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Ničivá vichřice se přehnala nad Prostějovskem

Lidé ze Štětovic: Bylo to TORNÁDO!
Ničivá úterní smršť se bohužel nevyhnula ani Prostějovsku. Větrná bouře spojená s
neuvěřitelným lijákem postihla hlavně okolí Vrbátek,
poté i Vrahovice, Kralice a
Klenovice. Lidé ve Štětovicích u Vrbátek jsou přesvědčeni, že nad jejich obcí se
přehnalo tornádo. Vytrhané
tašky ze střech se totiž na
okamžik zmítaly v děsivém
víru a krátkou chvíli stoupaly vzhůru.
Noční nepříznivé počasí z úterý
na středu zaměstnávalo strážníky, hasiče i pracovníky energetických závodů. "Na noční
službě vlivem silné bouřky
strážníci vyjížděli na místa, kde
polámané větve ohrožovali

bezpečnost. Přímo v Prostějově
se jednalo zejména o náměstí
Spojenců a ve Vrahovicích. V
ulici Čs. Armádního sboru ulomená haluz strhla dráty elektrického vedení. Na Hloučeli
bylo nutné odstranit spadený
vzrostlý strom. Následky likvidovali hasiči i pracovníci
EONu," sdělila Jana Adámková
z Městské policie v Prostějově.
Daleko horší situace ale byla v
okolních obcích. Vichřice a
možná i dokonce tornádo způsobily statisícové škody ve Štětovicích. Rodině Filgasově tady
silný vítr odnesl celou střechu
přístavku rodinného domu. Jejich sousedé lomili rukama nad
vytrhanými taškami na střechách a vyvrácených stromech,

Rodina Filgasova ze Štětovic tvrdí, že střechu přístavku rodinného domu jim sebralo tornádo.
které poničily jejich majetky.
Zoufat si může i majitel autobusové dopravy František Konečný. Popadané velké větve
mu poškodily dva autobusy. "V
noci z úterý na středu jsme zasahovali asi u dvou desítek
událostí mimo Prostějov, v patnácti případech přímo ve
městě. Většinou se jednalo o
stromy popadané přes silniční
komunikace, ve dvou přípa-

dech bylo přerušeno elektrické
vedení a v dalších případech
jsme pomáhali likvidovat
škody, kdy větrné poryvy poškodily lidem střechy rodinných domů. Všechno se
naštěstí obešlo bez poranění
osob," uvedl Petr Ošlejšek, ředitel Hasičského záchranného
sboru v Prostějově. Následky
ničivé smršti odstraňovali po
celý zbytek týdne i pracovníci

společnosti A.S.A. Technické
služby.
V úterý večer zkolabovala i železniční doprava. Osobní
vlaky vypravené z Olomouce
končily svoji jízdu ve Vrbátkách, odkud cestující odvážela
náhradní autobusová doprava.
Koleje směrem na Vrahovice a
Prostějov byly uzavřeny, popadaly přes ně vyvrácené stromy.
-mik-

Město plánuje NÁVRAT k historii Popleta ježek
Přesune se tržnice zpět k "plechovému Grandu"? spadl do výkopu
Nevábná až odpudivá stavba
současné tržnice naproti Špalíčku má konečně své dny už
takřka za sebou. Prostějovská radnice zanedlouho bude
vybírat mezi třemi kupci,
kteří projevili zájem o lukrativní pozemky mezi kostelem
Povýšení svatého kříže a Wolkerovou ulicí. A v plánech investorů zachování tržnice
rozhodně není. Kam ale s ní?
Večerník už ví o prvním uvažovaném plánu města. Je docela možné, že v tomto ohledu
se radnice vrátí k historii a trhovce přesune zpátky do
Wolkerovy ulice vedle takzvaného plechového Grandu!

"Do určité míry je současná tržnice součástí architektonického
řešení prostoru, který vznikl
ještě za minulého režimu. Je mi
jasné, že ve stavu a podobě, ve
které tato tržnice je, se nemůže
nikomu líbit. To je naprosto nešťastná architektura. Nicméně
tato tržnice má v Prostějově určitou historii a tradici, ale už
brzy se budeme muset zabývat
tím, kam ji přesunout. Zrušit ji
v souvislosti s prodejem pozemků a nijak ji nenahradit, to
je nesmysl," uvedl na úvod Miroslav Pišťák, místostarosta
města. "Budeme muset najít
nové místo, kam by si lidé zvykli chodit. A jelikož správná

tržnice má být poblíž centra
města, může být v hledání nového místa tak trochu potíž. I
když také nemusí," dodal s tajemným úsměvem místostarosta. Proč se u toho usmíval,
jsme odhalili hned vzápětí.
První nápad už totiž druhý muž
radnice nosí nějakou tu dobu v
hlavě. "Každopádně zřídíme
nové tržiště jen pro prodejce,
kteří zde budou nabízet zemědělské výpěstky. Rozhodně
tady nebudou mít prostor trhovci s levnými oděvy, botami
a co já vím s čím ještě. Na to
máme dostatek nebytových
prostor či kamenných obchodů,
kde se dá levně nakoupit. Do

této doby se nám zatím nepodařilo najít žádné přijatelné
místo ve středu města, které by
potřebám tržnice odpovídalo.
Vloni jsme chvíli uvažovali o
volném prostoru ve Vodní ulici,
ten ale nakonec odkoupil investor a hodlá tady zřídit zdravotní středisko. Jedna z
možností, o které se diskutuje,
ale nyní ji neumím nijak posoudit, je možnost vrátit tržnici
na Wolkerovu ulici. Stejné názory jsem zaslechl už od řady
lidí a určitě tato varianta stojí za
zamyšlení. Mně osobně se
tento nápad velice líbí, i když si
uvědomuji, že současný prostor
ve Wolkerově ulici je podstatně
jiný než byl před dvaceti nebo
pětadvaceti roky. Známý plechový Grand tam stojí stále a
má své zákazníky, takže nevím,
zda by se nám ho povedlo vykoupit a zbourat. Spíše mě trápí
jiný problém. Plocha, kde dříve
tržnice fungovala, dnes slouží
stovkám řidičů denně jako parkoviště. Takže pokud se nám

nepodaří parkování ve středu
města vyřešit jinak, stěhování
tržnice na toto místo by zřejmě
nepřipadalo do úvahy," řekl
Miroslav Pišťák.
O přestěhování tržnice zpět do
Wolkerovy ulice už diskutovali
i odborníci z oblasti dopravy.
Důležitým faktorem totiž také
bude zabezpečit trhovcům, aby
si mohli zboží dovézt až ke
stánkům, jak jsou na to zvyklí.
"Těžko bychom po obchodnících mohli chtít, aby zaparkovali svá auta 200 metrů od
tržnice a ovoce či zeleninu přenášeli do stánku na tak velkou
vzdálenost. To by se určitě nesetkalo s přílišným pochopením. Myslím si, že by to vyřešit
šlo, ale omezit bychom museli
ostatní motoristy při parkování.
Snad nám to ale v budoucnu
pomůže vyřešit výstavba velkého parkovacího domu, který
je v plánu postavit mezi Wolkerovou a Komenského ulicí,"
dodal na závěr Miroslav Pišťák.
-mik-

Strážník ježka po krátkém "lovu" z vykopané díry v Olomoucké ulici vytáhl a
odvezl do volné přírody.
Neobvyklé oznámení zaregistrovali hned v pondělí ráno
strážníci městské policie. Znepokojená paní telefonovala na
tísňovou linku, že ve výkopu v
Olomoucké ulici piští ježek,
který sem zřejmě spadl. Popletené zvířátko navíc uvízlo v
rouře a nemohlo tam ani
zpátky. Strážníci mu vyjeli na
pomoc.

Trhovci se budou za pár měsíců muset stěhovat.Že by zpátky do Wolkerovy ulice k plechovému Grandu?

www.vecernikpv.cz

e-mail vecernik@pv.cz

"V pondělí v ranních hodinách na
linku 156 oznámila žena spadnutí
ježka do výkopu na Olomoucké
ulici. Strážníci pichlavé zvířátko
v uvedeném prostoru našli. Po
krátkém "lovu" ho vytáhli a následně pustili do volné přírody.
Ježura si nedával pozor, ale měl
štěstí," řekla s úsměvem Jana
Adámková z Městské policie v
Prostějově.
-mik-
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Šťastná náhoda
Před půl devátou sdělila pětadvacetiletá volající na linku 156,
že v centru města ve stojanu je
uzamčeno jízdní kolo, které jí
bylo před časem odcizené. Na
místo byla vyslána hlídka. Ta zjistila přeražení výrobního čísla na
bicyklu. Několik číslic bylo
shodných se záručním listem,
který měla okradená oznamovatelka při sobě. Současná devatenáctiletá majitelka k celé věci
uvedla, že kolo dostala od přítele
a bližší informace nedokázala
sdělit. Na místo byla přivolána
Policie ČR.

Líbali se v trávě!
Po osmnácté hodině na linku
156 nahlásil muž nevhodné chování dvojice v blízkosti fontány
Národního domu. Městským
kamerovým systémem byl zaznamenán mladík se slečnou,
kteří leželi v trávě, objímali se a
vášnivě líbali. Vyslaná hlídka zjistila jejich totožnost a upozornila
je, aby své emoce na veřejnosti
utlumili. Ti uposlechli a z místa
se vzdálili.

Rozčiloval se marně
Před půl pátou odpoledne požádal jednaosmdesátiletý muž o
příjezd hlídky do herny. Důvodem měla být nevyplacená výhra. Strážníci dorazili do uvedené provozovny. Zjistili, že jde o
špatný výklad starého pána. Trpělivě mu vysvětlili princip hraní i jak došlo k jeho mylné domněnce. Žádné protiprávní jednání obsluhy baru nebylo nezjištěno.

Pozor na zlodějku!
Ve třináct hodin na linku 156 zavolala zaměstnankyně drogerie s
tím, že má v obchodě starší plačící paní. Ta se jí svěřila, co se stalo. Při odpočinku v parku seděla
na lavičce, vedle sebe měla položenou kabelku. Tu ji v nestřeženém okamžiku neznámý pachatel odcizil. Zloděj si tímto přišel
na finanční částku 800 korun.
Stařenka navíc přišla o doklady a
klíče od domu. Strážníci ženu
převezli na služebnu Policie ČR
k podání oznámení na neznámého pachatele.
Přibližně za tři hodiny po výše
zmíněné události oznámila devětatřicetiletá žena hlídce pohybující se na parkovišti u obchodního domu krádež kabelky. K
události dle její výpovědi došlo
uvnitř obchodu, kdy nakupovala
a tašku si dala do košíku.V ní měla doklady, platební karty, hotovost v částce 1000 korun a klíče
od vozidla. Strážníci se pokusili
zjistit svědky události. Jeden se
našel. Povšiml si mladé dívky,
která měla na hlavě klobouk a
utíkala s kabelkou shodného popisu poškozené v ruce přes prodejnu. Hlídce se nepodařilo podezřelou najít.

Nehoda na Vápenici
Ve středu o půl druhé odpoledne
hlídka zjistila v ulici Vápenice
dopravní nehodu mezi nákladním autem a cyklistkou. Žena na
bicyklu byla zraněna. Strážníci jí
poskytli první pomoc a přivolali
sanitku i dopravní policii. K zajištění bezpečnosti silničního
provozu byla povolána další
hlídka strážníků. Následně poraněnou pětasedmdesátiletou paní
záchranka převezla do nemocnice. Celá událost je v šetření policie.

Rybařit se nesmí
Sedmnáctiletý mladík v odpoledních hodinách oznámil na linku 156 , že přistihl dva chlapce,
jak loví ryby v Krasickém rybníku. Hlídka v uvedeném místě zajistila dva hochy. Jeden z nich
měl rybářské vybavení. Vlastnil
i členský průkaz s rybářským
lístkem. K celé věci uvedl, že
obešel rybník a nikde zákaz rybolovu neviděl. Proto zahájil lov.
Jelikož do příjezdu hlídky žádnou rybu nechytil, nevznikla
škoda. I přesto byly událost předána správnímu orgánu. Za neoprávněné chytání ryb hrozí pachateli pokuta až 8 000 korun,
případně i zákaz činnosti do jednoho roku.
Připomínka: Na katastru města
Prostějova není na žádném rybníku odchyt ryb povolen!

Olomouc si půjčuje, Prostějov nemusí

Jak informovala celostátní korun. Zároveň velice úspěšně dej pozemků u nové nemocnice. počítat na investice v příštím obmédia, sousední Olomouc si z probíhá prodej bytových domů a Desítky milionů tak poputují do dobí," uvedl Miroslav Pišťák.
důvodu nižší daňové výtěž- v poslední době se zlepšil i pro- našich rezerv a můžeme s nimi
-miknosti v souvislosti s celosvětovou finanční krizí bude muset
z fondů Evropské unie půjčit
na investice zhruba milardu a
půl korun. Něco takového, i
když v podstatně menší míře,
Prostějovu zatím nehrozí. A to
i přesto, že i náš městský rozpočet letos vykazuje také
ztrátu.
"Za první tři měsíce letošního
roku to bylo mínus pět milionů
korun, o které jsme přišli díky
sníženému příjmu z daní. Jak
tomu bude za celé pololetí, to
budeme vědět až v příštích
dnech. Nedělám si ale žádné
velké iluze o tom, že by se finanční situace v tomto ohledu
nějak zlepšila," řekl Večerníku
Miroslav Pišťák, místostarosta
města (na snímku). Jak ale
dodal, město v dohledné době
nebude nuceno si půjčovat jako
sousedé v Olomouci. "Musíme
si ale uvědomit, že Olomouc je
krajské město a její investice se
pohybují řádově v úplně jiných
dimenzích. Co se týká Prostějova, myslím že mohu potěšit
sebe ale hlavně občany. Mimo
jiného jsme nedávno obdrželi z
finančního úřadu vyrozumění,
že za loňský rok jsme přeplatili
daně a tak nám bude vrácena
částka okolo dvou milionů

Ad.: Tankodrom a na Hloučeli (?)
"Tankodrom místo cesty na
Hloučeli" je čtenářsky jistě
atraktivní titulek. Obsahem
článku ze dne 7. července jste
ale „trefili kozla„ – řečeno novinářskou hantýrkou.
Pokud si Prostějovský Večerník
zakládá na serióznosti a pravdivosti předkládaných informací,
měl by si k takové zprávičce obstarat nejprve dostatek informací, aby vyvozený závěr
nevyzněl jako břitká kritika soukromé firmy, která v honbě za
ziskem znepříjemňuje slušnému

občanovi život při jeho odpočinku. Pravdou může být i informace opačná!
Skutečností je, že před necelým
rokem proběhly stavební práce
na přeložce VTL plynovodu a
že se dotkly i zmíněné komunikace. Dodavatel stavebních
prací ještě na podzim uvedl tuto
nezpevněnou cestu do stavu
lepšího, než byl ten původní.
Bohužel v tomto stavu cesta
zimu nepřežila. Důvodem
nebyl sníh a mráz, ale těžká
technika, která cestu nemilo-

srdně rozjezdila. Vzhledem k
tomu, že stavba byla již dokončena, NEBYLA to vámi citovaná auta dodavatele a se
stavebním (?) materiálem. V
rámci našeho dobrého jména,
na kterém nám opravdu záleží,
proto investor ZNOVU a na
vlastní náklady v dubnu letošního roku všechny dotčené
cesty srovnal a navíc i částečně
zpevnil, čili nesrovnatelně vylepšil nad původní stav před
stavbou – a 10. 4. 2009,
ŘÁDNĚ (protokolárně) předal

Odboru komunálních služeb
Městského úřadu Prostějov!
Pochopitelně bez závad.
Proto se cítíme Vaším „zpravodajstvím„ dotčeni a poškozeni.
Teď zbývá ještě odpovědět na
otázku, se kterou firmou bude
jednat město Prostějov na zajištění nápravy. Naše společnost
svoje povinnosti splnila řádně a
to dokonce dvakrát, o čemž na
Městském úřadě leží písemný
protokol i s obsáhlou fotodokumentací.
Zástupci firmy Remostav a.s.

Krajský soud potvrdil pedofilovi trest
Josef Stojka si zval do svého bytu školáky
Čtyři roky ve věznici s ostrahou stráví podle čtvrtečního
verdiktu osmapadesátiletý Josef Stojka z Prostějova. Za to,
že zhruba dva roky do svého
bytu zval školáky ve věku od
12 do 14 let, osahával je, nabízel jim pornočasopisy, pouštěl
filmy stejného ražení a jednomu dokonce za odměnu čtyři
sta korun provedl orální sex.
Peníze školákům dával i za to, že
za ním chodili. Pak ale maminka

Èerná kronika
Vzal rozvaděč
V průběhu minulého týdne
odcizil neznámý zloděj v Krasicích z dřevěného sloupku
umístěného pod transformátorem elektrický rozvaděč s
elektroměrem. Způsobil krádeží transformátoru škodu 6
500 korun.

Podvod přes internet
Prostějovští policisté prověřují trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření
z trestného činu podvod. Muž
z Prostějovska si sjednal počátkem června přes internetovou inzerci elektronicky koupi
motorové vozidlo Buggy Kinroad za 1 300 Euro a peníze za
automobil zaslal na účet maďarské banky. Do současné
doby mu uvedené vozidlo nebylo dodáno.

Doplatil na neopatrnost
O věci v hodnotě dva a půl tisíce korun přišel vlastní neopatrností zákazník nakupující
v nákupním centru v Prostějově. Na držadlo nákupního vozíku si pověsil taštičku a věnoval se vybírání zboží. Toho využil neznámý pachatel a kabelku v nestřeženém okamžiku odcizil. V kabelce měl
okradený peněženku, doklady, platební kartu a mobilní telefon. U krádeží na osobě platí víc než kdekoli jinde, že jim

jednoho z nich v mobilu našla
sms zprávu s návrhy, které starší
muž jejímu synovi dělal. Pak se
do všeho vložila policie a také
soudy.
"Nezletilé od léta 2005 do roku
2007 zval k sobě do bytu v Prostějově, navštěvoval je ale i v
místě jejich trvalého bydliště,
zval je k sobě pomocí sms zpráv.
V bytě je poté osahával, nabízel
jim ale také, že jim za úplatu provede orální sex, i když věděl, že

jde o školáky," popsal soudce
Krajského soudu v Brně Karel
Hortík.
Stojku, který je neslyšící, už v
květnu poslal Okresní soud v
Prostějově za ohrožování mravnosti, ohrožování výchovy mládeže a svádění k pohlavnímu styku na čtyři roky do věznice s
ostrahou. Propadnout nechal také jeho pornočasopisy i seznam s
kontakty na školáky.
Homosexuálně orientovaný muž

se pak odvolal právě do Brna.
Chtěl další posudek znalce. Tříčlenný senát ale návrh na další
dokazování stejně jako odvolání
zamítl.
"V odvolání nepadlo nic, co by
mohlo podstatně zpochybnit závěry soudu prvního stupně. I trest
je přiměřený," uvedl soudce Aleš
Flídr. Připomněl i Stojkovu trestní minulost, předchozí tresty za
zneužívání dětí i nedávné krádeže.
-red-

lze poměrně snadno předcházet, a že každý má ve své moci, nedát šanci nenechavým
zlodějům.

chatel nepozornosti jedenačtyřicetileté ženy a ze zadního sedadla motorového vozidla odcizil dámskou kabelku, ve které byl mobilní telefon, kožená peněženka s finanční hotovostí, doklady na
jméno poškozené a platební
karty.

koholu. Odcizením věcí byla
způsobena škoda 123 300 korun, poškozením zařízení domu vznikla škoda 3 000 korun.

Straka u benzínky
Na parkovišti před benzínovou čerpací stanicí v Prostějově na ulici Brněnská se neznámý pachatel vloupal do nákladního motorového vozidla
značky Renault Midlum, ze
kterého odcizil mobilní telefon a doklady. Odcizením věcí
vznikla škoda 1 650 korun a
poškozením vozidla vznikla
škoda 8 000 korun.

Zámek mu nevadil
Po násilném překonání zámku
dveří vniknul neznámý pachatel do nákladního motorového
vozidla značky Fiat Ducato,
odkud odcizil batoh s doklady,
MP3 přehrávačem a klíči. Odcizením věcí a poškozením
vozidla byla způsobena škoda
10 400 korun.

Sebral i karty
V obci Bedihošť vnikl neznámý pachatel do nákladního
vozidla značky Iveco a odcizil
pánskou ledvinku s finanční
hotovostí, doklady a platebními kartami. Poškozenému
vznikla škoda ve výši 46 981
korun.

Nedala pozor
Na parkovišti před obchodním domem Interspar v Prostějově využil neznámý pa-

Přišla i o klíče
Před obchodním domem
Kaufland v Prostějově odcizil
neznámý pachatel v nestřeženém okamžiku z nákupního
vozíku koženkovou dámskou
kabelku, ve které měla devětatřicetiletá žena klíče od domu, klíče od vozidla, peněženku s finanční hotovostí a
doklady.

Kabelka je fuč
Přes otevřené okno u spolujezdce vozidla Ford Mondeo,
které měla šestačtyřicetiletá
žena zaparkované na parkovišti u obchodního domu Lidl
v Prostějově, odcizil neznámý pachatel kabelku s osobními věcmi.

"Vybílil" celý dům
Neznámý pachatel vypáčil
okénko od koupelny a vloupal se do rodinného domku v
obci Laškov, odkud odcizil
LCD televizi, DVD přehrávač, videorekordér, počítač,
notebook, dva fotoaparáty, 70
kusů originálních hudebních
CD, finanční hotovost, pánské a dámské lyže a 4 litry al-

Navigace a pas
Neznámý pachatel se vloupal
do vozidla zaparkovaného v
obci Olšany u Prostějova a
odcizil navigaci Tomtom
500, cestovní pas na jméno
poškozeného a další doklady.
Způsobená škoda byla vyčíslena na 10 500 korun.

Vykradl kovošrot
Neznámý pachatel se vloupal
do areálu provozovny sběrných surovin v obci Rozstání
a odcizil 2000 kg kovového
odpadu, 600 kg litinového
odpadu, akumulátory pro
osobní motorová vozidla a
autobusy, 50 kg hliníkových
plechů, 20 kg drobné mosazi
a 20 kg elektrických kabelů.
Odcizením věcí vznikla majiteli škoda 8 650 korun.

Lapka na Letecké
Neznámý pachatel se vloupal
do vozidla zaparkovaného na
parkovišti v Prostějově na ulici Letecká a odcizil pánskou
koženou tašku, ve které se nacházel mobilní telefon, peněženka s doklady a finanční
hotovostí a platební kartou.
Odcizením věcí vznikla majiteli škoda 10 040 korun a poškozením vozidla vznikla
škoda 5000 korun.

2

Žádné musím nebo nemusím neexistuje,“ vyjádřil svůj zásadní postoj muž prověřený nejen léty
Krmení
manželství, ale také nepominutel„Tady píšou, že se tam má dávat vý- nou existencí tchýně. Svůj hrdinhradně Natural 98,“ podivoval se ský postoj vyvažuje tím, že ji má
novopečený vlastník škodárny, kte- vlastně rád, akorát…!
rý hodlal samozřejmě svému autíčku dát to nejlepší. Ovšemže také ne- Cíle
ní nutno brát vážně všechno, co se „Vždycky jsem chtěla dožít aspoň
píše v návodech k použití. Ono totiž tak dlouho, než vychovám děti,“
člověk by taky asi nejlíp fungoval na říkala o svých cílech nyní už bařízky a pravdou je, že se mu jich do- bička. Jasně že. Tam někde na zapřává jen zřídka a přitom výkon mu- čátku to byl cíl skoro nepředstavisí odvádět, jako by byl krmen vý- telný, teď už to má jaksi najednou
hradně šnyclem. Ono to bude asi i s za sebou a vůbec nemá pocit, že už
tím autem podobné.
by to stačilo. Vždycky se najde zástěrka, co je ještě třeba udělat.AkoŽivotní postoj
rát ty roky jsou jaksi mnohem krat„Už se rozhoduji výhradně podle to- ší. Kdepak 365 dní. Bejvávalo.
ho, jestli se mi chce nebo nechce.
–MiH-

Vidìno - Slyšeno

Odtáhli vám auto? Vyzvedněte si ho!
Město Prostějov, jako vlastník
místních komunikací v Prostějově, vyzývá tímto vlastníky níže
uvedených silničních vozidel, k
jejich vyzvednutí. Vozidla byla
odtažena z místních komunikací do objektu společnosti PV
Recykling, s.r.o., ul. Vrahovická
52, Prostějov (za hlavním vlakovým
nádražím),
tel.
582331622.
Jelikož vlastníky osobních vozidel
nebylo možno kontaktovat nebo
na předešlé výzvy nereagovali,
zveřejňuje se tato výzva. Pokud
nebude vozidlo ve lhůtě dvou měsíců po uveřejnění výzvy na vývěsce městského úřadu převzato,
bude s ním nakládáno ve smyslu
příslušných právních předpisů
jako s vrakem či vozidlem opuštěným. Vozidlo pak bude zlikvidováno na náklady vlastníka.
Jedná se o tyto vozy:
Renault, rz. PVI 37-12, červené
barvy – odtaženo dne 12.12.2008

Škoda Favorit, rz. 1M4 2998, bílé
barvy - odtaženo dne 31.1.2009
Peageot, rz. 1B8 0025, červená
barvy - odtaženo dne 10.3.2009
Škoda 105, rz. PVH 09-84, červené barvy - odtaženo dne
9.4.2009
Opel, rz. 1M4 4585, zelené barvy
- odtaženo dne 10.4.2009
Škoda Forman, rz. 1M4 5346, červené barvy - odtaženo dne
18.5.2009
Opel, rz. 1M7 3946, červené
barvy - odtaženo dne 20.5.2009
Škoda 105L, rz. OCD 05-26, bílé
barvy - odtaženo dne 20.5.2009
Škoda Octavia, rz. 3M4 0370,
šedé barvy - odtaženo dne
21.5.2009
Fiat, rz. NAH 02-30, šedé barvy odtaženo dne 25.5.2009
Ford, rz. 2M7 4980, červené barvy
- odtaženo dne 11.5.2009
Škoda Favorit, rz. 3M4 0647, béžové barvy - odtaženo dne
11.5.2009

Výjezdy k opilcům pokračují
Mrtvý muž ležel u Domu služeb
V průběhu uplynulého týdne strážníci několikrát vyráželi na oznámení k podnapilým osobám nebo
k lidem se zdravotními obtížemi.
Zřejmě ty měly na svědomí devětašedesátiletého muže, který ležel v
trávě u Domu služeb. Lékaři k
němu už přijeli zbytečně, byl mrtev.
"Při příjezdu hlídky městské policie dotyčný nejevil známky života.
Strážníci se snažili obnovit životně
důležité funkce, ale přes veškerou
jejich snahu přivolaný lékař konstatoval smrt," uvedla Jana Adámková z Městské policie v
Prostějově. "Byla nařízena zdravotní pitva, která určí přesnou příčinu smrti staršího muže. Těžko v
tuto chvíli tvrdit, že šlo o srdeční
kolaps v horkém a dusném počasí
či jinou příčinu," sdělil Pavel Holík,
ředitel prostějovské záchranky.

U ostatních výjezdů našich strážníků sehrál významnou roli alkohol. Osmačtyřicetiletý lehce opilý
muž byl převezen do nemocnice s
krvácející ránou na hlavě, kterou si
způsobil pádem na zem. Pomočená šestačtyřicetiletá žena neschopná jakékoliv komunikace,
natož tak pohybu, skončila po rozhodnutí lékaře na Záchytné stanici
v Olomouci za doprovodu strážníků. Částečně invalidní občan,
který měl pohybově postižené
dolní končetiny a k chůzi používal
francouzské hole, byl tak ovlivněn
lihovinami, že bez pomoci strážníků se nemohl dopravit domů. Na
místo byla přivolána jeho manželka a za její přítomnosti byl její
partner převezen do místa bydliště," sdělila dále Jana Adámková.
-mik-

Město už prodalo domy za desítky milionů korun
Jak jsme již několikrát informovali, město letos zahájilo prodej
bytových domů. Celkem jich
nabízelo padesát, a to přednostně nájemníkům, kteří v nich
v současnosti bydlí. Většina nabízených nemovitostí je už dnes
prodána a do městské kasy tak
putují desítky milionů korun.
"Zastupitelstvem města Prostějova
byl prozatím schválen prodej celkem 36 bytových domů za kupní
ceny v celkové výši 138 405 600
korun.
Uzavřeno bylo už šest kupních
smluv (Vápenice 5, Újezd 5, náměstí Spojenců 5, náměstí Spo-

jenců 21, Studentská 8 a Studentská 10), a zaplaceno bylo kupci už
38 668 500 korun. Další tři kupní
smlouvy jsou již připraveny k podpisu (Okružní 125 -131, Okružní
183 a Šafaříkova 47).
Nyní je zpracováno dalších 11 návrhů kupních smluv (Belgická 2 a
4, Husovo náměstí 87, Jihoslovanská 7 a 9 a Tránická 1, Joštovo náměstí 4, náměstí E. Husserla 16,
Plumlovská 43, Pod Kosířem 41,
Slovenská 12, Studentská 17,
Vodní 3 a Západní 69)," informoval nás o aktuálním stavu prodeje
bytových domů Vlastimil Uchytil,
místostarosta města.
-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...
Věra Smékalová 1958 Pustiměř
Vlastislav Hájek 1952 Prostějov
Jitka Kolísková 1922 Bousín
Miluše Štefková 1956 Prostějov
Martin Fajstl 1930 Ptení
Svatopluk Křížek 1944 Prostějov
Jarmila Kocourková 1937 Plumlov
JUDr. Miroslav Pácl 1922 Plumlov

Alois Holub 1929 Vřesovice
Eduard Beníšek 1938 Hrochov
Radomír Jakubec 1929 Prostějov
Josef Zatloukal 1948 Suchdol
Jan Vašíček 1955 Otinoves
Jarmila Vyroubalová 1921 Stařechovice
Marie Zobačová 1932 Prostějovičky
Žofie Vyhlídalová 1928 Olšany u PV

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 20. července 2009
Jiřina Janálová 1933 Lutotín 10.40 Obřadní síň Prostějov
Vlasta Otáhalová 1920 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Jitka Mašková 1935 Čunín 12.00 Obřadní síň Prostějov
Antonín Stískal 1939 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Úterý 21. července 2009
Marie Halabicová 1946 Ludéřov 15.00 kostel Drahanovice
Pátek 24. července 2009
Jindřiška Kolínská 1936 Kostelec na Hané 11.20 Obřadní síň Prostějov
Bohumila Novotná 1919 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov

20. července 2009
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ODPAD v Prostějově V Tiché ulici bouří vášně

Lidi, sešlápněte PET lahve!
Společnost A.S.A. Technické
služby rozšířila za poslední
rok počet sběrných míst na
tříděný odpad. Přesto jsou
ale některé kontejnery týden
co týden přeplněny k prasknutí. Nemuselo by k tomu
ovšem docházet, zejména co
se týká nádob na plasty a
PET lahve. Lidé totiž mohou
významnou měrou přispět k
tomu, aby se ušetřil jak prostor, tak finanční prostředky
investované do odvozu tříděného odpadu.
"V roce 2007 bylo v Prostějově
115 sběrných míst. Ve spolupráci s odborem komunálních
služeb města jsme v loňském
roce tento počet rozšířili na 145
míst. Na naplněnost kontejnerů
na tříděný odpad má hodně vliv
sezona. V létě je u lidí vyšší
spotřeba nápojů a tak se nám razantně plní především nádoby
na plasty a hlavně PET lahve.
Nejexponovanější sběrná místa
objíždíme dvakrát týdně," řekl
na úvod Tomáš Fajkus, provozní ředitel společnosti A.S.A.
Technické služby v Prostějově.
Přesto mnohdy kontejnery na

Tomáš Fajkus, provozní ředitel společnosti A.S.A.
Technické služby
PET lahve obrazně řečeno přetékají. "Ano, jsou často přeplněné, ale nejde o plošný
problém. Spíše nás trápí jiná

věc. Pokud by došlo k tomu, že
by lidé před vyhozením PET
lahev sešlápli, nebo krabici,
kterou odhazují do nádoby na

Pracovníci
společnosti
.A.S.A. udělali menší pokus.
Celkem z 50 PET lahví udělali dvě hromady. Tu druhou s řádně sešlápnutými
lahvemi. Zjistilo se, že takto
se ušetří až dvě třetiny
místa v kontejnerech
a následně také ve vozidlech, která odpad
odvážejí.
papír složili, ušetřili by spoustu
místa a do kontejnerů by zcela
jistě vlezlo mnohem více odpadu. Podle našeho pokusu činí
50 nesešlápnutých flašek
zhruba 90 litrů objemu. Pokud
se sešlápnou, jde o pouhou třetinu. Zároveň bych chtěl
občany požádat, pokud hodí do
kontejneru přece jen nesešlápnutou PET lahev, tak ať ji alespoň zbaví vršku. V autech totiž
tento odpad ještě lisujeme, ale
uzavřená lahev se slisovat
nedá. Vozidla pak vlastně zbytečně odvážejí vzduch," dodal
Tomáš Fajkus.
-mik-

Policie pátrá po "přespolních"
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po dalších třech
mužích, kteří se dostali na šikmou plochu zákona. Všichni tři
mají hlášen trvalý pobyt mimo
Prostějov.
JIŘÍ DOČEKAL se narodil 11.
července 1985 a
trvalé bydliště
má hlášeno v
Malém
Jeníkově číslo 7 v
okrese Jindřichův Hradec.
Na hledaného vydalo Okresní
státní zastupitelství v Prostějově
souhlas k zadržení pro podezření
ze spáchání trestného činu podvodu. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 20 do 25 let, měří 175
centimetrů, má obézní postavu,

Pohledem shora
Pohledem shora

hnědé oči a hnědé krátké vlasy.
MIROSLAV MENŠÍK se narodil 29. května
1978 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v obci
Želeč číslo 51 v
okrese Prostějov. Na hledaného vydal Městský soud v Brně
příkaz k zatčení pro podezření ze
spáchání trestného činu krádeže.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 31 do 35 let, měří 175 centimetrů a má vyholené vlasy.
RUDOLF SCHNEIDER se narodil 1. dubna 1964 a trvalé bydliště má hlášeno v obci Tvorovice číslo 70 v okrese Prostějov. Na
hledaného vydalo Okresní státní
zastupitelství v Prostějově sou-

hlas k zadržení
pro podezření z
trestného činu
úvěrového podvodu.
Jeho
zdánlivé stáří je
v rozmezí od 45
do 50 let, měří 170 centimetrů,
má hubenou postavu, nerovné
zuby, hnědé oči a hnědé krátké
vlasy. Mluví pomalou řečí.
Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv
oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo Službu kriminální
policie a vyšetřování v Prostějově na tel. číslo 974 781 326.
-mik-

NEZAPRŠÍ A NEZAPRŠÍ

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
Je to zvláštní věc. Teda není ani tak zvláštní, pokud s tím už tak trochu člověk
počítá. Předpověď počasí je opravdu věda, o tom není pochyb. A kór s evidentně se měnícími klimatickými podmínkami a nestandardními zvraty.
Vytvářet modely vývoje povětrnosti počítačovými animacemi je sice frajeřinka, nicméně, jak se čím dál víc ukazuje, asi i nejvypočítavější výpočetní technika je na to krátká. Už dávno jsme si zvykli, že v našich končinách je nutno brát centrálně prezentovanou předpověď počasí tak s jednodenní rezervou, právě tolik to obvykle trvá,
než všechny ty frontální poruchy a tlakové níže doplují z Prahy k nám. O to nic. Možná si teď
budu trochu protiřečit, když jsem se před několika pondělky meteorologů zastával, že nedokázali včas varovat před moravskými povodněmi. Co se změnilo? Nyní se vytváří expertní
týmy, nikdo nic nechce ponechat náhodě. Celá republika je rozškatulkovaná na lokální dílečky
o rozměru 2-3 mraků a zdá se, že omyl je prakticky vyloučen. Jenomže. Konkrétně nad našimi
hlavami se měly na konci týdne přehnat silné deště s určením na hodinu. Půl dne pryč, ani kapka, pouze může člověk spekulovat, jestli jsme měli štígro a prošlo to tak hladce, nebo se to někde vzdor modelové prognóze seklo a je dobré být ještě ve střehu. Před těmi pár pondělky jsem
také psal o takřka permanentních výstrahách ČHMÚ, sotva přeletí mráček. Naopak nyní před
pustošivou smrští v úterý večer ani čárka. Málo jsme si vážili starostlivosti meteorologů? Asi.
Musíme se polepšit. Je těžké poroučet větru dešti a ani se to nevyplácí. Jenom mi ale vadí takové to zmítání se ode zdi ke zdi: nulové informace nebo naopak přehršel zbytečností, které ve
svém důsledku pro samotný objem nikdo nesleduje ani nebere vážně. Třeba by stačilo to nějak
zdravím rozumem zprůměrovat.

Sousedy v Držovicích rozdělila oprava silnice

Občanská neposlušnost, komunikace zablokovaná auty,
slovní přestřelka a vlna emocí
mezi obyvateli ulice Tichá v
Držovicích. To byl obraz dosud klidného místa, kde v
současné době probíhá oprava vozovky. Hádka na dvě hodiny zablokovala cestáře při
opravě silnice, která je odbočkou z Olomoucké ulice a má
mírný spád od hlavní silnice.
Svou nespokojenost s opravou
vozovky v ulici Tichá sdělila redakci Večerníku paní Gabriela
Levinski, která bydlí na rohu
ulic Olomoucké a Tiché a její
nově postavený dům je pod
úrovní hlavní silnice.
„Nevěřila jsem svým očím,
když jsem přijela domů a zjistila, jak je po terénních úpravách
vozovka vyspádovaná. Přímo
na náš pozemek. Každý příval
vody z Olomoucké ulice by se
nám nahrnul do garáže a do domu. Když jsem se ptala cestářů,
proč tak vozovku upravili, řekli
mi, že to je podle přání paní starostky,„ uvedla paní Levinski.
Starostka Držovic Blanka Kolečkářová bydlí nedaleko, proto
ji rozhořčená mladá žena zavolala a vyzvala ji k nápravě. Protože však nedosáhla svého, postavila druhý den ráno na cestu
před svůj dům dvě auta a zablokovala tak cestáře v práci na pokládce živičného povrchu. Současně přivolala na pomoc tři
členy zastupitelstva. V Tiché
ulici se rozhořela hádka mezi
Gabrielou Levinski, starostkou,
zastupiteli a ostatními obyvateli ulice. Dvě hodiny se dohadovali, jak vzniklou situaci řešit.
„Bylo to skandální. Na stavbu
není stavební povolení, to jsem
si zjistila na úřadech. Stavba nebyla označena a vedla by k poškození mého majetku. To si

přece nemusím nechat líbit. Nemám nic proti tomu, aby se tady
silnice opravila, ale mám přece
právo na to, aby se mnou starostka slušně komunikovala, je
to její povinnost,„ rozčilovala
se Gabriela Levinski.
„Ano, paní Levinski má právo
na komunikaci s obecním úřadem. Ignorovala však veřejné
zastupitelstvo, kde se opravy
vozovek projednávaly a schvalovaly. Ignorovala obecní vývěsku i webové stránky obce, kde
jsou podle zákona tyto informace dostupné. Všichni občané v
ulici byli informováni písemně
o opravě komunikace a byla
jsem navíc za všemi osobně i za
paní Levinski, kterou jsem však
dvakrát doma nezastihla.
Občané tuto opravu uvítali a
souhlasili s ní. Dobře znám své
povinnosti a nic nedělám nezákonně. Oprava souvislého
povrchu vozovky nepodléhá
stavebnímu povolení. Zastupitelstvo obce opravy komunikací schválilo. Komunikace v ulici Tichá má zachovaný spád vozovky jako před opravou, neboť jsou na této straně komunikace kanálové vpustě. Navíc je
silnice stále ještě v opravě a dokončovací práce bude firma
provádět ještě příští týden. Incident byl podle mne zbytečný.
Celý život se snažím o pěkné
sousedské vztahy, nyní i o spokojenost občanů. A pokud se
mnou lidé jednají slušně, i já s
nimi slušně komunikuji. To
však s paní Levinski není možné,„ vyjádřila své stanovisko
starostka Držovic Blanka Kolečkářová. „Lidé si často neuvědomují, že nemohou prosazovat své vlastní zájmy na úkor
svých sousedů a spoluobčanů,„
dodala.
„Zastupitelstvo schválilo opra-

Ulice Tichá v Držovicích – pohled k Olomoucké ulici. Kvůli rekonstrukci
vozovky zde vzplály vášně.
vy vozovek, které byly v havarijním stavu. Problém nastal až
v ulici Tichá. Tady vlastně vozovka nebyla, pouze zpevněná
cesta. Tím, že nedošlo k odfrézování a tudíž ke snížení původního povrchu, úroveň původní cesty se nesnížila a byla
navýšena o vrstvu živice. Firma
Strabag provedla pouze terénní
úpravy, sklon vozovky byl jednostranný. Situace se musela
řešit na poslední chvíli, myslím,
že celá hádka byla zbytečná,„
objasnil situaci zastupitel Jaroslav Studený.
Nakonec se všichni dohodli na
kompromisu a cestáři vyspádování vozovky upravili ke spokojenosti paní Levinski. Před
jejím domem je navíc mříž kanálu, který přebytečnou vodu z
vozovky odvádí. Podle vyjádření starostky Kolečkářové
jsou komunikace opravené firmou Strabag velice kvalitně a
není na ně jediná písemná
stížnost, ba naopak si doposud
opravené komunikace v obci
lidé pochvalují.
„Bydlím tady několik desítek
let, všichni tady jsme rádi, že

budeme mít konečně pořádnou
silnici. Nikdy tu nebyly s vodou
problémy. Pokud hodně pršelo
a voda stekla z hlavní ulice sem
k nám dolů, zastavila se vždy
před domem a postupně vyschla. S paní starostkou jsme se
před opravou domlouvali a i
teď průběžně vše v klidu řešíme. Nemohu si ani v nejmenším postěžovat, „ vyjádřila své
stanovisko další obyvatelka ulice paní Hasalová. Shodný
názor mají i další sousedky Konečná a Láníková.
Žalostný stav místních komunikací byl jedním z impulzů a důvodů, proč se obyvatelé Držovic vyslovili v referendu pro
odtržení od Prostějova. Stalo se
tak před třemi lety. Vozovky postupně získávají nový povrch,
problém jediného nespokojence však paradoxně rozdělil obyvatele na dva tábory. Nový živičný povrch v současné době pokládá firma Strabag v ulici Tichá a Mičoly. Je to návaznost na
vybudovanou cyklostezku z
Držovic do Smržic, která
usnadní bezpečnou jízdu cyklistů mezi oběma obcemi. -jp-

Nezaměstnanost na Prostějovsku mírně vzrostla
Na Prostějovsku je dnes bez
práce rovných sedm procent
práceschopných lidí. Přes
mírný nárůst nezaměstnanosti je náš okres stále v čele
žebříčku kraje co se týká nejmenšího počtu lidí bez
práce.
"Na konci června jsme měli v
evidenci 4 205 uchazečů o
práci. V posledních pěti letech
se jedná o červnový nadprůměr, průměr činil zhruba 3
800 osob. Mezi květnem a
červnem letošního roku došlo
na Prostějovsku k nárůstu o
157 uchazečů. Míra nezamě- ziměsíční nárůst o dvě desetiny
stnanosti čini u nás aktuálně procenta," poskytl nám základ7,0 procenta, což znamená me- ní současné údaje Adolf To-

Řidiči, POZOR

na nadměrný náklad
V nočních až brzkých ranních
hodinách z pondělí 27. na úterý
28. července 2009 dojde k přepravě nadměrného nákladu mostu k budované cyklostezce
za ulicí Kostelecká. Náklad vyjede trasou z firmy DT Prostějov
po rychlostní komunikaci k hypermarketu Tesco, sjede na Olomouckou ulici a poté bude couvat ulicí E.Valenty. V této souvislosti dojde k dopravnímu
omezení zejména v ulici
E.Valenty a ulici Sportovní.
Žádáme řidiče a další účastníky
silničního provozu o zvýšenou
pozornost.
-red-

Žádost o vstřícnost
V polovině července roku 2009
zahájíme práce na výstavbě
cyklostezky podél ulice Brněnská od ulice Libušinka po konec
městského hřbitova. Lze očekávat, že v průběhu prací bude
omezen jak příjezd, tak i přístup
k jednotlivým nemovitostem v
této lokalitě. Žádáme tímto
občany o vstřícnost při řešení
problémů s přístupem k jejich
nemovitostem. Předpokládáme,
že práce budou dokončeny nejpozději do konce září 2009.
Informace u ing. Petr Brücknera, telefon 582 329 361.
A. Zajíček, vedoucí odboru
rozvoje a investic

mandl z Úřadu práce v Prostějově (na snímku).
"Dá se říct, že od června 2008 s
výjimkou letošního května
míra nezaměstnanosti neustále
mírně stoupá. Zajímavé je, že v
červnu poklesla nezaměstnanost na Němčicku, a to o více
než jedno procento. Příčinu lze
tady hledat v tom, že se v tomto regionu podařilo vytvořit
nejvíce pracovních příležitostí
při veřejně prospěšných pracích a bylo zaznamenáno i lepší
dopravní spojení se sousedními okresy," podotýká Adolf
Tomadl.
V červnu se přišlo na prostějovský Úřad práce zaevidovat

681 lidí, naopak z evidence se
odhlásilo 525 osob. Znamená
to tedy, že na jedné straně zaměstnavatelé propouští své
pracovníky, na druhé straně ale
další firmy přijímají nové pracovní síly. Trh práce tedy v Prostějově i přes současnou finanční krizi funguje. Podle Adolfa Tomandla nemá Úřad práce
v Prostějově hlášeno žádné
hromadné propouštění. "Problém registrujeme pouze na pile ve Ptení, kde výpověď dostalo 300 zaměstnanců. Majitel
ale intenzivně jedná o prodeji
pily a tak je možné, že tyto
výpovědi budou stáhnuty," dodal Adolf Tomandl.
-mik-

20. července 2009

Policisté budou prověřovat vhodnost některých přechodů
V České republice ve srovnání
s vyspělou Evropou je
poměrně vysoká dopravní nehodovost na přechodech pro
chodce. Navíc tyto dopravní
nehody vykazují vysokou nebezpečnost - srážka vozidla s
chodcem.
Vybavenost přechodů celorepublikově je oproti vyspělé Evropě spíše žalostná. Proto Ředitelství dopravní Policie Policejního prezidia zadalo úkol podřízeným složkám prověřit
vhodnost stávajících přechodů,
navrhnout úpravy případně i zrušení některých přechodů. Na základě uvedeného úkolu jsme v
současné době podali několik
návrhů na zrušení přechodů pro
chodce a velmi mnoho návrhů
na úpravu stávajících přechodů.
O zrušení přechodů rozhoduje
příslušný silniční úřad. A nejsme
samotní, tak, jak tvrdí některé
sdělovací prostředky. Například
jsou navrženy ke zrušení přechody na Olomoucku ve Slavíně, 2
přechody v Nové Vsi, v Olomouci např. na ul. Rolsberské, U
podjezdu a podobně. Zajistit
bezpečný přechod pro chodce
není jen provést vodorovné značení, případně svislé značení jak
si myslí mnozí laici a přechod je
bezpečný, ale je mnoho dalších
faktorů, které je nutno dodržet.
Je lepší mít méně přechodů a dokonale vybavených, než více
přechodů a špatně zajištěných.
Nevhodně či nedostatečně provedený přechod podstatně zhoršuje bezpečnost silničního provozu. Nejzákladnější dopravněinženýrské body k zajištění bezpečného přechodu jsou následující:
1. Přechody se zásadně zřizují
na silnicích s rychlostí 50kmh-1
a menší. Se zvětšující se rychlostí se zvětšuje i brzdní dráha a to
s kvadrantem rychlosti. Pokud
řidič jede rychlosti 50kmh-1 brzdí a zastaví těsně před přechodem, tak pokud ze stejného místa začne brzdit další řidič při

rychlosti 60kmh-1, projíždí přes
přechod rychlostí 40kmh-1. Při
rychlosti 70kmh-1 již řidič není
schopen jakýmkoliv způsobem
reagovat na chování chodce na
přechodu.
2. Přechod musí vést od někud
někam. Musí být zajištěna
návaznost pěší dopravy. Občas
vidíme, že přechody končí v
příkopě, na nezpevněné krajnici
a podobně.
3. Ke zřízení přechodu pro chodce musí být důvod. Přechod musí být dostatečně zatížen jak pěší,
tak motorovou dopravou. Jako
pomůcka se užívá čísla min. 50
chodců/hodina a zároveň minimální intenzita motorové dopravy 200 vozidel/hodina
4. Každý přechod musí mít vybudovánu dostatečnou nástupní
plochu. Před každým přechodem musí být vybudována dostatečná nástupní plocha, kde se
shromáždí pěší před přejitím
přechodu.
5. Na nástupní plochu musí být
zajištěn dostatečný rozhled. Každý řidič musí vidět, co se děje
na nástupní ploše přechodu,aby
mohl reagovat na chování chodců a chodec musí mít dobrý výhled na přijíždějící vozidlo.
6. Přechod nesmí být moc dlouhý. Se zvětšující se délkou přechodu se zvětšuje doba, kterou
chodec tráví v nebezpečném
pásu přechodu ( na vozovce).
Delší přechody (délka větší jako
7m) je vhodné rozdělovat dělícími ostrůvky. Pokud jsou komunikace silně zatíženy motorovou dopravou, doporučuje se
řídit přechod pro chodce přechodovým světelným signalizačním
zařízení nebo přechod rozdělit
dělícím ostrůvkem, případně
kombinaci obou opatření.
7. Přechod pro chodce musí být
řádně nasvětlen veřejným osvětlením. Používá se doplňkové veřejné osvětlení pro přechody pro
chodce. Na nástupní ploše, ale i
na přechodu pro chodce musí řidič za snížené viditelnosti vidět

V Prostějově se v poslední době udělalo pro zvýšení bezpečnosti na přechodech hodně.
Přesto musejí být chodci i řidiči pozorní a navzájem k sobě ohleduplní.
jasně chodce a to i tmavě oděného tak, aby na jeho pohyb mohl
včas reagovat.
8. Přechod pro chodce musí být
zřetelný. Řidič musí zřetelně vidět, že najíždí k přechodu pro
chodce. Často se právě setkáváme s částečně vymazaným
přechodem pro chodce vybavený pouze vpravo značkami „Přechod pro chodce„. Takto vyznačený přechod může být řidičem

přehlédnut a může dojít k tragédii. Odborné organizace např.
doporučují osazení značky „Přechod pro chodce„ nejen vpravo
vedle vozovky, ale i nad vozovku.
Existují ještě další body týkající
se přechodů pro chodce, ale vyjmenoval jsem nejzákladnější
dopravně-inženýrské body ke
zřízení či zachování přechodu.
Musím podotknout, že tyto body

nejsou mým výmyslem, ale vycházel jsem při jejich citaci z odborné literatury týkající se dopravního inženýrství. Z výše
uvedeného je zřejmé, že mnohé
stávající přechody nevyhoví
uvedeným základním podmínkám a proto je podán návrh na jejich doplnění, případně zrušení.
por. Ing. Michael Vafek, Dopravní inspektorát Policie ČR,
Prostějov

Univerzita Tomáše Bati vyhlašuje druhé kolo přijímaček
Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně, Fakulta technologická,
vyhlašuje II. kolo přijímacího
řízení pro akademický rok
2009/2010 pro bakalářský studijní program Ekonomika a management, forma studia prezenční.
Studium ve studijním programu

Ekonomika a management bude
realizováno Institutem bezpečnostních technologií v Regionálním vzdělávacím centru v
Uherském Hradišti, na detašovaném pracovišti v Prostějově a
detašovaném pracovišti UTB ve
Zlíně v Praze – Vinoři.
Přihlášky ke studiu pro tento stu-

dijní program přijímá studijní
oddělení Fakulty technologické
UTB ve Zlíně pouze elektronickou formou tj. pořízením e-přihlášky. Termín pořízení e-přihlášky je do 31. 7. 2009; termín
doručení vytištěné e-přihlášky s
požadovanými náležitostmi a
přílohami na adresu studijního

oddělení Fakulty technologické
(Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně, Fakulta technologická, Institut bezpečnostních technologií, studijní oddělení, Studentské
náměstí 1532, 686 01 Uherské
Hradiště) je do 3. 8. 2009.
Administrativní poplatek za přijímací řízení činí 440 korun. Po-

platek je možno poukázat složenkou nebo bankovním převodem. Veškeré další informace
naleznou zájemci na webových
stránkách http://web.utb.cz
Zájemci o kombinovanou formu
studia v Prostějově získají informace na telefonu: 724 646 726.
- red-

Václavková a spol. s. r. o. - Soukromá pohřební služba

Prioritou firmy je slušnost, poctivost a diskrétnost
Již sedmnáctým rokem působí
v našem městě Soukromá pohřební služba paní Václavkové.
"Začali jsme podnikat na Dolní
ulici číslo 21 v roce 1993, od roku
1997 jsme zřídili hlavní provozovnu v Mlýnské ulici číslo 31 v
blízkosti rybníka, kde sídlíme
dodnes a máme zde obchod a
vlastní vazárnu věnců a kytic.
Zákazník si tady může vybrat z
velké nabídky květin jak řezaných, tak i umělých. Zhotovujeme věnce, kytice, žardinky, ikebany, kytice volně vázané a
zákazník má u nás k dipozici samozřejmě i katalog fotografií,"
sdělila Dagmar Kratochvilová,

Počasí doprovázené vysokou
vzdušnou vlhkostí se nám moc
nezměnilo, takže nemá smysl ho
dál komentovat. Červenec je doba dovolených a mezi novináři
bývá nazýván „okurkovou sezónou,“ což má znamenat nedostatek jakéhokoliv dění na politické
scéně. U nás v ochraně rostlin se
toho naopak děje poměrně dost,
neboť v současnosti vrcholí infekční tlak snad všech druhů plísní
a je třeba, aby pěstitel vhodně a
hlavně včas zareagoval. Vzhledem k tomu, že k ochraně proti
plísním jsem již psal, bude dnešní
Poradna takové pel-mel aktuálních houbových chorob rostlin.
Začnu česnekem, kterého v současné době mohou potrápit jak
fuzariózy, tak sklerotiniové hniloby. Obě choroby patří do většího
komplexu houbových chorob,
které se projevují nejenom v
průběhu vegetace, ale i během
skladování. Fuzariózy se projevují červenáním kořenů, listy po-

spolumajitelka Soukromé pohřební služby Václavková a spol.
v Prostějově. "Vazbu si může
zákazník vybrat k pohřbům, svatbám a různým oslavám. Zhotovíme rovněž svatební kytice a
provedeme výzdobu svatebních a
rautových stolů. Květiny objednáváme i telefonicky a můžeme
je doručit na místo určení v Prostějově. Rozvoz je pochopitelně
zdarma," dodává Dagmar Kratochvilová.
Na všech provozovnách Soukromé pohřební služby Václavková a spol. disponují nabídkou veškerého pohřebního zboží, svící,
křestních roušek a křestních svící.

Prodává se zde také drobné dárkové zboží, vonné tyčinky, esence,
oleje a vázy.
Na firmu Soukromá pohřební
služba Václavková a spol. se dovoláte 24 hodin denně na telefonní čísla 582 340 004 (provozovna
Dolní), 582 343 883 (provozovna
Mlýnská) a 731 189 010 (provozovna na Masarykově náměstí 10
v Kralicích na Hané. Na nich vám
podají informace, které potřebujete vědět.
-in-

Dagmar Kratochvilová, spolumajitelka Soukromé pohřební služby Václavková a
spol. v Prostějově.

Poradna zahrádkáře
stupně žloutnou a usychají. U
skladovaného česneku způsobují
tzv. trouchnivění. Sklerotiniové
hniloby způsobuje stejnojmenná
houba, která za vegetace vytváří
na podzemní části rostliny bílý
povlak s malými černými tečkami. Choroba se někdy nezývá bílá
hniloba česneku. Česnek mohou
ještě napadat jiné houbové choroby např. sazovitost česneku, rez
česneku, aj. Obecně lze říct, že
základem ochrany by mělo být
moření nejenom proti živočišným škůdcům, ale i proti houbovým chorobám například přípravkem Fundazol 50 WP
(0,2%). Za vegetace je možná
chemická ochrana hned při zjištění napadení některým z přípravků
Rovral Flo (0,6%) , Ortiva (10 ml
na 6 l vody), aj.

Na okrese se množí případy rostlin napadených padlím a to nejenom u okurek, ale i u jiných rostlin z čeledi tykvovitých (tykve a
melouny). Této chorobě dokonale vyhovuje střídavá vzdušná
vlhkost a vyšší teploty kolem
25oC. Vytváří na listech zpočátku bílé skvrny později souvislé
bílé povlaky. Napadené rostliny
pomaleji rostou, žloutnou a usychají. Ochrana spočívá ve
vhodně zvolené odrůdě (existují
velmi odolné proti tomuto onemocnění) nebo v přímé chemické ochraně například opět
přípravkem Ortiva.
Poměrně časté houbové onemocnění hrušní je rzivost hrušní.
Příznaky této choroby se začínají v současné době objevovat - na
povrchu listů žluto rezavé skvr-

ny v jejichž středu jsou černé tečky, kratší letorosty. Na přímou
ochranu je již pozdě, neboť stromy je nutné ošetřovat preventivně před květem a někdy stačí i
po odkvětu přípravky Dithane M
45 (0,45%), Champion 50 WP
(0,2%), Score 250 EC (0,02%).
Chemická ochrana proti rzím se
kombinuje s ochranou proti strupovitosti hrušní! Výše uvedená
choroba je spojena s výskytem
jalovců, jehož některé druhy (jalovec čínský a jalovec klášterský) jsou pro tuto chorobu
klíčové, neboť fungují jako hostitelské rostliny. Proto asi nejlepším způsobem prevence napadení je nepřímá ochrana, která
spočívá v dodržení izolační
vzdálenosti (min. 150 – 200 m)
hrušní od hostitelských druhů jalovce.
Dnešní poradnu zakončíme moniliovou hnilobou plodů, která
může napadat nejenom v podstatě všechny druhy peckovin

(meruňky, broskve, višně), ale i
jabloně a hrušně. K napadení
plodů dochází nejčastěji při jejich poranění v období dozrávání
nebo uskladnění. Existují významné rozdíly v napadení mezi
jednotlivými odrůdami. Houba
se za vegetace šíří konidiemi z
napadených částí rostliny především za vlhkého počasí. Základem ochrany je prevence - odstraňování napadených větviček, mumifikovaných loňských
plodů a především zajištění
vzdušnosti porostu (pravidelný
průklest). Přímou ochranu lze
provádět preventivně (při poškození plodů např. kroupami), při
zjištění prvních příznaků, až do
období 2 týdnů do sklizně, a to
přípravky
Horizont
250
EW(0,1%), Rovral Flo (0,4%),
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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Prostějovský pivovar. Definitivní KONEC?
Italský vlastník zřejmě s obnovou výroby piva nepočítá
Prostějovský akciový pivovar,
ve své době symbol kvalitního a
chutného piva, prošel od svého
založení roku 1897 mnoha
změnami. Přestál obě světové
války, velkou uzavírku v letech
1944 – 46, znárodnění v červenci 1948 i celé následující
„temné období„ komunistické
vlády. Přesto však, zdá se, smrtící ránu zasadil tradičnímu pivovaru až nástup kapitalismu.
Přesně 2.července 1999 byl na
společnost uvalen konkurz. Přestalo se vařit a milovníkům hanáckého zlatavého moku zbyla
pouze naděje, že se pivovar někdy v budoucnu dluhů zbaví a
opět uvede na trh produkt stejné
kvality, jaký produkoval ve svých
nejlepších obdobích. Bohužel
momentální situace tyto naděje
téměř bez milosti pohřbívá.
Ztráta historické součásti Prostějova bolí ještě o to víc, že kořeny
pivovarnictví na Prostějovsku sahají až do 14. století, kdy se výsadou varečného práva mohlo pochlubit 31, a později, v polovině
17. století, již 69 právovárečných
domů. Až do dnešní doby se zachoval například hostinec u
Černého orla, dnes nazývaný Pod
Žudrem.
Tehdy, onoho roku 1897, za intenzivního hospodářského rozmachu města, byl vystavěn Akci-

ový pivovar Prostějov. Byl vybaven na onu dobu nejmodernějším vybavením a mohl produkovat až 100 000 hektolitrů piva
ročně. Roku 1965 byla při celkové rekonstrukci zvýšena kapacita až na 200 000 hl piva ročně.
Tato suma se však v pozdějších
letech úpadku zdála spíše vysněnou fikcí.
Pivovar patřil postupně k podnikům Hanácké pivovary n. p.
(1952), Olomoucké pivovary n.
p. (1953), poté opět k Hanáckým
pivovarům (1955) a nakonec k Jihomoravským pivovarům n. p..
Dva roky poté, co se Jihomoravské pivovary n. p. přetransformovaly na Pivovary s. p. Brno
(1989), tedy roku 1991 se prostějovský pivovar osamostatnil a byl
založen Pivovar Prostějov s. p. a
následně z něj Pivovar Prostějov
a. s..
S nástupem tržního hospodářství
však rozvoj pivovaru neskončil, i
nadále se pokračovalo v modernizaci. Téměř 20 % uvařaného piva bylo určeno na export do zemí
bývalého Sovětského svazu. Pivovar však už nyní využíval svoji kapacitu jen na 50 % a výroba
se vlivem agresivního konkurenčního prostředí dále ztenčovala
na 68 000 hektolitrů za rok v roce
1994 až na pouhých 53 000 hektolitrů v roce 1995.

Roku 1997 však měl pivovar
dluh už téměř 90 milionů korun
a byl dán návrh na konkurz. Navíc společnost kvůli potřebě
okamžitých zisků vypustila na
trh pivo o několik týdnů dříve.
To se odrazilo na jeho chuti a
kvalitě a naprostá většina odběratelů se od Pivovaru Prostějov
a. s. nadobro odvrátila. Pivovaru
se ujmul podnikatel Jiří Petr. Ten
byl odhodlán za každou cenu pi-

vovaru vrátit jeho zašlou slávu.
Nakonec se mu však povedlo
pouze pozdržet konkurz do léta
1999. Od té doby se v historickém areálu pivovaru neuvařil
ani jediný litr „tekutého zlata.„
Správci konkurzní podstaty Pivovaru Prostějov a. s. JUDr. J.
Boudovi se dlouho nedařilo
nalézt pivovaru kupce, až do
podzimu 2006, kdy se prodej konečně uskutečnil. Novým maji-

telem Pivovaru Prostějov a.s. se
stala společnost s italským vlastníkem Atlanta a vzápětí byl konkurz zrušen. Ti, kdo začínají
jásat, by však měli spíše naříkat.
Již tři roky tato společnost vlastní prostějovský pivovar, avšak
zatím to vypadá na definitivní
konec tradiční výroby. V dnešní
době si mnohé prostory historického pivovaru pronajímá několik firem.
R. Ježek

Prostějovský pivovar už jen marně vzpomíná na svoji dřívější slávu. Jeho mnohé prostory
si dnes pronajímá několik firem, které však s vařením piva nemají nic společného

Na plovárně ve Vrahovicích nacházejí
vodomilové příjemné rodinné prostředí
Areál koupaliště ve Vrahovicích provozuje místní TJ Sokol za finančního přispění
Města Prostějov. Letos snížila radnice požadovanou sumu a uvolnila 200 tisíc korun.
Takřka celou částku pohltí
náklady na energie a chemii.
Celý komplex nabízí příjemné
ochlazení v bazénech, další
sportovní vyžití pak na volejbalovém hřišti, kuželkách a
ping-pongu. Bazény jsou napájeny z vlastních zdrojů, takže obměna vody je pravidelná. Pro návštěvníky jsou k dispozici velký plavecký bazén se
dvěma skluzavkami a dětský
bazének se skluzavkou a
brouzdaliště.
Letošní velice proměnlivé a
chladnější počasí se samozřejmě projevuje negativně na
návštěvnosti koupaliště. Tržby
za několik horkých dnů v červnu a začátkem prázdnin zatím
nestačí pokrýt finanční náklady, které musí TJ Sokol vynaložit na zaplacení personálu.
Až tropické třicítky uplynulého týdne vylákaly k vodě stovky milovníků chladivé koupele.
„Na to jsme prakticky v letošní
sezóně teprve čekali. Lidi vyláká k vodě horko, které trvá několik dní za sebou, to se pak potřebují ochladit u vody,„ konsta-

toval starosta TJ Sokol Vrahovice Rudolf Raška. Návštěvnost koupaliště okamžitě vyletěla až k osmi stovkám až tisícovce platících vodomilů.
Hygienické podmínky vrahovického koupaliště vyhovují
přísným předpisům, předsezónní i pravidelné průběžné
kontroly pracovníků hygienické stanice nevykazují závady. Poslední větší rekonstrukce
proběhla před třemi lety, kdy
město uvolnilo částku přes 600
tisíc korun. Víc než dvě třetiny
této sumy padly na zlepšení
právě hygienických podmínek,
jako je přepadový žlab okolo
bazénu nebo nové rozvody potrubí od čističky vody či samo-

statné napojení dětských
bazénků na čističku. Rekonstrukce se dočkal i chodník
okolo bazénu, kdy dlažbu nahradil jednolitý beton se žlábkem na odvod přebytečné vody. Letošní novinkou jsou pak
dva rákosové přístřešky ve stylu Dominikánské republiky. Ty
zaplnily místo po pokácených
kaštanech,
které musela
správa koupaliště odstranit
z důvodu jejich špatného
stavu.
„Stejně jako
každý rok i letos jsme pro-

vedli před sezónou základní
údržbu, to je vyspravení a nátěry bazénů a opravy techniky,
čištění výpustí a kanálků.
Kromě těchto technických
úprav pohltí největší podíl provozních nákladů energie a chemie. Letos jsme museli navíc
opravit čerpadla. Bez finančního přispění města na pro-

Parné dny v minulém týdnu si plně užili všichni návštěvníci koupaliště ve Vrahovicích

České kuriozity
s Prostějovem

Na Informační službě Městského úřadu Prostějov si
mohou zájemci zakoupit novou publikaci s názvem
České kuriozity III - Radnice a náměstí. Mezi více
než pěti desítkami měst a náměstí naleznou čtenáři
také zajímavosti z Prostějova, konkrétně pasáže o
historii, věži radnice i otázku, kam že zmizela první
socha prezidenta T. G. Masaryka. Mezi městy Olomouckého kraje v brožurce nechybí ani metropole
Olomouc, dále například Hranice či Šumperk. Publikace je k dostání za částku 99 korun.
-red-

voz a nejnutnější opravy bychom nemohli koupaliště otevřít,„ uvedl starosta.
Letos uvolnila radnice na provoz vrahovické plovárny částku 200 tisíc korun. I tady se
radnice nevyhnula škrtům z
důvodů finanční krize.
Kromě vodních hrátek v bazénu využívají návštěvníci hřiště
na volejbal nebo nohejbal, kuželky a stoly na ping-pong. Celodenně je v provozu stánek s
občerstvením, který nabízí široký sortiment jídel a nápojů v
levnějších cenových relacích
dostupných dětem. O víkendech láká labužníky vůně z
udírny a grilu.
Plovárna ve Vrahovicích není
příliš rozlehlá a tak ji využívají
převážně rodiny s malými dětmi. A tak kromě finančních důvodů je právě rodinná atmosféra plovárny rozhodujícím
aspektem, proč milovníci
slunění a vodních hrátek dávají
přednost právě tomuto vrahovickému areálu. Vstupné se už
desítku let nemění. Dospělí zaplatí za celodenní vodní a sluneční lázeň pouhých 25 korun, děti do 15 let 15 korun a ti nejmenší caparti do 3 let mají
vstup zdarma. Navíc mohou
návštěvníci využít i různé množstevní slevy. Plovárna je otevřena od 9 do 19 hodin.
-jp-
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Do Plumlova se strašně rád
vracím, říká režisér Sadílek
Vladimír Sadílek (na snímku) –
režisér a dramaturg o životě, o
Plumlově, o setkání mladých tanečníků.

Čím je pro vás Plumlov přitažlivý?
Do Plumlova se strašně rád vracím. Je to sugestivní místo, je tady
cítit historie na každém kroku. Nabiju se tady pozitivní energií na
celý rok. Není to jen přírodou, ale
lidé tady jsou neuvěřitelně pohostinní a přijmou nás každý rok za
své. Je to velmi příjemné využití
divadelních prázdnin. Mám za
sebou režii pohádkového příběhu
v Rusínském divadle v Prešově a
pak velmi náročnou režii postmoderny v maďarském divadle. Už
jsem se moc těšil.
Co vás zaujalo na myšlence pořádat workshop?
Je to ojedinělý projekt. Je mimořádný v tom, že trvá dva týdny a za
tu dobu vznikne určité představení
pro diváka. Premiéra, repríza i derniéra v jediném představení jsou
měřítkem pro ty, kteří se tady něco
učí a vyprodukují konkrétní podobu směsice tance a divadla.
Jádro souboru tvoří v podstatě stále
stejní mladí lidé, je to už taková rodinná záležitost. Přesto tady s radostí vítáme i nováčky začátečníky, bez nich by to nešlo.
Jak tedy probíhá obsazení jednotlivých rolí?
Tady není malých a velkých rolí,
obsazení se ukáže v průběhu prv-

ního týdne. Každý musí odevzdat
svůj díl práce přes jakékoliv zdravotní problémy. Očekáváme absolutní disciplinovanost, protože

zkoušky probíhají třífázově od
osmi ráno s malými přestávkami
až do 23 hodin. Je to náročné na
fyzičku, protože představení je
především taneční. Ale hlavní role
jsou takříkajíc dané předem. Na
workshop sem se mnou jezdí mé
děti Judita a Juraj. Oba studují herecké umění, i když vlastně každý
jinou formu. Teď jsme se neviděli
půl roku, těším se, že si jich užiji.
Jednu z hlavních rolí dostane i
plumlovská rodačka Terezka Sehnalová. Pak si všichni užijeme
svůj díl patnáctiminutové slávy. To
je jediné a nenahraditelné ocenění.
V čem se liší jednotlivé ročníky
workshopu?
Jak už jsem řekl, jádro souboru se
v podstatě nemění, vrací se sem
každoročně stejní lidé, sem tam
nějaký nováček. Letos přijede jednatřicet divadelních adeptů. Co se
změnilo, to jsou především diváci.
Na prvním ročníku bylo v hledišti
tak 150 lidí. Vloni jich bylo přes tisícovku. Protože projekt spolufinancuje Olomoucký kraj spolu s
Městem Plumlov, přijíždějí i celebrity. Byl tady například i někdejší ministr kultury Pavel
Dostál. To nás těší, že se tato akce
dostala do povědomí nejen Plumlova a této rekreační oblasti, ale i
daleko za hranice regionu. -jp -

Rockový RELAX cestuje časem
Staré páky z legendární skupiny
RELAX potěší své fanoušky na
jedinečné a originální akci, která
se uskuteční v sobotu 25. července od 20 hodin v Dobromilicích.
Comback skupiny, která se představí v původní sestavě v jaké hrávala před téměř dvacítkou let –
Rak, Havaj, Srostlík, Arci a Hagara
– přesvědčí všechny příznivce, že

pořádný rock se dá hrát v každém
věku. Zdravé jádro skupiny
RELAX doprovodí mladíci ze
skupiny Farao a Bloodground. Milovníci rocku se mohou těšit na
skladby, kterými muzikanti dokázali rozvášni početné davy svých
fanoušků.
Jako hosté vystoupí na koncertu ex
bubeníků: Bobův „Bludný rozmar“ a Arciho „Habrfull.“
-jp-
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PIVNÍ PĚTIBOJ V SEČI: Když dva se perou a třetí se směje Suchdol slavil 630, příští rok budou slavit hasiči Hasičští dorostenci na republice:
Prázdninový je příležitostí k
rozličným kratochvílím, podle
chuti každého. Minulou sobotu
v Seči teklo pivo proudem, alespoň by se to dalo při Litovelském boji předpokládat. Ať už
v soutěžních úkolech nebo po
zvlažení vyprahlého hrdla po jejich absolvování…
Pokud přijedete do Seče v jiný
všední den, vůbec by vás nenapadlo, že by se tady mohlo najít
tolik lidí. Náves před hasičskou
zbrojnicí se proměnila v jedno
velké zástolí a všechno se tady točilo kolem piva. „Litovelský pětiboj je společná záležitost
sečských hasičů a samozřejmě Pivovaru Litovel. Už čtvrtým
rokem,“ prozradil Večerníku
známý moderátor Láďa ‚Sovjet‘
Rus, který výjimečně zde ‚neoperoval‘ v roli hosta, ale hostitele.
Sice v roli moderátora, ale tak trochu na domácí půdě, alespoň
rodné…
Celkem 18 dobrodruhů a 3 dívčiny se vrhly do soutěže, kde se
všechno tak nějak ‚motalo‘ kolem
piva. Jak už z podstaty Litovelského pětiboje plyne, bylo připraveno 5 disciplin a konečné pořadí
určil součet všech časů v absolvovaných dílčích úkolech. „Pití piva
na čas a plavba po hladině zdejší
hasičské nádrže na originálním
plavidle se dají označit za tradiční

disciplíny, bez kterých se prostě do
toho ‚nejde‘. Pětiboj provází od
samotného začátku. U těch ostatních, pokud se třeba vymyslí něco
nového, jsou proměnlivé,“ vysvětluje Sovjet. Dva zmiňované
stěžejní úkoly teda pro letošek doplnil slalom – běh s naskládanými
pivními basami překážkovou tratí,
basa – přerovnávání lahváčů z
jedné basy do druhé, a hod sudem
– patrně netřeba přibližovat…
I když podstatou podobných klání
je především legrace, zábava a
také přiměřená dávka soutěžního
adrenalinu, není od věci připomenout alespoň ti nejlepší. Ve startovní listině sice budila respekt už
samotná jména soutěžících, jako
Tragéd nebo Bobr, nicméně na
stupni nejvyšším stanul Jakub
Srostlík, který se do historie Litovelského pětiboje zapsal jako vítěz
poprvé. Nelítostný souboj se očekával mezi dívkami. „Lucka Francová i Tereza Holmanová tuto
soutěž už v minulosti vyhrály,
nikdy ale situace, že by se spolu
přímo utkaly,“ popisuje Sovjet
předpokládaný souboj ‚Titánek‘.
Tato konstelace tedy nastala až
letos a jejich utkání budilo velkou
zvědavost. Nakonec ale dopadlo
všechno jinak. „V tomto pikantním souboji se nečekaně smála
třetí – Míša Zelinová, která těm
dvěma tak trochu vypálila rybník.

Se štosem pivních přepravek prokličkovat slalomovou tratí nebylo snadné. Techniky i šikovnost soutěžících byly
rozličné.
V konečném součtu jí vítězství
přineslo neuvěřitelných šest desetin sekundy, o které byla rychlejší
než Tereza Holmanová,“ zhodnotil po soutěži konečné výsledky
skvělý moderátor Láďa Sovjet.

Jak ještě Večerníku prozradil, už
nyní je naplánovaný termín Pětiboje v příštím roce. „Tento čas
uprostřed července je optimální,
protože Seč je samozřejmě jednoznačně rekreační místo, kam se

sjíždějí lidé především o víkendech a během dovolených. Navíc
se ukazuje, že zájem má stále
vzrůstající tendenci, takže není nejmenší důvod na tom cokoliv
měnit,“ dodává.
-MiH-

Taneční fantazie a Vivaldiho hudba v kulisách plumlovského zámku
Jaro, léto, podzim, zima – zrození, dospívání, zralost a stáří. To je
Čtvero ročních období ztvárněných v houslových koncertech
italského mistra Antonia Vivaldiho, jehož nádherná hudba inspirovala tvůrce scénického
představení na závěr Mezinárodního divadelně-tanečního
workshopu v Plumlově.
Slovenský režisér Vlado Sadílek
spolu s týmem tvůrců taneční fantazie Čtvero ročních období aneb
Lacův sen prolnuli do závěrečného
představení mladých amatérských
tanečníků a divadelníků, kteří dva
týdny sbírali v Plumlově znalosti a
um, běh přírody a běh lidského života. Stejně jako se zvedají bělostné hlavičky sněženek z tajícího
sněhu, stejně tak se rodí nový lidský život, neboť jaro je symbolem
zrození. Rozkvétající stromy do
hýřivých barev léta – to je dospívání, které rychle spěje k dozrávání
tak jako plody ovocných stromů na
podzim. A když přijde zima, přikryje vše sněhová přikrývka a černá tma. Tak také usíná lidský život,
to je čtvero ročních období v přírodě i v lidském životě. Běh přírody a
života vyzpíval ve svém houslovém eposu Vivaldi, běh přírody a
života vyjádřili mladí adepti divadla a tance ve fantazii, která měla
premiéru, reprízu i derniéru na nádvoří plumlovského zámku pod
noční oblohou.
„Nádvoří plumlovského zámku je
přímo ideální pro toto představení.

Šest století a ještě třicet let navrch uplynulo od chvíle, kdy lze
datovat existenci Suchdola.
Právě z roku 1379 existuje první zmínka o této obci. Výročí si
nejen Suchdolští připomínali
minulý víkend. Pod křídla
Suchdola totiž patří také Labutice a Jednov. A právě Jednov
byl také místem, kde oslavy
probíhaly.
„Suchdol je z našich obcí nejstarší, historii našich obcí tedy vztahujeme právě k němu,“ odpovídá
na naši otázku starostka Suchdola
Jitka Zahálková. Že by se v Jednově a Labuticích tím cítili nějak
dotčeni, je podle ní bezpředmětná
úvaha. „Každá obec má svůj Sbor
dobrovolných hasičů. Spolu s Orlem se na přípravách oslav podíleli všichni,“ dodává.
Oslavy začaly u hasičské zbrojnice v Suchdole, odkud se průvod
přesunul do Jendova, kde probíhala hlavní část celého dne. Slavnostním mši svatou celebroval
olomoucký biskup Josef Hrdlička
a poté se na jednovském hřišti
rozběhl odpolední program. Mimochodem pro opravený koutek
to byl první křest, jakási předpremiéra. „Díky nadaci ČEZ tady
máme nové dětské hřiště. Ještě je
potřeba některé věci doladit, slavnostní otevření je otázka přibližně
měsíce,“ prozradila Večerníku J.
Zahálková.
Součástí programu byla také výstava kronik v mateřské škole.
„Podařilo se nám dát dohromady
15 kronik, ať už obecních, či školních, ale také třeba soukromých a
rodinných,“ říká o zajímavé výstavě, která alespoň v okamžik,
kdy jsem se i my zašli na kroniky

SMÍŠENÉ POCITY, ALE TAKÉ ÚSPĚCH
Po historickém úspěchu zástupců Prostějovska na krajském
kole soutěže mladých hasičů a
dorostu v Přerově, se naši tři reprezentanti utkali předminulý
víkend s těmi nejlepšími z celé
republiky v Třebíči. Naši ekipu
provázela smůla, ale nakonec si
domů vezou stříbro.
„ Z mistrovství jsme se vraceli se
smíšenými pocity,“ přiznává
předseda odborné rady mládež
Okresního sdružení hasičů Prostějov Josef Navrátil. Důvodem byla
smůla, která naše závodníky provázela. Želízka v ohni jsme měli
hned tři – všechny v dorosteneckých kategoriích jednotlivců. Favorizovaná Andrea Frgálová a Jana Vyroubalová (obě SDH Otaslavice) mezi dorostenkami, doro-

Výstava kronik přitáhla spoustu zájemců. Mnozí neodolali a do řádků místní historie se na dlouhé chvíle začetli.
podívat, lákala spoustu návštěvníků. To se samozřejmě neobešlo
bez vzpomínek na léta strávené v
této mateřské škole.
Součástí oslav bylo také předávání vyznamenání. Kdo bude oceněn, nechtěla starostka předem
vyzrazovat, takže jsme se nyní zeptali znovu. „Předávali jsme celkem šest pamětních listů Obce

Suchdol – tři nejstarším občanům,
tři těm, kteří se dlouhodobě aktivně zapojují do života v obci. Hasičské vyznamenání pak dostal
starosta SDH Jednov,“ prozradila
nyní.
Jak dál řekla, oslavy byly připravovány jako setkání všech generací. „Zváni byli všichni, ale osobní
pozvánky jako při sjezdu rodáků

jsme nerozesílali. Před týdnem tady byla hlavní pouť, takže jsme
všechny pozvali během ní,“ vysvětluje. Příležitosti ke slavení tím
však nekončí. Už na příští rok se
nabízí další významná data – konkrétně 100 SDH Labutice, 105 let
SDH Jednov a 125 let SDH Suchdol, což za připomenutí rozhodně
stojí.
-MiH-

v zimě a dešti. Neskutečné zvraty,
ale to je právě na tomto workshopu
tak zajímavé a přitahující,“ konstatoval Vlado Sadílek.
Workshop přivádí do Plumlova
mládež, aby si ověřila své možnosti pod vedením zkušených lektorů,
získala nové poznatky a naučila se
něco nového. Jsou tu nadšení elévové tance a divadla z Čech i ze
Slovenska, kteří přijíždějí pravidelně už několik let jako například Judita a Juraj Sadílekovi, Michal Nodomský, Radka Zaborová nebo Tereza Sehnalová. Na nich je vidět
pokrok a zrání.
„Náplň dvoutýdenní školy je především taneční, protože to je pro
začínající elévy to nejtěžší. Pro herce-tanečníky je velice důležité nauSpojují se tu všechny živly – země,
voda, vzduch. Je to sugestivní místo plné energie a nepředvídatelných změn. Při generálce o páteční
půlnoci sálalo vedro, premiéru v
sobotu před půlnocí jsme odtančili

Léto je
mládí – divoké,
nespoutané,
užívá života plnými doušky.

čit se taneční paměti. Velmi dobré
paměti, protože krokové variace
musí být sehrané se všemi účinkujícími, jako by tančil jeden jediný,“
vysvětlil cíl a záměr plumlovského
setkání mladých divadelníků Vlado Sadílek.
Divadelní workshop je již tradiční
akcí a součástí Plumlovského léta a
letos se uskutečnil již po osmé.
Současně probíhal i 7. ročník Festivalu scénické a divadelní tvorby,
kdy se návštěvníkům představily
amatérské divadelní soubory z Ostravy, Českého Těšína, Rimavské
Soboty a kapely Správní kluci z
ÚSP Nezamyslice, Fiktivný ventil
z Rimavské Soboty, To je problém
z Kostelce na Hané a další kapely
různých žánrů.
-jp-

„V KONICI MÁM KAMARÁDY,“ říká Karel Holas
Za necelé dva týdny to vypukne.
Poslední červenec není jenom
prázdninovým zlomem v půli,
ale také příležitost si léto zpříjemnit něčím nevšedním. Což
koncert kapely Čechomor bezesporu je. Zatímco spousta jiných kapel tímto časem také tak
trochu lelkuje a tu a tam vyrazí
na nějaký letní festival, ‚Českomoravská hudební‘ pokračuje
se svou šňůrou KOOPERATIVA TOUR 2009, v rámci které
se svými červencovými ‚předskokany‘ – Bílá nemoc – vystoupí 31. července v Konici.
Fenomenální houslista Karel Holas sice není členem I. Českomoravské nezávislé hudební společnosti (jak zněl původní název Čechomoru) od samotného prvopočátku, nicméně není pochyb, že se
dá považovat za jednu z vůdčích
osobností kapely. Poprvé jsme se s
ním setkali před třemi roky po
úžasném vystoupení pod boskovickým hradem. Nyní jsme ho
oslovili znovu. Jakou můžou mít
také podobu lidové písničky a zná
coby rodák ze Svitav naše končiny?
Myslíte si, že kdyby lidové písničky, které hrajete, vznikaly v
dnešní době, měly by právě takovou podobu, v jaké je hrajete?

pením pak byl postup soutěží Jany
Vyroubalové. „Ta v první disciplíně skončila sedmá, ve dvojboji zabojovala a skončila na druhém
místě. Testy obě napsaly bez chyby,“ přidává další výsledky Josef
Navrátil. Celkový součet pak vynesl Janu Vyroubalovou na skvělé
druhé místo, což lze nesporně považovat za velký úspěch, Andrea
Frgálová skončila třiadvacátá.
Na ‚republiku‘ se Prostějovsko
vrátilo po loňské odmlce. V roce
2007 skončil Tomáš Koutná z Žešova sedmý, stejně jako rok předtím Martin Bartoš z Pěnčína, v roce 2003 dosáhl vůbec nejlepšího
historického umístění i v rámci
Olomouckého kraje Radim Navrátil z Alojzova, který si z Ostravy dovezl stříbro.
-MiH-

Koně v hlavní roli Jezdeckého dne

Čechomor nejede do neznáma
S podzimem přichází stáří, starosti a bolesti. Neúprosné hodiny času
odkrajují poslední roky, měsíce a dny.

stence zastupoval Lukáš Oščádal
(SDH Pěnčín). Ten ovšem po zranění závod nedokončil. „Lukáš
musel odstoupit v první disciplíně
běhu na 100 metrů překážek pro
natažený sval na noze,“ popisuje
tento nepříjemný okamžik J. Navrátil. Pro Lukáše tedy závod
skončil hned na začátku, další průběh soutěže už mohl sledovat jenom jako divák.
Smůla tím ovšem vybrána nebyla.
„Největší favoritka soutěže Andea
Frgálová z Otaslavic měla v téže
disciplíně (100 m překážek) první
pokus neplatný, i když měla nejlepší čas a druhý pokus nedokončila,“ přibližuje další průběh soutěže. V dvojboji pak skončila těsně pod stupni vítězů na čtvrtém
místě. O to příjemnějším překva-

Na to vám bohužel nedokážu odpovědět.
Je naopak písnička, o které víte,
že se prostě jako bigbít hrát nedá?
Určitě, je jich mnoho. Čechomor
nehraje všechny písně jako bigbít,
máme i jiné, jemné polohy.
Hledáte písničky cíleně nebo
prostě čekáte, co vás osloví?
To není a nemůže být pravidlo.
Někdy hledáme příběh do daného
tématu a jindy si jen tak pročítáme
a studujeme a najednou se to objeví ani nevíme jak.
Jak se dá prožít Rok ďábla?
Ten se dá prožívat každý rock…
Byl byste fanouškem Čechomoru, kdybyste nebyl jeho členem?
Určitě!
Z rodných Svitav do Konice zase není tak daleko. Znáte tady?
Ano, velmi dobře, mám v Konici
kamarády, hráli jsme tady i na Vánočních trzích. Nedaleko na hájence v Nectavě jsem prožil svou Karel Holas to v Konici zná, ani s Čechomorem tady nebude poprvé.
pubertu a právě tam vzniklo mnoho hudebních projektů.
Je ale čas na naši soutěž.
stejně honorovanou. Kde že KaOdpověď na soutěžní otázku z mi- rel Holas prožil svoji pubertu?
Tolik tedy Karel Holas, který sa- nulého týdne jsme zmínili už v Podmínky jsou stejné jako minulý
mozřejmě kromě svého působení úvodu. Tedy původní název kape- týden, tedy správná odpověď dov Čechomoru je také tvůrcem fil- ly byl I. Českomoravská nezávislá ručena do redakce do pátečního
mové hudby a jeho jméno osciluje hudební společnost. Výhercem poledne dává šanci, že se můžete
i ve spoustě dalších hudebních po- volňásku na Čechomor je Jaro- stát výhercem další volné vstučinů.
slav Stejskal z Prostějova. A v penky. Jestli je to tak, se dozvíte v
zápětí přidáváme otázku další, příštím čísle Večerníku.
-red-

V historickém duchu se letos odehrával II. Jezdecký den v Tištíně.
Kočáry Mylord z Čech pod Kosířem s vozataji v dobových kostýmech i projížďky v bryčkách,
které pamatují několik desetiletí,
navodily atmosféru minulého
století.
Současnost zastupovali členové
místního Jezdeckého klubu Rupije,
kteří organizovali soutěže v parkuru, projížďky na koních nebo i soutěž o nejkrásnějšího koně. Jezdecký
den uspořádali v Tištíně s velkým
úspěchem poprvé vloni. Že si získal
oblibu, o tom svědčila letošní mimořádná návštěva diváků nejen z
Tištína, ale i ze širokého okolí. Vysoká byla i účast závodníků a soutěžících. Sportovní areál v Háječku se
stal rozlehlou arénou plnou koní,
povozů a spokojených diváků.
„Připravili jsme pestrý program.
Nejen soutěž v parkuru, ale i jízdu
zručnosti, vozatajský parkur, barrel
racing a mnoho soutěží také pro děti. Příprava jezdeckého dne je náročná, ale stojí to za to,“ nechala se
slyšet neúnavná organizátorka a
duše Jezdeckého klubu Rupije Lenka Kubíková.
Jezdecká stáj Lenky Kubíkové píše
historii už desítku let. Lenka má dvě
kobylky českého teplokrevníka, o
které se stará a trénuje je ve skokových disciplínách s velkou pomocí
několika místních děvčat, která si
koně oblíbila. Lenka je teď na mateřské dovolené a vítá pomoc každých ochotných rukou.

Zdeněk Zaoral rád půjčil otěže i Antonínu Vránovi z Osíčan, aby se alespoň
na chvíli vrátil do svého mládí.
„Je to velký koníček. První závody
jsme pořádali u mého kamaráda v
Dřevnovicích, to bylo jen takové
přátelské soupeření. Pak jsme se
domluvili se starostkou Wagnerovou a vloni už z toho byl velký jezdecký den,“ vysvětlila zapálená
chovatelka koní. Vloni oslovili několik jezdců, letos se už hlásili sami. Nakonec soutěžilo 21 jezdců a
závody absolvovalo 23 koní.
Vozatajský parkur odstartovaly
pouze dva povozy. První z nich
Zdeněk Zaoral je zkušený koňák,
od svého mládí se o koně stará a ve
své stáji má vždy alespoň páru.
Druhým soutěžícím byl pan Foltýn

z Němčic nad Hanou. I on se v kočírování spřežení skvěle vyzná a
koním dobře rozumí. Zajímavá
soutěž byla skvělou podívanou a
zpestřením jezdeckého dne.
„Myslím, že to byla dobrá myšlenka a podle dnešní návštěvnosti soudím, že jsme vykročili správnou
cestou. Pevně věřím, že se Jezdecký den stane trvalou tradicí v Tištíně. Vždyť dřív byly koně na každém statku. Taková akce na venkov
zcela jistě patří,“ shrnula starostka
Tištína Alena Wagnerová. Městys
Tištín se na pořádání slavnosti koní
a jezdců podílí nemalou měrou.
-jp-

Sedmý konický triatlon startuje v sobotu
Triatlon je určitě disciplína, která si zaslouží obdiv. Během jednoho závodu absolvovat plaveckou položku, poté sednout na
kolo, ujet porci kilometrů v cyklistickém sedle a pak nakonec
absolvovat běžecký úsek, to rozhodně není žádná legrace, ať už
jde o ‚long‘ s klasickým maratonem, nebo závod o poznání kratší, jako je ten konický. VETERAN STEEL MAN Konice má
před sebou už sedmý ročník a
pořadatelé už pomalu přemýšlí
o tom, jak uzavřou první dekádu při jubilejní desítce.
VETERAN STEEL MAN Konice
má za sebou šest ročníků a dá se
říct, že se mu postupně podařilo
zbavit se dětských nemocí, metodou pokusu a omylu najít optimální podobu závodu, za což si získal
přízeň účastníků, kteří se sem vrací. Někteří si prověřit, na co mají,
jiní v rámci přípravy na některý z
větších závodů ve zbytku sezóny.
Jak se ale závod v průběhu let měnil? „Během sedmi ročníků přišla
jenom jedna podstatná změna.
První ročník se jel na oslavu padesátin hlavního pořadatele a tedy ve
znamení čísla 5. Pět set metrů pla-

vání, 50 km na kole (nevhodně vybranou trasou) a 5 km běh rovněž
nevhodnou trasou se samým asfaltem,“ říká ředitel závodu Milan
Dvořák. Zkušenost tedy ukázala,
že je třeba strukturu trati přehodnotit, což se v dalších ročnících
ustálilo: 800 metrů plavání na Nákle, 40 km Náklo – Litovel – Mladeč – Luká – Konice a 6 km běh
kolem Březska téměř výhradně po
polních a lesních pěšinách. „Tak
už to zůstává napořád především
na přání tradičních účastníků.
Každý si tak může vyhodnotit
svou kondici porovnáním dosažených časů v minulosti,“ vysvětluje.
Přesto ještě jeden pokus o malou
změnu připravili pořadatelé na minulý ročník. Vypsaná kategorie
ELITE v rozsahu tzv. Olympijského triatlonu (1500 m voda, 40 km
kolo, 10 km běh) však byla pro nezájem zrušena. I když na letošek
žádné novinky plánované nejsou,
přesto Milan Dvořák přiznává, že
jedna je přesto nejspíš nemine.
„Možná to bude první mokrý ročník, doposud nikdy nepršelo,“ podotýká.
Letošní VETERAN STEEL

MAN Konice tedy startuje tuto sobotu společným odjezdem do Nákla. Ostrý start bude v 10 hodin ve
zdejší pískovně, odkud se po absolvování plavecké položky na kole závodníci přesunou do Konice.
Příjezd prvních účastníků se očekává po jedenácté hodině, kde je
čeká ještě běh. Ti nejlepší se očekávají v cíli před polednem. Jako
vždy se konická část triatlonu odehrává u Rehabilitačního centra,
kde je dojezd cyklotrasy a následně také cíl celého závodu. Čekání
tady bude zpříjemňovat kapela Poslední kovboj.
Ještě sice to není aktuální, přesto se
nabízí otázka, zda pořadatelé uvažují nad tím, jak bude vypadat jubilejní desátý ročník. „Novinky na
blížící se jubilejní desátý ročník
budeme připravovat, ale ty zatím
tajíme,“ nechce nic předem Milan
Dvořák prozrazovat. Na konci
týdne bylo do letošního STEEL
MANa přihlášeno 42 účastníků,
jak ale předpokládá, tento počet se
před uzávěrkou přihlášek ještě
zvýší. Pokud si netroufáte se přihlásit do závodu rovnou, můžete
se přijít aspoň podívat a třeba to
zkusit příště.
-MiH-
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Obec Suchdol informuje Western park a Mario Kubec v roli rudého gentlemana
Obec Suchdol realizuje projekt „Stavební úprava kulturního domu – 2. etapa“.
Ukončení fyzické realizace
projektu se očekává koncem
měsíce srpna 2009.
Stavbu provádí Stavební společnost NAVRÁTIL s.r.o. Prostějov. Obec Suchdol získala v
rámci 3. výzvy Regionálního
operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava, v

prioritní ose 12.2 Integrovaný
rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 12.2.3 Rozvoj
venkova, podoblast podpory
12.2.3.2 Sociální infrastruktura, dotaci na tento projekt ve
výši 8,244 mil. Kč. Bližší informace o projektu podá Obec
Suchdol, www. obec-suchdol.cz. Další informace o programu na stránkách www.rrstrednimorava.cz.

Oblek z jemné jelenice s
třásněmi a indiánskými ornamenty, náčelnická čelenka z
pestrých per, tomahawk a puška medvědobijka apačského
náčelníka Vinnetoua. To je
současnost herce Mario Kubce. Role princů, selských
chasníků i seriálových postav
vyměnil za roli legendárního
Indiána. Angažmá v divadle
Na Fidlovačce, televizní, filmová a dabingová studia za
přírodní amfiteátr Western
parku, pohodlí městského bytu za zálesáckou chatu ukrytou pod korunami borovic a
koňský hřbet . Návrat do
přírody a ke klukovským
příběhům Mayových indiánek
si užívá plnými doušky stejně
jako jeho dva synové.

Jak se zatoulal pražský kluk
na Divoký západ?
Docela jednoduše. Indiánské
příběhy byly a jsou součást
dětství každého kluka. I já
jsem hltal příběhy Karla Maye

v knížkách a na filmovém
plátně. Pak jsem měl před dvěma lety točit tady ve westernovém městečku film. Z natáčení nakonec sešlo, zůstaly
jen předtáčky. Těch pár dní natáčení mě vrátilo zpět do klukovských let a když jsem dostal nabídku na angažmá od
Jerryho, dlouho jsem neváhal.
Nelitujete odchodu z výsluní
divadla, filmu, televize?
Vždycky se musí něco obětovat. Já jsem zatím spokojen.
Navíc mám kromě hereckých
rolí také dostatek prostoru pro
seberealizaci, pro tvůrčí práci.
Letos jsme připravili premiéru
kabaretního vystoupení do
nově otevřeného Sand City Saloonu. Je to něco docela jiného
– napsal jsem sám scénář podle filmu Limonádový Joe a
také jsem představení režíroval. A vystupuji v roli pistolníka.
Denně máte tři představení,
o víkendech navíc večerní
kabaret. To je docela fyzicky

náročné. Jak to zvládáte?
Nestěžuji si, dá se to zvládnout. Pro mne je to zábava. Odreaguji se při fyzické práci –
mám tady svou kobylku a o tu
se musím sám postarat, stejně
jako každý jiný. Krmení, hřebelcování, úklid stáje. A pak se
mohu dostatečně věnovat
svým dvěma synům (šestiletý
František a čtyřletý Václav),
kteří jsou tady na čerstvém
vzduchu a v přírodě.
A váš pohled do nejbližší budoucnosti?
Tu zatím spojuji stále s westernovým městečkem. Už teď vymýšlíme nové příběhy pro
příští sezónu a také nová vystoupení pro kabaret. Ještě letos na podzim by měla být premiéra nového představení v Saloonu, bude to tentokrát autorské dílko režiséra Vlastimila
Pešky. Rádi bychom přivedli i Rudý gentleman jak ho neznáte, ale poznáte, když správně odpovíte
nové herecké tváře a pokud se na dnešní otázku a bude vám přát štěstí
podaří získat i někoho z populárních kumštýřů, bude to jen
dobře.
-jp-

Hasiči v Čechovicích
slavili bohužel bez hostů
Nový Sand City Saloon je dominantou Main Street West parku.

SOUTĚŽ
Pokud chcete získat dvě celodenní volné vstupenky do Western
parku v Boskovicích, pak stačí odpovědět na naši otázku a
zúčastnit se soutěže.
V jaké roli Mario Kubec ve Western parku vystupuje?
Ze správných odpovědí vylosujeme 2 výherce, kteří získají dvě
celodenní vstupenky.
Za správné odpovědi z minulého čísla získávají volné vstupenky tito vylosovaní čtenáři:
Adéla Mlčochová, Určice 405
Jitka Blahová, Čechovická 39, Prostějov

Svou docela první zástavu třímají hasiči z Čechovic s hrdostí.
Oslavy 110. výročí založení SDH
v Čechovicích ozdobila svým
koncertem oblíbená Vřesovanka. Nádherné lidové písně si přišli poslechnout a zazpívat desítky lidí.
„Škoda, že nepřijeli všichni pozvaní hosté - hasiči z našeho okrsku.
To nás docela mrzí. Dorazili jen
bratři ze sousedních Domamyslic
a Žešova. O to víc si jejich účasti
vážíme,„ konstatoval starosta čechovických hasičů Josef Chromec.
A protože svou účast na oslavách
odřekli i profesionální hasiči z Hasičského záchranného sboru v Prostějově kvůli nečekanému výjezdu, odehrávalo se nedělní odpoledne v komorní náladě při dobré muzice. Po jedenácti desítkách let trvání sboru si hasiči pořídili zbrusu
novou zástavu, kterou navrhl Lubomír Kaprál ze Seloutek. Slavnostní svěcení proběhlo v rámci
oslav v místní kapličce.
Oslavy výročí založení sboru však
začaly už v sobotu, kdy se mistři
Floriánova cechu sešli na slavnostní schůzi a ocenili nejlepší ze svého středu. Desítka vybraných hasičů obdržela ocenění za příkladnou
práci, čtveřice pak vyznamenání
za zásluhy.
Členskou základnu SDH v Čechovicích tvoří 59 aktivních členů, z
tohoto počtu je 18 žen. Jen mládež
chybí. Zvláště ženy jsou aktivní v
požárním sportu. Letos vyhrály

okrskovou soutěž a postoupily do
okresního kola v požárním sportu,
přestože technika SDH Čechovice
je velice zastaralá.
„Bohužel nás nakonec bylo málo, v
termínu soutěže se omluvily 2 členky družstva a nesehnaly jsme tak
rychle kvalitní náhradu. Je to smůla,„ zalitovala Radka Pospíšilová.
Oslavy doprovázela výstava historie i současnosti hasičského sboru
na místní „radnici„. Fotografie, poháry za úspěchy v soutěžích a především kroniky, které jsou pokladem čechovických hasičů. Uchovávají ještě původní záznamy od
začátku založení sboru.
Hasiči z Čechovic si pochvalují
podporu města. Přede dvěma lety
si mohli díky finanční injekci z městského rozpočtu opravit hasičskou zbrojnici. Vyměnili okna za
plastová, zavedli vodovod, vymalovali.
„Jen techniku máme zastaralou.
Čekáme, že už s naší stařičkou Avií
neprojdeme technickou kontrolou.
Na soutěže můžeme jezdit jen po
okrsku, dál bychom snad ani nedojeli,„ zalitoval starosta.
Práce dobrovolných hasičů je nedocenitelná, ochraňují majetek nás
všech, nasazují své životy. A to bez
ohledu na svůj volný čas. Patří mezi nejčinnější spolky ve městech i
obcích a zvláště malé obce by bez
těchto obětavých chlapáků nemohly ani existovat.
-jp-

Neohrožený Vinnetou se nezalekne ani početné bandy záškodníků.

VIII. Mezinárodní sochařské sympozium začíná již tento týden
VIII. ročníku mezinárodního
sochařského sympozia Hany
Wichterlové v Prostějově v roce 2009 se zúčastní sochaři
Mgr. Daniel Klose, MgA. Václav Kyselka, MgA. Jiří Marek, Mgr. David Medek, Mgr.

Tomáš Medek a MgA. Miroslava Špačková - Šobrová.
„Organizace sympozia se v roce
2009 liší od všech předchozích
ročníků. Této výjimečné umělecké akce se totiž účastní výhradně čeští sochaři, žáci Vladi-

Hana Wichterlová společně se sochařem Bučkem při loňském vyhodnocení
sympozia

míra Preclíka, kteří zde vytvoří
sousoší k uctění památky této
osobnosti. Vladimír Preclík byl
významný český sochař, malíř,
spisovatel a pedagog. Zemřel 3.
dubna 2008. Vladimír Preclík
byl také hlavním uměleckým
komisařem sochařských sympozií v Prostějově, a to od jejich
založení v roce 2002 až do roku
2008. Byl znalcem života a díla
sochařky Hany Wichterlové,
kterou nazval první dámou
českého sochařství,„ vysvětlil

místostarosta Prostějova Pavel
Drmola.
Každý účastník sympozia vytvoří vertikálně komponovanou
sochu ve vlastním uměleckém
výrazu. Takto vytvořené plastiky budou součástí jednoho instalačního celku, který se stane
památníkem Vladimíra Preclíka. Sousoší bude instalováno v
centru města, na Skálově náměstí, na travnaté ploše vymezené
budovou zámku a prostějovské
knihovny. Kompozice soch v

daném prostředí, jejich ukotvení v terénu a úprava plochy ve
vztahu k okolí budou řešeny
městem Prostějovem ve spolupráci s autory soch. Architektonický projekt památníku zpracuje z pověření města Prostějova ing. arch. Zdeněk Beran,
rovněž žák profesora, akademického sochaře Vladimíra
Preclíka.
Letošní sympozium se uskuteční v termínu 25. 7. – 8. 8. 2009
Miroslav Švancara

Kultura & zábava
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
SPORTCENTRUM - DDM
Prostějov
LETNÍ TÁBOR DOLNÍ MORAVA: 17. - 23.8.2009. Přihlášky a
informace: Mgr. Zdenka Ševčíková 775 910 275, 582 344
125, Sportcentrum-ddm, Vápenice 9, Prostějov, www.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
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
Obě pracoviště jsou od 1.8. do
28.8. z provozních důvodů pro
veřejnost uzavřena.
Zahradní slavnost se skákacím
hradem – zahájení nového školního roku na zahradě MC Dvořákova ve čtvrtek 27.8. od 9.30
do 12.30 hod.
Zápisy do kroužků pro děti od 2
do 6 let a do kurzů pro dospělé na
1. pololetí: proběhnou na obou
pracovištích MC od 31.8. do
11.9. od 8.30 do 12.00
Připravujeme nové kroužky pro
děti i dospělé a nově i programy
pro těhotné maminky.
Nabídka bude uveřejněna v srpnu na www.mcprostejov.cz a na
pracovištích MC.
Rezervace vstupenek na přednášku Dr. Jiřiny Prekopové, která se uskuteční 20.10., již probíhá e-mailem. MC Cipísek hledá pro příští školní rok externí

KUPÓN č. 29
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

lektory kroužků pro děti (hudební, pohybové, výtvarné) a lektory programů pro dospělé (cizí jazyky, kreativní a vzdělávací programy) a rodiče pro vedení Klubu dvojčat.
Připravujeme na podzim 2009
výstavu fotografií na téma Rodina. Budeme rádi, když nám zašlete vaše povedené fotografie
na e-mail: mcprostejov@cen
trum.cz
Děkujeme
www.mcprostejov.cz, e-mail:
mcprostejov@centrum.cz, tel.
602364874, 602364868

Zdeněk RAJTR , tel: 606 421
542, E-mail: Zdenek.Rajtr@
seznam.cz
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.

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 21. + 28. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na
tel.: 588 000 167.

ROCKOVÝ RELAX
CESTUJE ČASEM
V sobotu 25.7.2009 se v Dobromilicích uskuteční jedinečná a
originální akce, na které vystoupí skupina Relax, a to v sestavě v
jaké hrávala v letech 1990-1992
( Rak, Havaj, Srostlík, Arci a Hagara). Milovníci rocku se mohou
těšit na skladby, kterými v těch
letech Relax rozvášnil početné
davy fanoušků. Jako hosté se
představí skupiny ex bubeníků:
Bobův ,,Bludný rozmar,, a Arciho ,,Habrfull,,.
Tyto staré páky doprovodí mladíci ze skupiny Farao a Bloodground. Přijďte se přesvědčit, že
rock lze hrát v každém věku.....
Začátek akce ve 20.00 hod. Srdečně zve Doda Manifactur Studio.

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.

Kroužek Kámoš pořádá akci
pro děti PRÁZDNINOVÉ
ODPOLEDNE plné her a zábavy! Sobota 25.7.2009 Biokoridor Hloučela – občerstvení u
Abrahámka od 13.45 hod. Na
každého čeká odměna. www.
kkamos.blog.cz,
kkamos@
seznam.cz

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.

Blokové čištění města
ČERVENEC 2009
21. 07. 2009 – blok č. 17 – Husovo nám., Joštovo nám., Slezská, Mojmírova, Předina, Obslužná Dolní, Dolní LA – chodník.
23. 07. 2009 – blok č. 18 – Letecká (od Joštova nám. po Kasárny),
Letecká (k Mechanice), Dolní od přejezdu k Železárnám, Nadjezd
.A.S.A., Kojetínská – chodník, Kralická – chodník, spojovačka
Kralická – Kojetínská.
28. 07. 2009 – blok č. 19 – Za Drahou, Průmyslová, J. Hory, M.
Majerové, M. Pujmanové, M. Pujmanové – parkoviště, M. Pujmanové – vnitroblok, Z. Wintra.
30. 07. 2009 – blok č. 20 – sídl. Svornosti, sídl. Svornosti – parkoviště, kpt. J. Nálepky – část, Smetanova, Zátiší, Zátiší – plocha, B.
Martinů, V. Talicha, Tovární (Olomoucká – Vrahovická), Tovární
– parkoviště.
SEMTAMNÍK
pro členy SONS
Úterý 28.7. - Výlet do Čech pod
Kosířem. Odjezd z PV Bus v
8.45 hod. ze stanoviště č. 1 od
Alberta. Navštívíme zámek a
projdeme se po zámeckém parku a poobědváme v Penzionu
Mánes. Odjezd z Čech p. Kosířem - pošta je ve 13.18, 14.07,
15.42 hod. S sebou si vezměte
peníze, průkazky na slevy a
hlavně děti a vnoučata. Svoji
účast nahlaste předem z důvodu
objednávky oběda do 27.7.
Kosmetické centrum STUDIO VISAGE - JAFRA COSMETICS vás zve na Den otevřených dveří dne 23.7.2009,
K. Svolinského 11, PV (u nové
nemocnice) 9.00 – 18.00 hod.
Tel.: 604 543 308.
Každý návštěvník obdrží hodnotný dárek.
Sobota 25.7. od 18.00 hodin
na jízdárně Cavalo koncert

Správná odpověď z č. 27: Na snímku je ulice Rejskova ul. č. 27. Vylosovaným výhercem se stává
Jana Hanslíčková, Dvorského 3, Prostějov. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na
snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 28. července 2009, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme
v pondělí 3. srpna 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

skupiny Dobro. Občerstvení
zajištěno. Srdečně vás zveme.
Hudební festival senátorky
Boženy Sekaninové
se uskuteční
v sobotu 22. srpna 2009
od 16.00 hod. do 23.00 hod. v
Kolářových sadech (u hvězdárny) v Prostějově. Akce se stěhuje po letech z plumlovské přehrady na dosah Prostějovanům.
Festival bude laděn ve stylu
country a folku a vystoupí
známé kapely, které si již vydobyly své místo na slunci. Budou
to brněnští POUTNÍCI, ostravští
GOODWILL, prostějovská
NÁHODA a DOJEM, skvělá a
vždy originální písničkářka
EVA HENYCHOVÁ ze Zlína či
skupina POUTA z Pardubic.
Vstup zdarma! V místě je zajištěno občerstvení. Doporučujeme deku k sezení a dobrou náladu s sebou! Informace o akci naleznete také na stránkách
www.sekaninova.cz
Fit klub Line, Újezd 3, PV,
tel.: 608 881 704:
VÍKEND SE CVIČENÍM 9. –
11.8.2009 V ŠUBÍŘOVĚ, ubytování, polopenze, 15 hod. cvičení (zumba, aerobik, MTV
dance, power jóga). Hlídání dětí
zajištěno. www.fitklublinie.cz
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Kino Metro 70
Pondělí 20. července:
16.00 Doba ledová 3 - Úsvit dinosaurů
18.30 Doba ledová 3 - Úsvit dinosaurů
21.00 Případ nevěrné Kláry
Úterý 21. července:
16.00 Doba ledová 3 - Úsvit dinosaurů
18.30 Doba ledová 3 - Úsvit dinosaurů
21.00 Případ nevěrné Kláry
Středa 22. července:
16.00 Doba ledová 3 - Úsvit dinosaurů
18.30 Doba ledová 3 - Úsvit dinosaurů
21.00 Případ nevěrné Kláry
Čtvrtek 23. července:
18.00 Transformers: Pomsta
Americké akční sci-fi
21.00 T.M.A.
Český horor
Pátek 24. července:
18.00 Transformers:
Pomsta poražených
21.00 T. M. A.
Sobota 25. července:
18.00 Transformers:
Pomsta poražených
21.00 T. M. A.
Neděle 26. července:
18.00 Transformers:
Pomsta poražených
21.00 T. M. A.
Letní
kinokino
Mostkovice
Letní
Mostkovice
Pondělí 20. července:
21.30 Rallye smrti
Akční film
Úterý 21. července:
21.30 Sex drive
Americká akční komedie
Středa 22. července:
21.30 Andělé a démoni
Americký thriller
Čtvrtek 23. července:
21.30 Mamma mia!
Americký muzikálový film
Pátek 24. července:
21.30 Stmívání
Romantický horor
Sobota 25. července:
21.30 Deník nymfomanky
Erotický film
Neděle 27. července:
21.00 Příběh o Zoufálkovi
Americký animovaný film
pro celou rodinu
Apollo
13
Apollo

13

Čtvrtek 23. července:
19.00 LIVE ON GRAMOFÓN
Pátek 24. července:
21.00 3 - DIMENSIONS d´n´b night
Sobota 25. července:
20.00 A JEŠTĚ TROCHU.....
jazz & swing
Simetrix
Simetrix

Oznámení o vypnutí
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické
energie:
Obec: Prostějov
Dne: 4.8.2009 od 14:00 do
15:30 hod. - vypnutá oblast: celý areál fa. Gala Krasice
Obec: Dobrochov
Dne: 5.8.2009 od 7:30 do 16:00
hod. - vypnutá oblast: celá obec
Dobrochov včetně vodárny,
fa.Šiška a mýtné brány.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Pátek 24. července:
DJ Aleš Drapač (Doktor)
Sobota 25. července:
DJ Mirek Karásek (rádio Haná)
MYSTIC
CLUB
MysticMUSIC
music
club
Pátek 24. července:
Summer Party / DJ Unknown
Sobota 25. července:
The Essential Mix / DJ Choruno
Velký průřez taneční muzikou

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. V okruhu vašich nejlepších přátel se objeví zrádce, který začne žárlit na vaše úspěchy. Poznáte ho celkem snadno,
protože vám okamžitě začne házet klacky pod nohy. Pozor na něj.
Býci - 21.4.-21.5. Dostanete jedinečný nápad, který má ovšem jeden
háček. K jeho realizaci vám budou chybět peníze, což ale nemusí být
až tak zásadní problém. Uprostřed týdne se totiž na vás usměje štěstí.
Blíženci - 22.5.-21.6. Nedávejte najevo svoji největší slabinu, kterou
je přílišná důvěřivost. Na ni tento týden můžete doplatit, pokud včas
neprokouknete nekalé úmysly svého kolegy. Nesmíte mu naletět.
Raci - 22.6.-22.7. Budete mít neustále naspěch a to dosti ovlivní vaše rozhodování. Spoustu věcí budete řešit zbrkle, což bude na škodu
hlavně v zaměstnání. Chtělo by to zklidnit hormon a odpočinout si.
Lvi - 23.7.-23.8. Mnoho lidí z vašeho okolí vás bude nyní nutit k
zásadní životní změně, vy ovšem budete razit své vlastní zájmy. Na
pár dobrých rad byste ovšem dát měli, budou dobře míněné.
Panny - 24.8.-23.9. S partnerem vám to klape k radosti vaší i celé rodiny. Jeden mráček na milostném nebi se ale v nejbližších dnech přece jen objeví. To když ten druhý zatouží po chvíli samoty.
Váhy - 24.9.-23.10. Dostanete nabídku, která se určitě neodmítá.
Změna zaměstnání je ve vašem případě na spadnutí, čímž konečně
uděláte kýžený důležitý krok ve vašem životě. Neohlížejte se na
druhé.
Štíři - 24.10.-22.11. Stanete se terčem nemístných vtípků ze strany
svých kolegů v práci. Naštěstí máte dostatek smyslu pro humor a také
vlastní bujnou fantazii. Takže bude pro vás maličkost se pomstít.
Střelci - 23.11.-21.12. Zvyšující se počet sporů s partnerem vás začíná už pěkně štvát, a proto celkem logicky zatoužíte po změnách.
Otázkou bude, zda v rámci těchto změn půjde i o nového partnera.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Zřejmě se konečně dočkáte lepšího
ohodnocení vaší práce. Ostřejší výměna názorů s nadřízenými neuškodí, možná si vás konečně všimnou. Hlavně abyste je nezklamali.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Spoustu problémů, které jste si v posledním
období nadrobili, se už částečně podařilo úspěšně vyřešit, ale tížit vás
bude špatná finanční situace. Natolik špatná, že si budete muset půjčit.
Ryby - 20.2.-20.3. Nebuďte tolik přísní na své děti, mají prázdniny a
tím pádem chtějí mít i od vás klid. Bezdětní si zase svoji zlobu budou
muset vylévat jiným způsobem. Například fyzickou námahou.
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Akce Den Země vyčistila Vrahovice Cipísek má pro děti každý den jinou pohádku
Enviromentální výchova je
jedna z oblastí, které je
věnována na Základní škole Vladimíra Majakovského ve Vrahovicích velká
pozornost. K největším akcím v tomto duchu patřil
projekt směrovaný ke Dni
Země za spolupráce Klubu
přátel školy v čele s Václavem Tomkem, z podpory
města Prostějova a společnosti A. S. A Prostějov.

Všichni žáci včetně pedagogů vydatně pomohli při úklidu některých míst ve Vrahovicích. Také vysadili stromky, ke kterým připsali svá
milá přání a poselství a také
areál školy se rozrostl o
spoustu květin.
Děti si také prověřily své teoretické znalosti v celoškolské soutěži Krajina kolem
nás. Píle a úsilí dětí bylo
odměněno pěknými po-

znávacími výlety. Mladší
žáci zamířili do Moravského
krasu, kde si prohlédli některé jeskyně a starší účastníci
soutěže navštívili známé zahrady v Kroměříži. „Byla ta
super výuka,„ vyjádřila se
jedna ze studentek sedmého
ročníku Dominika Bernátková. Velký podíl na uskutečnění akcí měla místostarostka města Alena Rašková.
-vevi-

Na pohádkovém dortu si všichni pochutnali.

Každý den jiná pohádka,
výlety, zahradní slavnost,
výtvarná činnost – to jsou
již třetí prázdniny v Mateřském centru Cipísek ve
Dvořákově ulici v Prostějově. I letos jsou připraveny
zajímavé programy pro děti i jejich rodiče.
Kolem dvacítky dětí s rodiči
využívalo
prázdninových
týdenních cyklů Z pohádky do
pohádky pro nejmenší caparty
do tří let. Pro starší děti je připraven týden nazvaný Duhové pohádky, který odstartoval právě dnešním dnem 20.
července.
„Připravili jsme pro ty nejmenší známé pohádky, které jim
zahrály maňáskové postavičky. Podle pohádek potom děti zaměstnala tvořivá a výtvarná činnost,„ uvedla Markéta
Skládalová. Tak například děti spolu s rodiči přichystali
ples pro Popelku, podle pohádky O pejskovi a kočičce
upekli dort, na kterém si pak
všichni pochutnali. Zajímavým zpestřením byla pohádka
v přírodě. Lesopark Hloučela
se stal kulisou pohádky O perníkové chaloupce.
„Pro starší děti je připravený
Duhový týden. Děti od 3 do 6

let už jsou samostatnější, proto budou mít rodiče vlastní
program. Budou soutěžit, tvořit a hrát si, čeká je poznávací
výlet po mysliveckých stopách na Běleckém mlýně v
případě pěkného počasí,„ předeslala další program Skládalová.
Každý den bude mít jinou barvu – pondělí dostalo žlutou,
úterý bude červené, středa zelená, čtvrtek modrý a pátek
bude celý strakatý.
Po skončení prázdninových
pohádkových týdnů je naplánované v MC Cipísek ve
Dvořákově ulici velké malování a další změny, které mají
prostory pro děti a jejich rodiče oživit a ještě více zkrášlit.
Do konce srpna musí být
všechno hotovo, protože na
27. srpen je naplánovaná velká zahradní slavnost. Současně se bude připravovat výstava fotografií na téma Rodina. Nejlepší vybrané fotografie pak budou vystaveny u
příležitosti očekávané návštěvy kmotry Mateřského centra.
Jiřina Prekopová, která letos
slaví osmdesátiny, přijede do
Prostějova koncem října na
přednášku a bude v MC Cipísek vítaným hostem. -jp-

Město Prostějov inovovalo své webové stránky

Oceněné děti prvního stupně ZŠ Majakovského u Sloupsko - Šošůvské jeskyně.

Nový grafický kabát získaly
webové stránky města Prostějova www.prostejov.eu .
Návštěvník zde nalezne stejné
informace jako dosud, ovšem
setříděny do čtyř základních
skupin:
Občan
Turista
Podnikatel
Kontakty a odkazy
„Stránky jsou výraznější, ve

žlutomodrém provedení, což
jsou barvy města Prostějova.
Změnu vzhledu a uspořádání
stránek jsme připravovali dlouho, a k přeformátování jsme
zvolili čas prázdnin a dovolených, kdy předpokládáme
zájem spíše o informace z oblasti kultury a turistiky než například o sdělení úřadu, tedy je to
dle našeho názoru vhodnější termín pro přebudování stránek

než v průběhu běžného provozu. V současné době stránky testujeme, hledáme případné chyby a nedostatky tak, abychom v
co nejkratší době mohli říct, že
přebudování je hotovo. Na druhou stranu, internet je velmi
rychle se vyvíjející prostředí a z
tohoto pohledu se dá říct, že web
není hotov prakticky nikdy. Musíme reagovat na potřeby
návštěvníků webu, některé rub-

riky přemisťovat, jiné vytahovat
na titulní stránku, vkládat nová
data a nové informace, zkrátka
neustále s tímto informačním
prostředkem pracovat. Věřím,
že se občanům nový design
stránek bude líbit, už i proto, že
jsme se snažili vyhovět mnohým připomínkám z řad
návštěvníků našich stránek,„
uvedl místostarosta města Prostějova Pavel Drmola.
-red-

Děti na táboře Agelu

Celkem 84 dětí ve věku od šesti do patnácti let rodičů zaměstnaných ve zdravotnických
zařízeních holdingu AGEL nyní tráví tucet dobrodružných
dnů na letním táboře v Čenkovicích v Orlických horách. Pobyt je organizován personálním útvarem holdingu ve spolupráci se Sdružením odborových organizací společnosti
AGEL (SOOSA).
Rekreační zařízení, kde si děti
užívají letní dny, se nachází v
chráněné krajinné oblasti Orlických hor, přímo pod Bukovou
horou. "Pro děti je zajištěna strava pětkrát denně včetně pitného
režimu, dále sportovní vyžití pod
pedagogickým a zdravotním dozorem," říká Nina Peloušková,
manažerka pro personální práci.
Mladí rekreanti si zahrají celotáborovou hru a mají možnost
změřit své síly ve třech olympiádách – lesní, veselá, klasická.
Na táboře bude volena Miss a
Missák tábora a spousty legrace

si užijí i během karnevalu či koupání v aquaparku v Žamberku.
„Od vedení holdingu či jejich
dcer děti v průběhu tábora obdržely trička a kšiltovky, sladkosti a další dárky či odměny.
Kromě letních táborů pro děti organizujeme také letní rekreaci v
Chorvatsku, týdenní rodinný pobyt ve Frenštátě pod Radhoštěm,
dětské dny a skupinové sportovní akce," upřesňuje místopředseda odborové organizace Zdeněk
Sovík.
Tábor pro děti zaměstnanců je
částečně hrazen z Podpůrného
fondu, který byl zřízen ve výši
10 milionů korun společností
AGEL pro zaměstnance postižených krizí. V současné době jsou
z tohoto fondu čerpány i sociální
výpomoci pro zaměstnance společnosti, kteří jsou postihnuty
povodněmi na Novojičínsku a
Valašském Meziříčí. Tato výpomoc je stanovena na zaměstnance do výše 100 tisíc korun dle
míry poškození majetku. -red-

Zajistěte si divadelní předplatné
Po měsíční přestávce obnoví v
pondělí 3. srpna v 11.00 hodin
předprodejní středisko Městského divadla v Prostějově prodej předplatného na sezónu
2009 – 2010. V posledním
červnovém týdnu využilo 886 z
celkem 1355 současných předplatitelů nabídku a obnovilo si
abonmá za zvýhodněnou cenu.
„Našim předplatitelům rezervujeme jejich sedadla do konce
prvního srpnového týdne, tedy
do 7. srpna. Po tomto datu je nabídneme jiným zájemcům,„ informovala ředitelka Městského
divadla v Prostějově Alena

Spurná s tím, že o předplatné je
tradičně velký zájem.
Nabídková brožura Městského
divadla v Prostějově na sezónu
2009 – 2010 zahrnuje celkem
šestadvacet činoherních, operetních, operních, baletních a
koncertních titulů, osmnáct pořadů pro děti a školní mládež a
dále upozorňuje na některé mimořádné akce, mezi nimiž vyniká podzimní setkání exkluzivních inscenací z Prahy, Brna
a Bratislavy, které se v Prostějově podruhé uskuteční podruhé pod názvem Aplaus
2009.
-eze-

20:00
21:05
21:40
00:00
00:45
01:15
01:35
02:20

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

17:00

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

08:35
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05:59
Snídaně
s Novou
Zorro: Meč a růže (106)
Cordierovi, soudce
a policajt (6)
Tescoma s chutí
Pop Corn TV
Nová cestománie
Komisař Rex VI (5)
Ženatý se závazky
Walker, Texas Ranger II
Hvězdná brána X (14)
Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly (2)
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Dva a půl chlapa (16)
Vražedná čísla III (19)
Kriminálka Las Vegas
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
O zvířatech a lidech (8)
Víkend
Vraždy podle předlohy
Štvanci (4)
Playmate roku 2003 (7)
Novashopping
Zvěrokruh II (4)
Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Svět Elmo
09.00 - Labyrint srdce
10.30 - Modrá linie: Sicílie
11.30 - Zeměpis světa
11.50 - Krásy evropského
pobřeží
12.00 - Zprávy
12.30 - Přezůvky s sebou
13.30 - Osudy hvězd
13.45 - Návrat do ráje II
14.35 - Doktorka Quinnová II
15.20 - My holky z Městečka
15.50 - Tohle jsem já...
16.05 - Futuroskop
16.35 - Pošťák Pat II. (13/26)
16.50 - Mirabelino
domácí kino (13/26)
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Svět, kde se nežebrá
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 - Konec velkých
prázdnin (1/6)
21.35 - Reportéři ČT
22.20 - Hořčice mi stoupá
do nosu
23.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.00 - Sex ve městě IV
00.30 - Návrat do ráje II
01.20 - Události v regionech
01.45 - Události v regionech
Brno
02.10 - Události v regionech
Ostrava
02.35 - Regiony ČT24
03.00 - Z metropole
03.25 - Týden v regionech
Brno
03.55 - Týden v regionech
Ostrava
04.20 - Klub přátel dechovky

Pondìlí

05.00 - Od Sudka
k Saudkovi
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Napříč světem
10.25 - Kultura.cz
10.50 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
11.40 - AZ-kvíz
12.05 - Zahrada je hra
12.30 - Ondřejova filmová
škola
12.45 - Případy detektiva
Packala
13.10 - Děti mé sestry v Egyptě
14.30 - Bermudský trojúhelník
15.25 - Hledači opálů
15.50 - Mořští stavitelé
16.50 - Urbanita
17.25 - Čarovný duben
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Toulavá kamera
19.30 - Objektiv
20.00 - Století létání
20.55 - Neznámí hrdinové Pohnuté osudy
21.30 - Krásný ztráty
22.00 - V odborné péči (38/43)
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Q
23.40 - Jeden zůstává,
druhý odchází
01.15 - Inaugurační koncert
03.10 - Jazz club
04.10 - Čtenářský
deník... Michal Ajvaz
04.20 - Česko jedna báseň:
Jana Soukupová
04.30 - Po stopách
04.40 - Československý
filmový týdeník
(738/2379)

06:25Teleshopping
06:35- Tutenstein I (8)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Deník zasloužilé matky
08:10- Přátelé IX (1)
08:40- M*A*S*H (135)
09:10- Policie - New York VIII
10:00- Případ pro Sam III (6)
10:55- To je vražda, napsala IX
11:50- Drzá Jordan III (10)
12:45- Deník zasloužilé
matky III (12)
13:15- Sabrina mladá čarodějnice VI (14)
13:45- Muži na stromech I (20)
14:40- Chirurgové I (16)
15:35- Lev
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IX (2)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:10- Jak se staví sen
22:00- Myšlenky zločince I (22)
23:00- Kauzy z Bostonu II (13)
23:50- Wolffův revír I (10)
00:50- Volejte Věštce
02:35- Medicopter 117 II (8)
03:25- Autosalon
04:05- Nikdo není dokonalý
04:55- Trní
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05:59
08:35
09:25
11:15
11:20
11:40
12:15
13:10
14:15
15:10
16:05

005:00
Novashopping
Snídaně s Novou
Zorro: Meč a růže (107)
Pyramida boha Slunce
Tescoma s chutí
Pop Corn TV
Nová cestománie
Komisař Rex VI (6)
Ženatý se závazky
Walker, Texas Ranger II
Hvězdná brána X (15)
Zákon a pořádek
Zločinné úmysly (3)
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Dva a půl chlapa (17)
Vražedná čísla III (20)
Kriminálka Las Vegas
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Ztroskotaná láska
Námořní vyšetřovací
služba IV (3)
Elektra
Kriminálka New York
Novashopping
Rady ptáka Loskutáka
Rychlý prachy
Kolotoč
DO-RE-MI
Novashopping

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Pošťák Pat II. (13/26)
08.45 - Mirabelino domácí kino
09.00 - O Pomněnce
09.45 - Devadesát jedna
bílých koní
10.25 - Kavárnička dříve
narozených
11.30 - Starý Burgunďan
12.00 - Zprávy
12.30 - Co teď a co potom? (4/8)
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.50 - Návrat do ráje II (21/22)
14.40 - Doktorka Quinnová II
15.25 - Případy detektiva
Packala
15.50 - Věda je zábava III
16.15 - Pomáhejme si
16.35 - Pošťák Pat II. (14/26)
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 (4/9)
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Dobytí Měsíce
21.35 - Všechnopárty
22.25 - Místo činu
23.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.00 - Vltava v obrazech
00.20 - Návrat do ráje II (21/22)
01.05 - Poklady světa
01.20 - Podzemní Čechy II
01.50 - Události v regionech
02.15 - Události v regionech
Brno
02.40 - Události v regionech
Ostrava
03.05 - Regiony ČT24
03.30 - Zajímavosti z regionů
03.55 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.20 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.45 - Věda v Evropě

Úterý

Støeda

16.00 - Antoni Gaudí
17.00 - Štíty království českého
17.25 - Soukromá muzea
17.35 - Na vlně první
republiky (1/7)
17.55 - Divnopis
18.00 - Televizní klub
neslyšících
18.30 - Babylon
18.55 - Zprávy
v českém znakovém
jazyce
19.05 - Zatopené osudy
19.25 - Sabotáž
19.50 - Postřehy odjinud
20.00 - Pošťák
21.45 - Konec světa
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Ženský hlas
23.35 - Hudební studio M
00.05 - Svatba, to je smlouva
00.30 - Dvojhlas
00.55 - Brát nebo nebrat?
01.10 - Tři svatby
01.40 - Domácí štěstí
02.05 - Století létání
03.00 - Náš venkov
03.15 - Světci a svědci
03.30 - Znamení a rituály
03.40 - Sváteční slovo
03.45 - Cesty víry
04.10 - Křesťanský magazín
04.20 - Exit 316: Přátelství
04.40 - Tajemství sálu předků

05:59
Snídaně
s Novou
08:35 Zorro: Meč a růže
09:25 Pán zlodějů
11:15 Tescoma s chutí
11:25 Nová cestománie
11:55 Lenssen & spol.
12:20 Komisař Rex VI (7)
13:20 Ženatý se závazky
14:15 Walker, Texas Ranger
15:15 Hvězdná brána X (16)
16:05 Zákon a pořádek:
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:25 Dva a půl chlapa (18)
17:50 Vražedná čísla III (21)
18:40 Kriminálka Las Vegas
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Hospoda (5)
20:35 15 let TV Nova
21:40 Odložené případy
22:35 Pulp Fiction
01:20 Novashopping
01:45 Noc filmových nadějí
02:35 Zvoňte dvakrát!
03:05 Rychlý prachy
04:10 DO-RE-MI
05:00 Novashopping

05.00 - Chalupa
je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Pošťák Pat II. (14/26)
08.45 - Mirabelino
domácí kino (14/26)
09.00 - O Nanynčiných
koláčích
09.30 - Letní romance
10.25 - České maličkosti
10.30 - Televarieté
12.00 - Zprávy
12.30 - Bambinot (4/6)
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 (3/26)
16.15 - Omeleta
16.35 - Pošťák Pat II. (15/26)
16.50 - Mirabelino domácí
kino (15/26)
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 1s Miroslavem
Donutilem
05.00 - Objektiv
21.15 - Na stopě
05.30 - Správy STV
21.40 - Losování Sportky
05.59 - Dobré ráno
a Šance
08.30 - Panorama
21.45 - Reportéři (2/8)
09.10 - Kosmopolis
22.50 - Losování Šťastných
09.40 - Mýty a fakta historie
deset a Šance milion
10.35 - Podivuhodný svět
22.55 - Na psí knížku
11.00 - Mezi námi zvířaty
00.10 - Návrat do ráje II
11.35 - AZ-kvíz
01.00 - Hledání ztraceného
12.00 - Kluci v akci
času
12.30 - Svět, kde se nežebrá 01.20 - Podivuhodný svět
01.45 - Zapomenuté výpravy
12.45 - O pejskovi a kočičce
02.10 - Události v regionech
13.00 - Mykolko - hop!
02.35 - Události v regionech
13.30 - Animované písničky
Brno
13.32 - Rybářská školička (4/10)
03.00 - Události v regionech
13.40 - O chytrém Honzovi
Ostrava
14.55 - Exit 316: Přátelství
03.25 - Regiony ČT24
15.15 - Vltava v obrazech
03.50 - Kultura v regionech
15.35 - Svět zázraků: Vinařství
04.15 - Naivní cesty naivního
v Čechách
malíře
a na Moravě (2/5)
04.30 - Rodinné křižovatky

06:25Teleshopping
06:35- Tutenstein I (9)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:25- Párty s kuchařem
07:55- Deník zasloužilé matky
08:25- Přátelé IX (2)
08:55- M*A*S*H (136)
09:20- Policie - New York VIII
10:15- Případ pro Sam III (7)
11:10- To je vražda, napsala IX
12:05- Drzá Jordan III (11)
13:00- Deník zasloužilé matky
13:25- Sabrina mladá čarodějnice VI (15)
13:55- Muži na stromech I (21)
14:55- Chirurgové I (17)
15:50- Jeden den v New Yorku
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IX (3)
20:00- Hledači mušlí (1/2)
21:50- Closer III (3)
22:45- Kauzy z Bostonu II (14)
23:40- Wolffův revír I (11)
00:35- Volejte Věštce
02:20- Medicopter 117 II (9)
03:05- Svět 2009
03:35- To je fór!
04:25- Miláčci

21. 7. 2009

Ètvrtek

05.00 - Království
za koně (4/9)
05.15 - Krásy
evropského pobřeží
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Pošťák Pat II. (15/26)
08.45 - Mirabelino domácí
kino (15/26)
09.00 - Velký dračí propadák
09.55 - Od sedmi do čtyř
11.15 - Studio B
12.00 - Zprávy
12.30 - Bylo nás šest (4/6)
13.30 - Medicína pro 21
. století
13.50 - Cesta vzhůru (1/22)
14.35 - Doktorka Quinnová II
15.20 - Kašmír a Ladak (4/4)
15.40 - Zpívánky
15.45 - Výpravy
16.05 - Pytlíkov
16.15 - Šikulové
16.35 - Pošťák Pat II. (16/26)
16.50 - Mirabelino domácí
kino (16/26)
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Služby v našich
službách
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Komisař Moulin
21.40 - Příběhy slavných
22.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
05.00 - Auto Moto 22.45 - Avignonské proroctví
Revue
23.35 - Sólo pro... Vladimíra
05.30 - Správy 00.10 - Cesta vzhůru (1/22)
STV
00.55 - Géniové, blázni
05.59 - Dobré ráno
a pábitelé
08.30 - Panorama
01.10 - Pětka v Pomeranči
09.10 - Babylon
01.35 - Sabotáž
09.35 - Zapomenuté výpravy 02.05 - Události v regionech
02.30 - Události v regionech
10.00 - Antoni Gaudí
Brno
11.00 - Svět zázraků:
02.55 - Události v regionech
Vinařství v Čechách
Ostrava
11.35 - AZ-kvíz
03.20 - Regiony ČT24
12.00 - Chalupa je hra
12.25 - Přežili rok 2000 (4/9) 03.45 - Přezůvky s sebou
04.40 - Tajemství ikony
12.40 - Reportéři ČT
13.20 - My holky z Městečka
13.50 - Tohle jsem já...
14.05 - Věda je zábava III (
14.30 - Pomáhejme si
14.50 - Naivní cesty
05:59
naivního malíře
Snídaně
15.10 - Únos nad
s Novou
Indickým oceánem
08:35 Zorro: Meč a růže (109)
16.05 - Sardinie aneb 13
09:30 Pomoc! Já mám rande
božských šlápot
11:00 Tescoma s chutí
16.20 - Osm dní zdraví
11:10 Pop Corn TV
v Evropě
11:20 Nová cestománie
17.15 - Utajená řeč peněz
11:50 Lenssen & spol.
17.30 - Neznámá Země
12:20 Komisař Rex VI (8)
17.50 - Přidej se
13:20 Ženatý se závazky
18.05 - Nedej se
14:15 Walker, Texas Ranger
18.30 - Hledám práci
15:10 Hvězdná brána X (17)
18.55 - Zprávy v českém
16:05 Zákon a pořádek
znakovém jazyce
17:00 Odpolední Televizní
19.05 - To nejlepší z klasiky
noviny
19.25 - A. Dvořák:
Sportovní noviny
Na starém hradě
Odpolední Počasí
19.30 - Pětka v Pomeranči
17:25 Dva a půl chlapa (19)
20.00 - Dva muži na Sibiři
17:50 Vražedná čísla III (22)
20.30 - Jak se neztratit v L. A.
18:40 Kriminálka Las Vegas
22.15 - Film o filmu
19:30 Televizní noviny
22.30 - Události, komentáře
Sportovní noviny
23.10 - Dokumentární klub:
Počasí
00.05 - Persona non grata
20:00 Tuxedo
02.00 - Q
22:00 Zákon a pořádek
02.25 - POP ART
22:55 Hvězdná pěchota 2:
03.00 - Sardinie aneb
00:35 Kriminálka New York
13 božských
01:20 Novashopping
šlápot (12/13)
01:40 15 let TV Nova
03.20 - Osm dní zdraví
02:35 Paškál
v Evropě
04:05 DO-RE-MI
04.10 - Babylon
05:00 Novashopping
04.35 - Sportem ke štěstí

06:25Teleshopping
06:35- Tutenstein I (10)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Deník zasloužilé matky
08:15- Přátelé IX (3)
08:45- M*A*S*H (137)
09:15- Policie - New York VI
10:10- Případ pro Sam III (8)
11:05- To je vražda, napsala IX
12:00- Drzá Jordan III (12)
12:55- Deník zasloužilé matky
13:25- Sabrina - mladá čarodějnice VI (16)
13:55- Muži na
stromech I (22)
14:50- Chirurgové I (18)
15:45- Gepardí kočky 2
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IX (4)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:10- TOP STAR magazín
22:15- Sběratelé kostí II (15)
23:15- Zatracený otec
01:30- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:10- Medicopter 117 II (10)
04:55- TOP STAR magazín

22. 7. 2009

Pátek

05.00 - Bydlení je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Pošťák Pat II. (16/26)
08.45 - Mirabelino domácí
kino (16/26)
09.00 - Rudolf Těsnohlídek
09.20 - Chvilky s Miroslavem
Horníčkem
09.50 - Je krásné zpívat Vám
10.20 - Příště u Vás z Libverdy
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Z Divadélka pod věží
13.30 - Domácí lékař
aneb Nic není jen tak
13.40 - Cesta vzhůru (2/22)
14.25 - Film o filmu Štěstí
14.45 - Simpsonovi XVIII
15.05 - Benjamin Kvítko
15.30 - Let 29 (6/30)
15.55 - Ovečka Shaun (4/40)
16.00 - Daleká cesta za
domovem (21/39)
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 (8/26)
20.55 - 13. komnata
Evy Hruškové
21.30 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Sex ve městě IV
22.50 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
05.00 - Neznámá 22.55 - Veronica Guerin
Země - Svět podle 00.30 - Losování Euromiliony
00.35 - Cesta vzhůru (2/22)
Thora
01.15 - Všechnopárty
05.15 - U nás v Evropě
02.00 - Události v regionech
05.30 - Správy STV
02.25 - Události v regionech
05.59 - Dobré ráno
Brno
08.30 - Panorama
02.50 - Události v regionech
09.10 - Dobytí Měsíce
Ostrava
10.45 - Rodinné křižovatky
03.15 - Regiony ČT24
11.10 - Zatopené osudy
03.40 - Krásný ztráty
11.40 - AZ-kvíz
04.10 - Jazzové reminiscence
12.05 - Kuchařská pohotovost
12.30 - Michaelovy
experimenty
12.45 - Rozhlédni se, člověče
13.05 - Dvaasedmdesát j
men české historie
05:59
13.20 - Švec Janek
Snídaně
v pohádkové zemi
s Novou
14.15 - Futuroskop
08:35 Zorro: Meč a růže
14.40 - Omeleta
09:25 Cordierovi, soudce
15.00 - Svět na kolejích
a policajt (7)
15.20 - Království divočiny
11:15 Tescoma s chutí
15.50 - Prizma
11:25 Nová cestománie
16.10 - Tepny naší země (2/4) 11:55 Lenssen & spol.
12:20 Komisař Rex VI (9)
16.40 - Hokejový zázrak
13:20 Ženatý se závazky
18.55 - Zprávy v českém
14:15 Walker, Texas Ranger
znakovém jazyce
15:10 Hvězdná brána X (18)
19.05 - Alternativní kultura
16:05 Zákon a pořádek:
20.00 - Soukromé století
17:00 Odpolední Televizní
20.55 - Historie.eu
noviny
21.50 - Osud č. A2026
Sportovní noviny
22.15 - Může to být i vaše dítě
Odpolední Počasí
22.30 - Události, komentáře
17:25 Dva a půl chlapa (20)
23.10 - Havana Blues
17:50 Vražedná čísla III (23)
00.55 - Grand Manéž
18:40 Kriminálka Las Vegas
Bolka Polívky
19:30 Televizní noviny
02.05 - Proklaté karikatury
Sportovní noviny
03.00 - Přidej se
Počasí
03.15 - Nedej se
20:00 Copak je to za vojáka
03.30 - POP ART
04.10 - Co mám dělat, když...? 21:50 Trestná lavice
00:00 Prameny lásky
04.25 - Horizont života
06:25Teleshopping
06:35- Tutenstein I (11)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Deník zasloužilé matky
08:15- Přátelé IX (4)
08:45- M*A*S*H (138)
09:15- Policie - New York VI
10:10- Případ pro Sam III (9)
11:05- To je vražda, napsala IX
12:00- Drzá Jordan III (13)
12:55- Deník zasloužilé matky
13:25- Sabrina mladá čarodějnice VI (17)
13:55- Muži na stromech II (1)
14:50- Chirurgové I (19)
15:45- Trable prcka Binka
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IX (5)
20:00- Policejní akademie 3:
Znovu ve výcviku
21:45- Zoufalé manželky
IV (10)
22:40- Myšlenky zločince
II (1)
23:35- Instinkt zabijáka (12)
24:20- Wolffův revír I (12)
01:10- Volejte Věštce
03:00- Výklad snů
03:55- Medicopter 117 II (11)
04:40- Carusošou

23. 7. 2009

Sobota

Novashopping
Tabu
DO-RE-MI
Novashopping

05.00 - Zahrada
je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.55 - Zpívánky
06:2506.00 - Navštívenka
Teleshopping
06.25 - Šikulové
06:35- Tutenstein I (12)
06.35 - Sezamová angličtina
07:00- Teleshopping
07.05 - Garfield a přátelé
07:10- Oggy a škodíci
07.30 - Králové
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Deník zasloužilé
07.40 - Let 29 (6/30)
matky III (15)
08.00 - Hurá, škola!
08:15- Přátelé IX (5)
08.15 - Jack a fazole
08:45- M*A*S*H (139)
09:15- Policie - New York VI 09.30 - Ovečka
Shaun (19/40)
10:10- Případ pro Sam III (10)
09.40 - Kuchařská
11:05- To je vražda, napsala
12:00- Drzá Jordan IV (1)
pohotovost
12:55- Deník zasloužilé
10.10 - Žbluňk
matky III (16)
12.00 - Zprávy
13:25- Sabrina
12.05 - Z metropole (Praha),
13:55- Muži na stromech II
12.35 - Auto Moto Styl
14:50- Chirurgové I (20)
15:45- Soutěž roztleskávaček 13.05 - Království divočiny
13.35 - Dobrá rada nad zlato
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
14.05 - Mlčení krahujce (3/8)
18:55- Zprávy TV Prima
15.00 - Ano, Giorgio
Sport TV Prima
16.50 - Shane
Počasí
18.45 - Večerníček
19:35- Přátelé IX (6)
18.55 - Šťastných deset
20:00- Báječná Angelika
a Šance milion
22:20- Odplata
19.00 - Události
00:25- Zuřivost
02:30- Volejte Věštce
19.40 - Branky, body, vteřiny
04:15- Medicopter 117 II (12) 19.55 - Předpověď počasí
05:00- Miláčci
20.00 - Fantomas se zlobí
21.40 - Psanec Josey Wales
23.55 - Zprávy
05.00 - Hledám
00.00 - Branky, body, vteřiny
práci
00.05 - Losování Šťastných
05.25 - Postřehy
odjinud
deset a Šance milion
05.30 - Správy STV
00.10 - Soukromé neřesti
05.59 - Dobré ráno
01.55 - 13. komnata
08.30 - Panorama
Evy Hruškové
09.10 - Na stopě
02.25 - Každý den, když
09.35 - Památky na prodej
otevřete noviny
09.50 - Osudové okamžiky
03.15 - Sólo pro...
10.10 - Neznámí hrdinové 10.35 - Dva muži na Sibiři
Vladimíra Václavka
11.05 - Království za koně
03.55 - Folklorní magazín
11.35 - AZ-kvíz
04.15 - Kurs Karibské
12.00 - Bydlení je hra
ostrovy
12.25 - Služby v našich
službách
12.40 - Na plovárně
13.10 - Film o filmu
Peklo s princeznou
13.35 - Výpravy
13.50 - Pytlíkov
05:15
14.05 - Šikulové
Bolek a Lolek
14.15 - Nová dobrodružství
Černého Bleska (3/26) 05:25 Baby Looney Tunes
14.45 - Sportovci světa:
05:45 Admirál Bublina útočí
15.10 - Roger Federer
06:10 Spongebob
15.35 - Napříč světem
v kalhotách (10)
16.05 - Kus dřeva ze stromu
06:40 Čarodějky VIII (18)
16.25 - Vítejte v Tate galerii
07:30 HOGO FOGO
16.30 - Nepohodlní
08:40 Zlatíčka
16.45 - Hledači času
17.05 - Rozhlédni se, člověče 09:45 Buď otcem mého
17.25 - Dvaasedmdesát jmen
dítěte
17.35 - Géniové, blázni
11:40 Zákon podle
17.55 - City Folk
Canterburyové (3)
18.25 - Kosmopolis
12:35
Hrdinný
kapitán
18.55 - Zprávy v českém
Korkorán
znakovém jazyce
14:10 Pomsta je sladká
19.05 - Televizní klub
neslyšících
15:55 Můj hříšný muž
19.35 - Simpsonovi XVIII
17:55 Babicovy dobroty
20.00 - Zázračná planeta
18:35 Koření
20.50 - Na ocet
19:30 Televizní noviny
22.30 - Události, komentáře
Sportovní noviny
23.10 - Golfmagazín
Počasí
23.35 - Zuřivý Jan Rejžek
20:00 Rychlý Stripes
00.20 - Ženský hlas
00.45 - Ženy na přelomu tisíc 22:05 Král Škorpión
01.40 - Concerto Bohemia
23:45 Mlha
02.40 - Urbanita
01:30 Novashopping
03.10 - Hledám práci
01:50 Babicovy dobroty
03.35 - Po stopách
03.50 - Co mám dělat, když...? 02:15 Zlatíčka
03:15 Áčko
04.05 - Nepohodlní
04:25 DO-RE-MI
04.20 - Hledači času
04.40 - Svět na kolejích
05:15 Novashopping
01:35
01:55
03:20
04:15

24. 7. 2009

05.00 - Kus dřeva
ze stromu
05.20 - Vítejte
v Tate galerii
05.25 - Štíty království
českého (5/10)
05.50 - Tepny naší země (2/4)
06.20 - Může to být i vaše dítě
06.30 - Správy STV
06.55 - Divnopis
07.00 - Utajená řeč peněz
07.20 - Soukromá muzea
07.30 - Prezidenti, králové
a knížata
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Folklorní magazín
09.50 - Náš venkov
10.10 - Ta naša kapela
10.40 - Hledání ztraceného
času
11.05 - Soukromé století
12.00 - Neznámá Země Svět podle Thora
12.20 - Pětka v Pomeranči
12.50 - Sabotáž
13.20 - Michael Bublé
14.25 - Kamera na cestác
15.15 - Krásy evropského
pobřeží
15.25 - Železnice
na střechu světa
16.15 - Plavci na
vahadlových člunech
17.10 - Po stopách
17.25 - O češtině
17.45 - Památky na prodej
18.05 - Příběhy domů
18.30 - Kultura.cz
18.55 - Jak se zpívá v NJ
20.00 - Zlatá šedesátá (26/26)
21.00 - Fádní odpoledne
21.15 - Intimní osvětlení
22.25 - Zprávy z Letní
filmové školy
22.35 - Alternativní kultura
23.30 - Noc s Andělem
01.00 - Zahraj sám sebe (2/2)
01.45 - Sešli se...
02.30 - 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 (3)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Fresh Prince IV (8)
08:00- Přátelé IX (6)
08:40- Autosalon
09:30- Knight Rider I (11)
10:30- Wolffův revír V
11:25- Policejní vyjednavači
12:20- Columbo
13:50- Vysíláme zprávy
16:20- Podraz
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IX (7)
20:00- Když se setmí
22:05- Z pekla
00:30- Dark Wolf
02:10- Volejte Věštce
03:55- Inspektor Balko (16)
04:40- Inspektor Balko (17)

25. 7. 2009

06:05- Párty
s kuchařem
06:35- X-Men:
Začátek III (12)
07:00- Neuvěřitelná
dobrodružství
Rudly a Koumáka II (4)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Přátelé IX (7)
08:00- Svět ve válce (26)
09:05- Svět 2009
09:40- Vražda o třech dějstvích
11:30- Comanchers
13:40- Krysa
15:30- Život s Helenou
17:50- Jste to, co jíte
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IX (8)
20:00- Vraždy v Midsomeru
22:10- Čarodějky ze Salemu
00:35- Poprava
02:30- Volejte Věštce
04:15- Dvojí nasazení (8)

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

26. 7. 2009

05.55 - Nedělní ráno
s Rudolfem
Křesťanem
06.50 - Správy STV
07.15 - City Folk
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Alternativní kultura
09.40 - Česko jedna báseň:
Vít Slíva
09.45 - Čtenářský deník...
Marian Palla:
10.05 - Film 2009
10.30 - Film o filmu Štěstí
10.50 - Exit 316: Konflikt
11.10 - Mýty a fakta historie
12.00 - Kamenný řád (4/6)
13.15 - Čaj s Vladimírem
Brázdou
13.55 - Tajemství skrytá
v ulitách
14.20 - POP ART
15.00 - Svět umění
15.55 - Světci a svědci
06:15
16.10 - Znamení a rituály
Království
16.25 - Návrat dona Camilla
surikat II (1)
18.15 - Poklady světa
06:40 Kamarádi z lesa (22)
18.30 - Kultura.cz
06:55 Bolek a Lolek (55)
18.55 - Jan Křtitel Vaňhal:
07:05 Baby Looney Tunes
Koncert G dur
07:30 Spongebob v kalhotách
19.15 - Koncert ze Senátu
08:00 Čarodějky VIII (19)
08:50 Šlitr mezi nebem a zem 20.00 - VEČER NA TÉMA...
10:45 Vinnetou 2:
Co se také
Rudý gentleman
22.00 - Zprávy z Letní filmové
12:35 Unesený (4)
školy
13:30 VC Maďarska
22.10 - Na plovárně
16:10 Moto GP
s Janem Hellerem
17:40 Rady ptáka Loskutáka
18:40 Kriminálka Las Vegas 22.35 - Gauneři
00.15 - Flamenco
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
21. století (1/3)
Počasí
01.15 - Kocourkova
20:00 Chalupáři (6)
dvanáctka
20:50 Mr. GS
02.10 - Čétéčko
21:25 Fotr je lotr
02.25 - Kamera na cestách:
23:35 Velmi nebezpečné
Telegraph Road
známosti 2
03.25 - Podzemní Čechy
01:05 Báječní lidé (3)
II (5/13)
01:50 Novashopping
02:10 HOGO FOGO
03.55 - Krásný ztráty
03:10 Rychlý prachy
04.25 - Malíř Bohumír Matal

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 (4/13)
06.30 - Borůvka a Kvítko
06.40 - Pět draků vodáků
06.50 - Ferda (13/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Obyčejná koňská
historie (1/6)
07.50 - Teď vedou, babička
s dědou
08.00 - Animované písničky
08.02 - To musíš vidět (1/10)
08.10 - Animované písničky
08.15 - Rybářská školička
08.20 - Pravda a lež
09.40 - Kalendárium
09.55 - Toulavá kamera
10.20 - Objektiv
10.50 - Eliška a její rod (2/7)
12.00 - Zprávy
12.05 - Bláhový básník
Jiří Suchý
13.00 - O vysoké věži
14.15 - Cesty víry
14.35 - Křesťanský magazín
14.50 - Sváteční slovo
15.00 - Mykoin PH 510
16.35 - Podzemní Čechy II (
17.05 - Čétéčko
17.25 - 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 - Štěstí
21.50 - Zprávy
21.55 - Branky, body, vteřiny
22.00 - Losování Sportky
a Šance
22.05 - Foylova válka IV (4/7)
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Mrtví jako já (8/14)
00.30 - Svět umění:
01.20 - Uvolněte se, prosím
02.05 - Kavárnička dříve
narozených
03.05 - Brněnské morytáty
03.35 - Bláhový básník
Jiří Suchý
04.25 - Recitál Josefa Streichla

Nedìle

TV program
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Keltové, chystejte se, váš festival se blíží!
... už tento pátek a sobotu 24. – 25.7.2009
Pohodlně se usadit na deku na
zemi, bosé nohy zabořit do
trávy, nad hlavou modré nebe,
v ruce kalíšek medoviny či
poctivé české pivo. Pak už jen
mít mysl a uši vyladěny na nebesky křišťálové zvuky nástrojů jako jsou bouzouki, irské píšťaly, skotské a irské dudy, či hlasy muzikantů. Tak nějak si většina pravidelných
návštěvníků festivalu Keltská
noc na Plumlově představuje
skvěle strávený víkend uprostřed léta. Je toho samozřejmě
daleko víc, co se vám určitě vybaví, pokud jste už měli možnost festival zažít. Třeba dobří přátelé, kteří nesmějí na
takovéto akci chybět, unavené
nohy ze dvoudenního tančení,
směs jazyků interpretů z několika kontinentů, směle vyčesané a nabarvené vlasy účastníků, tajemné povídání o kelt- hudby. Do ČR přijíždí letos se
skupinou Live Wires, která je
ských zvycích …
složena z muzikantů skupin
GRÁDA a GUIDEWIRES, muA co nového jsme
zikantů pocházejících z Irska a
pro vás přichystali?
Nového Zélandu. Gerry Paul Tříčlennou skupinu z Kanady kytara, vocal (Gráda), Andrew
CAIRDEAS, jejíž členové žijí v Laking - kontrabas, voKanadě. Jsou to Elizabeth cal(Gráda), Tóla Custy - fiddle
Barlow, Saskia Tomkins a (Guidewires) a Pádraig Rynne Steáfán Hannigan. Jako zkušení concertina (Guidewires) patří k
studioví muzikanti v minulosti nejlepším instumentalistům souvystupovali i nahrávali se skupi- častné irské folkové scény.
nami a osobnostmi, jako jsou Novinkou pro návštěvníky našeThe Afro Celts, Loreena ho festu bude i Taliesyn, profeMcKennitt, The Chieftains, Sin sionální skupina z Prahy. Tento
E, Michael Flatley, Uriah Heep a sedmičlenný soubor je pojmenodalší. CAIRDEAS se zabývají vaný podle velšského básníka a
tradičními písněmi, melodiemi a patrona čarodějů Taliesyna.
příběhy z britských ostrovů, Jejich tvorba je baladická a folKanady i vzdálenějších oblastí, ková.
které prokládají zajímavými his- Dalším novým hudebním těletorkami ze života.
sem, které letos uvidíte je profePoprvé u nás můžete slyšet sionální skupina Czeltic z
Pauline Scanlon and The Live Prahy, která patří mezi stálice
Wires (Irsko – Nový Zéland). české "keltské" hudební scény,
Pauline patří k nejlepším zpěva- existuje již od roku 1999.
čkám irské tradiční i soudobé Skupina Czeltic se jako jediná v

VYHRAJTE VSTUPENKY
NA KELTSKOU NOC 2009!

ČR věnuje úpravě a prezentaci
tradiční skotské a irské hudby,
případně vlastní hudby tímto stylem inspirované v podstatně modernějším, rokovějším podání.
The Rebel Pipers - Pipes and
Drums jsou první kompletní
skotský dudácký band v České
republice hrající ve skotských
krojích, navazující na tradice
dnes již nefunkčního bandu 1st
Bohemian Highland Pipers.
Novum bude i rozšíření keltských řemesel v areálu kempu.
Kromě keltského kováře (Celtic
Smith) uvidíte i keltský tábor,
kde vám členové keltského sdružení Boiové a Fergunna předvedou ukázky pečení chleba, ražbu
mincí a tkaní oděvů. Své bojové
umění předvede skupina keltských bojovníků Bellators a nebudou chybět ani skotští vojáci Scottish living history.
Ani nepřijdete o své hudební a taneční stálice festivalu. V prvé řadě si zopakujeme setkání s kapelou SLIOTAR z Irska, naší tra-

diční festivalovou star. Složení
skupiny je beze změn - Des
Gorevan: drums, percussion.
Ray Mac Cormac: whistles, uilleann pipes and vocals. J.P.
Kallio: guitars, bouzouki, kantele and vocals. Pánové pocházející z Dublinu a jejich hudba je
samotný kořen tradiční irské lidové kultury.
Dále uvidíte skupinu Tomáš
Kočko a orchestr (ČR), skupiny Maidens of Samhain (ČR),
Samhain a Asonance Revival
(ČR), BRAN (ČR, Bretagne),
Irish Rose (Slovensko), Hakka
Muggies (ČR), Happy to Meet
(ČR), Poitín (ČR, GB), Gwalarn (Bretagne, ČR), Akáda &
Meče blesky (ČR), Seamrógirské tance (ČR), Démáirt-tance (ČR). Nebude chybět Erika
Bábková - keltská čarodějka,
výuka irských tanců a tradiční
sobotní Jam Session, Ekofór,
soutěž kresleného ekologického
humoru pořádaná Hnutím
Brontosaurus.

Podrobnější informace nejen
o vystupujících, ale třeba
i zvýhodněném předprodeji
vstupenek naleznete na
www.keltska-noc.cz

Protože víme, že nejen uměním je
člověk živ, chystáme rozšíření
prodejních stánků s jídlem i nápoji, ale i různými ozdobami a hudebními nosiči.
Moderovat letošní Keltskou noc

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. POZOR! Vzhledem k tomu, že
Keltská noc začíná již v pátek, své odpovědi zašlete do čtvrtku
23. července 10.00 hodin a připojte svůj telefon pro rychlý kontakt! Výhercům budeme volat ve čtvrtek odpoledne.
Soutěžní otázka: Letos na Mezinárodním hudebním festivalu
Keltská noc uvidíte novou tříčlennou skupinu, jejíž členové žijí v
Northumberlandu v Kanadě. Jak se tato skupina jmenuje?
Správná odpověď z minulého čísla: Skupina Sliotar přiletí z
Irska. Vylosovaní výherci: Roman Miklík, Myslejovice;
Miroslav Sedláček, Rakůvka; Kamila Sychrová, Prostějov; Marie
Šmudlová, Ohrozim; Lenka Škopová, Nasobůrky; Martina
Vaculová, Prostějov; Milan Hejč, Prostějov; pan Snídal, Prostějov;
Blanka Faltýnková, Prostějov; Marek Gamberský, Otaslavice.
Gratulujume, vstupenky si vyzvedněte v redakci!

se chystá hudební publicista, moderátor a velký propagátor dobré
muziky Jiří Moravský Brabec s
Tomem Somrem, muzikantem a
zakladatelem festivalu.
Přejeme vám, aby všechna vy-

stoupení byla pro vás velkým
zážitkem a věřte nám, že se stále
snažíme, aby pro vás byla Keltská
noc každý rok lepší.
Jana Straškrabová
archivní fota z KN 2008

20. července 2009
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SPORT Bomba na doskok!
Sportovní tipy týdne

Do Prostějova míří mladý Kanaďan

Vedení basketbalové klubu ani
v horkém letním počasí nelení.
Výčet zemí, ze kterých hráli
nebo hrají basketbalisté za
prostějovské Orly se opět rozšířil. BK získal na pozici pivota mladého a nadějného
hráče ze zámoří, ale tentokrát
ne z USA, ale z vedlejší Kanady.
Jelikož achilovou patou prostějovských basketbalistů byl zejména doskok, nezůstalo jen u
slov a rýsuje se řešení. Trenér
Bálint dal na dobré reference z
jeho posledního angažmá v polské a belgické lize a především
na fakt, že loni v nejvyšší polské
soutěži na konci sezóny vévodil
statistikám doskakujících hráčů
celé ligy s průměrem 10,3 doskoků na zápas. Kromě toho
stihl být ještě druhým nejvíce
bodujícím hráčem týmu v
průměru s více jak 12 body na
zápas.

Kyle Landry
Výška: 206 cm
Váha: 107 kg
Datum narození:
4.4.1986
Pozice: 5 (pivot)
Národnost: Kanadská

Kyle Landry je mladý hráč, který
už od začátku své kariéry upoutával svým citem pro doskok. V
této disciplíně vynikal nejenom
na univerzitě, ale i po svém
příchodu do Evropy se v kvalitní
polské lize stal nejlepším doskakujícím hráčem. Navíc se dokáže
dobře prosadit i bodově, o čemž
svědčí průměr 12,2 bodů na
zápas. S ohledem na jeho věk se

tak jedná o nadějného hráče.
Není se tedy čemu divit, že po
neúspěšném boji o play-off v
polské lize projevil o tohoto
hráče zájem belgický celek
Dexia Mons - Hainaut. Kyle s
tímto týmem došel až do finále,
ve kterém sice jeho tým nezvítězil, ale přesto si kanadský reprezentant připsal další důležité
zkušenosti a okusil další evropskou ligu v průběhu jedné sezóny. Po skončení poslední
sezóny v NCAA Landry obdržel
několik nabídek hrát profesionálně v zámoří, dokonce jevil
zájem klub NBA Toronto Raptors. Na konec se Landry roz-

hodl pro Evropu, kde nastupoval
za tým nejvyšší polské soutěže
ISS Sportino Inowroclaw.
"Byla to zajímavá zkušenost hrát
v Polsku," řekl Landry. "Je to
velmi dobrá liga se spoustou

dobrých hráčů, a to i s hráči, kteří
předtím hráli v NBA,” říká Kyle
k působení v Evropě.
-pezfoto www.bkprostejov.cz
(Více novinek z basketbalu se
dočtete na straně 21)

Vardan makal před MS v Krkonoších
O Novotného účasti se rozhodne v nejbližších dnech
Léto o sobě minulý týden dalo
vědět třicetistupňovým horkem a tak se zdá nejlepší variantou schovat se někde do
stínu stromů a odpočívat. To
však neplatí pro prostějovské
boxerské juniory, kteří jsou v
těchto v plné přípravě na mistrovství Evropy juniorů a Vardana Besaljana, připravujícího
se taktéž na vrchol sezony –
mistrovství světa v italském
Miláně, které začíná koncem
příštího měsíce.
Po úspěšném tažení na Velké
ceně Ústí nad Labem, kde po
velkém boji v semifinále nakonec podlehl 5:8 na body mistru
Arménie Andraniku Hobanyanovi a zopakoval si tak 3. místo
z roku 2006, neponechává tento
čtyřiadvacetiletý borec prostějovského BK DTJ nic náhodě a
pilně se připravuje na světový
šampionát. Minulý pátek jsme ho
zastihli v krkonošském lyžařském letovisku Harrachově, kde
je na společném soustředění ju-

Výrok týdne
„„Nehoňme se
za body, užijme si
pohody“
znělo motto desátého ročníku turnaje v petanque,
který se odehrál v sobotu v Krumsíně.
Více čtěte na straně 23

Číslo týdne

14

mužstev se přihlásilo na premiérový ročník
turnaje v malé kopané Bedihošť Cup pořádané ve fotbalovém areálu v Hrubčicích
Více čtěte na straně 18

Barometr týdne
Prší? Neva, dáme si pinec!

Opravdu originálně vyřešili pořadatelé volejbalového turnaje
v Křenůvkách problém s nepříznivým počasím. Bouřka a přívalový déšť znemožnily dohrání finálových bojů. Pořadatelé se
proto po dohodě s týmy rozhodli, že turnaj dohrají ve stolním
tenise. V blízkém kulturním domě se tak utkali hráči nominovaní svým družstvem a hrálo se na dva vítězné sety...

Více čtěte na straně 22
Robo se nevrátí

Přestože se v tisku nedávno objevila informace, že po loňské
anabázi v celku mistrovského Nymburka se do týmu BK Prostějov vrací Robert Tomaszek, nestane se tak. “Robertovi byla
nabídnuta smlouva, ke které se měl v dojednaném termínu vyjádřit a podepsat. Což se nestalo a posoudili jsme jednání z jeho
strany jako nekorektní, čímž s ním ani do budoucna nepočítáme,“ uvedl Petr Fridrich, generální manažer klubu.

Více čtěte na straně 21

niorské i seniorské reprezentace.
Rád nám pro Večerník telefonicky odpověděl na několik
otázek, týkajících se jeho přípravy na italský šampionát.
Vardane, jak se v těchto dnech
připravuješ na šampionát?
„Bude tam velká konkurence,
přece jen se jedná o mistrovství
světa. Pracuju na fyzičce, tady v
té nadmořské výšce mi to dává
zabrat.
Co bude následovat po tomto
soustředění?
„Ještě nás čeká příprava v Rusku
na pět dnů v Kaliningradu,
potom se přesuneme zpět do
Čech, kde v Ústí nad Labem budeme dolaďovat formu.“
Na mistrovství budeš boxovat
ve které váhové kategorii?
„Do 75 kg.“
Co od mistrovství očekáváš?
„Vím, že tam bude obrovská
konkurence, čeká mne náročný
program. Nejlepší boxeři, když
budou chtít pomýšlet na medaile,
budou muset absolvovat 5 až 6

těžkých soubojů. “
Jaké jsou tvoje ambice, co by
jsi označil pro sebe za úspěch?
(po krátké úvaze) „Určitě bych se
chtěl poprat o některou z medailí.
Ale i dostat se mezi posledních
osm bude těžké. Takže za hranici
úspěchu se dá považovat čtvrtfinále, ale chtěl bych se dostat dál.“
Kteří boxeři budou patřit k favoritům na medaile?
„V mé váhové kategorii patří tradičně k favoritům Kubánci, Rusové a Arménci. Podle počtu
boxerů bude na postup do bojů o
medaile potřeba zvítězit v minimálně třech prvních kolech.“
O výsledcích prostějovského boxera budeme průběžně informovat. Druhým prostějovským
želízkem v ohni se může stát Petr
Novotný, vítěz Grand Prix Ústí
nad Labem, připravující se momentálně v Rusku. O jeho nominaci se rozhoduje právě v těchto
dnech.
-pezfoto archiv

Prostějovští tenisté titul neobhájí, extraliga zrušena
Letos tenisté TK Agrofert Prostějov možnost bojovat na
kurtech o obhajobu loňského
prvenství v extralize nedostanou. Na zrušení letošního ročníku se dohodla Asociace
extraligových klubů. Jako
hlavní důvod pro zrušení letošního klání je postup české reprezentace do semifinále Davis

Cupu, který si vybojovala před
týdnem v Ostravě vítězstvím
3:2 na zápasy nad Argentinou.
„Rozhodnutí respektujeme, nestojí za tím nic jiného než termínová kolize s přípravou na
semifinále Davisova poháru v
Chorvatsku. Pro zrušení letošního ročníku extraligy hlasovalo
8 z 10 klubů,“ objasnila pro Ve-

černík Petra Píchalová-Langrová.
Pohár pro vítěze extraligy a zlaté
medaile loni převzali Jarkko Nieminen, Igor Andrejev, Tomáš
Berdych, Jan Hájek, Jiří Novák,
Michal Tabara, Tomáš Cibulec,
Lukáš Dlouhý, Lukáš Lacko,
Tomáš Cibulec, Dušan Lojda, Jaroslav Levinský, Sibylle Bam-

E-MAILOVÁ ADRESA PRO VŠECHNY SPORTOVNÍ PŘÍZNIVCE:

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

Rozvrh
boxerské
školy
na str. 22

merová, Dominika Cibulková,
Lucie Šafářová, Petra Cetkovská
a Petra Kvitová. Při loňské neúčasti Radka Štěpánka táhl TK
Agrofert za titulem Tomáš Berdych spolu se zahraničními posilami Dominikou Cibulkovou,
Sybille Bammerovou, Igorem
Andrejevem či Jarkko Nieminenem. Kapitánem zlatého celku

byl Jaroslav Navrátil.
Extraliga se nehrála naposledy
před osmi lety, kdy se čeští tenisté připravovali na úspěšnou
baráž proti Rumunsku. Vzhledem k postupu do semifinále
soutěže, který se opakuje po
dlouhých třinácti letech, se prioritou stala příprava na utkání s
Chorvatskem.
-pez-
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EFEKT PLUS
spol. s.r.o.

Kapucínská 9,
Olomouc 772 00
nemovitosti@efekt-plus.cz
Tel. 585 242 171, mobil: 602 190 196
www.efekt-plus.cz

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

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

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

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

BYTY – prodej
PROSTĚJOVSKO
OV
OV
OV
DB
OV
OV
OV
OV
OV
DB
DB
OV
OV
DB
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
DB
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
1+kk
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+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,Dolní, Prostějov
1 040 000,Západní, 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,Krasická, 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., Prostějov2 100 000,Jezdecká, Prostějov
2 353 410,Vojáčkovo nám., Prostějov2 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.:732 231 126
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.:732 231 126
Tel.:605 070 842
Tel.:605 070 842

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

KOMERCE – pronájem – PROSTĚJOVSKO:

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

BYTY - PRODEJ

1+1 ul. Brandlova, PV, dr./cihl.
Cena: 450 000Kč
2+1, s garáží Dr. Mičoly, os.v./cihl., 66m2,
balkon.
Cena: 1 300 000Kč
Pronájem objektu Domamyslice - sklad, lehká
výroba, 220m2. Cena: 7000 Kč/měs. + ink.
3+1 v Olomouci, OV, 3.patro s výtahem, po
úpravách.
Cena: 1 560 000Kč

POZEMKY – pronájem, prodej – PROSTĚJOVSKO:

Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek

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

1 045,- /m2
189 000,235 000,260 000,548 000,2 595 000,-

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

Prodej RD 5+kk, Čechovice, Prostějov
Prodej nadstandardně vybaveného RD,
řadový, novostavba, 130 m2, zahrádka 65
m2, podkroví užívané jako úložný prostor
45m2. Dům je situován: vstup, pracovna,
WC, kuchyň s vestavěnými spotřebiči s
obývacím pokojem. Horní patro: koupelna s
rohovou vanou, sprchovým koutem, WC, 2x
děcký pokoj, ložnice. Malá část KC je potřeba
uhradit v hotovosti.CENA 3 140 000,-Kč

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

Pronájem objektu Domamyslice - sklad, lehká
výroba, 220m2. Cena: 7000 Kč/měs. + ink.
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

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

www.jhreality.cz

Byt 4+1, nadstandardní, V. Špály, 90m2,
OV, panel, dům i byt po kompletní rekonstrukci, zateplení, lodžie, zděné jádro, nová
kuchyňská linka, vestavěné spotřebiče,
plovoucí podlahy. Možnost převzít výhodný
pronájem garáže. Sleva! Cena: 1 900 000,-

Prostějov,Martinákovaul.
Prodej bytu 2+1 v OV ve zrek. panel. domě, 6. patro, výtah,58m2,plast.okna,lodžie,plov.podlahy,šatna.
Cena:Kč1.049.000,-

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,-

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

Prostějov,Brněnskául.
Pronájem cihlového bytu 3+1 po komplet. rek. s garáží.
Bytvezv.přízemí,85m2,zasklenálodžie,plast.okna.
Cena:Kč10000,-/měs.+ink.

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

BrodekuKonice,okr.Prostějov
ZděnývolněstojícíRD3+1(100m2)předrekonstrukcí,
možnost využití půdy, garáž. Veškeré inž. sítě. Zast. plocha118m2,zahrada360m2. Cena:Kč450.000,-

NOVINKA!
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: DOHODOU

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

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

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

Pronájem možno i prodej výrob. a sklad.
areálu v PV Drozdovicích
Zavedný obchod, tři kanceláře (původně byt
3+1), hala cca 200m2 a další objekt. Vhodné
na skladování a malovýrobu. Pozemek 880m2.
Areál je průjezdný, možnost parkování ve
dvorním traktu.Perfektní stav, alarm, internet
atd.
Cena: 38 000Kč/měs. + inkaso
Cena při prodeji: 5 800 000 Kč
Pronájemnebyt.prostorunakancelářislužby
u centra PV.
Cena: 7000Kč/měs. + ink.
Pronájem kanceláře 38,5m2 v centru
města PV, I.patro, koberec, kuchyňka,WC,
internet,alarm atd. Cena: 4500Kč/měs.+ ink.
Pronájem zařízených kanceláří, Vojáčkovo
nám., PV.135m2, II. patro.
9999Kč/měs. včetně otopu a vody!
Pronájem kanceláře 80m2, ul.Svatoplukova,
PV.Volné ihned! Cena:7300,-Kč/měs.vč.služeb!
Pronájem pěkné kanceláře 42m2 v centru města
PV,vlast.vytápěnía elektroměr.
Cena:4000Kč/měs.+ink.

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

ProdejpolyfunkčníhoareáluvobciUrčice,okr.
Prostějov. Plocha areálu cca 8100m2, čtvercový
tvar. Admin. budova, stáje, bývalá sýpka a sklad.
hala 67mx 12,5m. Průběžná údržba.
Cena: osobní jednání

POZEMKY
Prodej st.pozemku 152m2 v centru města na
výstavbu polyfunkčního domu o 3 NP. Vydáno
platné st. povolení!
Cena: v RK
Prodej st. pozemku na RD v Mostkovicích.
Veškeré ing. sítě. Výměra 994m2.
Cena: 1600Kč/m2
Prodej st. pozemku o výměře 564m2 na RD v
Prostějově - Čechovicích. Cena:1090,-Kč/m2
Prodej st. pozemku na RD 1980m2 v
Držovicích, ul.Smržická, veškeré ing. sítě,
stavební povolení na RD! Cena: 1 500 000 Kč

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!

SLEVA!
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

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

NOVINKA!

BYTY- PRONÁJEM

1+kk C. Boudy 5500Kč/měs. včetně inkasa
1+kk E. Husserla
6500Kč/měs. + inkaso
2+1 Karlov
5800Kč/měs. + ink.
2+1 Puškinova ul.
5400Kč/měs. + inkaso
2+1 s garáží Dr. Mičoly 7700Kč/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

KOMERCE – prodej – PROSTĚJOVSKO:

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

REAL
SPEKTRUM

realityarea@volny.cz

DOMY – pronájem,
prodej proSTĚJOVSKO

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

14

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

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

NOVINKA!

reals@volny.cz
VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.
NOVINKA! Prostějov, Krasice pozemky na stavbu řad. i sam. rodinných domů, včetně sítí. podrobnosti
v RK.
Ivaň, okr. Prostějov, samostatně stojící vilka 6 + 1 z roku 1990, celopodsklepená, vjezd, garáž, pěkná zahrada
900 m2, bezvadný stav.
Cena 2 680 000,--Kč
Prodej RD 4 + 1 v Prostějově,
Nerudova ul., zahrada 800 m2, vjezd,
garážování, nutné investice.
Cena : 3 200 000,-- Kč
Prodej řadového domu s obchodem, Plumlovská ulice, 75 m2, dvůr,
malá zahrádka. Celková výměra 260
m2.
Cena 2 150 000,-- Kč
Prostějov, Kostelecká ul., prodej
provoz. objektu s obchody, kancelářemi, dílnou a bytem pozemek 1600
m,
cena v RK
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 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.

www.reality-prostejov.com

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

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,-

BYTY–PRODEJ:

1+1,Tylovaul.–DB,34m2,2.p.,bezvýtahu,plast.okna
–VÝHODNÁCENAASKVĚLÁLOKALITA!
Kč699.000,2+1, ul. Sárka – DB, 55 m2, 4. patro, bez výtahu, plast.
okna
SLEVA!Kč890.000,2+1, Martinákova ul. – OV, 58 m2, 6. p., výtah, lodžie,
plast.okna
Kč1.049.000,2+1, Martinákova ul. – OV, 58 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,ul.A.Slavíčka
Kč5.000,-/měsícvč.inkasa
1+1,Okružníul.
Kč5.000,-/měsícvč.inkasa
1+1,Dobrovskéhoul. Kč5.500,-/měsícvč.inkasa
1+1-zařízený,Vrahovickául.
Kč4.500,-/měsíc+inkasoccaKč1.500,1+1,Vrahovickául.
Kč5.000,-/měsíc+inkasoccaKč1.500,2+1,Biskupice
Kč2.500,-/měsíc+inkasoccaKč2.000,3+kk,Rejskovaul. Kč8.000,-/měsíc+inkasoccaKč2.000,3+1(možnostgaráže),Miličovaul. Kč8.500,-/měsícvč.inkasa
3+1sgaráží,Brněnskául.
Kč10.000,-/měsíc+inkasoccaKč2.500,-

BYTY - PRODEJ

 1+kk–sídl.E.Beneše:os.vlast./panel.,1.p./ze7,
plast.okna,noválodžie,vrekonstr.domě,poprodeji
volný.RSP119 Cenakjednání:830000Kč
 1+kk – Západní: os. vlast./cihl., zvýš.přízemí/z
5, téměř nový byt s plast. okny, velkou koupelnou
s vanou a vest. skříněmi v předsíni. Nízké měsíční
náklady, klidné bydlení v atraktivní lokalitě. RSP
239
Cena:původně1060000Kč,
poslevě990000Kč
 1+1–Sídl.svobody:os.vlast./panel.,přízemí/ze
4, orientace na jih, v revitalizovaném domě, udržovanýbytvpůvodnímstavu,ihnedvolný.RSP478
Cena:830000Kč
 1+1 – Tylova: družst./panel., 2.p./ze 7, s lodžií a
plast.okny,vrekonstr.domě,udržovanýapěknýbyt,
možnostzařízení.RSP169
Cena:849000Kč
1+1–Krasická:os.vlast./cihl.,1.p./ze4,sbalkonem
aplast.okny,vkoupelněvana,obklady,dlažba;ihned
volný.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,zateplenáfasáda.Vbytě
šatnaavest.skříně.RSP89 Cena:1150000Kč
 2+1 – K. Svolinského: družst./panel. (možnost
převodu do os. vlastnictví a platby hypotékou), 2.p./ze
4,výtah,vl.etážovétopení,lodžie,vest.skříněakomora
vbytě,ihnedvolný.RSP29 SLEVA100000Kč:
NOVÁCENA1150000Kč
 2+1–Tylova:cihl./os.vlast.,3.p./ze3,vl.etážové
topení, plast. okna, klimatizace, plovoucí podlahy,
zděný sklep, velký balkon, ihned volný. RSP 189
SLEVA500000Kč:
NOVÁCENA1140000Kč
 2+1 – sídl. Sport, Kostelec na Hané: os. vlast./
panel., 3.p./ze 3, rekonstruovaný byt s plast. okny a
novou lodžií, nová koupelna, kuchyně, podlahy,
vest.skříně,šatnavbytě;ihnedvolný.RSP19
Cenakjednání:1250000Kč
 2+1 - Brněnská: panel./os. vlast., 63 m2, zvýš.
přízemí/ze 4, plast. okna, v rekonstr. domě, ihned
volný.RSP428
Cena:1390000Kč
 3+1 – Mozartova: družst./panel., 3.p./ze 7, nový
výtah,vrekonstr.doměsplast.okny;bytpoúpravách,
vkrásnélokalitě.RSP279 Cena:1290000Kč
3+1–E.Beneše:os.vlast./panel.,7.p./ze7,výtah,
vrekonstr.doměsplast.okny;příjemnáaklidnálokalita,možnostvyužitíhypotéky.RSP358
Cena:1290000Kč
3+1–E.Beneše:os.vlast./panel.,2.p./ze7,výtah,
2 lodžie, plast. okna, komora v bytě, ihned volný, v
revital.domě RSP229
Cena:1500000Kč
 3+1–KlenovicenaHané:os.vlast./cihl.,1.patro,
porekonstrukci –novákuch.linka,dlažby,plast.okna…;velkáterasa.RSP199 Cena:1500000Kč
 3+1 - Šmeralova: družst./panel., byt asi rok po
kompletrekonstrukcivč.zděnéhobyt.jádra–nová
kuch. linka, koupelna, podlahy, dveře…; v bytě
šatna, plast. okna se žaluziemi, nová lodžie, v revitalizovanémdomě.RSP129 Cena:1800000Kč

PRONÁJEM

1+kk – M. Pujmanové: panel. byt v rekonstr.
domě,slodžiíaplast.okny,volnýod1.8.09
NOVINKA:5500Kčvč.ink
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:5800Kčvč.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.zařízenýcihl.svl.topením,ihnedknastěhování Cena:9000Kčvč.ink
3+1 – Švýcarská: panel. byt s lodžií, ihned volný
NOVINKA:8000Kčvč.ink
3+1 – E. Beneše: nezařízený byt v 5.patře, volný
od1.8.09
Cena:8500Kčvč.ink
3+1 – E. Beneše: nezařízený byt se šatnou, plast.
okny a 2ma lodžiemi v rekonstr. domě; volný
ihned
Cena:9000Kčvč.ink
3+1 – Komenského: nezařízený cihl. půdní byt,
2.patro, ihned volný; vl. etážové topení, volný
ihned
Cena:9000Kčvč.ink

www.realspektrum.com
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Reality Kocourek
znalecká a realitní
kancelář
Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
tel./fax: 582 330 169
mob.: 608 630 108
www.reality-kocourek.cz
E-mail: info@reality-kocourek.cz
Člen evropského klubu realitních kanceláří
· Zprostředkování prodeje a pronájmu
nemovitostí a bytů
· Znalecké posudky nemovitostí pro převody
a pozůstalosti
· Tržní ocenění pro poskytování všech druhů
úvěrů od bankovních domů
· Ocenění pro hypoteční úvěry a stavební spoření
· Ocenění majetku společností
· Likvidace společnosti
· Oceňování pro veřejné dražby
· Zprostředkování úvěrů

RODINNÉ DOMY

Prodej řad, část. podsklep, izol. RD 1+1
ONDRATICE s půdou, dvorkem a malou zahrádkou v klidné části obce (mimo hlavní tah).
Ihned k bydlení i k rekreaci.
390.000 Kč
Prodej cihlového RD 2+1 Určice, koupelna s WC, voda obecní, 220/380 V, plyn
na pozemku, topení el + krbová kamna,
podlahy dlažba, plovoucí, dřevotříska a
koberce, okna plastová, střecha valbová,
krytina tašky. Možnost zbudovat podkroví.
SLEVA! 760.000 Kč

Prodej řad, část. podsklep, izol. RD 1+1
s půdou, dvorkem a malou zahrádkou v
klidné části obce (mimo hlavní tah). Ihned
k bydlení i k rekreaci.
Prodej RD 2x 3+1 Mostkovice s garáží a
zahradou. CV 785 m2, zahrada 385 m2.
V 1.podlaží byt 3+1, ve 2. podlaží byt 3+1,
ÚT na tuhá paliva, elektřina 220/380 V,
plyn. přípojka před domem, přípravena na
připojení, septik, dílna, sklep, garáž, zahrada, ovocný sklípek.
Cena : v RK

Prodej lux. zrekonstr. RD 4+1 Hvozd Klužínek, parc. 616 m2, rekr.oblast, nadstandartně zařízený, bazén, sauna, krb, pergola,
zahrada. Pro rekreaci i k trv.bydlení. Ihned k
nastěhování. Cena 1.190.000 Kč SLEVA
Prodej pěkného RD 3+1 s garáží a zahradou v lázních Lipová-Jeseníky, v blízkosti
lyž.vleků.
Cena 2.080.000 Kč SLEVA!
Prodej luxusního patrového RD 4+1 s
terasou garáží a zahradou přímo u lyžařských
vleků v lázních Lipová v Jeseníkách. Zast.
plocha 94 m2, zahrada 611 m2. Ihned volný.
VÝHODNÁ INVESTICE !!!
Cena 2.690.000 Kč SLEVA!
Prodej cihlového patr. RD 2 x 3+1 z r. 1979,
PV-centrum, ZP 225 m2, zahrada 257 m2,
výborný stav,
Cena: 5.500.000 Kč

Prodej přízem. RD k rekonstr. PVJihoslovanská, nyní obchodní prostory.
SLEVA! 1.290.000 Kč
Prodej patrového cihl. RD 4+1, garáž, celopodskl., PV-Trávnická, Cena: 2.980.000 Kč.
BYTY PRODEJ
Prodej DB 3+1 s lodžií, PV-Kostelecká,
1.150.000 Kč SLEVA!
Prodej OV 2+1, PV-Sídl.Svobody, 56
m2, balkon, 5p.
Cena 1.090.000 Kč
Prodej bytu OV 2+1 E.Valenty 35
m2, 1p., lodžie, dům kompl. revital.
890.000 Kč
Prodej bytu 1+1, PV-Pujmanova
Cena 820.000 Kč
BYTY PRONÁJEM
Pronájem OV 1+1 po rekonstr.PVPujmanova
5500 Kč/měs vč.en.
Pronájem OV 1+kk, Sídl.svornosti
4900 Kč/měs + ink
Pronájem OV 2+kk, Sídl.svornosti
5800 Kč/měs + ink.
Pronájem B 3+1+Z, PV-Palečkova, 103 m2,
terasa 14 m2, zahr. 35 m2. Pěkný,
prostorný a slunný byt. Cena 8.500 Kč+ en.
Pronájem bytu 3+1 PV-Budovcova
9.000 Kč+ energie
Pronájem zařízeného bytu 3+1 PV Ječmínkova, 64 m2, 2.p./2 11 500 Kč/měs.
Pronájem zařízeného bytu 3+1 PV Svornosti, 87 m2, 4.p./4
16 000 Kč/měs.
Pronájem zařízeného bytu 2+1 PV- sídl.
Svobody, 56 m2, 5 patro. Ihned volný.
Cena 8.000 včetně ink.
Kompletní nabídka v kanceláři
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
NOVINKA !!! Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního domu s 10 bytovými jedn.,
restaurací, vinárnou, vitotékou a dvěma obchody
v historickém centru Prostějova. Cena v RK.
Pronájem obchodu 50 m2 v centru PV,
suterén
15 000 Kč/měs.
Pronájem kanceláří PV-Svatoplukova,
28,4+51,8 m2, 1.p.
7 200 Kč/měs.
48 +27 m2, 1p. nezař.
7 300 Kč/měs.
Pronájem obchodu 75 m2 Prostějov - Dolní
ul.
15000 Kč/měs
Pronájem 400 m2 v suterénu centra PV
cena dohodou
Prodej novostavby sportovního areálu s restaurací a tanečním parketem Dobromilice
3.000.000 Kč
Pronájem KO u centra,obchody,kanceláře,sklady,dílny, v rekonstrukci. Cena v RK
POZEMKY PRODEJ
Dobrochov st. poz., kompl. IS 2 x 1040 m2
550 Kč/m2
Kostelec na Hané část st.poz.4032 m2
320 Kč/m2 NÁŠ TIP
Vřesovice zahrada 744 m2
350.000 Kč
Alojzov parcela 1200 m2
550 Kč/m2
Kompletní nabídka v kanceláři

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

www.realitycz.net

Nabízíme:
RD – PRODEJ

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

BYTOVÝ DŮM - PRODEJ

Michael Vejmola

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

tel.:
mobil:

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

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

NOVINKA!

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

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

Aktuální nabídka:

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

RD 5+1 Němčice nad Hanou
Prodej rodinného domu 5+1 v
Němčicích nad Hanou, okr. Prostějov.
Nemovitost je po celkové rekonstrukci
s možností rozšíření do podkroví.
Obecní IS, volný po dohodě.
Cena: 890.000,-Kč

REZERVACE
Horní Moštěnice – okres Přerov
Prodej bytového domu s 8 bytovými jednotkami.V6-ti
BJ regulovaný nájem 5x 2+1(83m2), 1x 1+1(35m2), ve
2 BJ tržní nájem 1x 2+1(83m2) a 1x 1+1(35m2). Půdní
vestavba 100m2-možnost spojení s bytem 2+1 na
mezonetový byt. Vyjednávací cena: 3.795.000,-Kč

BYTY - PRODEJ

Prodej nadstandardního vkusně zmodernizovaného bytu 3+kk s terasou 42 m2 a garáží ve 2.
NP bytového domu se 4 BJ v Klenovicích na Hané
v klidné lokalitě. Cena k jednání 1.790.000,- Kč
Plumlov-Byt3+1ovým.64m2skrásnýmvýhledem
v klidné lokalitě, plastová okna, nízké náklady na
bydlení, garáž, parkování.
Cena:1.400.000,--Kč
Prostějov -V.Outraty - Družstevní byt 1+1, I. NP,
podlahová plocha 32 m2.
Cena: 750.000,- Kč
Prostějov-Budovcova-Cihlovýbyt2+1,OV,podlahová
plocha 56m².
Cena: 1.110.000,-Kč - SLEVA!

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

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

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

BYTY - PRONÁJEM

Pronájem částečně zařízeného bytu 3+1 ve 3.
NP s lodžií v blízkosti lesoparku Hloučela na sídl.E.
Beneše v Prostějově. Cena 7.900,- + 2.000,- inkaso
Pronájem bytu 3+1 v Prostějově na sídl. E. Beneše
ve IV.NP, volný od 1.6.2009.
Nájem 7.900,- Kč + 2.000,- inkaso

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

CHATA – PRODEJ

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

Alojzov - Zděná chata v klidné rekreační oblastiAlojzov
v blízkosti lesa, na rovinném pozemku 369 m2, vjezd
na pozemek, podsklepená, vlastní studna, el. 220/380,
velmi dobrý stav. SLEVA! Nová cena: 840.000,-- Kč

NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM

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

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY

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

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

VýRAZNÁ SLEVA

RD Nezamyslice
Tel.: 777 851 606
19 km od PV, 2+1, zahrada 840 m2, rovina, nutná rekonstrukce, před půl rokem kompletní nová
střecha. Veškeré inž. sítě. Cena : 660.000,- Kč
BYTY PRODEJ:

Držovice - Prodej 2 pozemků určených pro stavbu
RD, inženýrské sítě na hranici pozemku, výměra
pozemku 1020 m2.
Cena: 1600,- Kč/m2
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného na
stavbu RD, inženýrské sítě na hranici.Celk.výměra
cca 1500 m2.
Cena: 900,- Kč/m2
Alojzov-ProdejpozemkunazačátkuobceAlojzovurčeného
územnímplánemkvýstavběRD.Celkovávýměra3.276m².
Prodejmožnýpočástech.
Cena:650,-Kč/m²

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

• RDvProstějověaokolí–Bedihošť,Hrubčice,Držovice,
Vrahovice, Mostkovice, Určice,…
• Provozní objekt s kancelářemi
• Pronájemnebytovýchprostorcca60-70m2–prodejna
zahrádkářských potřeb
• Restaurace v Prostějově
• Pronájem bytu 1+1 v Prostějově
• Pozemekprovýstavbugarážíaparkovánínákladních
automobilů (cca 3-5tis. m2)
• Koupě bytu 2,5+kk v Olomouci, vhodný
k rekonstrukci

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

POPTÁVÁME:

Chcete prodat RD nebo byt? Díky naší široké
databázi klientů Vám nabízíme
rychlé zprostředkování prodeje.

Kompletní nabídku naleznete také na
www.reality-kocourek.cz, www.nemovitosti.cz.

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

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

BYTY PRONÁJEM:

1+1, n/c, Divišova, PV
1+1, n/c, centrum
2+1, n/c, Vodní, PV
2+1, n/c, centrum, PV
2+1, z/c, Okružní, PV
3+1, n/c, Moravská, PV

7.000,- Kč/měs.vč.ink.
5.000,- Kč/měs.+ink.
6.000,- Kč/měs.+ink.
7.000,- Kč/měs.+.ink.
8.000,- Kč/měs.vč.ink.
9.000,- Kč/měs.vč.ink.

POZEMKY:

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

NEBYTOVé PROSTORY:

Garáž Držovice

104.000,- Kč

Širokánabídkakanceláří, nebytovýchaobchodníchprostor

Prodáme váš byt, rodinný dům či chalupu

olomouc, Přerov, Prostějov

volejte ZdArmA 800 555 365

RD 4+1 Otaslavice
prodej dvoupodlažního rodinného domu
s bytovou jednotkou 4+1 (160m2) po
částečné rekonstrukci, topení lokální na
plyn, obecní inženýrské sítě, menší dvůr,
ihned k bydlení, část kupní ceny možno
uhradit ve splátkách. bližší informace v
RK.SLEVA – Nová cena: 890.000,-Kč

RD 2+1 – Čelčice
krajní řadový menší RD s bytovou jednotkou 2+1 ve středu obce s možností
rozšíření do podkroví. Vjezd do domu a
na pozemek, malý dvorní trakt. Obecní
IS, nutná celková rekonstrukce domu.
SLEVA – Nová cena: 260.000,-Kč
Byt 2+1 ul.Dolní, Prostějov
byt (50m2) v osobním vlastnictví, panel,
2 patro, nový výtah, balkon, udržovaný,
dobrá poloha, volný po dohodě.
SLEVA – Nová cena: 950.000,-Kč
Byt 3+1 ul.Svatoplukova, Prostějov
dr.byt (110m2), cihla, 1patro, balkon,
nová koupelna, plastová okna, topení
lokální na plyn, dům po kompletní rekonstrukci, velký prostorný byt v dobré
lokalitě, volný po dohodě. Cena v RK
Skladová hala – Plumlov
pronájem nezateplené skladovací haly v
Plumlově, celková plocha 3200 m2, možný příjezd pro kamiony, možnost sociálního zázemí. pronájem dohodou v RK
Pozemek 1374m2 - PV – Vrahovice
stavební pozemek Prostějov, Vrahovice,
IS na hranici pozemku, příjezd na pozemek po místní komunikace, velmi klidná lokalita a zajímavé místo, bližší info
v RK.
Cena dohodou v RK

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

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

Rodinné domy:
Prostějov - prodej řad. koncov. jednopodlaž. domu, ul.
Tovačovského,2+1smožností
rozšířenídopodkroví.Počásteč.
rekonstr.amodernizaci,novákoupelna,veškerérozvody,podlahy.Vytápěníjelokálnínazemníplyn,veškeréIS.Zadomemsenacházíterasaamalázahrádka.
SLEVA!1.990.000,-Kč
Prostějovičky - prodej řad.
nepodsklep. RD o 2 NP po
rekonstrukci o velikosti 5+1 s
garáží. El. 220/380V, ústř. plyn.
vytápění,kanalizacedoseptiku,studnanapozemku.
Za domem je menší zahrádka. Celková výměra pozemkuje267m2.Součástíprodejejeiornápůda527
m2.
SLEVA!1.865.000,-Kč
Výšovice - prodej RD 2+1, řadový, podstandardní vybavení,
vytáp. ústřed. na zem. plyn.
Nutná celková rekonstrukce
a modernizace. Za domem je hospodář. budova.
Cena:650.000,-Kč
Prostějov - prodej rohového
RD, v 1. NP je sídlo firmy a
prostorná garáž, v obytném
podkroví - byt 3+kk, v širším
centru města po celkové rekonstr. Veškeré IS, vytáp.
na zem. plyn, plast. okna, podlahy z keramické dlažbyaplovoucí,třebadokončitfasádu.Vhodnéktrval.
bydleníikomerčnímúčelům(sídlofirmy,kanceláře,
ordinace, prodejna,...). Celková výměra pozemku
178m2.
Cena:kjednánívRK
Přemyslovice-prodejsamost.
stoj. RD 3+1, 2. NP, na dům
navazuje výměnek, vytápění
lokální na zemní plyn, voda
zestudny,vodovodnířádpředdomem,suchéWC.
Celkovávýměrapozemkuje275m2.
Cena:460.000,-Kč
Doloplazy (u Němčic)
- prodej RD 5+1, celopodsklep., 2. NP, garáž, dílna,
el. 220/380 V, plynové vytápění, obecní vodovod. Za domem je zahrada s
bazénem. Zastav. pl. 107 m2, zahrada 693 m2.
Cena: 1.900.000,- Kč
Určice - prodej dvoupodlaž.
celopodsklep. RD 5+1, (popř.
dvougenerační 2x 2+1 s možností rozšíř. do podkroví) s garáží a zahradou. Dům po část.
rekonstr., zbývá dokončit 2. NP. Zastav. pl. 343 m2,
zahrada357m2.
Cena:vRK
Studenec-prodejřad.jednopodlaž.RD3+1smožnostírozšíření
do podkroví. Dům je vhodný
ihnedkbydlení.Vytápěníústřednínazemníplyn,el.220/380V,vodazvlastnístudny,vodovodpředdomem,kanalizacedožumpy.Zadomem
jehospodář.přístavek(garáž)akolny,následujezahrada
svjezdemnapozemek.Zastavěnápl.369m2,zahrada
155m2.
SLEVA! 650.000,-Kč
Obec Hačky - prodej samost.
stoj. jednopodlažního RD
3+1po částeč. rekonstr. Nové
rozvody vody, kanalizace, plynu, nová kastlová okna, el. 220/380V, nové dřevěné
stropy.Vytáp. lokál. na zemní plyn, tuhá paliva a el.
přímotopy. Obec. vodovod, vlast. studna, kanalizace
dožumpy.Celk.výměrapozemku740m2,zahrada
535m2.Vhodnéktrvalémubydleníirekreaci.
SLEVA!1.150.000,-Kč
Byty - prodej
Prostějov, ul. Západní
- prodej bytu 2+kk, OV,
3. NP, zděný, výměra
cca 56 m2, balkon, plast.
okna, plov. podlahy, v ceně moderní kuch. linka
včetně elektrospotřebičů, vestav. skříně v ložnici.
( Možnost dokoupit garážové stání v 1.PP o vel.
15 m2 - 200.000,- Kč). Cena: 1.750.000,- Kč
Prostějov, Sídl. svobody prodej bytu OV, 2+1, přízemí,
výměra 55 m2. Bytový dům
jeporevitalizaci-zatepl.fasáda,
plast. okna, nové stupačky. Byt je v původním stavu
bezlodžie,pokojesituoványnazápad.
Cena:1.050.000,-Kč
Prodej bytu - Prostějov, J.
Zrzavého, OV, 3+1, 1. NP,
75 m2, panel, lodžie, dům po
celkové rekonstrukci, zateplená fasáda, plastová okna,
plovoucípodlahy,původníjádro. Cena:1.250.000,-Kč
Prostějov - prodej DB 3+1,
K. H. Kepky, panel, 74 m2,
1. patro, kuchyň a jádro jsou v
původním stavu, dům je zateplený, plastová okna,
lodžie.
Cena: dohodou v RK
Byty - pronájem
Pronájem bytu 1+1, sídl.
E. Beneše, panel, 4. NP bez
balkonu, výměra cca 32 m2.
Cena: 6.200,- Kč/měs. včetně inkasa
Prostějov - pronájem bytu 2+1, ul.
Šárka, 4. patro, 56 m2, vybaveno,
plast.okna,plyn.sporák,bezbalkonu,
tel.linka,internet-Infos. Cena:7.500,-Kč/měs. vč.ink.
Pozemky - prodej:
PV-Vrahovice - prodej stavebníhopozemkuovýměře600m2
naul.MarieMajerové.Informace
vRK.
Cena:635.000,-Kč
Nebytové prostory
Prostějov - pronájem nebyt.
prostoru (kanceláře) v podnik.
objektu v centru města, naproti
OD Prior. Kancelář se nachází
ve II. patře, výměra 47 m2, kuchyňský kout +
WC. Elektroměr je společný (přepočet). Možnost
pronájmu parkovacího místa ve dvoře.
Cena: 6.750,- Kč/měs. + ink.

Reality
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U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
www.ackoreality.cz
zelená linka: 800 107 014
BYTY:
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)

◘ Prodej samostatně stojícího RD 3+1 s
velkou zahradou, garáží, stáním pro 2 auta,
terasou v Prostějově. Dům se nachází v žádané oblasti nedaleko sportovní haly.
Cena 3 069 000Kč

◘ 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

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

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

Tel.: 606 922 838
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

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 760.000Kč
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 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 Po rekonstrukci. 1.090.000Kč
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. Nová koupelna. 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
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 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 centrum PV OV 120m2, terasa, zimní zahrada,
garáž. 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 Cena 280.000
T:732 285 189
RD 3+1 Kostelec n. H. Cena 690.000Kč T:723 335 940

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 rekosířem Cena 7800vč
ink
  
POSKYTUJEME KRÁTKODOBé
   konstrukci,Pod
 
◘ Pronájem bytu 1+kk po celkové rekon- 
PŮJČKY OPROTi ZÁSTAVě NEMOVi






strukci,1.P,výtah
6 000Kč vč.ink.
TOSTi. PENíZE DO 3 - 5 PRAC. DNŮ

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



    
    

    

  
  



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 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 Cena 1.060.000Kč T:723 335 940
RD 4+1 Mostkovice Po část. rek., dvůr, garáž, vjezd,
zahrada, bazén. Cena 2.990.000 Kč.
T:732 285 189
RD 4+1 Ptení Garáž, zahrada 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.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
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
T:723 335 940
Nový RD 5+1 Pv zahrada 1.000m2, garáž T:723 335 940
POZEMKY
St. poz. Prostějovičky 1000m2
590.000Kč
T:723 335 940
St. Poz. Služín 473m2 a 866m2 360Kč/m2
T:732 285 189
St. Poz. Určice 1400m2 sítě v dosahu Cena 650Kč/m2
T:723 335 940
St. 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
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
2+1 Plumlovská Nájem vč. ink 7.000Kč. T:723 335 940
Nový 2+1 Hliniky Nájem 5.500kč+ ink.T:739 322 895
2+1 Kostelecká Nájem vč. ink. 7.600Kč T:739 322 895
2+1 Žeranovská Nájem vč. ink. 8.000Kč T:739 322 895
2+1 Olomoucká Orientace do zahrad. Nájem vč. ink.
8.000Kč
T:739 322 895
2+1 Okružní Po rek. Nájem vč. ink. 8.500Kč T:739 322 895
2+1 s garáží Mičoly Cihla 63m2 + balkon. Sklep 12m2.
Pes nevadí. Nájem vč. ink. 8.500Kč
T:739 322 895
3+1 Tylova Nájem 7.200Kč + elektřina asi 700Kč
T:739 322 895
3+1 St. Manharda Po celk. rekonstrukci. Nájem vč.
ink. 8.500Kč
T:739 322 895
Mezonet 3+1 Blahoslavova Zánovní nadstandardní
byt v půdní vestavbě. 92m2. Nájem 9.900Kč + ink.
T:739 322 895
Nadstandardní 3+1 Svatoplukova 95 m2. Po rekonstrukci. Parkování za domem. Nájem vč. ink. 11.000Kč
T:739 322 895

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

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

Byty pronájem

1+kk PV E.Beneše, zařízen
5.900 Kč/m vč. en
2+1 PV Okružní, po rek., cihla 7.000 Kč/m + en
2+1 PV Okružní, po rek., cihla, zařízen
8.000 Kč/m + en
3+1 PV 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
1.590tis Kč
3+1 DV, PV, garáž, zahrada
2.200tis Kč
RD Kostelec na Hané, novostavba 5+1, garáž,
dílna, bazén.
2.550tis Kč
RD Přemyslovice. Po rek. 1+1.
950tis Kč
RD PV Čechovice, 3+1, 2 x 1+kk, pozemek
824m2.
3.190tis Kč
RD Němčice nad Hanou 3+1.
890tis Kč
RD Hrubčice, 2 x 3+1, garáž, po rek. 2.490tis Kč
RD Vyškov, 3+1.
2.650tis Kč
Zděná chata Maleny.
1.200tis Kč
Zděná chata Seč
690tis Kč
Zděná chata po rek. Lutotín
730tis Kč
Pozemek Domamyslice, 1426m2. 1450 Kč/m2
Pozemky Mostkovice – výměry cca
700 m2
Pronájem garáže, PV-Žeranovská a Vrahovice
Pronájem prodejny PV Svatoplukova 140m2.
19.500 Kč/m
Pronájem neb. Prostor PV Drozdovice 80m2
10tis Kč/m
Pronájem neb. Prostror PV Daliborka 6tis Kč/m

Mobil: 775 246 321
Byty pronájem

3+1 PV Sídl. Svobody, zařízen

8.500 Kč/m

Byty prodej

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.
1.390tis 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 Bedihošť, 2+1 se zahrádkou
550tis 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.realitypolzer.cz

T. G. Masaryka 30, 796 01 Prostějov (pasáž Mika)
  

774106771,
 582330758
Tel.:
774506771,
vasereality-pv@vaserality-pv.cz
   E-mail:


www.vasereality-pv.cz

    
VYKOUPíME VÁŠ BYT NEBO DŮM ZA HOTOVé
      
RD 2+0,k rekonstrukci,zahrada
–
Prostějov

   
600.000,-Kč
     
RD 5+1 k nastěhování,dvorek,zahrada
  
Prostějov
2.200.000,-Kč

      
– 
zahrada,louky Raková
u Konice
Dobromilice - zavedený hostince, 2x
výčepní
místnost,


  RD



 Prodej



Chaty 2+kk,
Protivanov,
okrasnázahrada 547 m2, vl.
sociální zařízení, kuchyňka, venkovní posezení se samo1.580.000,-Kč
  
studna,
el., wc, parkování.
Krásné prostředí.





Cena: 530.000,- Kč
statným sociálním zázemím a grilem, možnost pořádání
Byt OV 3+kk po rekonstrukci- Prostějov,
Prodej RD 4+1, Ohrozim, s vjezdem a zahradou, plocha poCena


zábav. Parkování v objektu, ale i před.
1.680 tis.
Kč
Podjezd
1.870.000,-Kč
   


 prohlídku. Cena
zemku 420m2,
po rekonstrukci,
doporučujeme
k jednání.
Cena: 1.600.000,- Kč
2+1 ul. Dolní, Prostějov
990.000,-Kč
   Byt OV

 
     
Prodej RD 4+1, Bedihošť, s vjezdem a zahradou, plocha poRD
2+1
Ohrozim
800.000,-Kč
   
7.500.000,-Kč
   

 
zemku
1036
m2
Cena: 1.300.000,- Kč
RD 6+1 Smržice,
1+1, OV, 33 m2, lodžie, panel, PV – M. Pujmanové
 Byt
 Cena: 650. 000,- Kč
RD 1+1 Měrovice na Hané  
640.000,-Kč
  
 Raková
 u Konice
RD/ chalupa
515.000,-Kč
1+1,
OV, 35 m2,panel,
lodžie, PV–A.

Byt

Slavíčka
Dobromilice – RD 4+1, cihla, rovná střecha, plastová
RD 3+1 Vřesovice,
695.000,-Kč
Cena: 740.000,- Kč
okna, tlak. kanalizace, garáž,
dílna, altán,
zahrada 660  

 



Byt
1+1,
OV
,
42
m2,
panel,
lodžie,
PV
–Nahrázi
RD
2+1
Buková
u
Protivanova
230.000,-Kč
m2, dvorek.
Cena
tis. Kč
1.010

  
Cena:885.000,-Kč
RD 2+1 Slavětín u Litovle
890.000,-Kč
Byt 1+1,OV, 39 m2, cihla, PV – Krasická Cena: 950.000,- Kč
RD 2x 3+1 Nová Ves u Litovle1.580.000,-Kč
Byt 3+1,OV,74 m2, panel, PV – italská Cena: 1.125.000,- Kč
RD Vranovice-Kelčice, okr.Prostějov
Byt 2+kk, OV, 59 m2, cihla, PV–Krasice Cena: 1.320.000,- Kč
1.100.000,-Kč
Byt 3+1, OV, 65 m2, panel, PV – E. Beneše
RD 5+1 Drysice, okr. Vyškov 1.300.000,-Kč
Cena: 1.345.000,- Kč
Prostějov – RD 3+1, přízemní v řadové zástavbě, po
Byt 3+1,OV,76 m2, cihla, PV – Tylova Cena: 1.650.000,- Kč
RD kvalitní -2,5 + 1 Slatinice, okr. Olomouc
Pronájem bytu 1+1, 39 m2, PV – E. Beneše
částečné rekonstrukci, plast. okna, dvorek, zahrádka.
2.200.000,-Kč
Cena: 5.900,- Kč včetně inkasa
Cena 2.700 tis. Kč.
Pozemek ke komerci 11400m2 – Olomouc
Pronájem bytu 2+1,cihla,60m2, PV-sídl. Svornosti
490,-Kč/m2
7.500,-Kč včetně inkasa
Pozemek ke komerci 44400m2
– Lutín okr.

Pronájem bytu 2+1 s alkovnou,55m2, PV-sídl. Svobody
Olomouc
800,-Kč/m2
8.000,-Kč včetně inkasa







Pozemek ke komerci 50800m2 – Olomouc

  
 
 PROVIZE RK
VŠECHNY
UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ
900,-Kč/m2
Prodej RD 1+1 v Přemyslovicích,
vhodný
i jako

pro stavbu polyfunkční
Pozemek
domu
 
    
chalupa, samostatně stojící, pozemek 443 m2, stodola,




 
600m2
– PV
vjezd na zahradu.
Cena k jednání 380 tis. Kč
1.900.000,-Kč
      
Budova
ke
komerci
400m2
plocha
–
Olomouc
    

centrum 
6.750.000,-Kč
     
Stavební pozemek na RD v PV 1367m2
2075,-Kč/m2
Stavební pozemek na RD ve Vřesovicích –
Suchdol – RD 2+1 s průjezdem, obecní voda, plyn před, malá
917m2/
380.000,-Kč
předzahrádka,vhodnýijakorekreačníchalupa. Cena350tis.Kč
2 Stavební pozemky , Kralice na Hané
Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice, Čechovice,
700,-Kč/m2
Alojzov
a Mostkovice.
  
 
1 stavební
pozemek , Kelčice – Vranovice
        
475,-Kč/m2
      
RD 4+1 Savín u Litovle
1.100.000,-Kč
RD 6+2 Čelechovice, okr. Prostějov

3.000.000,-Kč
         
     


   


 
    
   

www.cmreality.cz
    
    

    
   
   
  
  
     

  
    
       

         
       
     

Zájemci o plošnou inzerci
volejte číslo 608 022 023



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

Uzávěrka   

     

 
    
Hledáme
k odkoupení
pole, louku
    
od 10.000m2 a více v okrese
 Prostějov.
     
louku
   
Hledáme
k odkoupení
pole,
    
2
a více v okrese Prostějov.
od 10.000m
     
   

Hrozí Vám
exekuce- poradíme
Volejte
606742419
  

    
      
A další
nemovitosti
najdete
    
 

    na
www.oknorealit.cz
 

      
 
  
OKNO REALIT IGIVEX
s. r. o.
      
DALŠí NABíDKA V RK
NEBO www.a-zreality.cz
Hanáckého

  
 pluku1498/3
   

    
 www.oknorealit.cz,
779
00 Olomouc,
CHCETE PRODAT
NEBO PRONAJMOUT
  
BYT Či DŮM?
tel. 606 742 419 p. Studený
  
STAČí JEN ZAVOLAT A MY
VÁS RÁDi
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Hledám pronájem bytu 1 + 1, 2 + 1 Prostějov. Spěchá ! 774 851 606.

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

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.

Prodej bytu 2 + 1 v OV, Kostelec na
Hané, sídliště Sport. Krásný slunný
byt, plastová okna, nová lodžie, částečně elektrické rozvody, obklady,
dlažba, vana, umyvadlo a WC.
Zánovní kuchyňská linka. Třetí patro
čtyř podlažního domu, který je po nedávné revitalizaci. Klidná a žádaná lokalita. Telefonní kontakt 776 859 268.
RK nevolat!

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. 773 925 779.
Koupím chatu v okrese Prostějov
Seriózní jednání. Platím hotově. 777
231 606.

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

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

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. 774 851 606.

Prodám RD v Bílovicích na Hané na
ploše 1.500 m2, vzrostlá zahrada, bazén, 9 + 1. Tel.: 777 64 06 18.

Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 777 851 606.

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

Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. Děkuji.
777 231 606.

Koupím pole, zahradu v PV nebo do1
km od PV. Tel. 608 601 719

Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoli na sídlišti v Prostějově. Cena max.
10.000 vč. inkasa.
773 925 779.
Sháním pozemek na stavbu RD, nejlépe v dostupných obcích poblíž dálnice
Olomouc – Vyškov. 774 851 606.
Hledám udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic,
Nové Dědiny aj. Částečná rekonstrukce možná. 777 851 606.
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.

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
Prodám DB 2 + 1 na sídl. Hloučela po
celkové rekonstrukci, plast. okna, lodžie, zateplení. Cena dohodou. Tel.:
777 707 920.

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

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!

Pronajmu 2 x nebytové prostory (obchod) v PV cca 160, 90 m2 a 35 m2,
soc. zař., parkování. Tel.: 724 337 984.

Dlouhodobý pronájem 3 + 1,
Manhardova ul., Cena 8.500 Kč + ink.
Tel.: 777 108 362.

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

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.
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.
Pronájem prodejny Svatoplukova ul.,
35 m2 + skladových prostor nebo kanceláře 55 m2. Info na tel.: 608 62 09
23.
Prodej 3 pozemků pro stavbu RD v PV
– Vrahovicích za Minervou. IS a silnice na hranici pozemků. Rozloha á 830
m2. Cena 1.400 Kč/m2. Tel.: 732 909
368.

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.
Prodám RD 7 + 1 Kostelec na Hané,
cena 2.340.000 Kč. Tel.: 724 337 984.
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 dr. byt 2 + 1 (54 m2), 2. patro,
v Šárce, zatepleno, plast. okna, zaveden internet, částečně zařízen, převod
do OV koncem roku. Cena 980.000
Kč. Tel.: 739 087 414. RK nevolat!
Koupím byt v osobním vlastnictví 2
– 3 + 1 kdekoliv v Prostějově.
Děkuji. I SMS. Tel.: 731 188 624.
Pronájem bytu 2 + 1, 60 m2, ihned volný. Cena 7.500 Kč vč. ink. Ne RK!
Tel.: 604 821 337.
Prodám RD 1 + 1, Drahany, cena dohodou, 607 54 24 96.

Prodám byt 1 + 1 Dolní ul. Plastová
okna, nová koupelna, kuchyň, 5. p.
Nevolat RK! Cena dohodou. Tel.: 777
765 130.
Hledám chalupu/chatu v pěkném
prostředí u lesa. I SMS. Tel.: 731 188
624.
Pronájem rekonstruované garsonky v
centru PV, možnost parkování, nízký
nájem. Informace na tel.: 777 862
900.
Koupím RD do 15-ti km od
Prostějova cena do 1.600.000 Kč. I
SMS. Tel.: 731 188 624.

Prodej RD po rekonstrukci v
Ohrozimi,v přízemí 2 pokoje + kuchyň, WC, koupelna. Podkroví připravené k vybudování 3 pokojů. Nová
střecha, nové rozvody. Zahrada cca
200m2 s vjezdem. Možnost vybudování garáže. Klidná část obce. Cena k
jednání. Tel: 603 598 193
Prodej cihlového bytu OV 1 + 1, ul.
Krasická, novostavba, výměra 39 m2,
3.p., po rekonstrukci, nízké náklady.
Cena 990 000 Kč. Tel: 603 598 193.
Prodej řadového RD 4 + 1 v
Domamyslicích. Nutná rekonstrukce.
Celková výměra 213m2. IS na pozemku. Cena k jednání. Tel: 603 598
193.

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 byt 1 + 1 v os. vlast., v krásném stavu, lodžie, nové jádro, klidná
lokalita, u centra PV. Cena 799.000
Kč. Tel.: 724 337 984.

Prodám RD 1+1 v Otaslavicích cena
270000Kč. Tel.:777884742

Pronajmu menší obchod vhodný i na
kancelář. Tel.: 602 776 941 – 2.

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

Hledám dům na vesnici. Možná platba
v hotovosti. Tel.: 774 414 525.

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

zvířata

Pronájem 1+kk a 2+1 v PV. Tel.: 722
912 715.

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

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

Výcvik psů, hlídání psů po dobu vaší
dovolené. Tel.: 604 188 648.

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

Prodám 3 prasátka na výkrm i na gril.
Tel.: 731 885 110 nebo 737 07 21 42
volejte večer. Váha 35 kg a výše.

Prodám nebo pronajmu nadstandardní
byt 3 + 1 v PV. Cihla, OV, v centru.
Tel.: 774 438 817. Cena dohodou.

seznámení
51/175 rozvedený, s vyřešenou minulostí hledá touto cestou ženu přiměřeného věku k váženému seznámení. Tel.: 728 117 337.
SŠ 19/179 bruneta hledá hodného,
slušného, věrného, inteligentního
optimistu SŠ, VŠ do 30 let, k přátelství, později více, od 177 cm, SMS
Prostějov a okolí 731 904 257.

Želeč, okr. PV. RD 5 + 1 s mož. rozšíření, celk. pl. 1189 m2, obyt. pl. 160
m2, po celk. rekonstrukci, dvojgaráž,
průjezd, nedaleko sjezd a nájezd dálnice. Ihned k bydlení i podnikání. Tel.
608 601 719, cena: 1.590.000 Kč.
Koupíme malý RD v PV nebo ve
Smržicích, možnost i výměny za pěkný byt 2 + 1, po rekonstrukci, na Dolní.
ul. Tel.: 721 853 403.

Dlouhodobě pronajmu byt 2 + 1, cihla,
po rek. Tel.: 724 176 070.

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

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.

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.

Prodám pěkný DB 1 + 1, E.Beneše, 1.
patro/3, plast. okna, letos lodžie a zateplení. Ne RK! Tel.: 775 905 191.

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

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

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.

www.centrum-reality.cz
Prodej poz. na bytový dům v PV
Prodej RD Mánesova 12 v PV
Stav. poz. Hamry u lesa, 970m2
Prodej garáže na Močidýlkách
Tel.: 608 776 089 Makléř

prodám

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

oznámení

Pronajmu nový byt 3 + 1 v PV, 92 m2,
cihla. 602 775 607.

Prodej RD Plumlov 3 + 1 po rekonstrukci se zahradou, cena 1,9 mil. Tel.
777 181 816.
Pronajmu byt 3 + 1 v Čelechovicích v
zrekonstruovaném domě, možnost
využití zahrady, Prostějov 6 km.
Cena nájmu 7.000 Kč. Tel: 777 952
027.

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
Vinotéka Kostelecká 10, PV – 20% sleva na vybraná lahvová vína, sudová vína
= akce. Srdečně Vás zveme. Více také
na: www.vinotekauzbynka.webnode.cz

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 práci na doma. Tel.: 720 182
719.

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.
Pronajmu pracovní místo na kosmetiku, pedikúru, kadeřnictví. Informace
na tel.: 731 11 52 50.
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.

Hledám pracovníka/pracovnici do
účtárny. Požadujeme ukončené středoškolské vzdělání ekonomického
směru s min. 2 roky praxe, znalost
práce na PC, samostatnost a odpovědnost. V případě zájmu zašlete
svůj životopis na e-mail: frgal@cdssipky.cz
FORTE a.s., Mostkovice 529, přijme samostatnou administrativní
pracovnici(ka) na zástup za dlouhodobou nemoc. SŠ vzdělání podmínkou, praxe v personalistice vítána.
Kontakt: Ing. Tomáš Krzák, tel.: 777
750 649.
www.cinnostdoma.cz/simi

Přemyslovice, okr. PV. RD 3 + 1 s
mož. rozšíření do podkroví, zast. pl.
141 m2, zahr. 66m2, garáž, hos. přístavky, ele., kanalizace, vl. studna,
sklep, po část. rekonstrukci, tel.608601-719. SLEVA na 295.000 Kč.

www.pracedomu.info

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

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

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.

www.domajob.cz

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

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.

práce

Pro karieru hledám i bývalé sportovce. Zaškolím. Spěchá. Tel.: 723 306
068.

GENERALI POJIŠŤOVNA
vypisuje výběrové řízení na pozici
samostatný poradce. Fixní plat, zkušenosti vítány, maturita podmínkou.
Tel.: 777 85 85 07.

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

Prodej RD Kaple 4 + 1 s pěknou zahradou, cena 700 tis. Tel. 777 181 816.

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

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

Koupím starší fošny. Tel.: 774 809
741.
Konice, okr. PV. RD 2 + 1 po částeč.
rekonstrukci, vým.271m2,obecní voda i kanalizace, ele., wc, koupelna, zahrada, i k rekreaci. Tel. 733 340 168.
SLEVA na 349.000,-

Hledám na výpomoc při stavbě tesaře
a pom. možno i zdatný důchodce.tel.:
602719273
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H&D a s., Olomoucká 37, Prostějov,
přijme důchodce na montáž nábytku
na částečný pracovní úvazek (2 dny v
týdnu). Zájemci hlaste se na uvedené
adrese u pí. Novákové, tel. číslo 582
305 645 nebo pí. Daněčkové 582 305
603.
Reklamní agentura hledá pracovníka, základní znalost grafických programů a ŘP sk.B podmínkou.
Nabídky a životopisy zasílejte na adresu: lada@agenturavendi.cz

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.
Firma R.S. přijme 9 lidí pro jednoduchou práci z domu, zapisování a zvedání telefonů. 4 – 8.000 Kč/měs. Tel.:
775 900 348.
Hledáme zámečníky a potrubáře na
odstávku v měsíci srpnu v Olomouci.
Kontakt: e-mail: mzcsro@seznam.cz, tel.: 604 710 953.
Hledám domácí práci. Za nabídky děkuji. Tel.: 737 07 21 42.
Kdo mi dohodí jakoukoliv nemovitost v PV a okolí, získá odměnu. T.č.
732 285 189.

POZOR
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Jiřina v F cupu na padesátku nedosáhla Pohár zůstane v Brodku u Prostějova!

Po úspěšném tažení na Qanto
Cupu v Moravské Třebové si celek malé kopané Jiřina odskočil
na turnaj v Šatově na Znojemsku. Termín se kryl s populárním krumsínským turnajem,
tak si nakonec mužstvo vybralo
turnaj na Jižní Moravě, kde se
lákadlem stala také finanční
částka 50 000 Kč určená pro celkového vítěze.
Třetí ročník NikeFactoryStore
FCUP 2009 poctilo účastí rekordních 60 týmů z ČR a Slovenska.Ten vzešel po dvoudenních
bojích z celkových 60 mužstev,
která se na fotbalové klání přihlásila. Vzniklo tedy 12 základních

skupin po 5 týmech, kdy každý s
každým odehrál vzájemné utkání
na 2 x 12 minut. Začátek dopoledních skupin ve Vrbovci byl v 9 hodin, odpoledních ve 14 hodin a
skupiny v Dyjákovičkách začínaly
jednotně ve 13 hodin. Do neděle
postoupily z každé skupiny první 3
týmy a 4 nejlepší týmy na čtvrtých
místech. Celkem tedy 40 mužstev
mělo FCUP dvoudenní program.
V neděli začalo svá utkání osm pětičlenných skupin. Z nich postoupily nejlepší dva týmy do vyřazovacích bojů. Jiřině se výsledek z
Qanto Cupu zopakovat nepodařilo, na její straně nestálo ani štěstí,
když semifinále i souboj o 3. místo

prohrála až po penaltovém rozstřelu. Přesto se na turnaji neztratila a s
umístěním mezi čtyřmi nejlepšími
celky turnaje mohla být spokojena.
Vítězem se stal celek Exe Unltd z
dalekého Chomutova, který ve finále porazil severomoravský
Frýdek-Místek 2:0 a vylepšil svůj
výsledek z loňska o dvě příčky.
Třetí místo získal tým Dolních Bojanovic. -pezPořadí šatovského turnaje na
předních místech:
1. Exe Unltd Chomutov "A"
2. Armostav Frýdek Místek
3. FK Dřevěné lišty Bojanovice
4. Jiřina Prostějov

Ani déšť nepřekazil
Memoriál Ivoše Kučery

Bouřka, silný déšť, přívaly vody. Tak vypadal Vícov, dějiště 4.
ročníku Memoriálu Ivoše Kučery půl hodiny před plánovaným
začátkem utkání. I když se počasí neumoudřilo, týmy Old Boys Vícov a výběru Policie ČR s
půlhodinovým
zpožděním
vyběhly na promáčený trávník.
Ne aby hráli o body, vavříny a
poháry, ale pro to, aby uctili památku kamaráda a kolegy, který zahynul při výkonu služby.
V sobotu odpoledne se ve Vícově
setkaly týmy Old Boys Vícov a
výběru Policie ČR, aby mezi sebou odehrály exhibiční utkání
Memoriálu Ivoše Kučery. Tým
výběru Policie ČR tvořili policisté
z Konice, prostějovského obvodu
1 a obvodu 2, Služby kriminální
policie a vyšetřování a Cizinecké
policie. V týmu starých pánů
Vícova, kterým to na hřišti docela
šlape, vyčníval Tomáš Voráč, jenž
nastoupil v bráně a je mu neuvěřitelných šedesát sedm let.
Před začátkem samotného duelu
předal František Vlach, jeden z
hlavních organizátorů, manželce
Ivoše Kučery kytici a všichni
přítomní uctili památku minutou
ticha. Poté se již rozběhlo utkání
hrané na dvakrát třicet minut. Celkově mladší a fyzicky zdatnější
tým Policie ČR měl od začátku
více ze hry. Domácí dvakrát zachránil doslova v hodině dvanácté
již zmiňovaný gólman Tomáš Voráč. Staří páni několikrát zahrozili
z rychlých breaků, ale zkušeného
a bezchybného brankáře hostí nepřekonali. Do šaten se tak šlo za
stavu 0:0.
Do druhého poločasu lépe vkročili strážci zákona. Poprvé veterána
v domácí brance krásnou střelou
překonal Radim Slavík, to běžela
36. minuta. Výbornou fyzickou
kondici o osm minut později prokázal Roman Lužný, když si vzal
míč na polovině hřiště, prošel
obranou domácích jako nůž máslem a svou akci zakončil střelou na

Chachaři zdolali ve finále Kobru

Na rozdíl od premiéry malé kopané v Hrubčicích o něco jižněji
se v Brodku u Prostějova sešli
příznivci fotbalu na menším
hřišti už na 12. ročníku turnaje s
příznačným názvem Chachar
Cup. Pořadatelům trochu zamotalo hlavu, že se nedostavilo
pár týmu, ale i s tímto se dokázali obratně vypořádat a z
příznivců týmu z Opavy, kteří s
nimi přijeli, vytvořili další tým.
Počet účastníků se tak zastavil
pro letošek na 11 týmech.
Nakonec se vytvořily tři základní
skupiny, dvě čtyřčlenné a jedna o
třech týmech, kde se bojovalo o
body v systému každý s každým.
V A skupině, kde mezi sebou bojovaly jen tři celky, protože se nedostavil tým z Vážan, si prvenství
vybojovala Kobra Kobeřice před
Blue Teamem Chacharu a Želčí. V
B skupině si prvenství zajistil Žudr s třemi výhrami, druhým postupujícím bylo víceměřické Mexiko. V poslední skupině se oblevil
domácí Red Team, který postoupil
z třetího místa, před nimi skončily
vítěz skupiny AG team a druhý
Green Team. Hráči se v základ-

ních skupinách museli vypořádat
nejen se soupeři, ale i s počasím,
když se odpoledne mohutně rozpršelo.
„Turnaj se zase všem zúčastněným líbil, mrzí mne, že nepřijely
všechny přihlášené týmy a tak
jsme museli trochu improvizovat,“ posteskl si pořadatel turnaje
Tomáš Dostál. „ Jinak ale vše probíhalo hladce a tak nezbývá než
pozvat na příští, už 13. ročník,“
hodnotí Dostál.
V neděli byly na pořadu vyřazovací boje, do kterých jednotlivé celky dostaly nasazení podle výsledků ze základních skupin. Postupně
se utkaly Žudr s béčkem Chacharu, Kobra Kobeřice proti Mexiko
Víceměřice, třetí čtvrtfinálovou
dvojku tvořili hráči AG teamu a
pořádajícího A týmu Chacharu a
poslední postupující do semifinále
vzešel ze zápasu Green Teamu a
Želče.
Do semifinále postoupily Žudr, A
týmu Chacharu, Kobra Kobeřice a
Želeč. První souboj rozhodovaly
až penalty, kdy šťastnější byl Chachar A, který zvítězil na střelbu ze
značky pokutového kopu 3:2 nad

Výsledky turnaje:
Skupina A
Kobra Kobeřice – Želeč 2:1, Kobra Kobeřice - Blue Team Chacharu 1:0, Blue Team Chacharu - Želeč 1:1
Pořadí: 1. Kobra Kobeřice 6bodů,
2. Blue Team Chacharu 1 bod, 3.
Želeč 1 bod, 4. Vážany nepřijely
Skupina B
Žudr team - Mexiko Víceměřice
5:2, Žudr team - Ultras Olomouc
2.1, Žudr team - Slezský Opava
9:0, Mexiko Víceměřice - Ultras
Olomouc 5:1, Mexiko Víceměřice
- Slezský Opava 0:0, Slezský Opava - Ultras Olomouc 3:1
Pořadí: 1. Žudr team 9 bodů, 2.
Mexiko Víceměřice 4 body, 3.
Slezský Opava 4 body, 4. Ultras
Olomouc 0 bodů.
Skupina C
Slezský Opava – Green Team 0:1,
Slezský Opava – Chachar B 2:3,

Slezský Opava – AG Team 2:5,
Green Team - Chachar B 1:1, Green Team - AG Team 1:1, Chachar
B - AG Team 0:2
Pořadí: 1. AG Team 7 bodů, 2.
Green Team 5 bodů, 3. Chachar B
4 body, 4. Opava B 0 bodů

týmem Žudru. Ve druhém semifinále si boj o titul zajistili jedinou
trefou hráči týmu Kobra Kobeřice
nad celkem Želče.
V utkání poražených semifinalistů
si nakonec třetí místo odnesl tým

Žudru, který přehrál Želeč poměrem 4:2. A pak už na pořadu finále.
V tom se domácí Chachar vyrovnal s defenzivní taktikou kobeřických a po výhře 2:1 se mohl radovat ze zisku poháru.
-pez-

Čtvrtfinále:
Žudr team – Chachar B 6:1
Kobra Kobeřice - Mexiko Víceměřice 2:0
Blue Team Chacharu - AG Team
5:0
Green Team – Želeč 1:2
SEMIFINÁLE:
Žudr team - Blue Team Chacharu
1:1, na penalty 2:3
Kobra Kobeřice – Želeč 1:0
O 3. MÍSTO:
Žudr team – Želeč 4:2
FINÁLE:
Blue Team Chacharu - Kobra Kobeřice 2:1

Premiérovým vítězem Sokol Bedihošť

Mladíci udolali Veterány až v penaltách

Ve Vícově se nehrálo o body. Manželka Ivo Kučery s kyticí od
organizátorů memoriálu na uctění památky jejího manžela, který
tragicky zahynul při výkonu služby.
0:2. Domácí se však nechtěli vzdát
a zahrozili z několika šancí. Bohužel buď ztroskotali na hostujícím
brankáři, nebo mířili slepými. Ostrými však v 55. minutě mířil Tomáš Vítek a zvýšil na 0:3. V závěru utkání opět utekl domácí obraně
Roman Lužný a pohodlně vsítil
čtvrtý gól policistů. V nastaveném
čase se čestného úspěchu dostalo
také domácím, když účet zápasu,
ve kterém nešlo vůbec o vítězství a
počet vstřelených branek, uzavřel
Josef Blatner. Zápas hraný v poklidném tempu a pohodové náladě
tak skončil vítězstvím hostů v
poměru 1:4.
Střelec třetího gólu týmu Policie

ČR, Tomáš Vítek, zhodnotil exhibiční utkání: „Hlavně, že se nikomu nic nestalo. Doufám, že se tato
pěkná tradice zachová. I přes nepřízeň počasí zvítězila vzpomínka
na kamaráda. Jsme rádi, že můžeme takovým způsobem uctít památku kamaráda.“
Zástupce Old Boys Vícov, František Vlach, dodal: „Nevyhovoval
nám terén, několikrát nás podržel
gólman, my jsme bohužel naše
šance nevyužili. Jsem ale rád, že se
setkala parta lidí, s některými hrajeme už více než 30 let. Dnes nešlo
o výsledek, ale o setkání kamarádů a uctění památky Ivoše Kučery.“
-top-

Týmy Old Boys a Policie ČR na společné fotce po odehrání exhibičního utkání ve Vícově.

CHTĚLA BYS HRÁT FOTBAL, ALE NEMÁŠ KDE?
Tak jsi to právě ty, koho hledáme
do dívčího fotbalového klubu.
Přijď ve čtvrtek 23. 7. v 1600 hodin
na hřiště do Výšovic.
Sportovní oblečení s sebou.
Nebo napiš na dfcvysovice@seznam.cz.
Tel.: 739 051 428 – Iva Šachová
Na věku nezáleží. Hlavně přijď, těšíme se.

O uplynulém víkendu se uskutečnil ve fotbalovém areálu v Hrubčicích premiérový turnaj v
malé kopané s názvem Bedihošť
Cup. Nakonec v 1. ročníku pořadatel turnaje Jiří Kresta ml. mohl počítat se 14 týmy, které rozdělil do dvou základních skupin
se sedmi týmy.
V sobotu se týmy utkaly ve skupinách systémem každý s každým.
Kvůli nevoli počasí, kdy se v odpoledních hodinách snesly na areál v
Hrubčicích přívaly deště, se některá
utkání musela odložit na následující
den a věřit, že se počasí umoudří.
Fotbalový bůh hráčům i pořadatelům přál a v neděli dopoledne se skupiny mohly dohrát. Po poledni vysvitlo týmům bojujícím už ve vyřazovacích bojích na hřiště i sluníčko.
Když přejdeme k výsledkům jednotlivých mužstev, na prvních
příčkách obou skupin se umístily
týmy z Bedihoště. V A skupině se
jednalo o tým Sokola, ve kterém
hráli mladí kluci, družstvo bylo pasováno na favorita skupiny a to splnilo, když zaváhalo pouze jednou a
s pěti vítěznými zápasy uhrálo první místo ve skupině. Jako druzí je
následovali fotbalisté Čehovic, jejich jediní přemožitelé, třetí se
umístil Citov a posledním postupujícím byl celek Nedvězí.
V B skupině zvítězili Veteráni z Bedihoště, milým překvapením se
stalo druhé místo týmu AC Roma.
Skóre ze vzájemného zápasu poslalo ze třetího místa celek s názvem Sexmeralda, poražený z tohoto zápasu Katastrofa Prostějov postoupil jako čtvrtý.
„Po organizační stránce a s jednáním se sponzory turnaje jsem
mile překvapen, jak hladce turnaj
proběhl,“ neskrývá spokojenost Jiří Kresta ml., hlavní pořadatel turnaje. „Na příští rok už máme nachystaný pevný termín turnaje,
mělo by to být 17.- 18.7.2010, kdy
bychom chtěli navázat na tento
první ročník,“ svěřil se svými plány
Kresta. „Týmů se nakonec v turnaji objevilo dost, dokonce se muselo
několika odříct, protože už bylo

rozlosováno. Mrzí mne, že se týmy
hlásí tak pozdě až po termínu, jinak
zde dnes mohlo hrát až 17 mužstev,“ dodal Kresta.
V neděli po dohrání zbývajících
zápasů ve skupinách se po polední
pauze mohli postupující týmy pustit do vyřazovacích zápasů. Mužstva na prvních čtyřech místech v
obou skupinách se utkala křížovým způsobem o postup do semifinále. Ve čtvrtfinálových bojích
uspěli Veteráni Bedihošť, AC Roma, Klenovice a Sokol Bedihošť,
brány semifinále naopak zůstaly
zavřeny pro celky Citova, Nedvězí,
Sexmeraldy a prostějovské Katastrofy.
V obou zápasech semifinále uspěly
týmy Bedihoště a odsoudily tak k
souboji o třetí místo AC Roma a
tým Klenovic, který nakonec vyhrál prvně jmenovaný tým a umístil se na 3. místě. Bedihošťské finále se v normální hrací době nerozhodlo a tak o vítězi prvního ro-

Z výsledků Bedihošť Cupu:
Základní skupina A
Sokol Bedihošť – Nedvězí 2:1,
Sokol Bedihošť – FC Nám se nechce 6:1, Sokol Bedihošť – Citov
6:2, Sokol Bedihošť – Hrubčice
4:2, Sokol Bedihošť – Klenovice
6:3, Sokol Bedihošť – Čehovice
2:3, Nedvězí - FC Nám se nechce
2:1, Nedvězí – Citov 2:2 , Nedvězí
– Hrubčice 1:1, Nedvězí – Klenovice 1:3, FC Nám se nechce – Klenovice 2:4, FC Nám se nechce –
Citov 2:2, FC Nám se nechce –
Čehovice 1:4
Pořadí skupiny A: 1. Sokol Bedihošť, 2. Klenovice, 3. Citov, 4. Nedvězí
Základní skupina B

Veteráni Bedihošť – Monster 9:0,
AC Roma – Katastrofa 2:1, Dubany – Sexmeralda 1:0, Biatlon PV –
Veteráni Bedihošť 1:1, Katastrofa
– Sexmeralda 2:2, AC Roma – Dubany 2:1, Dubany – Biatlon PV
2:2, Monster – Sexmeralda 1:3,
Katastrofa – Biatlon PV 4:0, Veteráni Bedihošť – Hrubčice 4:2,
Mosters – Biatlon PV 0:1, Sexmeralda – AC Roma 1:4
Pořadí ve skupině B: 1. Veteráni
Bedihošť, 2. AC Roma, 3. Sexmeralda, 4. Katastrofa Prostějov
Zápas o 3. místo
AC Roma – Bedihošť 5:1
Finále:
Veteráni Bedihošť – Sokol Bedihošť 1:1, na penalty 2:3

Na postup by mohla myslet rezerva Kralic
V sestupu bude namočeno víc mužstev

Počet mužstev se od loňska nezměnil, nadále bude soutěž hrát
14 mužstev. Změnilo se osazení,
když do II. třídy postoupilo mužstvo Olšan, které nahradily sestoupivší Výšovice. Do IV. třídy
naopak sestoupila mužstva Ptení
a Vitčic, opačným směrem se posunul z A skupiny tým Přemyslovic „C“, který však v soutěži bude
vystupovat jako rezerva svého A
týmu. Z B skupiny postoupila rezerva Nezamyslic.
Účastníci okresní soutěže III. třídy,
ročník 2009 - 2010:
1. Haná Nezamyslice B, 2. Jiskra

III. TŘÍDA OFS

Brodek u Konice, 3. FC Kralice„B“,
4. TJ Horní Štěpánov, 5. FC Vršovice, 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
Soutěž začíná v neděli 9. srpna 1.
kolem, na podzim se odehraje celkem 15 kol (13 podzimních podle
rozlosování a předehrávat první dvě

jarní kola s pořadovými čísly 14. a
15.) Druhé předehrávané jarní kolo
je na pořadu 15. listopadu 2009. Na
jaře se začíná 16. kolem a celkem
bude odehráno v soutěži 26 zápasů,
které dají odpověď na sestupových
i postupových příčkách.
Loni soutěži kralovaly Olšany,
které s náskokem 10 bodů pohodlně dokráčely do vyšší soutěže, boj o
udržení se jevil o poznání dramatičtější, kdy se hrozba sestupu probírala během jarních kol u více
týmů a definitivní rozhodnutí přineslo až závěrečné kolo. Nakonec zůstal černý Petr v ruce týmům z opa-

čných stran okresu Vitčicím a Ptení.
Na horních místech se držely Otinoves, Brodek u Konice a béčko
Kralic, které by i letos mohly patřit
k zájemcům o postup.
Jedním z celků, hrajících druhou
nejvyšší okresní soutěž je i tým z
Čech pod Kosířem, loni hrající
spíše na spodních příčkách tabulky.
Jaké jsou jejich vyhlídky před startem podzimní části soutěže nám
sdělil sekretář oddílu Miroslav Buigl. „Po úspěšném boji o záchranu v
minulém ročníku bychom chtěli v
nastávajícím ročníku stabilizovat
kádr, zapracovat mladé hráče do

týmu a v každém případě se vyvarovat boji o záchranu na poslední
chvíli, “doufá v klidnější pohyb jeho
týmu v soutěži Buigl. Když jsme se
zeptali na týmy, které budou soutěži
vládnout, pasuje na post favorita rezervu týmu Kralic. V boji o záchranu už tak jasně situaci nevidí. „O
udržení bude opět vyrovnaný boj
více mužstev, vyloženého kandidáta sestupu nemáme,“ předpovídá
k dění na konci tabulky. Jeho tým
zahájil přípravu ve druhé polovině
července v domácích podmínkách,
v plánu mají zúčastnit se ještě před
sezónou jednoho turnaje.
-pez-

ROZLOSOVÁNÍ II. TŘÍDA OKRESNÍ FOTBALOVÝ PŘEBOR - PODZIM 2009
1. kolo - 09.08.2009 16:30 (neděle)
FC Hvozd - TJ Sokol Protivanov
"B", TJ Sokol Čechovice "B" - FK
Němčice nad Hanou, Sokol Bedihošť - Sokol Otaslavice, TJ Sokol
Brodek u Prostějova - Sokol Konice
"B", Sokol Přemyslovice - TJ Sokol
Určice "B", TJ Sokol Zdětín - Sokol
Olšany, FC Dobromilice - TJ Sokol
Držovice
2.kolo - 16.08.2009 16:30 (neděle)
TJ Sokol Protivanov "B" - TJ Sokol
Zdětín, TJ Sokol Držovice TJ Sokol Brodek u Prostějova, Sokol Přemyslovice - FC Dobromilice, Sokol Konice "B" - Sokol Bedihošť, Sokol Otaslavice - TJ Sokol
Čechovice "B", FK Němčice nad
Hanou - FC Hvozd, TJ Sokol Určice "B" - Sokol Olšany
3.kolo - 23.08.2009 16:30 (neděle)
Sokol Bedihošť -TJ Sokol Držovice, TJ Sokol Brodek u Prostějova Sokol Přemyslovice, FC Dobromilice - TJ Sokol Určice "B", Sokol
Olšany - TJ Sokol Protivanov "B",
FC Hvozd - Sokol Otaslavice, TJ
Sokol Zdětín - FK Němčice nad Hanou, TJ Sokol Čechovice "B" - Sokol Konice "B"
4.kolo - 30.08.2009 16:30 (neděle)

FK Němčice nad Hanou - Sokol
Olšany, FC Dobromilice - TJ Sokol
Brodek u Prostějova, Sokol Přemyslovice - Sokol Bedihošť, Sokol
Konice "B" - FC Hvozd, TJ Sokol
Držovice - TJ Sokol Čechovice "B",
Sokol Otaslavice - TJ Sokol Zdětín,
TJ Sokol Určice "B" -TJ Sokol Protivanov "B"
5.kolo - 06.09.2009 16:30 (neděle)
TJ Sokol Brodek u Prostějova - TJ
Sokol Určice "B", TJ Sokol Protivanov "B" - FK Němčice nad Hanou,
Sokol Olšany - Sokol Otaslavice,
TJ Sokol Čechovice "B" - Sokol
Přemyslovice, TJ Sokol Zdětín - Sokol Konice "B", FC Hvozd TJ Sokol Držovice, Sokol Bedihošť - FC Dobromilice
6.kolo - 13.09.2009 16:00 (neděle)
Sokol Přemyslovice - FC Hvozd, TJ
Sokol Držovice - TJ Sokol Zdětín,
Sokol Otaslavice -TJ Sokol Protivanov "B", TJ Sokol Brodek u Prostějova - Sokol Bedihošť, FC Dobromilice - TJ Sokol Čechovice "B",
Sokol Konice "B" - Sokol Olšany,
TJ Sokol Určice "B" - FK Němčice
nad Hanou
7.kolo - 20.09.2009 16:00 (neděle)
Sokol Olšany - TJ Sokol Držovice,

TJ Sokol Zdětín - Sokol Přemyslovice, FK Němčice nad Hanou - Sokol Otaslavice, TJ Sokol Protivanov
"B" - Sokol Konice "B", FC Hvozd
- FC Dobromilice, Sokol Bedihošť TJ Sokol Určice "B", TJ Sokol Čechovice "B" - TJ Sokol Brodek u
Prostějova
8.kolo - 27.09.2009 15:30 (neděle)
Sokol Konice "B" - FK Němčice
nad Hanou, TJ Sokol Určice "B" Sokol Otaslavice, FC Dobromilice TJ Sokol Zdětín, Sokol Bedihošť TJ Sokol Čechovice "B", TJ Sokol
Brodek u Prostějova - FC Hvozd,
Sokol Přemyslovice - Sokol Olšany,
TJ Sokol Držovice -TJ Sokol Protivanov "B"
9.kolo - 04.10.2009 15:30 (neděle)
TJ Sokol Zdětín - TJ Sokol Brodek
u Prostějova, FC Hvozd - Sokol Bedihošť, TJ Sokol Čechovice "B" - TJ
Sokol Určice "B", Sokol Otaslavice
- Sokol Konice "B", FK Němčice
nad Hanou -TJ Sokol Držovice, Sokol Olšany - FC Dobromilice, TJ
Sokol Protivanov "B" - Sokol Přemyslovice
10.kolo - 11.10.2009 15:00 (neděle)
TJ Sokol Čechovice "B" - FC

Hvozd, TJ Sokol Brodek u Prostějova - Sokol Olšany, Sokol Přemyslovice - FK Němčice nad Hanou, Sokol Bedihošť - TJ Sokol Zdětín, FC
Dobromilice - TJ Sokol Protivanov
"B", TJ Sokol Držovice - Sokol Otaslavice, TJ Sokol Určice "B" - Sokol
Konice "B"
11.kolo - 18.10.2009 15:00 (neděle)
Sokol Otaslavice - Sokol Přemyslovice, FK Němčice nad Hanou - FC
Dobromilice, TJ Sokol Protivanov
"B" - TJ Sokol Brodek u Prostějova,
TJ Sokol Zdětín -TJ Sokol Čechovice "B", Sokol Konice "B" - TJ Sokol
Držovice, Sokol Olšany - Sokol Bedihošť, FC Hvozd - TJ Sokol Určice
"B"
12.kolo - 25.10.2009 14:30 (neděle)
TJ Sokol Brodek u Prostějova - FK
Němčice nad Hanou, FC Dobromilice - Sokol Otaslavice, TJ Sokol
Určice "B" - TJ Sokol Držovice, FC
Hvozd - TJ Sokol Zdětín, TJ Sokol
Čechovice "B" - Sokol Olšany, Sokol Bedihošť - TJ Sokol Protivanov
"B", Sokol Přemyslovice - Sokol
Konice "B"
13.kolo - 01.11.2009 13:30 (neděle)

FK Němčice nad Hanou - Sokol Bedihošť, TJ Sokol Protivanov "B" TJ Sokol Čechovice "B", Sokol Konice "B" - FC Dobromilice, TJ Sokol Držovice - Sokol Přemyslovice,
Sokol Otaslavice - TJ Sokol Brodek
u Prostějova, Sokol Olšany - FC
Hvozd, TJ Sokol Zdětín - TJ Sokol
Určice "B"
14.kolo - 08.11.2009 13:30 (neděle)
TJ Sokol Držovice - FC Dobromilice, TJ Sokol Určice "B" - Sokol Přemyslovice, Sokol Olšany - TJ Sokol
Zdětín, FK Němčice nad Hanou - TJ
Sokol Čechovice "B", TJ Sokol Protivanov "B" - FC Hvozd, Sokol Otaslavice - Sokol Bedihošť, Sokol Konice "B" -TJ Sokol Brodek u Prostějova
15.kolo - 15.11.2009 13:00 (neděle)
FC Dobromilice - Sokol Přemyslovice, TJ Sokol Zdětín - TJ Sokol
Protivanov "B", Sokol Olšany - TJ
Sokol Určice "B", TJ Sokol Čechovice "B" - Sokol Otaslavice, Sokol
Bedihošť - Sokol Konice "B", TJ
Sokol Brodek u Prostějova TJ Sokol Držovice, FC Hvozd - FK
Němčice nad Hanou

ROZLOSOVÁNÍ III. TŘÍDA OKRESNÍ FOTBALOVÝ PŘEBOR - PODZIM 2009

Vítěz turnaje - tým Sokola Bedihošť
čníku musely rozhodnout poku- poměru 2:3. A zapsali se tak do krotové kopy. V těch tentokrát neměla niky turnaje jako jeho premiérový
navrch zkušenost, ale pohár nako- vítěz.
-peznec vybojovali mladíci Sokola v
Foto Zdeněk Pěnička

1.kolo - 09.08.2009 16:30 (neděle)
Sokol Přemyslovice "B" - Sokol
Vícov, TJ Horní Štěpánov -TJ Otinoves, SK Jesenec "B" - Sokol Čechy pod Kosířem, FC Výšovice - TJ
Smržice,FC Kralice na Hané - "B"
FC Kostelec na Hané "B", TJ Jiskra
Brodek u Konice - TJ Pavlovice u
Kojetína, TJ Haná Nezamyslice
"B" - TJ Sokol Tištín
2.kolo - 16.08.2009 16:30 (neděle)
TJ Sokol Tištín Sokol Vícov - TJ
Smržice SK Jesenec "B", TJ Otinoves - FC Výšovice, TJ Haná Nezamyslice "B" - TJ Jiskra Brodek u
Konice, TJ Pavlovice u Kojetína FC Kralice na Hané "B", FC Kostelec na Hané "B" -TJ Horní Štěpánov, Sokol Čechy pod Kosířem
Sokol Přemyslovice "B"
3.kolo - 23.08.2009 16:30 (neděle)
FC Kralice na Hané "B" - TJ Haná
Nezamyslice "B",SK Jesenec "B" TJ Otinoves, Sokol Přemyslovice
"B" -TJ Smržice, Sokol Vícov - Sokol Čechy pod Kosířem, FC Výšovice - FC Kostelec na Hané "B", TJ
Horní Štěpánov - TJ Pavlovice u
Kojetína, TJ Jiskra Brodek u Konice - TJ Sokol Tištín
4.kolo - 30.08.2009 16:30 (neděle)

TJ Haná Nezamyslice "B" TJ Horní Štěpánov, TJ Sokol Tištín
- Sokol Čechy pod Kosířem, TJ
Pavlovice u Kojetína - FC Výšovice, TJ Jiskra Brodek u Konice - FC
Kralice na Hané "B", FC Kostelec
na Hané "B" - SK Jesenec "B", TJ
Otinoves - Sokol Přemyslovice "B",
TJ Smržice - Sokol Vícov
5.kolo - 06.09.2009 16:30 (neděle)
Sokol Vícov - TJ Otinoves, Sokol
Čechy pod Kosířem - TJ Smržice,
FC Kralice na Hané "B" - TJ Sokol
Tištín, Sokol Přemyslovice "B" - FC
Kostelec na Hané "B", FC Výšovice - TJ Haná Nezamyslice "B", SK
Jesenec "B" -TJ Pavlovice u Kojetína, TJ Horní Štěpánov - TJ Jiskra
Brodek u Konice
6.kolo - 13.09.2009 16:00 (neděle)
FC Kralice na Hané "B" - TJ Horní
Štěpánov, TJ Otinoves - Sokol Čechy pod Kosířem, FC Kostelec na
Hané "B" - Sokol Vícov, TJ Jiskra
Brodek u Konice - FC Výšovice, TJ
Haná Nezamyslice "B" - SK Jesenec "B", TJ Pavlovice u Kojetína Sokol Přemyslovice "B" - TJ Sokol
Tištín TJ Smržice
7.kolo - 20.09.2009 16:00 (neděle)
Sokol Čechy pod Kosířem - FC

Kostelec na Hané "B", Sokol Přemyslovice "B" -TJ Haná Nezamyslice "B", TJ Smržice - TJ Otinoves,
Sokol Vícov -TJ Pavlovice u Kojetína, SK Jesenec "B" -TJ Jiskra Brodek u Konice, FC Výšovice - FC
Kralice na Hané "B", TJ Horní Štěpánov TJ Sokol Tištín
8.kolo - 27.09.2009 15:30 (neděle)
TJ Pavlovice u Kojetína - Sokol Čechy pod Kosířem, TJ Jiskra Brodek
u Konice - Sokol Přemyslovice "B",
FC Kralice na Hané "B" - SK Jesenec "B", FC Kostelec na Hané "B"
- TJ Smržice, TJ Horní Štěpánov FC Výšovice, TJ Haná Nezamyslice "B" - Sokol Vícov, TJ Sokol Tištín - TJ Otinoves
9.kolo - 04.10.2009 15:30 (neděle)
TJ Smržice -TJ Pavlovice u Kojetína, Sokol Čechy pod Kosířem - TJ
Haná Nezamyslice "B", SK Jesenec
"B" -TJ Horní Štěpánov, TJ Otinoves - FC Kostelec na Hané "B", Sokol Vícov -TJ Jiskra Brodek u Konice, Sokol Přemyslovice "B" - FC
Kralice na Hané "B", FC Výšovice TJ Sokol Tištín
10.kolo - 11.10.2009 15:00 (neděle)
FC Výšovice - SK Jesenec "B", TJ

Pavlovice u Kojetína - TJ Otinoves,
TJ Horní Štěpánov - Sokol Přemyslovice "B", FC Kralice na Hané
"B" - Sokol Vícov, TJ Jiskra Brodek
u Konice - Sokol Čechy pod Kosířem, TJ Haná Nezamyslice "B" TJ Smržice, TJ Sokol Tištín - FC
Kostelec na Hané "B"
11.kolo - 18.10.2009 15:00 (neděle)
TJ Smržice TJ - Jiskra Brodek u Konice, TJ Otinoves -TJ Haná Nezamyslice "B", SK Jesenec "B" - TJ
Sokol Tištín, Sokol Přemyslovice
"B" - FC Výšovice, FC Kostelec na
Hané "B" - TJ Pavlovice u Kojetína,
Sokol Čechy pod Kosířem - FC
Kralice na Hané "B", Sokol Vícov TJ Horní Štěpánov
12.kolo - 25.10.2009 14:30 (neděle)
FC Výšovice - Sokol Vícov, FC
Kralice na Hané "B" - TJ Smržice,
SK Jesenec "B" - Sokol Přemyslovice "B", TJ Horní Štěpánov - Sokol
Čechy pod Kosířem, TJ Jiskra Brodek u Konice -TJ Otinoves, TJ Haná Nezamyslice "B"- FC Kostelec
na Hané "B", TJ Sokol Tištín - TJ
Pavlovice u Kojetína
13.kolo - 01.11.2009 13:30 (neděle)

Sokol Vícov - SK Jesenec "B", TJ
Pavlovice u Kojetína -TJ Haná Nezamyslice "B", FC Kostelec na
Hané "B" -TJ Jiskra Brodek u Konice, TJ Otinoves - FC Kralice na
Hané "B", TJ Smržice - TJ Horní
Štěpánov, Sokol Čechy pod Kosířem - FC Výšovice, Sokol Přemyslovice "B" - TJ Sokol Tištín
14.kolo - 08.11.2009 13:30 (neděle)
TJ Smržice - FC Výšovice, Sokol
Čechy pod Kosířem - SK Jesenec
"B", TJ Otinoves -TJ Horní Štěpánov, Sokol Vícov - Sokol Přemyslovice "B", TJ Sokol Tištín TJ Haná Nezamyslice "B", TJ Pavlovice u Kojetína - TJ Jiskra Brodek
u Konice, FC Kostelec na Hané "B"
- FC Kralice na Hané "B"
15.kolo - 15.11.2009 13:00 (neděle)
FC Kralice na Hané "B"-TJ Pavlovice u Kojetína, TJ Jiskra Brodek u
Konice - TJ Haná Nezamyslice "B",
TJ Horní Štěpánov - FC Kostelec na
Hané "B", FC Výšovice -TJ Otinoves, SK Jesenec "B" - TJ Smržice,
Sokol Přemyslovice "B" - Sokol
Čechy pod Kosířem, Sokol Vícov TJ Sokol Tištín

ROZLOSOVÁNÍ IV. TŘÍDA, SKUPINA A - PODZIM 2009

Druhé místo obsadili Veteráni z Bedihoště

1.kolo - 09.08.2009 16:30 (neděle)
TJ Haná PV B - Sokol Otaslavice
"B", TJ Sokol Kladky TJ Sokol Drahany, TJ Krumsín - Sokol Rozstání,
FC Ptení - TJ Sokol Zdětín B
2.kolo - 16.08.2009 16:30 (neděle)
TJ Sokol Drahany Sokol Otaslavice

"B", Sokol Rozstání - TJ Haná PV B,
TJ Sokol Zdětín B - TJ Krumsín, TJ
Sokol Kladky - FC Ptení
3.kolo - 23.08.2009 16:30 (neděle)
TJ Krumsín -TJ Sokol Kladky, Sokol Otaslavice "B" - Sokol Rozstání,
TJ Haná PV B - TJ Sokol Zdětín B,

FC Ptení - TJ Sokol Drahany
4.kolo - 30.08.2009 16:30 (neděle)
TJ Sokol Zdětín B - Sokol Otaslavice "B", FC Ptení - TJ Krumsín, TJ
Sokol Kladky - TJ Haná PV B, TJ
Sokol Drahany - Sokol Rozstání
5.kolo - 06.09.2009 16:30 (neděle)

TJ Haná PV B - FC Ptení, TJ Krumsín -TJ Sokol Drahany, Sokol Rozstání -TJ Sokol Zdětín B, Sokol Otaslavice "B" - TJ Sokol Kladky
6.kolo - 13.09.2009 16:00 (neděle)
FC Ptení - Sokol Otaslavice "B", TJ
Sokol Drahany - TJ Sokol Zdětín B,

TJ Krumsín -TJ Haná PV B, TJ Sokol Kladky - Sokol Rozstání
7.kolo - 20.09.2009 16:00 (neděle)
TJ Haná PV B - TJ Sokol Drahany,
TJ Sokol Zdětín B -TJ Sokol Kladky, Sokol Rozstání - FC Ptení, Sokol
Otaslavice "B" - TJ Krumsín

ROZLOSOVÁNÍ IV. TŘÍDA, SKUPINA B - PODZIM 2009

Squadra AC Roma skončila třetí

1.kolo - 09.08.2009 16:30 (neděle)
FC Morávia Doloplazy TJ Biskupice, TJ Želeč - TJ Sokol
Tvorovice, FK Němčice nad Hanou
"B" -TJ Sokol Ivaň, TJ Sokol Vrahovice B -TJ Sokol Brodek u Prostějova B
2.kolo - 16.08.2009 16:30 (neděle)
FC Hrubčice - FC Morávia Doloplazy, TJ Biskupice -TJ Sokol Vrahovice B, TJ Sokol Brodek u Prostějova

B - FK Němčice nad Hanou "B", TJ
Sokol Ivaň - TJ Želeč
3.kolo - 23.08.2009 16:30 (neděle)
TJ Želeč -TJ Sokol Brodek u Prostějova B, TJ Sokol Tvorovice TJ Sokol Ivaň, FK Němčice nad Hanou "B" - TJ Biskupice, TJ Sokol
Vrahovice B - FC Hrubčice
4.kolo - 30.08.2009 16:30 (neděle)
FC Morávia Doloplazy - TJ Sokol
Vrahovice B, FC Hrubčice - FK Ně-

mčice nad Hanou "B", TJ Biskupice
- TJ Želeč, TJ Sokol Brodek u Prostějova B - TJ Sokol Tvorovice
5.kolo - 06.09.2009 16:30 (neděle)
TJ Sokol Ivaň - TJ Sokol Brodek u
Prostějova B, TJ Sokol Tvorovice TJ Biskupice, FK Němčice nad Hanou "B" - FC Morávia Doloplazy, TJ
Želeč - FC Hrubčice
6.kolo - 13.09.2009 16:00 (neděle)
TJ Sokol Vrahovice B - FK Němči-

ce nad Hanou "B", FC Hrubčice - TJ
Sokol Tvorovice, FC Morávia Doloplazy - TJ Želeč, TJ Biskupice - TJ
Sokol Ivaň
7.kolo - 20.09.2009 16:00 (neděle)
TJ Sokol Brodek u Prostějova B - TJ
Biskupice, TJ Sokol Tvorovice - FC
Morávia Doloplazy, TJ Sokol Ivaň FC Hrubčice, TJ Želeč - TJ Sokol
Vrahovice B
8.kolo - 27.09.2009 15:30 (neděle)

FC Morávia Doloplazy - TJ Sokol
Ivaň, FK Němčice nad Hanou "B" TJ Želeč, TJ Sokol Vrahovice B - TJ
Sokol Tvorovice, FC Hrubčice - TJ
Sokol Brodek u Prostějova B
9.kolo - 04.10.2009 15:30 (neděle)
TJ Biskupice - FC Hrubčice, TJ Sokol Brodek u Prostějova B - FC Morávia Doloplazy, TJ Sokol Ivaň - TJ
Sokol Vrahovice B, TJ Sokol Tvorovice - FK Němčice nad Hanou "B"

18 - 19

Předseda OFS hodnotí
klání dorostu v Lipové
Před týdnem o víkendu se ve fotbalovém areálu v Lipové uskutečnil dobře obsazený turnaj dorostenců. Ze všech stran je slyšet
jen slova chvály, jak k výkonům
zúčastněných týmů, tak i k organizátorům. Proto jsme se zeptali
i přítomného předsedy Okresního fotbalového svazu Vladimíra Trundu (na snímku), jak
viděl průběh turnaje ze svého
pohledu.
„Jako předseda OFS vítám pořádání takového turnaje na okrese.
Je to největší a svým zastoupením
jedinečný turnaj dorostu na okrese
a troufám si říci i v kraji. Po technicko-organizační stránce byl dobře zajištěn. Tento turnaj se stává
tradicí a věřím, že příští ročník bude obsazen stejně a možná ještě lépe. Byl bych rád, aby se zde mohla
potkat mužstva ze soutěží okresu a
kraje. Je to důležité z pohledu porovnání výkonnosti a hledání nových individualit ve fotbale. Bylo
zde k vidění několik výrazných talentů. To mě utvrzuje v přesvědčení, že talentů ve fotbale není nikdy
dost a je nutno jejich schopnosti
rozvíjet a zajistit jim nejlepší podmínky. Dále mě to utvrzuje v tom,
že talenti se rodí nejen ve středis-

cích mládeže, ale jsou to právě vesnické kluby s fotbalovými nadšenci, kteří je objevují a rozvíjí jejich
fotbalový talent. Děkuji tímto pořadatelům za velmi kvalitní pořadatelské a materiální zabezpečení.“
Na zhodnocení jsme se zeptali
také trenéra dorostu Sokola Přemyslovice:
„Pro nás je čest hrát na takovém
turnaji. Jsme rádi, že jsme se ho
mohli zúčastnit. Mám velice
mladé mužstvo, které teprve získává zkušenosti, proto utkávání se
s těmi nejlepšími je pro moje hráče
velkým přínosem. sehráli jsme 4
utkání s kvalitními soupeři a z pohledu letní přípravy šlo o dobrý
výkonnostní test na další sezonu.
Jedinou kaňkou na turnaji bylo, že
v naší skupině hrála obě mužstva
Lipové A a B (pod hlavičkou HorníhoŠtěpánova). Při utkáních s nimi jsme někdy nevěděli proti komu vlastně hrajeme. Pro příště musí pořadatel zajistit, aby k takovým
jevům nedocházelo. Jinak velká
spokojenost.“
-pez-
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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

BEZKONKURENČNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA BEZ POPLATKŮ A NAHLÍŽENÍ DO REGISTRŮ. TEL..: 775 972 354.
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.), autointe-riérů, koberců a sedacích souprav. Milan Revay: 582 38 23 25,
604 43 93 02.
STĚHOVÁNÍ RYBAŘÍK
Vyklízecí a demoliční práce.
Tel.: 604 389 367, Prostějov.
Provádím zednické práce, rekonstrukce koupelen, bytových jader.
Tel.: 603 498 695.
Bank. i nebank. půjčky, hypotéky, vyplácíme exekuce, vše od 100.000,nahoru. Rychle a bez poplatků dopředu. Volejte: 603 898 883.
Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820 358. Zakázková výroba nábytku (i všechny stol.
práce vč. oprav).
Stěhování – vyklízení Pokorný, 13 let
praxe. Volejte zdarma 800 100 181.
Zednictví Vančura nabízí svoje služby. Např. novostavby, zateplování,
úpravy RD, bytů, fasád, komínů,
mokrého zdiva chemickou cestou a
další zednické práce i mimo okr. PV.
Tel.: 774 627 358.
Potřebujete půjčit, Hrozí vám exekuce? Bank. a nebank. půjčky, konsolidace půjček, rychle a bez poplatků předem!. Volejte: 603 898 883.
Pěstitelská pálenice Kostelec na
Hané, Rynk 120, oznamuje zahájení
sezony od 8.7.2009. Nasávání kvasu. Příjem objednávek středa 1618hod. Sobota 9-12hod.Tel.:
582373358
Provádíme veškeré stavební práce,
obklady, dlažby, stavby na klíč. Ceny smluvní. Tel.:603 834 120.
Novinka! Vyřešíme vaše exekuce, zaplatíme vaše dluhy: Abivia, s.r.o.,
Olomouc. Tel.: 606 790 687, 585 751
656.
Nabízíme hlídání dětí, kdykoliv.
DENCA7777@seznam.cz

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.

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

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

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

Provedu načalounění roh. lavic, židlí,
taburetů a matrací. Tel.: 739427868
Pozor novinka v ČR!! Úvěry bez limitů + úvěrové šeky i pro nezaměstnané, důchodce i ženy na MD. Tel.:
604 203 407.
Truhlářství, výroba nábytku na míru
za rozumné ceny. Petr Svozil, Biskupice 52, tel.: 606 861 056.
JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST:
Digitální televize od DIGI – TV !!!
Jen za 260 Kč měsíčně. Instalace možná na jednu nebo dvě televize (za
stejnou cenu). Až 35 programů v češtině. Možnost rozšíření nabídky
(HBO Pack + Cinemax) za pouhých
500 Kč měsíčně. Čas dodání do dvou
dnů. Přístroje jsou v pronájmu zdarma, platíte pouze za službu. MOBIL:
607 170 535, 723 436 699.

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

Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343.

Kdo je milován,
není zapomenut.
Dne 20.7.2009 uplynulo 5 roků
od úmrtí naší
milované maminky,
paní Marie VYHLÍDALOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera Lenka
a syn Pavel s rodinou.

PIŠTE NA
EMAIL

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

pvbila@seznam.cz

V Ě Š T Í R NA
BA STET

Oznamujeme všem příbuzným,
přátelům, kamarádům
a známým, že jsme se
dne 13. července 2009 v úzkém
kruhu rodinném rozloučili
s naším milovaným synem,
tátou, bratrem a vnukem
Jiřím ZENDULKOU,
který nás náhle tragicky opustil.
Za pozůstalé
rodiče, bratr, babičky.

A TRIUM 1.patro

Dne 21. 7. 2009 vzpomínáme
na nedožitých 80 roků
pana Rudolfa KÁLALA
z Jesence.
S láskou vzpomínají manželka,
dcera Jana s rodinou,
syn Rudolf s rodinou
a syn Jan s rodinou.

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

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

STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ

DŮM

Absolventa anglicko-českého gymnázia, držitelka Cambridge Certificate in advanced english a Ielts nabízí
doučování. 60 min. 200 Kč. Tel.: 721
206 697.

Půjčky, úvěry bez nahlížení do registru. Tel.: 776 107 690.

NA ČÍSLO

Dne 20. července 2009 uplynul
1 rok od úmrtí
mého milovaného syna
Vladimíra OPAVSKÉHO.
Nikdy nezapomene maminka.

NEBO

Snadná půjčka i pro lidi v registru, i
nezaměstnané. Na OP. Info 777 903
876.

POZOR! Nejlevnější kuchyňské linky. Ceny od 5.990 Kč za sestavu. OD
Atrium – Kuchyně Gorenje. Tel.: 725
826 483.

VOLEJTE

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

www.hubnete.cz/leto

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

O PLOŠNOU

608 022 023

Potřebujete rychlé peníze? Máme pro
vás express službu. Možnost ručením
druž. bytem, nebank. sektor. Volejte
773 546 234.
Provádíme rekonstrukce bytových jader od A do Z. Profesionální poklad
obkladů a dlažeb, renovace koupelen,
kuchyní atd. Tel.: 774 06 22 53 nebo
e-mail: dacel@seznam.cz.

vzpomínáme

INZERCI

Zbavíme Vás dluhů, exekucí, poskytneme rychlou hotovost. Zást. domu,
bytu i družstevního. 775 972 353.
Letos půjčky nově! Rychlá hotovost s
nízkým úrokem. Průchodnější hypotéky. Nejsme linka 900. Tel.: 731 930
714.

ZÁJEMCI

Dne 15. července 2009
vzpomeneme 13. výročí úmrtí
naší milované maminky,
babičky, prababičky, paní
Zdeny VYSLOUŽILOVÉ
z Čechovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manžel Josef, syn Josef a dcery
Ilona a Zdena s rodinami.

Dne 19.7.2009 by se dožila
59 roků naše maminka
Anna FROHNOVÁ
z Kralic na Hané.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Erika a syn Dušan
s rodinami.

Pátky v duchu Zumba party
Každý pátek mají milovníci latinsko - amerických tanců možnost
zkusit se v tomto rytmu zavlnit na
letní zahrádce Fit klub linie centra
od osmi do desíti hodin. Každý
zájemce zaplatí padesát korun a
může tancovat podle předcvičovatelky Kláry Ftačníkové. Jedná se o
jednoduché tance v příjemné atmosféře s možnosti občerstvení.
„Nápad vznikl, když mi přišel z

Pokládka zámkové dlažby, stavby
plotů, zídek a další stavební práce.
Tel.: 720 318 195.

Berlína dopis, kde uvádějí Zumba
tance. Tak si moje máma Jana Ftačníková řekla, proč bychom to nemohli také zkusit. Navíc v těchto vedrech se do tělocvičny nikomu moc
nechce a venku je příjemně, tak
jsme to pojaly jako zábavu,„ objasnila Klára Ftačníková, předcvičovatelka.
Zumba party byla propagována na letácích, v novinách a tak netancovali

jen pravidelné návštěvnice kurzů, ale
i úplní začátečníci. „Učím komerční
hodiny každé pondělí a čtvrtek od desíti do jedenácti hodin, kam může
chodit každý. Od Zumba party si slibujeme více aktivních tanečníků v
kurzech a venkovní akce bude pokračovat, dokud bude pěkně. V srpnu
chystáme jednu celonoční latinsko –
americkou noc v Apollu 13, jestli to
ovšem majitel klubu dovolí." -vevi-

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
BRAŠNÁŘSTVÍ MUCHA
Husovo nám. 49, PV.
Provádí: opravy kabel, kufrů,
drukování, výměna duší
a ručně šitých míčů.
Po: 8.30 – 11.30, 13.00 – 16.00
Út: volno
Stř.: volno
Čt: 8.30 – 11.30, 13.00 – 16.00
Pá: volno
Nevěřte ševcům, že Vám opraví
kož. zboží. Neumí to!

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

Uzávěrka
řádkové inzerce
je vždy v pátek v 10.00 hod.
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SLEVY
MODELŮ 2009
SUPERIOR
APACHE
STRATOS

různé
Objednáváme jahodníkové sadby.
Dostálová tel.: 602 571 516.
Prodáváme meruňky. Dostálová tel.:
602 571 516.

Předcvičovatelka Klára Ftačníková.

Tanec uchvátil i děti zúčastněných matek.

20. července 2009
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* BASKETBALOVÉ NOVINKY * BASKETBALOVÉ NOVINKY

Americká letka v hnízdě Orlů rozpuštěna!
Robo Tomazsek zpět na Hanou nedoletěl
Po loňské napůl úspěšné sezoně (spokojenost vládla především nad účastí ve finále
Českého poháru, příliš ne s výsledky v lize), kdy jsme celek
viděli naposledy v domácím semifinálovém utkání s Nymburkem došlo k rozsáhlé
obměně hráčského kádru.
Proto jsme se na nejnovější informace o předsezónních změnách zeptali Petra Fridricha
(na snímku), generálního manažera BK Prostějov, který po
loňské premiéře ve funkci pokračuje u týmu druhým rokem.

Pane Fridrichu, už během utkání loňského ročníku se mezi
lidmi mluvilo o dvou oddělených skupinkách v kádru –
Američané a ostatní. Došlo během léta k nějakým změnám?
„S jistotou můžeme říct, že v prostějovském celku se neobjeví ani
jeden z Američanů, kteří v loňském roce oblékali dres Orlů. U
zbývajících dvou zahraničních
hráčů (Leško a Skibniewski)
jsou smlouvy připraveny na stole, záleží na jejich rozhodnutí.
Richard Leško už naplno trénuje
se slovenským národním
týmem, loňské zranění nohy už
se zahojilo a nemělo by ho ve hře
limitovat.“
Mezi prvními posilami se čtenáři mohli dočíst minulý měsíc
o Američanovi Eugene Law-

rencovi.
Ano, na postu rozehrávače se objeví Eugene Lawrence, který se
na Hanou přesouvá ze slovenské
Nitry a měl by vytvořit s Polákem Skibniewskim (v případě
podpisu smlouvy) silnou dvojku.

Štěpánu Vrublovi skončila
smlouva a po vzájemné dohodě
obou stran nebyla prodloužena.“
(Podle posledních informací by
se měl objevit v dresu Brna – pozn. redakce).
Loni prostějovský celek trápil

doskok pod oběma koši, z toho
logicky vyplynulo, že vedení
bude chtít něco s touto herní
činností pro nadcházející sezonu udělat.
„Během sezony jsme na doskoku
problém měli. Kanaďan Kyle
Landry se jeví jako excelentní
hráč na doskok, což dokazoval
loni v nejvyšší polské soutěži a
následně i v play-off belgické ligy. Kromě něj máme rozjednaného ještě jednoho dobře doskakujícího hráče, tato oblast loni příliš nefungovala, tak se snažíme tento nedostatek odstranit.
V novinách vyšla nedávno informace, že se po loňské anabázi v celku mistrovského
Nymburka do týmu vrací Robert Tomaszek?
„Původně to tak bylo, ale musím
některé jeho příznivce zklamat.
Robo se nevrátil a ani se nevrátí.
Robertovi byla nabídnuta smlouva, ke které se měl v dojednaném
termínu vyjádřit a podepsat. Což
se nestalo a posoudili jsme jednání z jeho strany jako nekorektní, čímž s ním ani do budoucna
nepočítáme.“
Jaké jsou ambice klubu pro
nadcházející sezonu?
„Nerad bych konkretizoval, kam
přesně chceme dojít. Každopádně chceme hrát co nejlépe,
uvidíme, podle vývoje během roku si můžeme stanovit dílčí
plány.“
Hodně se mluví o častých změ-

nách v kádru, kdy celek nezůstane více než jednu sezonu pohromadě. Myslíte v budoucnu
na to udržet tým pohromadě
pro delší období?
„Nemohu mluvit za své předchůdce, jsem ve funkci teprve
druhým rokem, ale každopádně
máme zájem tým postupně stabilizovat. Ve výběru hráčů ponecháváme trenérovi volnou ruku a
snažíme se domluvit na smlouvě
s hráči, kteří by zapadli do jeho
herního pojetí. Na jedné straně je
ekonomická stránka věci, ale důležité je také, jestli hráč podává
výkony, které od něj očekáváme
a zda si dobře sedne s ostatními
spoluhráči. Pokud se neosvědčí,
musí odejít a nám nezbývá nic
jiného než hledat jinde.“
Budou hrát Orli letos v poháru?
„Na rozdíl od předcházejících let
jsme se rozhodli pro účast ve
Středoevropské lize, kterou hrál
loni Nový Jičín. Rozlosování zatím neproběhlo, jakmile budeme
vědět zařazení do skupin, ihned o
tom budeme fanoušky informovat.“
Jsou už známy týmy pro přípravná utkání?
„Ligovou sezonu zahajujeme 3.
října v Novém Jičíně, doma se
představíme fanouškům poprvé
v zápase s Opavou. Jména soupeřů pro přípravná utkání jsou
zatím v jednání, po stanovení termínů dáme ihned vědět.“ -pez-

Orli představují nové tváře
Basketbalisté výrazně obměnili sestavu, v kádru už jsme
zaznamenali několik příchodů nových hráčů. Při posledním tréninku před odjezdem
na ME osmnáctek v Maďarsku jsme stačili ještě zastihnout trenéra Petera Bálinta
(na snímku), aby nám poskytl
nové informace a podrobnější
popis získaných posil (viz
vpravo na této straně).

obměnit, hráči, kteří si na sebe
už zvykli, nezůstanou spolu
delší čas.
„Určitě se chceme zaměřit na
budování týmu, který spolu odehraje víc jak jednu sezonu. Já
osobně budu mít snahu přivést
sem hráče, se kterými budeme
počítat v dlouhodobějším časovém horizontu. Pokud se u
nich domluvíme na smlouvě,
tak jedině s opcí, kterou později
budeme moci využít.“
V poslední době se hodně mlu- Když skočíme ještě k atmovilo o tom, že je na škodu ka- sféře v týmu během uplynulé
ždý rok tým tak výrazně sezony, kdy se v ulicích města

šuškalo o dvou uzavřených
skupinách hráčů – Američané
a spol. a ti zbylí.
Odešli všichni Američané, kteří
naše barvy loni hájili. Nemůžeme stavět ale jen na českých
hráčích, protože těch je nedostatek. Přesvědčili jsme se, že mít v
mužstvu skupinku hráčů z jednoho státu nejlepší variantou není. Proto chceme jít cestou, kdy
mužstvo složíme z hráčů z několika států, kteří mezi sebou
najdou společnou řeč a vyhneme se tím vytváření nějakých
oddělených skupinek.“ - pez-

Na Hanou zavítá na měsíční
try-out zkušený Ivo Kresta

Vedení BK ani přes léto nelení a
hledá vhodné hráče pro doplnění
kádru. Do prostějovského celku
míří na zkoušku další podkošový
hráč. Po kanadském mladíkovi
jde tentokrát o českého hráče Ivo
Krestu, který tuzemským basketbalovým fanouškům příliš
známý není, neboť drtivou většinu své hráčské kariéry strávil v
zahraničí. Důvodem, proč tento
hráč není pro české fanoušky
příliš známý je fakt, že v devatenácti letech odešel studovat do
USA, kde odehrál čtyři sezóny v
univerzitní NCAA. Na Hanou
tak přichází se zkušenostmi z
americké NCAA či německé nebo francouzské ligy. Prostějovské vedení se tak rozhodlo pozvat tohoto hráče na jednoměsíční try-out během kterého se
ukáže, zda tento hráč dostane nabídku na jednoroční smlouvu v
našem celku či nikoliv.
Ivo Kresta je hráčem na pozici
menšího podkošového hráče nebo i vyššího podkošového hráče,
který je schopný zakončit s vysokou procentuální úspěšností
zpod koše i z větší vzdálenosti.
Především jeho střela ze tříbodové vzdálenosti je na podko-

Ivo Kresta
Výška:
205 cm
Váha:
104 Kg
Datum narození:
12.6.1977
Pozice:
4/5 (pivot)
Národnost: Česká
šového hráče hodně kvalitní.
Po návratu do Evropy si vyzkoušel nespočet lig v Německu,
Francii nebo Švýcarsku a nyní
by se rád vrátil do České republiky a okusil i českou ligu. Vzhledem k pravidlu jednoho českého
hráče na hřišti, které by pro letošní ročník mělo platit, se tak prostějovské vedení rozhodlo vyzkoušet tohoto hráče a podepsalo s ním jednoměsíční try-out.
-pez-

Posily očima trenéra
Eugene Lawrence - nesobecký
rozehrávač s dobrou přihrávkou:
„První podepsaný hráč, na kterého jsem měl v podstatě asi půl
sezony informace, že jde jeho
výkonnost stále nahoru. Jedná se
o Američana, rozehrávače, řekl
bych tzv. rozehrávač s bílou hlavou, který se nebojí pustit míč a
nahrát do vyložené šance, místo
aby si budoval osobní statistiky.
Mluvil jsem dlouhodobě s jeho
trenérem na Slovensku, s kterým
se mimochodem už dlouho
vzájemně známe. Byl to hráč,
kterého jsem si vybral já a doufám, že nezklame naše očekávání a potvrdí svými výkony
slova, jež o něm doposud kolovaly.“
IvoKresta - neznámý hráč na
měsíční zkoušce:
„Já osobně ho neznám. Pobýval
dlouho v zahraničí, je to český
hráč, který se nabídnul sám, že
se vrací do Česka a měl by zájem
u nás hrát. Dohodli jsme se proto na měsíčním try-outu, kdy
uvidíme a zhodnotíme jeho
výkonnost, co je schopen zahrát.

Jde o staršího hráče, zajímá nás
proto, jak na tom bude také kondičně. My se teď v podstatě budeme přesvědčovat, zda se jedná
o hráče, kterého můžeme začlenit do týmu a případně s ním podepsat smlouvu.“
Kyle Landry - potíže na doskoku v loňské sezóně:
„Hledal jsem hráče, který není
jen čistý zakončovatel, ale umí
zahrát dobře v obraně a má dobrý doskok. Delší cestou jsme se
postupně dostali k tomuto hráči,
kdy jsme postupně slyšeli o něm
velice dobré reference, jak po
lidské, tak i basketbalové stránce. Tohle by měl být hráč, který
by měl na tomto postu zacelit tuto mezeru. Dokazoval to už na
univerzitě, ukázal na sebe svými
výkony v polské lize, kde zejména v obranné činnosti a na doskoku se jevil jako velice kvalitní hráč. Viděl jsem ho také na několika videích, kde potvrzoval
reference, které o něm jdou.
Zároveň je to hráč s kvalitou i po
lidské stránce, který by se měl do
týmu rychle aklimatizovat.“
-pez-

„Letošní sezona bude úplně o něčem jiném“
Aneb zmrtvýchvstání hokejistů po příchodu Aleše Flašara
V říjnu 2008 přebíral tým Jestřábů
na pokraji kolapsu se čtyřmi bodu
na chvostu moravské skupiny
druholigové tabulky. Týmovému
vedení se ho podařilo získat jako
volného trenéra, když skončil na
vlastní žádost u účastníka druhé
nejvyšší polské soutěže polských
Katovicích a v tu dobu byl bez angažmá. Ptáte se o kom je řeč? O
spasiteli prostějovských Jestřábů
v minulém ročníku 2. ligy Aleši
Flašarovi. Odchovanec vítkovického hokeje a jako hráč několikanásobný reprezentant zachránil klub v krátké době už podruhé (poprvé v ročníku 2005 –
2006 v baráži o první ligu).

„Jednu věc bych chtěl a to dát
větší prostor odchovancům,
aby to nebyl jen tým se jménem
Prostějov na dresech, ale ať je
vidět, že se jedná o domácí
tým,“ reagoval na rozdíl ve
skládání kádru pro novou sezonu kouč Flašar.
Jak se vyvíjel začátek loňské sezony si určitě většina z nás ještě
dobře pamatuje. První zápas se
Šternberkem (prohra až na samostatné nájezdy v poměru 3:2) ještě
příliš nenapověděla, jak se další
zápasy budou vyvíjet. Následovala však série 11 většinou hladkých
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se musí něco stát. Přemluvili jsme
pana Flašara s tím, že pokud by se
dalších 5 kol prohrálo, tak bychom to odhlásili. To už by nemělo cenu hrát,“ Zdeněk Zabloudil

porážek doma i
venku a pokles na
beznadějně poslední místo v tabulce moravské
skupiny 2. ligy.
Čekání na další
body pokračovalo až do 13. kola,
kdy celek poprvé
v sezoně mohl
ochutnat pocit vítězství. Následovaly však tři velmi těžká utkání s
mužstvy ze špičky tabulky (v Orlové, doma se stále se zlepšujícím
Šumperkem a výlet na led lídra
soutěže z Valašského Meziříčí),
kdy se počet 4 bodů nepodařilo
rozšířit.
„Opravdu jsme přemýšleli, že
se ze soutěže odhlásíme. V tom
trápení jsme nechtěli dál pokračovat,“ předseda klubu Z. Zabloudil k situaci před příchodem trenéra Flašara.
Trenér Chlustina podal demisi a
zůstal pouze v křesle sportovního
manažera, vedení oslovilo zkušeného kouče Aleše Flašara.
„Po 15. kole jsme se domluvili, že

vzpomínal k dění na přelomu listopadu a prosince.
Stejně tak smýšlely obě strany i
při podpisu smlouvy, která byla
provizorně podepsaná na dva měsíce. Aleš Flašar však ukázal svou
profesionalitu, kdy se svým
příchodem oslovil několik hráčů s
žádostí o pomoc, která většinou z
nich byla opětována a stroj se nezadržitelně rozeběhl.
„S tou sebrankou nemá ani
smysl zápas hrát,“ trenér Sršeň
před utkáním 19. kola v Prostějově.
V následujících čtyřech kolech jeho svěřenci předváděli úplně jiný
hokej, nejprve vyrabovali Šternberk výsledkem 4:1, na domácím

KONEČNÁ TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI
1. Salith Šumperk
46 29 2 0 5 10 184:104
2. HC Bobři Val. Meziříčí 46 27 4 0 5 10 209:150
3. SHK Hodonín
46 25 6 0 3 12 187:129
4. HC Orlová
46 23 8 0 2 13 178:148
5. VHK Vsetín
46 22 5 0 3 16 178:144
6. HC Slezan Opava
46 22 3 0 7 14 178:145
7. HC Uničiv
46 20 4 0 4 18 172:163
8. VSK Technika Brno 46 21 3 0 2 20 166:168
9. HC TJ Šternberk
46 20 2 0 6 18 170:174
10. HC Zubr Přerov
46 16 4 0 3 23 144:160
11. HC Nový Jičín
46 13 7 0 5 21 144:160
12. HC Břeclav
46 16 4 0 2 24 144:161
13. SKLH Žďár n/S
46 15 4 0 1 26 136:207
14. HK Jestřábi Prostějov 46 14 4 0 4 24 141:188
15. HC Spartak Pelhřimov 46 14 1 0 4 27 150:209
16. HHK Velké Meziříčí 46 8 2 0 7 29 125:196
ledě si poradili s ambiciozním
Hodonínem 5:1, přivezli bod z utkání s brněnskou Technikou a doma rozebrali tým trenéra Sršně z
Uničova poměrem 6:2, nasbírali
10 bodů z 12 možných a po
dlouhé době se odpoutali ze dna
tabulky. Tabulku základní části si
ještě většina z fanoušků pamatuje,
kdy Prostějov skončil o skóre ze
vzájemných zápasů se Žďárem
nad Sázavou jen těsně před branami předkola play-off, a to jen díky
„výpomoci“ Uničova, který na
Vysočinu k poslednímu utkání základní části poslal tým juniorů,
který tam i přesto prohrál gólem z

96
94
90
87
79
79
72
71
70
59
58
58
54
54
48
35

49. minuty 2:1 a odsoudil jestřábí
letku ke konci sezóny.
„Je mi z toho k blití,“ reakce
trenéra na přístup uničovského
klubu k zápase ve Žďáru.
Celkem se týmu mezi 16. a 30. kolem, v nejúspěšnějším období sezóny, podařilo nashromáždit 27
bodů ze 45 možných, což nás v
minitabulce z tohoto období dlouho drželo na prvním místě, které
jsme nakonec přenechali stále se
lepšícímu Šumperku. Po totální
beznaději z kraje sezóny se diváci
začali vracet do ochozů a jak v kabině, tak v hledišti a hospůdkách
se začalo vážně mluvit o účasti v

play-off. Přestože sběr bodů v podepsali pro tuto sezonu najdete
nadstavbové části se částečně na této stránce), a tak s připomnězpomalil, tým se v některých ko- ním si koučových výsledků od jelech vyšvihl na postupovou 13. ho nástupu do funkce na sklonku
příčku, ale po skončení základní minulého roku, můžeme doufat,
části se musel spokojit jen se 14. že start do sezony vyjde Jesmístem, a tak mu postupové mís- třábům o poznání lépe než loni,
to o skóre ze vzájemných zápasů prostějovský celek bude okupouniklo.
vat jiné příčky tabulky a zaplněné
Loňský ročník je však už za námi tribuny budou s chutí sledovat jea nám klepe na dveře ročník ná- jich utkání. K úvahám o nové sesledující. Celek trenéra Flašara zoně se vrátíme v příštích vyzačíná pomalu získávat finální dáních, kde přineseme aktuální
podobu (soupisku hráčů, kteří už informace o dění v týmu. -pezPokud bychom počítali výsledky mužstev od 16. kola, kdy celek Jestřábů převzal jako hlavní trenér Aleš Flašar, došli bychom k této podobě druholigové tabulky (před nadstavbovou
částí se Prostějov držel na 2. místě za Šumperkem):
1. Salith Šumperk
21 2 4
4 131:67 71
2. VHK Vsetín
17 4 1
9 126:96 60
3. HC Bobři Valašské Meziříčí 16 3 4
8 131:105 58
4. HC Orlová
14 5 2 10 118:100 54
5. SHK Hodonín
13 6 2 11 130:94 53
6. HK Jestřábi Prostějov
13 4 3 11
113:114 50
7. HC Břeclav
14 3 1 13 107:99 49
8. VSK Technika Brno
14 3 1 13 108:114 49
9. HC Slezan Opava
13 1 6 11 115:103 47
10. HC Uničov
13 3 2 13 118:117 47
11. HC TJ Šternberk
12 1 6 12 114:121 44
12. HC Zubr Přerov
10 3 3 16
95:100 38
13. SKLH Žďár nad Sázavou 10 2 1 18
91:143 35
14. HC Nový Jičín
7 5 3 16
95:113 34
15. HC Spartak Pelhřimov
9 1 3 18
96:142 32
16. HHK Velké Meziříčí
5 1 6 19
74:132 27
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Volejbalový turnaj v Křenůvkách rozhodl stolní tenis
Hlavní trofej – živého králíka – si odvezli Tučňáci

Sobotu 18. července si vybrali
za hrací den pořadatelé již sedmého ročníku volejbalového
turnaje v Křenůvkách. Zpočátku to vypadalo, že udělali
dobře. Po odehrání základních skupin však nemile zasáhl do osudu tradičního klání
šestkového volejbalu osud.
Bouřka a přívalový déšť znemožnily dohrání finálových
bojů. Organizátoři však přišli
s originálním způsobem řešení. Využili blízkého kulturního domu a místo volejbalu
si postoupivší mužstva, respektive vybraní zástupci,
střihla ping-pong.
Na antukovém hřišti v Křenůvkách se v sobotu sešlo osm
smíšených družstev, aby si to
rozdala v šestkovém volejbalu.

A bylo proč se snažit. Marcela
Žídková, jedna z hlavních pořadatelek, prozradila Prostějovskému Večerníku: „Kromě klasických cen a pohárů čeká na
nejlepší tým dort a hlavně živý
králík. Mužstva tedy mají o co
hrát.“
Osm družstev bylo rozlosováno
do dvou skupin po čtyřech. Ve
skupině hrála spolu mužstva
systémem každý s každým.
Všechny zápasy ve skupinách
se hrály na dva sety do dvaceti.
Do závěrečných bojů postoupily dva nejlepší týmy z každé
skupiny. O postoupivších rozhodoval počet vyhraných setů,
v případě shody přišlo na řadu
skóre. Od samého začátku se na
antukovém hřišti bojovalo doslova o každý míč. Tradiční

účastníci, kteří se dobře znají, si
nic nedarovali. Obrovským překvapením bylo vyřazení loňského vítěze, týmu K2, už po
základní skupině. Po těžkých
bojích postoupily týmy Tučňáků, Vrbátek, Vrahovic a Haluzářů.
Již při posledním zápasu ve
skupině se na hřiště začal snášet
déšť. To nevěstilo nic dobrého.
Zápas se sice odehrál, ale silný
a nepřestávající liják utnul naděje přítomných diváků na dramatickou podívanou o medaile.
Pořadatelé se po dohodě s týmy
rozhodli, že turnaj dohrají ve
stolním tenise. Každé z mužstev nominovalo jednoho hráče a
ten bojoval za celý tým. Hrálo
se na dva vítězné sety. S náhradní variantou si nejlépe poradil

tým Tučňáků, který zaslouženě
vyhrál a mohl se těšit ze živé
trofeje. Druhé místo obsadilo
družstvo Haluzáři a z bronzové
medaile se těšili hráči Vrbátek.
Vojtěch Trochta z pořádajícího
SK Křenůvky zhodnotil sedmý
ročník: „Jsme spokojeni nejen
my, ale i volejbalisté. Setkali se
zde tradiční účastníci, úroveň
turnaje se rok od roku zlepšuje.
Koho hra pod vysokou sítí baví
a chce změřit síly s jinými družstvy, může přijet do Křenůvek
15. srpna. To se zde koná další
volejbalový turnaj, na kterém
přislíbila účast také senátorka
Božena Sekaninová.“
-topTak už tam spadni!
V Křenůvkách bylo v sobotu veselo nejen volejbalově.

Petanquisté bojovali Taneční škola Hubený skvěle
o body do žebříčku reprezentovala ve Slovinsku

Hrode Krumsín? Že nevíte, o
co jde? Tak se jmenuje sportovní klub, který se specializuje na petanque, hru, která
má původ ve francouzském
středomoří. Právě oddíl z
Krumsína uspořádal v sobotu 18. července 2009 jubilejní
už desátý ročník žebříčkového turnaje v rámci České asociace petanque klubů (ČAPEK). Hráče nezastavil ani liják, který se Krumsínu nevyhnul. Ředitel turnaje, Michal
Rolínek, k počasí řekl: „Není
špatné počasí, je špatně připravený petanquista.“ Hráči
však připraveni byli a turnaj
s malou přestávkou odehráli,
i když počasí jim připravilo
opravdu těžkou zkoušku. Finále končilo až ve večerních
hodinách a pohár pro vítěze si
odnesla trojice Kutý, Grepl a
Kučera.

V sobotu se v petanquové aréně
v Krumsíně odehrál již desátý
ročník turnaje, který pořádal
tamní klub Hrode Krumsín. Na
tradiční setkání přijelo 24 trojic, které byly rozlosovány do
čtyř skupin po šesti týmech. Ve
skupinách každá trojice odehrála pět zápasů, které se hrály
do třinácti bodů. Z každé skupiny postupovala dvě nejlepší
družstva do vyřazovacích bojů.
Bohužel do turnajového klání
nepříjemně zasáhl déšť a vyřazovací souboje musely být na
hodinu a půl přerušeny. Dokonce doprovodný turnaj MCUP pro trojice, které nepostoupily ze skupin, musel být
zrušen.
Nejlépe pavoukem turnaje prošla a se záludnostmi počasí se
vypořádala trojice Kutý, Grepl
a Kučera, která ve finále
hraném do patnácti bodů pora-

zila trojici Miroslava, Michala
a Davida Drmolových. Na třetím místě pak stanul tým ve složení Michálek Tomáš, Michálek Jan a František Kaplánek.
Michal Rolínek, ředitel turnaje,
řekl na závěr Prostějovskému
Večerníku: „Začali jsme hrát o
půl desáté, časový harmonogram rozpočítaný na téměř sedm hodin hry nám trošku
zkomplikovalo počasí a museli
jsme na chvíli turnaj přerušit.
Přijela většina hráčů, kteří jezdí do Krumsína dlouhodoběji.
Turnaj si zakládá na tom, že jde
o pohodové setkání, ne žádné
honění se za každým bodem.“
Kdo sobotní turnaj navštívil,
tak ví, že motto turnaje „Nehoňme se za body, užijme si pohody“ platilo, i když počasí pro
petanque nebylo nejlepší.
-top-

Taneční škola Hubený reprezentovala Prostějov i Českou
republiku na evropském šampionátu v disciplínách HIP
HOP, Electro boogie a Breyk
dance. Soutěž proběhla v prvních červencových dnech ve
Slovinsku v přístavním městě
Koper. Soutěž věnovali pořadatelé památce králi popu a
průkopníku street dance Michaelu Jacksonovi.
Evropské soutěže se zúčastnilo
25 zemí, které vyslaly celkem
2.200 nejlepších tanečníků, kteří soutěžili v různých kategoriích – sólo, duo, malé skupiny,
formace, produkce.
Šampionát sekonal pod hlavičkou Mezinárodní taneční federace IDO, kterou zastupovala
IDO Executive Secretary Kirsten Dan Jensen.
„Prostějovskou Taneční školu
Hubený zastupovalo 13 tanečníků, kteří si svou nominaci
vybojovali z mistrovství ČR. V
obrovské konkurenci obstáli
naši tanečníci více než na
výbornou. Získali jsme čtyři finálová umístění, což považujeme za velký úspěch vzhledem k
tomu, že tanečnímu stylu HIP
HOP se věnujeme pouze jedenkrát týdně,“ pochválila své
svěřence Kateřina Hubená.
„Vzhledem k tomu, že se za několik posledních let evropského
šampionátu nikdo z prostějovských a vůbec českých tanečníků do finále neprobojoval a
neumístil ve finále, je to opravdu obrovský úspěch. Přitom každá sólová či párová disciplína
měla ve své kategorii přes stovku soutěžících, takže umístění

do šedesátého místa bylo
úspěch, bylo to umístění v „lepší polovině.“ A čtvrté místo
dua Kristýny Hlostové s Michalem Zatloukalem je doslova
senzací,“ nešetřila superlativy
Katka.
Ve finále se ještě umístili Denisa Pernicová a Vladislav Podloucký na finálovém 6. místě ve
svých kategoriích, malá skupina YEAH YEAH obsadila ve finále 5. místo. Neztratili se ani
další prostějovští tanečníci –
Alžběta Vrtalová vybojovala14. místo, Iveta Kabilková
rovněž 14. místo, malá skupina
DON´T GIVE UP vytancovala
16. místo. Nezklamali ani další
tanečníci - Terezie Kohoutková,
Monika Nevrlá, Nikola Zavřelová, Michal Zatloukal a další.

Děkuji tímto všem našim tanečníkům za výbornou reprezentaci, kolektivu TŠH a rodičům
za odborný i laický dozor a velký dík patří i Olomouckému
kraji, který naše tanečníky již
několik let podporuje.
„Děkuji tímto všem našim tanečníkům za výbornou reprezentaci, kolektivu TŠ Hubený a rodičům za odborný i laický dozor. Velký dík patří i Olo-

mouckému kraji, který naše tanečníky již několik let podporuje,“ shrnula trenérka Kateřina
Hubená.
Celkově nejúspěšnější zemí se
stalo s dvaadvaceti medailemi
pořádající Slovinsko, následovali Dánové, Velká Británie,
Rusko a Nizozemí. V září pojedou prostějovští tanečníci na
mistrovství světa HIP HOP,
které pořádá Polsko.
-jp-

Taneční škola Hubený zve zájemce o tanec
k zápisu na taneční sezonu 2009 / 2010
ve STŘEDU 22. 7. OD 17 do 18 hodin
V BUDOVĚ AK, BULHARSKÁ 1 V
PROSTĚJOVĚ. INF: 602 755 856

Koupelky 2009 hostily poprvé turnaj mixů!
Trojice Martin Pírek, Karel Pírek a Vladimír Marcian loňský triumf nezopakovala. Jejich naděje skončily
ve čtvrtfinále.

Zřejmě nejoblíbenější kategorii mixů uzavřeli první třetinu
letošní letní soutěže pořadatelé
z Beach Sportu Prostějov. Přes
nepříznivou předpověď počasí
se na prezentaci turnaje dostavilo 13 dvojic.
Hrálo se ve třech skupinách, z nichž do závěrečného osmičkového pavouka postoupily z pětičlenné skupiny dvojice Novák –
Korhoňová B., Kovavalovský
Ra. – Štěpánková a Korčák – Navrátilová, ze čtyřčlenné skupiny
B pak dvojice Khýr – Balunová
M. a Krčmař – Korhoňová B. a ze
skupiny C pak Janečka – Balunová a Heinisch – Lišková. Ze závěrečných bojů pak vzešli vítězně
Bronislav Khýr s Martinou Balunovou, která tak navázala na vítězná mixová tažení se svým dosavadním spoluhráčem Pavlem
Galíčkem. V sobotním finále,
které bylo až posledních deset
míčů provázeno vydatným deštěm, nakonec méně úspěšnou
byla perspektivní dvojice Ondřej
Novák – Barbora Korhoňová. Za
nimi na třetím místě skončila starší sestra Barbory Kateřina, která
hrála ve dvojici s Jakubem
Krčmařem. Čtvrtými byli Radim
Kovalovský s Anetou Štěpánkovou.
-pez-
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Lukostřelecký Memoriál
Luboše Sovíčka ve Vojtěchově

V sobotu 4. 7. 2009 se vyznavači terénní lukostřelby se sešli ve Vojtěchově, kde tamější oddíl
LK Mohykán pořádal 7. ročník memoriálu Luboše Sovíčka. Před zahájením závodu minutou ticha
uctili památku Luboše Sovíčka, zakládajícího
člena LK Mohykán a kamaráda prostějovských

Mladší žáci Pavel Zapletal a Lukáš Vavrečka
na Memoriálu Luboše Sovíčka

lukostřelců.
Okruh terénní lukostřelby tvoří 12 terčovnic, rozmístěných v terénu, na které se střílí z různých
vzdáleností. Vzdálenost terče od mety si musí lukostřelec odhadnout sám. Závodu se vedle dospělých zúčastnili i žáci.
-pez-

Výsledky memoriálu:
Kategorie muži:
1. Böhm Karel
Sokol Kostelec
310 bodů
2. Jančík Jakub
Sokol Kostelec
303 bodů
3. Kubica Jakub
LO Prostějov
285 bodů
Muži kladkový luk:
1. Verner Petr
Start Brno
362 bodů
2. Hudec Miroslav LO TJ OP Prostějov322 bodů
3. Debnár Bohuš
Právník Bratislava 320 bodů
Ženy:
1. Majarová Hana LO Prostějov
304 bodů
2. Bebnářová Jana LO Mar. Hory
287 bodů
3. Hegedüsová Zdena Sokol Kostelec
270 bodů
Kadeti:
1. Magyagár Jiří
LO TJ OP Prostějov 254 bodů
Dub Vojta
LO TJ OP Prostějov 254 bodů
Žáci:
1. Musil Petr
LO TJ OP Prostějov273 bodů
2. Vavrečka Lukáš LO TJ OP Prostějov255 bodů
3. Zapletal Pavel
LO TJ OP Prostějov236 bodů
Senioři:
1. Špičák František Sokol Kostelec
249 bodů
2. Dadák Vladimír LK Vojtěchov
247 bodů
3. Hejcman Jiří
LK Vojtěchov
194 bodů

Lukostřelci závodili doma
Výsledky:
Finále muži (kladkový luk)
1.Verner Petr
Start Brno 1370b /os.rek/
Finále muži (referenční luk)
1. Kovář Kamil LO Prostějov 1276b /os.rek/
2. Meluzín Ondřej SKP Vsetín 1271b/os.rek/
3. Böhm Karel Sokol Kostelec 1175b
Finále ženy + kadeti
1. Čarnogurská Ivana 1.SŠLK Petržalka
1140
2. Dub Vojtěch LO Prostějov 1063b
3. Vrážel Dominik SKP Vsetín 1043b
Finále kr.
1. Meluzín MiroslavSKP Vsetín 590b
2. Robová Magda LO Prostějov 582b
3. Trávníček Jiří LO Prostějov 555b
Finále žáci
1. Musil Petr
LO Prostějov 1195b/os.rek/
2. Hrdlička Tomáš LO Prostějov 1194b
3. Halmo Kryštof LO Prostějov 1032b
Finále žáci kr.
1. Rajtr Zdeněk LO Prostějov 555b
2. Vavrečka Lukáš LO Prostějov 522b

Dne 11. 7. 2009 byl lukostřelecký oddíl pořadatelem dalšího ze závodů domácí soutěže na
lukostřelnici TJ OP. Počasí, které v letošní sezóně moc lukostřelbě nepřeje, se umoudřilo, a
závod proběhl za příznivých podmínek.
V tomto závodě padlo několik osobních rekordů.
Nejhodnotnější výsledek nastřílel domácí závodník Kamil Kovář, který si v tomto roce již po třetí
zlepšil osobní výkon na 1276 bodů, který ho přibližuje ke splnění reprezentačního limitu B.
Osobní rekord si ještě vylepšil Petr Verner z Brna
v kategorii kladkový luk (nástřelem 1370 bodů ze
1440 možných). Zlepšení osobního rekordu také
zaznamenal Ondra Meluzín ze Vsetína a v kategorii starších žáků Petr Musil. „Že se na naší lukostřelnici dosahuje výborných výsledků, nás samozřejmě těší. Tím také stoupá u závodníků obliba závodů, které náš oddíl pořádá. A když i naši
zástupci dosahují výborných výsledků, tak je radost dvojnásobná,“ uvedla spokojená Magda Majarová, předsedkyně lukostřeleckého klubu TJ
OP Prostějov.
-pez-
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Jana Horáková celkově čtvrtá v seriálu ME
Chystá se na mistrovství světa k protinožcům do Adelaide
Závodnice z Tištína, účastnice
olympiády v Pekingu, hájící
barvy SKC Prostějov, kterou
podporuje také marketingová
agentura TK Plus, dosáhla nakonec pro ni „jen“ na celkové
čtvrté místo, ale v konkurenci
závodnic, které letos v závodech
mistrovství Evropy s ní soupeřily, se dá hovořit o úspěšné sezóně.
Letošní seriál ME v BMX původně čítal 16 závodů, ale díky finanční krizi byly dva závody v
Maďarsku zrušeny, takže závodnice nakonec musely absolvovat
14 závodů, z toho do konečného
pořadí se započítávalo 12 nejlepších výsledků.
Poslední dva závody hostilo městečko Frederica v Dánsku. Závody se konali v hale v areálu výstaviště, což znamená pro každého
neznámá trať. Jana Horáková se v
sobotním závodě probojovala do
finále ze druhé pozice. Finále Jana
odstartovala na čtvrtém místě,
když v první zatáčce se jí podařilo
předjet dvě holandské závodnice
perfektním manévrem (z venku na
vnitřek) a dostat se tak na druhé
místo. Druhou pozici se Janě podařilo udržet až do cíle, což znamenalo v sobotním závodě krásnou stříbrnou medaili. Na druhou
stranu však pocity z dobře odjetého závodu narušoval fakt, že už
bylo také jasné, že v celkovém pořadí Jana zůstane na čtvrtém místě,
ať už dopadne nedělní závod jakkoliv, protože na prvním místě dojela francouzská závodnice, která
se do té doby pohybovala na dosah
na třetí pozici v celkovém pořadí.
V neděli se Jana do finále probojovala ze třetí pozice. Finálová jízda
byla taktéž ve znamení první zatáčky, ale bohužel jak v sobotu
prostějovská bikrosařka na ní vydělala, tak v neděli průjezd přinesl
opačný efekt. Horáková se do první zatáčky přiřítila na třetím místě,
ale bohužel z venkovní dráhy,
když se pod Janu stačila vmáčknout již zmiňovaná Francouzka,
která Janu podržela na venkovní
straně hodně dlouho, takže se pod
ni dostali další závodnice a Jana se
propadla až na 7. místo. Do cíle
však ještě zabojovala a podařilo se

jí nakonec posunout o dvě příčky a
dostat se na 5. místo.
S výkonem v Dánsku byla Jana
nakonec spokojená, předvedla
dobré a vyrovnané výkony, které
se proměnily jednou ve stříbro a
podruhé v 5.místo, což odpovídá
výkonu a vyrovnané konkurenci
na špici, i když Francouzky měli
letos o trochu navrch, když v celkovém pořadí obsadili první
3.místa.

Celkové pořadí Mistrovství Evropy - BMX Ženy
(finálová osmička):
1.místo Eva Ailloud - Francie
2.místo Laetitia Le Corguille-Francie
3.místo Manon Valentino Francie
4.místo Jana Horáková CZ
5.místo Willy Kanis NL
6.místo Aneta Hladíková CZ
7.místo Magalie Potieres Francie
8.místo Lieke Klaus NL
Umístění Jany Horákové na
jednotlivých závodech ME:
1. Zwolle-NL - 10. místo
2. Zwolle-NL - 3. místo
3. Klatovy-CR - 3. místo
4. Klatovy-CR - 8. místo
5. Crazzo-Itálie - nezúčastnila
se (SP MTB)
6. Crazzo- Itálie - nezúčastnila
se (SP MTB)
7. Dessel-Belgie - 4. místo
8. Dessel-Belgie - 4. místo
9. Sandnes-Norsko - 5. místo
10. Sandnes-Norsko - 3. místo
11. Cheddar-Anglie - 1. místo
12. Cheddar-Anglie - 4. místo
13. Fredericia Dánsko
- 2. místo
14. Fredericia Dánsko
- 5.místo

„Seriál závodů ME byl hodně
náročný, 14 závodů je hodně a naštěstí vedení UEC se rozhodlo
vrátit soutěž na 12 závodů, to znamená 6 víkendů, já bych přivítala
to vrátit na 10 závodů,“ uvedla po
skončení posledního závodu Jana.
„Letošek byl hodně extrémní, protože jsem bikros kombinovala s

horskými koly, takže jsem byla
skoro každý týden od začátku
dubna někde na závodech,“ pokračovala v hodnocení. „Také
bych ráda poděkovala všem sponzorům, protože díky nim by se mi
celý seriál závodů nepodařilo odjet.“

Sponzoři Jany Horákové: TK
plus, Rubena, SKC Prostějov ve
spolupráci s městem Prostějov a
další.
„Já tady mluvím jako by bylo po
sezoně a teprve dva největší vrcholy mě čekají a to MS v BMX v
australském Adelaide (za 14 dnů)
a první týden v září MS v MTB
rovněž v Austrálii v hlavním městě Canbera,“ zůstává ve střehu
prostějovská závodnice. „A mezitím ještě druhý
závod světového poháru v Jihoafrické republice, který je již kvalifikací na příští OH, kdy se začínají vyjíždět body za jednotlivé
státy. Tak doufám, že forma a energie vydrží a budu se moci poprat o
příčky nejvyšší. Kdyby se podařilo alespoň vylepšit o jedno místo z
předchozího MS (4. místo v Číně)
byla bych hodně moc spokojená,
ale základ je finálová osmička,“
přemítá své šance na nadcházejících vrcholech sezony Jana.
-pez-

Letos podvanácté nejlepší mladí tenisté a tenistky do Prostějova
Za dva týdny začíná Mistroství světa tenistů do 14 let
Ve dnech 3.- 8. srpna se stane areál tenisových kurtů u Hotelu Tenis Klub v Prostějově už po dvanácté hostitelem Mistrovství světa chlapců a dívek v tenise. Zúčastní se ho 16 nejlepších mladých
celků chlapců a stejný počet družstev dívek. „Na mistrovství se sejde opravdu špička mladých tenistů a tenistek do 14 let, týmy, které se vybojovaly postup v kvalifikacích jednotlivých světadílů,
takže budeme moci vidět i týmy z pro nás exotických zemí jako Peru, Jižní Korea, Kazachstánu nebo Chile,“ prozradila pro Večerník jedna z organizátorek světového mistrovství petra Prchalová-Langrová. „Dětem se tu zatím vždy líbilo, řada kapitánů se sem se svými týmy, pokud projdou zónovou kvalifikací, ráda vrací,“ doplňuje bývalá tenistka.
CHLAPCI:

DÍVKY:
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Ohlédnutí za sezonou FbC Playmakers ve 2. lize

Trio z Hané v čele druhé ligy, Playmakeři nechyběli!
Druholigová tabulka ročníku vyššími čísly v počtu nahrávek.
2008-2009 dospěla do překva- Letos jich nasbíral 19. Ofenzívu
pivé podoby. Na prvních třech se podařilo letos i doplnit obránmístech totiž figurují celky z ci. Nejvíce spolupráce vykázal
Hané. Kroměřížský celek Po- Milan Fojt s 15 body, druhý skočenic postoupil do první ligy. nčil Vašut s body dvanácti. Oba si
Druhý skončil Přerov a na tře- připsali čtyři gólové zásahy. Jedtím se umístil prostějovský tým nu trefu v sezóně zaznamenali i
Žák s Ťuikem.
Playmakerů.
Finální podoba tabulky tak určitě
nejvíce radosti donesla právě na Nejméně postradatelným
Hanou, mezi kterými nechybí hráčem letos Sedláček!
ani prostějovské FbC. Playma- Statistika družstva, vypovídající
keři letos dokázali nastřílet výši pozitivního přínosu pro muvýrazně nejvíc branek, a potvrdi- žstvo, je ve většině případů s
li svoji silnou ofenzivní stránku. kladnou bilancí. Výborným výSice až třetí skončil v kanadském sledkem se může honosit hned
bodování Daniel Miczek se zis- čtveřice hráčů. Těm se podařilo
kem 43 bodů za 27 branek a 16 překročit kladnou bilanci s poKanadské bodování soutěže
( kurzívou jsou označeni hráči FbC Playmakers Prostějov):
#
Jméno
Počet zápasů
Góly Asistence Body
1.
Lukáš Uhrinovský
17
30
14
44
2.
Marek Zapletal
16
24
20
44
3.
Daniel Miczek
20
27
16
43
4.
David Varga
20
26
10
36
5.
Zdeněk Fojt
18
13
19
32
6.
Libor Čmela
18
17
14
31
7.
Karel Šamonil
18
20
10
30
8.
Miroslav Sedláček
19
18
12
30
9.
Marek Bouda
20
15
15
30
10. Lukáš Koutník
20
7
22
29
...
21. Jan Hél
10
15
6
21
41. Milan Fojt
20
4
11
15
59. Michal Vašut
18
4
8
12
73. Jakub Krnáč
5
5
3
8
103. Jakub Řehulka
6
3
2
5
109. Josef Ťuik
20
1
4
5
141. Michael Žák
20
1
2
3
156. Rudolf Liška
2
2
0
2
160. Jan Páleník
5
1
1
2
210. Jiří Zakopal
4
0
0
0
asistencí, ovšem právě díky vyrovnané potenci všech spoluhráčů. Duo z Počenic Uhrinovský
– Zapletal tak o prvenství bojovali až do samotného závěru.
Prostějov už dávno netáhne pár
individualit, což nasvědčuje i
fakt, že právě pětice útočníků
stojí mezi deseti nejlepšími hráči
v produktivitě soutěže.
Za střelecky aktivním Miczekem
je Sedláček s 18 góly. Čmela má
o jeden přesný zásah méně. S
patnácti brankami se pyšní Hél a
Bouda, u prvně jmenovaného
však třeba připomenout, že absolvoval pouze polovinu sezóny.
O dva méně má pak kapitán Prostějova Zdeněk Fojt, který naopak patří k hráčům s tradičně nej-

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tabulka užitečnosti jednotlivých hráčů FbC Playmakers:
Jméno
Zápasy
+
+/Miroslav Sedláček
19
68
37
+31
Zdeněk Fojt
18
61
32
+29
Milan Fojt
20
72
45
+27
Daniel Miczek
20
67
42
+25
Michael Žák
20
58
45
+13
Jan Hél
10
31
25
+6
Marek Bouda
20
65
60
+5
Libor Čmela
18
57
53
+4
Jiří Zakopal
4
6
4
+2
Michal Vašut
18
59
59
0
Josef Ťuik
20
60
61
-1
Rudolf Liška
2
5
6
-1
Jakub Krnáč
5
13
16
-3
Jakub Řehulka
6
12
16
-4
Jan Páleník
5
10
15
-5

chlup stejní jako loni. Tentokrát
byli druhým nejlépe bránícím
mužstvem. Úspěšnost zůstala na
77 %. Přesilové hry v letošním
roce byly jako na houpačce. Nejprve v pohodě hrající Playmakeři bořili rekordy, které se vyšpl- A-team2009 – zleva nahoře: Jakub Řehulka, Jan Hél, trenér Milan Fojt, vedoucí družstva Josef Ťuik, Michael
hali v polovině až na třiašedesát Žík, Mark Bouda, Miroslav Sedláček, Libor Čmela, kapitán Zdeněk Fojt. Zleva dole: Michal Vašut, Tomáš
procent. Ovšem druhá půlka se- Krátký, Jakub Krnáč, Jan Páleník, Daniel Miczek, Luděk Kolář.
zóny, značně ovlivněná pauzou z
Mistrovství světa, výrazně poka- práce stále na poloviční spokoje- prudce stoupá a to je dobrý po- ně, nestalo. Slavit může Horní
zila úspěšnost a nasazení v počet- nosti. Odraz na tom má i stabilní tenciál do budoucna. Jeho nomi- Suchá, která už podruhé unikla
Zlým mužem znovu Čmela!
výkonnost brankářů. Nejúsp- nace na nováčka roku z řad Play- katovi ze špalku. Hattrick Brno
Počet trestných minut u jednotlivých hráčů:
ěšnějším se nakonec stal Tomáš makerů není náhodná.
prokázal svoji kvalitu a vítěz#
Jméno
Zápasy
2
5
ČK Minut
Krátký, jehož průměr byl až na
stvím nad Klobouky nakonec s
1.
Libor Čmela
18
6
0
0
12
Přerov
více
než
optimistický.
Spokojenost?
Na
Hané
určitě!
poklidem dohrával s Prostějo2.
Miroslav Sedláček
19
5
0
0
10
Nakonec se musel spokojit s Tabulka nakonec dopadla prak- vem. Tým vedený kapitánem
3.
Jan Páleník
5
4
0
0
8
průměrem 4,80 na zápas.Čisté ticky téměr dle předpokladů. Se Vargou obsadil šesté místo, což
4.
Milan Fojt
20
4
0
0
8
konto si v tomto roce připsal soutěží se loučí Vsetín, jehož če- určitě pro brněnský celek není k
4.
Josef Ťuik
20
4
0
0
8
Martin Bouda za výhru 7:0! To- ká dozajista i redukce řad, a slou- zahození. Naopak pokles zazna6.
Jan Hél
10
3
0
0
6
máš Krátký pak v posledním ko- čení rezervního týmu s A-mužst- menal Panhters Otrokovice. Nej7.
Marek Bouda
20
3
0
0
6
le nepustil za svá záda žádnou vem v jeden celek. O vzájemný prve přišel o ambice na postup a
8.
Zdeněk Fojt
18
2
0
0
4
střelu, ovšem odchytal polovinu zápas, ale nic neřešící v danou nakonec se musel smířit až s
9.
Daniel Miczek
20
2
0
0
4
utkání.
chvíli, padají Kloubouky i Gulli- pátou příčkou. Před Jižany šli
10. Jiří Zakopal
4
1
0
0
2
Dobrý dojem udělal i Luděk Ko- vers Brno. Naopak více se čeka- Petrovice, loňský novic, který
11. Jakub Řehulka
6
1
0
0
2
lář, jenž ve svém premiérovém lo od Znojma. To se nakonec za- herně drží převážně defenzivní
12. Michal Vašut
18
1
0
0
2
vystoupení slušně naznačil stav chránilo na úkor výsledků z ba- pojetí. Z první ligy navíc spadly
čtem absolvovaných utkání 13. Michael Žák
20
1
0
0
2
na další rok. Jeho forma ho po- ráže. Znojmo mohl poslat do ni- celky Blanska a Hrabové, které s
(většinou 20), a výrazně stojí za 14. Rudolf Liška
2
0
0
0
0
letošním úspěchem. O užite- 15. Jakub Krnáč
stavila až do základní sestavy žší soutěže pouze neúspěch Po- ambicemi za rok mohou pěkně
5
0
0
0
0
čnosti pro mužstvo by se dalo
Playmakerů. Jako na houpačce čenic v baráži, což se naštěstí pro zamíchat.
-pezpsát hodně, nás však zajímá její Pro tohoto hráče „obhajoba“ z lo- ních výhodách. Ta nakonec kles- však dopadl Martin Bouda, jehož
Konečná tabulka 2. ligy:
lídr. Nejvíce černé práce odvedlo ňské sezóny už v trestech nebyla la na polovinu, tedy kolem 30%. výborné výkony zastínily něko1.
Kozel Počenice 20 16 2 2 50 112 72 +40
trio Miroslav Sedláček, Zdeněk tak výrazná. Loni s 37 minutami Což i tak je uspokojující číslo.
likrát výpadky. Tomáš Krátký
2.
FBC Sokol Přerov 20 13 2 5 41 102 73 +29
Fojt a Milan Fojt. Trojice hráčů Libor Čmela ovládl nelichotivou
stabilně podává výborné výsled3.
FbC Playmakers 20 10 4 6 34 130 105 +25
hraje už několik let spolu a jejich statistiku trestů. Letos sice nejtre- Brankáři? Stále problém, chy- ky v juniorské 3.lize, ovšem zde
4.
Z.F.K. Petrovice 20 10 3 7 33 96 81 +15
výsledky znovu nabrali patřičný stanější, avšak s pouhými dva- bí dlouhodobá výkonnost!
mu ještě stále chybí kvalita, ze5.
Panther Otrokovice20 11 0 9 33 93 89
+4
parametr. Čtvrtý Miczek slepuje nácti minutami. Dá se říci, že i Prostějov sice zapracoval na de- jména v délce provedení. Někdy
6.
SC Hattrick Brno 20 8 3 9 27 71 84 -13
trojici v koncovce. Sedláčka vy- zde se Playmakeři lepší. Loni na- fenzivní činnosti, ale i tak je stále dokáže mužstva pořádně pozlo7.
Horní Suchá
20 8 2 10 26 85 106 -21
nesla do čela užitečnosti právě sbírali o 35 minut více. Miroslav číslo vysoké. Letos inkasoval bit, a potom si vybere malou sla8.
TJ VHS Znojmo B 20 7 3 10 24 86 84
+2
absence s Přerovem (4:12). Ten Sedláček měl o jeden trest méně méně branek, avšak obranná bší chvilku. Jeho výkon však
9.
Gullivers Brno
20 7 2 11 23 82 89
-7
se ziskem 31 plusových bodů a zůstal druhý. Jan Páleník se naStatistika brankářů:
10. Hukot Klobouky 20 7 2 11 23 74 89 -15
prokázal, že patří k nezbytné sou- opak vyšvihl v posledním zápase #
Jméno
Zápasy Min
V R P Branek Průměr 11. TJ MEZ Vsetín 20 1 1 18 4 70 129 -59
části mužstva. Druhý skončil o až na třetí pozici. Absolvoval si- 1.
Tomáš Krátký
9 337,5
6 1 1
36 4,80
Červená – postup, zelená – sestup, modrá – udržení se v baráži
dva body méně kapitán Zdeněk ce málo zápasů, za to trestů bylo 2.
Martin Bouda 14 495
4 2 5
61 5,55
( za názvem mužstva v prvním sloupci zápasy, výhry, remízy, prohry,
Fojt. Třetí potom o další dva bo- požehnaně.
3.
Luděk Kolář
2 67,5
1 1 0
8 5,33
body, +, -, +/dy níže jeho bratr Milan,který byl Playmakeři byli v oslabení na
u nejvíce vstřelených branek z
celého mužstva. U nováčků nejvíce zazářil Jakub Krnáč, jenž se
dokázal prosadit hned pětkrát.
Jeho přínos pro mužstvo směrem
dopředu napovídá o budoucnosti
samotného hráče, avšak je stále
třeba zapracovat na defenzivní
činnosti. Ta ho trochu zanesla do
stínu.

Pohár Drahanské vrchoviny Prostějovští cyklisté měli medailové žně
pokračoval V BUKOVÉ Na velodromu proběhlo MČR mládeže v dráhové cyklistice
Seriálu závodů Poháru Drahanské vrchoviny MTB XC
Merida – Delikomat – Grena
Cup 2009 má rovněž tři závody na území prostějovského
regionu. V pořadí druhý závod
se jel v Drahanech, v pořadí
šestý závod odjeli závodníci na
horských kolech v sobotu 11.
července v Bukové a celý seriál
uzavře závod v Protivanově.
Pohár Drahanské vrchoviny má
celkem 10 závodů, Velká cena
Bukové odstartovala již druhou
polovinu. Na start se postavilo
celkem 148 jezdců ve 14 věkových kategoriích mužů a žen –
mladší a starší žáci a žákyně, junioři, dospělí, veteráni nad 50 let.
Terén byl po vytrvalých deštích
poměrně blátivý, část trasy vedla
pastvinami s náročnou pasáží v
bukovském lomu. Hlavní rozhodčí Erik Řezník měl i tentokrát
celé startovní pole pod kontrolou.
„Stejně nepříznivé počasí postihlo Velkou cenu Bukové už
vloni. To přestalo pršet těsně
před závodem, rozhodčí dokonce zvažovali, zda se start nezruší.
Letos pršelo den předem, terén Soustředění těsně před starbyl místy rozbahněný, ale neby- tem
Vítězové podle jednotlivých kategorií:
Dívky – Kristýna Kolářová – Kořenec, Adéla Trnková - Žďárná,
Anna Tlamková - Okrouhlá, Nikola Hlubinková – Suchý.
Juniorky – Eva Zemánková – Moravec Sokol Benešov
Ženy – Šárka Chmurová – Ostrava
Hoši – Adam Prokeš –Brno, Jan Fojt – Bořitov, Patrik Kolář –
Kořenec, David Obdržálek – Hulín
Junioři – Jan Pospíšil – Lipůvka
Muži hobby – Jan Hloušek – Brno
Muži Elite – Jan Jobánek – Brno
Masters do 50 let – Martin Šíma - Ostrava
Masters nad 50 let – Jiří Sedláček – Ostrava

Mladí cyklisté všech věkových
kategorií ze různých koutků republiky se v uplynulém týdnu sešli na prostějovském velodromu,
kde se účastnili Mistrovství České
republiky v dréhové cyklistice.
Podle reakcí předsedy oddílu pa-

lo to zas tak hrozné. V Bukové
zřejmě závodníkům štěstí nepřeje,“ shodovali se mnozí cyklisté
před startem.
Těžká dráha prověřila všem
závodníkům jejich síly, mnozí si
sáhli až na samé dno. Mladší žáci
měli vyměřenu trasu v délce 350
metrů, starší žáci 1.400 metrů,
nejstarší pak 3 kilometry stejně
jako ostatní věkové kategorie. Ti,
co rozbahněnou trať zvládli,
zvítězili nakonec sami nad sebou.
-jp-

na Petra Šrámka a sportovní ředitele SKC Prostějov jsme mohli
usuzovat, ze s výkony svých
svěřenců jsou nadmíru spokojeni.
„Myslím si, že výsledkově můžeme být nadmíru spokojeni, každý
den jsme brali v jednotlivých ka-

tegoriích alespoň dvě zlaté, ani
jsem ty medaile nestačil spočítat,“
s úsměvem se během posledního
klání, bodovacího závodu juniorů, pan Šrámek. „Jediné, co mne
trochu mrzí, je slabší účast v kategoriích žáků a kadetů, protože

pouze 15 žáků neznačí do budoucna dobrou perspektivu,“ posteskl si. „Myslím si, že organizačně se nám mistrovství vydařilo,
výsledkově můžeme být nadmíru
spokojeni. Je to pro nás výzva do
budoucna,“ dodal Šrámek.

