dráze. Hlavním
cílem byla zábava a radost z pohybu a vzájemného setkání,„ uvedla
Naďa Tesaříková ve funkci ředitelky olympiády.
Po sportovních výkonech a kulturním vyžití se pořadatelé postarali
také o žaludky všech účastníků.
Nabídka byla pestrá – od vlastnoručně opečených špekáčků přes
laskominy na grilu, zvěřinové specialitky, pečená kuřata, řízečky až
po fortelný hanácký guláš.
Setkání Němčáků završilo pořádné ohněmetání. Pyroteam z Němčic nad Hanou pod vedením Radoslava Borovičky připravil téměř
šestiminutový ohňostroj na hudbu
Pink Floyd nazvaný „Voda, země,
vzduch.„
-jp-

Suchdol bude slavit

šestsettřicetiny

Letní měsíce jsou příležitostí k
nejrůznějším oslavám a setkáním.
Na tuto sobotu připomenutí založení obce připravili v Suchdole.
První zmínka pochází z roku
1379, což je už rovných 630 let.
„Naše oslavy chápeme jako setkání všech generací,“ řekla Večerníku starostka Suchdola Jitka Zahálková. Jak dál prozradila, právě
Suchdol je nejstarší ze všech tří
obcí, které pod OÚ Suchdol
správně spadají (Suchdol, Jednov,
Labutice). Pokud bychom měli
být konkrétní, zatímco Suchdol je
zmiňován už v roce 1379, Labutice byly založeny parcelací panského dvora v roce 1786, nejmladší ze suchdolského triumvirátu a zároveň také jako poutní
místo nejznámější – Jednov, vznikl až v roce 1801 na pastvinách
pro panské vepře. O Suchdole jako takovém se z generace na generaci dědí pověst, že zde u pramene v Suchém dole křtili Cyril a

Metoděj na své cestě z Velehradu.
Tolik tedy malý exkurz do historie, na jejímž konci jsou zmiňované oslavy 630 let založení Suchdola, které ovšem není, jak bývá
při podobných setkání zvykem,
příležitostí k žehnání obecních
symbolů. „Znak a prapor jsme
žehnali už v roce 2005 při příležitosti 100 let založení SDH Jednov,“ uvádí věci na pravou míru
starostka a dodává: „Do příprav
jsou zapojeny spolky, konkrétně
SDH Jednov, SDH Suchdol, SDH
Labutice a Orel Suchdol.“
Oslavy začínají v sobotu 11. července ve 13 hodin u hasičské
zbrojnice v Suchdole, odkud se
pak průvod přesune do Jednova,
kde ve 14 hodin začíná slavnostní
mše svatá. Od 15 hodin pak začíná odpolední program na jednovském hřišti. Od 16 do 18 hodin budou v mateřské škole vystaveny
obecní kroniky a historické fotografie.
–MiH-

v okresním kole požárního sportu hasiči 100 let svého založení

Sportovní týmy mužů a žen ze sedmnácti sborů dobrovolných hasičů vstoupily předminulou sobotu na kolbiště soutěže v požárním sportu. Ve sportovním areálu v Želči vybojovali absolutní vítězství v okrese a postup do krajského kola muži z Pěnčína a ženy
z Otaslavic, ty úspěšně obhájily
loňské prvenství.
Soutěž v požárním sportu se skládá
ze tří disciplín - štafety 4 x 100 metrů s překážkami, běhu jednotlivců
na 100 metrů s překážkami a v požárním útoku. Ve skvělé formě se
předvedly opět ženy z Otaslavic. Jako meteorit zazářily v loňské soutěži, přestože se družstvo dalo dohromady pouze měsíc před soutěží. Letos měly na trénink už víc času a
svých předností dokázaly znovu využít a obhájit loňské prvenství.
„Nedá se říct, že jsme trénovaly
víc. Není moc času. Pokazily jsme
požární útok kvůli banalitě – hadice se zachytila do tkaničky od botasky a už byl technický problém.
Měly jsme až třetí čas. Musely
jsme proto zabojovat ve štafetě a
podařilo se,“ netajily se obrovskou
radostí otaslavické hvězdy. Ve štafetě i běhu byly skutečně jedničkami. Andrea Frgálová, Jana Vyroubalová a Veronika Kaplánková obsadily první tři místa v hodnocení
jednotlivců a přispěly ke konečnému celkovému vítězství družstva.
Otaslavické hasičky prostě letos
zvítězily na celé čáře. Na druhém
místě skončila děvčata z SDH
Ochoz a třetí Bedihošť. V soutěži
bylo celkem 5 družstev žen. To v
soutěži mužů byla daleko větší

konkurence. Na start jednotlivých
disciplín se postavilo 12 družstev –
vítězů okrskových kol soutěže.
„Třinácté družstvo z SDH Rakůvka svou účast odvolalo z důvodu
pohotovosti. Likvidovali následky
noční bouřky. Doufám, že dokončíme dnešní soutěž bez deště. Museli bychom vyřadit z dráhy pro
štafetu překážku, na mokré trávě
by mohlo dojít k úrazu,“ obával se
velitel soutěže Vladimír Kyselák.
V nejlepší kondici se předvedli hasiči z Pěnčína. Zvítězili v soutěži
družstev a úspěšní byli i Martin
Bartoš a Lukáš Oščádal, kteří skončili v hodnocení jednotlivců na
stříbrném a bronzovém stupínku.
Jako druzí se umístili hasiči z Brodku u Konice. Třetí místo obsadili
hoši z SDH Domamyslice. Vloni
byli vítězi soutěže družstev, letos si
odváželi alespoň titul nejlepšího
jednotlivce – Jan Čunderle byl nej- Děvčata z Bedihoště dosáhla nejlepšího času v požárním útoku.

Překonat dvoumetrovou bariéru je jen jednou z překážek štafetového běhu.

rychlejší v běhu na 100 metrů s překážkami.
Letos musel pořadatel soutěže
Okresní sdružení hasičů (OSH) v
Prostějově rozlousknout oříšek,
kde okresní kolo uspořádat. Sportovní areál Lerk v Prostějově, kde
se soutěže v minulých letech konaly, nebyl technicky způsobilý.
„V Prostějově ani jinde v regionu
není bohužel jiný vhodný sportovní areál pro tak rozsáhlou akci. Nakonec jsme využili nabídky Želče,“ zdůvodnil změnu starosta
OSH Jan Brabec. O sportoviště i
zázemí pro víc než tisícovku účastníků se postarali místní hasiči i vedení obce na výbornou.
-jp-

V Nezamyslicích patřily k sobě stovky dětí při společném setkání
Setkání v zeleném – tradiční akci na konci školního roku pro
všechny školáky i předškoláky,
mládež z dětských domovů a
stacionářů pro zdravotně postižené a handicapované děti zorganizovalo už potřetí občanské
sdružení Patříme k sobě. Na
kynologickém hřišti v Nezamyslicích předvedli svou dovednost
a pohotovost hasiči a vojáci.
Sportovní areál doslova zaplavilo
670 dětí z mateřských i základních
škol z Nezamyslic, Doloplaz,
Dřevnovic, Mořic, Víceměřic, Vrchoslavic, Tištína a Dobromilic,
děti z Dětských domovů v Plumlově, Prostějově a Brně a ze speciální školy z Brna, přišli i klienti
místního Domova na zámku. A
skutečně se bylo na co dívat, co si
osahat a vyzkoušet. Hasiči z Němčic nad Hanou, Tištína, Vrchosla-

vic a také místní jednotka, předvedli svá hasičská zásahová auta a
cisterny. Prohlédnout si všechny
nástroje, spustit houkačku, nebo si
vyzkoušet pravou hasičskou helmu je přáním každého kluka i dívky. Nadšenci pro současnou i historickou vojenskou techniku se
měli také na co koukat díky exponátům Nadace leteckého historického spolku Vyškov.
Ale největšímu a zaslouženému
zájmu se těšila velkolepá armádní
show v režii 23. vrtulníkové základny E. Beneše z Přerova. Především to byl přílet obřího 12-titunového vrtulníku, který dostal
přezdívku „létající autobus,“ jelikož pojme až 23 osob. Než dosedl
na travnatou plochu kynologického hřiště, vyplivl ze svých útrob
šestici parašutistů, a pak z něj vypochodovali vojáci z přerovské

Zmáčknout kohoutek na takové parádní zbrani – sen každého kluka.

Vojáci předvedli dětem výběr
toho nejlepšího z bojových
umění
základny, kteří posléze předvedli
korejské bojové umění musado.
Výsadek parašutistů z Dukly Prostějov se utkal v malém Mistrovství Nezamyslic v přistání na přesnost . Tři nejlepší – juniorští reprezentanti Miloš Kříž a Jiří Chovan
spolu s asistentem trenéra Tomášem Kosourem si odnesli pěkné
ceny.
„Už sedmadvacet let jsou účinnou
bioochranou přerovského letiště
draví ptáci. Jejich výcvik má na
starosti Pavel Palacký a používáme je k odplašení drobných ptáků.
Pokud totiž dojde například k nasátí malého ptáka do motoru, škody za poškození se mohou vyšplhat až na milionové hodnoty. U
vládního speciálu to může být i
milion dolarů,“ uvedl další atrakci
– výcvik dravých ptáků - moderá-

tor a tiskový mluvčí přerovského
letiště Milan Kouřil. A po pernatých strážcích letiště přišli na řadu
pořádně ostří němečtí ovčáci
Orest, Dora a Fredy. Poslouchají
své pány na slovo, o tom se děti
přesvědčily při ukázce poslušnosti a při několika modelových situacích vyhledávání záškodníka,
osvobození strážného, zneškodnění narušitele i dalších akčních
situacích.
Zajímavé ukázky doplnily ještě
RC modely letadel a vrtulníků, a
pak už na děti čekaly zajímavé
soutěže a také vzduchovky. Střílet
na terč mohly na stanovištích Paintball klubu Vyškov a Military
klubu Prostějov pod bedlivým dohledem jeho členů.
„Setkání v zeleném zcela jistě splnilo svůj cíl. Tím byla jednak
ukázka činnosti jednotlivých složek záchranného systému pro zábavu i poučení, ale zejména také
společné setkání dětí bez zdravotního omezení s dětmi a mládeží s
handicapem,“ vysvětlil myšlenku
sbližování předseda občanského
sdružení Patříme k sobě Martin
Dostál.
Záštitu nad akcí převzala exministryně Vlasta Parkanová a finančně
přispěly obce Nezamyslice, Tištín, Dobromilice, Doloplazy,
Dřevnovice, Mořice a Vrchoslavice.
-jp-

Stoleté výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Bílovicích mělo slavnostní ráz díky svěcení nového praporu. Zavzpomínat s pamětníky na společný boj
s plameny nebo s vodním živlem
při záplavách, pobavit se při
ukázkách historické techniky a
ocenit výhody moderního vybavení přijeli i hasičské sbory z Nivy, Alojzova i dalších obcí Prostějovska.
Svou účastí ozdobili oslavy i profesionální hasiči z prostějovského
Hasičského záchranného sboru.
Jejich výkon ve slaňování z vysoké plošiny byl excelentní a plošina
pak umožnila zástupu zájemců
prohlédnout si svou rodnou vísku
pěkně z výšky. Při zásahové akci
se pak blýskla i místní jednotka,
úsměvná ale poučná byla také
ukázka pana Vláčila z Olšan u
Prostějova, který je vyhlášeným
sběratelem všeho co s hasiči souvisí.
„Dobrovolní hasiči musí být stále
připraveni - kdykoliv je potřeba.
Starat se o techniku, ale také o
vlastní fyzičku, k čemuž pomáhají
především soutěže v požárního
sportu,“ uvedl čestný host starosta
Okresního sdružení hasičů Jan
Brabec. A v požárním sportu se bílovickým hasičům daří, jak v okrskové, tak i v okresní soutěži. Největšího úspěchu dosáhlo před čtyřmi lety družstvo žen, které jako celkový vítěz okresní soutěže reprezentovalo Prostějovsko v krajském
kole soutěže v požárním sportu.
Hasiči věnují hodně času mládeži,
ta tvoří téměř třetinu členské základny. Zapojují se do soutěží v požárním sportu a také do mládežnic-

Posvěcená vlajka bude čestnou zástavou bílovických hasičů.
ké soutěže hry Plamen a závodů
branné všestrannosti.
„Práci hasičů pro obec oceňujeme.
Nejen za dobrou reprezentaci v
soutěžích, ale také za pořádání
mnoha akcí pro děti i dospělé a za

výchovu mládeže. Proto obec přispívá na kvalitní technické vybavení hasičů i na zázemí pro trénink a
pořádání soutěží,“ ocenil práci hasičského sboru starosta obce Jan
Toman.
-jp-

Rychlík do stanice „Život“ v Klenovicích
Chcete se projet vlakem? Pozdě.
Zrychlený vlak ze stanice ZŠ Klenovice na Hané do stanice „Život“
odjel 25. června v 15.30 hod.
Právě v tomto čase začal program,
při kterém byli slavnostně vypraveni do života žáci třídy 9.A.
Že cesta nemusí být vždy dlážděná
růžemi, ale i trním, jim ve svých
vystoupeních předvedli mladší
spolužáci.

Starostové jednotlivých obcí dekorovali žáky ze svých vesnic. Zástupce klenovské obce pan Cetkovský předal všem absolventům
drobné dárečky a dívkám květinu.
Po slavnostním dekorování následoval jako odměna pro učinkující
program v podobě vystoupení skupiny historického šermu z Přerova.
Po večeři si děti zařádily na diskotéce, kterou jako vždy z řad rodičů

zajistil pan Hofman. Náš dík patří
nejen jemu, ale i panu Uvízlovi za
finanční sponzorský dar.
Za organizaci a zdárný průběh celé akce se zasloužila paní učitelka
Mgr. Helena Kaprálová.
kolektiv učitelů 1. stupně
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PlumLove každým rokem získává na obrátkách
Letos už po třetí proběhl multižánrový festival PlumLove,
kde hudebníci předváděli od
pátku 26. června až do neděle
vše, co umí. Nebyly to však jen
koncerty, ale také divadla nebo
projekční filmy. Novinkou byla
letos druhá stage postavená v
kempu Žralok, takže se
návštěvníci měli možnost rozhodnout mezi tradiční scénou
na Plumlovském zámku a mezi
podiem. Festival PlumLove se
během dvou let, stal významnou kulturní a společenskou
akcí a má potenciál k tomu stát
se stálicí na letních programech
open-air festivalů. Účastníci
festivalu si mohli zkusit žonglovat nebo navštívit kamenný
sál, kde po celý víkend běžely
projekce studentských nezávislých filmů. Počet návštěvníků
každým rokem roste a i přes deštivé počasí byla hojná účast.
Vstupné bylo sto padesát korun
na den nebo tři sta korun na celý festival a výtěžek bude věnován na dobročinné účely - část
obnosu pomůže k rekonstrukci

prostoru Plumlovského zámku.
Součástí festivalu byl i Inko
stánek s drogovou prevencí,
který zajišťuje organizace Podané ruce. „PlumLove je unikátní díky své jedinečné poloze
a díky spojení historie Plumlovského zámku s obrovskou
zásobou hudebních a uměleckých talentů současnosti,“ tvrdí
jeden z organizátorů.
V pátek v 15 hodin to vše vypuklo na obou hudebních scénách zároveň. Vystoupilo dvanáct skupin, jako jsou Vyluhovaný čaj, Promile, Graffiti Jam
a prostějovské kapely Main
street ska band, Rage against
the machine revival, Unna, Sto
chutí, Něco mezi, Sethi, Allen a
na závěr ve tři hodiny Im cyber.
Sobotní program trval až do pozdních ranních hodin a během
té doby vystoupili CLICK JOE,

OLI_N, YOSH aka JOSHEK,
DAHO
&
GINGER,
CARL.EXE, AISERSOZE,
KliKA BOYZ aka ALA vs.
SUBSIST, Laxemberk, Rythm
Brother, LB1, Mutha'shape,
Sauria, Převážně nevážně, 3F
crew, Green Smatroll a tečkou
sobotního večera byl Splitter
and Karl. Bohužel nedorazil
Mooris a Boris, kteří měli poruchu na autě, a proto se natáhly
časy předchozích i následných
účinkujících. Neděle se nesla v
duchu divadla, kde své herecké
umění předvedli mladí herci z
divadla Point s pohádkou Cantervillské strašidlo, Ženské z
DS Tragaču, zazněly kramářské písně, Recitál Michaela
Lužného a PlumLove byl ukončen pohádkou Tři sestry a jeden prsten. „Letos byla spodní
stage poprvé a myslím, že se

akce velmi vydařila. Na pen- které jsme pozvali,“ dodává orězích jsme ztrátoví určitě neby- ganizátor akce David Drexler.
li a zásluhu na tom měli ti nej-vevilepší DJ´s z České republiky,
Foto: Tomáš Drtil

Divoký západ přímo v srdci Moravy
Atmosféru divokého západu a vše
co k tomu neodmyslitelně patří –
kovbojové a pistolníci s kolty proklatě nízko u pasu, indiáni a divocí koně, dlouhonohé tanečnice v
salónu, zlatá horečka – to vše a
mnoho dalších nezapomenutelných zážitků nabízí Western park
v Boskovicích. Jeho atmosféra dokáže pohltit děti stejně jako dospělé, kteří se vrátí do časů, kdy hltali mayovky plné romantiky a napínavých přestřelek.
Ve westernovém městečku může
vzrušující příběhy a nepřeberné
množství atrakcí a zábavy prožít celá rodina za jediný den. Areál přírod-

ního parku ve stylu divokého západu
se rozkládá na téměř dvacítce hektarů pískovcového lomu na okraji Boskovic.
„Začínali jsme před 16 lety a postupně jsme přidávali jednu atrakci
za druhou. Dnes už nabízíme tři
představení a celou řadu dalších zajímavých akcí, soutěží, country bálů,
nefalšovaný kabaret, zkrátka život
indiánů a kovbojů jako na dlani,“ nastínil den plný zábavy a zážitků majitel Luboš Jerry Procházka.
Program v přírodním amfiteátru
upoutá letos malé i velké návštěvníky trojicí strhujících představení a
show na koních. Poklad Apačů ve
Velkém amfiteátru je skvělé představení s tím pravým nádechem divokého západu – divoká jízda na koních,
honáci dobytka, indiáni, kovbojové
předvádějí nezapomenutelné kousky a um při drezuře koní ve strhujícím příběhu. Romantiku a napětí
umocňuje ještě víc noční představení.

Vinnetou jak ho znáte – to je příběh
inspirovaný příběhy Karla Maye.
Divoká jízda na koních ve víru indiánských bubnů, napětí, přestřelky
lotrů a indiánů plné zvratů. Vinnetou, Old Firehand, zlosyn Santer a
banda zlotřilců. Představení, které
diváci sledují od začátku do konce se
zatajeným dechem.
Vinnetou jak ho neznáte – to je parodie na známé příběhy plná gagů a
překvapení, která pobaví a polechtá bránice diváků. Ani tady nechybí dusot koňských kopyt, přestřelky a napínavé příběhy. Vše odlehčené v úsměvném tónu. Hvězdou
všech představení je známý herec a

moderátor Mario Kubec v hlavní
roli apačského náčelníka Vinnetoua bojujícího za svobodu a spravedlnost.
„A letošní horkou novinkou je nový
Sand City Saloon, který nabízí kulinářské specialitky k uspokojení chutí návštěvníků, ale především skvělý
kabaretní program „Limonádový
Joe“ plný známých postaviček, jakými jsou Arizonská pěnice Tornádo
Lou, cudná bojovnice proti alkoholu
Winifred, Limonádový Joe s kolalokovou limonádou vždy po ruce, pistolníci, tanečnice. Skvělá podívaná
a zábava, která vás vtáhne do období
zlatého věku na divokém západě
konce 18. století,“ naznačil Jerry.
Kabaretní představení je dílem Mario Kubce, který je nejen autorem a
režisérem, ale vévodí i ansámblu
herců.
Výčet všech atrakcí, které mohou
návštěvníci ochutnat je zcela jistě i
Banditś colt show na Main Street, saloony, bary, jízda na divokém býku,
střelba, kozí minifarma a další. Stačí
jedno jediné – vstoupit a celý den si
užívat zábavy. K tomu vás srdečně
zve i známý prostějovský bonviván
Luboš Kramařík, který je indiánským Tongou i pistolníkem.
Veškeré informace na www.westernove-mestecko.cz
-jp-

SOUTĚŽ
Pokud chcete získat dvě celodenní volné vstupenky do Western parku, stačí odpovědět na naši otázku a zúčastnit se soutěže.
Westernové městečko je vzdálené pouhých 45 kilometrů od Prostějova.
Kde ho najdete?
Ze správných odpovědí vylosujeme 2 výherce, kteří získají dvě celodenní
vstupenky.

Kultura & zábava

7. července 2009

* 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, Sportcentrum-ddm, Vápenice 9, Prostějov, www.sportcen
trumddm.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.
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.
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.

KUPÓN č. 27
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

www.mcprostejov.cz, e-mail:
mcprostejov@centrum.cz, tel.
602 364 874, 602 364 868
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.

Vřesovanka.
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@se
znam.cz

Mladá malířka poprvé
představila svou tvorbu

Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
zve své členy i nečleny 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.
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Kino Metro 70
Úterý 7. července:
18.30 Na odstřel
Americký thriller
21.00 Proměny
České filmové drama
Středa 8. července:
18.30 Na odstřel
21.00 Proměny
Čtvrtek 9. července:
18.30 Hannah Montana
Americká rodinná hudební komedie
21.00 Holka z města
Americká romantická komedie
Pátek 10. července:
18.30 Hannah Montana
21.00 Holka z města
Sobota 11. července:
18.30 Hannah Montana
21.00 Holka z města
Neděle 12. července:
18.30 Hannah Montana
21.00 Holka z města
Letní
kinokino
Mostkovice
Letní
Mostkovice

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
PODLESÍ VITČICE pořádá
jako každoročně PYTLÁCKOU ZÁBAVU dne 18. července 2009 od 19.00 hod. K tanci a poslechu nebude chybět
výborná hudba. Občerstvení zvěřinové speciality jsou samozřejmostí. Srdečně zvou pořadatelé.

Výstava: červenec-srpen
Jakub Jansa – grafika 3D DOKUMENT
DĚSIVÉ DUŠE
Bar 12opic, Partyzánská 14,
Prostějov. 3D grafické listy, jejichž prostorovost můžete sledovat v 3D brýlích.

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

FOOD for LOVE – jídlo jako
lék – pro tělo i pro duši. Zveme
všechny zájemce na ZÁŽITKOVÉ KURZY INDICKÉ
KUCHYNĚ. První kurz
proběhne ve čtvrtek 9. července
od 19.30 hod. v PV. Bližší informace a přihlášky na tel.: č. 731
445 474 nebo na e-mailové adrese: muni.prija@centrum.cz

Na konci června vystavila své
obrazy v Cukrárně Adéla ve
Svatoplukově ul. 86 Veronika
Zapletalová (na snímku Michala Muchy z vernisáže).
Malbě se Veronika (nar. 25.
května 1988 v Prostějově) věnuje od útlého dětství. Od svých
pěti let navštěvovala Základní
uměleckou školu Vl. Ambrose v
Prostějově. Pod vedením akademické malířky Dočkalové se celou školní docházku učila tajům

Správná odpověď z č. 25: Na snímku je ulice Svatoplukova č. 20. Vylosovaným výhercem se stává
František Patz, Krasická 41. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své
odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 14. července 2009, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 20.
července 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV,
WOLKEROVA 37.

výtvarnictví. V roce 2003 byla
Veronika Zapletalová přijata na
Střední školu uměleckých řemesel v Brně, obor průmyslový design. Střední školu ukončila maturitou v roce 2007. V současné
době studuje animační tvorbu na
fakultě umění Ostravské univerzity.
Tvůrčí záběr Veroniky Zapletalové je široký. Maluje olejovými
barvami na plátno, věnuje se
akvarelu, kresbě přírodním
uhlem, rudkou a tuší, používá
také kombinované metody. Na
vernisáži výstavy konané 26.
června Veronika představila
také výsledky školních cvičení
ze současného studia - své první
animované filmy.
-bp-

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: Prostějov
Dne: 18.7.2009 od 8:00 do
10:30 hod. - vypnutá oblast: celý areál DSO Za Olomouckou
ul.
Dne: 20.7.2009 od 7:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: Palečkova č. 7, 5, 3, 1a.
Obec: Kralice na Hané
Dne: 22.7.2009 od 7:30 do
13:30 hod. - vypnutá oblast:
část ul. Bedihošťská - novostavby RD za č. 19 po č. 338.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Úterý 7. července:
21.30 Ženy
Americká komedie
Středa 8. července:
21.30 Hlídač č.47
Český film
Čtvrtek 9. července:
21.30 Válka nevěst
Americká komedie
Pátek 10. července:
21.30 Peklo s princeznou
Česká filmová pohádka
Sobota 11. července:
21.30 Milionář z chatrče
Slumdog Milionaire
Britsko indický film
Neděle 12. července:
21.30 Bolt - pes pro každý případ
Animovaný rodinný film
Disco
club SIMETRIX
Simetrix
Pátek 10. července:
DJ Martin Čapka
Sobota 11. července:
DJ Iceman
Apollo
13
Apollo
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Čtvrtek 9. července:
19.00 7. LIVE ON GRAMOFÓN
Pátek 10. července:
20.00 LETNÍ REVIVAL PARTY
Sobota 11. července:
21.00 DRUMSTEP - d´n´b party

Fit klub Line, Újezd 3, PV,
tel.: 608 881 704:
TÝDEN PLNÝ POHÁDEK TÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI V ŠUBÍŘOVĚ 19. –
25.7.2009. Na téma z pohádky
do pohádky. OPEN AIR ZUMBA PARTY – taneční večery v latinsko-americkém rytmu, každý
pátek na letní zahrádce od 20.00
– 22.00 hod. VÍKEND SE CVIČENÍM 9. – 11.8.2009 V ŠUBÍŘOVĚ, ubytování, polopenze, 15 hod. cvičení (zumba, aerobik, MTV dance, power jóga).
Hlídání dětí zajištěno.
www.fitklublinie.cz

Berani - 21.3.-20.4. Lenošení vám jde, v tom jste naprostí experti.
Ale máte recht, kdo by se v tuto dobu honil. Jenomže uprostřed týdne vás čeká šok, jenž vás donutí vstát z postele a urychleně jednat.
Býci - 21.4.-21.5. Máte dostatek nápadů, chybí vám jen někdo, kdo
by je společnými silami pomohl realizovat. Ideální řešení je obrátit se
na někoho z rodiny, protože v soukromí toho chcete hodně změnit.
Blíženci - 22.5.-21.6. Přestaňte být naivní a nemyslete si, že štěstí se
unaví a přijde za vámi samo. Musíte mu jít každopádně naproti.
Zkuste v první fázi investovat větší peníz do menší hazardní hry.
Raci - 22.6.-22.7. Pohoda se u vás tento týden bude střídat s nudou.
V jednu chvíli nebudete vědět, jak se zabavit a odehnat tak chmurné
myšlenky. Máte ale jediné štěstí, že partner si bude vědět rady.
Lvi - 23.7.-23.8. Užíváte si slastné chvíle, po kterých jste toužili celý
rok. Vaší jedinou starostí teď je, abyste se nespálili na sluníčku. Mohli byste ale zatelefonovat domů, abyste měli klid.
Panny - 24.8.-23.9. Jste čerstvě zamilovaní a udělejte všechno proto, aby vám to vydrželo co nejdéle. Což o to, teď to půjde asi celkem
snadno, horší to ovšem může být po návratu z dovolené.
Váhy - 24.9.-23.10. Váš kolega vás neustále obtěžuje, takže je nejvyšší čas se toho sprosťáka zbavit. Požádejte přítele, aby mu prozatím
vlepil pár facek. Jinak se můžete ve středu těšit z výhry ve Sportce.
Štíři - 24.10.-22.11. Jste poměrně emotivní a tak není divu, že vás nečekaná zpráva o vašich financích pořádně rozpálí. Musíte si ovšem
uvědomit, že za menší krach si můžete sami svojí nerozvážností.
Střelci - 23.11.-21.12. Zachovejte klid, hádka s partnerem z minulého týdne na vás ani na něm nezanechá žádné výrazné stopy. Nikdo
nejste pomstychtiví a tak se celkem lehce opět krásně udobříte.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Můžete se pustit i do něčeho riskantnějšího, nemusíte už stát při zdi a bát se, že něco zkazíte. Uvidíte, že
hned první dílčí úspěch rapidně zvedne vaše sebevědomí. Tak do toho!
Vodnáři - 21.1.-19.2. Budete muset hodně lidem vysvětlovat své
kroky, které hodláte tento týden udělat. Při realizaci svých cílů totiž
budete chtít kráčet přes mrtvoly, což se ostatním rozhodně líbit nebude.
Ryby - 20.2.-20.3. Dostanete velice zajímavou nabídku, která se jen
tak neodmítá. Má to ovšem jeden háček, budete muset na nějaký čas
opustit své rodné hnízdo. Určitě se to ale vyplatí, takže neváhejte.

7.července 2009
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Putovní pohár mezinárodní soutěže Studenti CMG navštívili kamarády v Nizozemí

ANTROPOID opět v Prostějově

Prostějovští elitní vojáci u památníku plukovníka Jozefa Gabčíka
Ve dnech 29. června až 2. července 2009 se příslušníci 102.
průzkumného praporu generála Karla PALEČKA, roty
hloubkového průzkumu, účastnili 14. ročníku mezinárodního
klání výsadkového víceboje
ANTROPOID. V této prestižní
soutěži elitních jednotek obsadili první místo. Na druhém a
třetím místě se umístily průzkumné hlídky z Čínské lidové
republiky.

Antropoid je soutěž organizovaná pro příslušníky elitních
vojenských jednotek, speciálních sil a specializovaných
policejních jednotek. Organizátorem této soutěže je 5. pluk
speciálního určení a Štáb pro
speciální operace GŠ Ozbrojených sil Slovenské republiky.
Obsahem této soutěže je soubor vojensko-odborných disciplín charakteristických pro
činnost průzkumných jedno-

tek a jednotek speciálních sil.
„Cílem je připomenout tradice
výsadkových průzkumných jednotek a jednotek speciálního
určení, demonstrovat jejich připravenost a samozřejmě rozšiřovat spolupráci mezi těmito elitními jednotkami v rámci evropských a transatlantických struktur,“ vysvětlil vrchní praporčík
102. průzkumného praporu prap.
Daniel Indra.
Slavnostním nástupem a uctěním

Po souši i vodou se naši vojáci prodírali k vítězství v mezinárodní soutěži

památky plukovníka in memoriam Jozefa Gabčíka s položením
věnce k jeho památníku byl v
pondělí 29. června o páté hodině
odpolední 14. ročník výsadkového víceboje ANTROPOID 2009
oficiálně zahájen. Velitel 5.pluku
speciálního určení plukovník gšt.
Ľubomír Šebo přivítal 13 soutěžících hlídek z Belgického
království, České republiky,
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Čínské
lidové republiky, Holandského
království, Chorvatské republiky, Spojených států amerických a
hostitelské země Slovenské republiky.
Pro každý ročník soutěže je charakteristická výjimečnost, jako
například překážka Vodního díla
Žilina či hradu Lietava. Ani tento
rok nebyl výjimkou. Příslušníci
102. průzkumného praporu museli zdolat nástrahy a překážky
výcvikového prostoru Lešť, součástí kterého je i Středisko výcviku boje proti terorismu a organizovanému zločinu.
Na průzkumnou hlídku 102.
průzkumného praporu z Prostějova ve složení prap. Martin
Mahr, pprap. Tomáš Jandera,
nrtm. Pavel Koruňák, rtm. Lukáš Zderčík., rtm. Lukáš Pecháček čekalo měření sil ve
dvou etapách – denní a noční.
První etapa měla 9 kontrolních
bodů a byla dlouhá 30 kilometrů, druhá etapa měla 4 kontrolní body a její délka byla 17 kilometrů. Během soutěže překonávali různé přírodní a umělé
překážky. Soutěžní maraton byl
zahájen vysazením na padácích
z vrtulníku Mi-17 do neznámého prostoru. Na trati museli členové průzkumné hlídky plnit
různé úkoly v několika disciplínách,
např.
překonání
strážných a ukořistění munice,
překonání skalnatého masívu
prostřednictvím horolezeckých
technik a lezeckého materiálu,
únik přes vodní hladinu, střelba
z pohybujícího se vozidla a podobně.
Příslušníci 102.průzkumného
praporu stejně jako v roce 2006,
kdy tuto soutěž také vyhráli, dokázali, že mají své nezastupitelné
místo mezi elitními průzkumnými jednotkami světového
měřítka.
Daniel Indra

Výměnné pobyty studentů
CMG ve spolupráci s partnerskou školou Emmaussecollege
v Rotterdamu patří již několik
let do plánovaných akcí školy.
V první časti celého projektu
přijeli holandští studenti se
svými pedagogy do Prostějova,
kde pobývali v hostitelských
rodinách studentů Cyrilometodějského gymnázia. Holandští
studenti jsou velmi akční, a proto byl i program připravován
tak, aby se nikdo nenudil. Ve
spolupráci se školním klubem
Oáza se všichni zúčastnili hry s
plněním úkolů na mnoha místech Prostějova a blízkého okolí, završenou návštěvou Lanového centra Proud v Olomouci, kde překážky na nízkých i vysokých lanech holandské kamarády velmi zaujaly.
Nejen zábava, ale i poznání
hostitelské země, jejích reálií,
tradic, historie a přírodních krás
je cílem tohoto projektu, samozřejmě spolu se zdokonalováním jazykových komunikačních dovedností. Kousek historie mohli studenti zažít při
společném výletu do Brna se
zastávkou u slavkovské mohyly a v muzeu a dále při návštěvě
našeho krajského a zároveň tolik historického města Olomouce. Krásy a rozmanitost naší
vlasti se prostřely před našimi
hosty při netradiční prohlídce
podzemí Moravského krasu

Společná fotografie prostějovských a rotterdamských studentů
spojené s plavbou na lodičkách
po říčce Punkvě. Prohlídka
hlavního města Prahy zahájila a
také zakončovala celý pobyt .
Druhý týden v červnu pak odstartovala druhá etapa projektu
a zároveň s ní i letadlo, které
dopravilo naše studenty do
Rotterdamu, kde se jich ujaly
hostitelské rodiny a teď již
známí kamarádi a pedagogové.
Možnost trávit v rodinách společné večery a také celý den –
neděli, bylo obohacující a
přínosné nejen po stránce procvičení cizí řeči – převážně
angličtiny, ale také jako možnost nahlédnout do života holandské rodiny. Pro studenty
byl připraven bohatý poznávací a také zábavně postavený

Přestože byl červen, studenti CMG se do Severního moře
odvážili vstoupit jen po kotníky

program. Při prohlídce Amsterdamu nemohla chybět atraktivní plavba lodičkami po světoznámých kanálech, které jsou
pro nás neobvyklou dopravní
síti v hlavním městě Nizozemí.
Při návštěvě nejznámějšího
muzea Rijksmuzeum mohli naši studenti na vlastní oči shlédnout obrazy světově proslulých
malířů, o kterých se učili –
Rembrandt, Vermeer. Nizozemí je přímořský stát, a tak není
divu, že jeden den byl věnován
výletu k Severnímu moři. Z fotografie je patrné, že přestože
byl červen, dále jako „po kotníky“se nedalo jít. Přístavní
město Haag je významné z důvodu sídla nizozemské vlády,
parlamentu a královny, ale také
mnoha dalších organizací mezinárodního významu.
Přínos těchto výměnných pobytů se projevuje většinou v navazování
mezinárodních
přátelství a kontaktů, které pokračují i v následujících měsících většinou díky moderním
komunikačním technologiím.
Důkazem bylo i chvílemi emocionální loučení na letišti. Ze
zkušeností víme, že nebývá
výjimkou ani následná soukromá návštěva hostitelské rodiny.
Pro někoho se nevšedním zážitkem stal i první let letadlem a
pohled na svět „s nadhledem“.
Tak za rok zase nashledanou….
Barbora Gambová

Vrahovické školačky dekoroval ministr vnitra
Základní škola Vl. Majakovského z Prostějova-Vrahovic
opět letos uspěla v celostátní
soutěži „Svět očima dětí“. Karolína Kůrková a Barbora
Valoušková se umístily v oblasti výtvarné a literární na
předních místech a ceny jim
předal osobně ministr vnitra
Martin Pecina.
Letošního 6. ročníku se zúčastnilo celkem 1 320 školáků z 245
školských zařízení z celé republiky. Vyhlášení výsledků a
ocenění těch nejlepších prací
proběhlo opět velmi slavnostně
v Majakovského sále Národního domu na pražských Vinohradech ve středu 25. června za
účasti ministra vnitra a dalších
představitelů státu.
„Cílem soutěže, kterou vyhlašuje odbor tisku a public relation ministerstva vnitra, je prevence sociálně patologických
jevů a zvyšování informovanosti prostřednictvím tvůrčí
činnosti dětí v oblasti výtvarné,
literární, audiovizuální a ve
výpočetní technice,“ ozřejmila
ředitelka ZŠ Majakovského ve
Vrahovicích Vlasta Ambrožová. Žáci zpracovávali různou
formou témata týkající se aktu-

Karolína Kůrková, Barbora Valoušková a Kristýna Kucharičová s Ivou Janžurovou.
álních společenských problé- Valoušková ze 7. třídy. Umístimů, jako například Bezpečně la se na skvělé třetí příčce tenpěšky i na kole, Dobrý sluha, tokrát v literární oblasti na téma
ale zlý pán, Mobilní telefony a „Mobilní telefony a kyberšikakyberšikana, Chraň své osobní na“.
údaje.
Vyhlášení výsledků moderoval
Karolína Kůrková z 5. třídy zís- Vlasta Korec a na bohatém kulkala vynikající druhé místo ve turním programu se podílela řavýtvarné oblasti na téma „Bez- da známých umělců. Pro děti
pečně pěšky i na kole“ v kate- nezapomenutelný den byl
gorii mladších žáků. Mezi sta- umocněn návštěvou kulturních
ršími žáky zabodovala Barbora památek Prahy.
-jp-

Karolína Kůrková, Barbora Valoušková a ředitelka Vlasta
Ambrožová v reprezentativních prostorách Národního domu v Praze.

06:45- Dexterova
laboratoř IV (11)
07:10- Tom a Jerry:
Rychle a chlupatě
08:25- Velká potopa (S)
10:10- Jak se Franta naučil bát
10:55- Zelená karta
13:05- Procházka v oblacích
15:00- Jan Hus
17:05- Mr. Bean:
Největší filmová
katastrofa
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VIII (12)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:10- Jak se staví sen
22:00- Myšlenky zločince I (18)
23:00- Božská mrcha II (14)
23:50- Wolffův revír I (4)
00:40- Volejte Věštce
02:20- Medicopter 117 I (7)
03:10- Autosalon
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05.00 - Cizinec
mezi svými
05.30 - Správy STV
05.55 - Klíč
06.20 - Kalendárium
06.35 - Evropa dnes
07.00 - Kultura.cz Ostrava
07.25 - Kultura.cz
07.50 - Legenda
o princezně Anežce
08.30 - Panorama
09.10 - Čétéčko
09.30 - Ohnivý máj
10.50 - Film o filmu Babí léto
11.05 - Babylon
13.05 - Spirituál kvintet
U svatého
Salvátora
14.00 - Reformátor a kacíř
15.00 - Slavnostní
bohoslužba k uctění
mučednické
06:00
smrti Mistra Jana Husa
Podivuhodná
dobrodružství
16.30 - Ondřej Vaculík
ošklivého káčátka
- kostelník
07:20 Klokan Joey
16.55 - Tom Jones
09:10 Jezerní královna
19.00 - Hry handicapovaných
10:55 101 dalmatinů
talentů
12:50 Úžasňákovi
20.00 - Koncert u příležitosti
15:05 Mr. Bean
udělování
15:35 Sestra v akci 2
Nobelových cen
17:40 Jak utopit dr. Mráčka
za rok 2008
aneb Konec vodníků
v Čechách
21.45 - Krásný ztráty
19:30 Televizní noviny
22.25 - V odborné péči (36/43)
Sportovní noviny
22.45 - Q
Počasí
23.15 - Rozvrat
20:00 O zvířatech a lidech (6)
00.55 - Ramón Vargas v Praze
21:00 Víkend
02.40 - Čtenářský deník...
21:40 Noc patří nám
Petr Král:
23:55 Štvanci
02.55 - Česko jedna báseň:
00:40 Playmate roku 2001
J. H. Krchovský
01:10 Novashopping
01:30 Zvěrokruh II (2)
03.05 - Den D (13/13)
02:20 Konec vysílání
03.45 - Ondřejova filmová
škola
04.00 - Československý
filmový týdeník
(736/2379)
06:35Teleshopping
04.10 - Lovy beze zbraní

05.00 - Barvy života
06.00 - Dobrý voják
Švejk
07.45 - Svět Elmo (37,38/56)
08.15 - Ať přiletí čáp,
královno!
09.50 - Zpívánky
09.55 - Modrá linie: Sicílie
10.55 - Zeměpis světa
11.15 - Strážnice 2009
12.00 - Zprávy
12.05 - Dance World 2009
12.45 - Mirabelino
domácí kino (5/26)
13.00 - Škola ve mlejně
14.05 - My holky z Městečka
14.35 - Pošťák Pat II. (5/26)
14.50 - Poslušně hlásím
16.25 - Ignis Brunensis 2009
16.50 - Zlínský
festivalový týden
17.20 - Artuš, Merlin a Prchlíci
18.35 - Zpívánky
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 (3/4)
21.00 - Na cestě
po Krkonoších
21.30 - Festivalové
vteřiny 2009
21.40 - Babí léto
23.20 - Losování Šťastných
deset a Šance
23.25 - Sex ve městě IV
23.55 - Cream: Živě v Royal
00.55 - Oblasti ptačí a lidské
aneb Natura
01.35 - Z metropole
02.00 - Týden v regionech
Brno
02.25 - Týden v regionech
Ostrava
02.55 - Spřízněni
bláznovstvím
03.25 - Poslušně hlásím

Pondìlí

22:50
00:25
01:10
01:30
02:20
03:10
04:10
05:00

20:00
21:55

17:25
17:50
18:40
19:30

05:59
08:30
09:25
11:30
11:35
12:05
12:35
13:25
14:20
15:15
16:05
17:00

15.40 - Svět zázraků:
Červená a bílá
16.10 - Architektura snů
17.00 - Štíty království českého
17.30 - Opravdová věda (5/6)
17.55 - Divnopis - Jalubí
18.00 - Televizní klub
neslyšících
18.30 - Babylon
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Zatopené osudy
19.30 - Sabotáž
20.00 - Ghetto
21.50 - Chyba aneb muž
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Ženský hlas
23.35 - Hudební studio M
00.05 - Tudy kráčeli bratři
00.40 - Jiří Pavlica pohledem
Václava Křístka
00.55 - Šumné Slovácko
01.15 - Barokní vila na Moravě
01.45 - Velehrad
02.05 - Náš venkov
02.25 - Světci a svědci
02.35 - Znamení a rituály
02.50 - Sváteční slovo
02.55 - Cesty víry
03.15 - Křesťanský magazín
03.30 - Exit 316: Jiná dimenze
03.50 - Strážnice 2009
04.30 - Ignis Brunensis 2009

05:00
Novashopping
Snídaně s Novou
Zorro: Meč a růže (97)
Žut
Tescoma s chutí
Nová cestománie
Lenssen & spol.
Komisař Rex V (11)
Ženatý se závazky
Walker, Texas Ranger
Hvězdná brána X (5)
Las Vegas: Kasino V (12)
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Dva a půl chlapa (7)
Vražedná čísla III (10)
Kriminálka Las Vegas
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Protivný sprostý holky
Námořní vyšetřovací
služba IV (1)
Božská relikvie
Kriminálka New York
Novashopping
Rady ptáka Loskutáka
Rychlý prachy
Áčko
DO-RE-MI
Novashopping

Ètvrtek

05.00 - Království
za koně (2/9)
05.20 - Počesku
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Pošťák Pat II. (7/26)
08.45 - Mirabelino domácí
kino (7/26)
09.00 - Měsíční víla
09.45 - Jak Kačenka hledal
a tátu
10.25 - Kaviár jen pro přátele
11.30 - Když náš táta hrál
12.00 - Zprávy
12.30 - Bylo nás šest (2/6)
13.30 - Medicína pro 21.
století
13.45 - Návrat do ráje II
14.35 - Doktorka Quinnová II
15.25 - Kašmír a Ladak (2/4)
15.45 - Výpravy
16.05 - Pytlíkov
16.15 - Šikulové
16.30 - Animované písničky
16.35 - Pošťák Pat II. (8/26)
16.50 - Mirabelino domácí
kino (8/26)
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
05.00 - Auto Moto 21.35 - Dobře naladěná kytara
22.30 - Losování Šťastných
Revue
deset a Šance milion
05.30 - Správy
22.35 - Festivalové vteřiny
STV
22.45 - Avignonské proroctví
05.59 - Dobré ráno
23.40 - Blues ze Staré Pekárny
08.30 - Panorama
00.20 - Návrat do ráje II
09.10 - Babylon
09.35 - Zapomenuté výpravy 01.10 - Bolkoviny
02.00 - Pětka v Pomeranči
10.00 - Architektura snů
02.30 - Sabotáž
11.00 - Svět zázraků
02.55 - Události v regionech
11.35 - AZ-kvíz
03.20 - Události v regionech
12.00 - Chalupa je hra
Brno
12.25 - Přežili rok 2000 (2/9)
03.45 - Události v regionech
12.40 - Aquanauté
Ostrava
13.40 - My holky z Městečka (
04.10 - Regiony ČT24
14.10 - Věda je zábava III
04.35 - Osudové okamžiky
14.35 - Pomáhejme si

06:25Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř IV
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Deník zasloužilé
matky III (3)
08:10- Přátelé VIII (13)
08:35- M*A*S*H (119)
09:00- M*A*S*H (120)
09:30- Policie - New York
VIII (2)
10:25- Případ pro Sam II (18)
11:20- To je vražda, napsala
12:15- Drzá Jordan III (2)
13:05- Deník zasloužilé matky
13:35- Sabrina mladá čarodějnice VI (6)
14:05- Muži na stromech I (
15:00- Chirurgové I (8)
15:55- Terč
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VIII (14)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:10- TOP STAR magazín
22:15- Sběratelé kostí II (13)
23:15- Pavilon žen
01:30- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:10- Medicopter 117 I (9)
04:55- TOP STAR magazín
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06:35- Tutenstein
07:00Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Deník zasloužilé matky
08:35- M*A*S*H (121)
09:00- M*A*S*H (122)
09:30- Policie - New York VI
10:20- Případ pro Sam II (19)
11:10- To je vražda, napsala
12:05- Drzá Jordan III (3)
13:00- Deník zasloužilé matky
13:30- Sabrina mladá čarodějnice VI (7)
14:00- Muži na stromech I
14:55- Chirurgové I (9)
15:50- Maska junior
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VIII (15)
20:00- Letiště (6)
21:10- Zoufalé manželky
IV (8)
22:10- Myšlenky zločince
I (19)
23:05- Instinkt zabijáka (10)
23:55- Wolffův revír I
00:50- Volejte Věštce
02:40- Výklad snů
03:35- Medicopter 117 II (1)
04:25- Carusošou
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Pátek

05.00 - Bydlení je hra
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Pošťák Pat II. (8/26)
08.45 - Mirabelino domácí
kino (8/26)
09.00 - Rudolf Těsnohlídek
09.20 - Chvilky s Miroslavem
Horníčkem a jeho přáteli
09.50 - Hudební profil Karel Zich
10.20 - Postřehy odjinud
10.25 - Halabalašou
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Z Divadélka pod věží
13.35 - Domácí lékař aneb Nic
není jen tak Dna
13.45 - Návrat do ráje II
14.35 - Krásy evropského
pobřež
14.40 - Simpsonovi XVIII
15.05 - Benjamin Kvítko
15.30 - Let 29 (4/30)
15.55 - Ovečka Shaun (2/40)
16.00 - Daleká cesta
za domovem (19/39)
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
kriminalistiky (6/26)
05.00 - Neznámá
Země - Svět podle 20.55 - 13. komnata
Petra Rezka
Thora
21.30 - Uvolněte se, prosím
Heyerdahla 22.15 - Sex ve městě IV
05.20 - U nás v Evropě
22.45 - Festivalové vteřiny
05.30 - Správy STV
22.55 - Losování Šťastných
05.59 - Dobré ráno
deset a Šance milion
23.05 - Rushmore
08.30 - Panorama
00.35 - Losování Euromiliony
09.10 - Přidej se
00.40 - Návrat do ráje II
09.25 - Nedej se
09.45 - Letadlová loď Dwight 01.25 - Všechnopárty
02.10 - Události v regionech
D. Eisenhower
02.35 - Události v regionech
10.35 - Rodinné křižovatky
Brno
11.05 - Zatopené osudy
03.00 - Události v regionech
14.55 - Naivní cesty
11.35 - AZ-kvíz
Ostrava
naivního malíře
12.00 - Kuchařská pohotovost 03.25 - Regiony ČT24
15.10 - Tajemství letu č. 990
03.55 - Krásný ztráty
12.30 - Michaelovy
05:59
16.05 - Sardinie aneb 13
04.30 - Jak se bydlí s historií
experimenty
Snídaně
božských šlápot (10/13)
12.40 - Rozhlédni se, člověče
s Novou
05:59
16.20 - Osm dní zdraví
Snídaně
08:35 Zorro: Meč a růže (99) 13.00 - Dvaasedmdesát jmen
v Evropě
s Novou
09:25 Celesta ve městě
české historie
17.15 - Utajená řeč peněz
08:35 Zorro: Meč a růže (98) 17.35 - Neznámá Země 11:10 Tescoma s chutí
13.20 - O princi Truhlíkovi
05:59
09:25 Číslo 5 žije 2
11:30 Nová cestománie
Svět podle Thora
Snídaně
14.20 - Islandská peříčka
11:30 Tescoma s chutí
12:00 Lenssen & spol.
s Novou
Heyerdahla
14.50 - Genji
11:55 Nová cestománie
12:30
Komisař
Rex
V
(13)
08:35 Zorro: Meč a růže
17.55 - Přidej se
15.05 - Toulavá kamera
12:30 Komisař Rex V (12)
13:25 Ženatý se závazky
09:25 Cordierovi, soudce
18.10 - Nedej se
15.35 - Království divočiny
13:25 Ženatý se závazky
14:20
Walker,
Texas
Ranger
a policajt (3)
14:20 Walker, Texas Ranger 18.30 - Hledám práci
16.05 - Prizma
15:15 Hvězdná brána X (7)
11:20 Tescoma s chutí
18.55 - Zprávy v českém
15:15 Hvězdná brána X (6)
16.25 - Tisíc let české
16:05 Las Vegas: Kasino V
11:30 Nová cestománie
znakovém jazyce
16:05 Las Vegas: Kasino V
17:00 Odpolední Televizní
myslivosti
12:00 Lenssen & spol.
17:00 Odpolední Televizní 19.05 - To nejlepší z klasiky
noviny
17.00 - Svaté srdce
12:25 Komisař Rex V (14)
19.25 - W. F. Bach: Duo G dur
noviny
Sportovní noviny
18.55 - Zprávy v českém
13:20 Ženatý se závazky
Sportovní noviny
19.30 - Pětka v Pomeranči
Odpolední Počasí
14:20 Walker, Texas Ranger
znakovém jazyce
Odpolední Počasí
20.00 - Můj dům, můj Braník 17:25 Dva a půl chlapa (9)
15:15 Hvězdná brána X (8)
17:25 Dva a půl chlapa (8)
19.05 - Alternativní kultura
20.30 - Paní Brownová
17:50 Vražedná čísla III (12)
16:05 Las Vegas: Kasino V
17:50 Vražedná čísla III (11) 22.10 - Film o filmu
20.00
Soukromé
století
18:40 Kriminálka Las Vegas
17:00 Odpolední Televizní
18:40 Kriminálka Las Vegas
Nedodržený slib
20.55
Historie.eu
19:30 Televizní noviny
noviny
19:30 Televizní noviny
22.30 - Události, komentáře
21.45
Milost
pro
monarchii
Sportovní noviny
Sportovní noviny
Sportovní noviny
23.10 - Dokumentární klub
22.15 - Může to být i vaše dítě
Počasí
Odpolední Počasí
Počasí
00.05 - Život jako smrtelná
20:00 Dobrodružství
22.30 - Události, komentáře
17:25 Dva a půl chlapa (10)
20:00 Hospoda (3)
nemoc
Poseidonu (2/2)
23.10 - Eros
17:50 Vražedná čísla III (13)
20:35 15 let TV Nova
01.45 - Q
21:45 Zákon a pořádek:
18:40 Kriminálka Las Vegas
21:40 Odložené případy VI
00.50 - Hledání revoluce
02.10 - POP ART
22:35 Zloději paměti
22:35 Traffic: Nadvláda
19:30 Televizní noviny
01.45 - Barbara Frittoli,
02.50 - Sardinie aneb
00:20 Kriminálka New York
gangů
Sportovní noviny
soprán z Milána
13 božských
01:05 Novashopping
01:10 Novashopping
Počasí
02.05 - POP ART
šlápot (10/13)
01:25 15 let TV Nova
01:35 Noc filmových nadějí
20:00 Muž se železnou
02.40
Co
mám
dělat,
když...?
03.05 - Osm dní zdraví
02:35 Zvoňte dvakrát!
02:20 Paškál
maskou
03.00 - Gipsy.cz
v Evropě
03:05 Rychlý prachy
03:15 Áčko
22:40 Podezření nula
03.55
Svatojánské
04:10 DO-RE-MI
04.00 - Babylon
04:10 DO-RE-MI
00:25 Nahé hříchy
05:00 Novashopping
04.20 - Bílá místa
05:00 Novashopping
Navalis 2009
01:50 Novashopping

Støeda

05.00 - Chalupa
je hra
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Pošťák Pat II. (6/26)
08.45 - Mirabelino domácí
kino (6/26)
09.00 - Hádankář Vojta
09.40 - Zloděj
10.00 - Proměny lidového
kroje
10.30 - Televarieté
12.00 - Zprávy
12.30 - Bambinot (2/6)
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Návrat do ráje II
14.35 - Doktorka Quinnová II
15.25 - Bludiště
15.55 - Nová dobrodružství
Černého Bleska (1/26)
16.20 - Genji
16.35 - Pošťák Pat II. (7/26)
16.50 - Mirabelino domácí
kino (7/26)
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
21.20 - Na stopě
21.45 - Taggart
05.00 - Objektiv
22.35 - Festivalové vteřiny
05.30 - Správy
22.45 - Losování Sportky
STV
a Šance
05.59 - Dobré ráno
22.50 - Losování Šťastných
08.30 - Panorama
deset a Šance milion
09.10 - Kosmopolis
23.00 - Malostranské
09.40 - Mýty a fakta historie
humoresky
10.35 - Podivuhodný svět
00.30 - Návrat do ráje II
11.00 - Mezi námi zvířaty
01.20 - Hledání ztraceného
času
11.35 - AZ-kvíz
01.40 - Podivuhodný svět
12.05 - Dance World 2009
02.05 - Zapomenuté výpravy
12.50 - Alotria Michala
02.30 - Události v regionech
Nesvadby
02.55 - Události v regionech
12.52 - Animované písničky
Brno
12.55 - Rybářská školička (1/10)
03.20 - Události v regionech
13.00 - Čarodějnice školou
Ostrava
povinné (25/26)
03.45 - Regiony ČT24
13.25 - Rybářská školička (2/10)
04.10 - Kultura v regionech
13.30 - Alinin sen
04.35 - Naivní cesty naivního
15.00 - Exit 316: Jiná dimenze
malíře
15.20 - Vltava v obrazech
04.45 - U nás v Evropě

06:25Teleshopping
06:35- Dexterova
laboratoř IV (12)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Deník zasloužilé
matky III (2)
08:10- Přátelé VIII (12)
08:35- M*A*S*H (117)
09:00- M*A*S*H (118)
09:30- Policie - New York VIII
10:25- Případ pro Sam II (17)
11:20- To je vražda, napsala VIII
12:15- Drzá Jordan III (1)
13:05- Deník zasloužilé
matky III (3)
13:35- Sabrina mladá čarodějnice VI (5)
14:05- Muži na stromech I (11)
15:00- Chirurgové I (7)
15:55- Pan chůva
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 (13)
20:00- Letiště (5)
21:10- Muž mých snů
22:55- Kauzy z Bostonu II (10)
23:50- Wolffův revír I (5)
00:45- Volejte Věštce
02:30- Medicopter 117 I (8) 03:20- Svět 2009
03:45- Dvojí nasazení (6)

7. 7. 2009

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Zahrada je hra
05.50 - Postřehy odjinud
05.59 - Studio 6
08.30 - Pošťák Pat II. (5/26)
08.45 - Mirabelino domácí kino
09.00 - Den velkého ticha
09.50 - Kavárnička dříve
narozených
10.40 - Karolina aneb příběh
ze starých časů
12.00 - Zprávy
12.30 - Co teď a co potom? (2/8)
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.50 - Návrat do ráje II (11/22)
14.35 - Doktorka Quinnová II
15.25 - Případy detektiva
Packala
15.50 - Věda je zábava III (8/26)
16.15 - Pomáhejme si
16.35 - Pošťák Pat II. (6/26)
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 (2/9)
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 - Letadlová loď Dwight
20.55 - Všechnopárty
21.40 - Festivalové vteřiny 2009
21.55 - Místo činu
23.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.35 - Vltava v obrazech
23.55 - Návrat do ráje II (11/22)
00.40 - Podzemní Čechy II
01.05 - Géniové, blázni
a pábitelé
01.20 - Rodinné křižovatky
01.50 - Události v regionech
02.15 - Události v regionech
Brno
02.40 - Události v regionech
Ostrava
03.05 - Regiony ČT24
03.30 - Zajímavosti z regionů
03.55 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.20 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.45 - Čtení na dobrou noc

Úterý
Sobota

Tabu
Rychlý prachy
DO-RE-MI
Novashopping

05.00 - Zahrada
je hra
05.20 - Krásy
evropského pobřeží
05.30 - Události v regionech
05.55 - Nechte to koňovi
06.15 - Navštívenka
06.40 - Šikulové
06:35- Tutenstein 06.55 - Sezamová angličtina
07.20 - Garfield a přátelé
07:0007.45 - Let 29 (4/30)
Teleshopping
08.10 - Hurá, škola! (6/26)
07:10- Oggy a škodíci
08.25 - Uličníci
07:20- Párty s kuchařem
09.45 - Ovečka Shaun
07:45- Deník zasloužilé
matky III (5)
09.55 - Kuchařská
08:10- Přátelé VIII (15)
pohotovost
08:35- M*A*S*H (123)
10.20 - Tři mušketýři (2/2)
09:00- M*A*S*H (124)
12.00 - Zprávy
09:30- Policie - New York VI 12.05 - Z metropole (Praha),
10:25- Případ pro Sam II (20) 12.35 - Auto Moto Styl
11:20- To je vražda, napsala
13.00 - Stop
12:15- Drzá Jordan III (4)
13.10 - Království divočiny
13:05- Deník zasloužilé
13.45 - Dobrá rada nad zlato
matky III (6)
14.10 - Mlčení krahujce (1/8)
13:30- Sabrina 15.10 - Impromptu
mladá čarodějnice VI (8)
17.00 - Měla žlutou stužku
14:00- Muži na stromech I
18.40 - Evropské pexeso
14:55- Chirurgové I (10)
18.45 - Večerníček
15:50- Život s Mikeym
18.55 - Šťastných deset
17:40- Minuty regionu
a Šance milion
18:00- 5 proti 5
19.00 - Události
18:55- Zprávy TV Prima
19.40 - Branky, body, vteřiny
Sport TV Prima
19.55 - Předpověď počasí
Počasí
20.00 - Slavnostní zakončení
19:35- Přátelé VIII (16)
MFF Karlovy Vary 2009
20:00- Harry Potter
21.20 - Tanec s vlky
a Ohnivý pohár
23:10- Riddick
00.15 - Zprávy
01:25- Smrtelné nebezpečí
00.20 - Branky, body, vteřiny
03:10- Volejte Věštce
00.25 - Losování Šťastných
04:55- Medicopter 117 II (2)
deset a Šance milion
00.30 - 10 dní před
katastrofou
02.25 - 13. komnata
Petra Rezka
02.50 - Kdo drží druhou
05.00 - Hledám
půlku nebe
práci
03.45 - Blues ze Staré
05.25 - Postřehy
Pekárny
odjinud
04.20 - Folklorní magazín
05.30 - Správy STV
04.40 - Keramika
05.59 - Dobré ráno
Idy Vaculkové
08.30 - Panorama
09.10 - Na stopě
09.35 - Památky na prodej
09.50 - Osudové okamžiky
10.05 - Neznámí hrdinové Pohnuté osudy
05:50
10.35 - Můj dům, můj Braník
Bolek a Lolek
11.05 - Království za koně
06:00 Baby Looney Tunes
11.35 - AZ-kvíz
06:25 Admirál Bublina útočí
12.00 - Bydlení je hra
06:50 Spongebob
12.25 - Služby v našich
v kalhotách (6)
službách
07:20 Čarodějky VIII (14)
12.40 - Na plovárně
08:10 HOGO FOGO
s Terry Gilliamem
09:15 Zlatíčka
13.05 - Výpravy
10:15 Hollywoodská
13.25 - Pytlíkov
tajemství
13.35 - Šikulové
12:00 Zákon podle
13.50 - Nová dobrodružství
Canterburyové (1)
Černého Bleska (1/26)
12:55 Otec Kondelík
14.20 - Evropa dnes
a ženich Vejvara
14.50 - Davis Cup 2009
14:40 Vezmi si mou ženu
21.00 - Žena svéhlavá
16:30 Jak napálit advokáta
22.00 - Ohlédnutí za
Pražským jarem 2009 18:00 Babicovy dobroty
18:35 Koření
22.30 - Události, komentáře
19:30 Televizní noviny
23.10 - Golfmagazín
Sportovní noviny
23.35 - Zuřivý Jan Rejžek
Počasí
00.25 - Ženský hlas
20:00 Táta na plný úvazek
00.50 - Ženy na přelomu
22:05 Anakonda: Honba za
tisíciletí (2/10)
krvavou orchidejí
01.45 - Simpsonovi XVIII
23:55 Rodina policajtů 2:
02.10 - Hledám práci
Zkouška víry
02.30 - Po stopách
02.45 - Co mám dělat, když...? 01:30 Novashopping
01:50 Babicovy dobroty
03.00 - Hledání ducha kraje
02:10
03:00
04:05
04:50

10. 7. 2009

05.00 - Recepty na
spásu
05.35 - Štíty
království
českého (3/10)
06.00 - Tisíc let české
myslivosti
06.30 - Správy STV
07.00 - Utajená řeč peněz
07.20 - Opravdová věda (5/6)
07.50 - Panorama
08.30 - Hon na svatého
Maura
09.30 - Folklorní magazín
09.55 - Náš venkov
10.15 - ...a tuhle znáte?
10.45 - Hledání ztraceného
času
11.05 - Soukromé století
12.00 - Neznámá Země
12.20 - Pětka v Pomeranči letní sestřih
12.50 - Sabotáž
13.20 - Tomáš Enge
a Aston Martin
13.50 - Davis Cup 2009
17.00 - Ernie Els
17.25 - Po stopách
17.45 - O češtině
18.00 - Památky na prodej
18.20 - Příběhy domů
18.45 - Kultura.cz
19.05 - Mezi proudy
20.00 - Zlatá šedesátá (24/26)
21.00 - 322
22.35 - Alternativní kultura
23.30 - Noc s Andělem
01.00 - Dionne Warwick
01.55 - Sešli se...
02.55 - Na Kloboučku
03.35 - Kdo je kdo
04.05 - Grotesky
04.30 - 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- Dobrodružství
Toma a Jerryho
08:00- Fresh Prince IV (6)
08:25- Přátelé VIII (16)
08:55- Autosalon (S)
09:50- Knight Rider I (9)
10:50- Wolffův revír V
11:50- Policejní vyjednavači
12:40- Columbo
14:10- Sníh padá na cedry
16:40- Velký Waldo Pepper
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VIII (17)
20:00- Poslední samuraj
23:10- Světla páteční noci
01:25- Kainova výchova
03:00- Volejte Věštce
04:45- Inspektor Balko (12)

02:20 Zlatíčka
03:45 DO-RE-MI
04:30 Novashopping

11. 7. 2009
Mr. GS
Modrý blesk
Nebezpečné hry
Báječní lidé (1)
Novashopping
HOGO FOGO
DO-RE-MI
Novashopping

06:05- Párty s
kuchařem
06:35- X-Men: Začátek III (8)
07:00- Neuvěřitelná
dobrodružství
Rudly a Koumáka I (13)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Přátelé VIII (17)
08:00- Svět ve válce (24)
09:05- Svět 2009
09:40- Záhada v Karibiku
11:30- Sto pušek
13:35- Den otců
15:40- Noviny
17:50- Jste to, co jíte
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VIII (18)
20:00- Vraždy v Midsomeru
22:10- Andělin popel
00:55- Očitý svědek
02:45- Volejte Věštce
04:30- Inspektor Balko (13)

20:55
21:25
23:15
01:15
02:00
02:20
04:05
05:00

12. 7. 2009

05.55 - Nedělní ráno
s Renatou
Šáchovou
06.50 - Správy STV
07.15 - Recitál skupiny Klíč
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
(737/2379)
08.45 - Česko jedna báseň:
Norbert Holub
08.55 - Čtenářský deník...
Petr Sís: Tři
09.15 - Film 2009
09.45 - Exit 316: Láska
10.05 - Mýty a fakta historie
11.05 - Kamenný řád (2/6)
12.40 - Tahače 2009 Albacete a Nogaro
12.50 - Davis Cup 2009
19.00 - Poklady světa
19.15 - Kultura.cz
19.40 - Skladby F. Liszta
a R. Schumanna
20.00 - Podvedení psi
20.25 - Lvinec
05:30
20.45 - Žraloci jsou kočičky
Království
20.50 - Odchov mořských ryb
surikat (12)
21.05 - Kdo chce s vlky žíti
05:55 Kamarádi z lesa (20)
21.35 - Chovatelé
06:10 Bolek a Lolek (51)
exotického hmyzu
06:25 Baby Looney Tunes
06:45 Spongebob v kalhotách 21.55 - Na plovárně
07:15 Čarodějky VIII (15)
s Liv Ullmannovou
08:10 K. Gott - hvězda první 22.20 - Děkujeme, že kouříte
velikosti
23.55 - Chick Corea:
10:35 Poklad na Stříbrném
Live in California
jezeře
00.55 - Slavnostní zakončení
12:35 Unesený (2)
MFF Karlovy
13:30 VC Německa
Vary 2009
16:20 Bota jménem Melichar
17:35 Rady ptáka Loskutáka 02.05 - Čétéčko
18:35 Kriminálka Las Vegas 02.25 - Alternativní kultura
03.15 - Podzemní Čechy II
19:30 Televizní noviny
03.45 - Krásný ztráty
Sportovní noviny
04.20 - Památky na prodej
Počasí
04.35 - Příběhy domů
20:00 Chalupáři (4)

05.00 - Co mám dělat,
když...?
05.15 - O češtině
05.25 - Postřehy odjinud
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Navštívenka
06.25 Ve dvou se to lépe táhne
06.30 - Borůvka a Kvítko
06.40 - Pět draků vodáků
06.50 - Ferda (11/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Alotria Michala
Nesvadby
07.33 - Knížka do batůžku
07.35 - Čarodějnice školou
povinné (26/26)
08.00 - Rybářská školička
08.10 - Animované písničky
08.15 - Křesadlo
09.40 - Kalendárium
09.55 - Toulavá kamera
10.25 - Objektiv
11.00 - Svědkyně
12.00 - Otázky
Václava Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Kamenný klíč
14.05 - Film o filmu Kdopak
by se vlka bál
14.20 - Cesty víry
14.40 - Křesťanský magazín
14.55 - Sváteční slovo
ekologa Petra Orla
15.05 - Batalion
16.40 - Podzemní Čechy II
17.05 - Čétéčko
17.25 - Rumburak (2/2)
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 - Konto separato
22.00 - Zprávy
22.05 - Branky, body, vteřiny
22.10 - Losování Sportky
a Šance
22.15 - Foylova válka IV (2/7)
23.50 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.55 - Mrtví jako já (6/14)
00.40 - Obří plavidla
01.35 - Uvolněte se, prosím
02.15 - Na cestě
po Krkonoších
02.45 - Jak se žije karbaníkům
podle Věry Chytilové
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

TV program
7.července 2009
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SPORT Slovenská star
Sportovní tipy týdne

V PROSTĚJOVĚ!

7.července 2009
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Smutek týdne

Prostějovského čtvrtfinále
se Wimbledon nedočkal

VK angažoval Petronelu Biksadskou

Číslo týdne

13.

ročník malé kopané v Krumsíně
Více čtěte na straně 18

Výrok týdne
Takhle dobře jsem ho už dlouho
neviděl hrát. Byl bezchybný. Zasloužil si vyhrát. Dobře mu tak.
Tomáš Berdych o Andy Roddickovi
po prohraném utkání na Wimbledonu.
Více čtěte v rozhovoru na straně 22

Po brazilské smečařce Julianě
Da Silvaové, české nahrávačce
Soně Novákové a kazašské
univerzálce Julianně Ljakuninové představil volejbalový
oddíl VK Prostějov už svou
čtvrtou hráčskou posilu. Stala
se jí Petronela Biksadská.
Jde o nejlepší volejbalistku Slovenska 2007 i 2008 a šestadvacetiletou reprezentační smečařku
narozenou 1. října 1982 v Malackách. Sportovně vyrůstala v
Senici, během studií hrála českou extraligu za UP Olomouc a
po návratu do SR získala se Senicí dva tituly mistryň země.
Poté přestoupila do tureckého
Dyo Karsiyaka Izmir, s nímž v
uplynulém ročníku obsadila
osmé místo v tamní nejvyšší
soutěži. Ke včerejšímu dni jí v
Izmiru vypršela dvouletá
smlouva a novou s platností ode
dneška podepsala v Prostějově.
„Petronela byla dva roky po
sobě vyhodnocena jako nejlepší
slovenská volejbalistka, osm let
hraje za reprezentaci a v ní je
největší oporou. Poslední dvě sezony strávila v Turecku, tedy v
jedné z nejlepších lig Evropy. Na
svůj věk má poměrně dost zkušeností a my si od ní slibujeme
posílení zejména v útoku. S Biksadskou se výborně znám z národního týmu Slovenska, i z toho
důvodu jsem ji chtěl do Prostějova,“ charakterizoval novou
plejerku trenér VK Miroslav
Čada.
V nejbližší době se pokusíme
přinést první pocity čerstvé posily ze svého nového působiště.
-pez-

Petronela bude ozdobou týmu. Nejlepší slovenská volejbalistka Biksadská je již čtvrtou hráčskou posilou prostějovských volejbalistek. Šestadvacetiletá smečařka k nám přestupuje z tureckého Izmiru, kde jí vypršela dvouletá smlouva.
Zdroj foto: www.volejbal.sk

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

Qanto Cup 2009 ovládla Jiřina
Před týdnem se prostějovská
Jiřina zúčastnila fotbalové
bitvy na jedenáctém ročníku
Qanto Cupu v malé kopané,
kde se představilo celkem 162
mužských a ženských týmů ze
tří zemí a turnaj tak opětovně
potvrdil pozici tuzemské „jedničky.“
Největší obavy obětavých pořadatelů, kteří celý týden před akcí
s hrůzou v očích hleděly na nebesa, se nakonec nenaplnily. Až
na dvě tři kratší přeháňky se celý
dvoudenní program obešel bez
deště a i terény zůstaly solidní.
Pomohl i páteční bleskový přesun
čtyř základních skupin do nedalekého Třebařova, díky čemuž
zůstala aspoň v sobotním dopoledni ušetřena dvě hřiště na hlavní
ploše SKP Slovan. Jak ve
zmíněném Třebařově, tak v areálu Tatranu Mladějov, který byl
dalším dějištěm, se Qanto Cup
cítil jako doma.
Zachováno zůstalo i hlavní
kouzlo tohoto turnaje spočívající
v setkání fotbalistů všech věkových i výkonnostních kategorií na
jednom hřišti. Sportovní úroveň
Qanto Cupu zůstala vysoká a ze-

Zápis do análů. Jiřina se stala teprve třetím týmem v historii turnaje, který vyhrál Qanto Cup podruhé.
Foto www.qantocup.cz
jména většina nedělních střetnutí
nabídla atraktivní podívanou.
Prostějovský triumf současně
znamená, že se přepisovala histo-

rie Qanto Cupu, který zná o d letoška již tři dvojnásobné vítěze.
Po FC Žlíbka Jevíčko (2000 a
2002) a FC Literpool Frenštát
pod Radhoštěm (2004 a 2006) se
takto zapsal celek Jiřina Prostějov
(2007 a 2009). Je přitom zajímavé, že všechny tři týmy dosáhly svých prvenství vždy po
dvou letech, uvidíme, jestli se
Moravanům podaří tuto tradici za
rok nějak změnit.
Po prvním dnu, kdy se postupně
ze skupin rekrutovaly silnější
celky a soubojích v semifinálových skupinách postoupilo do
závěrečné vyřazovací části dvaatřicet nejlepších celků (vždy po
dvou z každé semifinálové skupiny). Ten, kdo chtěl pomýšlet na
finále, musel podstoupit ještě pět
dalších těžkých zápasů. Mezi

nimi nadále setrvávala i Jiřina,
pomýšlející na příčky nejvyšší,
která tentokrát vzhledem k
proměnlivosti počasí zvolila navečer návrat do Prostějova a ráno
se do místa konání opětovně
vrátila k vyřazovacím bojům. Jak
probíhaly jednotlivé zápasy nám
pro čtenáře ochotně popsal dlou-

holetý hráč jejího kádru Petr
Hanák (rozhovor čtěte na straně
18).
Cesta družstva Jiřina Prostějov do
závěrečné bitvy o pohár Qanta
započala v úvodním kole pohodlně, neboť rival z Ostravy se rozhádal na hřišti a pozdější vítězové
tak ušetřili při výsledku 7:1 cenné
síly. Dál to ovšem rozhodně tak
lehké nebylo. V osmifinále poprvé ukázali pevné nervy při penaltovém rozstřelu, čtvrtfinálový
duel proti silným Pražanům rozhodla jediná trefa a v semifinále s
nejlepšími slovenskými účastníky pak přišly opět ke slovu penalty. Finálový sok z Otrokovic
procházel druhou polovinou pavouka hladce, když umění při
střelbě pokutových kopů musel
prokazovat pouze jednou, a to v
semifinále. Poslední utkání turnaje se hrálo za převahy Prostějovských, kteří protivníka pustili
do minima šancí a sami si dvěma
brankami zajistili zasloužené celkové prvenství na Qanto Cupu
2009 v Moravské Třebové. Z
rukou bývalého ministra zdravotnictví Tomáše Julínka tak mohli
převzít putovní pohár, od pořadatelů pak výhru 15.000Kč a věcné
ceny stejné hodnoty určené pro
vítěze.
Výsledky přinášíme na straně
18
-pez-

Mohl to být den velké tenisové
slávy pro prostějovské tenisty,
místo toho se do Wimbledonu
vkradl český smutek. Po úspěšném projití turnajovým pavoukem v průběhu prvního týdne pro
prostějovské tenisty Radka Štěpánka a Tomáše Berdycha (na
snímku z daviscupového utkání
s Francií) se jevila možnost, že by
tenisové kurty mohly shlédnout
čtvrtfinálovou bitvu tenistů prostějovského TK AGROFERT.
První krok k tomu mohl udělat
Radek Štěpánek, který po absolvování dvou pětisetových maratonů (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) nastoupil proti australskému tenistovi Lleytonu Hewittovi. Předzápasové prognózy
stavěly sice do role favorita Australana, ale zpočátku to na kurtu
vypadalo úplně jinak. Radek
vletěl do zápasu po hlavě a po gamech 6:4, 6:2 vedl 2:0 na sety.
Poté následovala pauza na ošetření, kterou si vyžádal Hewitt.
Přestávka paradoxně neprospěla
Štěpánkovi, ale dala energii do žil
jeho soupeři. Ten nastartoval dokonalý obrat, když v následujících třech setech dovolil
Radkovi uhrát pouhých pět
gamů, kdy ho nezastavila ani necelou hodinu vynucená pauza zaviněná deštěm a tak mohl
wimbledonský šampion z roku

2002 spolu se skupinkou svých
věrných fanoušků v hledišti slavit postup do čtvrtfinále. Poté nastoupil na kurty All England
Clubu Tomáš Berdych, který na
rozdíl od Štěpánka strávil v předchozích utkáních na travnatých
kurtech poměrně méně času, kdy
dosavadní soupeře vyprovodil
vždy ve třech setech. Zvláště po
hladkém průběhu utkání 3. kola
s Rusem Davyděnkem nebyly
jeho šance na další postup nereálné. Do cesty se mu postavil
americký „dělostřelec“ Andy
Roddick. Berdych si zahrál
wimbledonské čtvrtfinále předloni, ale nyní měl k zopakování
tohoto úspěchu daleko, i když
zpočátku byl Roddickovi vyrovnaným soupeřem. První set prohrál až v tie-breaku, s Američanem držel v úvodu krok i na
servisu, když zahrál sedm es,
proti deseti Roddickovým. V dalších setech už ale získal navrch
dvojnásobný finalista Wimbledonu, jenž nakonec za hodinu a
48 minut postoupil i díky 24
esům. Berdych, který měl před
zápasem s Roddickem vyrovnanou bilanci dvě vítězství a dvě
porážky, jich zahrál celkem
devět. Američan po setech 7:6
(4), 6:4, 6:3 slavil postup do dalších bojů. Čtvrtfinále zůstalo
našim borcům zapovězeno.
-pez-

Borec týdne

Ve dnech 25. 6. - 28. 6. 2009 se v nedalekém Žďáru nad
Sázavou konalo Mistrovství Evropy v silniční cyklistice
Masters 2009. Krásného úspěchu dosáhl prostějovský seniorský cyklista, bývalý mistr světa v závodech za vodičem, Stanislav Šteigl. Ve své kategorii M8 (věková
kategorie 65-69 let) absolvoval nejprve časovku na 20 km,
kde zůstal jen těsně za stupni vítězů na 4. místě. O dva
dny později si už pocit korunovace nenechal ujít a v
závodě na 60 km dojel na 2. místě. Bravo, pane Šteigle, ať
Vám slouží zdraví a ještě hodně sportovních úspěchů.
-pez- Foto Zdeněk Pěnička
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BYTY – pronájem
PROSTĚJOVSKO
Byt
OV
Byt
OV
OV
OV
Byt
OV
OV
Byt

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

Marie Pujmanové, Prostějov 4 520,sídl. Svornosti, Prostějov
5 700,Wolkerova, Prostějov
6 000,Pražská, Prostějov
6 500,Anglická, Prostějov
6 800,sídl. Svornosti, Prostějov
6 800,Milíčova, Prostějov
7 000,Dolní, Prostějov
7 500,Švýcarská, Prostějov
8 900,Wolkerova, Prostějov
10 000,-

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

BYTY – prodej
PROSTĚJOVSKO
OV 2+1 Moravská, Prostějov
info v RK
OV 1+1 Ant. Slavíčka, Prostějov 750 000,OV Karlov, Prostějov
790 000,DB 2+1 Jana Zrzavého, Prostějov 830 000,DB 2+1 Moravská, Prostějov
990 000,OV 2+1 Dolní, Prostějov
1 020 000,OV 2+1 Západní, Prostějov
1 040 000,OV 2+1 Dolní, Prostějov
1 040 000,OV 1+kk Krasická, Prostějov
1 074 000,OV 2+1 Dolní, Prostějov
1 120 000,DB 2+1 Rumunská, Prostějov
1 150 000,DB 2+1 B. Šmerala, Prostějov 1 150 000,OV 2+1 Dolní, Prostějov
1 200 000,DB 3+1 Tylova, Prostějov
1 440 000,OV 2+kk Západní, Prostějov
1 450 000,OV 3+1 Slovenská, Prostějov
1 450 000,OV 3+1 Západní, Prostějov
1 480 000,OV 2+kk Jezdecká, Prostějov
1 481 220,OV 3+1 Václava Špály, Prostějov 1 525 000,OV 2+kk Jezdecká, Prostějov
1 547 670,OV 3+1 Moravská, Prostějov
1 600 000,OV 2+kk Jezdecká, Prostějov
1 615 680,OV 2+kk Jezdecká, Prostějov
1 615 680,DB 3+1 B. Šmerala, Prostějov 1 649 000,OV 3+1 Krasická, Prostějov
1 690 000,OV 3+1 Šlikova, Prostějov
1 690 000,OV 2+kk Jezdecká, Prostějov
1 700 250,OV 3+1 Vojáčkovo nám., Prostějov2 100 000,OV 3+kk Jezdecká, Prostějov
2 353 410,OV 3+kk Jezdecká, Prostějov
2 363 410,OV 3+1 sídl. E. Beneše, Prostějov 2 560 000,OV 3+1 Krasická, Prostějov
2 620 000,DOMY – pronájem, prodej – PROSTĚJOVSKO:

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

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,-

Prostějov,sídl.Svornosti
Prodej cihl. bytu 3+1 v OV, 90 m2, 1. patro, bez výtahu,
plast.okna,lodžie,vl.plyn.ÚT,velkákoupelnasvanoua
sprch.koutem,sklep.Nízkéměsíčnínáklady.(Možnois
garáží)
Cena:Kč1.650.000,-

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

Němčice nad Hanou RD 4+kk, samostatně
stojící, patrový,cihlový, po částečné rekonstrukci, dvorek, v centru obce, ihned volný
CENA 850 000,1+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

Prodej koncového, částečně podsklep. RD
s garáží, stodolou a zahradou v Držovicích.
Zastavěná plocha 871m2, zahrada 248m2.
Cena: 1 700 000 Kč

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

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

BrodekuPv,okr.Prostějov
Prodej rodinného domu 4+1 s garáží, dílnou, plyn. ÚT.
Vpřízemíprovozovna-prodejna.Ihnedkbydlení.Zast.
plocha288m2,zahrada517m2. Cena:Kč1.890.000,-

NOVINKA!

Kostelecn/H,okr.Prostějov
Prodejrod.domu3+1smožnostírozšířenídopodkroví,
plyn. ÚT, dvorek, předzahrádka. Ihned k bydlení. Zast.
plocha111m2.
Cena:Kč920.000,-

Prodej novostavby RD 4+kk s garáží a
zahradou v Mostkovicích. Nízkoenergetic.
bungalov - dřevostavba. Kuchyňská linka na
míru s elektrospotřebičemi, koupelna s vanou,
rekuperační jednotka atd.Pozemek 835m2.
Cena: 4 650 000 Kč

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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NOVINKA!
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

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

NOVINKA!

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,-

NOVINKA!

Prostějov,Budovcovaul.
Pronájem skladovacího vytápěného objektu s rampou,
výtahem,celk.plocha770m2.Příjezdkamiony.
Cena:Kč530,-/m2/rok

NOVINKA!

Prostějov,ul.Hliníky
Pronájem baru s hernou, vhodné i jako obchod. 2 výlohy,plocha60m2+zázemí10m2.
Cena:Kč10.000,-/měsíc

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,sídl.Svornosti– OV,90 m2, 1. p., bez výtahu, plast.
okna,lodžie,velkákoupelna
Kč1.650.000,3+1,ul.B.Němcové–OV,82m2,4.p.,bezvýtahu,nová
kuch.linka,lodžie,plast.okna,velkákoupelna
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,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,

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,téměřnovýbytsplast.okny,velkoukoupelnous
vanouavest.skříněmivpředsíni.Nízkéměsíčnínáklady,klidnébydlenívatraktivnílokalitě.RSP239
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
 1+1 – Krasická: os. vlast./cihl., 1.p./ze 4, s balkonem a plast. okny, v koupelně vana, obklady,
dlažba;ihnedvolný.RSP319
NOVINKA:1050000Kč
 2+kk-Raisova: družst./cihl.,1.p./ze3,byturčený k rekonstrukci, s lodžií, ihned k dispozici. RSP
309
NOVINKA:730000Kč
 2,5+1 – Sídl. svobody: družst./panel., 1.p./ze 4,
prostornýbytsalkovnou,novoulodžiíaplast.okny
vrevitalizovanémdomě. RSP299
NOVINKA:1150000Kč
 2+1-E.Beneše:družst./panel.,zvýš.přízemí/ze
4, zánovní kuch. linka, plast. okna, obklady, dlažby
apod.Krásný,prostornýaudržovanýbyt;poprodejivolný.RSP178
Cenakjednání:1150000Kč(možnásleva)
2+1-B.Šmerala:družst./panel.,7.p./ze7,výtah,v
rekonstr.domě–plast.okna,zateplenáfasáda.Vbytě
šatnaavest.skříně.RSP89 Cena:1150000Kč
 2+1 – K. Svolinského: družst./panel. (možnost
převodu do os. vlastnictví a platby hypotékou), 2.p./ze
4,výtah,vl.etážovétopení,lodžie,vest.skříněakomora
vbytě,ihnedvolný.RSP29 SLEVA100000Kč:
NOVÁCENA1150000Kč
 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 - 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./ze 7, nový
výtah,vrekonstr.doměsplast.okny;bytpoúpravách,v
krásnélokalitě.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–KlenovicenaHané:os.vlast./cihl.,1.patro,
porekonstrukci –novákuch.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–Kralicen/H:krásnýcihl.bytporekonstrukcisvl.
topením,volnýod1.8.09 Cena:6000Kčvč.ink
2+kk–Raisova:luxusní,část.zařízenýcihl.svl.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

RODINNÉ DOMY

Prodej řad, část. podsklep, izol. RD 1+1
ONDRATICE s půdou, dvorkem a malou zahrádkou v klidné části obce (mimo hlavní tah).
Ihned k bydlení i k rekreaci.
390.000 Kč
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 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
POZEMKY PRODEJ
Dobrochov st. poz., kompl. IS 2 x 1040 m2
550 Kč/m2
Kostelec na Hané část st.poz.4032 m2
320 Kč/m2 NÁŠ TIP
Vřesovice zahrada 744 m2
350.000 Kč
Alojzov parcela 1200 m2
550 Kč/m2
Kompletní nabídka v kanceláři

Nová nabídka pozemků pro
zhodnocení Vašich peněz.
Informace pouze v kanceláři

www.realitycz.net

Nabízíme:
RD – PRODEJ

Dobrochov - Přízemní novostavba rodinného domu
4+kk těsně před dokončením. Možnost dokončení
samostatně nebo stavební firmou, která dům staví. Klidná
lokalita v okrajové části obce. Bližší informace v RK
Klenovice - Samostatně stojící novostavba RD
6+kk s garáží, terasou, v klidné části, zast. pl. 132m2,
plyn.ÚT + teplovzdušné vytápění z krbu do všech
místností..
Bližší informace v RK
Nezamyslice - Novostavba RD 4+1 s garáží, v klidné
lokalitě, zast. plocha 92,43m², plyn ÚT, 2xWC,
vytápěná podlaha v koupelně, zařízená kuchyňská
linka.
Cena: 2.900.000,-- Kč
Držovice - Prodej levé části nově postaveného
dvojdomkusdvojgarážíovelikosti7+1snadstandardním
sociálním zařízením. Zastavěná plocha 150m², zahrada
418m², kombinované vytápění, centrální vysavač,
bazén, vlastní studna, vinný sklep. Možnost prodeje
celého domu.
Bližší informace v RK
Hodějice - Rozsáhlá nemovitost 2 km od Slavkova
u Brna, klidná poloha. Obytná část 3+1,1+1,vjezd do
dvora, ten je uzavřen hospodářskými stavbami, rozsáhlá
zahrada se samostatným vjezdem /možné další stavební
místo/,veškeré inž.sítě, nutná modernizace. Celková
výměra 2.380 m².
Cena: 3.200.000,-Kč
Vyškov - Pohostinství se zahradní restaurací a luxusním
bytem 2+1 s privátním bazénem. Uvnitř 35 míst, v
zahradě 80 + výčep, udírna, gril. Prodej včetně vnitřního
vybavení restaurací a bytu.Velmi dobrý stav.
Cena: 5.000.000,-Kč

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

BYTY - PRODEJ

Michael Vejmola

REALITNÍ KANCELÁŘ
Svatoplukova č. 60, Prostějov
tel./fax: 582 33 77 88
mobil: 608 722 081
e-mail: vejmola@email.cz
nám. T.G.Masaryka 25, Prostějov
(nad cukrárnou Florida)

tel.:
mobil:

582 335 445
774 851 606
777 231 606
777 851 606

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

NOVINKA!

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

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

Aktuální nabídka:

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

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!

Pronájem 1+1 Dolní, PV Tel.: 777 851 606
V. patro, balkon, výměra 37m2, orientace do
klidné části, nový výtah, obložená koupelna,
velmi pěkný. Cena : 6.000,- Kč/měs.vč.ink.

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.

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

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

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

VýRAZNÁ SLEVA

RD 2+1 – Čelčice
krajní řadový menší RD s bytovou
jednotkou 2+1 ve středu obce s možností rozšíření do podkroví. Vjezd do
domu a na pozemek, malý dvorní trakt.
Obecní IS, nutná celková rekonstrukce
domu. 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
Prostějovičky - prodej řad.
nepodsklep. RD o 2 NP po
rekonstrukci o velikosti 5+1 s
garáží. El. 220/380V, ústř. plyn.
vytápění,kanalizacedoseptiku,studnanapozemku.
Za domem je menší zahrádka. Celková výměra pozemkuje267m2.Součástíprodejejeiornápůda527
m2.
SLEVA!1.865.000,-Kč
Výšovice - prodej RD 2+1, řadový, podstandardní vybavení,
vytáp. ústřed. na zem. plyn.
Nutná celková rekonstrukce
a modernizace. Za domem je hospodář. budova.
Cena:650.000,-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 dokončit 2. NP. Zastav. pl. 343 m2,
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, 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 celkovérekonstrukci,zateplenáfasáda,plastováokna,plovoucípodlahy,původníjádro. Cena:1.250.000,-Kč
Byty - pronájem
Pronájem bytu 1+1, sídl.
E. Beneše, panel, 4. NP bez
balkonu, výměra cca 32 m2.
Cena: 6.200,- Kč/měs. včetně inkasa
Prostějov - pronájem bytu 2+1, ul.
Šárka, 4. patro, 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.,vlastníměřičeplynuaelektriky.Cena:6.500,-Kč/měs.+inkaso
Pozemky - prodej:
PV-Vrahovice - prodej stavebníhopozemkuovýměře600m2
naul.MarieMajerové.Informace
vRK.
Cena:635.000,-Kč
Nebytové prostory
Prostějov - pronájem nebyt.
prostoru(kanceláře)vpodnik.objektu v centru města, naproti OD
Prior. Kancelář se nachází ve II. patře, výměra 47
m2,kuchyňskýkout+WC.Elektroměrjespolečný (přepočet). Možnost pronájmu parkovacího
místa ve dvoře. Cena: 6.750,- Kč/měs. + ink.
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U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
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.
1 490 000,- 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 3+1, Kostelec na Hané, OV/cihla, 2.
NP, 78 m2, lodžie, sklep, klidná lokalita, 6 km od PV.
8 500,- Kč/měs.
Pronájem bytu 3+1 Čelechovice n./H., v přízemí RD
90 m2, část. zařízený, balkon, plast. okna, možnost využití
zahrádky a grilu za domem, parkování. 7 500,-Kč/měs.
Pronájem bytu 1+1 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.
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 5+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 Školní - 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
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:
4+1 Kotkova, podkrovní, 100 m2, 2.patro, cihlový dům, vana + sprchový kout, vlastní topení,
komora, ihned volný.
Cena: 10.000,-Kč+inkaso (cca 3.000,-Kč)
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 novostavby 4+1 ve
Vrahovicích, patrový, zahrada 150m2
vjezd zezadu.
Cena 2 900 000Kč

◘ Prodej novostavby 4+1v Brodku u
Prostějova. Již dokončená novostavba
RD ve Vilapark Brodek. Pěkné, klidné
prostředí.Dobré spojení do PV, VY

◘ Prodej bytu 3+1, 74 m2, dům po
revitalizaci, byt původní. Pěkné prostředí,
1. patro, lodžie, sklep. Cena 1 345 000Kč

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 1 395 000,-Kč
◘ Pronájem bytu 2+1 75m2,cihlový, po
rekonstrukci,Pod kosířem,
Cena 7800vč ink
◘ Pronájem bytu 1+kk po celkové
rekonstrukci,1.P,výtah
6 000Kč vč.ink.
◘ Pronájem bytu 1+1 v centru města,
balkon.
Cena 5 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 850.000Kč
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 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
RD 2+1 Otinoves Cena 380.000 Kč
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 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 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 1.550.000Kč T:723 335 940
RD Čechy p. K. 4+1 Cena 1.760.000Kč 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 1.380.000Kč
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
RD Dolní 6 bytů, 493 m2, dvůr, 3.500.000 Kč.
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 T:723 335 940
St.

poz.

POZEMKY
Prostějovičky 1000m2

St.

Poz.

Služín

590.000Kč
T:723 335 940
866m2 360Kč/m2
T:732 285 189
St. Poz. Určice 1400m2 sítě v dosahu Cena 650Kč/m2
T:723 335 940
St. poz. Bedihošť 730 m2 IS u pozemku. Cena 780 Kč/
m2.
T:732 285 189
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+kk Pod Kosířem Po rek. Nájem vč. ink 3.800Kč
T:739 322 895
1+1 Kostelecká Nájem vč. ink 5.900Kč T:739 322 895
1+1 Dolní balkon Nájem vč. ink. 6.000 Kč. T:732 285 189
1+1 Beneše Nájem vč. ink. 6.000Kč 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+1 Okružní Nájem vč. ink. 7.500Kč
T:739 322 895
2+1 s garáží Mičoly Cihla 63m2 + balkon. Sklep 12m2.
Pes nevadí. Nájem vč. ink. 8.500Kč
T:739 322 895
3+1 Tylova Nájem 7.200Kč + elektřina asi 700Kč
T:739 322 895
3+1 Šmerala Nájem vč. ink. 8.500Kč T:739 322 895
473m2

a

www.realitypolzer.cz

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

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

Byty pronájem

2+1 PV Okružní, po rek., cihla 7.000 Kč/m + en
2+1 PV Okružní, po rek., cihla, zařízen
8.000 Kč/m + en
3+1 PV V.Ambrose, cihla,
8.500 Kč/m vč. en
3+1 PV Mozartova, po rek., zařízen
9.000 Kč/m vč. en

Byty prodej

1+1 OV, PV Okružní
790tis Kč
1+1 OV, PV Mozartova
850tis 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 1.490tis 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.
2.550tis Kč
RD Přemyslovice. Po rek. 1+1.
950tis 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
690tis 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 PV Drozdovice 80m2
10tis Kč/m
Pronájem neb. Prostror PV Daliborka 6tis 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 Sídl. Svobody, po rekonstrukci
1.350tis 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 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
Poděbradovo náměstí 11-12
  
1.870.000,-Kč
(budova Komerční banky, III. patro)
Byt
OV 2+1 ul. Dolní,
Prostějov


796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
 990.000,-Kč
e-mail: redomino@seznam.cz
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 515.000,-Kč





RODINNé DOMY, ChATY
RD 3+1 Vřesovice, okr. Prostějov 
   695.000,-Kč

*NOViNKA*Prodejrekreačníchaty1+1Bělecký
 
 
 

RD/chalupa
2+1 Buková
u Protivanova
Mlýn, WC suché, el. 220V/380V, vytápění lokální na
Prostějov – RD 3+1, přízemní v řadové zástavbě, po
   230.000,-Kč

TP, zastavěná plocha 40m2, zahrada 480m2. U chaty
částečné rekonstrukci, plast. okna, dvorek, zahrádka.
RD 2+1 Slavětín
u Litovle
890.000,-Kč
 

  
studánkaspitnouvodou.Klidnémístoupotoka.
Cena 2.700 tis. Kč.
2x 3+1
Nová
Ves u Litovle
  
RD



 

Cena230.000Kč–DOPORUČUJEME!!       
1.580.000,-Kč
 
  okr.Prostějov
  
* NOViNKA * RD v Prostějově – prodej spoRD
Vranovice-Kelčice,
  
    

1.190.000,-Kč
luvlastnického podílu ve výši 5/8 na cihlovém rodin   
5+1 Drysice,
Vyškov
1.350.000,-Kč
RD

 okr.
 

ném domě a zahradě nedaleko centra města. Podíl
    
RD 2,5
+ 1 Slatinice,
Olomouc
 

  okr.
 

tvoří byt 3+1, 95m2, v přízemí, k celkové rekon- 
Prodej
RD 1+1 v
Přemyslovicích, vhodný i jako
2.360.000,-Kč
 









strukci. Vytápění WAW, parkety, sklep. Zast. plocha
chalupa, samostatně stojící, pozemek 443 m2, stodola,
Pozemek
ke
komerci
11400m2
–
Olomouc
161m2, zahrada 206m2. Vhodné i jako sídlo firmy,
     

vjezd na zahradu.
Cena 380 tis. Kč
490,-Kč/m2
kanceláře.
Cena za podíl činí 1.600.000Kč.      
 Pozemek

 

okr.
ke komerci
44400m2
– Lutín
* RD 2+1 ve Vícově, cihlový, udržovaný, nová    
 
Olomouc   
800,-Kč/m2





eurookna a plynový kotel. V přízemí jsou 2 pokoje,
Pozemek ke komerci 50800m2 – Olomouc
kuchyň, koupelna, WC a vstupní hala. V patře je 1
900,-Kč/m2
Pozemek pro stavbu polyfunkční domu
Suchdol – RD 2+1 s průjezdem, obecní voda, plyn před, malá
pokoj a terasa 15m2. Sklep 16m2, kotelna, prádel600m2 – PV
1.900.000,-Kč
předzahrádka,vhodnýijakorekreačníchalupa. Cena350tis.Kč
na a špajz, zděná garáž. Zastavěná plocha 370m2,
Budova ke komerci 400m2 plocha
zahrada výměra 1050m2. Klidná lokalita na okraji
Olomouc centrum
6.750.000,-Kč
obce u lesa.
Cena 1.980.000Kč.
Stavební pozemek na RD v PV 410m2
* RD 6+1 v Plumlově, dvougenerační, cihlový,
850.000,-Kč
plastová okna, nová střecha, rozvody vody a plynu,
Němčice n.H. - RD 4+2, samostatně stojící, veškeré
Stavební pozemek na RD v PV 1367m2

dva sklepy, dvojgaráž, veškeré IS, obytná plocha
IS, malý dvorek, dokončení rekonstrukce před prode2075,-Kč/m2
 
pozemek


  –
jem.
Cena DOHODOU
150m2, pozemek 1100m2. Klidná lokalita s naStavební
na RD
ve Vřesovicích

prostým soukromím !!
Cena 2.980.000Kč.
Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice, Čechovice, 
917m2   
380.000,-Kč



Alojzov a Mostkovice.
 

Kralice
 

2 Stavební
pozemky,
na Hané
Tel.:606 922 838
     
/ 700,-Kč/m2
     600


    
BYTY
1 stavební pozemek , Kelčice – Vranovice
475,-Kč/m2
      
* Prodej bytu 3+1, Prostějov, ul. Šlikova, OV,
RD 4+1 Savín u Litovle
1.100.000,-Kč
cihla, 2 NP, 75m2, nová plastová okna, dlažba,
RD 5+2 Čelechovice, okr. Prostějov
Byt 3+1, Dr., panel, po rekonstrukci, Němčice
3.100.000,-Kč
renovace parket, 2x balkon, nová střecha a stuCena 1.099 tis. Kč
pačky, sklep, garáž + parkování u domu.
Hledáme
k
odkoupení
pole
od
10.000m2
Byt 1+KK, OV, panel, v PV
Cena 635 tis. Kč
Cena 1.650.000Kč – DOPORUČUJEME
!! 

   
a více v okrese Prostějov.
Byt 1+1, OV, panel, v PV
Cena 799 tis. Kč
*Prodejbytu1+1,Prostějov,ul.Dobrovského,
  
 
 
 tis. Kč
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
 Byt

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

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


nízké náklady v PV Cena 1.210 tis. Kč      
*Prodejbytu1+1,Prostějov,ul.Tovačovského,
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
OV, cihla, 1 NP, 37m2, plast. okna, sklep, byt po


OV,
panel,

Byt
2+1 s šatnou,
v PV 
Cena 1.365 tis. Kč
rekonstrukci bez dalších investic. Parkování u
Byt 2+1, OV,
cihla, v PV
Cena 1.390
 

 
 tis. Kč
domu.
Cena 840.000Kč - SLEVA!!
Byt 3+KK, Dr, panel, v PV
1.290 tis. Kč
 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: 1.600.000,- Kč
 
Byt 1+1,
OV, 33 m2, lodžie,
panel, PV – 
M. Pujmanové
Cena: 650. 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

Uzávěrka
inzerce je 


vždy čtvrtek 

      
  
     
  
  
   
   
    
     
    
  
    

ve 14.00
hodin

7.července 2009

reality

reality

reality

reality

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

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

PRONÁJEM BYTU 2+KK,3 KM
OD PV - KOMPLETNĚ VYBAVEN
(LINKA, SPORÁK, PRAČKA, VANA, SEDAČKA, LETIŠTĚ, TELEVIZE, INTERNET). VČ. IKASA
6000 Kč, KAUCE NE, PLATBA NA
3 MĚSÍCE DOPŘEDU, NEKUŘÁK! BEZ ZVÍŘECTVA! TEL: 608
215 911.

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.

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

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

Koupím stavební pozemek s možností okamžité výstavby. Prostějov a okolí. 777 231 606

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

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.

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

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

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

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

Sháním pozemek na stavbu RD, nejlépe v dostupných obcích poblíž dálnice
Olomouc – Vyškov. 773 925 779.

Prodám byt 2 + 1, OV, panel, původní
stav, žádaná lokalita. Bez RK. Tel.:
723 563 169.

Hledám udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic,
Nové Dědiny aj. Částečná rekonstrukce možná. 777 231 606.

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.

Koupím rodinný dům v Prostějově s
menším pozemkem. Stav nerozhoduje. 773 925 779

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.
Prodám byt 3 + 1 OV, centrum města,
80 m2, cihla, nadstandardní kuchyň,
koupelna, 2.390.000 Kč. Tel.: 724 123
433.
Pronájem 1 + 1 Česká, cihla, nájem
4.000 Kč. Prodej stav. pozemku u lesa
12 km od PV. Tel.: 608 776 089.
Pronajmu 2 x nebytové prostory (obchod) v PV cca 90 m2 a 35 m2, soc.
zař., parkování. 6.000 Kč. Tel.: 724
337 984.
Pronajmu 3 + kk v PV, 76 m2, ihned
volný. Rychlé jednání cena 5.500 Kč.
Volné od 1.7.2009. Tel.: 724 337 984.
Prodám pozemek ke stavbě chaty
nebo RD o rozloze 960 m2, možno i
po částech v klidné atraktivní části
chatové oblasti Plumlovské přehrady. Na rovinném pozemku. El., internet, po dohodě obecní vodovod,
studna. Cena dohodou. Tel.: 722 185
996.
Prodám byt 3 + 1 v PV, po kompletní
rekonstrukci, vestavěné spotřebiče
atd. (možno i s vybavením). Cena dohodou. Tel.: 724 337 984.
Prodám DB 2 + 1, 60 m2, sídl.
Hloučela. Cena dohodu. Tel.: 603 992
585.
Pronajmu mezonetový 2 + kk, Tylova
ul., 5.000 Kč + ink/měs. Volný ihned.
Tel.: 775 206 737.
Pronajmu slunný byt 2 + 1, 1 lodžie, 1
balkon, koupelna s rohovou vanou,
celkem 89 m2. Centrum Přerova.
Volný od 1.8.2009. Tel.: 602 500 711.
Prodám cihlový byt 3 + 1 v PV (OV),
cena 1.450.000 Kč. Možnost odkoupení i s garáží. Zájemci (nikoliv RK)
volejte na 737 711 889.
Pronájem 2 + 1 v RD na ul.
Plumlovská, PV. Cihlový byt cca
65m2, kuch. linka, jinak nezařízený,
volný od 1.7. Tel.: 733 340 168 cena
5.500 Kč +inkaso.
Pronájem prodejny Svatoplukova ul.,
35 m2 + skladových prostor nebo kanceláře 55 m2. Info na tel.: 608 62 09
23.
Prodej 3 pozemků pro stavbu RD v PV
– Vrahovicích za Minervou. IS a silnice na hranici pozemků. Rozloha á 830
m2. Cena 1.400 Kč/m2. Tel.: 732 909
368.
Pronajmu nebytové prostory ve Vodní
ulici číslo 5. Nynější prodejna sekáče.
Tel.: 732 964 744.
Prodám 1 + 1, OV, 34 m2, dům po revitalizaci. Cena 779.000 a 1 + 1 druž.
30 m2 za 699.000 Kč. RK ne! Tel.: 723
480 770.

Pronájem kanceláře I.NP, 14 m2,
Plumlovská ul. Od 1.7.2009. Tel.:
777 07 99 58.
Prodám RD v Bílovicích na Hané na
ploše 1.500 m2, vzrostlá zahrada, bazén, 9 + 1. Tel.: 777 64 06 18.
Hledám levný podnájem 1 + kk, v PV.
Tel.: 774 250 224.

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.

Prodej bytu OV 1 + 1, ul. Krasická, novostavba, výměra 39 m2, 3.p, po rekonstrukci, nízké náklady. Cena 990
000 Kč. Tel: 603 598 193.
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 rekreační chalupu na
Suchém od 12.7. – 25.7.2009. Cena
5.500 Kč/týden. Tel.: 736 65 83 09.
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.

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
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.
Pronajmu pěkný byt 3+1, 4tis+inkaso.Tel.:737508611
Hledám pronájem hospody nebo baru
Prostějov a okolí. Tel.: 606 513 996.
2 + 1 v PV, V.Špály, 3. patro, OV, 58
m2. Velmi dobrý stav, celková rekonstrukce – kuchyň. jádro, šatna, plastová okna, okamžitě volný. Cena
1.300.000 Kč. Tel.: 605 839 883.
Prodám DB 2 + 1 na sídl. Hloučela po
celkové rekonstrukci, plast. okna, lodžie, zateplení. Cena dohodou. Tel.:
777 707 920.
Pronajmu garáž za Brněnskou ul., el.,
voda. 1.000 Kč/měs. Tel.: 737 833
455.
Chceč byt na E.Beneše? Tak mi kdykoliv zavolej 731 616 516. 3 + 1 v OV,
1. patro, plast. okna na J + V, balkon,
dům po celk. rekonstr. Sleva jistá!
Pronajmu byt 2 + kk, po rekonstrukci,
částečně vybavený. Tel.: 608 328 617.

Konice, okr. PV. RD 2 + 1 po částeč.
rekonstrukci, vým. 271 m2, obecní voda i kanalizace, ele., wc, koupelna, zahrada, bydlení i rekreace. Tel. 733 340
168 cena 395.000 Kč.

Pronájem RD 5 + 1 v PV. K dispozici
je zahrada, garáž. Pokoje neprůchozí.
Možnost parkování na předzahrádce.
V žádané lokalitě, Nová nemocnice,
obchodní centrum, MHD, pošta apod.
Volný od 1.7.2009. Tel: 603 598 193.

Pronájem garsoniéry v PV. Tel.: 722
912 715.

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.
Prodej RD 5+1 v Žarovicích, nové
vnitřní omítky, rov.vody, plynové út.
Zast. plocha 755m2, zahrada 3500m2.
Ideální pro chovatele koní. Tel.:
606922838
Prodám RD 1+1 v Otaslavicích cena
270000Kč. Tel.:777884742
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.

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

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.

zvířata

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.
Hledám práci na doma. Tel.: 720 182
719.
Prostějovská realitní kancelář přijme
spolupracovníky na HPP i VPP. Email: stastny@a-zreality.cz, tel. 608
888 541.
Hledám obchodního zástupce pro
olomoucký kraj + možnost i brigády.
Tel.: 608 025 895.

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.

Fa PV MOBIL s.r.o., Plumlovská 40,
PV, tel.: 582 34 14 72, 582 34 40 69,
přijme prodavače do prodejny autopotřeb. Prac. doba po – pá. Osobní
jednání!

Německá ovčák – štěňata s PP, po výb.
rod., I. tř. chovu, předpoklad výb. exter. a povah., barva černá, pál. znaky
(typ Rex). Otec z rodu něm. nár. výtězů. Odběr 17.7.2009. Plumlov u
Prostějova. Tel.: 777 600 258

práce

REAL MORAVIA
STÁLE HLEDÁ SKVĚLÉ LIDI.
Tel.: 602 551 878.

Restaurace Slunce příjme kuchaře na
HPP. Info- p. Žmola tel.: 775932234
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.

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

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

V Ě Š T Í R NA
BA STET

A TRIUM 1.patro

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

Tel.: 731 767 136
www.bastet.unas.cz

Přijmeme řidiče na MKD. Tel.: 603
534 795.
Fa AUTOELEKTRO BURIÁNEK,
přijme vyučeného automechanika
obor elektro. Tel.: 603 216 232.

Hledám na výpomoc při stavbě tesaře
a pom. možno i zdatný důchodce.tel.:
602719273

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

Nabídka práce
Nabízíme práci ve vašem regionu. Po
zaškolení během 2 měsíční zkušební
lhůty 20.000 Kč, potom dvojnásobek. Požadujeme vynikající komunikativní schopnosti, pracovní nasazení.Vážní uchazeči volejte v prac.
dny od 8°° do 16°° hod. 773 074 896

Prodám hravé štěně křížence 3 měsíční. Tel.: 722 577 856.

Přijmeme ženy, muže k rozvozu zboží. Vlastní os. Auto, plat 12 – 14.000
Kč. Tel.: 777 572 555.

Prodám Ford Mondeo combi 2.0 LT
benzín, r.v. 2001, 1. majitel, jeden řidič,
velmi dobrý stav. Tel.: 608 435 431.

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

Hledám novou paničku/ka, která mi
bude dobrou společnicí. Jsem 10tiletý
kokr, zvyklý žít v bytě.
Tel.:724929619

Prodám
štěňátka
Barevného
Boloňského psíka s PP, tři fenečky černé barvy a jednoho pejska světlejšího
zbarvení. Již je odběr možný.
Odčervená, očkovaná a tetovaná. Tel.:
776 684 632.

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

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.

Prodej RD ul. Tovačovského 2 + 1 po
rekontra. S možností rozšíření do podkroví. Cena 1.900.000 Kč. Tel.: 777
251 878.

auto-moto

Hledám muže – ženy komunikativní,
spolehlivé a organizačně schopné.
Tel.: 736 14 54 11.

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

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

Prodej RD 4 + 1 v Domamyslicích.
Nutná rekonstrukce. Celková výměra
213m2. Cena k jednání. Tel: 603 598
193.

www.pracedomu.info

Přenechám pronájem nebytových
prostor 30 m3 vhodné na obchod nebo
rychlé občerstvení. Tel.: 774 345 889.
Nájemné 6.000 Kč.

Prodám 1+KK 38m2 Krasická ul.
Balkon, sklepní kóje, vestavěná skříň,
kuchyňská linka + spotřebiče. Volný
ihned. 1110000Kč. Tel.: 775709407

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

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.

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

Přijmeme kadeřnici/-ka 606 489 826,
a pedikérku 604 422 429 na ŽL.

Pronajmu 1 + 1 na Dolní ul. Tel.: 736
631 781.

Vydělávej obchodováním na burze
min. 300 EURO denně. Možnost i
pro laiky a začátečníky. Tel. 603 342
281.

Prodej bytu 1 + 1 v PV. Tel.: 722 912
715.

Pronajmu nový mezonet. byt 3+1 v
PV, 92 m2. 602840145.

Pronájem kancelářských prostor v
blízkosti centra Prostějova. Tel.: 724
111 453.

www.domajob.cz

Pronajmu byt 1 + 1, 602 745 131.

Prodám nebo pronajmu nadstandardní byt 3 + 1 v PV. Cihla, OV, v centru.
Tel.: 774 438 817. Cena dohodou.
Prodám RD v Brodku u Konice. Tel.:
732 265 011 po 16.00 hod.

práce
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seznámení
57letávdovamladšíhovzhledu,hledátouto cestou přítele, kamaráda od 55 do 60 let.
Příjemného, laskavého, který je také sám.
„Samota je zlá!.

prodám
Prodám staré cihly a střešní tašky.
Tel.: 737 146 820.

koupím
Starý nábytek, obrazy, lustry, koberce,
hodiny, kamna, rádia, zbraně, staré
hračky, porcelán, sklo, šperky, vyznamenání, mince, bankovky, pohlednice
a další. Tel.: 605 138 473.
Koupím staré filmové plakáty do r.
1970. Tel.: 608 420 808.

Dokončení řádkové
inzerce
na straně 20.

POZOR
VELKÉ
SLEVY
KOL
AUTHOR
JIŽ
ZAČALY
* servis
* doplňky
* součástky * prodej
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Rozlosování turnaje

KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP V PÁTEK STARTUJE Rezerva Hané Prostějov prohrála v sezoně jen dvakrát
Kterému týmu letošní ,,13“ přinese nakonec štěstí?

Z Krumsína aktuálně: !!!
Krumsín hlásí 60 týmů !!! Fotbalové šílenství. Tak by se dala
popsat aktivita týmů při podávání přihlášek. Nepsat, nevolat, neposílat startovné. Startovní listina uzavřena.
Již tento pátek 10.7. s úderem 16.
hodiny odstartuje 13. ročník
krumsínského Haná Cupu. Pro letošek si po loňské „slabší“ účasti,
kdy si to o pohár rozdalo „jen“ 50
týmů, pořadatelé připravili o 10
mužstev více jako loni, takže počet startujících mužstev se zastavil
na čísle 60. Dne 20. 5. dorazilo
první startovné a FK Orli Vyškov
byli letos prvním přihlášeným
týmem krumsínského turnaje.
Ostatní týmy s přihláškami příliš
neotálely a tak pořadatelé mohli
už k 1. 7. konstatovat, že limit še-

Je připraveno pět travnatých hřišť,
na kterých se odehrají zápasy jednotlivých skupin. Na regulérnost
budou dohlížet po celou dobu turnaje výhradně profesionální rozhodčí. Před týdnem se uzavřela
soupiska rozhodčích, kteří turnaj
odpískají. Tady je soupis mužů s
píšťalkou: Pavel Majer, Josef Václavík, Jaroslav Krátký, Pavel Novák, David Kopecký, Kamil Krutovský, Ladislav Hošo, Zdeněk
Pazdera, Petr Motal, Oldřich Lizna
a pan Jelínek. „Doufám, že tito sudí přispějí svojí kvalitou k hladkému průběhu turnaje,“ věří Martin
Ošťádal.
Ubytování si každý tým zajistí
sám, jak už zde bývá zvykem, po
dohodě s pořadateli mohou účastníci stanovat uvnitř areálu TJ
Krumsín v blízkosti hřiště.

Hrající trenér Pavel Ociepka je spokojen

Během uplynulé sezony se zraky příznivců fotbalového oddílu
Haná upíraly k výkonům Atýmu, který jako nováček postoupil do 1.A třídy. Po počátečním rozkoukávání se pevně
usadil v první polovině tabulky
a nakonec ve své premiérové sezoně v soutěži obsadil pro některé překvapivé, ale pro zasvěcené zasloužené 4. místo. Hráči,
kteří pravidelně nenastupovali
spojili své síly s dalšími nadšenci pak tvořili záložní tým, který
v uplynulé sezoně bojoval se
svými soupeři v okresní soutěži
IV. třídy, skupiny A.
Zatímco hráči po skončení jarní
části odpočívají, hrající trenér Pavel Ociepka (na snímku) už pomalu přemýšlí co přinese příští se„Vše připraveno,“ hlásí hlavní pořadatel turnaje Martin Ošťádal.
zona. Pro Večerník nám ochotně
zodpověděl na několik otázek,
Pořadatelem celého klání je fotba- dřív. Loni ale byla návštěvnost kde krátce zhodnotil skončenou
lový oddíl z Krumsína. „Přípravy stránek během turnaje obrovská, sezonu.
na turnaj jsou již měsíc v plném takže v tom budeme určitě pokraproudu, teď už jen aby vyšlo poča- čovat,“ dodal Ošťádal.
Pavle, jak hodnotíš uplynulou
sí. Snažil jsem se dostat na turnaj Jinak je pro celou akci připravena
hodně kvalitní týmy, takže se bude další novinka. Na sobotní zábavě
jistě na co dívat,“ řekl Martin vystoupí kapela BLACK ROSE.
Ošťádal, hlavní organizátor turna- Tato kapela nedávno vydala svoje
je. „Stejně jako loni bude k dispo- vlastní CD. Mrkněte na jejich wezici textový online z turnaje a na bové stránky na adrese www.
internetu se budou objevovat oka- blackrose.cz. Jsou tam i ukázky z
mžitě také fotky. Loni byla celá fo- již zmiňovaného CD. Stojí za to si
togalerie hotová ještě před sko- to poslechnout. Pokud by byl o
nčením turnaje. Upletl jsem si tím CD zájem, dovezou pár kusů
na sebe bič, protože pak člověk přímo na akci, kde si je můžete za
neví, kde mu hlava stojí a co dělat skvělou cenu zakoupit.
-red-

sezonu?
Řekl bych, ze jsme sezónu zvládli
dobře. Věřím, ze jsem si v týmu
všichni dobře zahráli, o což jde
především. V konečné tabulce
jsme skončili druzí za výborným
týmem z Přemyslovic. Umístění
beru jako maximum, protože
Přemky C, beru-li sezónu jako celek, byly přece jen o něco dále než
ostatní týmy. Pro mne je důležité,
ze jsme zvládli mimo sportovní
stránku i oblast organizační, protože si téměř vše, co se týče přípravy zápasu i dalších organizačních povinností děláme sami hráči. Výborná byla také spolupráce s A týmem.
Jaké byly cíle před sezonou a
jak se podařily naplnit?
My, jako Béčko Hané, fungujeme
teprve dva roky. Z tohoto pohledu
byl před vstupem do sezóny hlavním cílem rozšířit a stabilizovat
kádr, a také zajistit organizaci a finance týmu. Do druhé půle sezóny
jsme šli, řekl bych, už s docela ši-

Ve dnech 27-28.června pořádal
oddíl SK Liapor Karlovy Vary
již 35.Mistrovství ČR juniorů v
nohejbale trojic a v nohejbale
dvojic. Tohoto vrcholného mistrovského přeboru se zúčastnily i
trojice a dvojice Sokola I Prostějov zmítaného v posledních týdnech nebývale velkou marodkou. Přesto jely sestavy trojic a
dvojic mládežnického oddílu takového formátu jakým je celek
Sokola I Prostějov s velkými ambicemi na nejpřednější umístění.
V sobotu proběhlo Mistrovství ČR
trojic a celek Sokola I Prostějov zde
reprezentovaly tyto sestavy: A družstvo – J.Klaudy, J.Valenta,
V.Dočekal a T.Drobil, B družsvo
tvořili M.Štěpánek, L.Pírek a
T.Anděl. Trojice Sokola I Prostějov
B ve své skupině prohrála s K.Vary,
s Českými Budějovicemi a porazi-

la SK Sloupno. V osmifinále soutěže hrané již vyřazovacím způsobem play-off narazil Sokol I Prostějov B na Kotlářku Praha B a byl
z dalších bojů vyřazen.
Elitní trojice Sokola I Prostějov A
prošla vítězně celou svojí skupinou, když postupně porazila SK
Kotlářku Praha B, Zruč Senec a Sokol Mnětice vždy shodně 2:0. V osmifinále vyřadila hladce SK Sloupno, ve čtvrtfinále SKP Žďár nad
Sázavou B ( vždy 2:0 ) a v boji o postup do finále soutěže v jednom z
nejhezčích a nejdramatičtějších
zápasů celého dne prohrál Sokol I
Prostějov A nespravedlivě po hrubých chybách rozhodčích s domácím celkem Liaporu Karlovy
Vary 1:2 na sety a měl šanci bojovat
o bronz s týmem SK Kotlářky Praha B. Tuto šanci využil ve svůj prospěch a i když byla prostějovská

rokým a poměrně kvalitním kádrem a to se projevilo i na výsledcích (jaro bez prohry).
Které zápasy se vám vydařily a
na které raději zapomenout?
Asi nejlépe se vzpomíná na zápasy v Kladkách a doma s Přemyslovicemi. V Kladkách jsme v mírně
oslabené sestavě se silným do-

mácím týmem uhráli remízu, ale
podali jsme nejspíš nejtaktičtější a
hlavně nejpoctivější výkon sezóny a nebýt opravdu vynikajícího
brankáře soupeře, vyhráli bychom. No a doma s Přemyslovicemi to byl zase zápas na úrovni minimálně o třídu výš, navíc s výbornou diváckou kulisou a s výsledkem 3:1 pro nás, takže co víc si
přát (úsměv). Zmínit bych mohl i
úplně poslední utkání doma se silným týmem z Kladek, kde se
přímo bojovalo o druhé místo v tabulce. Soupeř byl výborný, ale
nám se podařilo dát vítězný gól v
poslední minutě a to je vždycky
příjemné, teda pro vítězné mužstvo... (úsměv). Opravdu špatně
jsme hráli první poločas podzimního zápasu v Hrubčicích. Jinak
asi není zápas, na který bych chtěl
zapomenout, prohráli jsme za sezónu dvakrát, vždy se silnými a v
tu chvíli lepšími týmy (v Přemyslovicích a v Krumsíně).
Kdo z týmu vyčníval, kdo byl

pomyslným vůdcem týmu?
Tak kromě mne (smích), bych
jmenoval nejspíš ty zkušené borce, jako je Milan Ředina nebo kapitán Standa Valachovič, ti jsou
osobnostmi na hřišti i v kabině.
Dobré je, že za nás hrají i borci doslova světových parametrů, jako
např. Jirka Novák (úsměv) a zmínit musím i tvůrce hry Luďka Doležala a střelecky skoro tradičně
výjimečného Zbyňka Lošťáka.
Samozřejmě bez ostatních hráčů
by to nešlo, už proto, že by nás bylo málo (smích), ne vážně, máme
tam hodně poctivých kluků, kteří
umí pracovat pro tým a to je pro
kouče a pro tým vždycky dobře, jinak by to nefungovalo. Bohužel
není prostor je všechny jmenovat.
Zmínit chci také kluky z A týmu (a
mezi nimi hlavně Marka Vyskočila), kteří nám také občas, ale vždy
hodně vypomohli.
Pavle, děkuji za zhodnocení a
hodně štěstí v příští sezoně.
-pez-

Nohejbaloví junioři Sokola I
MISTRY REPUBLIKY DVOJIC

Nejen fotbalová klání. O hezké dívky prahnoucí po fotbale nebude určitě ani letos nouze :-)

TJ Krumsín děkuje partnerům
Záštitu nad turnajem převzala senátorka Božena Sekaninová. Generálním partnerem turnaje je Pivovar Gambrinus. Obchodním partnerem turnaje jeRADEK KOCOUREK , cukrářská výroba, provoz letních občerstvení , Kavárna "U KOCOURKA." Mediálními partnery
turnaje jsou PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK, MORAVA SPORT. Turnaj významně podpořil dotací Olomoucký kraj. Významní sponzoři
turnaje: 2MAX s.r.o. Prostějov, Senátorka Božena Sekaninová, BARRYCOM s.r.o., Vytěžování Richard Hofman, Velkoškolka Osina, A.S.A.
TS Prostějov , Penam a.s., Haná Metal s.r.o., V.I.S. EXPORT - IMPORT
s.r.o. (SK), Automechanika a.s., FTL - First Transport Lines, a.s. Další
sponzoři turnaje: Pískovna Ondratice, Kámen Brno, Autobazar Hanáček, AGRION Plumlov, Pneuservis Znojilová, Martin Ošťádal - SW a
HW služby, ZOD Plumlov, Realitní kancelář REALS, STIHL - Karel Otruba, YAMACO - Karel Janeček, Cukrářská výroba Radek Kocourek,
PLNET - bezdrátový internet, Železářství Kohoutek, Elektro Petr Vrána,
ZD Myslejovice, Zahradnictví Plumlov, Stavebniny Losík, Železárny
Anahütte, Zahradnictví Kubíček, Ferona Olomouc, Kinetic s.r.o., Wisconsin Engineering CZ, s.r.o., Účetnictví Mečířová, Pohostinství Bureš.
TJ Krumsín děkuje všem sponzorům za poskytnuté finanční a věcné
ceny.

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.

Výsledky Jiřiny na Qanto Cupu
Výsledky Jiřiny v základní skupině: Nord Warriors Teplice 1:0, Česká
ves 3:0, FC Přepeře 7:2, Sturm Jižní Město 9:4
Semifinálová skupina: United Frýdek-Místek 0:1, Dolný Kubín 3:0,
Goll Náchod 5:0, PIPOŠ Jeseník 4:1
1. kolo: Jiřina Prostějov – NH Ostrava 7:1.
Osmifinále: Uragán Ilava – Kovo Bidmon Bystré 2:0, Real Hlinsko –
Tespo Mohelnice 0:0 (pen. 0:1), Srníčko Hlinsko – Team Kostohryz Praha 1:6, Orli z Marsu Chropyně – Jiřina Prostějov 1:1 (pen. 2:3), FK Boca
Chotěboř B – Aquatec Dubnica nad Váhom 1:4, VPS Novabrik Polička
– Juve Otrokovice 0:2, No Fear Bystricoviny – Gami Sport Třinec 2:2
(pen. 2:3), Černoši Polička – United 07 Brno 0:2.
Čtvrtfinále: Uragán Ilava – Tespo Mohelnice 0:0 (pen. 3:2), Team Kostrohryz Praha – Jiřina Prostějov 0:1, Aquatec Dubnica nad Váhom – Juve
Otrokovice 1:3, Gami Sport Třinec – United 07 Brno 0:0 (pen. 2:1).
Semifinále: Uragán Ilava – Jiřina Prostějov 0:0 (pen. 2:3), Juve Otrokovice – Gami Sport Třinec 0:0 (pen. 2:1).
Utkání o 3. místo: Uragán Ilava – Gami Sport Třinec 3:1.
Finále: Jiřina Prostějov – Juve Otrokovice 2:0.
-pez-

desáti mužstev byl naplněn. A že si
turnaj na fotbalové kvalitě určitě
nepohorší, ukazuje plná účast osmi nejlepších týmů z loňského roku, čtvrtfinalistů – HOS Vrchoslavice, FK Vyprahlo Konice, choceňských Peliní a brněnského klubu
HELAS KELOC, semifinalistů hráčů Skalky a prostějovského
Relaxu, finalisty BEXIM PALLETEN a obhájce trofeje plumlovské
INDIANY.
Od 16 hodin v pátek 10.7. se
rozběhnou první souboje, mužstva
budou rozdělena tradičně do 12 základních skupin po 5 účastnících,
kde si to rozdají o 2 postupová místa, která ještě následně doprovodí
8 celků z třetích míst s nejlepší bilancí do osmifinálových skupin.
Finále by mělo proběhnout v neděli 12. 7. v odpoledních hodinách.

Líté boje. Na archivním fotu momentka ze zápasu Aristonu 2SK.
Letní pohodička. Pokud vyjde počasí, v Krumsíně bývá vždy příjemně.

Přiveze ze Šatova padesát tisíc?

Petře, tak jak to probíhal turnaj
z tvého pohledu?
První den ve skupinách byl spíše
na rozehraní, oťuknutí si prostředí.
Byl tu výrazný rozdíl mezi některými celky a tak jsme hráli, co
jsme potřebovali. V semifinálové
skupině jsme ráno začali první
zápas příliš laxně, po tomto zápase
jsme si řekli, že vyjdeme z dobré
obrany a hře dopředu dáme systém.
Podle zbylých výsledků to vypadá, že jste to začali plnit?
Zbylé tři zápasy jsme vyhráli se
skóre 12:1 a vyhráli skupinu. Tým

Žďár nad Sázavou B, Solidaritu
Praha (o jediný míč) a Sokol Mnětice. V osmifinále soutěže hrané
play-off porazila dvojice Sokola I
Prostějov Zruč Senec a již ve čtvrtfinále narazila na jednoho z horkých favoritů na zisk titulu – domácí duo bratří Medků. Prostějovští hráči po vynikajícím výkonu
celé dvojice zvítězili přesvědčivě
2:0 a oplatili tak svému soupeři porážku ze sobotních bojů trojic. V
semifinále mistrovství přehrála sestav Sokola I po boji dvojku Českých Budějovic a čekalo je vysněné finále o zisk titulu mistra republiky s juniorskými vicemistry
světa z r. 2008 SK Kotlářkou Praha
A. V nesmírně dramatickém zápase podali hráči Prostějova KlaudyDočekal excelentní výkon a v napínavé koncovce rozhodujícího setu rozhodli utkání ve svůj prospěch

a po setech 10:7-8:10 a 10:8 zvítězili 2:1 na sety a získali titul juniorského mistra republiky ve dvojicích pro letošní rok.
„Jsem šťastný, že kluci ve svém
prvním letošním vrcholu sezony
podali vynikající výkony, kterými
pouze potvrdili, že právem patří
společně s Kotlářkou Praha na vrchol mládežnického nohejbalu
ČR. Zisk titulu mistra republiky je
vyústěním dlouholeté práce s mladými talentovanými hráči a pro ně
samotné je to zasloužená odměna
za mnoholetou tréninkovou píli. Ze
šampionátu se vracíme navíc i s nominací našich hráčů Jana Valentu a
Kristiána Pacejku na soustředění
juniorské reprezentace před
blížícím se Mistrovstvím Evropy
juniorů, které bude v říjnu v Rumunsku,“ uvedl Richard Beneš,
starosta Sokola I Prostějov. -pez-

Letošnímu NOVÁK CUPU přáli sponzoři i počasí

Po úspěchu na Qanto Cupu míří Jiřina na jih Moravy
Petra Hanáka, dlouholetého
hráče Jiřiny, trápí v posledním
období zranění kolena. Tím více
času může věnovat během turnajových zápasů sledování potencionálních soupeřů a spolupodílet se na taktice mužstva.
Při posledních úspěchu na Qanto Cupu 2009 v Moravské Třebové si ve své paměti pečlivě
uschoval pocity z jednotlivých
utkání a mohl nám tak téměř autenticky popsat spanilou jízdu
prostějovské Jiřiny od osmifinálové skupiny až ke zvednutí
turnajové trofeje nad hlavu po
vyhraném finálovém utkání.

trojice rozhodčími opět citelně poškozena ( J.Klaudy dostal za protesty dokonce žlutou kartu), bronzové medaile prostějovským nohejbalistům neunikly.
V neděli bylo na pořadu Mistrovství ČR dvojic a i na ně pohlíželi
hráči i funkcionáři družstva Prostějova s nemalými ambicemi. Dvojice Sokola I B ve složení Valenta,
Pírek a Štěpánek měla velmi
těžkou pozici, ve své skupině porazila Počerady a Zruč Senec a prohrála s SKP Žďár nad Sázavou A o
jediný míč 1:2. Ve vyřazovacích
bojích play-off porazila v osmifinále Solidaritu Praha 2:1 a ve čtvrtfinále byla vyřazena nejlepší formací SK Kotlářky Praha A.
TOP sestava Sokola I Prostějov
Klaudy, Dočekal,Anděl začínala
ve své skupině poměrně vlažně,
postupně přesto přehrála SKP

Frýdku, který nás v prvním zápase
porazil se nakonec do vyřazovacích bojů nedostal.
Co přineslo 1. kolo vyřazovacích
bojů?
Naše cesta do závěrečné bitvy o
pohár Qanta započala v úvodním
kole pohodlně, neboť rival z Ostravy se rozhádal na hřišti a pozdější
vítězové tak ušetřili při výsledku
7:1 cenné síly. Ale i tak si dovolím
říct, že se jednalo o celek nasazený
jako druhý z jiné slaběji obsazené
skupiny a tento zápas se pro nás
vyvíjel příznivě už od úvodního
hvizdu.
Následovalo osmifinále a v něm
souboj s týmem z Chropyně se
zajímavým názvem Orli z Marsu. Podle výsledku se zřejmě o
jednoduché utkání nejednalo?
V zápase jsme měli navrch, ale neproměnili jsme svoje dobré šance,
jinak to mohlo proběhnout klidněji. V druhé půli jsme se ujali vedení a vypadalo to, že si to pohlídáme. Bohužel chvilku před
koncem se soupeři z nahodilé akce
podařilo vyrovnat. Deka na nás
však nepadla a v penaltách jsme
trochu prohodili střelce a postoupili dál.
Co tým Kostohryz Praha a boj o
postup mezi nejlepší čtyři týmy?

Již tradičně poslední sobotu v
červnu se konal na pěkných
kosteleckých kurtech šestý ročník tenisového turnaje dvojic s
názvem NOVÁK CUP. Turnaj
má své pevné místo v kalendáři
rekreačních tenistů a o jeho
významu jasně hovoří fakt, že
jeden z hráčů dal přednost
účasti na turnaji místo rodinné
svatby.
Letos poprvé se přepisovala historie turnaje, neboť do letošního
roku vyhráli pokaždé jiní hráči.
Až letos, při silném obsazení osmi dvojicemi, obhájili vítězství
loňští vítězové, tedy hráči Milo-

slav Marcin a Jaroslav Smékal.
Finálovými soupeři jim letos byli
Zdeněk Jetelina s Martinem Šilhánkem, kteří sice vyhráli první
set a vedli i ve druhém setu, ale
obhájci vítězství zabojovali a nakonec slavně zvítězili. Loňští finalisté, Svatopluk Zbořil se Stanislavem Preislerem skončili letos na „bedně“, i když až třetí.
První tři dvojice si tradičně odnesly diplomy s vlastnoručním podpisem Jirky Nováka, bývalého
vynikajícího tenisty a reprezentanta. Hráči, kteří se umístili do
pátého místa byli odměněni i hezkými a kvalitními cenami, za což

je potřeba poděkovat firmám Automechanika Prostějov, konkrétně výkonnému řediteli prodeje
osobních vozů, panu Jiřímu Jelínkovi, Kooperativě pojišťovně
a. s., Astorii a. s., Uzeniny Makovec Kostelec na Hané a firmě
Transpet 24. Firmy i v době ekonomicky nelehké přispěly sponzorskými dary, za což jim patří
dík.
Zorganizovat turnaj pro 16 hráčů,
zajistit vše potřebné, od kurtů,
termínů, cen, občerstvení až po
zdravotnickou péči není maličkost, a tak se musím zmínit o řediteli Základní školy v Kostelci

na Hané, PaedDr. Miloslavu
Marcinovi, se kterým pod záštitou školy spolupořádáme turnaj
již poněkolikáté. A díky tomu se
nám podařil i letošní šestý ročník.
Poděkování patří i Mgr. Jarušce
Marcinové, která se stejně jako
loni s přehledem a grácií zhostila
úkolu nasytit a napojit hráče a
dbát, aby měli, co se občerstvení
týká, splněno každé přání.
Jediné, co jsme nemohli ovlivnit,
bylo počasí, ale to se nad námi
smilovalo a tak celý turnaj proběhl za ideálních podmínek. Co nás
letos velmi mile překvapilo, byla
hojná účast diváků, kteří podpo-

rovali jednotlivé dvojice a tak
jsme letos vyhlásili a odměnili diplomem i nejlepšího diváka, kterým se stal hráč i neúnavný povzbuzovatel, pan Pavel Kubíček.
Na závěr bych chtěl ještě jednou
poděkovat hráčům za účast i
předvedené výkony, divákům za
podporu, sponzorům za dary, organizátorům za bezchybný
průběh, nahoru za počasí a poslední sobota v červnu 2010 je
termín, kdy se všichni zase v
Kostelci na Hané setkáme na 7.
ročníku turnaje NOVÁK CUP.
Jaroslav Kiršbaum,
ředitel turnaje
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Příští víkend se koná
1. ročník Bedihošť Cupu

Za necelých čtrnáct dnů, o
víkendu ve dnech 18.-19. července se uskuteční premiérový
první ročník turnaje v malé kopané v areálu fotbalového stánku v Hrubčicích.
Tým malé kopané mužů Bedihošť se už několik let pravidelně
zúčastnuje všech letních turnajů
v maĺé kopané. Jelikož značnou
část soupisky tvoří fotbalové mužstvo A-týmů bedihošťské kopané z toho důvodu se mužstvo
neúčastní registrované soutěže
malé kopané tak jako ostatní celky. Letos uspořádají místní fotbaloví nadšenci turnaj v malé kopané. Proto jsme položili několik
otázek jednomu z organizátorů
této sportovní akce, Jiřímu Krestovi ml.

Co vás přimělo k uspořádání
turnaje v malé kopané?
Od malička hraji fotbal a
dvouměsíční fotbalová přestávka
je dlouhá doba, kterou lze využít.
Chci připravovat letní turnaj a dle
možností uvažuji také o zimní
turnaj v hale. V letošním roce
jsme se rozhodli uspořádat turnaj
v malé kopané a zapojit se tak do
dění turnajů, které probíhají v letní přestávce velké kopané.Cílem
je turnaj dělat pravidelně každý
rok a zúčastňovat se ostatních letních turnajů v malé kopané.
Kolik je ještě volných míst?
Míst je ještě 24, ale nepředpo-

kládám, že by se v 1. ročníku kapacita zaplnila. Momentálně je
sice přihlášených 6 mužstev, ale i
tak věřím, že 10 týmů bude. Pokud ne, přesto bude turnaj na dva
dny, ať si týmy zahrají. Družstva
mají možnost ubytování ve stanech v areálu hřiště.
Některé turnaje v regionu už
jsou zavedené. Zpočátku to bude asi těžké připoutat pozornost týmů z okolí?
Vím že je konkurence v regionu,
ale proč nebýt mezi ní a uvidíme
za pár ročníků.Co je dnes jednoduché? Ale překvapuje mě, že i
ceny neoslovily některé týmy (1.
místo sud piva + věcné ceny v
hodnotě 5000Kč, 2. místo 3000
Kč, 3. 1500 Kč, navíc prvních 5
mužstev bude oceněno za rychlou registraci + poháry + putovní
pohár. Také bude vyhodnocen
nejlepší hráč, střelec a gólman.
Jaké pochoutky čekají na
účastníky a diváky?
Pochoutky budou z udírny, která
pojede po celou dobu turnaje,
kvalitní pivo je samozřejmost a
co se týče jídla, to zajistí pohostinství Drábek. Večer je na programu diskotéka v místním areálu.Touto cestou chci poděkovat
hlavně sponzorům kteří se podílejí na turnaji.
-pezInformace o turnaji můžete
zjistit na
www.malakopana.bedihost.cz

BEDIHOŠŤ CUP 2009
- TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Propozice k turnaji v malé kopané
18. - 19. července 2009
1.ročník - BEDIHOŠŤ CUP 2009 – turnaj
v malé kopané, dosud přihlášené týmy
(k 3.7.2009)
1. Fc Ladzimil Čehovice, 2. Sokol Bedihošť, 3.
FC Nám se nechce, 4. Veteráni Bedihošť, 5. SK
DD sport, 6. FC Hrubčice
Místo konání:
Hrubčice – areál klubu Hrubčice,
(www.mala.kopana.bedihost.cz).
Každý přihlášený klub dostane elektronickou poštou potřebné informace o turnaji.
Startovné pro mužstvo:
Částka 1000,- Kč Tato částka se poukazuje nejpozději k 5. 7. 2009 na účet pořadatele malé kopané,
č. ú. 431721950297/100. Variabilní uveďte telefonní číslo kontaktní osoby klubu, které je uvedeno i na soupisce mužstva a do textu pro příjemce
uveďte název vašeho klubu.
Soupiska mužstva:
Soupiska mužstva se vyplňuje po příjezdu na
místě konání turnaje po příjezdu mužstva, a to nejpozději před jeho úvodním utkání.

Václavovice vítězem turnaje v Čehovicích

Jiřina vyhrála Qanto Cup. Vítězné mužstvo s cenami, Petr Hanák na snímku třetí stojící zleva.
Foto www.qantocup.cz
Celý zápas jsme měli pod kontrolou, ujali jsme se vedení a to si bez
potíží pohlídali aždo konce.
V bezgólovém semifinále nakonec rozhodly penalty. Zápas byl
opravdu tak nudný?
Neřekl bych. Bylo to hodně o taktice, ale šance tam byly. Párkrát
chybělo i trochu štěstíčka.

Finále s Juve už vám vyšlo o poznání lépe.
Přáli jsme si je více než kluky z
Třince. Tam už jsme si to pohlídali. Po prvním gólu jsme nepolevili
a tlačili se do dalších šancí. Otrokovičtí se do šancí nedostali, my
dali druhou branku a pak už se to
jen dohrálo.

Kam se chystate v příštích týdnech za fotbalem?
O víkendu 10.-11.7 se chystáme na
turnaj do Šatova na Znojemsku,
kde se pokusíme poprat o lákavou
finanční částku 50.000 Kč připravenou pro vítěze turnaje.
Přeji celému týmu hodně štěstí.
-pez-

V sobotu 4. července v rámci hodových oslav uspořádal místní
oddíl TJ Sokol Čehovice turnaj v
malé kopané s názvem O pohár
starosty Čehovic, který se odehrál v areálu hřiště v Čehovicích.
Letos šlo o jubilejní 10.ročník,
kterého se zúčastnilo celkem 8 mužstev. Po soubojích ve skupinách si
to pak rozdaly dva nejlepší týmy z
každě skupiny křížovým způsobem. Ze zisku poháru se nakonec
radoval tým Václavic, který ve finále porazil tým Bedihoště výsledkem 3:1. Třetí místo vybojoval celek z vedlejších Čelčic, bramborové medaile zůstala pro tým z
Brodku u Přerova.
Sestava vítězného týmu: Jan Křesala - Slávek Frýbort, Petr Směšný,
Pavel Ociepka - Pepa Zemánek,
Marek Chmelař, Zdeněk Petržela,
Jaromír Přecechtěl.
-pezFinalisté turnaje na společném
snímku

Na Jestřáby už
za pět týdnů!
Zrak nejednoho hokejového fanouška už se nedočkavě upírá k
nové sezoně. Ještě než se kola autobusů rozjedou naostro směr
Přerov, kde náš celek zajíždí začátkem října k prvnímu mistrovskému utkání, rozdají si to Jestřábi s několika soupeři v přípravných zápasech. A termín prvního
utkání se nezadržitelně blíží. V
prvním přípravném zápase si ve
středu 12. srpna odskočí do Brna,
kde je otestují druholigový soupeř
hokejisté Techniky, premiéru na
domácím ledě si pak odbudou
hned následující den, kdy se utka-

jí s letošním nováčkem druhé ligy
ze severní Moravy, celkem z
Frýdku-Místku. Odvetné utkání
se stejným soupeřem má termín
18.8. -pezPřípravné zápasy prostějovských Jestřábů:
venku středa 12.8.2009
Technika Brno – HK Jestřábi Prostějov
doma čtvrtek 13.8.2009
HK Jestřábi Prostějov – HK
Frýdek-Místek
venku úterý 18.8.2009
HK Frýdek-Místek - HK Jestřábi
Prostějov
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služby

služby

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

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

Doprava a prodej písku, štěrku a
kameniva, stavebních materiálů.
Přeprava strojů podvalníkem. Tel.:
777 99 00 22 Konice.
Provádíme strojní čištění podlah (haly, dílny, garáže, terasy atd.), autointeriérů, koberců a sedacích souprav.
Milan Revay: 582 38 23 25, 604 43 93
02.
STĚHOVÁNÍ RYBAŘÍK
Vyklízecí a demoliční práce.
Tel.: 604 389 367, Prostějov.
Provádím zednické práce, rekonstrukce koupelen, bytových jader. Tel.: 603
498 695.
Bank. i nebank. půjčky, hypotéky, vyplácíme exekuce, vše od 100.000,- nahoru. Rychle a bez poplatků dopředu.
Volejte: 603 898 883.
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.
Stěhování – 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
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.
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.
Prodej střešních oken, dodávky euro a
fasádních oken. Možnost montáže s
9% DPH. Truhlářství Štugel - 777 690
311.
Provádíme veškeré stavební práce,
obklady, dlažby, stavby na klíč. Ceny
smluvní. Tel.:603 834 120.
Novinka! Vyřešíme vaše exekuce, zaplatíme vaše dluhy: Abivia, s.r.o., Olomouc. Tel.: 606 790 687, 585 751 656.
Bytové družstvo poptává natěračskou
firmu, která provede nátěry 32 ks zábradlí balkonů na panelovém domě. V.
Špály 4, Prostějov. Tel.: 603 480 617,
spaly4.bd@seznam.cz

BOMBA! Všechny typy půjček a úvěrů na jednom místě! Umíme pomoci
každému! Nebankovní hypo, až na 30
let, exekuce do 48 hod., kreditní karty.
773 546 234.
Express služba do 48 hod. Bank. i nebank. peníze do xxx. Reg. neřešíme.
Když vám nepomůžeme my, tak už nikdo jiný! Přesvědčte se sami! 604 350
741.
Zbavíme Vás dluhů, exekucí, poskytneme rychlou hotovost. Zást. domu,
bytu i družstevního. 775 972 353.

Rekonstrukce bytových jader, vč.
vodo-elektro, kompletně do 10 dnů.
Tel.: 736 280 940.
Prodej drcené kůry s rozvozem do 6
m3. Tel.: 777 898 310.
Vyčistíme Vaši exekuci na nemovitost.
Nevybíráme poplatky předem. Úvěry,
půjčky. Tel.: 606 58 22 17.

Dne 12. července 2009 uplyne
5 roků od úmrtí
mé drahé sestry a tety
paní Vlasty BRÁZDOVÉ
roz. Javorníkové z Přerova.

Za tichou vzpomínku děkují dcera a sestra Jarmila,
vnuk a synovec Michal.

Dne 11. července 2009
vzpomeneme 3. výročí
náhlého úmrtí
paní Taťány OSIKOWSKÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel Ladislav,
sestra Monika s rodinou.

Láska zůstala, ta smrti nezná.

Půjčíme každému!!! Superhypotéka
až na 30 let. Ručíte tím, co teprve nabydete. Řešíme exekuce do 48 hodin.
Konsolidace půjček. Volejte 604 350
741.
Potřebujete rychlé peníze? Máme pro
vás express službu. Možnost ručením
druž. bytem, nebank. sektor. Volejte
773 546 234.
Provádíme veškeré zednické práce +
sádrové omítky. Volejte tel.: 776 611
995.

Dne 7.7.2009 uplynulo 16. výročí od tragického odchodu našich
rodičů Drahomíry a Aloise KONŮPKOVÝCH z Prostějova.
S hlubokým zármutkem v srdcích vzpomínají dcera Drahomíra,
vnuci Tomáš a Jirka, vnučka Hanka a setra Miluška s rodinou.
Za tichou vzpomínku děkujeme všem příbuzným a přátelům,
kteří je měli ze srdce rádi.

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

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.

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

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

Mob.: 604 259 957

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

www.vecernikpv.cz

Zednické práce, zahrady.
Tel.: 776 044 253.
Ostření lišt plotostřihu, řetězů, nůžek,
všech pil, nožů sekaček. Slezská 9.
Tel.: 582 330 082
Kdo doučí SŠ chemii přes prázdniny? Tel.: 777 711 420.
TER.A.BO
Stavební práce – včetně obkladů
a pokládky dlažby
Realizace střech, pergol atd.
Údržba zahrad a úklidové práce,
Individuální přístup při stanovení
ceny.
Kontakt: 608 081 683
www.TER.A.BO.cz
Stavební práce, rekonstrukce bytů,
domů. Vše kompletně vč. vodo, elektro, plyno instalací a topení. Tel.: 776
66 22 68.

oznámení

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

SLEVY
MODELŮ 2009
SUPERIOR
APACHE
STRATOS

Najdete nás na:

STAROŽITNOSTI

GOLEM
Uzávěrka
řádkové inzerce
je vždy v pátek
v 10.00 hod.

SPOLEČENSKÝ

DŮM

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

SPRÁVCE GIS, INTERNETU
A KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ
na Odboru informačních technologií Městského
úřadu Prostějov

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

Dne 11. července 2009
by oslavila své 48. narozeniny
paní Anna
BJALONČÍKOVÁ
z Otaslavic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.Vzpomínají dcera
s rodinou a druh.

KERAMIKA PLUS

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

Odstraním vrásky bezbolestně. Tel.:
776 044 253.

Dnes, 7.7.2009 uplyne
7. smutných let, kdy nás navždy
opustila moje milovaná dcera
Marcelka
NEVEČEŘALOVÁ ,
roz. Hasová.
Dne 28.5.2009 by oslavila
své 35. narozeniny.
S bolestí vzpomíná a za tichou
vzpomínku děkuje všem
maminka Dagmar Hasová.

Karel Sochor

Provádím veškeré stavební práce. Zn.
Rychle, levně, kvalitně. Letní sleva
10%. Tel.: 775 125 780.

Půjčky, úvěry bez nahlížení do registru.
Tel.: 776 107 690.
Peníze oproti vaší nemovitosti, exekuce, zástavy - vyčistíme a přeúvěrujeme.
Tel.: 739 430 269.

Dne 7. července 2009
vzpomeneme 9. výročí
úmrtí naší drahé maminky
a babičky
paní Anny JAVORNÍKOVÉ

Dne 7. července 2009 uplyne
15 roků od úmrtí
paní Františky BUŘTOVÉ
z Určic.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Dcera a syn s rodinami.

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

Nabízíme hlídání dětí, kdykoliv. DENCA7777@seznam.cz
Potřebujete posekat zahradu?
Sečení i křovinořezem, zahradní práce,
osazování, pletí, hnojení, tvar. živých
plotů, zástřih a průklest keřů. Rychle,
kvalitně. Tel.: 737 867 950.

Na bolest, stesk nenajdou se slova,
jen později, že sejdeme se znova.

Finanční S.O.S.! Jste totálně v pr...?
Máme tu pro vás řešení, jak vám pomoci. !!!Pozor, bez poplatků!!! Tak
neváhejte a volejte t.č. 774 664 892.

www.zhubni.info

vzpomínáme

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

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

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.

Půjčka od 5 tisíc, hypotéky, neomezeně, rychlé vyřízení. FA s.r.o., 724
949 589.
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Veškeré informace a požadavky na toto pracovní místo naleznete na internetové
adrese: www.mestopv.cz/ v rubrice Městský úřad - Úřední deska - Volná pracovní
místa nebo na úřední desce Městského úřadu v Prostějově.
Informace podá rovněž personalista MěÚ - tel. č. 582 329 162, 129
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit
nejpozději do 20. července 2009 na adresu:
Městský úřad v Prostějově, odbor právní a personální,
nám. T. G. Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov.
Obálku označte názvem „VŘ - správce GIS - OIT“.

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

7.července 2009
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Mojmír Chytil z 1. SK Prostějov jede na kemp s Petrem Čechem
Největší fotbalový turnaj v
České republice pro hráče do
deseti let, E.ON ČR Junior
Cup, sice vyvrcholí Velkým finále až 13. září, ale organizátoři turnaje vhodně využili
prázdninové přestávky k přípravě zajímavého programu
pro nejvýraznější fotbalové naděje z kvalifikačních klání. Nejlepší hráči každého z předešlých turnajů dostali pozvání
na bezplatné týdenní soustředění ve Fotbalové škole Petra
Čecha.
Není pochyb o tom, že setkání s
jedním z nejlepších světových
fotbalistů pro mladé hráče bude
nejen velkým zážitkem, ale i obrovskou motivací pracovat na
sobě v dalších letech. Akce je
zároveň mimořádně atraktivní i

pro sportovní novináře, kteří vědí
lépe než kdokoli jiný, jak je důležité pracovat s talentovanými
hráči od raného dětství, aby se
český fotbal udržel na slušné evropské a světové úrovni.

Děti se těší na setkání s Petrem
Čechem
Dvanáct dětí z Jihočeského, Jihomoravského, Středočeského,
Zlínského kraje, kraje Vysočina a
Prahy se těší na setkání se světovým brankářem Petrem Čechem.
Jde o mladé fotbalové talenty,
kteří byli vyhlášeni nejlepšími
hráči v regionálních kolech základní části největšího fotbalového turnaje v České republice pro
hráče do deseti let E.ON ČR Junior Cup 2009.
"Chtěli jsme je odměnit velmi za-

jímavou cenou, ze které by měly
nejen radost, ale i užitek. Rozhodli jsme se proto, že fotbalovým talentům věnujeme ve spolupráci s Fotbalovou školou Petra
Čecha (www.skola.petr-cech.cz)
v Praze týdenní turnus zdarma, v
němž budou mít možnost setkat
se a zatrénovat si s tímto, troufám
si říci, nejlepším českým fotbalistou současnosti. Ohlas byl velký," vysvětlil Marek Pagač z
energetické společnosti E.ON,
generálního partnera turnaje, jehož jubilejní pátý ročník odstartoval letos v neděli 19. dubna a pokračoval oblastními koly až do
neděle 21. června, kdy v Praze
skončil.
Postupně se v jednotlivých krajích střetly desítky profesionálních týmů z 24 fotbalových okre-

Vzorem Mojmíra je
Christian Ronaldo
Jak dlouho hraješ fotbal?
Hraji šestým rokem. Začínal jsem
ve čtyřech letech.
Kolik si dal dneska gólů a ze
kterého máš největší radost?
Celkem jsem dneska nastřílel pět
gólů. Jednou jsem se trefil pod šibenici, na to si pamatuji.
Máš nějaký fotbalový vzor?
Můj vzor je Christian Ronaldo.
Co pro Tebe znamená fotbal?
Děláš ještě jiný sport?
Trénuji ještě atletiku, ale fotbal je
hlavní. Moc mě baví, dělám ho
pro radost.
Jako nejlepší hráč turnaje se
zúčastníš týdenního kurzu ve
Fotbalové škole Petra Čecha.
Tenhle slavný brankář samozřejmě za Vámi přijede, co na to
říkáš?
Jo to je bezva. Petr Čech je dobrý
gólman, hodně mu fandím.
Jak sis užil doprovodný program turnaje a jak se Ti dařilo v
dovednostních soutěžích?
Stihl jsem jenom ty soutěže. Rychlost střely jsem měl 57 km/h a povedlo se mi 13 fotbalových nožiček.

sů, za které nastoupilo dohromady na dvě tisícovky hráčů do deseti let věku. Z celkem dvanácti
kol vzešli nejen vítězové, kteří se
utkají na podzim v celorepublikovém Velkém finále, ale také
nejlepší hráči. Ty zvolili trenéři
jednotlivých družstev.
Kluci nastoupí do Fotbalové
školy ve dvou týdenních turnusech začínajících 4. a 11. července
„Můj fotbalový vzor je sice Ronaldo, ale Petra Čecha rád uvidím.
Bude to paráda,“ uvedl Michal
Strapek z FK Slavoj Český Krumlov, který byl prvním, kdo tuto cenu obdržel. Mladí fotbalisté se nemohou dočkat hlavně setkání s
Petrem Čechem. "Těším se na něj
opravdu moc. Fandím mu. I jeho
Chelsea," uvedl Ivan Šarkózy z FC
Sparta Brno.
Program v týdenním cyklu budou
mít děti skutečně velmi pestrý. Sestavili jej odborníci v dílčích oblas-

tech. Fotbalisté budou pod dohledem koučů pražské Sparty trénovat ve třech jednotkách denně a budou rozděleni do skupin dle
výkonnosti, věku a brankářského
či hráčského modulu.
Strava bude sestavena ve spolupráci s nutričním konzultantem, zajištěn bude pravidelný pitný režim,
chybět nebudou doplňkové rehabilitační a regenerační programy i
tradiční lekce angličtiny s lektory
British Council. "Myslím si, že to
je skutečně pro některé fotbalisty
životní šance ukázat se a vstoupit
do velkého fotbalu, o kterém většina z nich sní," dodal Pagač.
Fotbalové školy Petra Čecha se
zúčastní:
Michal Strapek z FK Slavoj Český Krumlov - nejlepší hráč turnaje v Českém Krumlově
Dominik Chlumský z FC Vysočina Jihlava - nejlepší hráč turnaje v
Jihlavě
Adam Kasík z FK Tatran Prachatice - nejlepší hráč turnaje ve Stra-

konicích
David Novák z SK Církvice - nejlepší hráč turnaje v Kutné Hoře
Lukáše Pfeifer z FK Tábor - nejlepší hráč turnaje v Táboře
Ivan Šarkózy z FC Sparta Brno nejlepší hráč turnaje v Brně
Jiří Urbánek z TJ Sokol Křoví nejlepší hráč turnaje ve Velkém
Meziříčí
Jakub Černín z MSK Břeclav nejlepší hráč turnaje v Břeclavi
Vilém Žák z TJ Jiskra Strážnice nejlepší hráč turnaje v Hodoníně
Mojmír Chytil z 1. SK Prostějov - nejlepší hráč turnaje v
Morkovicích

Patrik Červenka z Tescoma Zlín nejlepší hráč turnaje ve Starém
Městě
Ondřej Zeman z ABC Braník nejlepší hráč turnaje v Praze
Vítězové regionálních kol a
účastníci celorepublikového
Velkého turnaje:
FK Slavoj Český Krumlov „A“,
FC VYSOČINA Jihlava, FC
ZVVZ Milevsko, SK Církvice,
FK Tábor, 1. FC Brno, HFK
Třebíč „A“, MSK Břeclav A,
FK Apos Blansko, 1.SK Prostějov (na snímku), 1. FC Slovácko, ABC Braník
-red-

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.

Na silničním MČR příjemně překvapil Filip a Hynek
Cyklista Petr Ejem získal titul mistra v časovce jednotlivců
Ve dnech 24. – 28. 6. 2009 se uskutečnilo Mistrovství
ČR na silnici v kategorii mužů, juniorů, žen a juniorek ve slovenských Bánovcích nad Bebravou,
které pořádá Český svaz cyklistiky společně se Slovenským svazem. Letos byla řada na Slovensku, a
tak v ne zrovna přívětivém počasí naši nejlepší silničáři bojovali o mistrovské tituly za hranicemi republiky.
Na startu nechybělo hned několik adeptů na dobrá
umístění z SKC Prostějov a jeho sportovního centra.
Přestože přípravu trenér Vladimír Vačkář speciálně
směřoval na dráhové závody v polské Varšavě kvůli
blížícímu se ME juniorů na dráze v Bělorusku, hodně
se očekávalo i zde především od Ondřeje Vendolského
z Mapei Cyklo Kaňkovský. Ten v loňském roce vybojoval pro ČR bronzovou medaili v kategorii juniorů.
Překvapit ale mohl i Jakub Filip, Dominik Hynek nebo
třeba Tomáš Salaj.
Jako první byly na pořadu časovky. Ve středu se na start
náročné, kopcovité a 25km dlouhé trati postavilo 70 juniorů. V cíli byl nejrychleji Jan Kadůch (Dukla Brno,
odchovanec SCM Prostějov), před druhým Romanem
Fürstem (Dukla Praha) a třetím Josefem Hoškem (Favorit Brno). Pro výborné 6. místo a svůj nejlepší letošní výsledek v téhle disciplíně si dojel Jakub Filip z
SKC Prostějov. Příjemné překvapení hned na úvod možná i proto, že se Jakub na časovku nespecializuje. Ondřej Vendolský skončil poněkud za očekáváním a to na
16. místě. Přesto s těmito výsledky byl trenér Vladimír
Vačkář spokojen.
V závodě juniorek, který se konal ve stejný den, zvítězila Lucie Záleská (Dukla Praha), pro stříbro si dojela
Dagmar Labáková (Dukla Praha) a bronzovou medaili
vybojovala Gabriela Slámová (Dukla Brno).
Ve čtvrteční časovce kategorie mužů ELITE zvítězil
favorit závodu František Raboň (TEAM Columbia).
Na stupních vítězů jej doplnili druhý Stanislav Kozubek (PSK Whirlpool Author) a třetí Tomáš Okrouhlický (AC Sparta Praha).
V kategorii U 23 zvítězil Vojtěch Hačecký (Dukla Praha) před Jakubem Novákem (S.C. Sergio Dalfiume) a
Jiřím Barešem (Dukla Praha). Svou mistrovskou premiéru mezi muži si odbyl i závodník SKC Prostějov
Tomáš Salaj, který obsadil slušné 20. místo.
Mezi ženami zvítězila bikerská jednička naší republiky
a účastnice OH v Pekingu Tereza Huříková (Česká spořitelna MTB), druhé respektive třetí místo obsadila Jarmila Růžičková (Dukla Praha) a Jarmila Machačová
(Dukla Praha). Lada Kozlíková překvapivě dojela až
na čtvrtém místě. Na pěkném pátém místě skončila
Martina Sáblíková, nejlepší česká rychlobruslařka.

Závod jednotlivců všech kategorií se odehrával na velmi těžkém, 24,5 km dlouhém okruhu s převýšením 350
m. Junioři jej museli absolvovat pětkrát, což znamenalo zdolat v sedle kola téměř 125km a vystoupat 1750
výškových metrů. Tuto odvahu mělo 87 nadějí české
cyklistiky. Závodilo se hned od prvního okruhu, vepředu se pohybovala čtyřčlenná skupina, do které se ve
druhém kole propracovala naše dvojice Tomáš Goláň a
Ondřej Vendolský. Ve čtvrtém okruhu ale bohužel nestačili vysokému tempu skupiny v náročném stoupání
a byli dojeti hlavním pelotonem. V posledním okruhu,
v jednom z pokusů o dojetí vedoucí skupiny, úspěšně
zaútočila dvojice Jan Hirt (Favorit Brno) a Dominik
Hynek (Mapei Cyklo Kaňkovský, člen našeho SCM).
Cílovou čáru jako první protnul Jan Hirt, následován
Pavlem Stöhrem (KC Kooperativa Jablonec) a Tomášem Koudelou (TJ Kovo Praha). Před řadou velkých
favoritů vybojoval vynikající 5. místo již zmiňovaný
člen SCM Dominik Hynek. O tom, jak tvrdý závod se
jel, svědčí i fakt, že junioři jeli větším průměrem než
muži, ujeli 38,69 kilometrů za hodinu.
Závod žen skončil v následujícím pořadí. 1.místo Jarmila Růžičková, 2. Tereza Huříková a 3. Jarmila Machačová.
V neděli na trať dlouhou 196km odstartovalo 175
závodníků společné kategorie mužů ELITE a U 23.
Jednalo se znovu o velice dramatický závod, únik
střídal únik. Svou sólovou jízdu završil prvním místem
Martin Mareš (PSK Whirlpool Author), druhý dojel Jakub Kratochvíla (CK Windoors Příbram) a na třetím
místě Matej Višna (Dukla Trenčín Merida).
Stupně vítězů v kategorii muži ELITE však vládly
pouze teamovou barvou PSK Whirlpool Author: 1.
Martin Mareš, 2. Stanislav Kozubek a 3. Vojtěch Dlouhý.
Kategorie U 23: 1. místo Jakub Kratochvíla, 2. Jiří Šíbl (oba CK Windoors Příbram) a 3. Zdeněk Křížek (AC
Sparta Praha).
Úspěšně závodili také naši starší závodníci v kategorii
MASTERS. 20. 6. 2009 se konalo MČR v časovce jednotlivců ve Znojmě, kde dosáhl velkého úspěchu
závodník SKC Prostějov Petr Ejem. Ve věkové kategorii M50 získal titul mistra ČR v časovce jednotlivců.
Na 20 km dlouhé trati mu s průměrnou rychlostí 46,5
km/h nestačili druhý Radoslav Krumer (TJ Slávie Karlovy Vary) ani třetí Ludvík Killinger (Cyklo team Killi).
-vehČasovka juniorů. Na snímku vlevo šestý Jakub Filip
z SKC Prostějov spolu se sedmým Michalem Mráčkem,
odchovancem SKC Prostějov.
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Tenisté už v pátek naběhnou na Argentinu Tomáš Berdych už přemýšlí
Radek hlásí: „O víkendu budu hrát“
šancí na postup," uvedl prezident
tenisového svazu Ivo Kaderka.
"Štěpánek by měl být v Ostravě
zdravotně v pořádku," uvedl Navrátil. I sám hráč po dalším vyšetření věří, že se na zápas připraví.
"Mám ještě skoro deset dnů,
abych se dal dohromady. Udělám
s realizačním týmem vše pro to,
abych byl v pořádku. Davis Cup
je pro mě srdeční záležitost. Do
Ostravy se moc těším a nepřipouštím si, že bych nehrál," řekl tenista.
Štěpánek měl před pařížským
French Open problém s kolenem
a čtrnáct dnů před Wimbledonem
si podvrtl kotník, proto v posledních měsících moc netrénoval. V
Londýně v třetím kole znovu pocítil bolest v koleně a na den za
ním přijel fyzioterapeut Pavel
Kolář. Tenista prohrál o kolo později s Australanem Lleytonem
Hewittem.

Těšili jste se na Radka Štěpánka, jak po povedeném Wimbledonu příští víkend zazáří i při
Davis Cupu? Pak nebudete
zklamáni. Štěpánek se sicez
grandslamu vrátil pořádně
otlučený, jeho omluvenka z duelu proti Argentině nebyla vyloučená. Pro všechny tenisové
příznivce je tu dobrá zpráva.
Radek Štěpánek (na archivním
snímku Jiřího Vojzoly) přes
zdravotní potíže nechybí v nominaci českých tenistů na
čtvrtfinále Davisova poháru
proti Argentině, které se uskuteční 10. až 12. července v Ostravě.
Kapitán Jaroslav Navrátildále
povolal Tomáše Berdycha, Iva
Mináře a Lukáše Dlouhého.
Složení týmu schválil výkonný
výbor Českého tenisového svazu.
"Schválení nominace byla příjemná formalita. Je to silný tým s

O pozici čtvrtého hráče se Navrátil rozhodoval mezi Janem
Hernychem (67. hráč žebříčku
ATP) a Minářem (78.), ale dilema
za něj vyřešila nemoc. "Hernych
má už několik dnů chřipku," uvedl kapitán.
Argentinský tým oznámil nominaci již před Wimbledonem. Jedničkou by měl být pátý hráč světa
Juan Martin del Potro, kterého
doplňují Juan Monaco, José Acasuso a Leonard Mayer. Ten v nominaci nahradil Davida Nalbandiana, jenž se zotavuje z operace
kyčle.
"Soupeře zatím neřeším. Rozhodující bude, kdo přiletí, a hlavně,
kdo bude definitivně nominován
před čtvrtečním losem," řekl Navrátil. Jeho výběr přijel již tradičně do Ostravy společně v neděli
Pendolinem a od pondělí bude
trénovat ve vítkovické ČEZ
Aréně
. -pez-

Taneční škola Hubený získala další mistrovský titul
HIP HOP formace junior Taneční školy Hubený přivezla
opět nejcennější vavříny ze
šampionátu České republiky,
který se konal začátkem června v Brně. Být počtvrté za sebou absolutní jedničkou v obrovské konkurenci tanečních
škol je doslova rarita.
Na mistrovství ČR v hip hopu
pro dětskou, juniorskou a hlavní
věkovou kategorii pod hlavičkou
Czech Dance Organization se
probojovali junioři TŠ Hubený
přes regionální a moravské kolo.
Prvenství v celostátním finále
vybojovali mladí tanečníci už
počtvrté.
„Získat mistrovský titul je skvělá
věc. Obhájit ho, to už je horší a
podaří se to jen málokomu. Obhájit ho ale čtyřikrát za sebou v
tak velké konkurenci jiných tanečních škol, to je naprosto vynikající,“ neskrývala radost trenérka
Kateřina Hubená. „ A to musím
přiznat, že se tanečnímu stylu hip
hop věnujeme pouze jedním tréninkem v týdnu, je to jeden z
mnoha stylů naší taneční školy,“
dodala.
Obrovský podíl na úspěchu má
bezesporu choreograf formací
Tomáš Smička. Tento vynikající
tanečník - mnohonásobný mistr
ČR, Evropy i světa – je v současné době profesionálním tanečníkem v Praze. Je odchovancem
TŠ Hubený a při svých občasných návštěvách Prostějova dává
dohromady choreografii.
„Při své taneční vytíženosti přijíždí za námi do Prostějova, bo-

Dosud procházel Wimbledonem suverénně, proti Andy
Roddickovi však v osmifinále pořádně narazil. Kdo?
Hráč prostějovského tenisového klubu, Tomáš Berdych. Po svém vyřazení si to
dokázal přiznat. "Takhle dobře jsem ho už dlouho neviděl hrát. Byl bezchybný. Zasloužil si vyhrát. Dobře mu
tak."
Kde by se daly najít důvody
Berdychova vyřazení? Určitě
to nebylo špatnou hrou z Tomášovy strany. „Vůbec k ničemu mne nepustil. Snad jednou
za celý zápas jsem měl při jeho
podání dva fyftýny,“ posteskl
si Berdych. Právě podání je
Rodickovou nejsilnější zbraní
a pokud má den, kdy mu servis

vychází, najde se těžko někdo,
kdo by ho v danou chvíli porazil. Dalo by se říct, že právě taková situace nastala při zápase
s prostějovským tenistou. Nedal Berdychovi jediný míč zadarmo.
Přesto se nedá říci, že Tomáš v
zápase zklamal . „Šel jsem do
zápasu jako do každého jiného,“ podotkl Berdych, „ale bylo to hodně o tom, dostat se k
šanci prolomit soupeři servis,
ale já ji nedostal.“ Se svým celkovým vystoupením na letošním Wimbledonu však může
být spokojený. Teď si pouze
přát, aby mu současná forma
vydržela do pátku, kdy v Ostravě čeká v rámci Davis Cupu
na české reprezentanty celek z
Argentiny.
-pez-

I letos nás o prázdninách
čekají Koupelky 2009
Ať bude letošní léto ukazovat
různé tváře počasí, organizátoři z Beach Sportu Prostějov budou opět přichystaní
zorganizovat seriál amatérských beachvolejbalových
turnajů Koupelky 2009. Tyto
turnaje rozhodně nemívají sestupný charakter, takže je vysoce pravděpodobné, že si
skalní oddavači pískového volejbalu cestu ke kurtům před
prostějovským akvaparkem
opět najdou.

Republikoví šampioni! Už počtvrté dovezli junioři mistrovské medaile z nejcennějšího kovu.
hužel, jen velmi zřídka, snad tak
třikrát do roka. I tak nám během
tréninku dá choreografie dohromady. Ty pak trénujeme a piluje-

me celý rok. Tomášovi patří náš
velký dík,“ uznává Katka Hubená. Velkou zásluhu mají i asistenti trenérky, kteří jsou sami aktiv-

ními tanečníky hip hopu. Jsou to
Michal Zatloukal, Monika Nevrlá, Kristýna Hlostová a Nikola
Zavřelová. „I jim patří veliký dík,

stejně jako rodičům, kteří nejen
děti podporují, ale jsou jim velkou oporou,“ uzavřela hodnocení trenérka.
-jp-

Na kurtech v Tenis areálu Dušana Běhala bojovalo něžné pohlaví
V neděli 28. června se na tenisových kurtech Tenis areálu
Dušana Běhala v Prostějově
konal již 6. ročník turnaje v
ženských čtyřhrách neregistrovaných hráček. Za deštivého počasí se vedle Víceúčelové
haly sešly hráčky v počtu deseti dvojic. Záštitu nad tímto
tenisovým turnajem převzalo
Město Prostějov.
„Na turnaji se sešla skvělá konkurence amatérských hráček te-

o Davis Cupu v Ostravě

nisu jak z domácího Prostějova,
tak, jako již tradičně, dorazily
hráčky z tenisově spřízněné
Kroměříže, Olomouce a Přerova.“ sdělila ředitelka a také aktivní hráčka turnaje Jitka Žondrová.
Po zápasech hraných ve dvou
základních skupinách do vyřazovacích bojů postupovaly z
každé skupiny první dva páry.
Celý turnaj se hrál na jeden vítězný set a již v bojích ve skupi-

nách se ukazovalo, že ženské
deblové páry nepodcenily přípravu na šestý ročník tohoto
turnaje a podávaly velice kvalitní výkony. Po náročných bojích
postup nakonec vybojovaly
páry Hyndrychová, Pazderová
a Pelzlová Z., Šolcová. Z celkového vítězství se nakonec radovala dvojice Pelzlová Z., Šolcová. Celý turnaj proběhl v
přátelské atmosféře, nechybělo
dobré jídlo a výtečné lahůdky

dodané samotnými hráčkami. V
kulinářské soutěži zvítězila Irena Holemá se svojí bezkonkurenčně nejlahodnější buchtou,
na kterou ale v žádném případě
nechtěla prozradit svůj tajný recept.
„Na tento turnaj jezdím již několik let, jsem nadmíru spokojená s organizací, tenisovým
areálem a lidmi kolem. I když
dnes vládlo uplakané počasí,
musela jsem se prostě zúčast-

nit,“ dodala jedna z hráček Martina Šerková, která a dorazila z
Kroměříže.
O spravedlivý chod celého turnaje a záležitosti s tímto spojené
se vzorně starala organizační
pracovnice Zdena Doleželová.
„ Chci poděkovat sponzorům a
partnerům za podporu a Městu
Prostějov, které převzalo nad
turnajem čtyřher žen záštitu.“
dodal spokojený majitel Dušan
Běhal.
-kš-

Vedením Koupelek 2009 byl i
letos pověřen Jan Zatloukal, a
proto jeho jsme se zeptali, jak
bude letošní sezóna vypadat: „I
kdyby se použilo moje vyjádření z předchozího roku, ale i let
předchozích, bylo by v tomto
ohledu vždy stejné. Připravili
jsme klasický počet turnajů – te-

dy po třech turnajích v kategoriích muži, ženy, mix – a jsme
zvědaví, která kategorie bude
letos tou „královskou,“ neboť
jednou nás vysokou účastí překvapí mixy, podruhé jsou to pro
změnu muži. Tak i tak jsem rád,
že se nám na turnajích vyhrává
naše mládí a stává se tak velmi
silným protivníkem ostříleným
beachovým harcovníkům. Jak
jsem naznačil na začátku, pravidla a předpisy turnajů v Koupelkách neměníme. Není třeba jít
naproti výkonnostním soutěžím
v beachvolejbale, těch je totiž
poměrně slušná nabídka i bez
našich Koupelek. Proto zveme
všechny amatérské hráče, kteří
mají zájem poměřit síly s jinými.“
Veřejnosti nejsou kurty otevřené pouze prostřednictvím
turnajů Beach Sportu, ale je možné si kurty rezervovat i v
průběhu týdne, a to na tel. čísle
736 742 944.
Veškeré podrobnosti o činnosti
Beach Sportu Prostějov je možné zjistit na jeho internetových
stránkách www.beachsport.cz.
-pez-
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Ohlédnutí za florbalovou sezonou FbC Playmakers
Florbal už dlouhé roky patří
především u mladších ročníků k oblíbeným sportům,
kterému se rekreačně i výkonnostně věnuje stále větší počet
lidí. V prostějovském regionu
už určitou dobu funguje florbalový oddíl FcB Playmakers,
který sbírá úspěchy jak v domácích soutěžích (v současnosti hrají v třetí nejvyšší soutěži 2. lize), tak hlavně v tuzemském poháru, kde v historické tabulce zaujímá velmi
hodnotné 13. místo v rámci
České republiky. Ve spolupráci s členem oddílu Milanem
Fojtem jsme pro vás připravili malou exkurzi do řad hráčů,
kteří za klub nastupovali v utkáních nedávno skončeného
ročníku. Nejúspěšnější pětice
Playmakerů pro tento rok!
Florbalistům Prostějova skončila sezóna velice úspěšně. FbC
Playmakers Prostějov skončil na
bronzovém stupínku, což se letos dá říci také o rezervním Btýmu a Juniorech. Ano, parádní
rok mají za sebou hráči FbC. My
Vám teď představíme pětici těch
úplně nejlepších pro tento rok.
Trojici přední řady nebývale
ovládla celá první útočná řada.
Daniel Miczek, co by zakončovatel a nejlepší střelec se ziskem
43 kanadských bodů, patří už
tradičně mezi nejproduktivnější
hráče 2.ligy. Dokáže zejména
ocenit každou přihrávku, kterou
následně zúročí přesným zásahem. Pohotový před bránou s nedocenitelným výběrem místa.
Mezi Playmakery měl namířeno
na roční stáž před více než šesti

Daniel Miczek

Zdeněk Fojt

Miroslav Sedláček

Milan Fojt

Michal Vašut

lety. Ostravský rodák se tu usídlil až dodnes. Playmakerům tak
odvádí stále skvostné výsledky,
příští rok s ním trenéři počítají
rovněž. Letos skončil třetí v kanadském bodování soutěže,
když v polovině ligového ročníku výrazně vedl. Avšak druhá
půle už nebyla tak parádní. Jeho
muška však patří ke stavebním
kamenům v každém utkání. Prostějov je ale i tak s výsledkem v
tomto roce spokojen. „Rozhodně jsme spokojeni. Letos jsme
dřeli opravdu dost, trápily nás
zdravotní problémy, herně jsme
se v první polovině výrazně zlepšili. I když nám jaro nevyšlo až
tak, spokojenost byla veliká,“
prozradil Večerníku Vedoucí
družstva Josef Ťuik.
Daniel Miczek se již po třetí za
sebou stal nejproduktivnějším
prostějovským florbalistou.
„Určitě je to pro mě osobní
úspěch, který vždy potěší. Letos

jsme byli třetí, spokojenost je
spíš s výsledku celého týmu, než
ta individuální. Doufám, že
příští rok se nám začnou konečně vyhýbat zranění, a potvrdíme stabilitu výkonnosti. Jestli
bude dávat góly někdo jiný je to
poslední, hlavně, že jich dáme
dostatek, “ svěřil se sám hráč.
Ikonou mezi Playmakery je také
dlouholetý kapitán Zdeněk Fojt.
Svoji kvalitu znovu potvrdil, a
tentokráte se osvědčil i jako špičkový zakončovatel. Hráče zdobí především kreativita a smysl
pro nápad. Kombinace jsou pak
oku opravdu lahodící. V tomto
roce patřil mezi nejužitečnější.
Nasbíral devětadvacet plusových bodů a patřil mezi hráče s
nejnižším počtem inkasovaných
branek v době jeho přítomnosti
na hřišti. Patří mezi tahouny
týmu a často je právě on speciálně bráněn osobní obranou soupeře. Díky své dravosti, fyzic-

kým parametrům a schopnosti
předvídat připravuje oběma útočníkům snazší koncovku. Pro
tento sport se zkrátka narodil.
Pro mužstvo je také vzorovým
příkladem pro poctivost a píli na
samotných trénincích a zápasech. Opravdový pravý kapitán.
Za dvěma nejproduktivnějšími
hráči je v těsném závěsu třetí do
party, Miroslav Sedláček, čtvrtý
nejproduktivnější hráč, kterému
se letos poprvé podařilo být mužstvu stejně užitečný jako jeho
předchůdci výše. V loňském roce se stal nejužitečnějším
hráčem, když nasbíral 31 plusových bodů. Mužstvu začal sloužil nejen jako koncový hráč, ale
zejména jako defenzivní štít.
Propracovaná herní strategie ho
postavila do nové role, které se
dokázal zhostit na výsost dobře.
V tomto roce se z něj stalo zrající
víno, jenž nejen dobře chutná,
ale je rovněž užitečné. „Jsem

moc rád, že se letos dařilo.
Opravdu jsme do toho dávali veškerý čas a energii. Poděkovat za
tuhle poctu mohu spíš spoluhráčům, já dělal to, co jsem měl
v popisu práce. No a ono je to
snazší, když hrajete s hráči, co v
této soutěži dávno nemají co dělat. Že budeme třetí, se dle odrazu a hernímu projevu prostě muselo čekat. Zasloužený výsledek
kolektivu,“ dodal Sedláček.
Pětici mezi Playmakery uzavírá
obraná dvojice Milan Fojt a Michal Vašut. Oba se prosadili čtyřikrát. Prvně jmenovaný byl mezi beky nejproduktivnější, patřil
mezi nejužitečnější hráče vůbec.
Jeho fyzický fond a kombinační
schopnosti posloužily také v nerovnovážném stavu hráčů na hřišti. Tento rok režíroval první řadu, které se podařilo zejména
snížit počet inkasovaných branek. Velkou zásluhu na tom má
právě osmadvacetiletý obránce.

V tomto roce mu však absolutorium patřilo i v ofenzívě. Jako jediný byl u 99 vstřelených branek
za celý rok, což se nikomu jinému nepodařilo. Tak jako jeho
bratr Zdeněk patří mezi ikony
prostějovského florbalu. „Určitě
jsem za to rád. Snažím se jít
všem příkladem. Pro mě osobně
je to trochu jiné než pro ostatní.
Mužstvo mi pro letošek ukázalo,
jakou má sílu, a čeho je hlavně
schopno. Samozřejmě osobní
výsledky mi lhostejné nejsou, jelikož musíte ukázat, co od vás
očekávají. Teď se mi to povedlo
tak, jak dlouho ne. Mám však
myšlenky už na tu sezónu další,
takže tohle bude už jen příjemná
vzpomínka,“ prozradil Milan,
mladší z bratrů Fojtových.
Michal Vašut se do letošní nejúspěšnější pětice také zasloužil.
V poháru byl nejproduktivnějším obráncem. Patří mezi beky s
častou koncovkou, umí se indi-

viduálně prosadit. Mezi zadáky
si v produktivitě udělal rovněž
výraznější odstup, stejně jako
Milan, navíc se propracoval i do
přesilové úderné řady. Po letech
tak možná Prostějov začnou
zdobit i obránci svými výsledky
a výkony. Michal Vašut se pomalu stává také oporou prostějovských florbalistů. „Určitě mě
to těší, rád bych byl týmu prospěšnější i nadále. Jestli si někdy
zahraju s touto hvězdou čtveřicí,
budu určitě rád, ale nevím, zda
by druhá řada mohla fungovat
kvalitně též. Navíc trenér plánuje sestavit řady tři. No uvidíme.
Rozhodně jsemspokojen se třetím ligovým flekem,“ dodal Michal Vašut.
Prostějovští florbalisté mají za
sebou už část letní přípravy. Červenec je jediným odpočinkem za
celý rok. V srpnu tak znovu začne dřina na suchu. Florbalisté
zahájí 31.7. druhou fázi příprav
na soutěž. V poháru se začlení až
ve třetím kole, jelikož patří mezi
favority. Historická tabulka řadí
Playmakery mezi nejlepších 13
celků z 200, co kdy pohár hráli.
Playmakeři letos také zavítají na
turnaj do Prahy, kde proběhne
17. ročník mezinárodního turnaje Czech Open. Akce je v plánu v
půlce srpna od 12.-16.8.2009.
Zájemci, jenž chtějí shlédnout
kvalitní florbal se mohou přihlásit naší redakci, která kontakt
dodá, a společně s týmem odcestujete ve středu 12. srpna do
Prahy na největší klubovou
událost roku v tuzemsku.
-pezfoto: zdroj Fbc Playmakers

Petr Novotný vítězem Velké ceny Ústí nad Labem Besaljan se připravuje
Zkušený prostějovský boxer,
který do celku přišel před dvěma roky, se nedávno zúčastnil
prestižního domácího boxerského klání Velké ceny Ústí
nad Labem. Jeho účast zde
skončila velkým úspěchem,
když ve své váhové kategorii
nenašel přemožitele a zaslouženě se radoval z úspěchu. Jeho pocity krátce po návratu
domů pro naše čtenáře zjistil
asistent trenéra prostějovského týmu Oldřich Dvorský.

Petře, jaké byly bezprostřední
pocity po získání Velké ceny
Ústí na Labem?
Obrovská radost z takového
úspěchu…co víc říct. Velká cena
se nevyhrává každý den.
S kým jsi boxoval a jak byla
obsazena tvoje váhová kategorie?
Celkový los jsem viděl příznivě.
Když jsem rozlosování viděl,
stavěl jsem své šance vysoko.
Boxoval jsem s Mahgmedem
Evloevem z Kataru (ruský přistěhovalec), kterého jsem porazil
7:4, druhé kolo jsem cítil jako
špatné, ale ve třetím kole jsem
cítil, že odchází fyzicky. První
zápas byl nervózní, jak už to na
turnajích bývá. Semifinále jsem
boxoval se Standou Stárkem, se
kterým se znám z naši nejvyšší
soutěže a přesto, že jsem vyhrál
jen o jeden bod. Bylo to dramatické, kde k rozhodnutí došlo 10
sekund před koncem. Ve finále
jsem se setkal s dalším soupeřem
z naší nejvyšší soutěže a to s Vladimírem Řezníčkem. Měli jsme
před tímto duelem vyrovnanou
bilanci, ale Vláďa v mezinárodním ringu zkušenosti teprve získává (je o osm let mladší) – porazil jsem ho 3:1 na body, bez
větších problémů. Vladimír měl
těžší cestu do finále, kde musel
zdolat Minitopouluse z Řecka a
Lovetta z Austrálie. Oba velmi
silní soupeři.
Kdo ti sekundoval (koho jsi
měl v rohu, jako trenéra)?
Sekundoval mi trenér Larionov,
který dovede mezi koly uklidnit
a jednoduše poradit.Byl jsem s
ním velmi spokojen.
Kolik zemí se zúčastnilo Velké
ceny Ústí nad Labem?
Tuším 15 zemí.
Petře, který boxer tě zaujal na
Velké ceně Ústí nad Labem?
Líbí se mi ruská škola, tedy Albert Selimov z Ruska, který je

mistr světa s Chicaga. Irové byli
také velmi silní (takový rvavý
styl) a totéž platí o arménské reprezentaci.
Jak probíhala příprava na Velkou cenu Ústí nad Labem?
V Ústí bylo plánováno soustředění týden před Velkou cenou,
ale já se raději připravuji sám. Tedy zůstal jsem v Prostějově a snažil se rychlostně a dynamicky naladit. V neděli před velkou cenou
jsem v Ústí měl sparingy, abych
získal odhad vzdálenosti a dostal
se do soutěžního tempa. V úterý
jsem jen upravoval váhu.
Jaké bylo zázemí tohoto turnaje? Odpovídalo velikosti světového turnaje?
Vždy je co vylepšovat.
Zůstalo u medailí, pohárů a
dobrého pocitu nebo byla i nějaké prémie?
(úsměv) Zůstalo u pocitů, ale byly a jsou krásné.
Tedy nebudeš kupovat dům
nebo nové auto?
(opět smích) Ne, na nějaké vitamíny a doplňky stravy to stačit
bude.
Všichni vidíme, že jsi šel výsledkově nahoru. Změnil jsi
způsob přípravy, jsi v mimořádné formě…?
Kdepak…Cítil jsem se už
líp…(úsměv). I na Velké ceně
jsem nebyl úplně v pohodě. Viděl
bych zlepšení díky zkušenostem.
Necítím nic mimořádného.
S kým spolupracuješ? Mám
na mysli trenéry, maséry….
Odbornou, boxerskou spolupráci vedu pouze s trenérem Radoslavem Křížkem. S ním se radím, sním trénuji a vycházím ze
zkušeností. Nemám žádné osobní maséry ani fyzioterapeuty.
Nyní se mrkněme na uplynulou extraligovou sezónu. Myslíš, že BC DTJ Prostějov mělo
na získání extraligového titulu? Slyšel jsem o rozhodnutí
soutěže mimo ring. Kdo do boxu trošku vidí to nemohl
přehlédnout. Několikrát odložené utkání v Ostravě do doby,
kdy nebyly posily z Maďarska.
Co se týče utkání v Ústí nad Labem si myslím, že proběhlo v
celku korektně, ale machinace s
odloženým utkáním v Ostravě
byla přinejmenším zvláštní.
V současné době se připravuješ na Mistrovství ČR, jaký je
cíl?
Jednoznačně titul mistra ČR. Je
mi 29 let a chci se porvat ještě o

na mistrovství světa

Junioři míří na Evropu
Po vydařené uplynulé sezoně
(prostějovský celek skončil na
2. místě, kdy o titulu rozhodlo
až poslední utkání v Ústí) se
boxeři pomalu po krátké pauze vracejí do ringu a začínají
se připravovat na vrchol roku. Junioři se pilně připravují na mistrovství Evropy,
které proběhne v polovině
příštího měsíce v Polsku.
„Podle posledních dohod by od
nás měli startovat dva mladíci,
čehož si ceníme a pečlivě se připravujeme. Je to pro kluky velká příležitost utkat se s nejlepšími vrstevníky ze starého kontinentu, takže se k tomu staví
kluci zodpovědně a tvrdě trénují,“ uvedl pro Večerník lodivod
prostějovských boxerů Radoslav Křížek (na snímku).
„Z mužů se připravuje na mistrovství světa Vardan Besaljan, v
případě Petra Novotného, který
dnes odjíždí na krátké soustředění do Ruska, se o jeho účasti
jedná. MS se nedlouho po juni-

nominaci na MS 2009 v Miláně.
Další záznamy v tvém sportovní diáři po skončení MČR?
Záleží na tom jak mistrovství republiky dopadne. Bude tam jistě
nějaký relax, odpočinek a ostatní
závisí od výsledku na republice.
Republika bude těžká. Stárek i
Řezníček budou z pořádajícího
klubu a totéž platí o ostříleném
mazáku Miňovském… Bude to
těžké! Z Ostravy se představí další silní soupeři Jan Sojka a Marek Špringl.
Vidíš reálně MS 2009 v Miláně?
Jak jsem říkal, pokud vyhraji
mistrovství ČR, snad ano. Pokud
ne, tak mám smůlu, ale byla
by to velká deviza pro mě, pro
město Prostějov i Olomoucký
kraj.
Jak dlouho by jsi chtěl vydržet
u aktivního boxu?
Záleží na zdraví a také se budu
ženit. Musím se tedy postarat o
rodinu, získat stabilní zamě-

stnání a k tomu studuji. Uvidíme.
Jaký vztah máš k Dukle Praha? Tato otázka je mi záhadou.
Dukla Praha je mým zaměstnavatelem. Díky tomu, že se povedlo, abych byl v Dukle, tak
mohu naplno trénovat a věnovat
se jenom boxu. V Dukle mi v říjnu končí smlouva, tak uvidíme
co bude dál. Spíš už myslím na jistotu. Prodloužení smlouvy zaručuje úspěch na ME nebo MS.
V armádě máš vyhlédnutou
nějakou pozici? Bude to typicky vojenská nebo sportovní instruktor?
Pravděpodobně čistě vojenská.
Mám řidičák C, E, tak asi řidič.
Sportovní instruktor by byl fajn,
ale nevidím to moc reálně.
Přemýšlíš nad olympiádou v
Londýně 2012?
Přemýšlet mohu nad vším, ale
přesto, že se nacházím v olympijském cyklu, vidím to jako dalekou budoucnost. Mohu zatím jen
snít…(úsměv)

Tvůj osobní život? Přítelkyně,
koníčky? Kdy bude svatba, potomci?
Jak jsem říkal za několik dní se
budu ženit. Čeká mě nová etapa
života. Necháváme životu takový, řekl bych, volný průběh. Nelámeme nic přes koleno. Koníčky? Sport – obecně!
Fanynky tedy jsou již bez šancí.
Přesně tak.
Petře, děkuji ti za rozhovor,
přeji ti mnoho úspěchů a poprosím tě o nějakou myšlenku
nebo motto pro kluky, kteří
touží boxovat na světové špici
jako ty.
Box je krásný sport, kdo nezkusil
ať nemluví. Box je obrovská průprava pro život (to platí pro každý sport) – člověk se naučí prohrávat, disciplíně, dovede povstávat z neúspěchů. Box dává
nepopsatelný pocit z vítězství.
Box je dřina a mohou ho dělat jen
odvážní.
Oldřich Dvorský
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orském mistrovství bude konat
v italském Miláně. Ostatní kluci se chystají na soustředění v
Harrachově, po návratu máme
domluveno společné trénování
s olomouckými celky Gambare
a Dukla,“ dodal Křížek.
Nejaktuálnější informace o dění v prostějovském celku a přípravě na mistrovství mužů i juniorů budeme sledovat. -pez-

Nohejbalisté Sokola I.
vezou bod ze Vsetína

NK Climax Vsetín - TJ Sokol
I Prostějov 5:5
V sobotu 4. července proběhla ve
Vsetíně dohrávka odloženého
utkání 11. kola 2.nohejbalové ligy skupiny B mezi domácím celkem NK Climax Vsetín a TJ Sokolem I Prostějov. Jak již je pro
celek Prostějova v letošní sezoně
téměř symbolické, nastupoval
zde i nyní s velkou marodkou
hráčů. Ze sestavy chyběli pro nemoc či zranění Pacejka a Drobil,
s jistou zdravotní indispozicí nastupoval i K.Husařík a hned v
závěru první dvojice navíc v dalším průběhu zápasu pro zranění
odstoupila i jedna z opor Prostějova L. Pluháček.
Celek Sokola I Prostějov vedl v
průběhu zápasu 1:0, potom 3:2 a
v samotném zápasu ještě stále
bojoval o 2 body, když byl ve vedení 5:4. Bohužel se nepodařilo
vedení udržet až do konce, a to
především pro zranění L. Pluháčka, který po odehrané vítězné

první dvojici již dále v zápase nemohl pokračovat. Body za celek
Sokola I Prostějov udělaly dvojice: Pluháček-Procházka, Klaudy-Husařík a Valenta-P.Nový a
dále v posledních zápasech již
tradičně trojice Klaudy-ValentaK.Husařík 2x.
I jeden získaný bod ze Vsetína
může mít pro naše družstvo v konečném pořadí velkou váhu, vždyť do konce základní části zůstávají sehrát již pouze 2 utkání a
náš tým stále drží 2.příčku, která
znamená souboj play-off o postup do 1.nohejbalové ligy. „Na
nováčka soutěže s množstvím
dorostenců v sestavě to je vynikající výsledek,“ hodnotí dosavadní výsledky lodivod nohejbalistů Richard Beneš. „Další
zápas hrajeme doma 29. srpna se
Sokolem Modřice B a v případě
vítězství pojedeme na utkání posledního kola soutěže do Bedřichova již pouze z povinnosti,“
dodal Beneš na závěr.
-pez-
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Prostějov odjel na MAXIKORFBAL 2009 opět se dvěma týmy
Letošní maxikorfbal v Českých
Budějovicích náš oddíl okrášlil
opět dvojnásobnou účastí. Za Atým pravidelně nastupovali Anet,
Janča K., Jíťa, Sekva, Honzík,
Ondra, Šnév a Šuk. Za B-tým nastupovali převážně Anička, Bára,
Katka Z., Brašule, Miňa, Vařa a
Zdena. Pro nemoc nemohla jet
původně nominovaná Marca a
tak nám chybělo jedno děvče,
které jsme museli vždy nějak doplnit z A-týmu nebo si prostě půjčit z jiných týmů. Na letošním
maxikorfbale jsme si dělali ambice na medailové umístění s naším A-týmem (viz anketa). Am-

PÁTEK
Už v pátek večer odcestovala do
Budějovic první skupina z naší
výpravy. Auta řídili Miňa a Ondra. S nimi cestovali Brašule, Šuk,
Honzík, Katka Z., Bára, Jíťa. Prý
jim celou cestu pršelo, a to velmi
vydatně. Navíc šlo o dobu, kdy
začínají prázdniny a většina lidí
prostě někam jede. Takže už tato
cesta byla sportovním výkonem.
Co se dělo v pátek večer v Budějovicích Vám nepovím, neb jsem
tam nebyl. Takže se ptejte zúčastněných, nebo prosím zúčastněné
o doplňující komentáře. Zbytek
týmu dorazil do Budějovic v so-

lené ratolesti a zahnali žízeň nejen českobudějovickým budvarem, ale budějovickou kolou.
Také jsme se nabaštili k prasknutí místními specialitami z grilu. V
průběhu večera se objevil na stole i malý rautík v podobě zeleniny, ovoce, ale především pečené
vepřové kýty, ze který si mohl
každý odkrojit co hrdlo ráčilo.
Kolem půlnoci se společnost
rozdělila na spáče, tanečníky, karaokáře, milovníky a co já vím co
ještě, protože já byl mezi spáči:-)

To byl boj. Snímky ze semifinálového utkání proti Českým Budějovicím B
převážně zápasy ve skupině a
první kolo play-off. V neděli se
pak hrají zápasy o umístění
včetně finále. Ani letošní turnaj
nebyl výjimkou. Hrálo se nejprve ve čtyřech skupinách po třech
týmech. Z každé skupiny postoupily první dva týmy do play-off,
které začínalo čtvrtfinálem. Poslední z každé skupiny odehrál
zápasy ve skupině o 9.-12.místo.
Ve skupině s naším A-týmem byla Kutná Hora a České Budějovice „B“. Náš B-tým měl ve skupině Prahu a Kolín.

bice našeho B-týmu byly o poznání nižší, a to pro starší členy
nezranit se a pro ty mladší získat
zkušenosti. O tom jak to dopadlo
se dočtete v článku.

botu ráno, když musel vyjíždět z
Prostějova už v 5:30 - také sportovní výkon.
Maxikofbal se hraje tradičně ve
dvou dnech. V sobotu se hrají

SOBOTA
A-TÝM
Postup ze skupiny byl pro A-tým
povinností, kterou bez problémů
splnil už ve svém prvním zápase
s Kutnou Horou, kdy jednoznačně zvítězil 14:6. Ve druhém utkání skupiny se naši hráči utkali s
osudným soupeřem turnaje, a to
Českými Budějovicemi „B“. I
když tento tým nastupoval pod
hlavičkou B-tým, tak za něj hrála
řada hráčů s extraligovými i reprezentačními zkušenostmi z
Budějovic (např. Veronika Candrová). Navíc byl tento tým dopl-

něn reprezentantkou ČR Klárou
Zábojovou ze Znojma. Do utkání
jsme vstoupili velmi dobře a v
poločase vedli 5:1. Konečný výsledek byl ale nakonec 8:8, a to
hlavně zmateným a v běžném
korfbalovém zápase nedovoleným prostřídáváním hráčů Českých Budějovic „B“. Toto
střídání tak vyvedlo naše hráče z
rytmu, že jsme nakonec byli rádi
za remízu, neb v poslední minutě
nedal hráč Budějovic penaltu.
Do čtvrtfinále naše Áčko postoupilo z 2.místa ve skupině, protože Budějovice „B“ zvítězily vyšším rozdílem nad Kutnou Horou než my. Naším prvním soupeřem v play-off bylo Brno „A“
a myslím, že to byl náš nejpovedenější zápas turnaje. Celé utkání
jsme vedli a nedali Brnu šanci.
Náš výkon byl koncentrovaný a
měl jasný cíl. Nakonec naši hráči
naprosto vyčerpaného soupeře
porazili 10:6 a postoupili do nedělního semifinále.

nebyli daleko. V prvním zápase
ve skupině totiž naši hráči remizovali s Prahou 9:9. Otázkou tedy zůstávalo, jaké příděly si Praha a naše Béčko odnesou ze
svých zápasů proti Kolínu. Náš
tým tento souboj o vyšší příděl
vyhrál (tedy prohrál vyšším rozdílem, přesněji 2:14 s Kolínem,
kdežto Praha jen 4:12) a tím
pádem skončil třetí ve skupině a
dostal se do bojů o 9.-12.místo.
K radosti většiny členů B-týmů
se všechny další zápasy odehrály
už v sobotu. Takže ve skupině o
9.-12.místo se náš tým postupně
utkal s Havířovem (3:7), Kutnou
Horou (11:10) a Mix týmem
(2:7). Díky slavnému vítězství
proti Kutné Hoře, kdy rozhodující koš proměnil po dvojtaktu
Miňa, se naše Béčko dostalo na
předposlední místo a skončilo
celkově 11. a navíc si připsalo remízu s celkově pátým týmem
turnaje, což ukazuje na možnou
sílu Béčka. A to bylo nutné oslavit společně s postupem Áčka do
B-TÝM
semifinále.
Pro Béčko by byl ohromný Večer byl nejprve společný pro
úspěch postup ze skupiny a nut- všechny účastníky turnaje. Sešli
no dodat, že od tohoto úspěchu jsme se v místní restauraci U ze-

* Zprávy OFS Prostějov * Zprávy OFS Prostějov * Zprávy OFS Prostějov
Okresní fotbalový svaz Prostějov zve
na losovací aktiv OSF Prostějov. Na
základě rozhodnutí VV OFS se aktiv
koná v pátek 10.7.2009 v 16 hod v
Kulturním klubu Duha Školní
ul,3643/4 Prostějov naproti Kina
Metro. Prezence bude probíhat od

15.45 hodin.
Program :
1. Zahájení
2. Představení hostů
3. Hodnocení SR 2008 - 2009
4. Změny v RS OFS pro SR 2009 –
2010

5. Diskuse
6. Vylosování mistrovských soutěží
OFS ročník 2009 / 2010
7. Závěr
Ing. Vladimír Trunda,
předseda OFS, Ladislav Dvořáček,
předseda STK

NEDĚLE
V neděli tedy do bojů zasáhlo jen
naše Áčko. Semifinálovým soupeřem byl opět B-tým z Budějovic. Tentokrát se předem zakázalo jakékoliv libovolné
střídání a hrálo se podle regulérních pravidel. Před utkáním
všichni cítili obrovskou šanci si
zahrát finále, a to hlavně vzhledem k faktu, že jsme se v semifinále vyhnuli dvěma favoritům,
Kolínu a Budějovicím „A“.
Vstup do zápasu byl skvělý a
když přálo i štěstí při střelbě, tak
náš tým vedl ve čtvrtině zápasu
3:0 a do poločasu se výsledek
posunul na skóre 5:3. Ve
druhém poločase nás opustila
vysoká úspěšnost při střelbě a
když se do našich řad vloudila
nervozita, tak to soupeř využil k
otočení skóre. Budějovice postupně dotahovaly a pár minut
před koncem se dostaly do vedení 6:5. Naštěstí jsme velmi
rychle vyrovnali na 6:6 a zápas
se změnil v čekání na vítězný
koš. Více štěstí měli nakonec
Budějovičtí, kteří asi minutu
před koncem dali poslední koš
zápasu a postoupili do finále po
výsledku 7:6.
Nezbývalo tedy, než hrát opět
„jen“ o 3.místo, a to opět s Kolínem. Byl to vyrovnaný zápas,
ze kterého jsem přece jen měl
dojem, že Kolín chce to 3.místo
více. Kolín si celý průběh zápasu udržoval 1-2 bodové vedení a

pokud jsme přece jen skóre dotáhli, tak soupeř přidal velmi
rychle další koš a vzal si vedení
zpět. Z našich hráčů na hřišti i
mimo něj bylo velmi znát zklamání z neúspěchu v semifinále,
zvláště když bylo finále tak blízko. Konečný výsledek byl 9:12.
I když bylo konečné 4.místo
zklamáním, protože jsem cítil (a
asi nejen já), že jsme letos měli
na lepší výsledek, tak je to vlastně potvrzení druhého nejlepšího
výsledku našeho týmu na maxikorfbale v historii. Pouze jednou jsme byli v historii třetí. Tak
snad příští rok se to podaří a to
prokleté semifinále překonáme.
Vždyť kromě Kolín a Budějovic
všichni ostatní skončili za námi.
Pro pořádek jen konečné pořadí:
1. České Budějovice „A“
2. České Budějovice „B“
3. Kolín
4. PROSTĚJOV "A"
5. Praha
6. Děčín
7. Brno "A"
8. Brno "B"
9. Dream team
10. Havířov
11. PROSTĚJOV "B"
12. Kutná Hora
Na závěr chci ale nejvíc vyzvednout následující. MIŇA SE JAKO HRÁČ AKTIVNĚ ZÚČASTNIL CELÉHO TURNAJE!!! Věřte mi, že nemám
potřebu mu nějak pochlebovat a
nejde o žádné obyčejné fráze nebo recesi (nominaci v základní
sestavě Áčka v příští sezóně už
mám stejně jistou:-)). Prostě chci
jen jeho účast označit za největší
úspěch v turnaji, a to nejen jeho
osobní, ale i celého našeho oddílu. Vždyť on je pouhé 3 měsíce
po operaci srdce! A i tak je schopen odehrát turnaj, jakým je maxikorfbal. Kdo by tomu před 3
měsíci věřil?! Kdo by tomu věřil
před týdnem?! Gratuluju!:-)
Jan Mynařík

