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PRASEČÍ CHŘIPKA Rodina Konečných zachránila
dorazila už i do Prostějova! kolouška, jmenuje se FERDA
Ani Prostějov se bohužel nevyhnul současné
černé múře, která obestírá celý svět. V naší nemocnici byla uprostřed minulého týdne hospitalizována mladá studentka z Olomouce.
Diagnóza byla jasná, dívčina je nakažena prasečí chřipkou!
"Prasečí chřipkou se nakazil další český občan. Hygienici prokázali virus A(H1N1) u sedmnáctileté
dívky z Olomouce, která se vrátila z jazykového
kurzu v Anglii. V současné době mladá žena leží na
infekčním oddělení prostějovské nemocnice, ale
pravděpodobně bude brzy propuštěna do domácího
léčení," informoval nás Tomáš Želazko, tiskový
mluvčí holdingu Agel provozující naši nemocnici.
"Zdravotní stav dívky je dobrý. Nyní je bez subjektivních potíží a po dohodě s epidemiologem bude
již brzy propuštěna do domácí péče," dodala v pátek
lékařská ředitelka MUDr. Marie Marsová s tím, že
v prostějovské nemocnici jde o první případ prasečí
chřipky.
Studentka byla do 4. července na jazykovém kurzu
v Anglii. Po návratu domů se u mladé dívky objevila zvýšená teplota, výrazná únava a ztížené dýchání. Poté byla 6. července na doporučení lékaře
hospitalizovaná v prostějovské nemocnici. Zdravotníci ihned po přijetí do nemocnice provedli testy,
které potvrdily přítomnost viru pandemic H1N1.
Národní referenční laboratoře Praha tuto diagnózu
nyní potvrdily.
-mik-

Ilustrační foto.

Lékaři v Prostějově provedli u dívky testy, které potvrdily přítomnost viru prasečí chřipky.

Na koni do hospody, proč ne?
V první chvíli jsme si v sobotu před půlnocí mysleli, že
nás šálí zrak! Ale opak byl
pravdou. Kousek od naší redakce byl před Pepovou hospodou přivázán u stromu
kůň. A jeho jezdec? Ten si
jen tak přicválal na kvalitní
country muziku a dobré pivečko...
Zhruba padesátiletý muž,
který si nechá říkat Jerry, nám
vysvětlil, že šestnáctiletý valach Rony ho k hospodě v
Olomoucké ulici vlastně do- Valach Rony prý Jerryho dovede z hospody bezpečně domů.
vedl sám. "Pravidelně jezdíváme na Hloučelu, kde se v bistru mnohdy problémů na cestě do centra města. "Rony se
hezky zpívá a jsme tam častými návštěvníky. nebojí, je cvičený, klidně až půjdu z hospody,
Dnes ale šel Rony po sluchu a dovedl mě až tak na něm usnu a on mě dovede až domů. A
sem. Hrála tady totiž perfektní country mu- mimo jiného je vycvičený zastavit na semafozika," usmíval se Jerry, který se i se svým čtyř- rech na červenou, takže jsem v klidu," dodal s
nohým přítelem nebál žádných dopravních ledovým klidem Jerry.
-mik-

Novým přírůstkem do rodiny se
může pochlubit rodina Konečných z Vrbátek. Ta v sídle své
firmy ve Štětovicích nyní doslova
"kojí" dvouměsíčního kolouška,
kterého se jim podařilo nedávno
zachránit před jistou smrtí. Nyní
se má ale Ferda díky péči rodiny
Konečných čile k světu.
"Před dvěma měsíci spatřil syn
kousek od nás v poli dva nově narozené koloušky. Rychle šel pryč,
protože si myslel, že v okolí je
někde jejich máma. Odpoledne ale
šel tudy znovu a oba dva tam byli
pořád, zoufale pískali, jakoby volali
o pomoc. Tak jsme je vzali k nám,"
vyprávěla nám Jarmila Konečná.
"Jeden z koloušků však po pár týdnech uhynul, byl příliš zesláblý. Ale
Ferdu se nám podařilo zachránit,
však taky spořádal už kila sunaru,"
usmála se paní Konečná.
Ferdásek se okamžitě stal roztomilým členem rodiny. "Navíc se kamarádí s naším kocourem a také se
slepicemi uzavřel přátelství. Jenom
náš pes na něho vrčí, toho ale máme
zavřeného. Ferda je už naprosto
ochočený, stačí na něj zavolat a přijde se nakrmit. Nejvíce radosti z
něho mají děti," dodala Jarmila Konečná.
-mik-

Dvouměsíční koloušek Ferda se má u rodiny Konečných ve Štětovicích jako v bavlnce. Největší radost z něho
mají děti.

ZLODĚJ zadržen přímo při činu!
Bezpečnostní služba SIDA opět úspěšná
V sobotu 4. července ve večerních hodinách došlo k vloupání
do prodejny potravin v Mostkovicích. Díky bleskovému zásahu
bezpečnostní agentury SIDA byl
ovšem přímo při vloupání zadržen pachatel. O bližší informace
jsme požádali ředitele bezpečnostní agentury SIDA Ing. Jiřího
Netušila.
"V uvedený den večer přijala
naše operátorka pultu centrální
ochrany signál o narušení prodejny v Mostkovicích. Na místo
byla neprodleně vyslána naše zásahová jednotka. Kontrolou ob-

Smrtelná TRAGÉDIE

Ke smrtelnému neštěstí došlo uprostřed týdne na pile
v Brodku u Prostějova. O život zde přišla pracovnice
soukromé firmy, kterou přejel řidič vysokozdvižného
vozíku. Žena neměla šanci přežít.
"K tragické události došlo ve středu 8. července ráno
v objektu firmy v Brodku u Prostějova. Třicetiletý zaměstnanec firmy řídil vysokozdvižný vozík s naloženou paletou dřevěných hranolů. Při přejíždění přes
dvůr z dílny do skladu vozíkem srazil ženu, která šla
proti němu. Pracovnice utrpěla zranění, kterému na
místě podlehla. Okolnosti tragické události se vyšetřují. Z dosavadního vyšetřování vyplývá, že žena se
pravděpodobně předklonila a řidič ji za naloženým
nákladem neviděl. Policisté na místě provedli u řidiče dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem," sdělila Miroslava Trundová, zastupující
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
-mik-

jektu bylo zjištěno, že za pomoci
kovového stojanu na kola někdo
rozbil vchodové dveře do pro-

dejny. V tomto okamžiku již
bylo zřejmé, že se nejedná o
planý poplach. Operátorka pultu

centrální ochrany zasahující pracovníky informovala o tom, že z
objektu přicházejí další alarmové
signály, což může nasvědčovat
tomu, že uvnitř jsou stále pachatelé a vysílá k prodejně další firemní vozidlo k zajištění
bezpečnosti zasahujících osob,"
popsal nám události sobotního
večera Jiří Netušil.
(Dokončení na str. 2)
Členové bezpečnostní agentury byli
v Mostkovicích včas, pachatele vloupání dopadli při činu i s nakradeným
zbožím.

Rychlá POMOC v nouzi

Radní předali statisíce zaplaveným obcím
V úterý na mimořádném zasedání
schválili naprosto jednohlasně prostějovští zastupitelé okamžitou finanční
pomoc ve výši dvakrát 500 tisíc korun
dvěma nejvíce postiženým obcím,
které na severu Moravy zaplavila velká
voda. A hned druhý den odjeli místostarostové Alena Rašková s Vlastimilem Uchytilem předat půlmilionové
šeky do Bernartic a Javorníku.
"Ve své podstatě na zastupitelstvu
žádná velká diskuze neprobíhala,
pomoc v celkové výši jednoho milionu
korun jsme schválili jednohlasně. A já

jsem poté po konzultaci s odborem krizového řízení Krajského úřadu v Olomouci navrhl, abychom peníze předali
právě těmto dvěma obcím," sdělil nám
Jan Tesař, starosta Prostějova.
Dvojice vyslanců z řad našich radních
se pak stala svědkem toho, co velká
voda napáchala zlého. "Povodně jsou
hrůza samy o sobě, ale co tam na mě
nejvíce zapůsobilo, bylo vyjádření starosty Bernartic. Řekl nám, že povodně
přinesly také něco dobrého, a to lidskou solidaritu. Prý jim začali pomáhat i cizí lidé, od kterých to vůbec

nečekali. Například obyčejní turisté,
kteří pozorovali rozpadlé domy, doslova postiženým lidem ihned vysypávali své peněženky. A to je v dnešním
světě skutečně něco neuvěřitelného. A
my jsme rádi, že jsme alespoň finanční
pomocí mohli přispět i my," uvedla pro
Večerník místostarostka Alena Rašková. Společně s kolegou Uchytilem
odváželi do Bernartic a Javorníku také
desítky plyšových medvídků. "Ty jsme
rozdali dětem ve školách, chtěli jsme
je alespoň takto povzbudit," vysvětlila
Alena Rašková.
-mik-

Místostarostové Alena Rašková a Vlastimil Uchytil předali starostům Bernartic a Javorníku nezištnou finanční pomoc naší radnice.
Zároveň byli svědkem toho, co tady voda napáchala.

13. července 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Nepustil manželku
O půl jedenácté večer na tísňovou linku 156 oznámila žena, že
se nemůže dostat domů, protože
manžel nechal klíče v zámku a
zřejmě spí a žádá nás o otevření
bytu. Oznamovatelce bylo vysvětleno, že městská policie nemá zákonný důvod k otevření
bytu. Na místo byla vyslána hlídka, která ženě doporučila zámečníka. Po přivolání zámečníka se
přes dveře ozval manžel a začal
se s manželkou dohadovat s tím,
že ji nepustí. Na výzvu hlídky k
otevření bytu nereagoval. Po příchodu zámečníka si to ale rozmyslel, dveře otevřel a manželku
pustil domů. Manžel se dopustil
přestupku proti občanskému
soužití, žena byla poučena, že
může podat návrh do tří měsíců u
správního orgánu.

Rušili druhým spaní

V uplynulém týdnu vyjížděly
hlídky městské policie v patnácti případech k rušení nočního klidu. Nejvíce l těmto případům docházelo na sídlištích a v blízkosti předzahrádek u různých restauracích. Pro úplnost, noční klid
je od 22.00 do 06.00 hodin, v tuto dobu bychom se měli chovat
klidně a brát v potaz, že většina
lidí už spí. Kdo poruší noční klid
vystavuje se postihu od strážníků
blokovou pokutou až do výše
1000 korun, případně u správního orgánu až 5000 korun.

Lepil načerno

Před půl dvanáctou na linku 156
oznámil muž, že mu někdo vylepil plakát na elektrorozvaděč. Na
místo byla vyslána hlídka, která
zjistila, že došlo k vylepení plakátu mimo plakátovací plochu.
Oznamovatel nikoho neviděl,
kdo by nedovolené vylepování
prováděl. Dalším šetřením v okolí místa vylepení plakátu se nepodařilo strážníkům zjistit nikoho,
kdo by mohl přispět k odhalení
pachatele přestupku. Neznámý
pachatel je podezřelý ze spáchání
přestupku tím, že porušil obecně
závaznou vyhlášku. Celá záležitost byla předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Rozbil, neuhradil

Krátce před desátou hodinou
oznámila prodavačka drogerie,
že jim rozbil zákazník pánskou
toaletní vodu a není schopen
vzniklou škodu uhradit. Hlídka
na místě zjistila, že čtyřiatřicetiletý muž neúmyslně rozbil pánskou toaletní vodu v hodnotě sto
korun. Zákazník neměl u sebe
peníze na uhrazení vzniklé škody. Pokud zákazník neuhradí
vzniklou škodu majiteli drogerie,
může tento vymáhat vzniklou
škodu občansko právní cestou.

Nevykroutili se z toho

Po půlnoci bylo přijato telefonické
oznámení, že v ulici Dykova se
dva mladíci pokoušejí vloupat do
novinového stánku. Na místo byla vyslána hlídka, která zjistila na
trafice známky po snaze vloupat
se dovnitř. Ze dveří byl ulomen zámek a na zemi leželo kovové páčidlo. Strážníci prohledali blízké
okolí.Ve dvorním traktu za zídkou
byli schováni dva mladíci ve věku
čtrnáct a patnáct let. Mladíci zprvu
k věci uvedli, že se na místo dostali jen náhodně a zrovna tudy prochází. Proto byl na místo přivolán
oznamovatel, který potvrdil, že se
jedná o mladíky, kteří se pokoušeli vloupat do novinového stánku.
Po této svědecké výpovědi se mladíci k činu doznali. Pro podezření
ze spáchání trestného činu byla na
místo přivolána Policie ČR, která
si vše převzala.

Skákali po autech

Po třiadvacáté hodině bylo přijato telefonické oznámení, že na
ulici Budovcova se nachází šestičlenná skupinka mladíků, kteří
skákají po autech, kopou do zrcátek a vyvracejí dopravní značky. Majitelé vozidel hlídce sdělili, kterým směrem mladíci utekli. Za pomocí městského kamerového systému se skupinku
mladíků podařilo nalézt a zadržet na ulici Újezd. Mladíci tvrdili, že žádná vozidla nepoškodili.
Na místo se dostavil majitel poškozeného vozidla, který viděl,
jak mu mladíci ničí auto. Ve skupince poznal a označil jednoho z
hochů, který mu auto poničil. Z
důvodu podezření ze spáchání
trestného činu byla celá záležitost na místě předána Policii ČR.

Jitka Chalánková povede
TOP 09 v Olomouckém kraji

Jitka Chalánková (na snímku)
opustila řady KDU-ČSL. Bývalá náměstkyně hejtmana
Olomouckého kraje se tak rozhodla po republikovém sjezdu
křesťanských demokratů, kdy
bylo zvoleno nové vedení v čele
s Cyrilem Svobodou. Vstoupila
do nové politické strany TOP
09, kterou založili Miroslav
Kalousek a Karel Schwarzenberg. Jitka Chalánková bude
za TOP 09 kandidovat v říjnových předčasných volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR coby lídr strany v
Olomouckém kraji.
„Mým odchodem z KDU-ČSL
vyvrcholila dlouhodobá nekomunikace s některými představiteli na úrovni kraje. S čímkoliv
jsem přišla, to bylo odmítáno,
byla jsem uměle vytlačena do
stranické opozice. Mám ráda týmovou práci, prostě už to takhle
dál nešlo,“ uvedla Chalánková.
Zároveň zdůraznila, že na úrovni
stranické základny lidovců v
rámci Prostějovska nemá jejím
členům co vytknout. „Chci jim

poděkovat za dlouhodobou důvěru, s některými jsem se nestihla rozloučit, věřím, že k tomu
ještě bude příležitost,“ vzkázala
Jitka Chalánková.
V současné době se tvoří kandidátka TOP 09 do poslaneckých

voleb, které proběhnou v říjnu.
Top 09 navázala spolupráci s
hnutím Starostové a nezávislí.
„Pro mě je to ideální situace, protože se starosty jsem spolupracovala při mém působení na kraji.
V současné době jednám s ně-

kterými starosty o podobě naší
kandidátky. Objeví se na ní určitě
zajímavé osobnosti,“ prozradila
Chalánková. Jak dále informovala, do řad TOP 09 přestupují
také někteří lidovci, konkrétně z
Prostějovska jde zatím asi o desítku lidí.
„Zůstávám stejná, mé názory se
nemění. Dále se chci věnovat
hlavně sociální oblasti, rozvoji
venkova a ochraně životního
prostředí. Chci dál dělat politiku
pro užitek lidem,“ prohlásila rezolutně Chalánková, povoláním
dětská lékařka. V předvolební
kampani, která podle ní bude
hodně kontaktní, chce také oslovovat ženy a mladé lidi. „Politika
je tvrdá práce, ale dá se dělat
poctivě. Chci změnit náhled lidí na politiku, konkrétně je zapojit do správy věcí veřejných.
Pojďme zapomenout na to, že
politiku dělají nějací „oni,“ dělejme politiku společně. Záleží
na nás všech, jakou zemi předáme budoucím generacím,“
řekla závěrem Jitka Chalánková.
-bp-

Vidìno - Slyšeno
Nepřítel nespí

„Do lesa už nepůjdu ani za nic,“
konstatovala starší paní. Důvod je
nasnadě. Sotva strávila chvilku v borůvčí, domů si odnesla také jiný úlovek. Sedm zakousnutých klíšťat.
Nabízí se ale otázka, kdo byl v ten
okamžik čí úlovkem. Platilo to v boji s imperialismem a platí to dodnes.
Nepřítel bdělý, je stále potřeba mít se
na pozoru. Ale stejně je to nespravedlivé. Jsou totiž i tací, jimž se cizopasníci obloukem vyhnou a radši
pojdou hlady, než aby si kousli. A
pak má člověk věřit v rovnoprávnost.
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zastupitelstvo. Tam se tak lže,“ posteskla si jedna čtenářka Večerníku.
Možná to nakonec nebude tak horké, jak se uvařilo a nelže se tak docela, jenom se neříká pravda. A nakonec – stokrát opakovaná lež se stává
pravdou, takže je reálná šance, že se
nakonec vše v dobré obrátí a předkládaná utopie se brzy stane skutkem. Určitě je se na co těšit, neklesejme na mysli…!

Pochvala

„Dobře jsi to vymyslela, zítra bychom museli platit,“ pochvaloval si
jeden z návštěvníků slavnostního
otevření Muzea historických kočárů
v Čechách p/K. Uznání mířené k
vlastní ženě bylo jistě dobře míněné
a zajisté ji také potěšilo. Odborníci
Pozvání
na partnerské vztahy určitě jihnou
„Přijeďte se někdy podívat k nám na blahem. To se musí nechat. –MiH-

Div, že se mu nic nestalo
Ve středu večer před půl devátou
havarovalo na silnici ve směru od
obce Soběsuky do obce Drahany
motorové vozidlo Škoda Fabia.
Řidič pravděpodobně vzhledem
k nepřiměřené rychlosti vjel do
příkopu, kde se převrátil na střechu. "Při dopravní nehodě došlo
k poškození stromu a k hmotné

škodě na vozidle. Devětadvacetiletý řidič naštěstí nebyl zraněn.
Provedená dechová zkouška na
alkohol byla negativní. Celková
výše způsobené škody byla předběžně vyčíslena na více jak 200
tisíc korun," sdělila Miroslava
Trundová z Policie ČR v Prostějově.
-mik-

Hvězdárna otevře po rekonstrukci až 15. září
ších norem, ale jak
všichni víme, za socialismu bylo málo mědi
a tak veškeré vodiče
byly hliníkové. A tyto
vykazovaly všechny
možné nectnosti a postupem času se samozřejmě dostaly do
rozporu se současně
platnými normami.
Buďto jsme mohli riskovat
nebezpečí
zkratu a následného
požáru, nebo se konečně odhodlat k rekonstrukci. Hvězdárna
se zvenčí zdá malá, ale
je v ní 34 místností a
každá z nich je vybavena nějakým tím

Prostějovská hvězdárna
je nyní pro veřejnost uzavřena. Na svědomí to má
generální rekonstrukce
veškeré elektroinstalace,
ke které se radnice rozhodla po bezmála pětatřiceti letech od posledních
oprav.
"Naposledy hvězdárna prošla obdobnou generální
opravou v roce 1975. Byla
udělána sice podle tehdejJak nám ukázal ředitel hvězdárny Jiří
Prudký, dalekohledy
jsou nyní pečlivě zakryté, aby při rekonstrukci elektroinstalace
neutrpěly újmu.

elektrickým obvodem. Takže
jistě pochopíte, že rekonstrukce
není žádná levná záležitost,"
řekl nám při naší páteční návštěvě hvězdárny její ředitel Jiří
Prudký. Jak dodal, letos se konečně v rozpočtu Olomouckého kraje peníze našly a v
plánu je tak generální výměna
nejenom vodičů, ale i všech
rozvodných skříní a svítidel.
Lidé si tak budou muset nějakou dobu počkat, než hvězdárna znovu otevře dveře
veřejnosti. "Pod tvrdými sankcemi je termín dokončení rekonstrukce stanoven na 15.
září. Pokud to ale bude jenom
trochu možné, budeme se snažit otevřít dřív," dodal Jiří
Prudký.
-mik-

ZLODĚJ zadržen přímo při činu!
nucovací prostředky ani zbraně.
Díky rychlému a profesionálnímu zásahu našich pracovníků
neměl zloděj prakticky žádnou
šanci své dílo dokončit," sdělil
nám dále Jiří Netušil.
Je ale zřejmé, že drzost pachatelů krádeží snad nezná mezí. K
popsanému vloupání došlo totiž
v době, kdy kousek od prodejny
se ještě bavilo ve venkovním ob-

čerstvení dost lidí. Stejně to zloděje od jeho úmyslu krást neodradilo. "Osobně do budoucna
předpokládám, že s prohlubující
se ekonomickou krizí a nezaměstnaností budou podobné případy narůstat. Proto doporučuji
všem majitelům prodejen, skladů, kanceláří, ale i rodinných domů a bytů využít možnosti zajistit si svůj majetek elektronickou

Èerná kronika

kovou výši způsobené škody
vyčíslila na 17 000 korun.

Hustil, byl okraden

Vykradači aut

smlouvu o půjčce na 10 tisíc
korun, v níž se zavázal uvedenou částku splatit v 54 týdenních splátkách. Sjednanou
půjčku nesplácel a peníze použil pro svoji potřebu. V průběhu vyšetřování prostějovští
kriminalisté zjistili, že za účelem získání půjčky uvedl nepravdivý údaj o tom, že je zaměstnán v jedné olomoucké
firmě, kde měl pobírat pravidelný měsíční příjem. Mladík
zde nikdy nepracoval a žádný
příjem nepobíral. Dle trestního zákona mu hrozí peněžitý
trest, případně trest odnětí svobody až na dva roky.

(Dokončení ze strany 1)
Po příjezdu druhého zásahového
vozidla bylo přikročeno k provedení vlastního zákroku v prodejně, kde byl skutečně zjištěn a zadržen pachatel vloupání i s nakradeným zbožím. "V té chvíli
již byla vyrozuměna i Policie
ČR, která si lapku převzala do
své péče. Při samotném zákroku
naštěstí nebylo nutné použít do-

V pondělí 6. července odpoledne neznámý pachatel okradl poblíž čerpací stanice v Prostějově na Petrském náměstí
řidiče morového vozidla Opel.
Zloděj využil toho, že se řidič
věnoval huštění zadní pneumatiky, nechal si otevřené auto a na sedadle měl odloženou
peněženku s doklady a finanční hotovostí. Způsobenou škodu řidič vyčíslil na 15 000 korun.

Nedala pozor

Na neopatrnost doplatila v sobotu dopoledne žena nakupující v prostějovském supermarketu. V nákupním vozíku
si nechala položenou kabelku
a neznámý zloděj využil její
nepozornosti a kabelku jí odcizil. V kabelce měla žena mobilní telefon, svazek klíčů,
skládací deštník, dioptrické
brýle a peněženku s dvěma tisíci korunami. Celkovou výši
způsobené škody vyčíslila na
téměř 7 000 korun.

Sebral i whisky

V přesně nezjištěné době během posledních dní vnikl neznámý pachatel násilím do rekreační chalupy v katastru obce Budětsko. Dovnitř se zloděj
dostal oknem, objekt důkladně
prohledal a odcizil strunový
křovinořez, GPS navigaci na
kolo, masové konzervy, zavařeniny a láhev whisky. Majitelka také zjistila, že má poškozenou mikrovlnnou troubu. Cel-

Přes poledne se vloupal neznámý zloděj do osobního
motorového vozidla Peugeot
zaparkovaného na Husově náměstí v Prostějově. Odcizil z
auta tašku s firemními písemnostmi, razítkem firmy a
přenosný počítač. Způsobená
škoda byla vyčíslena na 15
000 korun.
Téměř ve stejnou dobu vnikl
neznámý pachatel přes pootevřené okénko u dveří řidiče
do kabiny uzamčeného nákladního automobilu zaparkovaného v Prostějově na ulici
Hradební. Ze sedadla spolujezdce odcizil taštičku, ve které byla peněženka s finanční
hotovostí 400 korun, doklady,
svazek klíčů a dvě platební
karty. Škoda byla vyčíslena na
4 000korun.
V noci pak rozbil neznámý pachatel okénko automobilu
Škoda Fabia zaparkovaného
na Krasické ulici v Prostějově.
Z palubní desky vytrhl autorádio s odnímatelným panelem
na CD. Způsobil tak majiteli
škodu 6 000 korun.

Lhal a nesplácel

Policejní komisař zahájil v
těchto dnech trestní stíhání pro
podezření z trestného činu
podvod proti dvacetiletému
mladíkovi z Prostějova. Protiprávního jednání se měl obviněný dopustit tím, že počátkem května tohoto roku uzavřel s jistou finanční společností se sídlem v Olomouci

Počítače jsou fuč

Dopoledne se vloupal neznámý pachatel po odstranění visacího zámku do nákladového
prostoru v zadní části motorového vozidla Mercedes. Z nákladního auta zaparkovaného
na ulici Dolní v Prostějově
zloděj odcizil tři papírové balíky, ve kterých byla výpočetní
technika. Hodnota odcizených počítačů byla předběžně
vyčíslena na 23 000 korun.

Peníze a doklady

Škodu 19 000 korun způsobil
řidiči motorového vozidla
Volkswagen Transporter neznámý zloděj, který se násilím
dostal do auta zaparkovaného
u vjezdu do bývalého areálu
jatek na Joštově náměstí. Ze
sedadla spolujezdce pachatel
odcizil koženou peněženku s
finanční hotovostí 15 000 korun. V peněžence byl také občanský a řidičský průkaz a dvě
platební karty.

zabezpečovací signalizací s napojením na pult centrální ochrany. Naše společnost je největší
poskytovatel těchto služeb v regionu a v současné době provádíme ostrahu zhruba 700 objektů. Rádi všem zájemcům poskytneme zdarma osobní konzultaci
a radu, jak svůj majetek lépe
chránit," vzkazuje Jiří Netušil.
-mik-

Vybral na cizí kartu

Večer doplatila na neopatrnost jedna ze zákaznic prostějovského hypermarketu.
Žena odložila svou kabelku
do nákupního vozíku a věnovala se vybírání zboží. Všímavý zloděj kabelku v nestřeženém okamžiku z vozíku odcizil. V kabelce měla
žena peněženku s finanční
hotovostí 500 korun, občanským průkazem, řidičským
průkazem, cestovním pasem,
dioptrické brýle a parfém a
také čtyři platební karty, u
kterých měla poznamenané
PIN kódy. Přibližně o hodinu
později neznámý pachatel za
pomocí platebních karet dvakrát neoprávněně vybral z
bankomatu finanční hotovost. V jednom případě částku 18 000c korun a podruhé
ve výši 20 000 korun.

Zmizely bonsaje

Neznámý pachatel vnikl minulý týden přes plot do firmy
sídlící v areálu zámečku v Želči a odcizil celkem 14 pěstovaných bonsají. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na
27 000 korun.

Oknem do bytu

Nepříjemné překvapení zažili
ve čtvrtek odpoledne po návratu domu majitelé rodinného
domku v Prostějově. Neznámý pachatel během dne do
domku vnikl oknem ve zvýšeném přízemí vedoucím ze zahrady, dům prohledal a ze stolku v obývacím pokoji odcizil
finanční hotovost 35 000 korun.

Loupežné přepadení v Kostelci
Policisté hledají svědky tohoto činu
Už bezmála dva týdny pátrají
policisté po dosud neznámém
pachateli, který ve středu 1. července brzy ráno přepadl obsluhu sázkové kanceláře a herny
Sport v Kostelci na Hané.
"Okolo šesté hodiny ranní upravovala obsluha předzahrádku
před hernou. V tom k ženě přistoupil neznámý muž, začal ji postrkovat až upadla na zem. Poté jí
uloupil finanční částku řádově
několik tisíc korun," informoval
nás Alexander Sekanina, vedoucí
Územního odboru služby kriminální policie a vyšetřování v Pro-

stějově. Policisté znají popis lupiče. "Mělo by se jednat o vysokého, asi 190 centimetrů
měřícího muže, štíhlé postavy a
širokých ramen. Podle napadané
obsluhy byl nápadně cítit kolínskou. Pokud by se našel svědek,
který v inkriminovanou dobu
procházel okolo baru Sport a
všiml si něčeho podezřelého, uvítáme jakoukoliv informaci.
Svědci mohou volat na bezplatnou linku 158," dodal Ladislav
Doseděl, vedoucí odboru obecné
kriminality Policie ČR v Prostějově.
-mik-

Dvanáctiletý chlapec ukradl
otci auto, dopadla ho hlídka
Svým očím zřejmě nevěřil prostějovský strážník, když ve
čtvrtek spatřil v okolojedoucím autě za volantem dítě,
které sotva vidělo na cestu.
Jaké mohl dvanáctiletý fracek
způsobit nebezpečí ostatním
účastníkům silničního provozu, se můžeme jenom domýšlet.
"Strážník při pochůzkové činnosti ve svém úseku si všimnul
jedoucího osobního vozidla, ve
kterém sedí osoby malého vzrůstu. Když vozidlo zastavovalo
před domem, vyšlo najevo, že
vozidlo řídí zjevně nezletilá
osoba, vedle které seděly dvě děti
ve věku okolo 7 a 9 let. Tyto děti

vyběhly dveřmi od spolujezdce a
ukryly se v domě. Řidič vozidla
také vystoupil a chtěl odběhnout
do domu. Strážník mladému řidiči ale zastoupil cestu," sdělil
František Horák z Městské policie v Prostějově. Překvapení
strážníků v tu chvíli bylo značné.
"Jednalo se o dvanáctiletého
hocha. Z domu, kde zastavilo vozidlo, vyšlo více jak deset občanů, mezi nimi byl i otec tohoto
chlapce. Malý šofér se snažil nejprve popírat řízení vozidla. Po
chvíli se ale přiznal, že odcizil
klíče a následně i řídil vozidlo. Na
místo byla přivolána Policie ČR,
které byla celá věc předána,"
dodal František Horák.
-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...
Jaroslava Petrželová 1921 Prostějov
Jaroslav Komínek 1935 Přemyslovice
Františka Zapletalová 1925 Tvorovice
Aloisie Havelková 1923 Prostějov
Bohdan Kuba 1978 Čehovice
Karel Mazáč 1930 Prostějov
Mgr. Vojtěch Dokoupil 1939 Prostějov
Jiří Kameník 1934 Prostějov

Jaroslav Nevrla 1921 Hluchov
František Vidmuch 1931 Prostějov
Bohumila Čmelová 1929 Úsobrno
Marie Glozarová 1925 Vřesovice
Jan Vymětal 1918 Vřesovice
František Vémola 1937 Vícov
Marie Tomášková 1949 Doloplazy
Josef Komár 1929 Protivanov

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 13. července 2009
Jarmila Kocourková 1937 Plumlov 11.20 Obřadní síň Prostějov
JUDr. Miroslav Pácl 1922 Plumlov 14.30 kostel Plumlov
Úterý 14. července 2009
Věra Smékalová 1958 Pustiměř 10.00 Obřadní síň Drnovice
Středa 15. července 2009
Vlastislav Hájek 1952 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Jitka Kolísková 1922 Bousín 12.40 Obřadní síň Prostějov
Alois Holub 1929 Vřesovice 14.00 kostel Vřesovice
Pátek 17. července 2009
Martin Fajstl 1930 Ptení 14.00 kostel Ptení
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Řidiči šli do sebe! Domy hrůzy se mění k nepoznání
Počet přestupků klesl o 60 %
Statistická fakta dokazují, že
šoféři se v Prostějově konečně
umoudřují. Řidiči jezdili v červnu výrazně pomaleji, přestupky klesly celkem o
úctyhodných 60 procent!
Celkem v červnu radary vyfotily
3 379 řidičů, kteří porušili pravidla silničního provozu. Jejich
počet se proti květnu (8 335 přestupků) snížil o 60 %.
Tradičně nejhorší byla situace na
ulici Kojetínská. Rychleji, než povoluje zákon, tudy jelo 1 430 motoristů. V květnu jich ale bylo
přes tři a půl tisíce. Za jediný
měsíc tak jejich počet klesl o 60
%. Ubylo také řidičů, kteří překročili rychlost 80 km/hod (v
květnu 177, v červnu 92, tedy o
44% méně). Rekordmanem byl
muž, který se 21. června před
pátou odpoledne řítil Kojetínskou
ulicí 165 km/hod.
Problémy s dodržováním předpisů mají motoristé také na ulici
Brněnská. I tady ale zaznamenaly
měřiče výrazný pokles počtu přestupků, o více než 70 %. V
květnu zde překročilo povolenou
rychlost přes dva tisíce řidičů, v
červnu jich bylo jen 588.

Řidiči také méně často projížděli křižovatkami na červenou. Na dodržování
tohoto pravidla dohlíží v
Prostějově celkem šest stacionárních radarů. V červnu
počet těchto případů klesl z
286 na 221, tedy o 23 %.
"Pokles přestupků je sice
potěšitelný fakt, ale podle
mého názoru je jich stále
ještě hodně. Věřím ale, že
řidiči půjdou ještě více do
sebe a trend klesajících přestupků bude v budoucnu
pokračovat," komentoval
čerstvá statistická čísla
Vlastimil Uchytil, místostarosta města Prostějova.
Přesto je ale alarmující
dlouhý seznam přestupků Radar v Kojetínské ulici zaznameporušení předepsané rych- nává v Prostějově nejvíce případů
losti v Kojetínské ulici. překročenírychlosti.Vkvětnutobylo
Město ovšem navrhuje, aby 3 500, v červnu 1 430 přestupků.
v této lokalitě byla předepsaná rychlost zvýšena. "Nejde o směrem na Kostelec po křižolokalitu v obytné zástavbě, tudíž vatku se silnicí na Smržice. I tady
je tady padesátikilometrová pře- by brzy mohlo dojít ke změně,"
depsaná rychlost podle mě zby- uvedl Uchytil. Na uvedených
tečná. A nejenom tady, podobné úsecích by se předepsaná rychlost
návrhy zaznamenáváme i co se mohla zvýšit na 60 či dokonce 70
týká komunikace z Prostějova kilometrů za hodinu.
-mik-

Z drogového doupěte vznikla ubytovna pro matky s dětmi

vedoucí k celkovému zklidnění
situace.
"Na základě dříve dohodnutých
postupů a šetření, která se prováděla už od roku 2007 ke zlepšení situace v ubytovnách, město v
březnu tohoto roku schválilo
koncepci - novou strukturu provozování v objektech Pražská č.
1 a Kostelecká č.17 a uložila Domovní správě a odboru sociálních věcí Městského úřadu v
Prostějově úkoly k realizaci
změny provozování objektů a to
zavedením postupného režimu
od 1. července 2009. Realizace
záměru vyžadovala individuální
a velmi citlivý přístup ke každému jednotlivci umístěném v
ubytovně, kterých v té době bylo v ubytovně v Kostelecké ulici
v počtu 48 klientů, a v Pražské ulici v počtu 8 klientů.
K upřesnění postupu přesunu těchto lidí byla provedena inventura ubytovaných,
byl stanoven termín jednání s klienty, kde byli seznámeni s postupem vystěhování a jejich umístění nebo ukončení ubytování,"
uvedla Marie Hájková z
Domovní správy v Prostějově.
Na ubytovně v Pražské ulici nyní bydlí matky Závěrem byl zpracován nás dětmi, udržují zde pořádek a čistotu
vrh rozmístění klientů s

právní ochranou a takto bylo z
hotelového domu v Kostelecké
ulici vystěhováno nebo rozmístěno osmačtyřicet osob. "Do
bytových jednotek hotelového
domu v Pražské ulici číslo 1,
které jsou určeny pro matky s
dětmi, bylo přemístěno 11 klientů, do malometrážních bytů v
majetku města 13 klientů, na dočasné ubytování v Kostelecké č.
17 zůstalo 8 klientů a ukončení
užívání bytových jednotek bylo
provedeno u 16 klientů," vypo-

četla Marie Hájková. "Z provedených změn mám radost, má to
řád a kulturu. Proti minulosti byly zpřísněny podmínky všech
ubytovaných k zabezpečení
bezproblémového provozu hotelového domu na ulici Pražská
1 a také Kostelecká 17," uzavřela Marie Hájková.
O současném režimu a dalších
připravovaných změnách v ubytovně v Kostelecké ulici přineseme informace v příštím čísle.
-mik-

čteček. Strážníci městské policie
tak budou moci pravidelně kontrolovat majitele psů, zda si svou
povinnost řádně splnili. V případě, že se chlupáč zatoulá, pomůže čtečka při dohledání jeho
páníčka. "Jen v loňském roce
jsme za umístění ztracených pejsků do útulků v Čechách pod Kosířem a Olomouci zaplatili přes
jeden milion korun. Náklady za
úklid exkrementů a vysypání
speciálních košů ročně činí zhruba šest set tisíc. Na poplatcích přitom vybereme něco přes osm set
tisíc. Podtrženo a sečteno, loni
jsme byli v mínusu 742 198 korun," připomněl Uchytil.
Radnice se proto rozhodla po několika letech mírně navýšit a také
sjednotit poplatek ze psů. "Dosud
se v Prostějově hradil jeden z nejnižších poplatků v regionu. V

Přerově, Olomouci i Šumperku
se již několik let platí tisícikoruna. U nás to bylo maximálně osm
set," odůvodnil navýšení místos-

tarosta. Nově zaplatí chovatelé
bydlící v domě s více než dvěma
byty za prvního psa 1000, za každého dalšího 1500 korun. Ty, co
žijí v domě s nevýše dvěma byty,
přijde první pes na 500 a každý
další pak 750 korun. Důchodce
uhradí 200 a za každého dalšího
psa 300 korun. Navíc se už nebude rozlišovat, v jaké části Prostějova majitel bydlí. Plánovanou
vyhlášku, která by měla začít platit v příštím roce, by měli ještě
schválit zastupitelé.
-mik-

V prosinci loňského roku
málokdo ze starousedlíků v lokalitách ulice Pražská a Kostelecká věřil, že radnice naplní
své cíle a ve slíbeném termínu
vystěhuje problémové nájemníky z ubytoven v Pražské ulici 1 a Kostelecké 17 a o ostatní
slušné nájemníky se postará...
Tehdejší ubytovny pro sociální
případy byly trnem v oku pro lidi z okolí. Stěžovali si na hluk
způsobený křikem, hádkami a
opileckými výstupy zejména v
noci, na nepořádek, slovní a fyzické napadání značně obtěžující ostatní obyvatele z okolí.
Sousedé proto tlačili na radnici,
aby partaje přestěhovala a zbavila se tak sociálně patologických
jevů, navrhla účinná opatření

Marie Hájková z Domovní správy před ubytovnou v Pražské ulici, která
byla vybudována z nechvalně proslulého drogového doupěte

Řidiči havarovali po střetu se zvěří Čipování psů bude povinné, město ale přispěje
Divoké prase, zajíc ani pes srážky nepřežili
V uplynulých dnech se dolova
roztrhl pytel s dopravními nehodami, při kterých hlavní roli
sehrála zvířata. Šoférům přes
cestu přeběhli postupně divoké
prase, zajíc a pes. Došlo ke
srážkám, úhynu zvěře a hmotným škodám na vozidlech.
"Prostějovští policisté vyšetřují tři
dopravní nehody z minulého
týdne, při nichž sehrála roli
zvířata. Krátce po 23. hodině v
noci došlo k dopravní nehodě za
obcí Přemyslovice. Řidič vozidla
Ford Fiesta jel směrem na Štarnov a přitom mu zleva do jízdní
dráhy vběhlo divoké prase a

došlo ke střetu. Ke zranění osob
nedošlo, prase po střetu uhynulo
a bylo předáno místnímu mysliveckému sdružení. Hmotnou
škodu na vozidle majitel předběžně vyčíslil na 50 tisíc korun,"
informovala nás o prvním
případu Miroslava Trundová, zastupující tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. K podobné dopravní nehodě došlo v pátek v
podvečer mezi obcemi Němčice
nad Hanou a Pivín. "Řidička
Škody Fabia jela směrem od Němčic a na rovném úseku jí do
cesty vyběhl zajíc. Při nehodě
došlo k usmrcení zajíce a poško-

zení vozidla. Hmotná škoda byla
předběžně vyčíslena na pět a půl
tisíce korun. V sobotu dopoledne
pak vyjížděli policisté k nehodě
automobilu Škoda Felicia. Řidiči
jedoucímu směrem od Lutína do
Olšan u Prostějova asi deset
metrů před vjezdem do obce z
pravé strany náhle vběhl do jízdní
dráhy pes. Došlo k jeho usmrcení
a hmotné škodě šest tisíc korun
na osobním automobilu. Míra zavinění je předmětem šetření. Ani
u jedné nehody policisté nezjistili, že by řidiči před jízdou požili
alkohol," sdělila Miroslava Trundová.
-mik-

Dva z hledaných se vyhýbají trestu
Prostějovská policie vyhlásila
další celostátní pátrání po trojici mužů. Dva z nich se skrývají
před nástupem výkonu trestu.
Strážci zákona spoléhají na
osvědčenou pomoc veřejnosti
při jejich dopadení.
VOJTĚCH
PAVELKA se
narodil 4. března 1965 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v České
ulici číslo 71 v
Prostějově. Na hledaného vydal
Okresní soud v Prostějově příkaz
k dodání do výkonu trestu odnětí
svobody pro trestný čin výtržnictví. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 44 do 50 let, měří 178
centimetrů, má střední postavu,
nos zahnutý vpravo, shrbené tělo,
oválný tvar hlavy zúžený k bradě,
modré oči a hnědé krátké vlasy.
Nosí bradku.

Pohledem shora
Pohledem shora

ŠTEFAN VARGA se narodil
18. dubna 1968
a trvalé bydliště
má hlášeno v
ulici Liptaň číslo 149 v Bruntále. Na hledaného vydalo Okresní státní zastupitelství v Prostějově souhlas k zadržení pro podezření ze spáchání trestných činů
neoprávněného užívání cizí věci
a řízení motorového vozidla bez
řidičského oprávnění. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 40 do 42
let, měří 179 centimetrů, má hubenou postavu, alkoholický obličej, modré oči a hnědočerné prošedivělé vlnité a krátké vlasy.
JAN VOBEJDA se narodil 15.
května 1981 a trvalé bydliště má
hlášeno na náměstí T. G. Masaryka číslo 14 v Prostějově. Na hledaného vydal Okresní soud v
Prostějově příkaz k dodání do

výkonu trestu
odnětí svobody
pro trestný čin
řízení motorového vozidla
bez řidičského
oprávnění
a
trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 28 do 30
let, měří 168 centimetrů, má
střední postavu, hnědé oči a černé
řídké vlasy se skráňovou pleší česané dopředu. Nosí vousy takzvané strniště.
Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv
oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo na Službu kriminální policie a vyšetřování v Prostějově na tel. číslo 974 781 326.
-mik-

TAK DO TOHO KOPNEM

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ak nové vedení fotbalového svazu začíná fungovat. Na to, aby se
ledy řádně rozhýbaly, bude nejspíš potřeba ledoborec, ale proč
ne, když to pomůže. Jenomže do flotily trhačů ledu nebyl valnou hromadou zařazen olomoucký rebel Jiří Kubíček, což mnohé
delegáty sice v první chvíli překvapilo, jemu samotnému to řádně
hnulo žlučí. Hned po volbě začal skákat jak čertík z krabičky, pěstičkami hrozit na
všechny strany. Možná je jeho hněv spravedlivý, možná za zásluhy v letitém boji s bafuňářskými větrnými mlýny si svůj post místopředsedy za Moravu zasloužil, ale zároveň svým vystupováním bezprostředně poté bylo také jednoznačným důkazem, že jeho nevolba byla vlastně správná. Možná doplatil právě na spojení, ačkoliv opoziční, s
minulým vedením, možná právě jeho zatvrzelá opozice mu podřízla větev. Milovníci
starých pořádků si s ním vyrovnali účty touto cestou, zastánci těch nových naopak možná měli obavy, aby ve svém rebelantství nepokračoval i nyní. A jak také naznačil –
když není po jeho, je všechno špatně, nebyla taková obava třeba až tak od věci. Těžko
říct, jaké byly zákulisní mechtle, jaká byla dohoda kdo s kým, o čem a pro koho, ale
jednoduše to nedopadlo. Snad i z obavy, aby pozice Haškova vedení nebyla až příliš
jednoznačná, i když ani Kubíčkův volební sok Kučera se podle všeho nedá počítat mezi kdovíjaké Haškovy oportunisty. Ivan Hašek údajně naznačil, že se pro Jiřího Kubíčka i tak pokusí něco najít, to už ale není jaksi ono. Volby jsou ale od toho někoho
zvolit, ne rozdávat funkce prověřeným kádrům. Nic naplat, i to je demokracie, ačkoliv je občas těžké se s ní smířit.

T

Celých 200 korun proplatí
prostějovská radnice chovatelům, kteří nechají očipovat
svého psa. Tuto povinnost zavede v Prostějově nová vyhláška. Pokud ji po prázdninách odsouhlasí zastupitelstvo, bude platit od října letošního roku.
"Majitelé psů pak budou mít
devět měsíců na to, aby svému
miláčkovi nechali čip zavést. Povinné to bude pro všechny pejsky
starší sedmi měsíců. Čipy nahradí roční evidenční známku," řekl
Vlastimil Uchytil, místostarosta
města.
V Prostějově je zaregistrováno
celkem 3 300 psů. Náklady na
poskytnutí dvousetkorunového
příspěvku by tak měly činit asi
660 000 korun. Radnice navíc
nakoupí také několik čipových

Příjmy z poplatků
Náklady za úklid exkrementů
Náklady za vysypání košů
Náklady za umístění psů do útulků
Výdaje celkem
Rozdíl mezi příjmy a výdaji

Honička za zlodějem
v centru Prostějova
Po krátké honičce byl v úterý
odpoledne strážníkem prostějovské městské policie dopaden
chmaták, který v jednom z obchodů v centru města ukradl
šortky. Strážník prokázal výbornou fyzičku a po delším sprintu
lumpa dohonil a lapil.
"V odpoledních hodinách prováděl strážník okrskové služby
kontrolu centra města Prostějova. Na Pernštýnském náměstí si
povšimnul muže, který běžel z
ulice Kravařova. Za ním utíkal
další a volal - chyťte zloděje!
Strážník začal běžet za prvním z
mužů a jménem zákona jej vyzýval k zastavení, na což muž
nereagoval. Strážník muže pronásledoval po ulici Školní až do
Smetanových sadů, kde jej zadržel," uvedl František Horák z
Městské policie v Prostějově V
zápětí se na místo dostavil i druhý muž a tak bylo brzy patrné, co
se vlastně stalo. "Obchodník,
který zloděje pronásledoval,
sdělil, že tento odcizil v prodejně
plavecké šortky v hodnotě 1 490
korun. Plavecké šortky ukryl
pod své šortky, které má na sobě,
prošel bez placení z prodejny a
dal se na útěk," popsal dále okolnosti případu František Horák.
Čtyřiadvacetiletý muž je podezřelý ze spáchání přestupku proti majetku a neuposlechnutí výzvy veřejného činitele. Celá záležitost byla předána správnímu
orgánu k dořešení.
-mik-

2005 v Kč
765 384
129 823
157 272
379 082
662 177
103 207

2006 v Kč
772 601
449 248
189 524
395 064
1 033 836
-261 235

2007 v Kč 2008 v Kč
757 370
830 600
427 257
373 115
189 523
195 605
331 934 1 004 078
948 714 1 572 798
-191 344 -742 198
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Studenti CMG v sociálních službách
Studenti již prožívají třetí
týden zasloužených prázdnin,
ale my se ještě vracíme k těm
posledním červnovým, které
pro některé z nich znamenaly
poodhrnutí opony do světa dospělých, do světa práce v sociálních službách.
Jsou to zážitky a poznání, které
pro mladého člověka znamenají
i první přehodnocování pohledu
na lidi kolem sebe. Uvědomují
si, že nejsou na světě jen ti mladí,
zdraví, soběstační a bezstarostní,
ale i ti, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Kurz sociálních
kompetencí, který je součástí
Školního vzdělávacího programu „Doopravdy„a projektu Štěstí začíná uvnitř„, podpořeného
Evropskými strukturálními fondy, si dává za cíl umožnit studentům nejen „vidět„, ale i prakticky
si vyzkoušet, co taková práce obnáší. Studenti septimy ( předmaturitního ročníku) si vybírají z
nabídky několika zařízení sociální péče v různých oblastech a
po dva týdny se aktivně zapojují
do plného provozu. Pro někoho
může kurz znamenat i nasměrování pro volbu dalšího profesního zaměření po maturitě.
Letos k již tradičním zařízením –
domov pro seniory, léčebna
dlouhodobě nemocných, dětský
domov, ústav sociální péče pro
postižené – přibylo i ostravské

Salesiánské středisko volného
času Dona Bosca, zaměřené na
výchovu a vzdělávání dětí z etnických menšin.
Vedoucím Kurzu sociálních
kompetencí je Mgr.Pavel Polcr,
který na CMG vyučuje předměty Strategie osobnostního rozvoje, Výchova k občanství, Etickou výchovu a Základy společenských věd, k tomu dodává, že
je vždy překvapen, jak často nezvykle zralým způsobem dokáží
studenti zachytit podstatu problematiky a vyjádřit své mnohdy silně emocionální prožitky
při práci s těmito lidmi. Kurz totiž bývá zakončen závěrečnou
konferencí, na které mohou studenti vystoupit se svými dojmy a
hodnocením. Za všechny vybíráme příspěvek studentky septimy, Lenky Blahouškové ( na
snímku), která kurz absolvovala
v již výše zmíněném středisku
volného času v Ostravě.
„Poslední dva týdny školního roku znamenají pro každou septimu CMG příležitost vyzkoušet
si na deset dní práci sociálních
pracovníků a současně poznat
svět, kterému se obyčejně snažíme spíše vyhnout – domovy
důchodců, ústavy pro postižené
nebo dlouhodobě nemocné děti,
dětské domovy a další ústavy sociální péče. Každý student se aktivně zapojí do služby druhým li-

dem a odnese si z kurzu mnoho
zkušeností – někomu kurz pomůže odstranit předsudky o
dané skupině lidí, někdo si uvědomí, jak je sociální práce namáhavá, někdo přijde na to, že
tento typ práce není pro něho, jiný zase najde motivaci, aby těmto lidem pomáhal dál. Zde platí,
že zážitky nemusí být ani dobré

ani špatné, hlavně že jsou silné.
Na závěr kurzu se celá třída sešla
a předali jsme si postřehy a zkušenosti z různých míst praxe,"
říká Lenka Blahoušková ze septimy CMG.
Věříme, že i pro ostatní to byl nepromarněný čas a že si každý
mohl odnést právě to, co obohacuje náš život o nepomíjející

hodnoty lidské solidarity, soucítění a ochoty pomoci, hodnoty,
které jsou v souladu s posláním a
cíli církevního školství. Sociálně
vnímaví mladí lidé jsou totiž
vkladem do budoucnosti celé
společnosti, protože stáří, nemoc, nesoběstačnost či postižení
jsou a budou každodenní realitou.
Jitka Hubáčková

Studenti Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově sbírali zkušenosti v ostravském Salesiánském středisku volného času Dona Bosca, zaměřeném na výchovu a vzdělávání dětí z etnických menšin.

Na BOŽKOV FEST 2009 již v sobotu!
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. Výherci vstupenek z minulého čísla jsou
Ludmila Švecová z Kralic na Hané a Josef Synek ze Sněhotic.
Správná odpověď zněla: Letos se koná třetí ročník.
Soutěžní otázka na tento týden: Kolik kapel vystoupí na letošním BOŽKOV FESTU?
Odpověď na naši soutěžní otázku zašlete na adresu naší redakce neboji oznamte telefonicky na číslo 582 333 433 do čtvrtku
16. července 2009 do 10.00 hodin. Nezapomeňte sdělit vaše telefonní číslo pro rychlý kontakt. Výherce budeme kontaktovat
ve čtvrtek odpoledne.

Klienti denního stacionáře podnikli poučný výlet
Klienti denního stacionáře sociální
služby Prostějov se zúčastnili
ozdravného pobytu v Mladči. Pobyt trval od 2. do 8. července 2009
v krásné přírodě Litovelského Pomoraví. Program, který byl pro nás
připraven, byl velice pestrý a
zábavný. Zúčastnili jsme se prohlídky hradu Bouzov s ukázkami
palných zbraní z doby husitské, navštívili jsme aquapark a multikino v
Počasí s vysokou vzdušnou
vlhkostí se nám moc nezměnilo. Takže na nedostatek vláhy si
opravdu stěžovat nemůžeme.
Spíše jsou mezi námi slyšet hlasy „už toho deště bylo opravdu
dost„. Co naplat - větru a dešti
neporučíme. Zbývá jen doufat,
že tato velmi deštivá perioda
brzy skončí a nezačne pro změnu nová – suchá. Dost bylo o
počasí a nyní k ochraně.
To, že už několik týdnů je ideální počasí pro výskyt nejrůznějších houbových chorob (plísní,
padlí, hnilob, skvrnitostí, aj.)
jsem již v Poradně několikrát
zmínil. Přesto budu dál v osvětě
proti houbovým chorobám pokračovat, především z pohledu
dodržení ochranných lhůt v
průběhu sklizně.
U zeleniny a brambor je třeba i v
tomto měsíci pokračovat v ošetřování proti plísním - proti plísni
bramborové u brambor a rajčat,
dále proti plísni cibulové a plísni
okurkové. Universálním pří-

Olomouci, podívali jsme se do
Mladečských jeskyní a prošli město Litovel. Nezapomenutelná
chvilka byla na country večeru, kde
si kromě zpívání klienti zkusili zahrát i na elektrickou baskytaru a
opékání špekáčků při táborovém
ohni. Jedna z pěších túr nás zavedla
na návštěvu ÚSP Nové zámky. Pokud máme příležitost navštívit podobná zařízení jako je naše, vždy

rádi využijeme tuto možnost. Klienti získají nové kamarády a přátele. Rekreaci jsme zakončili rozdáváním diplomů a sladkých
odměn. Chtěli bychom touto cestou poděkovat městu Prostějov za
finanční podporu, která nám byla
poskytnuta a díky níž jsme se mohli zúčastnit této akce.
Klienti a pracovnice
denního stacionáře

Poradna zahrádkáře
pravkem proti všem vyjmenovaným plísním před sklizněmi je
systémový přípravek Acrobat
MZ. Pouze u zeleniny je zaregistrován k ošetření proti plísním
přípravek Ortiva. Působí proti
plísni cibulové, proti bílé hnilobě
česneku, plísním rajčete a proti
plísni okurkové (registrace je
však u zeleniny mnohem širší).
Nastane-li však u okurek už doba
sklizně, pak musíme použít některý přípravek s krátkou ochranou lhůtou (např. Aliette 80WP –
3 dny), aby bylo možné ho využívat v intervalech mezi jednotlivými sběry (plíseň okurková dokáže zničit porost okurek i během 2 dnů!). Ze stejných důvodů
lze používat u rajčat v intervalu
mezi jednotlivými sklizněmi Ridomil Gold MZ 68 WP,Pepite,
který má ochrannou lhůtu též

pouze 3dny. V době sklizně ranných brambor lze použít proti
plísni bramborové v intervalu
mezi jednotlivými částečnými
výběry brambor z půdy rovněž
výše uvedený přípravek, zde je
ochranná lhůta stanovena na 7
dnů. Brambory lze tímto přípravkem ošetřovat maximálně 3x.
Začátek července je rozhodující
k zabránění výskytu padlí na jabloních v příští sezoně. Z těchto
důvodů aplikujeme v prvé polovině měsíce v ochraně proti této
chorobě buď obojetné přípravky
(působící jak proti padlí, tak proti strupovitosti) typu Topas 100
EC, Punch 10 EW, nebo TALENT (tento posledně vyjmenovaný je zatím bohužel jen ve
velkém balení) a nebo raději použijeme specifické přípravky proti padlí (Karathane LC, Kumulus

WG). Karathane LC samozřejmě nelze použít pro dlouhou
ochranou lhůtu (35 dnů) u letních
odrůd.
Přestože sviluškám svědčí teplé a
slunné počasí, vyskytlo se na našem okrese v současné době několik případů napadení švestek
sviluškou ovocnou. Samozřejmě, že tento škůdce je široký
polyfág, který neškodí jen na
švestkách, ale vyskytuje se na
většině ovocných stromů, vinné
révě a jiných rostlinách z čeledi
růžovitých. Jedná se o drobného
pavoučka červené barvy, který
klade na podzim červená vajíčka,
jež přezimují. Samičky je kladou
hlavně na spodní stranu listů. Na
jaře se líhnou larvy, z nich vývoj
pokračuje přes nymfy k dospělcům. Sviluška ovocná mívá během roku 4-6 generací. V průběhu vegetace je možné při dobrém
zraku (případně pod lupou) dospělce nebo nymfy na rubu listů
zahlédnout. Dospělci narozdíl od
svilušky chmelové nepředou na

spodní straně listů pavučinky.
Svilušky škodí sáním na listech,
které se mohou při silném napadení zpočátku deformovat, později zežloutnou. Listy mohou na
vrchní straně dostávat takový
stříbrný nádech s tím, že výhony
mají velmi malé nebo žádné
přírůstky. Pozor, neplést se
stříbřitostí listů slivoně způsobené houbovou infekcí většinou
přes čerstvá poranění nejčastěji
na podzim nebo na jaře! Přímá
ochrana proti přezimujícím vajíčkům je v použití dravého roztoče Typhlodromus pyri (přípravek Biolaagens – TP) nebo akaricidních předjarních ošetřeních
chemickými přípravky Sunmite
20 WP (0,05%), Talstar 10 EC
(0,04%). Za vegetace je možné
použít Sumithion Super (0,1%),
Magus 200 SC (0,05%), Omite
570 EW (0,1%), aj.
Milan Smička – Státní rostlinolékařská správa, obvodní
pracoviště Prostějov, Nám.
Spojenců 13, 796 01 Prostějov
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130
Na hvězdárně byla zahájena do 15. září 2009 trvající generální
oprava resp. výměna elektroinstalace, počítačových i telefonických rozvodů. To s největší pravděpodobností způsobí omezení a
je velmi pravděpodobné i odvolání všech v té době plánovaných
aktivit pro veřejnost. Právě nyní je hvězdárna, pokud se týká nabídky veřejnosti, zcela mimo provoz. Mimo provoz může být i internetové spojení, což se mj. nepříznivě projeví a již projevilo i v
obnově dat z naší meteorologické stanice Davis. Prosíme, ověřujte si proto aktuální situaci nejlépe telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle – pokud ovšem bude funkční. Za vzniklé
obtíže se omlouváme, ale současný stav instalace takovýto rozsáhlý zásah vyžaduje. Děkujeme za pochopení.
V případě, že se situace změní tak, že naše nabídka bude moci být,
byť jen částečně obnovena, informaci o tom naleznete mj. zde.
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Společnost A.S.A. zkrášluje hřbitov

Zeleň je již obnovena, zbývá úprava komunikací. Do konce měsíce má být hotovo!
Pracovníci společnosti A.S.A.
Technické služby Prostějov již
od začátku května pilně pracují na rozsáhlé rekonstrukci
městského hřbitova. Nákladná investice je již z části hotova, na konci minulého měsíce
již úspěšně proběhla kolaudace výsadby nové veřejné zeleně. Nyní A.S.A. pracuje na
dokončení rekonstrukce komunikací a ta by podle slov
provozního ředitele společnosti Tomáše Fajkuse měla být
dokončena v závěru července.
Občané města se tak dočkají
výrazné změny na místě posledního odpočinku zesnulých.
"Od začátku května jsme pracovali vlastně na dvou na sobě
závislých akcích. Tou první byla
rekonstrukce lipové aleje včetně
mlatových cest a souběžně probíhala i kompletní rekonstrukce
hlavní komunikační trasy společně s vedlejšími větvemi cest.
První akci máme úspěšně za sebou, alej jsme osázeli mladými
zhruba desetiletými lipami a
dále probíhala výsadba stovek
keřů a stromků a zatravnění
mnoha ploch," uvedl Tomáš Fajkus.
Právě s výsadbou zeleně museli
pracovníci společnosti A.S.A.
spěchat více než s rekonstrukcí
cest a chodníků. "Investici na
výsadbu zeleně mělo město vyřízenu z dotačních titulů. Ty měly přísné podmínky s tím, že
výsadba musí být dokončena do
konce června tohoto roku. A tento termín se nám podařilo splnit," vysvětlil provozní ředitel
společnosti A.S.A.
"Myslím si, že co se týká této
investiční akce, tak odboru komunálních služeb, panu kolegovi Drmolovi a společnosti
A.S.A. Technické služby se po-

dařila velmi dobrá práce. Už při
současné návštěvě městského
hřbitova je patrné, že vyčleněné
miliony korun na celkovou revitalizaci hřbitova byly užity
velmi dobře. Věřím, že do konce července bude celá tato akce
zdárně ukončena. Zbývat nám
bude už jen jediné, a to vybudovat nové parkoviště na severní
straně hřbitova. Ale i to je v
plánu na tento rok a jeho výstavbu zřejmě město zvládne
zrealizovat do svátku Památky
zesnulých, tedy do začátku listopadu 2009," uvedl Vlastimil
Uchytil, místostarosta Prostějova.
-mik- Na začátku května se na hřbitově začalo kácet a rozkopávat...

Postupně se pracovníci společnosti A.S.A. pustili do výsadby nové zeleně a navážky podloží pro nové komunikace

Do práce se dala i těžká technika, odvezeny byly stovky
kubíků hlíny

Častým problémem bylo, že pařezy popadaných stromů vloni při vichřici nadzvedávaly postupně mnohé hroby. Pracovníci společnosti A.S.A. je odfrézovali a majitelé si hroby nechávali opravit.

Hřbitov se mění k nepoznání.Výsadba nové lipové aleje, trávníků a okrasných záhonů byla postupně dokončena

Od září se v Prostějově otvírá nová jazykovka pro nejmenší

Infekční má nového primáře Angličtina hrou aneb škola kde neexistuje slůvko ne
Novým primářem infekčního
oddělení Prostějovské nemocnice, která je členem skupiny
AGEL, se od 1. července stal
MUDr. Zdeněk Prokeš. Na postu primáře tak nahradil MUDr.
Janu Kleinerovou. PhD.MUDr.
Zdeněk Prokeš (na snímku) se
narodil v roce 1968, vystudoval
Lékařskou fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci, na které
promoval v roce 1992. Po ukončení studií nastoupil na interní
oddělení prostějovské nemocnice. Od roku 1996 pak pracoval
na infekčním oddělení, kde od
roku 1998 zastával funkci zástupce primáře.Nový primář získal atestaci I stupně. v oboru vnitřního lékařství i nadstavbovou
atestaci v oboru přenosných nemocí. Zdeněk Prokeš je členem
Společnosti infekčního lékařství
a České hepatologické spole-

čnosti. Aktivně se podílí na činnosti ATB centra v prostějovské
nemocnici. Jako svůj cíl si stanovil vytvořit vysoce odborné a
zároveň k pacientům přívětivé
centrum k léčení infekčních nemocí pro celý region Olomouckého kraje.
-red-

Od září bude v Prostějově otevřena nová jazyková škola
angličtiny pro děti. Její majitelkou a zároveň učitelkou je
Eva Šmídová, poradenská a
školní psycholožka. Škola je
součástí certifikovaného a
profesionálního týmu výukových center a učitelů vyškolených metodou Helen Doron
Early English, působících po
celém světě. Helen Doron,
britská lingvistka, vyvinula jedinečnou, snadnou a přirozenou metodu, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce dítěte.
„Jazyk můžeme děti učit od nejútlejšího věku. Metoda Helen
Doron totiž imituje princip, kterým si děti osvojují svůj mateřský jazyk. Díky opakovanému
poslechu a pozitivní podpoře při
upevňování svých jazykových
znalostí se děti učí anglicky

stejně přirozeně jako česky,“
uvedla Eva Šmídová.
Od září k ní do školičky budou
chodit děti od věku batolat po
předškoláky. „Výuka probíhá v
malých skupinkách v počtu 5 – 6
dětí, což nám umožňuje individuální přístup ke každému dítěti,
posilování jeho osobní odolnosti, jeho schopností a dovedností.
Na hodinách, které trvají kolem
třiceti minut, se mluví pouze
anglicky, a proto je nedílnou
součásti vyučovacího týmu maňásek, ovečka jménem BÁBÁ.
BÁBÁ pomáhá dětem pochopit
anglické výrazy a zároveň vyučovací proces odlehčuje,“ vysvětlila E. Šmídová.
Se svou tříletou dcerou Sárou
nám předvedla, jak taková hodina probíhá. „Sára tomu říká, že
budeme hrát představení,“
usmála se před začátkem hodiny.
Výuka je opravdovou hrou, pl-

nou komunikace a pohybu. Dítě
má naprostou volnost, neexistuje žádné kárání, upomínání nebo
usměrňování. Slovní spojení
„ne, udělal jsi to špatně“ v této
škole neznají. I když dítě neví
správnou odpověď nebo se mu
prostě nechce, učitelka jej pochválí a přirozeným způsobem
ho aktivně zpět vrací „do hry.“
Na závěr každé hodiny si děti namalují, nalepí obrázek nebo vyrobí nějakou pomůcku na téma,
které se probíralo, a odnesou si
je domů.
Program Helen Doron zahrnuje i zvukové CD, které má dítě
doma a rodiče mu je pouští,
když si hraje, jí nebo před spaním, zkrátka, když je v pohodě
a dělá to, co má rádo. „Rozhodně to není o tom, že by dítě
muselo sedět u reproduktoru a
poslouchat, učení probíhá zcela přirozeně. Děti vnímají ja-

Eva Šmídová nám spolu se svou tříletou dcerkou Sárou předvedla, jak bude
v její jazykové škole probíhat výuka angličtiny
zyk, ať sedí nebo leží nebo běhají. Metoda Helen Doron není
o urputné koncentraci,“ vysvětlila E. Šmídová.
Máte-li o výuku angličtiny pro nejmenší zájem, podívejte se na webovou stránku www.anglictinapro
detiprostejov.cz, kde se dozvíte řadu dalších informací, třeba i možnost vyzkoušet si jednu ukázkovou hodinu zdarma. Po dobu

prázdnin naleznete na stránkách
školy soutěž. Každý týden se objeví jedna nová otázka, celkem jich
bude osm. Ten, kdo odpoví správně a nejrychleji na největší počet otázek, se může těšit na cenu v
podobě CD s krásnými anglickými písničkami pro děti SONGS
FOR BOYS AND GIRLS nebo
na knížku anglických říkanek
NURSERY RHYMES.
-bp-
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REGION
Zelené plíce prospívají
i obyvatelům venkova

Slavnostním přestřižením pásky
byla v Tištíně završena rekonstrukce místní komunikace ke
sportovnímu hřišti a společenskému areálu. Investiční akce
získala finanční dotaci z fondů
Evropské unie.

Rekonstrukce byla zahájena v
březnu letošního roku. Celková
délka 330 metrů komunikace
včetně chodníků a nového osvětlení
stála zhruba 4,4 milionů korun. Projekt byl hrazen Evropskou unií z 85
procent, Evropským fondem pro
regionální rozvoj hodnotou 5 procent a vlastními zdroji městyse ve
výši 10 procent. Areál využívají
nejen sportovci TJ Sokol Tištín, ale
své zázemí zde mají také myslivci
díky vybudované střelnici. V případě společenských akcí je používaný betonový taneční parket,
ten však čeká na opravy, které jsou
po padesáti letech existence nezbytné. V loňském roce začalo postupné budování pódia.
„V posledních letech dochází k
oživování kulturního, společenského i sportovního dění v Tištíně,
z čehož máme velkou radost. Areál
v háječku je často využíván a museli jsme proto vyřešit lepší a bezpečnější přístup. Komunikace byla
skutečně v žalostném stavu,„ vy-

OBRAZEM

světlila starostka Alena Wagnerová. Podle jejích slov reagovalo
vedení městyse na petici občanů,
kteří chtěli řešit opravu silnice zničené budováním inženýrských sítí
v předcházejících letech. Projekt
realizovala firma Strabag a.s.

„Předpokládáme, že lokalita bude
doplněna zelení. Zlepšování životního prostředí je jedním z cílů současného zastupitelstva a postupně
své plány naplňujeme. Na výsadbách se podílí členové spolků a samotní občané mají rovněž zájem o
úpravy okolí svých nemovitostí. O
tom svědčí jejich zapojení do rekultivace trávníků pouhý den před
slavnostním dokončením stavby.
Jejich práce si považujeme,„ dodala starostka.
V letošním roce přešla na městys
Tištín povinnost ošetřovat biocentrum. Sečení trávy a údržba okolí
retenční nádrže s dřevinami ukrojí
další dílek z nevelkého rozpočtu,
proto nyní v Tištíně ještě více využívají spolupráce s Úřadem práce
v Prostějově a umožňují nezaměstnaným vykonávat veřejně
prospěšné práce. O zeleň a pořádek na veřejných prostranstvích i
v okolí městyse se nyní stará 6
uchazečů o zaměstnání z evidence
na úřadu práce.
-jp-

6-7

Kočárové muzeum otevřeno za dělostřelecké salvy Senátorka nadělovala ‚prsa‘ a ‚šulináče‘ Koničtí hasiči se odstěhovali do Okluk
To, o čem se mluví několik roků,
už má svoji reálnou podobu.
Nejen splněný sen člověka, kterému na samém začátku nikdo
moc nevěřil, ale také středoevropský unikát, který snad
předčí jen podobná expozice ve
vídeňském Schönbrunnu.
V sobotu krátce po 14. hodině se
splnil jeden sen. Na samotném začátku byl Václav Obr snad považovaný za snílka, dnes však svůj
sen proměnil ve skutečnost. Slavnostním otevřením Muzea historických kočárů v Čechách p/K
začala tato jedinečná myšlenka žít
svým vlastním životem. „Je mi ctí,
že jsem tady. Nikdo mi na začátku
nevěřil, neměl jsem za sebou
žádný kapitál, jenom představu,
jak to udělat. Za tři a půl roku hledání mi nikdo nepodal pomocnou
ruku, nakonec se ale podařilo najít
to nejlepší místo, které je zde,“
řekl před slavnostním stříháním
pásky Václav Obr.
V krátkosti se také ohlédl za obdobím, kdy muzeum vznikalo, ale
za celými 15 lety, kdy se restaurování historických kočárů věnuje.
Začal si všímat a vážit práce lidí,
kteří mnohdy v primitivních podmínkách dokázali odvádět mistrovskou práci, která ovšem
zanikla nástupem masivním nástupem automobilového průmyslu

ve 20. letech minulého století.
„Důležité je, aby člověk poznal, k
čemu je předurčen, to co prožil je
posláním. Všechno ale provázela
slova našich předků – dědictví
otců zachovej nám, pane“ dodal
mimo jiné.
Slavnostního otevření se zúčastnili
také zástupci Olomouckého kraje
– hejtman Martin Tesařík se svými
náměstky Radovanem Rašťákem
a Ivanem Kosatíkem, který ještě
coby hejtman vznik muzea také
výrazně podporoval. Hejtman
označil Čechy p/K za perlu na náhrdelníku Olomouckého kraje a
vznik muzea jako dílo přesahující
rámec České republiky. „Přijít s
něčím novým není vůbec jednoduché a dnešek do tohoto kontextu
patří. Tento sen stál za to, aby byl
realizován. Ti, kteří nejvíc dosáhli,
bývají také těmi nejskromnějšími
a o Václavu Obrovi to platí na 100
procent,“ poznamenal naopak náměstek hejtmana Ivan Kosatík a
zároveň také připomněl, že právě
Václav Obr byl letos na jaře oceněn jako osobnost Olomouckého
kraje. „Dobré dílo se podařilo a
den ‚D‘ nastal. Na začátku všichni
pochybovali, ale nikdo netušil, jakého má před sebou člověka s obrovským srdcem,“ složil poklonu
V. Obrovi starosta Čech p/K Zdeněk Mader.

XVII. KLADECKÁ OLYMPIÁDA ZNÁ VÍTĚZE

Po slavnostním otevření se stal z Václava Obra průvodce významných hostů v novém muzeu.
Ještě před přestřižením pásky se
dostalo novému muzeu požehnání
od kancléře olomouckého arcibiskupství P.Antonína Baslera. Pak
už nic nebránilo tomu za slavnostní dělostřelecké salvy symbo-

lickým přestřižením pásky vdechnou Muzeu historických kočárů
život. Jak bylo ve slavnostních
proslovech z několika úst vysloveno přání, toto muzeum by mělo
být důkazem technického pokroku

a řemeslného mistrovství své doby
i pro další generace, které sem
budou chodit třeba za sto let. Historický význam tohoto okamžiku
asi není v tuto chvíli s to nikdo ani
docenit.
-MiH-

Plumlovský zámek ovládla divadelní múza

Celé dva týdny bude i letos patřit areál plumlovského zámku
hudbě, tanci, divadlu. 8. ročníku
Mezinárodního divadelně-tanečního workshopu se zúčastní
na třicet mladých amatérských
divadelníků a tanečníků, kteří
pod vedením zkušených choreografů a lektorů budou sbírat
neocenitelné zkušenosti na divadelních prknech.
Divadelní workshop je součástí
Plumlovského léta, stejně jako
Festival scénické a divadelní
tvorby. Ten má letos pořadové
číslo 7. V programu od 15. do 18.
července se představí amatérské
divadelní soubory z Ostravy, Českého Těšína, Rimavské Soboty a
kapely Správní kluci z ÚSP Nezamyslice, Fiktivný ventil, To je problém z Kostelce na Hané a další

kapely různých žánrů.
Divadelní maraton workschopu
bude mít i letos pod palcem slovenský režisér a herec Vlado Sadílek (na snímku). Pro námět
představení, na kterém po celé dva
týdny divadelní elévové pracují a
které bude tečkou za workshopem, sáhl tentokrát o tři století
zpět. Jako zkušený dramaturg a
scénárista se nechal inspirovat
čtveřicí houslových koncertů Antonia Vivaldiho nazvaných Čtvero
ročních období. Premiéra, repríza
i derniéra v jednom jediném představení se odehraje pod sloupovím
plumlovského zámku v sobotu 18.
července od 22 hodin. Název
představení je všeříkající – Čtvero
ročních období aneb Lacův sen.
Ve snu hlavního hrdiny Laca| se
odehrávají samostatné sekvence

jako střípky příběhů jara, léta, podzimu a zimy. Zážitky ze školy, narození dítěte, manželská roztržka
a další.
„Nádvoří plumlovského zámku je
přímo ideální pro toto představení.
Spojují se tu všechny živly. Na
scéně budou dominovat dva draci,
kteří představují vzduch, a mezi
nimi slunce, což je život. Pódium

je na skále a pokud zaprší, budeme
mít i vodu,„ vtipkoval Vlado a
bedlivě sledoval přípravu scény.
Svoji myšlenku vložil do rukou
choreografa Laco Cmoreje, scénografisty Mariana Lacka, kostýmové výtvarnice Hanky Štrbové a
hudebníků ze skupiny M.E.L.L. a
kapely Fiktivný ventil. Generálku
si střihnou účinkující i realizační

štáb v sobotu 17. července o půlnoci.
„Workshop přivádí do Plumlova
mládež, aby si ověřila své možnosti pod vedením zkušených lektorů, získala nové poznatky a
dokázala se seberealizovat. Náplň
je především taneční, protože to je
to nejtěžší. Pro herce-tanečníky je
velice důležité naučit se taneční
paměti, velmi dobré paměti. Krokové variace musí být sehrané se
všemi účinkujícími, jako by tančil
jeden jediný,„ vysvětlil cíl a záměr
Vlado Sadílek.
Patronát nad tvůrčí dílnou divadelních elévů, kterou podporuje
Olomoucký kraj, Město Plumlov
a realizuje Kulturní zařízení města
Plumlova v produkci Stanislava
Bureše, převzal předseda Parlamentu ČR Miloslav Vlček. -jp-

Minulost je závazkem pro život dnešní i zítřejší

Pavlovice u Kojetína-Unčice
oslavily 680 let první písemné
zmínky o obci Pavlovice u Kojetína. Toto kulaté výročí spojili se
sjezdem rodáků. Oslavy si v obci s necelými třemi stovkami
obyvatel vychutnalo přes 500
účastníků.
Vedení obce připravilo náležitý časový plán, který rozdělil oslavy na
pietní vzpomínání a zábavu. Dopoledne nasytila duševno všech
účastníků slavnostní mše a poté
průvod a položení věnců na památKam na dovolenou, za sportem, za zábavou? Třeba na velocipédech naných místech v obci. Popoledni
příč Moravou a Čechami. Až do Prahy. Stejně jako skupinka nadšenců biodstartoval kulturně-společenský
cyklistů na obřích historických jednokolkách. Ve stylovém oblečku, dobrou program, který pokračoval večer
náladou a s úsměvem na rtech.
-jp- tancem a nabídl návštěvníkům zá-

bavu všeho druhu. „Vsadili jsme
hlavně na děti. Jejich vystoupení
potěšilo doslova všechny, mladé i
starší. Při výběru účinkujících
jsme měli skutečně šťastnou ruku,
byl to pěkný program,„ pochválila
kulturní nadílku starostka Marcela
Soviarová. Zárukou dobré zábavy
a příjemného zážitku jsou zcela jistě Nezamyslické mažoretky. Jejich vystoupení je precizní po
všech stránkách, ne nadarmo sklízejí úspěchy na festivalech po celé
republice. V Pavlovicích se představily všechny tři skupiny od těch
nejmladších až po dlouhonohé
slečny.
„Do programu výborně zapadlo i
vystoupení taneční skupiny z

Domu dětí a mládeže v Kroměříži
a velké ovace sklidilo i vystoupení
Leontýnek z Chropyně. To byl
skutečně zážitek,„ ocenila taneční
kreace starostka. A když se k vydařenému programu připočte muzika
populární kapely Zdounečanka i
skupiny Tip-Top, která vyhrávala
k večernímu tanci, pak aktiva
oslav vystoupala pěkně vysoko.
Ve společenské místnosti obecního úřadu se mohli zájemci dozvědět řadu informací z historie i současnosti Pavlovic. Výstava dokumentů, obecních kronik, fotografií
a dalších cenných relikvií byla průřezem života v malé moravské vísce.
V Pavlovicích u Kojetína-Unčicích uctili historii a s novou chutí

se pustili do realizace projektů,
které mají zlepšit život v obci současné generaci a zamezit odchodu
mladých lidí. Vedení obce již připravilo projekty za téměř 100 milionů korun a chce je postupně v nejbližších letech realizovat.
„Jako prioritu jsme si stanovili vybudování splaškové kanalizace.
Rozpočet finančních nákladů počítá s částkou cirka 27 milionů korun včetně vybudování čističky
odpadních vod. Máme již příslib
finančního krytí z Evropských
fondů, takže postupně vyřizujeme
všechny potřebné náležitosti a povolení, což je velice zdlouhavý
proces. Musím říct, že je toho skutečně hodně,„ vysvětlila Marcela
Soviarová. „Ale dotáhneme to do

konce stůj co stůj. Děláme to pro lidi, pro zlepšení životního prostředí. To si musí všichni uvědomit, že
nemůžeme donekonečna zatěžovat odpadky a splašky naši přírodu,„ dodala. Po dokončení této náročné investiční akce budou následovat rekonstrukce a úpravy komunikací a návsi s výsadbou zeleně. Na realizaci také čeká projekt,
který zpestří volnočasové aktivity
mládeže, a tím je výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem.
Na pořádnou zábavu však nemusí
pavlovická mládež čekat tak dlouho. Už tento týden vyrostlo na zahradě u obecního úřadu stanové
městečko a pro třicítku dětí začal 4.
obecní prázdninový tábor.
-jp-

Kladecká olympiáda měla sice
svoji premiéru, přesto si odbývala už svůj sedmnáctý ročník. Jak
je to možné? Jednoduše by se dalo říct, že v Kladkách je možné
vše, takže proč ne takový matematický oříšek. Vysvětlení je ale
jednoduché: v kladecké Římanaréně se minulou soboty odehrávaly současně 9. Římanské gladiátorské hry a 8. Kladecká šikulka. V součtu pak tedy 17. zápolení tohoto druhu…
Devět chlapských týmů a šest dívčích. Celkem tedy 60 aktérů, kteří
se zapojili do bojů o vítězství v Římanských gladiátorských hrách,
respektive o titul Kladecké šikulky.
Jak na chlapy, tak na děvčata, čekalo po čtyřech soutěžních disciplínách. Zatímco však na pány čekala
lyžovačka na začátku léta, dámy
musely obstát v soutěži ‚zasuňho‘ –
válečkové štafetě, pak absolvovaly
úprk na chůdách v plenkových kalhotkách, pánové si mezi tím šli zaházet vajíčky… Zbylé dvě disciplíny byly společné podstatou, věcná
nálož však byla pro muže a ženy odlišná, aniž by to muselo být zákonitě pokládáno za diskriminaci pohlaví! „Soutěžilo se v pití piva, chlapi
měli tuplák, pro šikulky byl připraven půllitr. Stejně tak v disciplíně
‚jídlo‘ se servíroval těstovinový salát. Půl kila tři sta gramů,“ přibližuje zadání těchto úkolů Josef Bartoš
z Občanského sdružení Říman, které společně s OÚ Kladky akci pořádalo.
Již potřetí v řadě se do bojů o Kladeckou šikulku se svým týmem
Srdcem a naplno zapojila také sená-

torka Božena Sekaninová. Jak své
šance viděla v průběhu soutěže letos? „Nejde o šance, ale o atmosféru,“ pokusila se politicky mlžit. Přesto po zopakování stejné otázky odkryla své ambice. „Váleček jsme
myslím vyhrály, v ‚pemprskách‘
(chůdy v plenkových kalhotkách)
jsme si také nevedly špatně,“ prozradila Večerníku uprostřed soutěže, kdy na všechny čekaly další dvě
disciplíny – jídlo a pití. K tomu poznamenala: „Mámě žízeň i hlad.
Tým si pečlivě vybírám, takže se už
nestane, že jsme poprvé v závěrečné
disciplíně pití piva přišly o vítězství.“ My ale můžeme prozradit, že
v závěrečném součtu nezbylo pro
její tým ani místo na stupních vítězů.
Každoročně také věnuje paní senátorky trofej vítězům. Stejné to bylo
i letos, i když ne tak docela. „Už
vloni jsme se s pořadateli domlouvali, že cenu pro vítěze znovu přivezu, ale pohár už to nebude. Myslím, že pro tuto příležitost a atmosféru se hodí docela něco jiného.
Gladiátoři dostanou ‚prsa‘, šikulky
‚šulináče‘,“ usmívá se senátorka a
záhy ukazuje obě trofeje před sluncem schované v lednici. Dámské
poprsí, respektive pánské přirození,
vytvořené z pečiva prokládaného
na ‚bagetový způsob‘, mělo být
bezprostředně po vyhlášení také na
místě konzumováno.
Do kladecké arény také dorazila
‚ikona‘ Rádia Haná, které bylo spolu s Večerníkem mediálním partnerem akce, Martina ‚Queetko‘ Procházková. Jak to viděla ona? Co by
byla tvoje disciplína a co naopak by
byl nejspíš problém? „Akcička

‚Instalovat‘ plenkové kalhotky, absolvovat vymezenou trasu na chůdách
s dudlíkem v ústech, poté je znovu odložit a úkol je splněn. Vítězem je
ten nejrychlejší…
úžasná, skvělá atmosféra, je vidět,
že vás to baví. Mně se líbila hlavně
disciplína ‚zasuňho‘ fakt vtipná, a
co bych asi nedala, je to pojídání na
čas, s jídlem mám problém, pití
bych možná zvládla líp, ale ne pivko… Moc se těším na příští ročník,
že všechny pozdravujůůůůůůů,“
vzkazuje Queetko.
Celým odpolednem opět nenapodobitelným způsobem provázel Láďa ‚Sovjet‘ Rus, který nakonec vyhlásil i konečné výsledky. Mezi gladiátory se postavili na bednu Chorničtí piloti, PK Tatran a Havrani,
mezi šikulkami zvítězilo ospělov-

ské Konopí je lék, před Made in
Ochoz a domácími Veverkami.
„Řekl bych, že se spojení ‚gladiátorek‘ a ‚šikulek‘ vydařilo, i co se týče ohlasu návštěvníků. Jestli ale budou společně závodit i příští rok je
zatím s otazníkem. To bude na řadě
už desátý ročník gladiátorských
her, takže s největší pravděpodobností z tohoto důvodu se bude tato
soutěž konat samostatně. Jubilejní
ročník si to asi zaslouží,“ dodává
Josef Bartoš a zároveň přidává poděkování všem sponzorům a také
těm, kteří se na organizování podíleli
-MiH-

SLATINKY MAJÍ KRÁLE JOSEFA II.
Nejenom Valašské království
nebo republika Kraví hora. Svět
se rozrostl o další mocnářství
poté, co se na konci května v monarchii proměnily Slatinky. Inaugurací svého vladaře Josefa
II. se tak začaly psát zdejší dějiny od úplného začátku. Král Josef se stal panovníkem po dlouhém hledání a zralé úvaze těch,
kteří mu nakonec žezlo do rukou vložili.
„Já zeman Dlouhý Janek ze slatinkovských hvozdů, jsem křížem
krážem celé Slatinky prochodil,
bych našeho vládce našel. Široko
daleko nesou se zvěsti, že dnešní
den potká nás štěstí. Potulným
mnichem mi nápad byl dán. Kdo
jiný má být králem vybrán než ten,
který je už 50 let králem zván. Dosáhl věku moudrosti, lid náš si váží jeho chrabrosti. Proto dnes přišli jsme z blízka i z dáli, bychom
svého krále korunovali…“ Hned
na to bylo přistoupeno k samotné
korunovaci a první slavnostní audienci přítomných hostů z panství
okolních i vzdálenějších.
Tolik by tedy mohla přinést první
zmínky z nově psané historie Slatinek. Jak to ale bylo ve skutečnosti? „Každému se snažíme
vždycky připravit nějakou srandu.
Že to bude něco takového, on sám
vůbec netušil,“ říká ‚ceremoniář‘
Jiří Hexman. A o co vlastně šlo?

Ve Slatinkách se pro nějakou tu
taškařici a recesi nechodí nikam
daleko. Tentokrát se obětí, samozřejmě v dobrém slova smyslu,
stal prostě a jednoduše čerstvý padesátník Josef Král, který se
ovšem evidentně sám dobře bavil.
Jako kanadský žertík na svůj účet
to rozhodně nebral. Důkazem bylo, že královský hermelín i korunovační klenoty si vyžádal i pro
další oslavy svých narozenin.
Ale že si organizátoři opravdu da-

Růžové brýle pro lepší pohled na svět, na nohou dřeváky, aby mu to v
království klapalo… Bezprostředně po korunovaci se král se svojí družinou vydal na obhlídku panství.
li na celém obřadu záležet, není
pochyb. Nechybělo ani hlavy pomazání – vlasovým gelem, pamětní deska na rodný dům, označení
slatinkovské návsi náměstím Krále Josefa 2. Panovník převzal veškeré pravomoci, slíbil, že bude
vládnout spravedlivě a zasadí se o
to, aby Slatinky nevymřeli po me-

či. „Všechno se připravovalo
dlouho předem. Lidé, kteří se propůjčili některé z rolí královské
družině, si opravdu dali záležet.
Dopadlo to, jak to dopadnout mělo,“ vrací se ke korunovaci ceremoniář.
Ovšem kdo by si snad myslel, že
šlo o jen o bohapustou legraci, je
na velkém omylu. Výročí inaugurace jsou Slatinkovští odhodláni
si každoročně připomínat. Také
vyšší moc vzala korunovaci Josefa II. na vědomí. „Ještě na začátku
obřadu pršelo, chvíli před tím se
přehnala průtrž mračen. Ovšem k
okamžiku, kdy se náš král ujal své
vlády a začal číst slavnostní řeč,
déšť jako zázrakem ustal a vysvitlo i sluníčko,“ dodává Jiří Hexman. Dodatečně mnoho vladařských úspěchů a především
všechno dobré a nejlepší do dalších let přejeme k(K)ráli Josefu II
i z redakce Večerníku.
-MiH-

KONICE, OKLUKY – Na několik dní se symbolickým hlavní
stanem dobrovolných hasičů z
Konice stal tábor v Oklukách. Jiné místo, ale stejné okolnosti.
Soustředění mladých hasičů na
začátku prázdnin probíhalo už
poněkolikáté.
Šubířovská Pohoda, Vojtěchov, nyní rekreační areál v Oklukách. Tam
všude už zamířilo soustředění mladých hasičů z Konice. „V Oklukách jsme poprvé, nejčastěji jezdíme na Pohodu, ale chceme to také
něčí prostřídat a zpestřit,“ řekl Večerníku starosta SDH Konice Vlastimil Šmída. A že nebylo úvodní
tvrzení o stěhování konických hasičů do Okluk pouhou frází svědčil
fakt, že zásahová jednotka, jejíž
členové částečně tvořili realizační
tým a potřebné zázemí, byla schopna k výjezdu i odsud. Užitkový
VW, který dostali koničtí hasiči na
podzim, totiž kromě funkce týlového zabezpečení byl také v případě
potřeby potenciálním zásahovým
vozidlem. „V autě máme připravenou potřebnou osobní výstroj, abychom mohli vyjet. Auto je využité
dokonale,“ poznamenává V. Šmída.
Začátek července se státními svátky bývá pro hasičské soustředění
tradičním termínem. Od pátku do
úterý se šestnáct malých hasičů zabydlelo v ‚nejvyšším patře‘ zdejšího rekreačního areálu. Jenom pro
ty, co nejsou v obraze, nejde o žádný věžák, ale o chatky rozeseté po
stráni nad údolím. „Stačí udělat tři
kroky do lesa a donesete koš hub,“
usmívá se jedna z věrných týmo-

Vyrobit si nějakou ozdobu – úkol vcelku nehasičský. To ovšem jenom na
první pohled. Dobrého hasiče dělá i pevná vůle a trpělivost…
vých duší Veronika Šmídová, která
má několik soustředění jako součást realizačního týmu už také za
sebou. „Jestli nás děti zlobí? Když
je nezlobíme my, tak jsou hodní,“
nenechává nikoho na pochybách,
že i v tomto směru je všechno v nejlepším pořádku…
V Oklukách jsme se byli podívat v
pondělí. To už měli z předešlých
dní v nohou výlet na nedaleké keltské hradisko v Malém Hradisku
nebo na Čertův hrádek, večery se
pak nesly ve znamení party – pyžamové, buchtové, poslední večer jako vždy patřil karnevalové. „Buchtová party není vůbec od věci. Každý z rodičů dětí, co sem přijede podívat, samozřejmě něco doveze,

takže se nám na takovou party sejde pohoštění dost a dost,“ poznamenává Veronika Šmídová. Na
pondělní odpoledne byla připravena stužkovaná v okolním lese. „Trvalo nám to dvě a půl hodiny, než
jsme trasu prošli a připravili, počítám, že to budou mít tak za 15 minut proběhnuté,“ předpokládal další hasičský nestor Miroslav Hofman. Ale tak snadné to zase nebylo, na trase samozřejmě čekalo několik úkolů, které bylo nutné úspěšně absolvovat, chtíc být mezi
nejlepšími, což bezesporu byla
motivace pro každého, kdo neváhal na několik dní vyměnit domácí
pohodlí za pár dní někde venku.
-MiH-

Třetí Veteránské prase přilákalo
rekordní počet návštěvníků

Nezapomenutelnou atmosféru s
puncem nostalgie vytvořili pořadatelé i účastníci 3. ročníku autosalónu veteránů s daleko méně
nostalgickým názvem „Veteránské prase„. Pod tímto názvem se
skrývá setkání sběratelů a milovníků historických aut, motorek a
vojenské techniky, ale také gurmánů, které přilákala neodolatelná vůně grilovaných pašíků.
Na nádvoří zámku v Želči se automobiloví i mocykloví stařečci a stařenky štosovali už před polednem.
Mezi Pragovkami, Wikovkami, řadou Škodovek typu Felicia, Octavia nebo MB, Trabanty, Mercedesy, hadrolety Velorex a dalšími poklady automobilových dějin se
skvěl obrovský bělostný kabriolet
Excalibur, který na sebe strhl pozornost všech návštěvníků, přestože to nebyl pravověrný veterán,
nýbrž mladší replika.
„Byl to výborný nápad spojit klasické grilování selat s něčím tak zajímavým a krásným, jako jsou automobiloví veteráni. Už vloni byl o
tuto akci velký zájem. Měli jsme tady stovku veteránů a víc než pět set

návštěvníků,„ konstatoval spokojeně Jindřich Šaur, který je jedním z
pětice členů organizačního týmu.
Spojení dvou zcela odlišných pojmů v názvu bylo od pořadatelů velice fikané až zákeřné. Zatímco veteráni si klidně odfrčí, z prasete zbude jen hromádka ohlodaných kostí.
A aby se měly čím pokochat i dámy,
jedinečné kusy veteránů doplnila
výstava bonsaí Kateřiny Janouškové a Miroslava Hudečka, fotografií
a starožitností, keramiky a suiseki,
což je japonské označení pro přírodou formované kameny vystavované na dřevěných podložkách „ši-

tých„ na míru. A zatímco pánové
obdivovali koně pod kapotami plechových krasavců, dámy upřednostnily pravé nefalšované koňské
spřežení. Okružní jízdy v bryčce
byly nevšedním zážitkem. Ani o
kulturní zážitky nebyla nouze, postaralo se o ně vystoupení brazilského bojového tance Capoeira a
reprodukovaná hudba, kterou večer vystřídalo vystoupení několika
kapel.
Letos padl rekord v návštěvnosti.
Opět stovka veteránů, avšak víc než
osm set účastníků spořádalo pět dozlatova opečených selátek.
-jp-

Čechomor se vrací na Hanou, míří do Konice
Mluvit o Čechomoru by bylo asi
víc, než nošení dříví do lesa. Ale
přesto aspoň něco málo pro ty, co
by třeba nevěděli.
Skupina ‚Čechomor‘ byla založena na jaře roku 1988 původně jako
volné sdružení muzikantů hrajících kramářské písně s názvem I.
Českomoravská nezávislá hudební
společnost. Na konci roku 1990
skupina vydala první album Dověcnosti obsahující řadu upravených lidových písní z Čech a Moravy. V roce 1994 přecházel Čechomor z čistě akustického pojetí
do elektrické podoby. V té době nesla skupina název Českomoravská
hudební společnost. V roce 1996
vyšla druhá deska Mezi horami. Po
vydání třetího alba byl název skupiny definitivně zkrácen na Čechomor. V létě 2000 vystupovala skupina na společném turné s Jaromí-

rem Nohavicou a v lednu 2001
odehrál Čechomor spolu s orchestrem Collegium českých filharmoniků, který aranžoval Jaz Coleman
koncert v pražském Rudolfinu. Jaz
Coleman se také producentsky podílel na albu Proměny a spolu s Jaromírem Nohavicou, Karlem Plíhalem a členy Čechomoru si zahrál
ve filmu Rok ďábla. V roce 2005
vyšla deska Co se stalo nového a v
roce 2008 vyšlo album Pověsti moravských hradů a zámků.
V poslední době se na několika
společných koncertech představil
Čechomor s další poněkud nekonvenčním seskupením Divokej
Bill, kde vznikl také nový videoklip Ve dvou se to lépe táhne.
„Společné koncerty s Divokým
Billem byly pro obě kapely velkým přínosem. Byli jsme rádi, že
se nám podařilo se spolu domluvit

a zahrát si, a myslím si, že společné hraní obě kapely těší natolik, že
v tom budeme i nadále pokračovat,“ okomentoval společné turné
turné Karel Holas z Čechomoru.
Poslední červencový den, přesněji
v pátek 31. 7., přijede v rámci šňůry KOOPERATIVA TOUR 2009
do Konice a my tento a příští týden
nabízíme všem soutěživým možnost vyhrát po jedné vstupence na
jediný koncert tohoto turné v regionu. Stačí doručit správnou odpověď na naši otázku do pátečního
poledne do naší redakce. A na co se
ptáme? Není to nic záludného.
Chceme jen od vás vědět, jak se
původně Čechomor jmenoval, respektive z čeho současný název
vznikl. Tak teď už víte vše. Jméno
prvního výherce a další soutěžní
otázku zveřejníme příští týden.
-red-

PV Veèerník, Olomoucká 10,
Prostìjov
tel.: 582 333 433
email:
vecernik@pv.cz
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Kostelecký rodák si zatančil ve filmu Juraje Herze
Jiří Zbořil, rodák z Kostelce
na Hané (na horním snímku), již patnáct let dobývá
„velký“ svět. Obyčejný kluk
„z Kostelca“ začínal v prostějovské Taneční škole Jiřího
Hubeného a první aplausy
sklízel na místních plesech.
Potom se prostě rozhodl a
souhrou mnoha příznivých
okolností změnil svůj život.
Stal se z něj profesionální, jak
on sám říká “komediant.“
Taky navíc pedagog – učí tanec na pražské Mezinárodní
konzervatoři. Do toho všeho
se ve svých čtyřiatřiceti letech
pustil do studia divadelní fakulty JAMU v Brně.
A protože se minulý týden objevil na skok v Prostějově, popovídali jsme si s ním, jak jde
život.

Jirko, na čem teď děláte?
Před několika dny jsem skončil
natáčení nového koprodukčního
česko-německo-rakouského filmu Juraje Herze Habermannův
mlýn. Děj se odehrává za druhé
světové války a celý příběh je
podle skutečné události. Tato
nabídka mě moc potěšila. Sledovat Juraje Herze a jeho ženu
Terezku Pokornou při práci bylo
nezapomenutelné. Oba přesně
vědí, co od svých lidí očekávají a proč si je vybrali. Ve filmu
hrají Karel Roden, Oldřich Kaiser, Zuzana Kronerová, Andrej
Hryc a další známí herci nejen
od nás. 20. července začínám
točit v České televizi pohádku
„Zlatý voči“ v režii Hynka Bočana. Ta bude mít premiéru na
Štědrý den. Takže se už moc
těším. Nestěžuji si, práce je
dost a pořád se něco děje.
Film Juraje Herze byl vaší
první filmovou zkušeností,
nemýlím se?
Druhá, před dvěma roky jsem
hrál v pohádce České televize
Otesánek. Potom už jen zkušenost před kamerou ve videoklipech a nahrávkách muzikálů,
ve kterých jsem účinkoval. Habermannův mlýn je výpravný
film s řadou velkých scén, zá-

snuby, křtiny, svatba a tam se
objevuju já.
Jak jste se k této roli dostal,
absolvujete nějaké castingy?
Ne, celý svůj život jsem odpůrce konkurzů, castingů a podobných věcí. Pokud mi někdo nezavolá, tak tam nejdu. Díky Bohu jsem měl možnost si hned po
škole vyzkoušet Vinohradské
divadlo. Účinkoval jsem v řadě
muzikálů, vystupoval jsem ve
Státní opeře Praha, takže už mě
režiséři znají a volají sami. To je
moje velké životní štěstí, protože jinak bych se asi neuživil, mě
by na konkurz nikdo nedostal.
Přijde mi ponižující, když třeba
hrajete v muzikálu a do dalšího
byste měl jít na konkurz a stát
jako na jatkách s číslem a čekat
na porážku u lidí, kteří vás dokonale znají. Za mě mluvila
vždycky práce. Už mám svoji
hodnotu a cenu.
A také je to asi o kontaktech,
ne? Za dobu vašeho působení
v Praze musíte mít v branži
řadu přátel… (mezitím zvoní
telefon a Jirkovi volá Gabriela Vránová- pozn. aut.)
S paní Vránovou to přišlo tak
velmi zvláštně. I když je mezi
námi velký věkový rozdíl, pojí
nás velké přátelství. Můžu říct,
že je to taková moje pražská
máma. Je to báječný člověk,
který mi moc pomáhá. Ale na
kamarády mám já celoživotní
štěstí. Jsem rád, že mezi mé
přátele patří Valérie Zawadská,
Jitka Molavcová, Miluška Voborníková nebo třeba Naďa Urbánková, která v těchto dnech
velmi statečně bojuje s nemocí.
Na tom je krásné to, že jsou to
lidé úspěšní, daleko profesně
nade mnou a mají svou pozici v
branži jistou. Tím pádem neubližují, nezávidí a ba naopak
člověka na začátku umí podpořit a pomoci. Jsou to skuteční
kamarádi.
Ve Vinohradském divadle
jste se seznámil s Miroslavem
Moravcem…
A taky se Simonkou Postlerovou, Pavlem Baťkem a dalšími,
ale naše přátelství vznikla až po-

Snímek z natáčení filmu Juraje Herze Habermannův mlýn - Jiří Zbořil
s Terezou Pokornou.

sléze. To je dlouhodobější proces. Já tvrdím, že lidé, kteří se
potkat mají, tak se prostě potkají. S Mirkem Moravcem to mohu nazvat celoživotní láskou.
S panem Moravcem jste byl
do jeho posledních dnů, jaké
to je, když tady najednou není?
Chybí. Moc chybí. Byli jsme
spolu denně. Probíhaly mezi
námi každodenní telefonáty,
sms. A teď? Teď nic. Mirek byl
obrovský člověk. Velikán. On
měl takovou hlášku - „hlavně
se neposrat!“ Naučil mě v životě vážit si sám sebe, mít svou
cenu a hodnotu. Vnímal lidi a
uměl je rozlišit. Říkal vždycky,
že se stačí jenom dívat a měl
pravdu. Měl čich na lidi - podíval se a věděl. Byl úžasný.
Moravec byl jen jeden.
Po smrti Miroslava Moravce
jste také zažil, co to je bulvár,
najednou jste byl v centru pozornosti…
Nejpříjemnější to zrovna nebylo. Pozdě v noci jsem se vrátil z
velkých oslav nás, „komediantů,“ z cen Thálie a ráno už jsem
měl u dveří televizní štáby,
které po mně chtěly nějaká nesmyslná vyjádření k Mirkově
smrti. Stovky zmeškaných hovorů s žádostí o rozhovor a já
nevěděl, kam se schovat. Netušil jsem vůbec, co se děje. Chtějí s vámi udělat rozhovor a vytáhnout nějakou senzaci, aby
vydělali pár korun. Pak začaly
nějaké spekulace a mně se k
nim nechtělo vyjadřovat. Přišlo
mi to trapné. A bulvár si pak začal psát vše po svém. Bylo to

hodně nepříjemné. Ale jsou
mezi nimi i slušní lidé, kteří i
přes to, že dělají bulvár, mají
svědomí a smysl pro míru. Je to
jen o lidech.
Pojďme zpět k vaší práci.
Hrajete teď v nějakém muzikálu?
V muzikálech teď ne. Už nechci být součástkou toho muzikálového kolosu, který je víc o
byznyse a už méně o umění.
Nechci být součástkou továrny
na peníze. Nelíbí se mi, jakou
cestou se v současné době muzikálové produkce vydaly.
Máme teď společně s kolegy a
sólistkou Hudebního divadla v
Karlíně Gallou Macků velmi
úspěšnou muzikálovou a operetní show, s tou jezdíme po
celé České republice, a teď nás
v srpnu čeká i daleká Žilina.
Muzikály také už nejsou tak
populární, jako třeba před

deseti lety, kdy jste v nich začínal…
Máte pravdu, když jsme začali
s nějakým muzikálem, hráli
jsme ho dva, tři roky, někdy i
déle. Hráli tam se mnou profíci,
jako je Ivanka Chýlková, pan
Hrušínský, Jaroslava Obermaierová, Eva Holubová, ale teď?
Teď se zahraje pětkrát šestkrát a
končí. Hraje tam kde kdo, kdo
ukáže zadnici v bulváru a o
kvalitu už dávno nejde. Jde o
prachy. Díky bohu český
člověk není hloupý a umí si
udělat názor. Kvalita muzikálů
se snižuje a ceny paradoxně
zvyšují.
A co máte na mysli?
Do muzikálů se začínají uměle
tlačit takové zvláštní bytosti,
které jeden den pracují ještě někde na baru a druhý den z nich
udělají „celebritu“ a šup s ní na
jeviště. Bez jakéhokoli základu
divadelního řemesla. Stačí se
jen objevit dvakrát v nějaké televizní soutěži nebo ukázat
zadnici v bulváru. Podle mě má
každý ctít svou profesi, ať je to
zedník, švec, zubař nebo kumštýř. Musí znát její zákonitosti. Přistupovat k ní s pokorou, a
to tito lidé v sobě rozhodně nemají. Myslí si, že když se
ukázali v televizi, tak jsou středem vesmíru, jsou „hvězdy“.
Pro mě jsou „hvězdy“ lékaři
nebo lidé z různých organizací
pomáhající například trpícím
dětem v Africe. My jsme jen
komedianti, co mají možná pobavit nebo probudit nějaký pocit či myšlenku. Takže byť nabídky do muzikálů chodí, já do
nich nechci. Do budoucna se
chci věnovat kvalitní práci, za
kterou se nemusím stydět. Dělal jsem choreografie do představení Divadla Semafor, do
Komorní opery v Brně. Jezdíme s paní Gabrielou Vránovou její Poetické salony, s Valérií Zawadskou a Marcelou Březinovou chystáme zájezdové
představení, takže práce je víc
než dost. Věřím, že to tak ještě
chvíli bude. Těším se, co přijde
dál.
-bp-

Na snímku Jiří Zbořil s Marcelou Březinovou a Miroslavem Moravcem.

Loutkové divadlo uspělo v Chrudimi
Loutkářská Chrudim se konala letos již po osmapadesáté a je potěšitelné, že na největší celostátní
přehlídce amatérských loutkářských souborů reprezentoval naše
město, ale i náš Olomoucký kraj,
prostějovský soubor, jehož historie se začala psát už před třiadvaceti lety. Loutkové divadlo STAROST dovezlo do Chrudimi svou
okultní loutkohru Upír, což jest
nejnovější premiéra tohoto souboru, který se věnuje zejména jarmarečnímu divadlu. A byť dík okolnostem nemohla Starost zazářit ve
stejném složení jako v Třebíči či
minule doma (obě představitelky

majitelky společnosti Basilie Starostové fyzicky scházely), odvedl
soubor představení Upíra se zdarem. Poděkování tedy patří nejen
všem loutkářům a jejich rodinám,
ale také Městu Prostějov a Olomouckému kraji, kteří jsou nápomocni při práci tohoto spolku, který na krajských, celostátních a
mezinárodních přehlídkách v oblasti loutkového divadla reprezentuje naše město jako jediný.
Ivan Čech
Prostějovské loutkové divadlo STAROST i přes neúčast některých svých
členů na festivalu v Chrudimi uspělo.

Kultura & zábava
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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
Letní programy v MC Dvořákova - pouze pro přihlášené. MC
sídliště Svobody - pro veřejnost
zavřeno
Aktuální provoz na www.mc
prostejov.cz . 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

KUPÓN č. 28
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.
602364 874, 602364868
Svaz tělesně postižených v ČR
o.s., Kostelecká 17, 796 01 Prostějov pořádá dne 25.9.2009
jednodenní zájezd na Slovensko – Velký Meder – koupání v
termálních lázních. Přihlášky je
možno podat v kanceláři č. 106
na Kostelecké ul. 17, přízemí,
případně na tel. číslech 588 000
167, 724 706 773.
Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
zve své členy i nečleny na zájezdy do Velkých Losin – plavání
v termálním bazénu v červenci
ve dnech 14., 21. + 28. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo
na tel.: 588 000 167.
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.

20.00 hod – Hodová zábava –
FK Němčice n. H. K tanci a poslechu hraje skupina GALAXY
(taneční parket fotbalového hřiště)
NEDĚLE 19.7. od 8.00 hod Výstava drobného zvířectva
(chovatelský areál Novosady),
od 10.00 hod - Hodové fotbalové zápasy (areál fotbalového
hřiště), 10.30 hod - Mše svatá za
účasti krojovaných
Před Mší svatou položení kytice
kvítí na hrob Boženy Kostkové,
svěcení hanáckého praporu v
kostele sv. Máří Magdalény.
Program ve farské zahradě 14.30 hod - Folklórní vystoupení NS Pantlék a NS Koštéř Manerov, 16.30 hod – DS Jiřího
Voskovce Sázava „Ze života
hmyzu“, 18.00 hod „NÁHODA“ country skupina. Srdečně
zveme všechny občany.
Český svaz ochránců přírody
– regionální středisko IRIS
Prostějov pořádá letní dětský
tábor v Týně nad Bečvou (pod
hradem Helfštýn) v době od
26.7. do 7. 8. 2009. Celotáborová hra „Proti všem“ aneb jak
válčili husité. Informace a přihlášky Mgr. Zdeněk RAJTR , tel:
606 421 542, E-mail: Zdenek.
Rajtr@seznam.cz
Volejbalový turnaj v Křenůvkách v sobotu 18. července
2009 od 9.00 hod. ve sportovním
areálu.
„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
18.7. sobota – od 10.00 hod. TC

a SONS vás zve na akci Bílý
den, která se koná v obci Hamry
u Plumlova. Můžete si vyzkoušet: jízdu na tandemovém kole,
střelbu ze zvukové pistole pro
nevidomé, různé kompenzační
pomůcky, zhlédnout popř. zakoupit keramické výrobky. Od
18.00 hod. je na programu taneční zábava. K tanci i k poslechu
hraje Jarek. Nebude chybět ani
karaoke show. Speciality z udírny, drobné dárky pro malé i
velké zajištěny. Odjezd 11.15
hod. z PV aut. st. u Alberta ze stanoviště č. 11. Příjezd Hamry
11.40 hod. Odjezd z Hamer v
16.00 hod.
FOOD for LOVE jídlo jako
lék pro Vaše tělo i duši. Zveme
všechny zájemce na ZÁŽITKOVÉ KURZY INDICKÉ KUCHYNĚ – úterý 14. a čtvrtek 16.
července zelenina v indické kuchyni prakticky a rychle, středa

15. července – rýže, pohanka,
jáhly, guinea, indické chleby a
pomazánky a čtvrtek 16. července 2009 vždy od 17.00 do 20.00
hod. v Prostějově. Bližší informace a přihlášky na tel.: 731 445
474 nebo na e-mailu muni.prija@centrum.cz

Kino Metro 70
Pondělí 13. července:
18.30 Kámoš k pohledání
Americká komedie
21.00 Mamma Mia !
Americký filmový muzikál
Úterý 14. července:
18.30 Kámoš k pohledání
21.00 Mamma Mia !
Středa 15. července:
18.30 Kámoš k pohledání
21.00 Mamma Mia !
Čtvrtek 16. července:
16.00 Doba ledová 3 - Úsvit
dinosaurů
Americký rodinný animovaný
film
18.30 Doba ledová 3 - Úsvit dinosaurů
21.00 Případ nevěrné Kláry
Italsko-česká komedie
Pátek 17. července:
16.00 Doba ledová 3 - Úsvit dinosaurů
18.30 Doba ledová 3 - Úsvit dinosaurů
21.00 Případ nevěrné Kláry
Sobota18. července:
16.00 Doba ledová 3 - Úsvit dinosaurů
18.30 Doba ledová 3 - Úsvit dinosaurů
21.00 Případ nevěrné Kláry
Neděle 19. července:
16.00 Doba ledová 3 - Úsvit dinosaurů
18.30 Doba ledová 3 - Úsvit dinosaurů
21.00 Případ nevěrné Kláry

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.
Letní
kinokino
Mostkovice
Letní
Mostkovice
www.fitklublinie.cz

VYHRAJTE VSTUPENKY
NA KELTSKOU NOC 2009!
Ve spolupráci s pořadateli mezinárodního hudebního festivalu
KELTSKÁ NOC 2009 přinášíme soutěž o deset dvoudenních
vstupenek! Stačí poslat na známé kontakty naší redakce (tel: 582
333 433, email: inzerce@vecernikpv.cz) odpověď na soutěžní
otázku a mít štěstí při losování. Výherce zveřejníme příští týden.
Soutěžní otázka: Z které země přiletí zahrát tříčlenná skupina Sliotar?

Oznámení o vypnutí
elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na a revizních prací - bude přerušezařízení distribuční soustavy - na dodávka elektrické energie:
rekonstrukcí, oprav, údržbových Obec: Pivín
Dne: 29.7.2009 od 7:30 do
Správná odpověď z č. 26: Na snímku je ulice Vojáčkovo nám. č. 2. Vylosovaným výhercem se stává 12:30 hod. - vypnutá oblast: ceOndruchová Květoslava, Tylova 40, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na lá obec Pivín
snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 21. července 2009, 15.00 ho- Obec: Prostějov
din na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme Dne: 27.7.2009 od 7:30 do
v pondělí 27. července 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PRO- 15:00 hod. - vypnutá oblast: celý Dům služeb, prodejna pečiva
STĚJOV, WOLKEROVA 37.
u domu Služeb, sídl. E. Beneše
17/22, 18/24 - 18/29, č. 30, zařízení telecomu.
Dne: 30.7.2009 od 7:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: část
ul. Pod Kosířem od č. domů 60 a
73 směr sport. centrum po č. 66,
68, 5022 a garáže u č. 79.
Dne: 30.7.2009 od 7:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: ul.
St. Manharda č. 13 a 15, ul. Bulharská č. 12 - č. 4.
Obce: Unčice, Pavlovice, Srbce, Vitčice, Vrchoslavice
Dne: 31.7.2009 od 10:00 do
13:30 hod. - vypnutá oblast: celé
obce vč. podnikatelských subjektů a farem ZD: Unčice, Pavlovice, Srbce, Vitčice, farma
Vrchoslavice.
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 31.7.2009 od 7:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: Tyršova č. 622, Dukelská č. 525,
527, ul. Lomená č. 480, 503.
E.ON Česká republika, s.r.o.

NĚMČICKÉ HODY 18.7. –
19.7.2009. SOBOTA 18.7. -
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Pondělí 13. července:
21.30 Yes man
Americká komedie
Úterý 14. července:
21.30 Nestyda
Česká komedie
Středa 15. července:
21.30 Ocas ještěrky
Český film
Čtvrtek 16. července:
21.30 Kurýr 3
Francouzský akční film
Pátek 17. července:
21.30 Vy nám taky, šéfe!
Česká komedie
Sobota 18. července:
21.30 Líbáš jako bůh
Nová česká komedie
Neděle 19. července:
21.30 Lovecká sezóna 2
Dobrodružný film
Kino
OKOOko
Němčice
nad Hanou
Kino
Němčice
Pátek 17. července:
14.00 Doba ledová 3 – Úsvit
dinosaurů
Americký rodinný animovaný
film
Apollo
13
Apollo

13

Čtvrtek 16. července:
19.00 LIVE ON GRAMOFÓN
Pátek 17. července:
19.00 METAL-ROCK SHOW
Sobota 18. července:
21.00 SPLiTTER & KARL - EXTENSION
MYSTIC
MysticCLUB
music

club

Pátek 17. července:
DJ Piere In Da Mix/DJ Piere
Sobota 18. července:
Discotcheque/DJ Talker
Simetrix
Simetrix
Pátek 17. července:
DJ Aleš Drapač (Doktor)
Sobota 18. července:
DJ Otto Šabart

Club Zátiší, Lidická 28, PV.
Pá – so DISCO 80´ – 90´.
Vstup free. Otevřeno + udírna
so – ne od 16.00 hod.
www.clubzatisi.cz

Berani - 21.3.-20.4. Líbezné lenošení se vám v závěru týdne změní v
pořádný fofr. Holt je vidět, že v zaměstnání se bez vás jen tak lehce neobejdou a tak budete muset narychlo přerušit dovolenou.
Býci - 21.4.-21.5. Létáte od ničeho k ničemu a marně očekáváte alespoň malý profit ze své práce. Chtělo by to uklidnit hormony a zaměřit
se spíše na méně náročné úkoly. Třeba si dát do pořádku účty.
Blíženci - 22.5.-21.6. Bezhlavě se zamilujete, což vás bude stát mimo
jiného i spoustu času. Najednou se na všechny ostatní okolo vás vykašlete a možná i trochu sobecky uzavřete do sebe. To byste ale neměli.
Raci - 22.6.-22.7.Štěstí se na vás konečně usměje v podobě menší výhry v sázkové hře. Nepůjde sice o zvlášť velký balík peněz, ale na menší cestu kolem světa s partnerem to bude bohatě stačit.
Lvi - 23.7.-23.8. Dovolená se vám pomalu chýlí ke konci a tak už se
nervózně budete chystat na stresové situace v zaměstnání. Máte teď
ale jedinečnou příležitost změnit firmu a získat práci jinde.
Panny - 24.8.-23.9. Nehádejte se se sousedy, žádné převratné změny
se od nich nedají očekávat. Pokud spory přetrvávají, buďte to právě
kdy, kdo nastaví vlídnější tvář. Zkuste sousedy pozvat na skleničku.
Váhy - 24.9.-23.10. Máte sportovní talent, který byste rozhodně neměli zahodit. A vůbec nezáleží na stáří, i v pokročilejším věku můžete spoustě lidem vytřít zrak. Pozor však na rychlé pohyby.
Štíři - 24.10.-22.11. Dostanete geniální nápad, který by se dal okamžitě zpeněžit. Nikomu se s tím ale nesvěřujte, pokud tedy nechcete, aby
vás někdo předběhl. V klidu a tichosti se vám naplní šrajtofle.
Střelci - 23.11.-21.12. Měli byste se jít odreagovat někam do společnosti, například si jít zatancovat. Bez toho budete otrávení na celé
okolí a svoji zlobu si můžete vylévat na nebohých zvířátkách. Třeba
kocourkovi.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Dá se očekávat vyhrocení sporu v rodině,
který se táhne už řadu let. Bohužel, chyba je většinou na vaší straně,
jelikož jste neudělali vůbec nic pro zlepšení rodinné atmosféry.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Máte dost práce sami se sebou, ale nějaký ten
čas byste mohli konečně věnovat rodině. Především vaši potomci vás
pomalu přestávají znát a partner se zlobí. Udělejte si společný výlet.
Ryby - 20.2.-20.3. Denně kontrolujte obsah své poštovní schránky,
přijde vám dopis, na který jste dlouho čekali. Půjde o úřední zprávu,
která vás konečně zbaví stresu a nastartuje vás k lepší budoucnosti.

13.července 2009

Plumlovské podzámčí rozezněl koncert dvoutaktů
o areálu autokempu Žralok v
Plumlově se o víkendu napěchovalo 185 vozů koncernu IFA
– legendární Trabanty, Wartburgy, Barkasy, Robury, Multicary i motorky Simson. Trabant Gang Brno zde pořádal 5.
ročník celostátní akce Trabant
sraz Morava 2009.
Před dvaceti – třiceti lety byly tyto „bakelitové koráby„ silnic nejrozšířenějšími a mnohdy jedinými dostupnými přibližovadly
pro rodinnou dovolenou. Pod
značkou DDR zaplavily každé
prázdniny lokality ve východní
Evropě, bez respektu křižovaly
silnice od Krkonoš přes Tatry až k
Balatonu. To byly pro naše
východní sousedy jediné lokality,
kam mohli bez potíží zajet na rekreaci. S charakteristickým burácením a hvízdáním prosvištěla
plastová vozítka jako střely a zmizela v oblacích štiplavého kouře.

Dnes už „smraďoši„ ze silnic zmizeli, staly se z nich sběratelské relikvie.
„Trabant sraz Morava je už tradiční záležitostí. O jeho popularitě
svědčí i velký počet zaregistrovaných vozů. Je to příjemné setkávání, připravujeme různé soutěže pro majitele Trabantů i pro děti, minituning a další zábavné hry.
Máme dostatek kvalitních cen,„
pochvaloval si organizátor Jan
Karbaš.
Soutěže nejrůznějšího charakteru
probíhaly po celý víkend. Soutěžilo se o nejhezčí vůz, nechyběla
jízda zručnosti na čas vytyčenou
trasou, další soutěž Kufr ve zručnosti na čas ve zdolávání interiéru vozidla netradiční cestou přes
zavazadlový prostor. Letošní novinkou byla soutěž Trabi Titanic
de Luxe aneb kormidlování vodního trabantíka napříč Podhradským rybníkem. Speciální obojži-

Autokemp Žralok v Plumlově byl o víkendu v obležení „smraďochů
Modrý pták proletěl vytyčenou trasu neuvěřitelnou rychlostí

Retro show – přesný obraz rodinné dovolené „Dederonů„

velník byl upevněn na dvou surfech a opatřen lodním šroubem.
Přesto byly jedinou hnací silou
dolní končetiny soutěžících – Trabi Titanic byl totiž šlapadlo.
„Také letos byla součástí víkendového srazu Trabi Tutovka, což
je loterie o Trabant 601. Exemplář
byl sice pojízdný, ale v nevalném
stavu. Losovalo se i o další ceny.
Výtěžek loterie byl věnován Dětskému domovu v Prostějově,„ potvrdil každoroční charitativní akci
Karbaš.

Nejvíc pozornosti však poutala
Retro show aneb živé obrazy, což
byla soutěž o nejlepší naaranžování vozu v dobovém stylu a s rekvizitami, které charakterizují období výroby Trabantů a tehdejší
specifiku „východního bloku„.
Zde se skutečně projevila obrovská fantazie, ale také znalost
poměrů před několika desítkami
let. Dnes je toto období jen nostalgickou vzpomínkou pro pamětníky a úsměvným povyražením
pro generaci teenagerů.
-jp-
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Ve Western parku našel
útočiště Limonádový Joe

Nepřehlédnutelnou dominantou na Main Street ve westernovém městečku v Boskovicích
je nový Sand City Saloon.
Kromě zázemí dobrého jídla a
pití nabízí ojedinělý program
ve stylu kabaretů konce 19. století.
Ve zbrusu novém saloonu, který
voní dřevem a vzdáleným stoletím, řádí tanečnice a subrety, pistolníci s kolty proklatě nízko u
pasu svádějí bitky o dámy svého
srdce a whisky teče proudem.
Arizonská pěnice Tornádo Lou
svádí muže svého srdce, cudná
Winnifred marně brojí proti alkoholu a Limonádový Joe polyká
litry zázračné kolalokové lihuprosté limonády. Ve strhujícím
víru kabaretu, který se stal novou
atrakcí Western parku, se nikdo
nenudí, atmosféra Divokého
západu i oblíbeného příběhu strhne všechny návštěvníky.
„Naším záměrem bylo nabídnout
něco nového a neokoukaného na
patřičné úrovni. Kromě zábavného programu nabízí nový Sand
City Saloon, který bude v provozu celoročně, dostatečné stravovací zázemí pro všechny
návštěvníky westernového městečka v příjemném prostředí,„
uvedl spolumajitel Luboš Jerry
Procházka.
Skutečně skvělým kouskem v saloonu je 14 metrů dlouhý masívní bar a roztomile kulaťoučké
soudky s kořalkou pro stále žíznivá hrdla pistolníků. Obsluha ve
stylovém dobovém oblečení a krmě ve stylu divokého západu
mňam mňam. Majitelé zlatých
dolů, bankéři a továrníci si mo-

hou pochutnat na polévce z
chřestýšů, křehkém bizoním steaku, rebarborovém koláči a dalších specialitkách pro gurmány.
Pro středně majetné občany jako
jsou zlatokopové, obchodníci a
úředníci už je v nabídce také něco
fajnového – vývar s křepelčími
vajíčky či nadívaná křepelička,
pstruh nebo losos, králík na čočce. Pro nemajetné občany městečka jako jsou indiáni, otroci a
mexikáni jsou na jídelníčku za
levný obolus salooní vývar, placky, chilli con carne či mexické fazole. A pro neúspěšné lovce nabízí švarné děvy grilovanou zeleninku s bylinkami. Na suché hrdlo ordinuje obsluha nepřeberné
množství rozličných nápojů s alkoholem i bez.
Varietnímu programu opět vévodí herecký ansámbl a v jeho čele
herec a režisér Mario Kubec.
Návštěvníky saloonu baví nejen
příběhy vonící zlatou horečkou,
ale i vystoupení hadí ženy, mág s
rafinovanými kouzly, skvělá kapela a tanečnice se sukněmi zdviženými ve víru kankánu.
„Rozhodli jsme se obnovit tuto
tradici zaniklých kabaretů a zasadili jsme děj do roku 1870. Počítáme s celoročním provozem.
Po skončení hlavní letní sezóny
bude připraven speciální kabaretní program, který bude náplní
stylizovaných pátečních a sobotních večerů Grande show spojených s dobrým jídlem, posezením a zábavou,„ vysvětlil Jerry.
Do novotou vonícího Sand City
Saloonu na skvělý kabaret jste srdečně zváni, takže vstupte a
užívejte si!
- jp-

V příjemné společnosti u baru lze svlažit vyschlé hrdlo.

Arizonská pěnice Tornado Lou ničí srdce všem pravým mužům.

Limonádový Joe nedá bez kolalokovy limonády ani ránu.

SOUTĚŽ
Pokud chcete získat dvě celodenní volné vstupenky do Western parku, stačí odpovědět na naši otázku a zúčastnit se soutěže:
Kdo je režisérem kabaretního programu v Sand City Saloonu?
Odpověď na naši soutěžní otázku zašlete na adresu naší redakce
neboji oznamte telefonicky na číslo 582 333 433 do pátku 17.
července 2009 do 10.00 hodin. Ze správných odpovědí vylosujeme 2 výherce, kteří získají dvě celodenní vstupenky.
Za správné odpovědi z minulého čísla získávají volné vstupenky tito vylosovaní čtenáři: Paní Stejskalová, Libušinka 4, Prostějov a
Ludmila Švecová, Jiráskova 83, Kralice na Hané.

20:00
21:00
21:40
23:30
00:15
00:45
01:05
01:50

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

11:15
11:25
11:55
12:25
13:20
14:20
15:15
16:05
17:00

08:30
09:25

06:25Teleshopping
06:35- Tutenstein I (3)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Deník zasloužilé
matky III (6)
08:10- Přátelé VIII (18)
08:35- M*A*S*H (125)
09:00- M*A*S*H (126)
09:30- Policie - New York VIII
10:25- Případ pro Sam III (1)
11:20- To je vražda, napsala
12:15- Drzá Jordan III (5)
13:05- Deník zasloužilé matky
13:35- Sabrina mladá čarodějnice VI (9)
14:05- Muži na stromech I (15)
14:55- Chirurgové I (11)
15:55- Velká rodinná sešlost
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VIII (19)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:10- Jak se staví sen
22:00- Myšlenky zločince I (20)
23:00- Kauzy z Bostonu II (11)
23:50- Wolffův revír I (7)
00:45- Volejte Věštce
02:30- Medicopter 117 II
03:20- Autosalon
04:00- Nikdo není dokonalý
04:50- Trní
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05.00 - Milost
pro monarchii
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Televizní klub
neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Kultura.cz
10.45 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Zahrada je hra
12.25 - Ondřejova filmová
škola
12.40 - Případy detektiva
Packala
05:59
13.10 - Uličníci
Snídaně
14.35 - Legenda o princezně
s Novou
Anežce
Zorro: Meč a růže (101)
15.10 - Hry handicapovaných
Cordierovi, soudce
talentů
a policajt (4)
16.10 - Urbanita
Tescoma s chutí
16.40 - Pevnost Alamo
Nová cestománie
18.55 - Zprávy v českém
Lenssen & spol.
znakovém jazyce
Komisař Rex V (15)
19.05 - Toulavá kamera
Ženatý se závazky
Walker, Texas Ranger II 19.30 - Objektiv
Hvězdná brána X (9)
20.00 - Století létání
Las Vegas: Kasino V (16) 20.55 - Neznámí hrdinové
Odpolední Televizní
21.30 - Krásný ztráty
noviny
22.00 - V odborné péči (37/43)
Sportovní noviny
22.30 - Události, komentáře
Odpolední Počasí
23.10 - Q
Dva a půl chlapa (11)
23.40 - Posluhovačka
Vražedná čísla III (14)
01.05 - Orchestr mladých
Kriminálka Las Vegas
Evropské unie
Televizní noviny
03.10 - Dvorana Porty 92
Sportovní noviny
04.00 - Čtenářský deník...
Počasí
Petr Sís:
O zvířatech a lidech (7)
Tři zlaté klíče
Víkend
04.15 - Česko jedna báseň:
Noční hlídka
Norbert Holub
Štvanci (3)
Playmate roku 2002 (6) 04.25 - Po stopách
04.40 - Československý
Novashopping
filmový týdeník
Zvěrokruh II (3)
(737/2379)
Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Svět Elmo
09.00 - Batalion
10.35 - Modrá linie: Sicílie
11.35 - Zeměpis světa
12.00 - Zprávy
12.30 - Přezůvky s sebou
13.20 - Rodina a já
13.45 - Návrat do ráje II
14.35 - Doktorka Quinnová II
15.20 - Krásy evropského
pobřeží
15.25 - My holky z Městečka
15.55 - Tohle jsem já...
16.05 - Futuroskop
16.35 - Pošťák Pat II. (9/26)
16.50 - Mirabelino domácí
kino (9/26)
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Svět, kde se nežebrá
aneb Galerie
podvodníků v Čechách
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Strážce duší (4/4)
20.55 - Na cestě po Dolňácku
a Horňácku
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Tygrovy brigády
00.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.25 - Sex ve městě IV
00.55 - Návrat do ráje II
01.40 - Film o filmu
Nedodržený slib
01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
03.35 - Z metropole
04.00 - Týden v regionech
Brno
04.30 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí
06:25Teleshopping
06:35- Tutenstein I (5)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Deník zasloužilé matky
08:10- Přátelé VIII (20)
08:35- M*A*S*H (129)
09:00- M*A*S*H (130)
09:30- Policie - New York VI
10:20- Případ pro Sam III (3)
11:15- To je vražda, napsala
12:10- Drzá Jordan III (7)
13:05- Deník zasloužilé matky
13:30- Sabrina mladá čarodějnice VI (11)
14:00- Muži na stromech I
14:55- Chirurgové I (13)
15:50- Makléři
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VIII (21)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:10- TOP STAR magazín
22:15- Sběratelé kostí II (14)
23:10- Neslušná žena
01:00- Volejte Věštce
02:50- Výklad snů
03:45- Medicopter 117 II (5)
04:35- TOP STAR magazín
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Ètvrtek

05.00 - Království
za koně (3/9)
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Pošťák Pat II. (11/26)
08.45 - Mirabelino domácí
kino (11/26)
09.00 - Brokát, princ
z pohádky
10.00 - Hejkal
10.40 - Kavárnička dříve
narozených
11.35 - Dvacet minut
s písničkou
12.00 - Zprávy
12.30 - Bylo nás šest (3/6)
13.30 - Medicína pro
21. století
13.50 - Návrat do ráje II
14.40 - Doktorka Quinnová II
15.25 - Kašmír a Ladak (3/4)
15.45 - Výpravy
16.00 - Pytlíkov
16.15 - Šikulové
16.35 - Pošťák Pat II. (12/26)
16.50 - Mirabelino domácí
kino (12/26)
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
05.00 - Auto Moto 19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Komisař Moulin
Styl
21.35 - Příběhy slavných
05.30 - Správy
22.30 - Losování Šťastných
STV
deset a Šance milion
05.59 - Dobré ráno
22.35 - Avignonské proroctví
08.30 - Panorama
23.35 - Sólo pro... Hm...
09.10 - Babylon
00.15 - Návrat do ráje II
09.35 - Zapomenuté výpravy 01.05 - Bolkoviny
10.00 - Člověk není nikde sám 01.50 - Pětka v Pomeranči
10.20 - Návrat ztracených 02.20 - Sabotáž
02.45 - Události v regionech
občanů města Hechingen
03.10 - Události v regionech
10.55 - Svět zázraků
Brno
11.35 - AZ-kvíz
03.35 - Události v regionech
12.00 - Chalupa je hra
Ostrava
12.25 - Přežili rok 2000
04.00 - Regiony ČT24
12.35 - Krásy evropského
04.25 - Křesťanské umění
pobřeží
na Moravě
12.40 - Reportéři ČT
04.45 - Čtení na dobrou noc
13.25 - My holky z Městečka
13.50 - Tohle jsem já...
14.00 - Věda je zábava III
14.25 - Tykadlo
05:59
14.50 - Naivní cesty
Snídaně
naivního malíře
s Novou
05:59
15.05 - Chlapec v kokpitu
08:30 Zorro: Meč a růže (103
Snídaně
16.00 - Sardinie aneb 13
09:25 Ničitel
s Novou
božských šlápot (11/13)
11:20 Tescoma s chutí
08:30 Zorro: Meč a růže (104)
16.20 - Osm dní zdraví
11:30 Nová cestománie
09:25 Hrdina proti své vůli
v Evropě
12:00 Lenssen & spol.
11:45 Nová cestománie
17.10 - Utajená řeč peněz
12:25 Komisař Rex VI (2)
12:20 Komisař Rex VI (3)
17.30 - Neznámá Země
13:25 Ženatý se závazky
13:20 Ženatý se závazky
14:20 Walker, Texas Ranger 17.50 - Přidej se
14:20 Walker, Texas Ranger
15:15 Hvězdná brána X (11) 18.05 - Nedej se
15:15 Hvězdná brána X (12)
16:05 Las Vegas: Kasino V
18.30 - Hledám práci
16:05 Las Vegas: Kasino V
17:00 Odpolední Televizní 18.55 - Zprávy v českém
17:00 Odpolední Televizní
noviny
znakovém jazyce
noviny
Sportovní noviny
19.05 - To nejlepší z klasiky
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
19.25 - H. Purcell
Odpolední Počasí
17:25 Dva a půl chlapa (13) 19.30 - Pětka v Pomeranči
17:25 Dva a půl chlapa (14)
17:50 Vražedná čísla III (16) 20.00 - Okupantka
17:50 Vražedná čísla III (17)
18:40 Kriminálka Las Vegas 20.30 - Božská Julie
18:40 Kriminálka Las Vegas
19:30 Televizní noviny
22.10 - Film o filmu El Paso
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
22.30
Události,
komentáře
Sportovní noviny
Počasí
23.10
Dokumentární
klub
Počasí
20:00 Hospoda (4)
00.05 - Dodatek
20:00 Zpátky na zem
20:35 15 let TV Nova
01.45 - Q
21:45 Zákon a pořádek: Útvar
21:40 Odložené případy VI
pro zvláštní oběti VI (5)
22:35 Sin City: Město hříchu 02.15 - Sardinie aneb 13
božských
22:40 Rudý labyrint
00:50 Novashopping
šlápot (11/13)
00:55 Kriminálka New York
01:10 Noc filmových
01:40 Novashopping
nadějí V
02.30 - Osm dní zdraví
02:00 15 let TV Nova
02:05 Zvoňte dvakrát!
v Evropě
02:50 Paškál
02:40 Rychlý prachy
03.25 - Babylon
04:10 DO-RE-MI
04:10 DO-RE-MI
03.50 - Festival duchovní
05:00 Novashopping
hudby Olomouc 2005 05:00 Novashopping

Støeda

05.00 - Chalupa
je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Pošťák Pat II. (10/26)
08.45 - Mirabelino domácí
kino (10/26)
09.00 - Princezna Lada
09.45 - Dovolená na úrovni
10.35 - Televarieté
12.00 - Zprávy
12.30 - Bambinot (3/6)
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Návrat do ráje II
14.35 - Doktorka Quinnová II
15.25 – Bludiště
15.50 - Nová dobrodružství
Černého Bleska (2/26)
16.15 - Studna
16.35 - Pošťák Pat II. (11/26)
16.50 - Mirabelino domácí
kino (11/26)
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
21.25 - Na stopě
21.50 - Reportéři (1/8)
05.00 - Objektiv
05.30 - Správy STV 22.50 - Losování Sportky
a Šance
05.59 - Dobré ráno
22.55 - Mňága - Happy End
08.30 - Panorama
00.00 - Losování Šťastných
09.10 - Ignis Brunensis 2009
deset a Šance milion
09.40 - Mýty a fakta historie
00.05 - Návrat do ráje II
10.35 - Podivuhodný svět
00.55 - Hledání ztraceného
11.00 - Dobrá rada nad zlato
času
11.35 - AZ-kvíz
01.15 - Poklady světa
12.00 - Kluci v akci
01.30 - Podivuhodný svět
12.30 - Svět, kde se nežebrá
01.55 - Zapomenuté výpravy
02.20 - Události v regionech
12.45 - Zeměpis světa
02.45 - Události v regionech
13.05 - Alotria
Brno
Michala Nesvadby
03.10 - Události v regionech
13.10 - Knížka do batůžku
Ostrava
13.15 - Čarodějnice školou
03.35 - Regiony ČT24
povinné (26/26)
13.40 - Rybářská školička (3/10) 04.00 - Kultura v regionech
04.25 - Naivní cesty naivního
13.45 - Animované písničky
malíře
13.50 - Křesadlo
04.40 - Osudové okamžiky

06:25Teleshopping
06:35- Tutenstein I (4)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Deník zasloužilé
matky III (7)
08:10- Přátelé VIII (19)
08:35- M*A*S*H (127)
09:00- M*A*S*H (128)
09:30- Policie - New York VIII
10:25- Případ pro Sam III (2)
11:20- To je vražda, napsala
12:15- Drzá Jordan III (6)
13:05- Deník zasloužilé
matky III (8)
13:35- Sabrina 14:05- Muži na stromech I (16)
15:00- Chirurgové I (12)
15:55- National Lampoon´s
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 (20)
20:00- Letiště (7)
21:10- Srdce ve větru
22:55- Kauzy z Bostonu II (12)
23:50- Wolffův revír I (8)
00:45- Volejte Věštce
02:30- Medicopter 117 II (4)
03:20- Svět 2009
03:45- Dvojí nasazení (7)
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15.20 - Exit 316: Láska
15.40 - Vltava v obrazech
05:00
16.00 - Svět zázraků
Novashopping 16.30 - Návrat ztracených
05:59 Snídaně s Novou
17.00 - Štíty království českého
08:30 Zorro: Meč a růže (102) 17.25 - Opravdová věda (6/6)
09:25 Poklad Aztéků
17.55 - Divnopis - Škrle
11:15 Tescoma s chutí
18.00 - Klíč
11:25 Nová cestománie
18.30 - Babylon
11:55 Lenssen & spol.
18.55 - Zprávy v českém
12:25 Komisař Rex VI (1)
znakovém jazyce
13:20 Ženatý se závazky
19.05 - Zatopené osudy
14:20 Walker, Texas Ranger II 19.30 - Sabotáž
15:15 Hvězdná brána X (10)
20.00 - Není nad Jimmyho
16:05 Las Vegas: Kasino V (17) 21.45 - Parta
17:00 Odpolední Televizní
22.20 - Krásy evropského
noviny
pobřeží
Sportovní noviny
22.30 - Události, komentáře
Odpolední Počasí
23.10 - Ženský hlas
17:25 Dva a půl chlapa (12)
23.35 - Hudební studio M
17:50 Vražedná čísla III (15)
00.05 - Podvedení psi
18:40 Kriminálka Las Vegas
00.35 - Lvinec
19:30 Televizní noviny
00.55 - Žraloci jsou kočičky
Sportovní noviny
01.00 - Odchov mořských ryb
Počasí
01.15 - Kdo chce s vlky žíti
20:00 Dokonalá partie
01.45 - Chovatelé
21:50 Námořní vyšetřovací
exotického hmyzu
služba IV (2)
02.00 - Století létání
22:40 Božská relikvie 2
02.55 - Náš venkov
00:35 Kriminálka New York
03.10 - Sváteční slovo
01:20 Novashopping
03.15 - Cesty víry
03.35 - Křesťanský magazín
01:40 Rady ptáka Loskutáka
03.50 - Exit 316: Láska
02:35 Rychlý prachy
04.10 - Film o filmu: Daredevil
04:10 DO-RE-MI
04.30 - Světlana zpívá Marlene
05:00 Novashopping

05.00 - Kuchařská pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Pošťák Pat II. (9/26)
08.45 - Mirabelino domácí kino
09.00 - Nevěsta v pytli
09.50 - Dámě kord nesluší?
10.45 - Co takhle dát si Gotta
12.00 - Zprávy
12.30 - Co teď a co potom? (3/8)
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.50 - Návrat do ráje II (16/22)
14.40 - Doktorka Quinnová II
15.25 - Případy detektiva
Packala
15.50 - Věda je zábava III (9/26)
16.15 - Tykadlo
16.35 - Pošťák Pat II. (10/26)
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 (3/9)
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 - Karel Gott 70
21.20 - Zůstanu svůj
21.40 - Karel Gott 70
23.00 - Všechnopárty
23.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.50 - Vltava
v obrazech (24/86)
00.10 - Návrat do ráje II (16/22)
01.00 - Podzemní
Čechy II (3/13)
01.25 - Rodinné křižovatky
01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
03.40 - Zajímavosti z regionů
04.05 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.30 - Zajímavosti z regionů
Ostrava

Úterý
05.00 - Bydlení je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Pošťák Pat II. (12/26)
08.45 - Mirabelino domácí
kino (12/26)
09.00 - Rudolf Těsnohlídek
09.20 - Chvilky s Miroslavem
Horníčkem
10.00 - A zazvonil zvonec
10.20 - Příště u Vás z Náchoda
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Z Divadélka pod věží
13.30 - Domácí lékař aneb
Nic není jen tak
13.40 - Návrat do ráje II
14.25 - Film o filmu Cesta
z města
14.45 - Simpsonovi XVIII
15.05 - Benjamin Kvítko
15.30 - Let 29 (5/30)
15.55 - Ovečka Shaun (3/40)
16.00 - Daleká cesta
za domovem (20/39)
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 (7/26)
20.55 - 13. komnata
Veroniky Žilkové
21.30 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Sex ve městě IV
22.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.50 - Losování Euromiliony
22.55 - Den kobylek
01.15 - Návrat do
ráje II (19/22)
02.00 - Všechnopárty
02.45 - Události v regionech
03.10 - Události v regionech
Brno
03.35 - Události v regionech
Ostrava
04.00 - Regiony ČT24
04.25 - Krásný ztráty

Pátek

06:25Teleshopping
06:35- Tutenstein I (7)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Deník zasloužilé
matky III (10)
08:10- Přátelé VIII (22)
08:35- M*A*S*H (133)
09:00- M*A*S*H (134)
09:30- Policie - New York VI
10:20- Případ pro Sam III (5)
11:10- To je vražda, napsala
12:05- Drzá Jordan III (9)
13:00- Deník zasloužil matky
13:30- Sabrina
14:00- Muži na stromech I
14:55- Chirurgové I (15)
15:50- Zeťák
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VIII (23)
20:00- Angelika,
markýza andělů
22:15- Absolutní moc
00:35- Chůva
02:15- Volejte Věštce
04:00- Medicopter 117 II (7)
04:50- Miláčci

02:15 Tabu
03:55 DO-RE-MI
04:45 Novashopping
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05.00 - Hledám
práci
05.25 - Sváteční
slovo
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Na stopě
09.35 - Památky na prodej
09.50 - Osudové okamžiky
05.00 - Neznámá
10.05 - Neznámí hrdinové
Země 10.35 - Okupantka
Svět podle Thora
11.05 - Království za koně
05.20 - U nás v Evropě
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
05.30 - Správy STV
12.25 - Služby v našich
05.59 - Dobré ráno
službách
08.30 - Panorama
12.40 - Na plovárně
09.10 - Přidej se
13.10 - Výpravy
09.25 - Nedej se
13.25 - Pytlíkov
09.40 - Pod stálým dohledem
13.40 - Šikulové
10.35 - Rodinné křižovatky
13.50 - Nová dobrodružství
11.05 - Zatopené osudy
Černého Bleska (2/26)
14.20 - Tahače 2009
11.35 - AZ-kvíz
14.30 - Sportovci světa
12.00 - Kuchařská pohotovost
15.30 - Napříč světem
12.30 - Michaelovy
16.00 - Kus dřeva ze stromu
experimenty
05:59
16.20 - Vítejte v Tate galerii
12.40 - Výtahy, na které
Snídaně
16.25 - Nepohodlní
s
Novou
je spolehnutí
16.40 - Hledači času
08:30 Zorro: Meč a růže
13.10 - Kamenný klíč
17.00 - Rozhlédni se, člověče
09:25 Cordierovi, soudce
14.10 - Futuroskop
17.20 - Dvaasedmdesát
a policajt (5)
jmen české historie
14.35 - Studna
11:15 Tescoma s chutí
17.35 - Géniové, blázni¨
14.55 - Toulavá kamera
11:25 Nová cestománie
a pábitelé
15.25 - Království divočiny:
11:55 Lenssen & spol.
17.55 - City Folk
Přízrak z hlubin
12:25 Komisař Rex VI (4)
18.25 - Kosmopolis
15.55 - Prizma
13:20 Ženatý se závazky
18.55 - Zprávy v českém
16.20 - Tepny naší země (1/4) 14:20 Walker, Texas Ranger
znakovém jazyce
15:15 Hvězdná brána X (13) 19.05 - Klíč
16.50 - Kazatelova žena
16:05
Zákon
a
pořádek:
18.55 - Zprávy v českém
19.35 - Simpsonovi XVIII
Zločinné úmysly (1)
20.00 - Golden League Paříž
znakovém jazyce
17:00 Odpolední Televizní 22.00 - Ernie Els
19.05 - Alternativní kultura
noviny
22.30 - Události, komentáře
20.00 - Soukromé století
Sportovní noviny
23.10 - Zuřivý Jan Rejžek
20.55 - Historie.eu
Odpolední Počasí
00.00 - Ženský hlas
21.45 - Od Sudka k Saudkovi 17:25 Dva a půl chlapa (15)
00.25 - Ženy na přelomu
22.15 - Může to být i vaše dítě 17:50 Vražedná čísla III (18)
tisíciletí (3/10)
18:40
Kriminálka
Las
Vegas
22.30 - Události, komentáře
01.25 - Concerto Bohemi
19:30
Televizní
noviny
23.10 - Kluci z party
02.25 - Urbanita
Sportovní noviny
01.05 - Večeře s prezidentem
02.55 - Hledám práci
Počasí
03.20 - Po stopách
02.00 - Žena svéhlavá
20:00 Tornádo nad
03.35 - Co mám dělat, když...?
03.00 - Ohlédnutí za
New Yorkem
03.50 - Nepohodlní
Pražským jarem 2009 21:50 Čas dluhů
04.05 - Hledači času
03.25 - Co mám dělat, když...? 00:05 Smyslné touhy
04.25 - Sáháré
03.45 - Avishai Cohen
01:55 Novashopping

06:35- Tutenstein
06:25Teleshopping
06:35- Tutenstein I (6)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Deník zasloužilé matky
08:10- Přátelé VIII (21)
08:35- M*A*S*H (131)
09:00- M*A*S*H (132)
09:30- Policie - New York VII
10:20- Případ pro Sam III (4)
11:15- To je vražda, napsala
12:10- Drzá Jordan III (8)
13:00- Deník zasloužilé matky
13:30- Sabrina mladá čarodějnice VI (12)
13:55- Muži na stromech I
14:50- Chirurgové I (14)
15:45- Super sázka
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VIII (22)
20:00- Letiště (8)
21:10- Zoufalé manželky IV
22:00- Myšlenky zločince I
22:55- Instinkt zabijáka (11)
23:50- Wolffův revír I (9)
00:50- Volejte Věštce
02:35- Výklad snů
03:30- Medicopter 117 II (6)
04:20- Carusošou
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005:40
Bolek
a Lolek (52)
05:50 Baby Looney
Tunes (28)
06:15 Admirál Bublina
útočí (16)
06:40 Spongebob
v kalhotách (8)
07:05 Čarodějky VIII (16)
08:00 HOGO FOGO
09:05 Zlatíčka
10:05 Hvězda
11:55 Zákon podle
Canterburyové (2)
12:50 Poslední mohykán
14:25 Žena v rudých šatech
16:20 Radikální řez
17:55 Babicovy dobroty
18:30 Koření
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Ztracené město
22:10 Million Dollar Baby
00:40 Rodina policajtů 3
02:10 Novashopping
02:30 Babicovy dobroty
02:55 Zlatíčka

05.00 - Zahrada
je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
06.00 - Navštívenka
06.25 - Šikulové
06.35 - Sezamová angličtina
07.05 - Garfield a přátelé
07.30 - Malý televizní kabaret
08.00 - Let 29 (5/30)
08.25 - Hurá, škola!
08.40 - Děti mé sestry
v Egyptě
09.55 - Ovečka Shaun
10.05 - Kuchařská
pohotovost
10.35 - Inspektor Gadget
11.50 - Krásy evropského
pobřeží:
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha)
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Království divočiny
13.35 - Mezi námi zvířaty
14.05 - Mlčení krahujce (2/8)
15.05 - Nejlepší léta slečny
Jean Brodieové
17.00 - Film o filmu
Cesta z města
17.15 - Hrdinové
Divokého západu
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Fantomas
21.50 - Horečka sobotní noci
23.50 - Zprávy
23.55 - Branky, body, vteřiny
00.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.05 - Rána do srdce
01.40 - 13. komnata
Veroniky Žilkové
02.05 - Ať vstoupím
do kteréhokoliv domu
03.00 - Sólo pro... Hm...
03.40 - Folklorika
04.00 - Přezůvky s sebou
04.50 - Divnopis - Škrle

Sobota

05.00 - Kus dřeva
ze stromu
05.20 - Vítejte v
Tate galerii (14/15)
05.25 - Štíty království
českého (4/10)
05.50 - Tepny naší země (1/4)
06.20 - Může to být i vaše dítě
06.30 - Správy STV
06.55 - Divnopis - Škrle
07.00 - Utajená řeč peněz
07.20 - Opravdová věda (6/6)
07.50 - Panorama
08.30 - Průplav dvou oceánů
09.25 - Folklorika
09.50 - Náš venkov
10.10 - Za vesnickými
muzikanty
10.40 - Hledání ztraceného
času
11.05 - Soukromé století
12.00 - Neznámá Země
12.20 - Pětka v Pomeranči
12.50 - Sabotáž
13.20 - Kanye West: Live
14.10 - Osudové okamžiky
14.30 - Kamera na cestách
15.25 - Bermudský
trojúhelník
16.20 - Mořští stavitelé
17.15 - Po stopách
17.30 - O češtině
17.45 - Památky na prodej
18.05 - Příběhy domů
18.30 - Kultura.cz
18.55 - Crescendo
19.45 - Naivní cesty
naivního malíře
20.00 - Zlatá šedesátá (25/26)
21.00 - Takže ahoj
22.25 - Alternativní kultura
23.20 - Noc s Andělem
00.50 - Zahraj sám sebe (1/2)
01.40 - Sešli se...
02.25 - Na Kloboučku
03.10 - Kdo je kdo
03.40 - Grotesky
04.00 - Ladí neladí
04.55 - Památky na prodej
05.10 - Příběhy domů
05.30 - Banánové rybičky

06:05- Párty
s kuchařem
06:35- X-Men: Začátek III
07:00- Neuvěřitelná dobrodružství Rudly a Koumáka II
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Fresh Prince IV (7)
08:00- Přátelé VIII (23)
08:30- Autosalon
09:25- Knight Rider I (10)
10:25- Wolffův revír V
11:25- Policejní
vyjednavači (12)
12:15- Columbo
13:40- Niagara
15:25- Asterix
dobývá Ameriku
16:55- Velké nesnáze
v Malé Číně
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé VIII (24)
20:00- Pravdivé lži
22:45- Striptýz
00:55- Freddy vs. Jason
02:40- Volejte Věštce
04:25- Inspektor Balko (14)

04:10 Rychlý prachy
05:00 Novashopping
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06:00
Království
surikat (13)
06:25 Kamarádi z lesa (21)
06:40 Bolek a Lolek (53)
06:50 Baby Looney
Tunes (29)
07:15 Spongebob
v kalhotách (9)
07:40 Čarodějky VIII (17)
08:35 Žáci "pedagoga"
Šimka
10:20 Old Shatterhand
12:35 Unesený (3)
13:30 Moto GP Velká cena Německa
15:10 Rain Man
17:45 Rady ptáka Loskutáka
18:40 Kriminálka
Las Vegas (18)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Chalupáři (5)
21:05 Mr. GS
21:35 Můj soused zabiják
23:30 Ďábelská hra
01:05 Báječní lidé (2)

05.00 - Co mám dělat,
když...?
05.15 - O češtině
05.30 - Postřehy odjinud
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Navštívenka
06.25 - Ve dvou
se to lépe táhne (3/13)
06.30 - Borůvka a Kvítko
06.40 - Pět draků vodáků
06.50 - Ferda (12/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - O pejskovi a kočičce
07.45 - Mykolko - hop!
08.15 - Animované písničky
08.17 - Rybářská školička
08.25 - O chytrém Honzovi
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Eliška a její rod (1/7)
12.00 - Zprávy
12.05 - To byl Jiří Sovák
13.00 - Pohádka
o splněných přáních
14.20 - Cesty víry
14.40 - Křesťanský magazín
14.55 - Sváteční slovo teologa
15.00 - Labyrint srdce
16.30 - Podzemní Čechy II
17.00 - Čétéčko
17.20 - Území bílých králů
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 - Cesta z města
21.55 - Zprávy
22.00 - Branky, body, vteřiny
22.05 - Losování Sportky
a Šance
22.10 - Foylova válka IV (3/7)
23.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.50 - Mrtví jako já (7/14)
00.35 - Učiň sobě koráb...
01.35 - Svět umění:
02.25 - Uvolněte se, prosím
03.10 - Na cestě po Dolňácku
a Horňácku
03.35 - Kavárnička dříve
narozených
04.25 - Recitál skupiny
Nezmaři

Nedìle
Novashopping
HOGO FOGO
Áčko
DO-RE-MI
Novashopping

05.55 - Nedělní ráno
s Jaroslavou
Panýrkovou
06.50 - Správy STV
07.15 - City Folk
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.50 - Citerárium
09.30 - Poutní bohoslužba
10.40 - Exit 316: Přátelství
11.00 - Film 2009
11.35 - Mýty a fakta historie
12.30 - Kamenný řád (3/6)
13.40 - Zažloutlé fotografie
14.10 - POP ART
14.50 - Svět umění:
15.40 - Světci a svědci
15.56 - Znamení a rituály
16.10 - Film o filmu El Paso
16.30 - Malý svět
dona Camilla
18.15 - Poklady světa
18.30 - Kultura.cz
19.00 - Josef Haydn:
Koncert č. 2 G dur
19.20 - Igor Stravinskij:
Petruška
20.00 - Svatba, to je smlouva
20.25 - Dvojhlas
20.45 - Brát nebo nebrat?
21.05 - Tři svatby
21.30 - Domácí štěstí
22.05 - Na plovárně
s Leošem Suchařípou
22.30 - Exitus
00.00 - Buddy Rich!
00.55 - Čétéčko
01.15 - Alternativní kultura
02.10 - Kamera na cestách:
Nová Kaledonie
03.00 - Podzemní
Čechy II (4/13)
03.30 - Pohádkový Péťa
aneb život(a)běh
04.25 - Krásný ztráty

06:05- Párty
s kuchařem
06:35- X-Men: Začátek III
07:00- Neuvěřitelná
dobrodružství
Rudly a Koumáka II (2)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Dobrodružství Toma
a Jerryho
08:00- Přátelé VIII (24)
08:20- Svět ve válce (25)
09:25- Svět 2009
09:55- Hra na vraždu
11:40- Cesta do Sonory
13:40- Spas nás před Evou
15:45- Hřiště snů
17:50- Jste to, co jíte
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IX (1)
20:00- Vraždy v Midsomeru
22:05- V kůži
Johna Malkoviche
00:20- I na kovbojky
občas padne smutek
02:00- Volejte Věštce
03:45- Inspektor Balko (15)
04:30- To je fór!

01:50
02:10
03:05
04:05
05:00
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SPORT Dream Team si
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Foto týdne

splnil svůj sen!
Pohár letos putuje do Olomouce

Dobojováno! V pořadí 13. ročník Haná Cupu zná svého vítěze. Po loňském triumfu týmu
Indiany z nedalekého Plumlova se tentokrát z poháru raduje tým z Olomouci. Ze
závěrečným hvizdem rozhodčích se dají také plnit sny.
Olomoučtí mladí startující v
turnaji pod názvem Dream
Team si však jako ve snu připadat nemuseli. Ve finálovém
utkání proti týmu FC Skalka
otočili nepříznivý stav a mohli
se naplno radovat z vítězství na
13. ročníku krumsínského
Haná Cupu.
„Jsme parta kluků, kteří spolu
hrají od malička, dobře se známe
a můžeme se na sebe spolehnout. To nám v turnaji hodněpomohlo“, prohlásil krátce po
finálovém zápase vybraný mluvčí z týmu. Jako nejtěžší souboj v
turnaji označil právě finálové utkaní proti Skalce. „Byli opravdu
dobří, velmi těžce se výsledek
obracel. Ale povedlo se“, ocenil
také kvality svého finálového
soka.
Co se stane s vítěznou částkou
10000 Kč, kterou tým za vítězství kromě poháru a obrovského
dortu obdržel? „Samozřejmě to
někde společně oslavíme, ale jelikož je neděle, oslavy odložíme
na páteční večer,“ připojuje se k
hovoru trenér týmu. Kluci odnášejí pohár a trousí se pomalu
do sprch, poté směr Olomouc.
Mladý celek z Olomouce začal
svou jízdu za konečným vítěz-

stvím o den dříve, v sobotu dopoledne, kdy v základní skupině
si poradil postupně s týmy Penta
Boskovice, Smržičtí béci, Červánky Rájec a o první místo si to
rozdal s týmem FC Ultra, které
porazil nečekaně hladce 5:0. Sečteno, podepsáno, čtyři vyhrané
zápasy a skóre 12:1 mu dávalo
klidné spaní se sladkými sny
(které se na druhý den staly realitou).
V osmifinálové skupině S, do
které byly nalosovaní společně s
týmy Likérka Metelka Moravské
Prusy, 1. FC BETIS a celkem
Hustler Team se nakone c s turnajem mohly rozloučit, ale jelikož si v utkáních i přes porážku s
týmem Betisu poměrem 1:2 nabudovali solidní skóre, postoupili
jako jeden z nejlepších dvou
týmu ze 2. míst do vyřazovacích
bojů.
„Čtvrtfinálové utkání jsme s Olpranem zvládli celkem jednoduše, kdy jsme se ujali vedení a
pak z rychlých brejků soupeře
dodělali. Olpran je výborné mužstvo, ale myslím si, ze by si to
jejich hráči měli srovnat v hlavě.
To je brzdí od lepších výsledků,“
uvedl na adresu olomouckých
fotbalových kolegů jeden z hráčů
mužstva.
V semifinále narazili podruhé v
turnaji na celek 1. FC BETIS a
opět to nebylo na hřišti nic jednoduchého. Jejich soupeř sehrál
neštastný zápas o finále. V utkání
měli více šancí do okamžiku, kdy
jejich brankář celkem neštastně

nastřelil hluboko v poli hostujícího hráče, od kterého se míč
odrazil tak, že se dokutálel do
prázdné branky. V druhé půli
musel BETIS otevřít hru a snový
tým hrozil z brejků. Několik sekund po konci utkání se na vlas
zopakovala situace z první půle,
gól už však nebyl uznán. To už
však Dream teamu nevadilo, protože postup do finále je neminul.
Ve finálovém utkání za početné
divácké obce se ujala vedení
Skalka, ale olomoučtí se postupem času dostávali blíž a blíž k
soupeřově brance a nakonec se
jim podařilo zápas otočit ve svůj
prospěch. Poslední hvizd a
oslavy ze zisku poháru. Ten jim
předala patronka turnaje, senátorka Božena Sekaninová,
spolu se sladkým dortem a finanční odměnou 10 tisíc korun.
Výsledky vítěze turnaje, olomouckého Dream teamu:
Základní skupina:
FC Ultra 5:0, Pentaco Boskovice
2:1, Smržičtí béci 2:0, Červánky
Rájec 3:0
Osmifinálová skupina:
Likérka Moravské Prusy 3:1, 1.
FC BETIS 1.2, Hustler Team 5:0
Čtvrtfinále:
Olpran Olomouc 3:0
Semifinále:
1. FC BETIS 1:0
Finále:
FC Skalka 2:1
Další zpravodajství z krumsínského turnaje na straně 18.

Bahenní fotbal. Na hřišti v Olšanech u Prostějova se
hráči 1. HFK Olomouc utkali v rámci přípravy s béčkem Slovácka. Po nočním dešti byla hrací plocha v Olšanech na
některých místech hodně promáčená. Doplatil na to mladík ze Slovácka, kterého „vykoupala“ holická posila z Bystrce Stanislav Zedníček.
Foto Stanislav Heloňa

E-MAILOVÁ ADRESA PRO VŠECHNY
SPORTOVNÍ PŘÍZNIVCE:

sport@vecernikpv.cz
Číslo týdne

Těšíme se na vaše názory týkající
se sportovního dění v našem regionu.
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Čtyři zápasy = čtyři výhry. Taková je bilance
Radka Štěpánka a Tomáše Berdycha
v zápasech čtyřhry na Davis Cupu.
Více čtěte na straně 24

Výrok týdne
„Těší mne, že vulgarit
v soutěžích
mládeže ubylo,“
řekl Vladimír Trunda, šéf okresního fotbalového svazu k minulému fotbalovému ročníku
Více čtěte na straně 18

Barometr týdne
Štěpánek, Berdych

si drží neporazitelnost v utkáních čtyřher v Davis Cupu.
Výborně, hoši, jen tak dál.

Tým Hlučína

se nedostavil na turnaj v Krumsíně a zamotal tak hlavu pořadatelům. Hlučíne, takhle tedy ne!

Vítěz krumsínského turnaje Haná Cup 2009, mužstvo Dream Team z Olomouce.

Jestřábi za tři týdny na led!
Kádr se pomalu začíná skládat
Léto je sice v plném proudu,
ale v hokejovém oddílu Jestřábů se vše pilně připravuje
na novou sezonu. Jak si
většina hokejových fanoušků
dobře vzpomíná, ve stejnou
dobu loňského roku se situace kolem chodu a existence
samotného
klubu vyvíjela poněkud jiným, dramatičtějším směrem.
Zimní stadion byl pro
hokejový oddíl uzavřený, objevovaly se
spekulace o prodeji
klubu do Uherského
Hradiště (které byly
tehdy opravdu jen
plané). Prostějovský
celek vyjel na led až v
druhé polovině srpna,
bez letní přípravy, což
ale v porovnání s rokem
předchozím, kdy u týmu
zkoušel prapodivné kanadské systémy mladičký trenér Stloukal,
nebylo plánované. Zkusit to s takovým postupem
při
použití

známého sloganu Do třetice
všeho dobrého?
O takové přípravě na sezonu
prostějovský kormidelník Aleš
Flašar (na snímku z archivu)
určitě ani na chvíli neuvažoval.
Letošní letní příprava se po

dvou letech zase vrátila do vyzkoušených a zaběhnutých kolejí. „Kluci od první poloviny
května potili krev na suchu,
která skončila s posledním
červnovým dnem. Na ledě se
sejdeme počátkem srpna, kdy
bruslení budeme ještě
kombinovat s tréninky
na suchu, trénovat budeme 5 x týdně“, hlásí
kouč. K soupisce
týmu uvedl, že pomalu začíná získávat
reálnou podobu (soupis podepsaných hráčů
najdete na straně 21).
„V hledáčku jsou
velmi zajímavá jména,
ale dokud to není
černé na bílém, nehodilo by se o nich zatím
mluvit“, ponechává
rozluštění Flašar na
později.
Více o přípravných
zápasech a vyhlídkách
jeho celku pro nadcházející sezonu přineseme v příštích
vydáních.
-pez-
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EFEKT PLUS
spol. s.r.o.

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

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

Marie Pujmanové, Prostějov 4 520,Tylova, Prostějov
5 000,Dolní, Prostějov
6 000,Wolkerova, Prostějov
6 000,Pražská, Prostějov
6 500,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.:605 070 842
Tel.:732 231 126
Tel.:605 070 842
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842

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

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

Moravská, Prostějov
info v RK
Ant. Slavíčka, Prostějov 750 000,Karlov, Prostějov
790 000,Jana Zrzavého, Prostějov 830 000,Dolní, Prostějov
1 020 000,Západní, Prostějov
1 040 000,Dolní, Prostějov
1 040 000,Krasická, Prostějov
1 074 000,Dolní, Prostějov
1 120 000,Rumunská, Prostějov
1 150 000,B. Šmerala, Prostějov 1 150 000,Dolní, Prostějov
1 200 000,Tylova, Prostějov
1 440 000,Západní, Prostějov
1 450 000,Západní, Prostějov
1 480 000,Jezdecká, Prostějov
1 481 220,Václava Špály, Prostějov 1 525 000,Jezdecká, Prostějov
1 547 670,Moravská, Prostějov
1 600 000,Jezdecká, Prostějov
1 615 680,Jezdecká, Prostějov
1 615 680,B. Šmerala, Prostějov 1 649 000,Krasická, Prostějov
1 650 000,Šlikova, Prostějov
1 690 000,Jezdecká, Prostějov
1 700 250,Vojáčkovo nám., Prostějov 2 100 000,Jezdecká, Prostějov
2 353 410,Jezdecká, Prostějov
2 353 410,Jezdecká, Prostějov
2 363 410,Vojáčkovo nám., Prostějov 2 390 000,sídl. E. Beneše, Prostějov 2 560 000,Krasická, Prostějov
2 620 000,-

Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.: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.: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.:731 704 904
Tel.:732 231 126
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
750 000,1+1 Přemyslovice
950 000,2+1,1+1, Výšovice
1 640 000,3+1 Krasická, Prostějov
1 650 000,2-5+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

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: 1 700 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

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

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

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

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 450 000,-

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 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

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

- 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

- 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

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

REAL
SPEKTRUM

realityarea@volny.cz

KOMERCE – pronájem – PROSTĚJOVSKO:

KOMERCE – prodej – PROSTĚJOVSKO:

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

POZEMKY
Prodej st.pozemku 152m2 v centru města na
výstavbu polyfunkčního domu o 3 NP. Vydáno
platné st. povolení!
Cena: v RK
Prodej dvou st. pozemků na RD v
Mostkovicích. Veškeré ing. sítě. Výměra 693m2
a 994m2.
Cena: 1600Kč/m2
Prodej st. pozemku 839m2 ul. Olomoucká,
Držovice, vhodný na komerci.
Cena: 1 050 000Kč
Prodej st. pozemku o výměře 564m2 na RD v
Prostějově - Čechovicích. Cena:1090,-Kč/m2
Prodej pozemku 22 300m2 na výstavbu
RD v Držovicích.
Cena: 690,-Kč/m2
Prodej st. pozemku na RD 1980m2 v
Držovicích, ul.Smržická, veškeré ing. sítě,
stavební povolení na RD! Cena: 1 500 000 Kč

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,-

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

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,Rejskovaul.
Pronájem bytu v kompletně zrekonstruovaném domě
vcentruměsta.Bytjenezařízený,kompletnězrekonstruovaný,sam.topení,novákuch.linka,koupelna,plovoucí
podlahy, plast. okna. Možnost parkování v uzav. Dvoře.
Kbytusklep. Cena:3+kk,70m2,Kč8000,-/měs.+ink.

NOVINKA!

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
Pronájembarushernou,vhodnéijakoobchod.2výlohy,
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+kk,Rejskovaul.
Kč8.000,-/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, klidné bydlení v atraktivní lokalitě. 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
 2,5+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, zateplená fasáda. V
bytěšatnaavest.skříně.RSP89
Cena:1150000Kč
 2+1 – K. Svolinského: družst./panel. (možnost
převodudoos.vlastnictvíaplatbyhypotékou),2.p./
ze 4, výtah, vl. etážové topení, lodžie, vest. skříně a
komoravbytě,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./ze7,nový
výtah, v rekonstr. domě s plast. okny; byt po úpravách,vkrásnélokalitě.RSP279
NOVINKA:1290000Kč
3+1–E.Beneše:os.vlast./panel.,7.p./ze7,výtah,
vrekonstr.doměsplast.okny;příjemnáaklidnálokalita,možnostvyužitíhypotéky.RSP358
Cena:1290000Kč
3+1–E.Beneše:os.vlast./panel.,2.p./ze7,výtah,
2 lodžie, plast. okna, komora v bytě, ihned volný, v
revital.domě RSP229
Cena:1500000Kč
 3+1 – Klenovice na Hané: os. vlast./cihl.,
1.patro, po rekonstrukci – nová kuch. linka, dlažby,
plast.okna…;velkáterasa.RSP199
Cena:1500000Kč
 3+1 - Šmeralova: družst./panel., byt asi rok po
kompletrekonstrukcivč.zděnéhobyt.jádra–nová
kuch. linka, koupelna, podlahy, dveře…; v bytě
šatna, plast. okna se žaluziemi, nová lodžie, v revitalizovanémdomě.RSP129 Cena:1800000Kč

PRONÁJEM

1+1 – Sádky: cihl. byt v přízemí, vl. topení, ihned
volný
NOVINKA:5500Kčvč.ink
1+1–Karlov:nezařízenýcihl.byt,plast.okna,vl.
topení,ihnedvolný
Cena:4000Kč+ink
1+1 – sídl. E. Beneše: nezařízený byt, s plast. okny,ihnedvolný
Cena:5900Kčvč.ink
1+1 – C. Boudy: nezařízený byt s vlast. topením,
volnýihned
Cena:6300Kčvč.ink
1+1 – Sídl. svornosti: nezařízený cihl. byt s
novým etážovým topením, po úpravách, ihned
volný
Cena:4500Kč+ink
1+1 – Sídl. svobody: nezařízený byt v přízemí rekonstr.domu,ihnedvolný Cena:5200Kč+ink
2+kk – Raisova: luxusní, část. zařízený cihl. s vl.
topením,ihnedknastěhování
Cena:9000Kčvč.ink
3+1 – E. Beneše: nezařízený byt v 5.patře, volný
od1.8.09
Cena:8500Kčvč.ink
3+1 – E. Beneše: nezařízený byt se šatnou, plast.
okny a 2ma lodžiemi v rekonstr. domě; volný
ihned
Cena:9000Kčvč.ink
3+1 – Komenského: nezařízený cihl. půdní byt,
2.patro, ihned volný; vl. etážové topení, volný
ihned
Cena:9000Kčvč.ink

www.realspektrum.com

Reality

13. července 2009
REALiTNí KANCELÁŘ

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
www.ackoreality.cz
zelená linka: 800 107 014
BYTY:
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
Byt4+1V.Špály,OV/panel,90m2,7.p.,lodžie,bytjenadstandardně amodernězrekonstruovaný.
2000000,-Kč
Novinka! Byt 3+kk Studentská, DB/cihla, 100 m2, v novostavbě, vlastní plyn topení, prostorné a moderní bydlení
1950000,-Kč
Byt3+1Moravskáslodžií,OV/cihla,2.p.,75m2,lodžie.
1 490 000,- Kč
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:
Pronájembytu3+1,KostelecnaHané,OV/cihla,2.NP,78
m2,lodžie,sklep,klidnálokalita,6kmodPV. 8500,-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
Objekt přízemního rodinného domu 4+1 Drozdovice, zast.
pl. 285 m2, poz. 1428 m2, plyn, kanalizace, voda vl. i obecní.
Lokalitablízkocentraurybníka.Vhodnénarestauracisvenkovnímposezením,penzion,sídlofirmyatd.
3600000,-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

◘ 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.

Tel.: 606 922 838

Dřevnovice - RD 3+1 s garáží, přízemní, po rekonstrukci, plynové vytápění, vl. studna, Okrasná zahrádka, posezení s krbem. Pěkný stav. Cena 1.680 tis. Kč

RODINNé DOMY, CHATY

*NOViNKA*Prodejrekreačníchaty1+1Bělecký
Mlýn, WC suché, el. 220V/380V, vytápění lokální na
TP, zastavěná plocha 40m2, zahrada 480m2. U chaty
studánkaspitnouvodou.Klidnémístoupotoka.
Cena230.000Kč–DOPORUČUJEME!!
* NOViNKA * RD v Prostějově – prodej spoluvlastnického podílu ve výši 5/8 na cihlovém rodinném domě a zahradě nedaleko centra města. Podíl
tvoří byt 3+1, 95m2, v přízemí, k celkové rekonstrukci. Vytápění WAW, parkety, sklep. Zast. plocha
161m2, zahrada 206m2. Vhodné i jako sídlo firmy,
kanceláře.
Cena za podíl činí 1.600.000Kč.
* RD 2+1 ve Vícově, cihlový, udržovaný, nová
eurookna a plynový kotel. V přízemí jsou 2 pokoje,
kuchyň, koupelna, WC a vstupní hala. V patře je 1
pokoj a terasa 15m2. Sklep 16m2, kotelna, prádelna a špajz, zděná garáž. Zastavěná plocha 370m2,
zahrada výměra 1050m2. Klidná lokalita na okraji
obce u lesa.
Cena 1.980.000Kč.
* RD 6+1 v Plumlově, dvougenerační, cihlový,
plastová okna, nová střecha, rozvody vody a plynu,
dva sklepy, dvojgaráž, veškeré IS, obytná plocha
150m2, pozemek 1100m2. Klidná lokalita s naprostým soukromím !!
Cena 2.980.000Kč.
Tel.:606 922 838
BYTY

* Prodej bytu 3+1, Prostějov, ul. Šlikova, OV,
cihla, 2 NP, 75m2, nová plastová okna, dlažba,
renovace parket, 2x balkon, nová střecha a stupačky, sklep, garáž + parkování u domu.
Cena 1.650.000Kč – DOPORUČUJEME !!
*Prodejbytu1+1,Prostějov,ul.Dobrovského,
DB, panel, 5 NP, 38m2, nová plastová okna,
balkon, zateplení, střecha, výtahy - dům je po
celkové revitalizaci, sklep. Parkování u domu.
Cena 790.000Kč – SLEVA !!
*Prodejbytu1+1,Prostějov,ul.Tovačovského,
OV, cihla, 1 NP, 37m2, plast. okna, sklep, byt po
rekonstrukci bez dalších investic. Parkování u
domu.
Cena 840.000Kč - SLEVA!!
Tel.: 606 922 838
POZEMKY

* NOViNKA* Prodej zahrady v Bílovicích o
výměře 400m2. Na pozemku je kopaná studna
hluboká 4 metry, u pozemku je plyn a elektřina
220V/380V, kanalizace není. Klidné místo k
bydlení 7 km od Prostějova – možnost výstavby
rodinného domu !!
Cena 215.000Kč.

www.reality-domino.cz

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

Prostějov – RD 3+1, přízemní v řadové zástavbě, po
částečné rekonstrukci, plast. okna, dvorek, zahrádka.
Cena 2.700 tis. Kč.

Prodej RD 1+1 v Přemyslovicích, vhodný i jako
chalupa, samostatně stojící, pozemek 443 m2, stodola,
vjezd na zahradu.
Cena 380 tis. Kč

Suchdol – RD 2+1 s průjezdem, obecní voda, plyn před, malá
předzahrádka,vhodnýijakorekreačníchalupa. Cena350tis.Kč
Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice, Čechovice,
Alojzov a Mostkovice.

Byt 3+1, Dr., panel, po rekonstrukci, Němčice
Cena 1.099 tis. Kč
Byt 1+KK, OV, panel, v PV
Cena 635 tis. Kč
Byt 1+1, OV, panel, v PV
Cena 799 tis. Kč
Byt 1+1, Dr., panel, v PV
Cena 848 tis. Kč
Byt 1+KK, OV., panel v PV
Cena 899 tis. Kč
Byt 2+1, panel, Dr., PV
Cena 999 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV Cena 1.000 tis. Kč
Byt 2+1, OV, panel, pěkná lokalita, v PV Cena 1.100 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV Cena 1.200 tis. Kč
Byt 2+1, Dr., cihla, nízké náklady v PV Cena 1.210 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV Cena 1.155 tis. Kč
Cena 1.260 tis. Kč
Byt 2+1, Dr., cihla, po rekonstrukci, v PV
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV
Cena 1.365 tis. Kč
Byt 2+1, OV, cihla, v PV
Cena 1.390 tis. Kč
Byt 3+KK, Dr, panel, v PV
Cena 1.290 tis. Kč
Byt 3+1, OVpanel, v PV
Cena 1.365 tis. Kč
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
Pěkný byt 3+1, v OV, panel, po rekonstrukci, v PV
Cena 1.470 tis. Kč
Byt 3+1, OV, panel, po rek., v PV
Cena 1.699 tis. Kč
DALŠí NABíDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz
CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
BYT Či DŮM?
STAČí JEN ZAVOLAT A MY VÁS RÁDi
NAVŠTíVíME A VŠE ZA VÁS ZAŘíDíME

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+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 Žeranovská OV, cihla 75m2+lodžie, sklep.
Cena 1.599.000 Kč + možnost garáže za 120.000Kč
T:739 322 895
3+1 Tylova OV, cihla 75m2+lodžie, sklep. Cena
1.649.000 Kč
T:739 322 895
3+1 Žeranovská OV, cihla 75m2+lodžie, sklep. Cena
1.599.000 Kč
T:739 322 895
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 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

590.000Kč
T:723 335 940
St. Poz. Služín 473m2 a 866m2 360Kč/m2
T:732 285 189
St. Poz. Určice 1400m2 sítě v dosahu Cena 650Kč/m2
T:723 335 940
St. 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+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

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
810tis 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 OV, PV C. Boudy
1.650tis Kč
3+1 DV, PV, garáž, zahrada
2.200tis Kč
RD Kostelec na Hané, novostavba 5+1, garáž,
dílna, bazén.
2.490tis 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.
790tis Kč
2+1 DV, PV Šárka. cihla.
990tis Kč
3+1 OV, PV Sídl. Svobody, po rek. 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
T. G. Masaryka 30, 796 01 Prostějov (pasáž Mika)
Tel.: 774506771, 774106771, 582330758
E-mail: vasereality-pv@vaserality-pv.cz
www.vasereality-pv.cz

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

Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz
www.reality-domino.cz
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RD 5+1 k nastěhování,dvorek,zahrada
Prostějov
2.200.000,-Kč
RD – zem.usedlost,louky Raková u Konice
1.600.000,-Kč k jednání
Byt OV 3+kk kvalitní- Prostějov ,Podjezd
1.870.000,-Kč
Byt OV 2+1 ul. Dolní, Prostějov 990.000,-Kč
RD dvougener. patrový , 2+1 a 3+1 Prostějov
2.100.000,-Kč
RD 2+1 Ohrozim
800.000,-Kč
RD 6+1 Smržice,
7.500.000,-Kč
RD 1+1 Měrovice na Hané
640.000,-Kč
RD / chalupa Raková u Konice 515.000,-Kč
RD 3+1 Vřesovice
695.000,-Kč
RD/chalupa k rekonstrukci 2+1 Buková u
Protivanova
230.000,-Kč
RD 2+1 Slavětín u Litovle
890.000,-Kč
RD 2x 3+1 Nová Ves u Litovle1.580.000,-Kč
RD Vranovce, okr.Prostějov
1.190.000,-Kč k jednání
RD 5+1 Drysice, okr. Vyškov 1.350.000,-Kč
RD kvalitní -2,5 + 1 Slatinice, okr. Olomouc
2.200.000,-Kč
Pozemek ke komerci 11400m2 – Olomouc
490,-Kč/m2
Pozemek ke komerci 44400m2 – Lutín okr.
Olomouc
800,-Kč/m2
Pozemek ke komerci 50800m2 – Olomouc
900,-Kč/m2
Pozemek pro stavbu polyfunkční domu
1.900.000,-Kč
600m2 – PV
Budova ke komerci 400m2 plocha – Olomouc
centrum
6.750.000,-Kč
Stavební pozemek na RD v PV 410m2
850.000,-Kč
Stavební pozemek na RD v PV 1367m2
2075,-Kč/m2
Stavební pozemek na RD ve Vřesovicích
917m2/ 380.000,-Kč
2 Stavební pozemky , Kralice na Hané
600 / 700,-Kč/m2
1 stavební pozemek , Kelčice – Vranovice
475,-Kč/m2
RD 4+1 Savín u Litovle
1.100.000,-Kč
RD 5+2 Čelechovice, okr. Prostějov
3.100.000,-Kč
Hledáme k odkoupení pole, louku
od 10.000m2 a více v okrese Prostějov.
Hrozí Vám exekuce- poradíme
Volejte 606742419

Prostějov – Jezdecká
Stavba dokončena - poslední volné byty

Byty
Výměra
Cena
____________________________________________
2+kk
52m2
1.351.220,- Kč
2+kk
65m2
1.427.670,- Kč
2
2+kk
69m
1.645.680,- Kč
2
2+kk
72m
1.580.250,- Kč
2
2+kk
85m
2.122.110,- Kč
2
3+kk
89m
2.233.410,- Kč
____________________________________________

DOMY - prodej

Polkovice
samost., 160m2, 230.000,- Kč
Lešany
řadový, 560m2, 1.449.000,- Kč
Kostelec n/H
4+1, 180m2, 1.249.000,- Kč
Smržice
řadový, 170m2, 1.750.000,- Kč

POZEMKY – prodej

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

BYTY – prodej

PV – Šárka
PV – Kap. O. Jaroše
PV – Tylova
PV – Hybešova
PV – Moravská

2+1, 55m2,
3+1, 78m2,
3+1, 76m2,
2+kk, 42m2,
3+1, 75m2,

1.195.000,- Kč
1.650.000,- Kč
1.750.000,- Kč
899.000,- Kč
1.630.000,- Kč

BYTY – pronájem

PV – Vápenice
1+kk, 46m2, 7.300,- Kč/měs.
PV – Nám. Spojenců 3+1, 117m2, 6.500,- Kč/měs.
PV - Komenského 2+1, 80m2, 8.000,- Kč/měs.

POPTÁVKY

A další nemovitosti najdete
na www.oknorealit.cz
OKNO REALIT IGIVEX s. r. o.
Hanáckého pluku 1498/3
779 00 Olomouc, www.oknorealit.cz,
tel. 606 742 419 p. Studený
tel. 844 111 141

VYKOUPíME VÁŠ BYT NEBO DŮM ZA HOTOVé

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

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

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

Uzávěrka
inzerce je
vždy čtvrtek
ve 14.00
hodin

Prodej Chaty 2+kk, Protivanov, okrasná zahrada 547 m2, vl.
studna, el., wc, parkování. Krásné prostředí. Cena: 530.000,- 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
Prodej RD 4+1, Bedihošť, s vjezdem a zahradou, plocha pozemku 1036 m2
Cena: 1.300.000,- Kč
Byt 1+1, OV, 33 m2, lodžie, panel, PV – M. Pujmanové
Cena: 650. 000,- Kč
Byt 1+1, OV, 35 m2,panel, lodžie, PV–A. Slavíčka
Cena: 740.000,- Kč
Byt1+1,OV,42m2, panel,lodžie,PV–Nahrázi
Cena:885.000,-Kč
Byt 1+1,OV, 39 m2, cihla, PV – Krasická Cena: 950.000,- Kč
Byt 3+1,OV,74 m2, panel, PV – italská Cena: 1.125.000,- Kč
Byt 2+kk, OV, 59 m2, cihla, PV–Krasice Cena: 1.320.000,- Kč
Byt 3+1, OV, 65 m2, panel, PV – E. Beneše
Cena: 1.345.000,- Kč
Byt 3+1,OV,76 m2, cihla, PV – Tylova Cena: 1.650.000,- Kč
Pronájem bytu 1+1, 39 m2, PV – E. Beneše
Cena: 5.900,- Kč včetně inkasa
Pronájem bytu 2+1,cihla,60m2, PV-sídl. Svornosti
7.500,-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
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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.

Zavedený salon na Plumlovské ul.
přijme kadeřnici na ŽL, možno i po
vyučení, zaškolíme. Info na tel.: 774
834 789, 737 229 293. ZAJÍMYAVÝ
NÁJEM.

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

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

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

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.

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 udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic,
Nové Dědiny aj. Částečná rekonstrukce možná. 777 231 606.
Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2 +
1 v Prostějově. Tel.: 739 322 895.
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.
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 ihned. 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 DB 2 + 1, 60 m2, sídl.
Hloučela. Cena dohodu. Tel.: 603 992
585.
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.

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.
Pronajmu cihl. byt 1 + 1, 47 m2, s balkonem po rekonstrukci. Ul.
Slovenská, 5.500 Kč + ink. Tel.: 739
65 65 57

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
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.
Chceš 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!

Pronájem prodejny Svatoplukova ul.,
35 m2 + skladových prostor nebo kanceláře 55 m2. Info na tel.: 608 62 09
23.

Pronajmu byt 2 + kk, po rekonstrukci,
částečně vybavený. Tel.: 608 328 617.
Dlouhodobý pronájem 3 + 1,
Manhardova ul., Cena 8.500 Kč + ink.
Tel.: 777 108 362.
Prodám pozemek v k. ú. Ohrozim, výměra 700 m2, Čubernice – Kobylí hlava. Cena dohodou. Tel.: 733 660 521.

Pronajmu nebytové prostory ve Vodní
ulici číslo 5. Nynější prodejna sekáče.
Tel.: 732 864 744.

Prodám rodinný dům 5km od
Prostějova. Cena: 780.000,-. Tel.: 777
88 11 88.

Pronajmu garáž na Krapkové ul. vedle vodárny. Tel.: 608 871 701.

Prodám RD 2 + 1, zahrada, bez RK,
Zdětín. Tel.: 732 927 969.

Pronajmu větší podkrovní byt 2 + 1
(72 m2) se 2.lodžiemi v centru. Nájem
včetně inkasa 8.000 Kč. Tel.: 608 425
878.

Prodám cihl. byt 2 + kk s lodžií po celk.
rek., plast. okna, ul. Raisova, cena 1,1
mil. Kč. Možná sleva. Tel.: 608 267
230.

Sídl. E.Beneše – prodám byt v OV:
3 + 1, 7.p./7, 1.390.000 (výhled)
3 + 1, 3.p./7, 1.350.000 (standard)
1 + KK, 2.p./7, 850.000 Kč
Udržované byty, volné ihned, ceny
k jednání. Tel.: 775 201 942.

Pronájem zařízeného 2 + 1 v RD v
Seloutkách. Cena 6.500 Kč/měs. vč.
inkasa, tel.773 689 221.

Pronajmu byt 1 + 1 na ul. St. Manharda
35 – 37. Informace na tel.: 608 733
571.

www.pregoreality.cz
Prostějovičky RD 3 + 1, 2 + 1,
2.560.000 Kč. Otaslavice RD 2 + 1
270.000 Kč. Želeč RD 3 + 1,
1.400.000 Kč. Otaslavice zahrada, u
lesa se sklepem a základy na chatu,
120.000 Kč. PV byt 1 + 1, 775.000 Kč.
Tel.: 777 88 47 42.

Prodám byt 1 + 1 Dolní ul. Plastová
okna, nová koupelna, kuchyň, 5. p.
Nevolat RK! Cena dohodou. Tel.: 777
765 130.

Příjmu řidiče na Lesovůz-Man praxe
s hydr. Rukou podmínkou. Nástup
možný ihned. Tel.: 777776771
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 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 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.

Hledám domek k celkové rekonstrukci, demolici do 20 km od PV. Volejte
733-340168.

Pronájem 3 + 1 v RD se zahradou, PV.
Cihlový byt cca 72 m2, kuch. linka, jinak nezařízený, volný od 23.8. Tel.:
733 340 168 cena 6.000 Kč + inkaso.

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.

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

Prodám RD 7 + 1 Kostelec na Hané,
cena 2.340.000 Kč. Tel.: 724 337 984.

Prodám RD v Brodku u Konice. Tel.:
732 265 011 po 16.00 hod.
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 nový mezonet. byt 3+1 v
PV, 92 m2. 602840145.
Prodám 1+KK 38m2 Krasická ul.
Balkon, sklepní kóje, vestavěná skříň,
kuchyňská linka + spotřebiče. Volný
ihned. 1110000Kč. Tel.: 775709407
Pronájem kancelářských prostor v
blízkosti centra Prostějova. Tel.: 724
111 453.
Cenu za váš dům zaplatíme v hotovosti. Tel.: 774 414 525.
Od 15.8.2009 k dispozici nájem nové
garáže Myslbekova ul. (sídl. Západní),
30 m od budovy Galy. Tel.: 777 011
148.
Pronájem 1+kk a 2+1 v PV. Tel.: 722
912 715.
Prodej bytu 1 + 1 v PV. Tel.: 722 912
715.
Přenechám pronájem nebytových
prostor 30 m3 vhodné na obchod nebo
rychlé občerstvení. Tel.: 774 345 889.
Nájemné 6.000 Kč.
Prodám nebo pronajmu nadstandardní
byt 3 + 1 v PV. Cihla, OV, v centru.
Tel.: 774 438 817. Cena dohodou.

zvířata
Hledám novou paničku/ka, která mi
bude dobrou společnicí. Jsem 10tiletý
kokr, zvyklý žít v bytě.
Tel.:724929619
Výcvik psů, hlídání psů po dobu vaší
dovolené. Tel.: 604 188 648.

seznámení
51/175 rozvedený, s vyřešenou minulostí
hledá touto cestou ženu přiměřeného věku
k váženému seznámení.Tel.: 728 117 337.

Dokončení řádkové
inzerce
na straně 20.

Pro karieru hledám i bývalé sportovce. Zaškolím. Spěchá. Tel.: 723 306
068.
Přijmeme pracovníky-ce do nových
poboček. Požadujeme spolehlivost,
samostatnost, čistý TR. Nabízíme zaškolení, výdělek 30 - 50 000
Kč/měs. Nehledáme dealery. Tel. 605
254 556
Vydělávej obchodováním na burze
min. 300 EURO denně. Možnost i pro
laiky a začátečníky. Tel. 603 342 281.
Broker consulting a.s.
Nezávislý finanční konzultant
Hledá vhodné spolupracovníky
na pozici konzultant, obchodník
– obchodní zástupce – firemní
specialista.
Požadujeme: SŠ nebo VŠ vzdělání
-spolehlivost, flexibilitu,
samostatnost
-komunikativnost, příjemné
vystupování
-obchodní zkušenosti vítány
Nabízíme:
-zázemí stabilní a dynamicky
rozvíjející se finanční skupiny
Jasná pravidla kariéry
-vzdělávání, příspěvek na auto,
mobil, notebook
Atraktivní ohodnocení
Životopis zasílejte:
roman.sevcik@bcas.cz
nebo volejte na 777 88 26 44.
Hledám do nově otevřeného baru penzionu servírku/číšníka praxe výhodou. Tel.: 777 27 94 94.
Pronajmu pracovní místo na kosmetiku, pedikúru, kadeřnictví. Informace
na tel.: 731 11 52 50.
Přijmeme pracovníka-ci na pozici nákup – expedice. NJ nutný. Spěchá!
Kontakt: 602 58 00 31.
Firma ALLWINDOOR s.r.o. provoz Mostkovice hledá schopné lidi na
pracovní pozice:
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE- SŠ
vzdělání, praxe výhodou, práce s PC,
řidičský průkaz sk. B, časová flexibilita, samostatnost, příjemné vystupování.
DĚLNÍK DO VÝROBY PLASTOVÝCH OKEN do dvousměnného provozu – manuální zručnost,
praxe výhodou, časová flexibilita, samostatnost. Nástup dle dohody.
Profesní životopisy posílejte co nejdříve na porizkova@allwindoor.cz
nebo volejte na tel.: 725 761 023. Dále
hledáme MONTÁŽNÍ SKUPINY
na ŽL na montáže plastových oken,
dveří a doplňků ve středních a jižních
Čechách v termínu září 2009 – březen
2010.
Přijmeme řidiče sk. C, E, na MKD.
Nástup ihned. Tel.: 582 38 47 71.
GENERALI POJIŠŤOVNA
vypisuje výběrové řízení na pozici samostatný poradce. Fixní plat, zkušenosti vítány, maturita podmínkou.
Tel.: 777 85 85 07.

prodám

práce
www.domajob.cz
www.pracedomu.info
Hledám dva schopné lidi na pobočku
v PV, kteří chtějí budovat a jsou
ochotni neustále se vzdělávat.
Kontakt: 774 090 444.
Přijmeme obchodního manažera/ku pro nové periodikum v
Olomouckém kraji. Vhodné i na
vedlejší pracovní poměr. Nástup
možný ihned. Zajímavé provize.
Tel.: 608 706 148.
Hledám muže – ženy komunikativní,
spolehlivé a organizačně schopné.
Tel.: 736 14 54 11.
Hledám brigádnici na opravy, úpravy
oděvů.NejlépenaMD.Tel.:737421421.
Vyučen obráběč kovů s praxí brusič
nástrojů hledá práci v PV a okolí. Tel.:
774 250 224.
Centrum zdraví v Prostějově.
Ihned zapracujeme do nových pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644
Přijmeme telefonisty/tky k firemním
účelům s možností z domu. S nástupem 9 – 16.500 Kč měsíčně. Info 731
371 785.
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.
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
Přijmeme řidiče na MKD. Tel.: 603
534 795.
Fa AUTOELEKTRO BURIÁNEK,
přijme vyučeného automechanika
obor elektro. Tel.: 603 216 232.
REAL MORAVIA
STÁLE HLEDÁ SKVĚLÉ LIDI.
Tel.: 602 551 878.

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.
Koupím starší fošny. Tel.: 774 809
741.

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
prodej jablek již od 7 Kč
(pro maloodběratele
i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465

Výkonnou svářečku do dílny. T.: 777
632 583.

Prodáváme a přivezeme zdravé ovoce a zeleninu z vlastní produkce v jakémkoliv množství brambory, meruňky, višně, zelí, cibuli, nakladačky… Tel.: 722 627 038.

oznámení

Koupím starý nábytek i z chrom. trubek do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále. Tel.:
721 681 894.

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

Chorvatsko SEGET VRANJICA.
Apartmány v soukromí od 10ti metrů od
moře, klidná lokalita bez magistrály, klimatizace, terasa s výhledem na moře,
parkování/garáž, TV + sat.
Info: www.vranjica.eu

13.července 2009

Dream Team si splnil svůj sen! V pátek proběhl losovací aktiv OFS
Finále zatím 1:1. Diváci si na vítěze musejí ještě dvanáct minut počkat
(Dokončení ze strany 13)
Je16:00 odstartováno. První
celky z šedesátičlenného startovního pole otevřely celovíkendové fotbalové klání v
Krumsíně. Počasí v páteční
podvečer fotbalistům příliš ne-

přálo, když zápasy musely být
v průběhu 2 krát přerušeny. Již
před samotným turnajem hrůzu nahánějící jméno Relaxu ve
startovní listině splňovalo
oprávněné obavy. Jeho hráči si
ve skupině udělali střelnici a s

plným počtem bodů při skóre
24:4 postoupili společně s
týmem FC Stavaři do nedělních bojů.
Ve skupině ho napodobil tradiční
účastník turnaje, mužstvo Peliny
Choceň, kteří také ani jednou ne-

Výsledky turnaje:
VÝSLEDKY TURNAJE:
Základní skupiny:
PÁTEK:
Skupina A
Nasazení do skupin: 1. Relax Prostějov, 2. FC United Vyškov, 3. Vekra, 4. Dukla Prostějov, 5. FC Stavaři
Relax Prostějov FC Stavaři 4:3, Dukla Prostějov FC United
Vyškov 1:2, Vekra - Relax Prostějov 1:4, FC Stavaři - Dukla Prostějov 2:2, FC United Vyškov Vekra 0:4, Relax Prostějov - Dukla Prostějov 7:0, FC United Vyškov - FC Stavaři
1:4, Vekra - Dukla Prostějov 0:3, Relax Prostějov - FC United Vyškov 9:0, Vekra - FC Stavaři 1:2,
1. Relax Prostějov
4
0 0 24:4 12
2. FC Stavaři
2
1 1 11:8 7
3. Dukla Prostějov
1
1 2 6:11 4
4. Vekra
1
0 3 6:9 3
5. FC United Vyškov
1
0 3 3:17 3
Skupina B
Nasazení do skupin: 1. Peliny choceň, 2. Quatroccento, 3.
MFC Lazio Kamzík, 4. Rychlá rota, 5. 1. FC Krumsín „B“
Peliny choceň - 1. FC Krumsín „B“ 6:0, Rychlá rota Quatroccento 2:4, MFC Lazio Kamzík - Peliny choceň 1:5, 1. FC
Krumsín „B“ - Rychlá rota 1:0, Quatroccento - MFC Lazio
Kamzík 0:2, Peliny choceň - Rychlá rota 7:0, Quatroccento 1. FC Krumsín „B“ 2:1, MFC Lazio Kamzík - Rychlá rota
2:0, Peliny choceň Quatroccento 3:1, MFC Lazio Kamzík 1. FC Krumsín „B 2:0“
1. Peliny Choceň
4
0 0 21:2 12
2. MFC Lazio Kamzík
3
0 1 7:5 9
3. Quatroccento
2
0 2 7:8 6
4. FC Krumsín „B“
1
0 3 2:10 3
5. Rychlá rota
0
0 4 2:14 0
Skupina C
Nasazení do skupin: 1. Indiana Plumlov, 2. SK Pokop Domamyslice, 3. Atletico Smržice, 4. FC RADEGAST U ZACHA, 5. Sexmeralda Prostějov
Indiana Plumlov - Sexmeralda Prostějov 5:0, FC RADEGAST U ZACHA - SK Pokop Domamyslice 0:7, Indiana
Plumlov - Atletico Smržice 2:1, Sexmeralda Prostějov - FC
RADEGAST U ZACHA 1:0, SK Pokop Domamyslice Atletico Smržice 3:0, Indiana Plumlov - FC RADEGAST U
ZACHA 4:0, SK Pokop Domamyslice - Sexmeralda Prostějov 3:0, Atletico Smržice - FC RADEGAST U ZACHA 1:0,
Indiana Plumlov - SK Pokop Domamyslice 0:1, Atletico
Smržice - Sexmeralda Prostějov 7:0
1. Pokop Domamyslice
4
0 0 14:0 12
2. Indiana Plumlov
3
0 1 11:2 9
3. Atletico Smržice
2
0 2 9:5 6
4. Sexmeralda Prostějov
1
0 3 1:15 3
5. FC RADEGAST U ZACHA 0
0 4 0:13 0
Skupina D
Nasazení do skupin: 1. MM HOS Vrchoslavice, 2. FC Kostky a Listy, 3. FC Falcons, 4. Notor Team 2009, 5. 1. FC Marciánovci
MM HOS Vrchoslavice - 1. FC Marciánovci 5:1, Notor Team 2009 - FC Kostky a Listy 0:5, FC Falcons - MM HOS
Vrchoslavice 0:3, 1. FC Marciánovci - Notor Team 2009
3:0, FC Kostky a Listy - FC Falcons 4:1, MM HOS Vrchoslavice - Notor Team 2009 9:2, FC Kostky a Listy - 1. FC
Marciánovci 4:0, FC Falcons - Notor Team 2009 6:2, MM
HOS Vrchoslavice - FC Kostky a Listy 2:0, FC Falcons - 1.
FC Marciánovci 1:1
1. MM HOS Vrchoslavice
4
0 0 19:3 12
2. FC Falcons
2
1 1 11:7 7
3. FC Kostky a Listy
2
0 2 10:6 6
4. 1. FC Marciánovci
1
1 2 5:10 4
5. Notor Team 2009
0
0 4 4:23 0
SOBOTA DOPOLEDNE 9:00
Skupina E
Nasazení do skupin: 1. AC Vyprahlo Konice, 2. FC Dynamo
Čížovky, 3. Torpedo Prostějov, 4. Morávia Moravské Prusy,
5. FC West Vyškov
AC Vyprahlo Konice - FC West Vyškov 3:1, Morávia Moravské Prusy - FC Dynamo Čížovky 2:7, Torpedo Prostějov
- AC Vyprahlo Konice 1:3, FC West Vyškov - Morávia Moravské Prusy 1:0, FC Dynamo Čížovky - Torpedo Prostějov
3:2, AC Vyprahlo Konice - Morávia Moravské Prusy 4:0,
FC Dynamo Čížovky - FC West Vyškov 3:1, Torpedo Prostějov - Morávia Moravské Prusy 0:4, AC Vyprahlo Konice
- FC Dynamo Čížovky 2:0, Torpedo Prostějov - FC West
Vyškov 4:0
1. AC Vyprahlo Konice
4
0 0 12:2 12
2. FC Dynamo Čížovky
3
0 1 13:7 9
3. Torpedo Prostějov
1
0 3 7:10 3
4. Morávia Moravské Prusy
1
0 3 6:12 3
5. FC West Vyškov
1
0 3 3:10 3
Skupina F
Nasazení do skupin: 1. Bexim Paletten, 2. Kulcao, 3. Sokol
II Prostějov, 4. SK Agrop Plumlov, 5. FC Hasan
Bexim Paletten - FC Hasan 5:0, SK Agrop Plumlov Kulcao
1.0, Sokol II Prostějov - Bexim Paletten 2:6, FC Hasan - SK
Agrop Plumlov 1:2, Kulcao - Sokol II Prostějov 1:1, Bexim
Paletten - SK Agrop Plumlov 3:1, Kulcao - FC Hasan 5:0,
Sokol II Prostějov - SK Agrop Plumlov 2:1, Bexim Paletten
- Kulcao 1:1, Sokol II Prostějov - FC Hasan 2:1
1. Bexim Paletten
3
1 0 15:4 10
2. Sokol II Prostějov
2
1 1 7:9 7
3. SK Agrop Plumlov
2
0 2 5:6 6
4. Kulcao
1
2 1 7:3 5
5. FC Hasan
0
0 4 2:14 0
Skupina G
Nasazení do skupin: 1. OLPRAN Olomouc 2. AC Zavadilka 2000 PV „B“, 3. SK Čechovice, 4. FC Hlučín, 5. Brodek
u Prostějova
OLPRAN Olomouc - Brodek u Prostějova 3:2, FC Hlučín
AC Zavadilka 2000 PV „B“ nehráno, SK Čechovice - OLPRAN Olomouc 2:4, Brodek u Prostějova - FC Hlučín nehráno, AC Zavadilka 2000 PV „B“ - SK Čechovice 3:0, OLPRAN Olomouc - FC Hlučín nehráno, AC Zavadilka 2000

PV „B“ - Brodek u Prostějova 1:2, SK Čechovice - FC Hlučín nehráno, OLPRAN Olomouc - AC Zavadilka 2000 PV
„B“ 4:0, SK Čechovice - Brodek u Prostějova 0:3
1. OLPRAN Olomouc
3
0 0 11:4 9
2. Brodek u Prostějova
2
0 1 7:4 6
3. AC Zavadilka 2000 PV „B“
1
0 2 4:6 3
4. SK Čechovice
0
0 3 2:10 0
Skupina H
Nasazení do skupin: 1. FC ULTRAS, 2. PentaCo Boskovice, 3. FC DREAM Team, 4. Smržičtí béci, 5. BC Červánky
Rájec
FC ULTRAS - BC Červánky Rájec 4:0, Smržičtí béci - PentaCo Boskovice 0:5, FC ULTRAS - FC DREAM Team 0:5,
Smržičtí béci - BC Červánky Rájec 0:2, PentaCo Boskovice
- FC DREAM Team 1:2, FC ULTRAS - Smržičtí béci 5:0,
PentaCo Boskovice - BC Červánky Rájec 1:1, FC DREAM
Team - Smržičtí béci 3:0, FC ULTRAS - PentaCo Boskovice 4:0, FC DREAM Team - BC Červánky Rájec 2:0
1. FC DREAM Team
4
0 0 12:1 12
2. FC ULTRAS
3
0 1 13:5 9
3. PentaCo Boskovice
1
1 2 7:7 4
4. BC Červánky Rájec
1
1 2 3:7 4
5. Smržičtí béci
0
0 4 0:15 0
SOBOTA ODPOLEDNE 16:00
Skupina I
Nasazení do skupin: 1. AC Zavadilka 2000 PV, 2. Likérka
Metelka Moravské Prusy, 3. 1. FC Krumsín, 4. KSK Všetuly, 5. Melkovi hoši
AC Zavadilka 2000 PV - Melkovi hoši 1:0, Likérka Metelka
Moravské Prusy - KSK Všetuly 6:1, AC Zavadilka 2000 PV
- 1. FC Krumsín 1:2, KSK Všetuly - Melkovi hoši 1:2,
Likérka Metelka Moravské Prusy - FC Krumsín 1:4, AC
Zavadilka 2000 PV - KSK Všetuly 5:0, Likérka Metelka
Moravské Prusy - Melkovi hoši 1:2, 1. FC Krumsín - KSK
Všetuly 1:1, 1. AC Zavadilka 2000 PV - Likérka Metelka
Moravské Prusy, 1. FC Krumsín - Melkovi hoši
Skupina J
Nasazení do skupin: 1. HELAS KELOC Brno „B“, 2. Botafoga Seniors, 3. Draci v práci, 4. HUSTLER Team, 5. Vodáci samíqalitní
HELAS KELOC Brno „B“ - Vodáci samíqalitní 3:0, Botafoga Seniors - HUSTLER Team 0:2, Draci v práci - HELAS
KELOC Brno „B“ 2:1, Vodáci samíqalitní - HUSTLER Team 2:1, Botafoga Seniors - Draci v práci 1:2, HELAS KELOC Brno „B“ - HUSTLER Team 1:2, Botafoga Seniors Vodáci samíqalitní 0:2, Draci v práci - HUSTLER Team,
HELAS KELOC Brno „B“ - Botafoga Seniors, Draci
v práci - Vodáci samíqalitní
Skupina K
Nasazení do skupin: 1. ARISTON 2SK, 2. Kapříci UNITED, 3. AC Vyprahlo Konice „B“, 4. FK Obora, 5. FK Orli
Vyškov
ARISTON 2SK - FK Orli Vyškov 2:0, Kapříci UNITED FK Obora 3:1, AC Vyprahlo Konice „B“ - ARISTON 2SK
0:1, FK Obora - FK Orli Vyškov 6:2, Kapříci UNITED - AC
Vyprahlo Konice „B“ 0:0, ARISTON 2SK - FK Obora 0:1,
Kapříci UNITED - FK Orli Vyškov 3:0, AC Vyprahlo Konice „B“ - FK Obora 5:0, ARISTON 2SK - Kapříci UNITED,
AC Vyprahlo Konice „B“ - FK Orli Vyškov
Skupina L
Nasazení do skupin: 1. SK Skalka, 2. FC Dolní Lhota, 3. FC
MATADOR, 4. FC Kostelec na Hané, 5. 1. FC BETIS Prostějov
SK Skalka - 1. FC BETIS Prostějov 1:0, FC Dolní Lhota FC Kostelec na Hané 7:0, SK Skalka - FC MATADOR 2:1,
FC Kostelec na Hané - FC BETIS Prostějov 0:2, FC Dolní
Lhota - FC MATADOR 2:2, FC Kostelec na Hané - SK
Skalka 1:7, FC Dolní Lhota 1. FC BETIS Prostějov 0:1, FC
MATADOR - FC Kostelec na Hané 5:0, SK Skalka - FC
Dolní Lhota, FC MATADOR - 1. FC BETIS Prostějov
Rozlosování osmifinálových skupin:
Skupina M 8-11 hod. - FC RELAX Prostějov, Helas Keloc
Brno \"B\", FC KOSTKY A LISTY, Sokol II. PV
Skupina N 8-11 hod. - FK Peliny Choceň, Kapřici United,
Indiana Plumlov, 1. FC Krumsín
Skupina O 8-11 hod - MM HOS Vrchoslavice, Bexim Paletten, FC ULTRAS, FC Stavaři
Skupina P 11-14 hod. - SK Pokop Domamyslice, SK Skalka, Brodek u Prostějova, AC Vyprahlo Konice \"B\"
Skupina R 11-14 hod. - OLPRAN Olomouc, AC Vyprahlo
Konice, FC Dynamo Čížovky, MFC Lázio Kamzík
Skupina S 11-14 hod. - Likérka Metelka Mor. Prusy, FC
Dream Team, 1. FC BETIS Prostějov, Hustler Team
Postup do čtvrtfinále:

zaváhali a při skóre 21:2 postoupili dál z prvního místa. Druhý se
umístil tým MFC Lazio Kamzík,
který výhrál rozhodující utkání s
Quattrocentem.
Ve třetí páteční skupině diváci
měli možnost sledovat obhájce
loňského prvenství Indianu
Plumlov, na kterou se však velmi
dobře připravil tým Pokopu Domamyslice, který je ve
vzájemném souboji zdolal 1:0 a
zajistil si tak bez ztráty bodu postup do dalších bojů. Na druhém
místě skončila s 9 body již zmiňovaná Indiana.
V poslední z pátečních skupin došlo k prvnímu překvapení turnaje,
kdy se předloňští finalisté a účastníci čtvrtfinále z loňského ročníku, tým FC Kostky a Listy musel spokojit jen se třetím nepostupovým místem, kdy ho za sebou
nechali suverén skupiny z Vrchoslavic a o bod před ním skončili
FC Falcons.
Utkání se kvůli dešti trochu časově posunula a tak jsme poslední
páteční hvizd rozhodčích slyšeli a
už pokročilého soumraku.
„Fotbal je pro dnešek u konce,
jdeme pařit. Hezký večer a ráno
ahoj“.
11.7.2009 (20:25)
V letošním ročníku pokračoval
pořadatel turnaje v onlinových reportážích z turnaje, které kromě
aktuálních výsledků obsahovaly
občas také kratičké informace z
dění mimo trávníky. Všechny výsledky tak mohli čtenáři sledovat
z pohodlí svých domovů, ale podle návštěvnosti se dalo usuzovat,
že vidět boje naostro je trochu jiné
kafe.
V sobotu s úderem 9. hodiny nám
na trávníky naskočila další mužstva do základních skupin, aby se
porvala o další postupová místa.
Počasí se od pátku uklidnilo a tak
se za příjemných klimatických
podmínek utkání v dopoledních
skupinách rozběhla.
Ve skupině E si postup celkem pohodlně zajistila mužstva AC Vyprahlo Konice a FC Čížovky, kde
o pořadí rozhodl jejich vzájemný
zápas, který dopadl lépe pro Konické a po výsledku 2:0 šli do nedělních bojů z prvního místa. O
třetím až pátém místě rozhodla
minitabulka vzájemných zápasů.
Další skupině vévodil favorizovaný Bexim Palleten, který zaváhal
pouze v utkání s týmem Kulcaa a
po remíze 1:1 si z prvního místa s
10 body zajistil postup. To druhým postupujícím se stal překvapivě tým Sokola II, který o bod
předstihl právě zmiňované Kulcao a postoupil z druhého místa.
Michal Varga, hráč Kulcaa by asi
nejspíš vyměnil vítězství v dovednostní soutěži, které se konala
v pauze mezi ranními a odpoledními skupinami, za postup svého
týmu.
„Tak teď už je na hřišti docela
pecen“
12.7.2009 (11:38)
Skupinu G zvládlo bez problémů
nasazené mužstvo Olpranu Olomouc s plným počtem bodů, z
druhého místa je doprovodil celek
z Brodku u Prostějova. V poslední skupině naplánované na sobotní dopoledne zvítězil tehdy ještě
neznámý budoucí vítěz Dream
Team, který s sebou do nedělního
dopoledne přibral ještě prostějovský FC Ultra.
Počasí se celou sobotu udržovalo

ke spokojenosti zúčastněných
hráčů a diváků a tak ve 14 hodin
mohlo odstartovat zápolení v posledních 4 základních skupinách
o zbývajících 8 míst.
Ve skupině I zopakovalo A mužstvo Zavadilky neštastné vystoupení svého B týmu a zůstalo před
branami vyřazovacích bojů na 3.
místě. Postup si vybojovaly celky
Likérky Moravské Prusy a domácí 1. FC Krumsín.
Celek Helas Kelec Brno B společně s HUSTLER teamem sice
úplně nevévodily tabulce další
skupiny, ale nakonec se štěstí
přiklonilo na jejich stranu a postoupily díky výsledkům v minitabulce prvních třech celků. Černý Petr nakonec zůstal na tým Vodáci samiqalitní, kterému ani 9
bodů nestačilo na postup ze skupiny (některé skupiny zaručovaly
postup týmům i se 7 body). Prostě
smůla, snad to vyjde příště.
Na sobotní odpoledne nebudou v
dobrém vzpomínat hráči Aristonu, kteří se potýkali s nedostatkem hráčů, ale přesto své dva první zápasy vyhráli a směřovali za
postupem. Ve třetím utkání však
klopýtli s celkem FC Obora a při
vývoji skupiny jim i tak v posledním utkání stačila remíza. Ta se
však nekonala a proto se jeden z
černých koňů soutěže musel ze
soutěže poroučet již v sobotu. Na
jejich účet postoupila rezerva Vyprahla Konice a mužstvo FC
Obora.
Podle pozdějších výsledků na sebe v poslední základní skupině
narazily semifinalisté FC Skalka
a FC BETIS, která si v pohodě zajistila účast v nedělních bojích.
Ve skupiněsi zastřílely s chutí i
jiné týmy, když roli otloukána
splnil celek FC Kostelec, který
svou pouť krumsínským turnajem ukončil ziskem nula bodů při
skóre 1:22.
Na sobotní večer se už pomalu
chystali někteří hráči a diváci,
kteří chtěli zapomenout ať už na
zklamání nebo úspěchy a vydali
se trávit na taneční zábavu přímo
v areálu hřiště. Zda jejich noční
jízda měla či neměla vliv na ranní výsledky, se už asi nedozvíme,
ale při povídání si s jejími účastníky vládla spokojenost v hlasech
i krocích.
Ráno měly některé týmy brzký
budíček a v 8:00 se rozběhly naostro souboje v osmifinálových
skupinách. Z ranních skupin postoupily tyto celky: vítězové skupin Relax Prostějov, obhájce poháru Indiana Plumlov, Bexim Paletten a z druhého místa pak Helas Kelec Brno B. V odpoledních
skupinách, které byly rozehrané
v 11 hodin postupně postoupily
SK Skalka, FC BETIS, Olpran
Olomouc a z druhého místa s
největším počtem bodů také pozdější vítěz Dream Team.
Rozlosování čtvrtfinále a výsledky: FC RELAX Prostějov - Helas
Keloc Brno "B" 0:1, Bexim Paletten- SK Skalka 0:0, 4:5 na penalty, 1. FC BETIS Prostějov Indiana Plumlov 0:0, na penalty
3:1, FC Dream Team - OLPRAN
Olomouc 3:0
Tak a čtvrtfinále je plné překvapení!!!!!!!! Vypadává FC Relax
Prostějov, OLPRAN Olomouc i
obhájce Indiana Plumlov!!!!!
V semifinálových zápasech bylo

Relax Prostějov, Olpran Olomouc, FC BETIS, Bexim Paletten, SK Skalka, Indiana Plumlov, Dream Team, Helas Kelec
Brno B
ČTVRTFINÁLE:
1-8 Relax Prostějov Helas Kelec Brno B 0:1
2-7 Olpran Olomouc - Dream Team 0:3
3-6 FC BETIS - Indiana Plumlov 0:0, na penalty 3:1
4-5 Bexim Paletten SK Skalka 0:0, na penalty 2:3
SEMIFINÁLE:
SK Skalka - Helas Kelec Brno B 2:2, na penalty 8:7
Dream Team FC BETIS 1:0
FINÁLE:
Dream Team SK Skalka 2:1

Olízl mi ruku!Posteskl si při semifinále penalt brankář Helasu Keloc Brno B.

vidět vyrovnanost jednotlivých
týmů, o góly ale nebyla nouze.
Zápas Skalky s Helas skončil nakonec 2:2, kdy brněnský celek
dvakrát dotahoval a na řadu musely přijít penalty. Tady se až v
deváté sérii přiklonilo štěstí na
stranu Skalky, která nakonec
zvítězila 8:7. V druhém semifinále se díky velice kurioznímu
gólu z postupu radoval Dream
Team.

Finále probíhalo za bouřlivé kulisy a hráči dávaly najevo, že skončit druhý nechce přijmout ani jeden z týmů. Vedení se ujala Skalka, ale do poločasu bylo vyrovnáno. Ve druhé půli Olomoučané
zápas druhým gólem otočili a jelikož další branka nepadla, pohár
si odváží celek Dream Team. Blahopřejeme! Sláva vítězům, čest
poraženým a za rok na stejném
místě opět nashledanou.

Vítězové si na cestě domů mohli pochutnat na dortu.

ONLINE Z TURNAJE V KRUMSÍNĚ
Martin Ošťádal
10.7.2009 (10:13)
Dobré ráno. Hlásím se z fotbalového hřiště v Krumsíně a zahajuji online přenos. Počasí je ideální fotbalové, vše je připraveno, areálem zní
hudba a netrpělivě očekáváme první tým.
Martin Ošťádal
10.7.2009 (13:07)
Ozvala se nám naše patronka, senátorka Božena Sekaninová. Měla by
tu být už na zahájení v 16 hod.
Martin Ošťádal
10.7.2009 (11:01)
Tak nám dorazil první tým. Ptáte se kdo? Odpověď je snadná. Jako vždy FC RADEGAST U ZACHA
Martin Ošťádal
10.7.2009 (13:23)
A teď už fakt prší. No snad to brzo přestane. Ale hřiště zatím o ničem neví
Martin Ošťádal
10.7.2009 (14:03)
Rozjely se výčepy a prodejní okénka. A už máte také první zákazníky.
Od Radegastů a taky z Notor Teamu
Martin Ošťádal
10.7.2009 (16:33)
Všechny týmy dnešních skupin se v pořádku zaregistrovaly, turnaj má
prozatím hladký průběh
Martin Ošťádal
10.7.2009 (16:59)
Tak teď leje jako z konve. Provazy vody se valí na hřiště. Momentálně
je přestávka před třetími zápasy.
Martin Ošťádal
10.7.2009 (18:39)
A stále prší, hřiště už dostává zabrat...
Martin Ošťádal
10.7.2009 (19:04)
A zase sluníčko, hřiště pořád v dobrém stavu. No snad už to vydrží.
Martin Ošťádal
10.7.2009 (20:31)
Hrají se poslední zápasy a pro dnešek to bude za námi
Martin Ošťádal
10.7.2009 (21:03)
Postupující: FC Relax Prostějov, FC Stavaři, FK Peliny Choceň, MFC
Lazio Kamzík, SK Pokop Domamyslice, Indiana Plumlov, MM HOS
Vrchoslavice, FC KOSTKY A LISTY
Martin Ošťádal
11.7.2009 (08:13)
Pomalu nám začínají najíždět týmy, které hrají ranní skupiny. Počasí je
zatím v pohodě, trošku zataženo, ale nic tragického
Martin Ošťádal
11.7.2009 (14:15)
Byly dohrány odpolední skupiny, za chvilku budou výsledky na stránkách.
Martin Ošťádal
11.7.2009 (15:36)
Hrají se odpolední skupiny...
Martin Ošťádal
11.7.2009 (16:37)
Turnaj má letos velkou návštěvnost. Ukazuje se, ponechání tohoto termínu bylo správné.
Martin Ošťádal
11.7.2009 (19:02)
Některé výsledky prošly korekturou, už to zpětně opravovat nebudu. Po
skončení skupin najdete na stránkách správné tabulky. Trošku zmatky
mezi rozhodčími a sběrači výsledků
Martin Ošťádal
11.7.2009 (20:24)

Rozlosování osmifinálových skupin:
Skupina M 8-11 hod. - FC RELAX Prostějov, Helas Keloc Brno \"B\",
FC KOSTKY A LISTY, Sokol II. PV
Skupina N 8-11 hod. - FK Peliny Choceň, Kapřici United, Indiana
Plumlov, 1. FC Krumsín
Skupina O 8-11 hod - MM HOS Vrchoslavice, Bexim Paletten, FC
ULTRAS, FC Stavaři
Skupina P 11-14 hod. - SK Pokop Domamyslice, SK Skalka, Brodek u
Prostějova, AC Vyprahlo Konice \"B\"
Skupina R 11-14 hod. - OLPRAN Olomouc, AC Vyprahlo Konice, FC
Dynamo Čížovky, MFC Lázio Kamzík
Skupina S 11-14 hod. - Likérka Metelka Mor. Prusy, FC Dream Team,
1. FC BETIS Prostějov, Hustler Team
Martin Ošťádal
12.7.2009 (07:47)
Vyvrcholení Krumsínského Haná Cupu je za chvilku tady. V 8 hod. startují osmifinálové skupiny.

Minutu po 16. hodině se v pátek
10. 7. 2009 rozběhl losovací aktiv
Okresního fotbalového svazu,
kde se uzavřela v hodnoceních
loňská sezona a přednesly cíle a
plány pro sezonu 2009/2010.
Nejprve došlo na vyhlášení výsledků soutěže Fair play. Na základě zápisů Disciplinární komise
OFS v Prostějově a zápisů o jednotlivých utkání bylo provedeno vyhodnocení soutěže FAIR PLAY
OFS v Prostějově v souladu s podmínkami soutěže FAIR PLAY vyhlášenými OFS v Prostějově pro
soutěžní ročník 2008/2009 v červenci loňského roku. Soutěž FAIR
PLAY se konala již po čtvrté. Letos poprvé byla rozdělena podle
jednotlivých soutěží.
Ve 2. třídě získal cenu celek Sokol
Vrahovice, který k této ceně přidal
v sezoně i postup do I. B třídy. Vítězné oceněním mezi celky 3. třídy
převzal zástupce fotbalového oddílu z Tištěna. Ve IV. Třídě se letos
bojovalo na dvou frontách, ve skupině A si nejlépe vedli fotbalisté

Krumsína, v béčku se nejlépe
„chovali“ hráči z Biskupic. Soutěž
byla vyhlášena také v okresní dorostenecké soutěži, kde si cenu pro
nejslušnější tým odnesli mladíci z
TJ Sokol Protivanov.
Posléze byly zveřejněny podmínky soutěže oddílů OFS Prostějov
pro ocenění cenou FAIR PLAY na
soutěžní ročník 2009 – 2010:
1. Soutěž FAIR PLAY se uskutečňuje v soutěžním ročníku samostatně pro II. třídu ; III. třídu; IV.
třídu skupinu A; IV. třídu skupinu

Termínovka OFS
2
2
2
3
3
3
bez výjimek
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
bez výjimek
8
8
9
9
10
11
12
13
14
15

NE 16.8.2009
16.30
2
NE 23.8.2009
16.30
3
ST
26.8.2009
17.00
1
NE 30.8.2009
16.30
4
4
4
NE 6.9.2009
16.30
5
5
5
NE 13.9.2009
16.00
6
6
6
NE 20.9.2009
16.00
7
7
7
ST
23.9.2009
17.00
2
NE 27.9.2009
15.30
8
8
2
NE 4.10.2009
15.30
9
9
1
NE 11.10.2009 15.00
10
10
3
NE 18.10.2009 15.00
11
11
NE 25.10.2009 14.30
12
3
NE 1.11.2009
13.30
13
NE 8.11.2009
13.30
14
NE 15.11.2009 13.00
15
Hrací dny:
MUŽI
neděle (hodina začátku sobota i neděle stejná)
DOROST
úřední začátek sobota 10.45
ŽÁCI
úřední začátek sobota 9.00
PŘÍPRAVKYMísta a termíny přípravek žáků budou určeny po dohodě s oddíly 10.8.2009
od 16 00 na OFS Prostějov. Dle propozic se bude hrát turnajově,
kde družstva budou rozdělena do skupin.

B a okresní přebor dorostu
2. Základním kriteriem pro hodnocení jsou trestné body za vyloučení a udělení žlutých karet. Bodový
systém za tresty udělené disciplinární komisí je uveden níže. Za
jednu žlutou kartu přísluší jeden
trestný bod.
3. Po skončení soutěžního ročníku
bude proveden součet trestných
bodů a vítězem se stane družstvo s
nejmenším počtem trestných bodů.
4. V případě rovnosti bodů se bere
v úvahu součet bodů s méně závažným trestem.
5. Ze soutěže je automaticky vyloučeno družstvo, u něhož došlo k
inzultaci, úmyslnému ovlivňování
výsledků utkání, výtržnostem a
mimořádně vulgárním výrokům
(čl. DŘF I/8, II/1).
6. Ceny FAIR PLAY budou předány při losovacím aktivu, resp.
při jiné významné události
7. Návrhy na udělení Ceny FAIR
PLAY projednává a schvaluje VV
OFS bezprostředně po skončení
soutěžního ročníku. Odpovídá
pověřený člen VV OFS.
Krátce poté Ladislav Dvořáček,
předseda
STK,
obeznámil
přítomné s kontumací výsledků z
loňského ročníku, následovalo vy-

hlášení postupů a sestupů v jednotlivých soutěžích.
Od pana Macharáčka se přítomní
dozvěděli o pokračování procesu
pasportizace u jednotlivých týmů,
které čeká ještě na 17 týmů, účastnících se soutěží KFS a divizních
celků Konice a Protivínova. Ocenil zlepšující se kvalitu hracích
ploch a šaten, kterou nemalou měrou ovlivňuje výpomoc samotných obcí. Připomenul také nedostatky v nejednosti rozměrů branek, které tím u některých oddílů
nesplňují pravidla platné předpisy
ČMFS.
Na začátku diskuse poděkoval
předseda OFS Vladimír Trunda
oddílům za práci věnovanou
výchově mládeže. Krátce se
zmínil také o nepříliš utěšeném
stavu finančních prostředků plynoucích z dotací (částka ze státního rozpočtu se scvrkla na polovinu loňské).
„Těší mne, že vulgarit v soutěžích
mládeže ubylo,“ vrátil se ještě k
mládežnickým soutěžím.
Na závěr se řeč dostala k probíhající výstavbě nového areálu dvou
hřišť se zázemím za Olomouckou
ulicí, která by mohla vést k nakopnutí prostějovské kopané k lepší situaci v budoucnu.
-pez-

Dobromilice zvítězily v Mexiku
V sobotu 4.7.2009 proběhl ve
Víceměřicích 3. ročník turnaje
malé kopané s názvem MEXICO CUP 2009. Turnaje se
zúčastnilo celkem 6 družstev,
která změřila své síly turnajovým systémem každý s každým.
Turnaj se odehrál za nádherně slunečného počasí, které přispělo k
většímu odběru tekutin v podobě
pivního moku. Pro diváky a hráče
nechyběly ani pochoutky k zakousnutí, na roštu se točily uzené
kýty. „Takže počasí i občerstvení
vyšlo na výtečnou. I když mohlo
být o nějaký ten stupeň míň“, spokojeně zhodnotil průběh Vladimír
Fialka, jeden z pořadatelů akce.
Ze strany organizátorů turnaje patří poděkování všem zúčastněným
hráčům za férové jednání během

Výsledky turnaje
body
1. Dobromilice
12
2. SK Mexico Víceměřice
12
3. SK Dřevnovice
9
4. Záchranáři Prostějov
6
5. Doloplazy
3
6. Nezamyslice (dor.) 3

skóre
16: 5
12: 4
8: 9
10:12
5:13
4:12

jednotlivých utkání, kterým
přispěli k bezproblémovému chodu turnaje. „Slušnost a ohleduplnost byla na prvním místě. A za to
ještě jednou díky,“ dodává Fialka.
Během turnajového klání se nehledělo slepě pouze na sbírání branek a výsledků, ale prostor dostali
také klienti místního Ústavu soci-

ální péče Víceměřice, jejich vybraní zástupci kolem poledne odehráli exhibiční zápas ÚSP versus
žáci, kterým pomáhali hoši místního Mexica.
Nejlepším střelcem turnaje se stal
Bronislav Dokoupil z vítězného
týmu Dobromilic, kterému se v
pěti utkáních podařilo svým soupeřům nastřílet 7 branek.
„Na závěr mi dovolte poděkovat
všem hráčům, fanouškům a nesmím samozřejmě zapomenout na
sponzory, kteří se starali o finanční
a materiální zabezpečení turnaje,“
řekl Vladimír Fialka. V neposlední řadě patří dík organizátorům,
kteří věnovali svůj volný čas přípravě a následně samotnému turnaji během celého sobotního dne.
-pezTým vítězných Dobromilic

2. SK Mexiko Víceměřice
3. SK Dřevnovice
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Okresní přebor II. třída
ročník soutěže 2009 / 2010
1.
Sokol Přemyslovice
2. FC Dobromilice
3.
TJ Sokol Brodek u PV
4.
Sokol Bedihošť
5. TJ Sokol Čechovice „B“
6.
FC Hvozd
7. TJ Sokol Zdětín
8.
Sokol Olšany
9. TJ Sokol Protivanov B
10. FK Němčice nad Hanou
11. TJ Sokol Otaslavice „A“
12. Sokol Konice „B“
13. TJ Sokol Držovice
14. TJ Sokol Určice „B“

Okresní soutěž III. třída
ročník soutěže 2009 / 2010
1.
Haná Nezamyslice B
2.
Jiskra Brodek u Konice
3.
FC Kralice „B“
4.
TJ Horní Štěpánov
5.
FC Vyšovice
6.
SK Jesenec „B“
7.
Sokol Přemyslovice B
8.
Sokol Vícov
9.
Sokol Čechy pod Kosířem
10. TJ Smržice
11. TJ Otinoves
12. FC Kostelec na Hané „B“
13. TJ Pavlovice u Kojetína
14. TJ Sokol Tištín

Okresní soutěž IV. třída
sk.“A“
ročník soutěže 2009 / 2010
1. TJ Sokol Kladky
2.
FC Ptení
3. TJ Krumsín
4. TJ Haná PV B
5. TJ Sokol Otaslavice „B“
6. TJ Sokol Rozstání
7. TJ Sokol Zdětín „B“
8.
TJ Sokol Drahany

Okresní soutěž IV. třída sk.“B“
ročník soutěže 2009 / 2010
1. FC Hrubčice
2. FC Morávia Doloplazy
3. TJ Sokol Vrahovice B
4. FK Němčice nad Hanou B
5. TJ Želeč
6. TJ Sokol Tvorovice
7. TJ Sokol Ivaň
8. TJ Sokol Brodek U PV „B“
9.
TJ Biskupice
10. Volno

CHACHAR CUP
2009
Ve dnech 18. - 19. 7. 2009 se koná XII.
ročník turnaje v malé kopané CHACHAR CUP 2009 v Brodku u Prostějova. Po celou dobu turnaje bohaté občerstvení, udírna, pivo, limo v areálu a na
šatnách u místního hřiště. Sobotní i nedělní zápasy začínají od 9 hod.
V sobotu od 20hod v areálu chovatelů
diskotéka + skupina Hec rock. Účastníci
turnaje vstup zdarma.
Tradiční účastníci: FC Slezský Opava,
Ultas Olomouc, Green team Rousínov,
Jihlava-Jamné, Beer Boys Opava, Pistorelos Žilina, Chachar team, Karlsberg
Brno a další týmy.
Srdečně Vás zve Plzeňská hospůdka u
Chachara ve spolupráci s Chachar team
Brodek u Prostějova.
V případě zájmu účastnit se turnaje volejte na tel. 777023141, zbývají ještě poslední dvě místa.
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služby

služby

auto-moto

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

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

ZÁJEMCI

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

O PLOŠNOU

Provádíme veškeré zednické práce,
rekonstrukce bytových jader, obklady, dlažby včetně zámkových. Dále
nabízíme pokládku plovoucích podlah a po dohodě i jiné práce. Kvalita a
rozumná cena. Tel.: 604 524 666 , p.
Rosička Jiří.
www.zhubni.info
Doprava a prodej písku, štěrku a
kameniva, stavebních materiálů.
Přeprava strojů podvalníkem. Tel.:
777 99 00 22 Konice.
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.

Bez registrů. 10 – 120 000 Kč. Záleží
na vašem příjmu. 775 972 353.
BOMBA! Všechny typy půjček a úvěrů na jednom místě! Umíme pomoci
každému! Nebankovní hypo, až na 30
let, exekuce do 48 hod., kreditní karty.
773 546 234.
Express služba do 48 hod. Bank. i nebank. peníze do xxx. Reg. neřešíme.
Když vám nepomůžeme my, tak už nikdo jiný! Přesvědčte se sami! 604 350
741.
Zbavíme Vás dluhů, exekucí, poskytneme rychlou hotovost. Zást. domu,
bytu i družstevního. 775 972 353.

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.

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

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

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.

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.

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

Letos půjčky nově! Rychlá hotovost s
nízkým úrokem. Průchodnější hypotéky. Nejsme linka 900. Tel.: 731 930
714.
Půjčíme každému!!! Superhypotéka
až na 30 let. Ručíte tím, co teprve nabydete. Řešíme exekuce do 48 hodin.
Konsolidace půjček. Volejte 604 350
741.

Provedu načalounění roh. lavic, židlí,
taburetů a matrací. Tel.: 739427868
Stavební práce, rekonstrukce bytů,
domů. Vše kompletně vč. vodo, elektro, plyno instalací a topení. Tel.: 776
66 22 68.

Jak ubrat kilča s nadhledem?
http://hubnete.cz/bara33

VOLEJTE

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

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

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

Potřebujete posekat zahradu?
Sečení i křovinořezem, zahradní práce,
osazování, pletí, hnojení, tvar. živých
plotů, zástřih a průklest keřů. Rychle,
kvalitně. Tel.: 737 867 950.
Půjčky, úvěry bez nahlížení do registru.
Tel.: 776 107 690.
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.

Smart úvěr do 24. hod. nebo jiné možnosti. PV 725 853 631.
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

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

EMAIL

STAROŽITNOSTI

pvbila@seznam.cz

GOLEM

BA STET

Hlaváčkovo nám 1,PV

Dne 12. července 2009
uplynulo 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka
paní Marta MÁTLOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali, věnujte ji spolu
s námi tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají syn Pavel
s rodinou, dcera Martina
a Tomáš, syn Martin s rodinou.

SPOLEČENSKÝ
Václave Spirove, ozvi se mi prosím.Tvůj bratr Petr Spirov na tel.č.
607 971 888.

DŮM

Dne 14. července 2009
uplynulo 5 roků,
co nás navždy opustil
pan Jan MIČKA
z Čechovic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňtes námi.
Děkujeme synové,
sestry a rodina.

www.bastet.unas.cz

SLEVY
MODELŮ 2009
SUPERIOR
APACHE
STRATOS

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

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz
Uzávěrka
řádkové inzerce
je vždy v pátek
v 10.00 hod.

Dne 10.7.2009 uplynuly
2 roky od úmrtí mého manžela
pana Jana BUŘTA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a synové s rodinami.

Pizza kvíz v Městské knihovně

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

Renovace kuchyňských linek, výměny
dřezů a pracovních desek, vestavné
skříně. Truhlářství Štugel - 777 690
311.
Pokládka zámkové dlažby, stavby plotů, zídek a další stavební práce. Tel.:
720 318 195.

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

PIŠTE NA

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

Nabízíme hlídání dětí, kdykoliv. DENCA7777@seznam.cz

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

NEBO

Potřebujete půjčit, Hrozí vám exekuce? Bank. a nebank. půjčky, konsolidace půjček, rychle a bez poplatků
předem!. Volejte: 603 898 883.

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

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

NA ČÍSLO

V Ě Š T Í R NA
A TRIUM 1.patro

vzpomínáme

Tel.: 731 767 136

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.

Provádíme veškeré stavební práce,
obklady, dlažby, stavby na klíč. Ceny
smluvní. Tel.:603 834 120.

KERAMIKA PLUS

608 022 023

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

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

Karel Sochor
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Už podruhé se na dětském oddělení
Městské knihovny Prostějov konal
prázdninový Pizza kvíz. Jedná se o
akci v rámci Prostějovského léta
2009. Už tradičně mohou děti do patnácti let soutěžit v řešení křížovek a jako odměnu získají domácí pizzu, kterou vlastnoručně pečou knihovnice
Jarmila Šmucrová a Lída Coufalová.
O akci je velký zájem a nutno říct, že
někteří soutěžící už dlouho v předstihu
netrpělivě čekají, až se každý čtvrtek ve
12 hodin otevřou dveře dětského oddě-

lení na Vápenici 9. Samotná soutěž
proběhne velmi rychle, ale děti pak v
knihovně mohou zůstat a bavit se buď
čtením časopisů, knížek nebo surfováním po internetu.
Upozornění! Pizza kvíz proběhne i
30.července a 6.srpna, kdy je omezený provoz knihovny.
Malí čtenáři a posluchači mohou také
využít nabídky naší knihovny a přijít si
poslechnout pohádky a příběhy, které
čtou knihovnice na dětském oddělení
každý otevírací den od 10 do 11 hodin.

Pro ty, kdo nechtějí jen sedět a poslouchat jsme přichystali každou středu 12
do 13.30 hodin Den šikulů. Děti si na
dětském oddělení MěK mohou vyrobit
drobný dáreček, nebo suvenýr. Poprvé
to byly berušky z papíru a kolíčků na
prádlo, podruhé papírové květinky a
příště jsou na programu večerníčkovské
čepice a papírové lodičky. Milé děti a
milí rodiče, přijďte si i vy vyzkoušet
svou zručnost. Naše knihovnice vám
rádi pomohou a poradí.
MgA. Aleš Procházka, ředitel

Uralští kozáci vystoupí v Prostějově
Tradiční chór v mladistvé formaci a s
novým programem na ceste po Evropském turné: „Vzpomínky na staré Rusko ... hudební cesta v posledním století...“ Světově proslavený Chór uralských kozáků, který byl založen v roce 1924, vystoupí v úterý v Prostějově.

Uralští kozáci přinášejí hudbu a tradi- Priorem) Prostějov
ce ruské pravoslavné církve, zpívají i Místo předprodeje: Cestovní kancelář
lidové písně.
FTL, nám. T.G.M. 12, Prostějov, Tel:
582 320 231
Termín: Úterý 14.07.09
Předprodej: 200 Kč
Začátek: 20:00
Prodej na místě: 260 Kč
Místo konání: Husův Sbor CČSH (za Pro osoby do 14 let vstup volný!
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LIPOVOU DOBYLA LITOVEL
V sobotu 11. července se uskutečnil v krásném areálu v Lipové již 2. ročník dorosteneckého turnaje.Oproti loňskému
roku, kdy na turnaji hrálo pět
mužstev, se letošního ročníku
zúčastnilo týmů osm, a to jak z
okresního přeboru, tak i z krajských soutěží.
Týmy byly rozděleny do dvou
skupin po čtyřech, kde sehrály
zápasy každý s každým, a poté o
umístění. Do skupiny A byla nalosována mužstva Výběru OFS
Lipová, TJ Horní Štěpánov, FC
Kostelec na Hané a Sokol Přemyslovice. K prvnímu utkání proti
sobě nastoupily týmy Výběru
OFS Lipová a TJ Horní Štěpánov.Vedení se ujala Lipová po
brance Petra Koudelky, ale poté
srovnal Roman Kamený. A jelikož Lipová už nedokázala využít
svou převahu ani další gólové
šance, musely o vítězi rozhodnout pokutové kopy. Ty lépe
zvládli domácí, když své penalty
proměnili Zdeněk Koudelka a
Dan Rehovič. Ze štěpánovského
týmu neproměnil nikdo, a tak vítězem utkání byl Výběr OFS Lipová.V dalším utkání skupiny
proti sobě nastoupila mužstva
Kostelce na Hané a Přemyslovic.
Zápas skončil po celkem jednoznačném průběhu vítězstvím Kostelce v poměru 3:0. O branky se
postarali Petr Dokoupil(2x) a Pe-

předvedl dobrý zákrok brankář
Štěpánova Josef Šmíd, který vyrazil nebezpečnou střelu Nejedlého na roh. Po tomto rohu se
ale trefil F.Pospíšil - 3:0. Hned na
to neproměnil štěpánovský
S.Ošlejšek pokutový kop, který
protivanovský brankář Kolinský
vytáhl na břevno. Poslední slovo
si však vzal F.Pospíšil, který dalšími dvěma góly uzavřel účet
zápasu na konečných 5:0. O třetí
místo proti sobě nastoupily
Výběr OFS Lipová a FKM Konice. Z vyrovnaného začátku stojí za zmínku střely konických
hráčů Přikryla F. a Vydržela P.,
ale obě zneškodnil Rehovič. Pak
vystřelil opět agilní Přikryl, ale
tentokrát branku minul. Za chvíli
už ale udeřilo, když svou šanci
proměnil Jakub Kořenovský -

Branky dávali Rehovič D., Dostál F. a vlastní.
Ve skupině B proti sobě hráli
FKM Konice,TJ Jiskra Brodek u
Konice,Tatran Litovel a Sokol
Protivanov.V prvním utkání se
střetly týmy FKM Konice a
Brodku u Konice. Po celou dobu
utkání měli více ze hry Koničtí, a
také se ujali vedení zásluhou Mi-

STATISTIKA TURNAJE
Konečné pořadí skupiny A :
1.FC Kostelec na Hané
3
0
0
7:0
9
2.Výběr OFS Lipová
2
0
1
5:3
5
3.TJ Horní Štěpánov
1
0
2
5:6
4
4.Sokol Přemyslovice
0
0
3
2:11
0
Konečná tabulka skupiny B:
1.Tatran Litovel
3
0
0
12:4
9
2.FKM Konice
2
0
1
5:2
6
3.Sokol Protivanov
1
0
2
6:8
3
4.TJ Jiskra Brodek u Konice 0
0
3
1:10
0
Konečné pořadí turnaje:
1.Tatran Litovel, 2.FC Kostelec na Hané, 3.MFK Konice, 4.Výběr
OFS Lipová, 5.Sokol Protivanov, 6.TJ Horní Štěpánov, 7.TJ Jiskra
Brodek u Konice, 8.Sokol Přemyslovice
neúspěchu. Přesto jako přípravu
turnajový výsledek nehodnotí nijak negativně. „Na to, v jaké jsme
nastoupili sestavě, jsme neodehráli špatné zápasy. Scházelo

ku. Já sám jsem měl možnost s těmito trenéry, funkcionáři a manažery hovořit a jsem moc rád, že
tuto akci ohodnotili na výborné
úrovni. Zas na druhou stranu zůs-

Slavnostní nástup
ce. Do vedení se dostal Protivanov po proměněném pokutovém
kopu Radka Vybíhala. Hned na to
ale Brodečtí vyrovnali zásluhou
Filipa Koudelky, který proměnil
nádherný centr Hauera. Poté ale
udělal chybu brodecký brankář
Sedláček, který propustil lehkou

čtí,ale šance Koutného, 2x Frehara a Hauera zlikvidoval
výborně chytající Martin Rozsíval. Mezitím ještě nastřelil
Hauer tyč. Nakonec ale Rozsíval
neodolal a v krátkém časovém
úseku inkasoval dvě branky od
Koutného a Hauera. U této bran-

Kosteleckým nevyšel ani tento trestňák kousek před šestnáctkou. Ve finále nakonec gól nedali.

tr Konečný. Poté proti sobě nastoupily týmy Lipové a Kostelce.
Hned brzy se ujali vedení Kostelečtí, když skóre otevřel krásným
lobem Dokoupil. Potom měli Lipovští převahu,ale opět nedokázali využít své šance, a tak je v
závěru ztrestal po ojedinělé akci
opět Dokoupil. V dalším zápase
se střetla mužstva Horního Štěpánova a Přemyslovic, vyhrál
Štěpánov 5:2 po brankách Trnečky (2x), Zapletala, Lišky a Kameného. Za Přemyslovice skóroval 2x Dunka.Hned v dalším utkání podlehli Štěpánovští týmu
Kostelce 0:2. Branky vstřelili Vyhlídal Pavel a Konečný Petr.V
posledním utkání skupiny proti
sobě nastoupily týmy Lipové a
Přemyslovic,ve kterém byli úspěšnější Lipovští v poměru 3:0.

chala Drešra. Další své šance
však nevyužili a mohli za to pykat, ale Hauer svou střelu v závěru utkání namířil vedle konické
branky. V druhém utkání skupiny
proti sobě nastoupily Sokol Protivanov a Tatran Litovel, Litovelští
byli úspěšnější, když v přestřelce
zvítězili 4:3. Branky za Litovel
vsítili Vrba Adam (3x) a Chrudina Jakub, za Protivanov Radek
Vybíhal (2x) a Konický Lukáš.
Poté se střetly týmy Litovle a Konice. Skóre otevřel ve prospěch
Konice Roman Přikryl, když se
trefil hlavou do protipohybu
brankáře. Litovelští ale zbraně
nesložili a díky dvěma gólům
Adama Vrby (jeden z penalty)
skóre otočili a zvítězili tak 2:1.V
dalším zápase proti sobě nastoupily Protivanov a Brodek u Koni-

Snímek z utkání Brodku u Konice s Protivanovem
střelu Františka Pospíšila. Ten samý hráč pak ještě zvýšil na konečných 3:1. Hned v dalším zápase
se utkali Brodečtí s Litovlí.V
tomhle utkání neměli Brodečtí
žádnou šanci a soupeři podlehli
jednoznačně 0:6. Branky vítězů
dali Gazdík, Chytil, Uličný,
Schmidt, Vrba a Heinz. V posledním utkání skupiny se utkal
Protivanov s Konicí.V tomhle
zápase zvitězili Koničtí po brankách Pavla Muzikanta, Filipa
Přikryla a Petra Vydržela 3:0.
Po krátké přestávce následovaly
zápasy o umístění. Nejprve se utkaly týmy ze čtvrtých míst o konečné sedmé místo,a to Brodek u
Konice a Přemyslovice. Hned od
začátku udávali tempo Brode-

ky si připsal asistenci zřejmě nejmladší hráč turnaje Adam Vičar
(rok narození 2002). Na 3:0 zvyšoval Pavel Frehar. Za Přemyslovice snížil Ondřej Šigud a skóre
na konečných 4:1 pro Brodek
uzavřel Heitmar po akci dobře
hrajícího Hauera. O 5.místo se
střetly týmy Horního Štěpánova
a Protivanova. Hned ze začátku
se ujal Protivanov vedení zásluhou Františka Pospíšila. Poté se
hrálo vyrovnané utkání bez
větších šancí, než přišel centr Lukáše Kolinského, který zužitkoval Pavel Marek a zvýšil vedení
Protivanova na 2:0. Hned vzápětí vyslal střelu na protivanovskou
branku Hartl, ale bohužel pro
Štěpánov jen těsně minul. Potom

1:0 pro Konici. Pak převzali otěže zápasu Lipovští, ale branku
ne a ne vstřelit.Velkou šanci měl
po přihrávce D. Rehoviče
Zdeněk Koudelka, ale prováhal
správný moment na zakončení.
Hned z protiútoku nastřelil tyč
Roman Přikryl. V závěru měl
šanci na vyrovnání Filip Dostál,
ale v poslední chvíli byl zablokován konickým obráncem. Třetí
místo tak obsadili Koničtí. Očekávané finále mezi Kostelcem na
Hané a Tatranem Litovel bylo
rozhodnuto prakticky během
úvodních deseti minut, kdy Litovelští dali tři branky, jmenovitě
Adam Vrba (2x) a Gazdík
Jan.Vítězem velmi kvalitně připraveného turnaje v Lipové se
tak stal Tatran Litovel. „Porazili
jsme se sami,“ komentoval zklamaně průběh finále trenér Kosteleckých Ladislav Lužný. „Soupeřům jsme doslova darovali tři
laciné góly, naopak sami jsme
nedokázali využít jasných šancí,“ přibližuje důvody finálového

nám 5 hráčů ze základu, tým
jsem musel doplňovat žáky,“
analyzoval bezprostředně po finále kostelecký kouč.
Nejlepším střelcem byl Adam
Vrba z Tatranu Litovel, když
vstřelil osm branek.O krátké
zhodnocení jsme poprosili šéftrenéra Lipové a zároveň i předsedu komise mládeže OFS Prostějov Jaroslava Lišku. ,,Turnaj byl
na výborné úrovni.Mužstva ze
všech oddílů podala výborné výsledky a to jak po bojovnosti tak
po fotbalové stránce a co je nejdůležitější, padlo mnoho pěkných branek.A to si myslím, že je
podstatné z celých klání, jež
proběhla. Dnes už je jisté, že v
tradici určitě chceme pokračovat. Už teď prozradím, že na
příští ročník se nám hlásí špičková mužstva, která projevila
zájem se turnaje zúčastnit.Někteří trenéři těchto mužstev již dnes byli viděni v Lipové.
Sami byli překvapeni, když viděli areál a celé zázemí našeho stán-

távám při zemi. Jen dobrou prací
se může náš oddíl přičinit do budoucna o to, že budeme v tomto
turnaji pokračovat nadále. Ale jak
říkám, je to vždy o komunikaci
dobrých činovníků v klubu v Lipové a já musím říct, že se můžu
o tyto lidi opřít. Tím samozřejmě
myslím i naše sponzory, kteří se
podílejí na uspořádání tohoto turnaje.Poděkovat bych chtěl všem
oddílům za účast na této akci a
také trenérům, kteří přistoupili ke
svým mužstvům profesionálně a
nebyl viděn žádný konflikt. Poděkování patří také zároveň členům výboru SK Lipová. Za
výbornou přípravu celé akce pro
mužstva od zázemí až po občerstvení. Musím říct, že vše z jejich
strany bylo na výborné úrovni, za
což jim děkuji a musím konstatovat, že turnaji přálo i počasí, což
je samozřejmě nejdůležitější,“
uvedl Jiří Liška. Závěrem tedy
můžeme popřát hodně štěstí při
pořádání dalších ročníků.
-rv-, -MiH-

Prostějovský fotbalový oddíl TJ Haná Prostějov
ÚSPĚŠNĚ VYCHOVÁVÁ SVOU VLASTNÍ MLÁDEŽ

Na začátku nedávno ukončené sezóny si dal oddíl kopané TJ Haná
Prostějov nelehký úkol, založit
oddíl fotbalové mládeže. Pověřen
tímto nelehkým úkolem byl, po
dohodě s předsedou fotbalového
oddílu, Danem Kolářem, fotbalista, který působil za dobu své aktivní kariéry ve všech prostějovských fotbalových klubech (OP,
Železárny, Agrostroj, Sokol II,
SOUO, Sokol Čechovice a v současnosti TJ Haná), Stanislav
Ociepka.
„Po prvním náboru do nově vznikajícího prostějovského fotbalového oddílu mládeže, který se
konal v pátek 27.6.2008, bylo
zřejmé, že historicky prvním
mládežnickým
fotbalovým
týmem TJ Haná Prostějov bude
mladší přípravka, tedy kluci ve
věku 5 až 8 let. První oficiální trénink přípravky proběhl v úterý
26.8.2008 od 17:00 hodin. Rodící
se družstvo jsme ihned přihlásili
do okresní fotbalové soutěže mladších přípravek, kde kromě našeho družstva hrála ještě přípravka
Čechovic, a po dvou týmech SK
Prostějov a FKM Konice,“ popi-

suje vznik mládežnického oddílu
trenér Stanislav Ociepka a pokračuje: „Začátky byly, jak jinak,
těžké. Kluci se museli naučit postupně základům fotbalu. Vždyť
někteří v té době ani nevěděli co je
to autové vhazování nebo rohový
kop, a když to trošičku přeženu,
někteří se dokonce teprve dovídali, že fotbal se hraje na branky.“
V září 2008 v oddíle začínalo 15
mladých fotbalistů, dnes jich běhá
po hřišti za olomouckou ulicí,
které je domovským hřištěm
mládežníků TJ Haná Prostějov,
přes pětatřicet a je zřejmé, že Prostějov bude mít alternativu k
mládežnickým kolektivům dalšího prostějovského klubu SK.
K tomu šéftrenér mládeže TJ Haná Prostějov, Stanislav Ociepka
dodává: „Naší vizí je především
pěstovat u našich mladých fotbalistů lásku ke sportu, fotbal je musí především bavit a výsledky budou spíše druhořadé. Samozřejmě porvat se o vítězství k tomu také patří, bez toho by to nebylo pro kluky to pravé ořechové.“ A již v uplynulé sezóně
mladí fotbalisté TJ Hané dokazo-

Snímek fotbalistů TJ Haná 2000). Naším dlouhodobým
Prostějov, ročník 2002, z cílem je vybudovat kompletní
květnového turnaje v Čechovicích. mládežnickou základnu čítající
družstva od mladších přípravek
vali, že se zlepšují ve všech smě- až po starší dorostence. Jsme
rech. Například zatímco v pod- teprve na začátku tohoto procesu
zimní části okresní soutěže mla- a víme, že to bude běh na dlouhou
dších přípravek získala přípravka trať, ale my víme, že v Prostějově
Hané 10 bodů při celkovém skó- je obrovská základna fotbaluchtire 19:157, v druhé části sezóny vých dětí, nejen kluků, ale i děbyl stav na jejich kontě po pěti včat. To se ostatně jistě projeví na
odehraných turnajích 27 bodů při našich nejbližších fotbalových
skóre 56:56.
náborech, které pořádáme kon„Zejména v posledních dvou tur- cem srpna (18.8. a 25.8.) a začátnajích sezóny naši kluci dokázali, kem září (3.9. a 4.9. vždy od 17
že fotbal už jim docela jde a ne- hodin) a kam zveme všechny klumusejí se obávat žádného soupe- ky i holky od 5-ti do 10-ti let. Bliře. Na silně obsazeném EON Cu- žší informace o oddíle najdete na
pu v Morkovicích jsme obsadili našem webových stránkách
pěkné osmé místo z dvanácti www.minifotbal.cz“. „Dovolte
účastníků a na turnaji v Olešnici mi ještě na závěr poděkovat
jsme byli minutu od postupu do pánům Kolářovi a Winklerovi z
semifinále turnaje,“ shrnuje vedení našeho oddílu za vstřícný
závěr sezóny Stanislav Ociepka a přístup a pomoc na všech fronpro tu následující nastiňuje plány tách, všem našim trenérům, zevedení oddílu takto: „Pro příští jména panu Černému a panu Vysezónu jsme přihlásili do okres- roubalovi a v neposlední řadě naních sou-těží hned dvě naše dru- šim partnerům, tedy Městu Prožstva, kromě mladší přípravky stějov a firmám Sportisimo a Le(ročník 2001 a mladší) také pří- gea,“ zakončuje trenér Ociepka.
pravku starší (ročníky 1999 a
-pez-
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Beachvolejbalistky odstartovaly úvodním turnajem
I letos rozjel Beach Sport Prostějov seriál beachvolejbalových turnajů Koupelky 2009.
Každou sobotu (až na dvě
výjimky) se střídají pravidelně
kategorie ženy, muži, mix v bojích o krále a královnu prostějovské pláže. S mírnou rozpačitostí však přivítali pořadatelé z
Beach Sportu Prostějov pouhé
tři dvojice na úvodním turnaji
Koupelek 2009. Je pravdou, že
o turnaje Beach Sportu bývá
zájem a 15 dvojic pak není velkou výjimkou. Nakonec se však
z klání stala příjemná podívaná
na ženská těla vinoucí se kolem
sítě a předvádějící neuvěřitelné
zákroky v poli, a tak oko diváka
si přišlo na své.
Z turnaje nakonec vítězně vzešlo nejmladší duo – studentky
prostějovské Střední zdravotnické školy Veronika Reiterová

a Aneta Štěpánková, které vítězně přešly přes obě další dvojice. V těsném závěsu za sebou
nechaly Langrovou se Zlámalovou. Třetí příčku obsadila dvojice Černošková – Jančíková.
Po skončení turnaje jsme se
vítězek (na snímku) zeptali:
Jaké máte bezprostřední dojmy z právě skončeného turnaje?
Jsme rády, že se nám podařilo
hned na začátku sezóny vyhrát.
I když se nakonec přihlásilo
málo párů, měly jsme možnost
porovnat síly se zkušenými
hráčkami. To by přivítal na začátek sezóny jistě každý.
Jak se vám hrálo?
Nepřevedly jsme bohužel optimální výkon, který bychom si
představovaly. Trápily jsme se
v jistých fázích hry, ale nakonec
můžeme být rády, že se to ne-

projevilo na celkovém pořadí v
turnaji.
Co vás čeká ještě v letošní beachové sezóně?
S beachem je to tak, že většina
oficiální sezóny se hraje v
průběhu května a června. I přesto v Prostějově budou probíhat
alespoň amatérské beachvolejbalové turnaje Koupelky 2009,
kde budeme hrát jak v kategorii
mixů, tak v kategorii žen. Hlavním vrcholem sezóny však pro
nás bude celostátní finále soutěže S Poštovní spořitelnou do
finále, kam jsme se kvalifikovaly.
Jak se na „poštovku“ připravujete?
Trénujeme třikrát týdně na kurtech před akvaparkem. Trenérsky se o nás stará pan Josef Korhoň z Beach Sportu Prostějov.
-pez-

MISTROVSKÉ TITULY KOSTELECKÝCH KUŠISTŮ
zvítězila Jaroslava Nedělníková před otrokovickou Štětkářovou a třetí Žateckou. V kategorii kadeti zvítězila Hana Nedělníková s velkým bodovým náskokem před otrokovickým Pištěckým a ostravským GrošafA opět hráli prim střelci z Ko- tem. V kategorii juniorů zvítězil
stelce na Hané. V kategorii ženy Jan Nedělník. Všichni pak zaVydařený víkend. Tak by se
daly stručně charakterizovat
závody ve střelbě z polní kuše
v Otrokovicích, kde ve dnech
4. a 5. července 2009 proběhlo
mistrovství České republiky.

Mistrovství ČR ve výsledcích:
kategorie muži: 1. Kudlička, 2. Losert, 3. Lelovský (všichni
Opava), 11. Kuba (Kostelec)
kategorie senioři: 1. Kaszonyiová, 2. Sedláček, 3. Kopřiva (Otrokovice), 5. Hámor (Kostelec)
kategorie ženy: 1. Nedělníková Jaroslava, 2. Štětkářová, 3.
Žatecká (obě Otrokovice)
kategorie junioři: 1. Nedělník Jan
kategorie kadeti: 1. Nedělníková Hana, 2. Pištěcký, 3. Grošaft
družstva: 1. Kostelec A, 2. Opava A, 3. Otrokovice A, 6. Kostelec B
Mistrovství České republiky proběhlo v rámci Světového poháru Bohemia Cup.
Výsledky:
muži: 1. Baranyi (Maďarsko), 2. Brulet (Francie), 3. Špoler
(Chorvatsko), 21. Kuba
senioři: 1. Mátrai (Maďarsko), 2. Kaszonyiová, 3. König (Německo), 4. Sedláček, 9. Hámor
ženy: 1. Kotukhova, 2. Mantsurova (obě Rusko), 3. Pernin
(Francie), 5. Nedělníková
junioři: 1. Guillaume (Francie), 2. Bosanac (Chorvatsko), 3.
Mangematin (Francie), 6. Nedělník
kadeti: Perglin, 2. Kaješ, 3. Fičkovič (všichni Chorvatsko), 4.
Nedělníková

vršili úspěch vítězstvím v soutěži družstev, kdy porazili opavské a otrokovické střelce.
Stříbrný pohár si pak odvezl
František Sedláček, kterého
přestřílela pouze favorizovaná

Kaszonyiová z Otrokovic.
"Krásně se to poslouchá. Je to
labutí píseň pro příznivce a fandy našeho klubu. Je potřeba,
aby tato skvělá střelecká forma
vydržela na blížící se Mistrov-

Koupelky 2009 zažily
svou druhou sobotu

V sobotu 11. července patřily
kurty Beach Sportu Prostějov
mužské kategorii a pět dvojic
se tak utkalo o první vítěze letošní sezóny. Ve
skupině každý s
každým se nejlépe dařilo zkušeným plenérům
Marcelu Dopitovi
a
Bronislavu
Khýrovi. V závěsu na nimi skončilo duo Heinisch –
Šimek. Třetí dvojicí byl „sňatek z rozumu“ v podobě Radima Kovalovského a Ondřeje
Nováka. Radim Kovalovský
musel pro tento turnaj hledat do
dvojice náhradu za nemocného
bratra Romana, Ondřej Novák
pak náhradu za zraněného Ja-

Zleva dvojice (nahoře a
dole) – Lokoč – Vičar, Heinisch – Šimek, Dopita – Khýr a Kovalovský - Novák
kuba Krčmaře.
Nakonec podali uspokojivý výkon a třetí místo je slušná odměna za
předvedenou
práci, neboť
turnaj byl co
do kvality účastníků hodně vyrovnaný. To potvrzuje i pátá
příčka dvojice Sonnevend –
Tesař, kteří dokázali hrát se
svými soupeři vyrovnaná utkání vyhnaná i do tie-breaků.
Nakonec skončili za čtvrtým
Vičarem s Lokočem.
-pez-

ství Evropy, které se bude opět
konat v Otrokovicích a všichni
čtyři by měli reprezentovat naši
republiku" dodal Josef Nedělník, předseda klubu kuší SAVANA Kostelec na Hané.
-pez-

Mladí lukostřelci soutěžili na Junior Cupu
V Itálii si jednotlivci i družstvo zlepšili osobní rekordy

Ve dnech 29.6 až 4.7. se v italském městečku Sarzána konalo druhé kolo evropského
poháru mládeže Junior Cup.
Tohoto závodu se s českou dorosteneckou reprezentací
zúčastnili také zástupci našeho oddílu TJ OP Prostějov.
František Hajduk startoval v
kategorii junior, Miroslav
Hudec pak v kategori kadet.
Družstvo juniorů soutěžilo
ve složení Hajduk, Pertlík,
Meluzín.
Oba naši mladí lukostřelci si
vedli výborně v kvalifikaci,
kdy si zlepšili osobní rekordy,což je v takto silné konkurenci potěšující. Také družstvo
juniorů vytvořilo české rekordy
jak na sestavu Fita (90m, 70m,
50m, 30m), tak i na jednotlivé
vzdálenosti.
František Hajduk skončil v
kvalifikace na 16. místě nástřelem 1266 bodů v osobním rekordu, k tomu ještě přidal osobní rekord na 90m nástřelem 295
bodů (z 360 možných).V eliminaci v 1/32 měl volný postup do
druhého kola, kde se utkalo nejlepších 32 mladých lukostřelců. Zde mu byl soupeřem Pifarre Miguel ze Španělska. Fanda
ze Španělem vedl vyrovnaný
souboj, přesto se z postupu do
osmifinálového kola radoval
jeho soupeř, když zvítězil o
pouhý jeden bod poměrem
104:103. František tak odsadil
konečné 19. místo ze 42 startujících.
Mirek Hudec si v kvalifikaci na
sestavu Fita, která se u kadetů
střílí na vzdálenosti 70m, 60m,
50m a 30m vytvořil osobní rekord 1265 bodů a obsadil 12.
místo, přidal si ještě osobní rekord na vzdálenost 50m nástřelem 318b. V eliminaci pak měl

v prvním kole volný postup. V
1/16 narazil na Fabera Adriana
ze Švýcarska. Mirek souboj vyhrál 97:94 a postoupil do mezi
nejlepší 16 startujících. V tomto
kole mu byl soupeřem Vieceli
Mattia z Itálie. Přestože se Mirek v tomto kole zlepšil na soupeře to nestačilo a prohrál
103:108 a obsadil konečné 11.
místo ze 45 startujících. „S
výkony našich mladých lukostřelců na závodě Junior Cupu
můžeme být spokojeni a to především proto, že odvedli maximální výkony potvrzené osobními rekordy. Jejich výkony
před nadcházejícím MS juniorů
a kadetů, které se koná v období od 11.7 do 20.7. 2009 v USA
se jeví jako dobré,“ neskrývala
v hlase spokojenost předsedkyně prostějovského oddílu
Magda Majerová.
Družstvo juniorů po kvalifikaci
skončilo na 4. místě nástřelem
3842 bodů. V eliminaci pak jejich soupeřem ve čtvrtfinále bylo družstvo Polska. Oba týmy
předvedly výborné výkony , ale
přesto se z postupu opět radovali Poláci, když porazili naše družstvo o dva body 218:216. Junioři nakonec obsadili 5. místo.
V hodnocení evropského poháru skončil Mirek Hudec na
10. místě, František Hajduk pak
obsadil 15 místo.
„Jménem našeho oddílu bych
ráda poděkovala sponzorům za
finanční podporu, kterou nám
poskytují,“ dodala na závěr Majarová.
Lukostřelecký klub podporují
Norma R.Z.s.r.o., Město Prostějov, Olomoucký kraj, Plastimex Prostějov.
-pezZleva Kamil Kovář a František Hajduk
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Tým VK Prostějov pro Trojice se bavili nohejbalem
sezonu 09/10 je kompletní

Poslední posilou je německá reprezentantka
Tvorba obměněného hráčského
kádru volejbalistek VK Prostějov pro příští sezónu je u konce.
Tým má definitivní podobu.
Horkou novinkou minulých dnů
je angažmá německé reprezentační blokařky Coriny Ssuschkeové (na snímku) . Šestadvacetiletá hráčka z Drážďan poslední rok strávila v italské Serii A,
kde nastupovala za Cesenu.
Měří 189 centrimetrů, váží 72
kilogramů a v Prostějově podepsala smlouvu do příštího léta.
„Sešli jsme se v Brně po čtvrtečním přípravném utkání žen
Česko – Německo. Společně
jsme doladili poslední detaily
kontraktu a následně jej podepsali. V Corině získáváme špičkovou blokařku evropské
úrovně, která pravidelně nastupuje v základní sestavě národního týmu své země, za nějž
odehrála již 102 mezistátních
zápasů. Vlastní německý ligový
titul a startovala na mistrovství
světa i Evropy,“ představil
Ssuschkeovou sportovní ředitel
VK Peter Goga pro klubový
web (www.vkprostejov.cz).
Jednou z posleních změn v týmu
byl odchod nahrávačky Michaely Jelínkové. „Míša chtěla odejít, na čemž jsme se bez problé-

mů domluvili. Ve středu jsme
podepsali dohodu o ukončení
její smlouvy v našem klubu bez
dalších závazků z obou stran.
Řekl bych, že jsme se rozešli v
dobrém, vzájemně si popřáli vše
nejlepší a nevyloučili možnou
spolupráci v budoucnu,“ řekl

Goga o Jelínkové mířící do německého Münsteru. Na rozdíl
od minulé sezony má tedy tým
VK Prostějov jen tři blokařky,
zato více smečařek. Důvodem
je možnost volby z většího množství variant základní sestavy i
jejího prostřídání.
-red-

o víkendu ve Vícově
Uplynulou sobotu 11.7.2009 se
od ranních hodin utkali neregistrovaní nohejbalisté na tradičním turnaji ve sportovním
areálu ve Vícově. Pro 13 mužstev byla připravené dvě hřiště,
na kterých se utkaly družstva
složená ze tří hráčů. V dopoledních hodinách se bojovalo
ve dvou skupinách, v první o 6
družstev, druhá obsahovala
jeden celek navíc. Po odehrání
zápasů ve skupinách, kdy se
hrálo systémem každý s každým na 2 sety ( utkání mohlo
skonči i nerozhodně 1:1), ve
vyřazovacích bojích pokračovalo v turnaji 8 týmů, složených ze čtyř nejlepších z každé
skupiny. Ve čtvrtfinále na sebe
postupně narazily celky Šárky
36 , Vícova 2, Čechovic, Šárky,
HTP, MJP, Repech a Vícova 1.
Do semifinále postoupily oba
celky Šárky, dvojka Vícova a
Čechovice. Ve obou zápasech
slavily postup do finále celky z
Šárky, v souboji poražených
finalistů o 3. místo uspěl
vícovský celek, na čechovické

zbyla bramborová medaile.
Ve finále uspěl celek Šárky 36
(na snímku), který turnajem
procházel bez menšího zaváhání, když v turnaji neztratil ani set.
Za tým Myšuge nastupovala jediná žena v turnaji Michaela Vyroubalová, které své soupeře dostávala často do nesnází.
Na dojmy z turnaje jsme se bezprostředně po vyhlášení výsledků a předání cen zeptali hlavního organizátora pana Vlacha.
„Jsme hlavně rádi, že se nám vyvedlo počasí a najít termín pro
dobré počasí není tak jednoduché (úsměv). Celou akci pořádá naše parta devíti kamarádů,
kterou tady v areálu můžete řasto vidět, neomezujeme se jen na
nohejbal, ale rádi si ťukneme i
fotbal. Jezdíme taky na kolech,“
říká Vlach k zákulisí celé akce.
„V srpnu připravujeme výlet na
kolech na Praděd, který chceme
rozložit do dvou dnů. Není to jen
o výsledcích, máme to rádi a
chceme se bavit,“ uzavírá nako- Na snímku vítězný tým Šárka 36.
nec.
-pez- Zleva:Michal Hanák, Jakub Klaudy a Dušan Jurkovič

Pořadí a výsledky nohejbalového turnaje:
Skupina 1 (7 celků):

Skupina 2 ( 6 celků):

Čtvrtfinále:
Semifinále:
O 3. místo:
Finále:

Šárka, Čechovice, Stražisko, Vrahovice, Vícov 1, Vícov 2, Vícov 3
Šárka: - Čechovice 1:1, - Stražisko 2:0, - Vrahovice 2:0, - Vícov 1 2:0, - Vícov 2 2:0, - Vícov 3 2:0
Čechovice: - Stražisko 2:0, - Vrahovice 1:1, - Vícov 1 2:0, - Vícov 2 0:2, -Vícov 3 2:0
Stražisko: - Vrahovice 0:2 , - Vícov 1 0:2, - Vícov 2 0:2, - Vícov 3 1:1
Vrahovice: - Vícov 1 2:0, - Vícov 2 0:2, - Vícov 3 2:0
Vícov 1: - Vícov 2 0:2, - Vícov 3 2:0
Vícov 2: - Vícov 3 2:0
Šárka36, HTM, Myšuge, Repechy, MJP, PSP
Šárka36: - HTM 2:0, - Myšuge 2:0, - Repechy 2:0, - MJP 2:0, - PSP 2:0
Repechy: - HTM 2:0, - Myšuge 2:0, - MJP 2:0, - PSP 2:0
PSP: - HTM 1:1, - Myšuge 2:0, - MJP 1:1
HTM: - Myšuge 2:0, - MJP 1:1
Myšuge: - MJP 0:2
Šárka36 - Vícov 1 2:0, Šárka – MJP 2:1, Repechy – Čechovice 0:2, Vícov 2 – http 2:0
Šárka36 - Vícov 2 2:0, Šárka – Čechovice 2:0
Vícov 2 - Čechovice 2:0
Šárka 36 – Šárka 2:0

Jana Horáková na stupni nejvyšším
Bikrosařka Jana Horáková z
SKC Prostějov si letos poprvé
užila pocit, jaké je to stát na
stupni vítězů a to při 11.závodu ME, který se konal v anglickém městě Chedar. Závěrečnou finálovou jízdu Jana
zvládla na jedničku, když celou dráhu jela na třetím místě
za francouszkou a holandskou závodnicí a čekala na
svoji příležitost. Nástup se jí
podařil na poslední technické
rovince, kde se jí podařilo obě
závodnice předjet a zvítězit.
V nedělním 12.závodě ME se jí
podobný kousek mohl podařit
znovu, když v první zatáčce byla
až na 7.místě, na druhé rovince se
Janě podařilo probojovat na
4.místo, a na dobře natrénované
cílové rovince se probojovala na
3.místo. Při předjíždění s pokusem dostat se na 1.místo zhruba
10 metrů před cílem se Jana zachytla o vedoucí závodnici a šla k
zemi. Jana dopadla tak půl metru
před cílovou pásku, takže sebe a
kolo dostrčila ,,až" na 4.místě.
„Škoda, mohlo to být vítězství,

ale abych se přiznala ten předjížděcí manévr byl risk“, přemítala závodnice zpětně okamžiky těsně před cílem. „Měla
jsem o dost větší rychlost než
obě vedoucí závodnice, které
bojovaly o první místo a já viděla, že se sjíždí k sobě a riskla
jsem, že se ještě mezi nimi protáhnu, ale bohužel jsem se tam
již nevlezla. Kdybych je chtěla
objet zleva nebo zprava, musela
bych ubrat trošku na rychlosti a
to bych už do cíle nestihla
předjet“, uzavírá Horáková.
Po těchto závodech se Jana v
celkovém pořadí mistrovství
Evropy posunula na 4.místo a
bodově má v dohledu místo třetí, o které se pokusí zabojovat
další víkend na posledních dvou
závodech ME v Dánsku. „Na
první a druhé místo již není ani
teoretická naděje, takže se pokusím zabojovat o celkové třetí
místo“, vzhlíží k posledním
kláním.
Zda sejí to podařilo vás budeme
informovat v nejbližším čísle
našeho týdeníku.
-pez-
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Hotel Tennis club Prostějov

hostil špičkové sqashisty
Každý, kdo projíždí kolem tenisového areálu v Kostelecké
ulici směrem do města, může si
na stěně hotelu všimnout v nabídce sportů, které lze v sportovních prostorách vyzkoušet,
nápisu squash. Právě v těchto
místech se v posledních letech
stále častěji pořádají turnaje,
kterých se účastní stále kvalitnější hráči.
V pátek 3. července se na squashových kurtech v areálu hotelu
Tennis club Prostějov odehrál
turnaj, který lze bezesporu označit jako nejlépe obsazený za poslední roky. „Zúčastnilo se jej
celkem čtrnáct hráčů, z toho šest
z nich aktuálně figuruje v první
stovce českého žebříčku,“ uvedl
organizátor turnaje Libor Přibyl.
Z vítězství se nakonec radoval
třiatřicátý hráč českého žebříčku
Petr Kopecký z Prostějova, před
turnajem pasovaný na největšího favorita. Petr, který pravidelně hraje squashovou ligu za
tým olomoucký tým Draps porazil ve finále 2:0 na sety svého
klubového kolegu Alešem Chytila. Okénko do pravidel squashe:

Zápas se hraje na 2 až 3 vítězné
sety, podle volby organizátorů
soutěže (v Prostějově se hrálo na
2 sety). Set získá hráč, který dosáhne jako první 11 bodů beze
ztrát s tím, že hráč, který chce vyhrát, musí mít o 2 body více než
protihráč. Hráč se snaží hrát tak,
aby v rámci pravidel donutil soupeře udělat chybu a tím získat
bod. Vítězem utkání je hráč, který získal stanovený počet setů.
Squash se od svého známějšího
sourozence tenisu liší také tím,
ze se odehrává v uzavřeném prostoru, kde je hráč v neustálém
zápřahu bez minimálních prodlev ve hře. „V létě je to pro
hráče o něco náročnější. Přestože jsou prostory klimatizovány,
soupeři se určitě zapotí víc, než
jindy. O to však jde ve squashi v
první řadě,“ dodal Přibyl s tím,
že další turnaj mohou zájemci
očekávat v srpnu,opět v hotelu
Tennis club.
„Vyzkoušet si tuto náročnou
ovšem vysoce návykovou hru si
sem však může přijít každý, kdo
má chuť se odreagovat a občas
do něčeho pořádně praštit,“ uzavřel Přibyl s úsměvem.
-pez-
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Důležitá byla čtyřhra, Štěpánek pak smetl Argentince Monaka

Prostějované Berdych se Štěpánkem zařídili
po 13 letech postup do semifinále Davis Cupu
Tenisté hrající v prostějovských barvách byly znovu rozhodující silou českého daviscupového mančaftu. Tomáš Berdych načal Argentince úvodním a vydřeným pětisetovým vítězstvím nad Monakem. Po jasné a trochu očekávané porážce Ivo Mináře od bombardéra Del Potra byl po pátečních singlech stav nerozhodný 1:1, ale s nadějemi jsme vyhlíželi sobotní čtyřhru. V ní společně s
Berdychem nastoupil Radek Štěpánek, který stále laboruje se zraněním kolene. Soupeřův nehrající kapitán velice překvapivě nepostavil do deblu Del Potra, a to se mu vymstilo. Naše dvojice si lehce smlsla nad párem Acasuso - Mayer a strhla vedení opět na naši stranu. V neděli pak ani Berdych
nestačil na suveréna Del Potra a tak se čekalo, kdo se ujme zodpovědnosti a koho český nehrající
kapitán Jaroslav Navrátil pošle do rozhodujícího boje. Po domluvě s Radkem Štěpánkem a jeho
lékařem to byl právě on, kdo i s bolavým kolenem nastoupil. Počáteční obavy však Radek rozptýlil
a ve třech setech rozdrtil Juana Monaka. Po konečném stavu 3:2 ve prospěch České republiky
mohli naši tenisté za aplauzu zaplněného hlediště ostravské haly naplno propuknout v jásot.
Do semifinále postoupili tenisté v historii samostatné České republiky jen jednou, to když v roce
1996 doma přehráli tým USA. V ostatních šesti případech - při zápasech venku - prohráli. V boji o
finále čeká naše tenisty 18. až 20. září Chorvatsko na jejich kurtech. Chorvaté o víkendu seznačně
porazili USA.
-mik-

PÁTEK
Česko - Argentina 1:1
Po prvním hracím dnu body
rozděleny
Berdych - Monaco 6:4, 2:6, 2:6,
6:3, 6:2
Čeští tenisté zahájili v pátek v
Ostravě čtvrtfinále Davisova poháru proti Argentině. V úvodní
dvouhře porazila česká jednička,
prostějovský Tomáš Berdych argentinskou dvojku Juana Monaka 3:2 na sety. Ve druhém utkání
však Ivo Minář podlehl Juanu
Martinu Del Potrovi, pátému
hráči světa, hladce 0:3. Po prvním dnu je tedy stav 1:1 na zápasy, v sobotu přijde na řadu čtyřhra, do níž nastoupí Berdych a
Radek Štěpánek.

Berdych - Monaco 6:4, 2:6, 2:6,
6:3, 6:2
Po pětisetové bitvě vyhrál první
dvouhru čtvrtfinále Davis Cupu
mezi Českem a Argentinou 3:2
na sety. Berdych vyhrál první sadu 6:4, ovšem druhou a třetí ztratil pokaždé 2:6, ve čtvrté však
ožil a zvítězil v ní 6:3. Zápas zakončil výkonem 6:2. Utkání sledovalo 7500 diváků, v Ostravě
bylo vyprodáno.
První set zahájil Berdych čistou
hrou, ovšem následně to pro něj
žádná hladká jízda nebyla.
Českému hráči svědčily delší
výměny, po každé povedené mu
hojně aplaudovali nejen fanoušci
s bubny, činely a parukami v
národních barvách. Argentinec
Juan Monaco létal ze strany na
stranu, ale bojoval. Když Berdych prolomil jeho podání, Mo-

naco mu to oplatil.
Argentinská dvojka měla lepší
první podání. Jeho úspěšnost byla v prvním setu 80 procent, zatímco Berdychova jen 52 procent. Zatímco český hráč nepředvedl jediné eso a udělal dvě dvojchyby, Argentinec to měl přesně
naopak. Nevzdával se.
Berdych mu znovu sebral servis,
česká lavička vyletěla za stavu
5:3 vzhůru. Jenže Monaco se zuřivě bránil prohře v prvním setu,
odvracel i Berdychovy smeče.
Český hráč proti němu vyrazil k
síti. A na konci setu se jen ohlédl
za balonkem, který mu nad hlavou přeletěl do autu. První sadu
vyhrál za 48 minut 6:4.
Jenže do druhé Argentinec Monaco vletěl. Sebral Berdychovi
podání, vzápětí předvedl čistou
hru. Na českou jedničku jako by

Důvod k oslavám byl jasný. Po 13 letech český tým postoupil do semifinále Davis Cupu. Tam je čekají Chorvaté

V sobotní čtyřhře si Štěpánek s Berdychem smlsli na argentinském páru Acasuso - Mayer
najednou padla deka. Berdychovy chyběl pohyb a s ním obětavost, se kterou mu v prvním setu
oponoval Monaco, když se vrhal
po zdánlivě nehratelných míčích.
Argentinec jej prohazoval.
Nehrající kapitán Jaroslav Navrátil nad Berdychem během
pauz stál a promlouval k němu.
Snad aby se probral, bouchal si
český tenista raketou do ruky.
Dvakrát ji pak během krátké
chvíle vyměnil. Nepomohlo to.
Druhý set získal Monaco 6:2.
Ani ve třetím setu se mnoho nezměnilo. Kapitán Navrátil svého
svěřence v jednu chvíli povzbuzoval rozmáchlými gesty, zatímco Berdychovi stáli za zády čtyři
napjatí členové týmu a naslouchali. Českému tenistovi se však
nevedlo a nevedlo. Nadále prohrával svůj servis. Úspěšnost
prvního podání měl jen 36 procent! Dvakrát přenechal game
Argentinci, když jej zakončil
dvojchybou. Udělal 19 nevynucených chyb. Monaco vyhrál
znovu 6:2.
Před čtvrtým setem si Berdych
odskočil do útrob stadionu, kde
jej povzbuzovali Radek Štěpánek či fedcupový kapitán Petr
Pála. "Byl to zlomový moment,"
uvedl Berdych. Radili mu, aby
Argentincům ukázal, kdo je tu
doma. Aby víc rozpohyboval nohy. A malá pauza z Berdycha
oklepala tíhu dvou bídných setů a

vrátila mu odvahu.
Berdych se ve čtvrté sadě znovu
vydával na síť, dokázal Monaka
zaskočit. Prolomil jeho podání a
týmový parťák Štěpánek jej pak
hecoval a rukama naznačoval:
jen houšť. Když v dalším gamu
hrozilo, že by mu Argentinec
mohl sebrat servis, Berdych zakončil hru dvěma esy. Později
přidal další a s ním i čistou hru. A
set esem i zakončil. První podání
mu tentokrát opravdu pomohlo:
es měl celkem šest a úspěšnost
prvního servisu byla 77 procent.
"Ve čtvrtém setu jsem byl možná
nesoustředěný. Dvě hodiny jsem
se koncentroval a pak jsem soustředění na pět minut ztratil. To se
může stát. Dal jsem Berdychovi
šance a on se jich chytil. Začal
výborně podávat," líčil Juan Monaco.
Do pátého setu pak vstoupil sebevědomý a jistý Tomáš Berdych. Ochotný riskovat. A bojovný. Vybíral míček i v pádu a úspěšně. "Nejsem bolestínek, mám
jen odřený loket."
Nerozhodila jej ani pauza, při níž
si Argentinec Monaco přivolal
lékaře, aby mu zkontroloval bolavý levý kotník, zpevněný ortézou. "Hrál jsem od začátku trochu přes bolest, ale nebylo to nic
důležitého," řekl Monaco. Berdych se mezitím protahoval. A
pak Argentinci vzal servis. Závěrečný game ještě zdramatizoval,

když neproměnil tři mečboly, ale
nakonec po téměř třech a půl hodinách Monaka udolal.
"Byl to skvělý zápas. Nemám si
co vyčítat," pronesl Monaco. Nerozhodili jej ani sporné výroky
čárových rozhodčích: "Jsme v
Česku, čároví jsou odsud. Věděl
jsem, že když přijde sporná situace, bude pro Česko. Ale tak to je
v Davis Cupu všude, když hrajete venku."
Česko tak po první dvouhře vedlo nad Argentinou 1:0 na zápasy.
"Hodili jsme jim karty, ať něco
ukážou," dodal Berdych.
I. Minář - Del Potro 1:6, 3:6, 3:6.
Úvodní sada mezi Ivem Minářem a Juanem Martínem del
Potrem vyzněla jednoznačně pro
světovou pětku. Obrovitý Argentinec svou razantní hrou zatlačil

Mináře a za dvacet minut se mohl radovat z prvního dílčího
úspěchu v poměru 6:1.
Favorizovaný Argentinec byl
stoprocentní v získávání míčů po
svém prvním podání. A když se k
této bilanci přidaly Minářovy nevynucené chyby, byl český tenista blízko tomu, aby dostal kanára. Tuto hrozbu Minář odvrátil
v šesté hře, kdy uhrál tři fiftýny v
řadě. Na další odpor se ale nezmohl.
Ve druhém setu se Ivo Minář
oklepal. S Del Potrem dokázal
držel krok. Ovšem Argentinec
se z každé kritické chvilky dostal zásluhou skvělého servisu.
Že byl Minář mnohem zdatnějším protivníkem než v prvním
dějství, dokládá délka druhé
sady - trvala čtyřicet minut.
Del Potro i přesto sebral soupeři dvakrát podání a zvítězil
6:3.
"Na začátku jsem byl nervózní.
Cítil jsem, že můžu hrát mnohem
lépe. Nepodal jsem nejlepší
výkon, měl jsem problém s trefováním míčů, hodně jsem spěchal.
Nedostal jsem se do rytmu, timingu. Bojoval jsem o své servisy. Z jeho jsem dostával dva tři
přímé body z podání," líčil Minář.
Průběh zápasu byl jasný, ovšem
v závěru třetí sady odvrátil Minář
nejprve dva mečboly a pak poprvé v utkání soupeři prolomil
podání. Vzápětí vyhrál další game a odvracel konec zápasu, co
to šlo. Nicméně dvacetiletý Argentinec zakončil zápas čistou
hrou, neměl problém s povrchem, kterého se obával. Skóre
setu tak znovu znělo 6:3. Souboj
Česka a Argentiny po prvním
dnu tedy vyzněl vyrovnaně 1:1
na zápasy.

Výsledky čtvrtfinále Davis Cupu v Ostravě
Pátek
6:4, 2:6, 2:6, 6:3, 6:2
1:6, 3:6, 3:6
Sobota
Štěpánek, Berdych - Acasuso, Mayer 6:1, 6:4, 6:3
Neděle
Berdych - Del Potro
4:6, 4:6, 4:6
Štěpánek - Monako
7:6, 6:3, 6:2
Berdych - Monako
Minář - Del Potro

Čtyři zápasy v Davis Cupu, čtyři výhry Prostějovští tenisté přítomni oslavám
Prostějovští tenisté válcují jednu dvojici za druhou NEDĚLE
SOBOTA
V sobotu byla v utkání čtvrtfinále Davis Cupu v Ostravě na
pořadu dne čtyřhra. Po pátečních úvodních dvouhrách,
kdy si oba týmy odnesli
shodně po jednom bodu za
výhru, pokračoval souboj sobotní čtyřhrou. České tenisty
dělí jediný bod od první účasti v semifinále Davisova poháru po třinácti letech. Po sobotní čtyřhře v Ostravě vedou
nad Argentinou 2:1 na zápa-

sy.
Ještě před zápasem mnohé překvapilo, že se v ní se neobjevila
jednička argentinského týmu, 5.
hráč světa Juan Del Potro. Na
druhé straně kurtu nehrající kapitán Jaroslav Navrátil neponechal nic náhodě a po včerejším
dni odpočinku v českém týmu
vedle Tomáše Berdycha naskočil do zápasu Radek Štěpánek .
Čtyři společné zápasy v Davis
Cupu, čtyři výhry. Báječnou bilanci mají ve čtyřhrách Tomáš
Berdych a Radek Štěpánek. Jejich poslední obětí se stal v sobotní čtyřhře mladý argentinský

pár Leonardo Mayer a José
Acasuso.
"Radek je technický a pohyblivý na síti, má vynikající první
volej, pestřejší hru. Tomáš je
zase výborný na returnu a servisu. Pomáhají si. A Tomáš se
velice zlepšil i v prvním voleji,
hra na síti se začala hýbat. Jejich hra k sobě pasuje, má deblové pojetí", mohli jsme po utkáníslyšet z úst nehrajícího daviscupový kapitána Jaroslava
Navrátila.
Berdych a Štěpánek odehráli v
Davis Cupu společně první čtyřhru v roce 2007 při baráži se

Na čtvrtfinálové utkání Davis Cupu do Ostravy zamířila také početná skupina prostějovských fanoušků

Švýcarskem. Tehdy porazili
dvojici Federer a Allegro v pěti
setech. Jen loni v Rusku nasadil
Navrátil ke Štěpánkovi deblistu
Pavla Víznera. Přišla prohra.
Naopak Berdych se Štěpánkem
uspěli letos v prvním kole proti
Francouzům.
"Když to vyšlo, už jsem si říkal,
že není důvod to měnit. Pořád
respektuju, že Lukáš Dlouhý
vyhrál Roland Garros a je
pátým hráčem světa, ale kluci si
rozumí a funguje to“, pokračoval Navrátil.
Deblové specialisty místo
svých nejlepších hráčů nechce
nasazovat, ačkoli tím v Davis
Cupu ubírá Berdychovi se Štěpánkem další síly. "Je to velký
risk," uznává. "Je to pro oba
ohromně psychicky a fyzicky
namáhavé. Ale jde o to hrát za
Českou republiku. Chtít, dát
únavu stranou a dělat všechno
proto, aby vítězství bylo na naší
straně."
Přestože vzájemná spolupráce
Berdychovi se Štěpánkem sedí,
na turnajích ji vytahují minimálně. "Tam je extrémní zatížení, hra na tři vítězné sety. Z toho
důvodu spolu budou hrát málo,
jednou dvakrát do roka," dodal
Navrátil.

Po hladce vyhrané sobotní čtyřhře
se čekalo jest-li česká jednička,
prostějovský hráč Tomáš Berdych uspěje v utkání jedníček se
světovou pětkou Juanem Martinem Del Potrem. Del Potro však
zahrál skvěle a až na jednu chybu,
kdy mu Tomáš sebral podání si
počínal na kurtu jistě a nedal hráči
TK Agrofert Prostějov šanci ke
zvratu v utkání. Argentinský tenista si hlídal s výjimkou druhého
setu svůj servis a utkání dovedl do

vítězného konce, kdy v každém
setu dovolil Berdychovi shodný
počet čtyř gamů. Berdych prohrál
s del Potrem 3:0 na sety (4:6, 4:6,
4:6), vyrovnal stav utkání na 2:2 a
postupujícím do semifinále tak
muselo rozhodnout páté utkání.
Do rozhodujícího utkání naskočil
druhý prostějovský hráč, laborující se zraněním kolena, které mu
nedovolilo odehrát páteční utkání, Radek Štěpánek. Od počátku si užíval své hry na kurtu a za
bouřlivé atmosféry, panující v hale, která některé chvíle připomínala hokejová utkání si ve třech
setech poradil s argentinskou Mo-

nakem a mohlo se začít slavit.
Soupeřem českého týmubude od
18. do 20. září Chorvatsko, které
vede nad USA 3:1 na zápasy. Semifinále se bude hrát v Chorvatsku. V případě dalšího úspěchu by
tenisté prošli do finále poprvé od
roku 1980, kdy tehdejší českosloveský tým dosáhl na "salátovou
mísu". V boji o trofej byli ještě v
roce 1975.
"Do semifinále jsme se dostali i
díky vám, fanouškům. Moc vám
za to děkujeme," říkal Radek Štěpánek do mikrofonu v ostravské
aréně. "Chtěli bychom se sem
vrátit na finále. Co říkáte?"

Jedinou nedobytnou tvrzí byl pro naše borce argentinský bombardér Juan Del Potro

