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Utajený HRDINA z aquaparku TRAGÉDIE na dálnici
Zachránil topící se dítě!
Stal se hrdinou okamžiku,
přesto o něm nikdo nemluví,
nikdo ho nepochválil a kupodivu mu nikdo ani nepoděkoval. Řeč je o jedenáctiletém
Martinu Palmovi z Držovic.
Právě jemu se do konce života
vryje do paměti pár vteřin,
které rozhodly o záchraně pětiletého klučiny. Ten předminulé úterý zřejmě ztratil v
bazénu prostějovského aquaparku vědomí a bezvládně zůstal ležet u dna pod hladinou.
Jako jediný si toho všiml
právě Martin, který neváhal a
okamžitě
pro
mladšího
chlapce skočil. Rychle ho vytáhl nad hladinu a na břehu
ho předal do té doby nicnetušícím plavčíkům. Obrazně řečeno, bylo za pět minut
dvanáct!
"Všechno se odehrálo v bazénu,
kde obrovský míč uměle vytváří
velké vlny. Šel jsem okolo s kamarádem a oba jsme se rozhlíželi, jestli v bazénu neuvidíme
nějaké známé spolužáky. Najednou jsem zpozoroval malého
kluka, jak leží pod vodou skoro
u dna. Nejdřív jsem si řekl, že se
potápí nebo zkouší, jak dlouhou
vydrží pod vodou. Pak jsem ale
spatřil, že má otevřené oči i pusu
a nevycházejí od něho žádné
bubliny, tudíž zřejmě ani nedýchá. Vůbec jsem se nerozmýšlel
a skočil pro něho," vyprávěl
nám jedenáctiletý Martin Palma.
"Chytil jsem ho za pas a vytáhl
nad hladinu. Měl úplně fialové
rty a skutečně nedýchal. Z vody
nám pak oběma pomohl na břeh
nějaký pán, který bezvládné
chlapcovo tělo odnesl plavčíkům," dodal Martin. A jak jsme
se dozvěděli, právě Martin byl
bezprostředně po svém hrdinském činu v šoku. Tomu zas ale
pomohl zmiňovaný kamarád,
který ho celého bledého a rozklepaného dovedl rovněž k
plavčíkům k ošetření. "Když mě
kluci volali a vykládali mi o
tom, běžela jsem za plavčicí a

Martin Palma se stal utajeným hrdinou okamžiku, kdy na poslední
chvíli vytáhl z vody topící se dítě.
zeptala se jí, jestli to byl skutečně můj syn, kdo chlapce vytáhl z vody. Plavčice mi to
potvrdila, že prý nebýt Martina,
nikdo by si topícího se chlapce
zřejmě nevšiml," řekla Martinova maminka Petra Palmová.
Plavčíci pak pětiletého klučinu
ošetřili, předtím ale ještě zavolali rychlou zdravotní službu. To

už chlapec komunikoval s okolím a do tváří se mu postupně
vracela ta správná červená
barva. Přesto neustále plakal a
volal maminku.
"Nestojíme o žádnou slávu, můj
syn nezachránil chlapci život
jenom proto, aby byl chválen.
Ale přesto mě tak trochu mrzí,
že zřejmě ani maminka toho

chlapce neví, kdo ho skutečně z
vody vytáhl a zachránil ho. Na
svého Martina jsem ale strašně
pyšná," svěřila se Večerníku
Petra Palmová.
O záslužném činu do této doby
utajeného hrdiny jsme informovali i místostarostu města Miroslava Pišťáka. "Zjistím si
okolnosti a věřte, že budu první,
kdo bude chtít tomuto zachránci
potřást rukou a poděkovat mu za
čin, nad kterým neváhal a prostě
ho udělal. Bohužel, zatím jsem
o tomto případu informován
nebyl, jinak bych to udělal už
dávno," sdělil nám prostějovský
místostarosta.
O pravém hrdinovi neměl potuchy ani ředitel prostějovské záchranky Pavel Holík. "V úterý
14. července nám krátce před
třetí hodinou odpolední bylo
hlášeno z prostějovského aquaparku, že zde mají případ tonutí
malého chlapce, který nějaký
čas zůstal bezvládně pod vodou.
Když naši lékaři dojeli na místo,
dítě bylo již v péči plavčíků.
Těžko říct, jak chlapec pod
vodou byl dlouho, snad minutu
nebo dvě. Po našem příjezdu už
ale byl při plném vědomí a pochopitelně usedavě plakal. V
tváři byl ještě lehce promodralý,
ale dýchal už bez obtíží. V takovém stavu jsme ho převzali a
převezli do nemocnice. Podle
mých informací byl druhý den
propuštěn domů," sdělil nám
Pavel Holík. "O tom, kdo ho z
vody vytáhl, skutečně nevím.
Ale ať už to byl kdokoliv, zaslouží obdiv a poděkování nás
všech," dodal šéf prostějovské
záchranky.
-mik-

Dva Poláci usmrceni

Nepřiměřená rychlost a
možná i únava řidiče či defekt si vyžádaly ve čtvrtek v
podvečer dva lidské životy.
Otřesně vypadající nehodu
nepřežili u Vranovic dva Poláci.
"Ve čtvrtek v 17.55 hodin
došlo na rychlostní komunikaci R46 k dopravní nehodě
se smrtelným zraněním. Pětadvacetiletý řidič cizí státní
příslušnosti jel s vozidlem
Volkswagen Passat po silnici
ve směru od Vyškova na Prostějov, kde v blízkosti před
výjezdem Vranovice - Kelčice
v důsledku nepřiměřené
rychlosti a pravděpodobně z
důvodu defektu levé zadní
pneumatiky dostal smyk a
sjel do travnatého příkopu,
kde se vozidlo z příkrého
srázu převrátilo na střechu.
Při dopravní nehodě utrpěli
sedmadvacetiletý a třicetiletý
spolujezdci sedící na zadním
sedadle smrtelná zranění.
Řidič a devětadvacetiletý
spolujezdec sedící na předním sedadle utrpěli lehká
zranění a byli převezeni do
nemocnice v Prostějově,"
konstatovala smutnou událost Miroslava Trundová, zastupující tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. Na
místě tragické nehody byli za
pár minut záchranáři, ale
dvěma Polákům už se život
zachránit nepodařilo. "Jeden
z mladých mužů byl na místě
mrtev ihned, měl závažná
zranění hlavy a páteře neslučitelná se životem. Druhého
se nám ještě živého podařilo
naložit do sanitky, kde však i
přes veškerou naši snahu o
resuscitaci svým rovněž závažným poraněním podlehl.
U dalších dvou z osádky auta
jsme zjistili pohmožděniny
hrudníku, poraněné oko, zlomeniny končetin a otřes

Smutný obrázek tragédie z minulého týdne. V převráceném Volkswagenu našli smrt dva Poláci.
mozku. Oba byli převezeni
do nemocnice a měli by být
mimo ohrožení života," sdělil
nám Pavel Holík, ředitel prostějovské záchranky. Právě
on je očitým pamětníkem
ještě větší tragédie ze září
roku 2006, kdy na estakádě
Haná zemřelo po nárazu do
nákladního vozidla pět Poláků. "Bohužel, u řidičů polské národnosti si jistě mnozí
z nás všímáme obrovské neukázněnosti na českých silnicích. Navíc v obou tragických
případech se jednalo o muže,
kteří pracovali v Rakousku a
jako každý týden se vraceli

na víkend zpět domů do Polska. Aby ušetřili, plně obsadili vozidla, takže při
haváriích byly následky
mnohonásobně smutnější.
Zcela jistě se na nehodách
polských řidičů projevil i faktor únavy. Každý z nich chce
dojet z Rakouska domů co
nejdříve a tak jezdí často bez
přestávky i deset nebo dvanáct hodin v kuse," říká
Pavel Holík. Navíc podle
něho při tragédiích jak před
třemi lety, tak i minulý čtvrtek, hrálo velkou roli to, že
ani jeden muž z osádek aut
nebyl připoután.
-mik-

Město volá S.O.S., kupte to někdo!

Domy na nám. Sv. Čecha chátrají, kdo je zachrání?
Radnice usilovně hledá kupce
na dva památkově chráněné
domy na náměstí Svatopluka
Čecha. Čím dřív se najde investor, tím dřív se oba domy zachrání. Jinak hrozí, že obě
nemovitosti někomu spadnou
na hlavu!
"Na tuto otázku by nejlépe dokázal odpovědět kolega místostarosta Uchytil, který je však v
současnosti na dovolené. Já za tuto
oblast nezodpovídám, nicméně
zopakuji známá fakta. Obě nemovitosti nám byly v minulosti na základě rozhodnutí soudu vráceny a
přestože jsme následně vypsali výběrová řízení na jejich koupi,
nikdo z vážných zájemců se neobjevil. Nebo aspoň ne takový, který
by oba památkově chráněné domy
opravil a využil podle našich před-

stav. Zaregistrovali jsme sice jednu
zajímavou nabídku, ovšem investor požadoval velmi dlouhou lhůtu
na to, aby zde něco smysluplného
vytvořil," řekl Miroslav Pišťák,
místostarosta města.
Obě starobylé nemovitosti tak
nyní chátrají, radnice zde provedla
jen ty nejnutnější zákroky, aby
lidem nepadala na hlavu odlupující se omítka. "I z tohoto důvodu
jsme se rozhodli, že se budeme
znovu a znovu pokoušet tyto dva
domy prodat. Nejsou sice ve stavu,
kdy by hrozilo, že zítra spadnou,
nicméně můj osobní názor je ten,
že je potřeba urychleně najít investora, který by nemovitosti ve
spolupráci s památkáři opravil. I za
tu cenu, že zde vznikne něco, co
nebude ku prospěchu města.
Pokud se to nepodaří, budeme
muset zajistit nezbytné práce na
opravě domů my," dodal Miroslav
Pišťák.
-mikPokud se městu nepodaří
rychle najít kupce, bude
muset samo investovat do
nákladných oprav. Jak je z menšího
snímku patrné, praskliny na památkově chráněném domě, hlavně ze
strany v Demelově ulici, vypadají už
hrozivě.
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Rušil ji vrtulník
Během uplynulého týdne se na
strážníky občané nejvíce obraceli ohledně rušení nočního klidu. Nejčastěji k němu docházelo v blízkosti restaurací, barů a
v předzahrádkách. V jednom
případě volala žena, že dochází
k rušení nočního klidu létajícím
vrtulníkem nad sídlištěm, kde
bydlí. Oznamovatelka uvedla,
že rušení trvá již dvě hodiny.
Stroj neustále krouží v udaném
místě. Vyslaný strážník na místě zjistil, že se jedná o malý,
pravděpodobně soukromý vrtulník, který z místa právě odlétal.

Ležel na kolejích

Čtrnáctkrát strážníci během
týdne vyjížděli na oznámení k
podnapilým osobám. Všechny
nalezené osoby byly unaveny
alkoholem tak, až usnuly. Většinou ležely někde v trávě, na
lavičkách, v blízkostí barů a v
autobusových zastávkách.
V jednom případě navštívil
opilý muž hospodu na Wolkerově ulici a dožadoval se podání dalšího alkoholu. To mu bylo personálem odmítnuto a muž
se začal povalovat po zemi. Z
tohoto důvodu číšník zavolal
na místo strážníky, kteří vyzvali opilého muže, aby opustil
provozovnu, což učinil.
Pár minut po půl páté ráno bylo
přijato oznámení, že na ulici
Pod Kosířem někdo leží na kolejích. Na místo byli vysláni
strážníci, kteří na místě zjistili
pětadvacetiletého muže, který
sedí na kolejích. Mladík byl v
podnapilém stavu a vůbec netušil, že je v kolejišti. Hlídka jej
upozornila na to, že se nachází
v kolejišti a dohlédla na jeho
odchod domů, kde si jej převzala matka.

Trampoty se Španěly

Krátce po desáté hodině na linku 156 oznámil muž, že na ulici Waitova stoji dvě dodávky s
cizí registrační značkou a v
nich jsou nějaké podezřelé osoby a psi. Psi mají být vypouštěni na travnaté plochy, kde vykonávají potřebu. Vysláni
strážníci na místě našli řidiče od
vozidel a čtyři psy. Jednalo se o
státní příslušníky Španělska.
Na jednom vozidle byl defekt
na kole a byla prováděna jeho
oprava. Na výzvu hlídky byli
volně pobíhající psi přivázáni.
V odpoledních hodinách již cizinci vozidla opravili a odjeli.

Vypáčené dveře

Během dvanácti hodin přijali
strážníci hned dvě telefonická
oznámení o vypáčení vrat od
garáží. V jednom případě se
jednalo o dvě garáže v prostoru
Močidýlek a v druhém v prostoru za hlavním nádražím.
Hlídka na místě oznámení potvrdila. Strážníci následně vyrozuměli majitele garáží, kteří
se na místo dostavili. Z důvodu
podezření ze spáchání trestného činu byla namísto přivolána
Policie ČR, která si vše přebrala.

Jel bez řidičáku

Strážník okrskové služby při
kontrole svěřeného úseku si povšimnul muže jedoucího na
motocyklu bez ochranné přilby
a bez zapnutého osvětlení. Řidiče se mu podařilo zastavit na
ulici J.Kučery. Strážník vyzval
řidiče k prokázání totožnosti a
předložení dokladů opravňující
řízení motorového vozidla, což
neučinil, protože u sebe neměl
žádné doklady. Z tohoto důvodu byl předveden na Policii ČR
k ověření totožnosti. Tady bylo
zjištěno, že osmadvacetiletý
muž je hledaný pro dodání do
výkonu trestu a má několikrát
vyslovený zákaz řízení motorového vozidla.

Lapili zloděje

Hodinu po půlnoci oznámil
muž, že na křižovatce ulic
Plumlovská a Blahoslavova
vyrušil mladíka, který se pokoušel z jízdního kola odcizit
kola. Mladík utíkal směrem do
centra města. Na místo byla vyslána hlídka, která společně s
Policií ČR prověřovala okolí.
Strážníkům se podle popisu podařilo pachatele nalézt u křižovatky ulic Kravařova a Fügnerova, kde si jej převzala Policie
ČR k dalším úkonům.

RAZIE v domě v Zrzavého ulici
Kontrola zjistila neplatiče i "černé" podnájemníky
V úterý provedla Domovní
správa ve spolupráci s Městskou policií utajovanou razii v
panelovém domě v Zrzavého
ulici.
Kontrola bytů a obyvatel v domě
v majetku města se zaměřila na
nedovolené podnájmy, dlužníky,
dodržování bezpečnostních pokynů k zajištění bezpečnosti
práce a požární ochrany. Bylo
rovněž kontrolováno dodržování
zákazu vstupu na zavěšené balkony, které byly uzavřeny z důvodu bezpečnosti nájemníků
bytů na základě zpracovaného
znaleckého posudku a také dodržování domovního řádu.
"Od počátku roku Domovní
správa Prostějov, která spravuje
tento dům, zaevidovala zvýšený
počet stížností na nedovolené
podnájmy a neužívání bytů v domech města Prostějova. Šetřením
stížností a namátkovou kontrolou
byly už v měsíci březnu letošního
roku zjištěné oprávněné skutečnosti stěžovatelů. Z tohoto důvodu jsme provedli v součinnosti
s Městskou policií v Prostějově v
úterý 21. července komplexní
kontrolu bytů a obyvatel v domě
Zrzavého 3975 se zaměřením na
pořádek a čistotu spravovaného
objektu, dodržování bezpečnostních pokynů DSP, které jsou součástí plnění podmínek nájemní
smlouvy, kdy jsou obyvatelé
domu povinni zejména udržovat
volné chodby, schodiště a další
únikové cesty a východy v souvislosti případného zdolávání požáru, na nedovolené podnájmy,
dodržování domovního řádu a
podmínek nájemní smlouvy.
Zaměřili jsme se na plnění dříve
stanovených opatření vůči čtrnácti nájemníkům z domu. V
domě jsme komplexně zkontrolovali byty, vyhodnotili situaci a
na místě stanovili nová opatření s
termínem plnění odstranění
závad a následnou kontrolu jeho
plnění," popsala nám účel kontroly Marie Hájková z Domovní
správy v Prostějově.

Vidìno - Slyšeno
Gruntování

„Tchán mi uklidil v dílně tak, že
tam nenajdu ani šroubovák,“ suše konstatoval rezignující zeťák.
Zajisté to švígrfotr myslel jen s
tím úmyslem, a kdo ví, třeba by
bylo třeba jej i chápat, možná to
byl jenom vlastní únik před
švígrmutr. Aby byl v baráku klid.
Ale přece jenom, aspoň ten šroubovák… V zájmu osvěty proto
žádáme rodinné příslušníky, aby
se nepletli do věcí, do kterých
jim zas až tolik není!
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dřímu v křesle,“ popisoval muž
průběh rodinných návštěv. No
důležité je, že ho hostitelé dřímat
nechají a nevyžadují jeho pozornost. Kde jinde by si člověk odpočinul líp, v kom jiném by měl
člověk hledat oporu, než ve
vlastní rodině. Takže…

Nová doba

Víkendový JOSEFKOL provázel také zvuk flašinetu. V kontextu okolního dění zvuk zcela
přirozený. Aspoň do chvíle, kdy
se z prehistorického jukeboxu
začala linout nepřeslechnutelná
melodie mládkovského Jožina z
bažin nebo už zlidovělé Není
Návštěvní den
nutno. Holt je nová doba, ani ta„Na návštěvy tam jezdím rád. kový aparát si už s klasickými
Dám si kafe a zbytek času pro- songy nevystačí.
-MiH-

KDU-ČSL v Prostějově
má nového předsedu
Členská schůze Městské organizace KDU-ČSL v Prostějově zvolila na svém zasedání 16. července
nového předsedu. Stal se jím Jaroslav Fidrmuc, ředitel Cyrilometodějského gymnázia. Důvodem
nové volby bylo vystoupení dlouholetého předsedy této organizace
Tomáše Chalánka ze strany.
Městská organizace v Prostějově
ve svém usnesení vyzvala Tomáše

A jak vyplývá z výsledků razie,
nedostatků bylo zjištěno více než
je zdrávo. V domě bylo celkem
čisto a pořádek, ve dvou případech nebyly dodrženy bezpečnostní podmínky, kdy nájemníci
odložili či uschovali jízdní kola
ve společných prostorách a ne na
místech k tomuto určených.
Zákaz vstupu na zavěšené balkony je dodržován. V jednom

případě byl byt silně zdevastován
a neplnil po stránce hygienické
funkci bydlení
V pěti případech byl zjištěn nedovolený podnájem, který bude
řešen písemnou výstrahou ke
zjednání nápravy s dohodou o
skončení nájemného vztahu k
31. srpnu 2009 nebo žalobou u
soudu. V šesti případech byly
zjištěny nesrovnalosti v počtu
nahlášených osob v bytě, které
budou doplněny v evidenčních
listech nájemníka. V domě evidujeme 22 dlužníků s dlužným
nájemným ve výši 238 723 koruny. Celkem je zažalováno osm
nájemníků na vyklizení bytu, z
toho ve dvou případech se čeká
na exekuční vystěhování. V
domě bylo zjištěno sedm chovaných zvířat, která jsou řádně zaevidována na Městském úřadu v
Prostějově. Poplatky ze psů jsou

Marie Hájková z Domovní správy zjistila při kontrole v domě v Zrzavého
ulici poměrně mnoho nedostatků,
z toho také neplatiče i nepřihlášené
nájemníky.
řádně zaplaceny a vakcinace je
řádně prováděna," seznámila nás
detailně s výsledky kontroly
Marie Hájková.
S nájemníky v domě bylo jednáno ve smyslu zlepšení poměrů
v domě, směřující ke zlepšení
vztahů i vůči menšinám s respektem práva jednotlivce na
klidné bydlení a nezasahující do
téhož práva jiných obyvatel
domu.
Dům v Zrzavého ulici byl postaven v roce 1982 a dnes zde
město vlastní celkem 120 bytů.
V současné době je obsazeno
117 bytů, v nichž žije 166 osob.
-mik-

Chalánka, aby se vzdal mandátu
člena Zastupitelstva města Prostějova, do kterého byl zvolen za
KDU-ČSL a postoupil jej dalšímu
kandidátovi v pořadí zvolenému za
tuto stranu.
Tomáš Chalánek byl členem
KDU-ČSL od roku 1982. Po odchodu od křesťanských demokratů
se stal členem nové politické strany
TOP 09.
-bp-

Lidé z Janáčkovy ulice si zoufají:

Ach, ty popelnice!

Radnice zná výsledky pololetního hospodaření
Finanční ztráta města narostla "jen" o pět milionů korun
V současné celosvětové finanční krizi se pod větším drobnohledem sleduje ekonomické
hospodaření
jednotlivých
měst. Pro Prostějov je příznivou zprávou, že i přes velké
problémy ohledně sníženého
přísunu peněz ze sdílených daní, je na tom náš městský rozpočet relativně dobře. Jak jsme
již dříve informovali, v prvním
čtvrtletí tohoto roku rozpočet
vykazoval
pětimilionovou
ztrátu v příjmech a o stejnou
částku putovalo méně peněz do
městské kasy i ve druhém
čtvrtletí. Sečteno a podtrženo,
Prostějov nyní vykazuje v příjmových položkách za celé pololetí mínus 10 milionů korun.
S otázkou, jak dopadlo hospodaření města za celé uplynulé pololetí jsme zašli za místostarostou
Miroslavem Pišťákem (na snímku). Jak jsme tedy na tom? "Kupodivu dobře, i když mě to nemůže opravňovat k přílišnému
optimismu. Určitá skepse tady
musí být stále, protože česká ekonomika se začne ode dna zvedat
zřejmě až v příštím roce a do kon-

Èerná kronika
Vzal i brýle

Neznámý pachatel se vloupal
do obytného motorového vozidla zaparkovaného u čerpací
stanice v Prostějově na ulici
Konečná. Z přístrojové desky
odcizil navigaci a mobilní telefon. Z obytného prostoru vozidla odcizil zabudovanou televizi a černou látkovou tašku s
jezdeckými brýlemi. Majiteli
vznikla škoda 36 000 korun.

Rýhy na autě

Neznámý pachatel poškodil
lak na osobním automobilu
značky Audi A3, které měla
majitelka zaparkované v obci
Otaslavice. Rýhami, které jsou
po celém obvodu automobilu,

ce tohoto roku bude finanční propad podle mého názoru ještě
hlubší než je mnohde oficiálně
uváděno," řekl na úvod prostějovský místostarosta zodpovědný za městskou pokladnu. "Jestliže jsme za první čtvrtletí vykazovali v příjmech z daní ztrátu pěti
milionů korun, ve druhém čtvrtletí byla situace stejná, takže k 30.
červnu činí propad v příjmech
města Prostějova zhruba 10 milionů korun. Pokud by to tak mělo
jít dál až do konce roku, budu velice spokojený. Kdyby roční rozpočet přišel o dvacet milionů, nebylo by to zas až takové drama.
Nicméně jak už jsem řekl, příliš
optimismu nechci dávat najevo,
protože situace může být horší a
myslím si, že i bude. Aniž bych
chtěl někoho vylekat či šířit poplašné zprávy," uvedl Miroslav
Pišťák a vzápětí dodal i svůj odhad konečného stavu našeho ročního rozpočtu. "Ztráta by mohla
dosáhnout až 50 milionů, ale
doufám, že taková situace snad
nenastane," pronesl opatrným
hlasem.
Současná ztráta 10 milionů kona střeše, sklech a světlometech, vznikla majitelce škoda,
která byla předběžně vyčíslena
na 24 000 korun.

Okradli myslivce

Neznámý pachatel se vloupal
do myslivecké chaty v obci
Tištín, odkud odcizil padesátilitrovou bečku s kofolou, přepravku s lahvemi, nealkoholické pivo a kávu Tchibo. Mysliveckému spolku vznikla škoda
3 060 korun.

Obral ji za jízdy

Při jízdě na jízdním kole odcizil neznámý pachatel pětačtyřicetileté ženě kabelku, kterou
měla uloženou v košíku zadní
části kola. Odcizením kabelky
s věcmi vznikla ženě škoda 4
650 korun.

run není opravdu nijak dramatická. To v jiných okolních městech
jsou na tom mnohem hůře a právě tento fakt v nás může budit
oprávněný optimismus. "To ale
není zásluha Prostějova, sdílené
daně dostáváme na základě určitého systému, kdy jsou přepočítávány a přerozdělovány na určitý počet obyvatel. Možná se o to
ale zasloužili prostějovští podnikatelé, kteří řádně platí daně a
část z nich, která je odváděna do
Prahy, se pak vrací zpět do naše-

Lehká kořist

Neznámý pachatel odcizil z
neuzamčeného vozidla značky
Peugeot Boxer mobilní telefon, digitální fotoaparát, laserový dálkoměr, peněženku s finanční hotovostí a doklady.
Devětatřicetiletému
muži
vznikla škoda 18 250 korun.

Série vloupání

V Prostějově na ulici Rozhonova se neznámý pachatel
vloupal do osobního motorového vozidla Škoda Octavia a
odcizil ledvinku s doklady a
peněženku s finanční hotovostí. Na Brněnské ulici v Prostějově neznámý pachatel rozbil
okno pravých dveří osobního
motorového vozidla BMW a
odcizil tašku s věcmi - dva mobilní telefony, fotoaparát, dva

ho města," myslí si Miroslav Pišťák.
Současná desetimilionová ztráta
v příjmu rozpočtu nebude mít
pražádný vliv na plánované investiční akce města v tomto roce.
Zaprvé radnice vykazuje poměrně tučné finanční rezervy, zadruhé pak nyní plynou do kasy desítky miliony korun za prodané
pozemky u nemocnice a hlavně
za bytové domy. Přesto jedno
menší opatření se chystá. "Snad
mě kolegové zastupitelé nebudou mít neradi, když už teď prozradím do novin, že brzy Radě
města a posléze Zastupitelstvu
města menší opatření navrhnu. A
to, abychom posílili rozpočtovou rezervu rady o pět až patnáct
milionů korun na to, abychom
dostáli svým závazkům vůči stavebním firmám, které pro nás
vykonávají investiční akce. A to
kvůli opožděným dotacím, které
jsme měli schválené, ovšem bohužel zatím nedorazily na náš
účet. Jakmile přijdou, peníze
vrátíme zpět do rezervních fondů," vysvětlil Miroslav Pišťák.
-mikzlaté náramky, finanční hotovost a hodinky.
Z osobního motorového vozidla Volvo zaparkovaného v
Prostějově před obchodním
domem Kaufland neznámý
pachatel odcizil pánskou taštičku s osobními věcmi. Celková škoda ve všech případech
byla vyčíslena na 125 000 korun.

Přišel o ledvinku

V obchodním domě LIDL v
Prostějově využil neznámý pachatel nepozornosti čtyřiašedesátiletého muže a z nákupního vozíku mu odcizil ledvinku,
ve které měl poškozený doklady a peněženku s finanční hotovostí. Poškozenému muži
tak vznikla škoda 12 000 korun.

Nežádoucí trampoty s popelnicemi prožívají obyvatelé domu
v Janáčkově ulici dva až osm.
Dům stojí v sousedství pošty a
díky tomu, že právě pošta se
před časem rozhodla rozšířit
své parkoviště, přišli obyvatelé
domu o přístřešek, pod kterým
byly popelnice uschovány. To
byl ještě klid a pořádek.
Všechno se změnilo poté, co
město přemístilo nádoby na
odpad volně na protější trávník. Zloději začali z popelnic
odlepovat a krást evidenční samolepky, vandalové plechové
nádoby ničili nebo pohazovali
okolo a co nejvíce zdejší občany
trápí je fakt, že se u nádob hromadí odpad, který sem pohazuje kdokoliv, kdo tudy projde.
"Nájemníci museli začít popelnice zamykat vlastními zámky.
Přesto jsme se problémů s cizím
odpadem nezbavili. Sama jsem
byla svědkem, kdy jedna cizí paní
držela dva plné pytle odpadků a
chtěla je vhodit do našich popelnic. Hrozně se u toho začala vzte-

Paní Slouková si právem stěžuje na
věčný nepořádek okolo popelnic,
který způsobují cizí lidé
kat, protože popelnice byly
uzamčené. A co myslíte že udělala? Oba pytle hodila vedle a
odešla. A takto to dělají desítky
lidí z celého okolí. Odpad nám
sem nosí i z nádraží a mám ten
dojem, že i lidé z pošty," postěžovala si nám Hana Slouková z
domu v Janáčkově ulici číslo 6.
"Než nám pošta zbourala domeček na popelnice, byl tady naprostý pořádek. Teď je tady
věčný bordel, navíc nám na popelnice prší a tak lehce rezaví.
Když jsme se obrátili na město,
bylo nám řečeno, že jiné řešení
umístění našich popelnic není,"
pokrčila rameny Hana Slouková.
Lidé z Janáčkovy ulice by si přáli
změnu tak, aby jejich zhruba patnáct popelnic stojících na trávníku nebudilo pohoršení už z
dálky. Vyslyší jejich přání někdo
z kompetentních lidí na radnici?
-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...
Bohumila Novotná 1919
Prostějov
Vlasta Otáhalová 1920
Prostějov
Jiřina Janálová 1933 Lutotín
Jitka Mašková 1935 Čunín
Antonín Stískal 1939 Prostějov
Zdeňka Strážná 1925 Prostějov

Marie Halabicová 1946
Ludéřov
Jindřiška Kolínská 1936
Kostelec na Hané
Antonín Soldán 1940
Čelechovice na Hané
Božena Němečková 1942
Prostějov

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 27. července 2009
Marie Pilařová 1919 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 29. července 2009
Vlastimil Müller 1937 Smržice 10.40 Obřadní síň Prostějov
Libuše Dadáková 1932 Čechůvky 11.20 Obřadní síň Prostějov
Pátek 31. července 2009
Věra Pátková 1925 Prostějov 13.00
kostel C+M Prostějov a Obřadní síň Prostějov

27. července 2009
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Zprůjezdnění Libušinky a Tetína bude
Pozor při nákupech! Uklidnit
dopravu by měl i minirondel v Tylově ulici

Sami dáváte zlodějům šanci
Ať se podíváte do kterýchkoliv policejních statistik, sami si
můžete ověřit, že počet krádeží
věcí ze zaparkovaných vozidel
před supermarkety neustále
stoupá. Stejně tak je tomu i v
Prostějově, kde skupinky až
přespříliš šikovných chmatáků
číhají na každou příležitost,
jak se obohatit na úkor zákazníků, kteří si přijeli nakoupit.
Dlužno ovšem dodat, že v drtivé většině jde o zákazníky
velmi neopatrné, neobezřetné
a možná i liknavé. Sami dávají
zlodějům příležitost a jakoby
doslova sami říkali - vemte si
z mého auta co chcete!
Jak jinak si vysvětlit spoustu
případů z nedávné minulosti. Je
normální, aby si člověk zaparkoval, odešel nakupovat a nechal v
autě tašku se šedesáti tisíci korunami? Nebo notebook, fotoaparát, kabelku s cennými věcmi,
doklady, platebními kartami a
podobně? A ještě aby to zloději
měli na očích, tak cennosti necháme vystavené třeba na palubní desce? Ne, to normální
není a svědčí to o naprosté neopatrnosti a podceňování velkého
nebezpečí. Zloději totiž číhají na
každou příležitost, ve skupinkách
obcházejí parkoviště a podávají
si zprávy o tom, co a v kterém
autě je. Pak jim stačí doslova pár
vteřin, aby překonali zámek a
cennou věc ukradli. "To samé
platí i o neobezřetnosti při skládání nákupu do aut. Zákazník supermarketu přijde k autu, otevře
si všechny dveře, kabelku s penězi a platebními kartami odloží
na sedadlo a jde dozadu do kufru
skládat nákup. Nikdo z těchto
občanů netuší, že je pozoruje zloděj, který v mžiku a tichosti nepozorován kabelku ukradne.
Krádeže věcí se ale odehrávají i
uvnitř supermarketů. Tady bych
apeloval znovu na občany, aby si
dávali velký pozor na své věci a
v žádném případě se nevzdalovali od nákupních vozíků, na kterých mají často zavěšeny
kabelky. Když se ale projdete po
supermarketu, sami vidíte, že si

Pohledem shora
Pohledem shora

tyto rady lidé příliš k srdci neberou. Přestože jsme se s vedením
supermarketů dohodli na tom, že
budou často vnějším rozhlasem
vyhlašovat upozornění a varování před zloději, mnohdy se toto
s kýženými výsledky nesetkává.
Buďto jsou lidé opravdu neopatrní, nebo až flegmatičtí k jakémukoliv dobře míněnému varování," upozorňuje na známou
věc Alexander Sekanina, vedoucí Územního odboru služby
kriminální policie a vyšetřování
Policie ČR v Prostějově.
Prostějovská policie v poslední
době dopadla několik zlodějů,
kteří řádili právě na parkovištích
před našimi supermarkety. Objasňování těchto činů je ale velmi
složité. "Činíme nejrůznější opatření preventivního i represivního
charakteru, ale skutečně nemůžeme dělat víc než to, že se snažíme tuto trestnou činnost
eliminovat. Ale pokud se lidé
budou ke svému majetku chovat
tak nezodpovědným způsobem,
že si nechají v autě viditelně
umístěné cennosti, zlodějů bude
čím dál tím víc. Lidé jim často
sami dávají jedinečnou možnost

k nezákonnému obohacení právě
na svůj účet," konstatuje Alexander Sekanina.
Podle šéfa prostějovských kriminalistů je dalším nešvarem zvyk
lidí dávat si PIN kódy k platebním kartám do peněženek nebo
dokonce si je značit na samotné
karty. "V případě jejich krádeže
trvá zloději opravdu jen pár
minut, než se dostane k nejbližšímu bankomatu a peníze vybere
dřív, než majitel stačí zablokovat své účty v bance. Tyto peníze už nikdy nikdo majiteli
nevrátí," dodává Alexander Sekanina.
Denně prostějovští policisté
kontrolují parkoviště, a to jak
uniformovanými hlídkami, tak i
prostřednictvím kriminalistů v
civilu. Uhlídat ale nejde
všechno, strážci zákona nemohou být všude. I proto by omezení této trestné činnosti mohli
být nápomocni především a
hlavně právě lidé mířící za
nákupy do supermarketů. Takže
znova - lidi, dávejte si pozor a
nedávejte sami zlodějům šanci!
Potom už je pozdě plakat...
-mik-

plavé blond vlasy česané na ježka. Hledaný má jizvu na pravé
straně čela ve tvaru "V" a jizvu za
pravým ušním boltcem.
MARCELA BÁRNOVÁ se narodila 13. dubna
1979 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v obci
Hruška číslo 96
v okrese Prostějov. Na hledanou vydal Okresní soud v Olomouci příkaz k dodání do výkonu
trestu odnětí svobody pro trestný
čin krádeže. Její zdánlivé stáří je v
rozmezí od 27 do 32 let, měří mezi 165 a 170 centimetry, má hubenou postavu, snědou barvu pleti,
hnědé oči a černé dlouhé vlasy.
MARTIN ANTL se narodil 30.
prosince 1978 a trvalé bydliště
má hlášeno na Masarykově
náměstí číslo 41 v Kralicích na
Hané v okrese Prostějov. Na hledaného vydal Okresní soud v

Kroměříži příkaz k zatčení pro
trestný čin nedovolené výroby a
držení omamných a psychotropních látek a trestný čin maření
výkonu úředního rozhodnutí. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 30 do 35
let, měří mezi
165 až 175 centimetry, má střední postavu,
hnědé oči, hnědé až ryšavé (odbarvené) vlasy a nosí bradku. Pod
spodním rtem nosí piercing a v
levém uchu náušnici.
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-

TAK TO MÁ BÝT

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ak už vážně nevím, co si o tom myslet. Ale opačně, je třeba ocenit aspoň tu
upřímnost. Aniž bych to nějak plánoval, nachomýtl jsem se k rozhovoru
senátora a teplického primátora Jaroslava Kubery (ODS) v rádiu. Pravda, tento zákonodárce je znám svojí kontroverzností, nicméně jak se zdá,
svoji image si cílevědomě buduje a úzkostlivě hlídá. Byla mimo jiné řeč o
penězích. Poslaneckých a senátorských penězích. Přesněji řečeno. Pan senátor přinesl spásnou myšlenku, přiznejme však k jeho cti, že vlastně logickou. V návaznosti na nedávné ustavení europoslaneckých platů. Jak poznamenal, dosud se plat českého eurozastupitele počítal násobkem platu
českého zákonodárce. Nyní by ale stálo za zváženou, jestli by se nemělo postupovat v obráceném
gardu. Tedy při citelném zvýšení bruselských gáží naopak naši parlamentní mzdu neustavit jako
adekvátní díl platu europoslanců. No teda, proč na to nepřišel někdo už dřív? Nebo přišel a jenom
se bál to vyslovit? Ale páně Kuberovo rozjímání ještě u konce nebylo. Durdil se nad špatnou interpretací rozličných poslaneckých náhrad a také nad pokrytectvím těch svých kolegů, kteří tu a tam
přinesou nějaký ten návrh na omezení poslaneckých výhod. Prý je to jenom politika, což lze v jistém kontextu chápat, a navíc takoví poslanci, pokud to myslí upřímně, si prý neváží své práce. No
teda. Podruhé. Přiznám se, že ve svých několika současných zaměstnáních si sic své práce vážím,
ale odhlasovat si, kolik za ni chci, si rozhodně nemůžu. Vlastně kecám. Můžu. Otázka ale je, zda
dostanu! V okamžiku, kdy si sám rozhoduji o své mzdě tak, že je to nezvratné, se to dobře mluví o
ocenění vlastní práce. Naopak, myslím, že je málo těch, kteří by řekli, že za svoje dílo dostávají zaplaceno tak nějak akorát. Takže se panu senátoru nedivme, je to přec lidské a jenom mluví druhům
z duše.

T

bezpečnost při dopravě dětí do
školy. Když totiž rodiče odbočí
z Brněnské ulice na Tetín a budou chtít dítě vysadit u budovy
školy, budou podle nich muset
zastavit na vzdálenější straně od
budovy. A při přecházení komunikace by mohlo dojít k nehodě.
Ale toto hodláme vyřešit vybudováním zálivu přímo u školy,
takže rodiče budou moci zaparkovat bezpečně na něm. Navíc
je další vchod do školy ze zadní
části budovy, kde je to rozhodně
ještě bezpečnější. Všechno jde
řešit," sdělila nám Alena Rašková, místostarostka města. Zpro- Prostějovské slepé ulice Libušinka a Tetín budou časem zprůjezdněny a propojeny tak s Brněnskou ulicí. Cílem tohoto opatření je ulehčení dopravy v Tylově ulici.

Největší chyba! Při této situaci dochází u prostějovských supermarketů k největšímu počtu krádeží. Lidé skládající nákup do
zavazadlového prostoru jsou na okamžik myšlenkami jinde a
pokud mají auto odemčené, je zaděláno na průšvih. Zloději jsou ve
střehu!
Ilustrační foto

V pátrání je i výrobce drog
Prostějovská policie vyhlásila
celostátní pátrání po třech osobách, které se vyhýbají vyšetřování, žena je hledána pro
trestnou činnost, za kterou byla
již odsouzena a měla nastoupit
výkon trestu. V hledáčku policie je nově i muž z Kralic na
Hané podezřelý z výroby a
držení drog.
JAN VEČEŘA se narodil 19.
března 1983 a
trvalé bydliště
má hlášeno v
Okružní ulici
číslo 562 v Němčicích nad
Hanou v okrese
Prostějov. Na hledaného vydal
Obvodní soud pro Prahu 10
příkaz k dodání do výkonu trestu
odnětí svobody pro trestný čin
krádeže. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 25 do 28 let, měří od
160 do 165 centimetrů, má hubenou postavu, zelenohnědé oči a

Město připravuje další změnu
v dopravě, která by měla
výrazně napomoci řešit už tak
neutěšenou situaci na sídlišti
Tylova a Brněnská. Především Tylovu ulici sužují problémy, jako třeba kolony čekajících aut při výjezdu na
Wolkerovu ulici nebo velice
rizikové projíždění ulice
podél zaparkovaných vozidel
po obou stranách komunikace.
Jak jsme se dozvěděli od místostarostky Prostějova zodpovědné za dopravu v našem
městě, ve výhledu je stále plán

zprovoznit dnes ještě stále uzavřené ulice Libušinka a Tetín. A
to i přes některé námitky, především ze strany obyvatel Tetína.
"Jediný problém, který tady existuje, jsou protesty vedení speciální školy, které má obavy o

voznit by se brzy měla i Libušinka. Tady žádný odpor občanů
zaznamenán nebyl. Právě naopak. "Libušinka bude zprůjezdněna rovněž, slibujeme si od toho odlehčení dopravy v Tylově
ulici. Řidiči už nebudou muset

stát dlouhé fronty při výjezdu na
Wolkerovu ulici, ale budou mít
tuto ulici možnost opustit buď
po ulici Tetín nebo právě přes
Libušinku. V případě Libušinky
ale bude existovat jedno jediné
omezení. Při výjezdu na Brněnskou ulici se bude moci odbočit
pouze doprava směrem k centru, protože doleva by to vzhledem k blízkosti velké křižovatky bylo nebezpečné," popsala
nám Alena Rašková.
V plánu města je také v brzké
budoucnosti vybudovat minirondel na křižovatce ulic Tylova, Libušinka a Studentská.
"Nepůjde o klasický rondel, jak
jsme zvyklí vídat na jiných místech Prostějova. Půjde o kruhovou křižovatku s vyvýšeným

středem a věříme, že toto zařízení donutí řidiče zpomalit na tolik frekventovaném místě, kde
denně přecházejí ve školním roce stovky dětí," vysvětluje Alena Rašková.
Otázkou nyní ale zůstává, kdy k
výše uvedeným opatřením město přikročí. Není totiž jasné,
zda to bude za rok, za dva nebo
za pět let." Jednoho dne to rozhodně bude! Je pravda, že o
těchto věcech jednáme už pár
let a v poslední době toto téma
utichlo, protože v Prostějově
byla daleko bolavější místa, která se z hlediska dopravy musela
řešit. Nyní se ale k myšlence
zprůjezdnění Tetína a Libušinky zřejmě opět vrátíme," uzavřela Alena Rašková.
-mik-

Myšlenka na jednosměrný okruh stále žije
Poprvé se začalo na půdě radnice hovořit o zjednosměrnění
celého vnitřního městského
okruhu před mnoha lety. Už se
ale o tomto tématu pár let nemluvilo ani nepsalo a zdálo by
se, že tento projekt skončil někde na dně šuplíku některého
z radních. Omyl! Myšlenka
vytvořit z okruhu jednu velkou jednosměrku s možností
odbočení pouze do ulic po
pravé straně stále žije!
"Jednání o vytvoření jednosměrného okruhu je v podstatě
přerušené, nyní co se týká vnitřního okruhu je pro nás prioritní
příprava výstavby rondelu na
Petrském náměstí. Jakmile
ovšem toto bude vyřešeno, nevylučuji, že se k diskuzi o jednosměrném okruhu zase vrátíme,"
prozradila nám Alena Rašková,
místostarostka Prostějova. "Veškerá jednání o jednosměrce na
vnitřním okruhu víceméně vždy
ztroskotala na problému, že ne
všude by se pak dalo z okruhu
dostat. Hodně oblastí by řidiči
museli objíždět zeširoka, než by
se dostali zpět na vnitřní okruh.

Město zvýšilo
NÁJEMNÉ
Prostějovská radnice zvýšila
nájemné nebytových prostor o
šest procent. Podle vedení úřadu jde čistě o položku, která se
shoduje s mírou inflace.
A to i přesto, že v některých okolních městech přikročili k daleko
razantnějšímu zvýšení nájemného. Nic takového se ale v Prostějově zřejmě konat nebude. "To je
opět otázkou diskuze v souvislosti s přípravou městského rozpočtu
na rok 2010 a 2011. Ano, zvýšit
nájemné v nebytových prostorách je jednou z možností, jak získat další finanční prostředky. Na
druhé straně my ale zase tolik těch
nebytových prostor, které se nacházejí v některé pro podnikatele
exkluzivní zóně, nevlastníme.
Takže očekávat od většího zvýšení nájemného nějaký enormní
přísun peněz do městské pokladny, to by bylo jaksi zavádějící.
I když pochopitelně městský rozpočet by to určitě posílilo," uvedl
Miroslav Pišťák. Podle jeho slov
držela radnice dlouhá léta
nájemné na uzdě. "Pokládali jsme
to za určitou podporu prostějovských podnikatelů. Na druhé
straně nám ale kritici vytýkají, že
takto některé podnikatele zvýhodňujeme. To ale nemohu posoudit, tuto situaci jsem až tak hluboce neanalyzoval," dodal místostarota.
-mik-

Několik oponentů také namítá,
že pokud by řidič přijížděl z
Brněnské ulice a mířil by třeba
na hlavní poštu, musel by nejdříve objet celý okruh Wolkerovou ulicí přes Újezd, Vápenici,
Blahoslavovu ulici a Palackou.
Já osobně si však myslím, že
jednosměrka by celý provoz po
vnitřním okruhu výrazně urychlila, zvláště v některých zúžených místech jako například

Projekt na zjednosměrnění vnitřního městského okruhu neskončil
v koši, město o něm bude jednat.
právě u hlavní pošty. Myslím si,
že by si na to časem i řidiči zvykli a nelitovali by například toho, že musejí ujet o pár stovek
metrů víc než měli v plánu,"
uvedla Alena Rašková, která
podle svých slov je sama zastáncem zjednosměrnění vnitřního
okruhu. "Celá věc má ale háček

v tom, že ne všechny komunikace na okruhu jsou v majetku města, ale hlavně je vlastní Olomoucký kraj. Jednání o jednosměrném okruhu tak vidím opět
na několik let, rozhodně se
ovšem této myšlenky nevzdáváme," řekla Alena Rašková.
-mik-

27. července 2009

Život v ubytovně na Kostelecké se změnil
Město navíc počítá s rozsáhlou rekonstrukcí paneláku
Jak jsme již několikrát informovali, nechvalně proslulá
ubytovna v panelovém domě v
Kostelecké ulici číslo 17 již
dávno není tím vykřičeným
domem, jak upozorňovali a
neustále si stěžovali okolobydlící občané. Město v posledním
půlroce sáhlo po velkých změnách. Neplatičům nájemného
zrušilo ubytovací smlouvy a
vystěhovalo je, desítka matek
s dětmi byla přestěhována do
nově zrekonstruovaného domu v Pražské ulici. A jak to v
Kostelecké ulici vypadá dnes?
Přízemí domu je ponecháno ve
stávajícím režimu, to znamená,
že zůstaly zachovány byt správce a nebytové prostory.
V 1. patře zůstaly ubytované
matky s nezletilými dětmi a děti, které odcházejí z dětských
domovů se zárukou dohledu sociálních pracovnic Městského
úřadu v Prostějově. Celkem je v
prvním patře evidováno 11 bytů.
Ve 2. patře jsou krizové byty, byty veřejného zájmu a čtyři bytové jednotky s klienty Azylového centra v Určické ulici, kteří
bydleli v Azylovém centru a
řádně si plnili a plní své povinnosti, pracují a nemají problémy
s hygienou, se zárukou dodržovat ubytovací řád a nadále spolupracovat s Azylovým centrem, které za klienty odpovídá a
provádí pravidelné kontroly. V
tomto patře je evidováno 10 bytů.
Ve 3. až 7. patře jsou určeny byty pro osoby se sníženou soběstačností a zvláštními potřebami
z důvodu zdravotních či z důvodu pokročilého věku, tudíž byty

se zvláštním určením a s pečovatelskou službou. Celkem je
tady evidováno 51 bytů.
"Ubytování kohokoli bylo časově omezeno, smluvně ošetřeno a řídí se pravidly provozního,
domovního a ubytovacího řádu,
zásadami k zabezpečení provozu hotelového domu či DPS.
První a druhé patro ubytovny v
Kostelecké ulici 17 bude mechanicky odděleno, aby nedošlo
ke kontaktu s osobami z horních
pater Domu s pečovatelskou
službou," dodala další novinku
Marie Hájková z Domovní
správy v Prostějově. V následné
době pak město počítá s rekonstrukcí celého domu. "Zavedení
postupného režimu ubytovny na
DPS si vyžádalo a vyžádá řadu
technických opatření za finanční úhradu – úpravy a opravy
bytů zejména na elektroinstalaci, vodoinstalaci, stolařské a malířské práce, výměnu oken a
výtahu. V současné době jsou
provedeny opravy v pátém až
sedmém patře, pokračují opravy
ve 3. a 4. patře vyžadující stolařské a malířské práce a podle časového harmonogramu pokračuje výměna oken a balkónových dveří. Průběžně s výměnou oken je prováděna oprava
omítek a malba jednotlivých bytů a chodeb. S realizací výměny
výtahu počítáme v měsíci listopadu," popsala Marie Hájková.
-mikJeště před rokem byla ubytovna v Kostelecké ulici považována za dům hrůzy. Dnes už
zde k radosti okolobydlících občanů panuje klid

Město zahajuje stavební práce na sídlišti Dolní
Vážení občané žijící nebo
vlastnící nemovitost na sídlišti
Dolní. Oznamujeme vám, že v
druhé polovině měsíce července roku 2009 zahájíme práce
na výstavbě komunikace, parkoviště a veřejného osvětlení a
chodníků.

Stavební práce bude provádět
firma EUROVIA BRNO s.r.o. a
za Městský úřad v Prostějově
bude provádět stavební dozor
pracovník odboru rozvoje a investic ing. Petr Brückner. Lze
očekávat, že v průběhu prací bude omezen jak příjezd, tak i pří-

stup k jednotlivým nemovitostem v této lokalitě. Žádáme vás
tímto o vstřícnost při řešení problémů s přístupem k vašim nemovitostem. Předpokládáme, že
práce budou dokončeny nejpozději do konce listopadu 2009.
Pokud budete potřebovat jaké-

koliv bližší informace, poskytne
je pracovník Městského úřadu v
Prostějově ing. Petr Brückner,
telefon 582 329 361 (volat nejlépe mezi 7.30 až 8.30 hodin
ráno), který bude kontrolovat
postup stavebních prací . Práce
na stavbě bude řídit stavbyve-

doucí p. Jiří Skřivánek, telefon
602 513 265.
Dovolte, abych vyslovil přesvědčení, že při vzájemné
vstřícnosti proběhnou práce bez
větších komplikací.
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí
odboru rozvoje a investic MěÚ

* Nad dopisy čtenářů * Nad dopisy čtenářů * Nad dopisy čtenářů *
Postavíte si dům
v záplavové zóně?

Problém, kterému se budou věnovat následující řádky, existuje už
několik let. Přesto právě poslední
týdny, kdy mnohá místa naší země
postihly záplavy, poukázaly na jeho aktuálnost.
Řeč je o budoucí výstavbě domů
na poli v záplavové oblasti na
pravém břehu říčky Romže ve
Vrahovicích, které bylo zaplaveno
při povodních v letech 1997, 2005
a 2006. Zkušenosti z posledních
let nám ukazují, že regulované toky namísto toho, aby nás uchránily před povodněmi, jejich následky naopak ještě zhoršují. Voda
prosviští krajinou s daleko větší a
ničivější silou. V minulosti existovala v přírodě místa, kde se voda
přirozeně rozlévala a následky záplav potom nebyly tak tragické. V
dřívějších dobách také nebývalo
zvykem stavět v místech s bažinatou půdou v těsné blízkosti potoka.
Počasí je jako na houpačce.
Poměrně chladné počasí vzápětí
střídají tropická vedra doprovázená přívalovými srážkami
leckde doprovázené kroupami.
Toto počasí není zrovna moc
vhodné jak pro lidský organismus, tak pro naše výpěstky. V
každém případě se s ním musíme smířit. Trochu se zpožděním nám na polích začaly žně a
to může znamenat přesun některých škůdců (z důvodu nedostatku potravy) na naše zahrádky. Tuto tématiku si necháme
někdy na příště, protože dnes
bych se chtěl věnovat chorobám
a škůdcům okrasných rostlin.
V současné době asi nejvíce postihují okrasné dřeviny různé typy skvrnitostí listů. Ve většině
případů se jedná o houbové choroby. Samozřejmě, že tato obecná poučka nemusí být pravidlem, na což si ukážeme v několika případech.
Jedním z možných onemocnění
břečťanu (Hedera) jsou nejprve

Kdyby se jednalo o místa vhodná
ke stavbě domů, byla by už dávno
zastavěna. Bohužel doby se mění.
Územní plán města Prostějova
označuje tuto oblast jako zátopové
území a zároveň jako oblast pro
výstavbu rodinných domů. Nemám právní vzdělání, takže nevím, jestli něco takového odporuje zákonům. Je ovšem očividné, že
tento stav odporuje zdravému rozumu! Jak dlouho asi vydrží domy
postavené na této nestabilní půdě?
Kolik dalších povodní bude muset
přijít? Můžeme si říct, že lidé, kteří si zde vybudují svá obydlí, jednou doplatí na svou hloupost. Bohužel na ni ovšem doplatí i starousedlíci. Na levém břehu Romže leží ulice Husitská a P. Jilemnického. Při každé povodni mají lidé,
kteří bydlí v těchto ulicích, vodu
ve sklepech. Tento problém se
týká i domů, které jsou od potoka
poměrně daleko. Následky záplav
pro tyto obyvatele nejsou tak strašné hlavně kvůli tomu, že Romže

šem městě. Jelikož mám menší
dítě, chybí nám na Sídlišti svobody dětské koutky s houpačkami a jinými atrakcemi. Kolářovy sady jsou sice krásné, ale
dětské hřiště je nedostačující!
Chodí sem spousty lidí s dětmi a
dvě houpačky a maličký kolotoč jsou v neustálém obležení.
Děti se tu mačkají a dohadují se,
kdo se bude houpat. Také je na
sídlišti nedostatek laviček. Nedávno zmizela i lavička u polikliniky.
Příkladně u Pennymarketu sice
pár laviček je, ale ty jsou většinou plné bezdomovců. A to je
další věc, na kterou chci upozornit. Neustále se po lavkách povalují, popíjejí tam levná vína,
vykuřují a odhazují svinčík kolem. Svoji potřebu chodí bezosChybějící hřiště
tyšně vykonávat k nedalekým
stromečkům. Divím se, že polia bezdomovci
cie nezasáhne. Zdá se mi, že jich
Chtěla bych upozornit na něk- v našem městě nekontrolovateré nedostatky a nešvary v na- telně přibývá. Co na to naši za-

stupitelé? Člověk když jde z obchodu, tak se raději vyhne. Nejenže se nemůžeme posadit a
sníst si třeba zmrzlinu, ale dcera
se bezdomovců i bojí a tak raději z obchodu vycházíme druhým
vchodem. Bezdomovci obtěžují
řádné lidi i u Teska a Kauflandu.
Dokonce si zabrali i v polích za
benzínkou v Brněnské ulici
opuštěnou budovu. Jsou zkrátka
všude! Nedávno jsem byla
svědkem, jak se tam tři bezdomovci napájeli u hlavního kostela a močili zde na zeď. Zdá se
mi, že to policie přehlíží. Měla
by tuhle komunitu více kontrolovat a kdo není z našeho města,
měl by být vykázán! Byla bych
pro, kdyby město zakázalo pití
alkoholu na veřejných prostranstvích. Máme krásné město a tito lidé nám ho hyzdí! Zřejmě
tímto psaním ničeho nedosáhnu, ale aspoň se mi na chvilku
ulevilo, že jsem se ozvala.
Yveta Soldánová, Prostějov

sledné odumírání větví. Příznakově velmi podobná poškození
thují mohou způsobovat odlišné
příčiny. Velmi častou příčinou
hnědnutí a zasychání konců
výhonů je sucho, mráz nebo i
posypové soli. Jednou z dalších
příčin je napadení mikroskopickou houbou jejíž příznaky jsou
viditelné, až v létě (na odumřelých výhonech jsou zřetelné
drobné černé plodničky). Když
je v místě, kde výhony začínají
hnědnout, zřetelný drobný vyhlodaný otvor, jde o poškození
škůdcem molovkou thujovou. V
tomto případě se příznaky mohou objevovat až do srpna.
Ochrana proti molovce thujové
se provádí při zjištění většinou
od druhé poloviny června například chem. přípravkem Decis
Flow 2,5 (0,03%), aj.
Na závěr bych chtěl zmínit velmi
časté poškození okrasných rostlin v letních měsících třásněnkami. Tento drobný hmyz velikosti 1,5-2,5 mm se dvěma páry

třásnitých křídel škodí sáním na
nejrůznějších částech rostlin,
zvláště na listech a zejména pak
na květech, poupatech a jiných
měkkých částech rostliny. Posátá místa jsou stříbřitá, s drobnými kupkami černého trusu.
Postižené části rostlin se deformují, žloutnou a zasychají.
Kromě těchto přímých poškození přenášejí i některé virové choroby. V průběhu roku mívá tento
hmyz 5 – 7 generací. Nejběžnější jsou třásněnka skleníková a
třásněnka západní. Chemická
ochrana se praktikuje při zjištění
prvních příznaků některým z přípravků Decis Flow 2.5 (0,03%),
Karate Zeon 5 CS (0,03%), Nurelle D (0,2%), Vertimec 1,8 EC
(0,1%). Pomocným prostředkem k odchytu a signalizaci výskytu třásněnek jsou modré lepové desky.
Milan Smička – Státní rostlinolékařská správa, obvodní
pracoviště Prostějov, Nám.
Spojenců 13, 796 01 Prostějov

má možnost se rozlít po druhém
břehu. Jak tomu ale bude, až bude
i druhý břeh zastavěn?
V souvislosti s letošními povodněmi je třeba znovu začít se ptát na
některé otázky. Je rozumné vyhlašovat pozemky v záplavové zóně
za potencionální stavební parcely?
Je rozumné stavět domy v oblasti,
která slouží jako přirozené místo
pro rozlití rozvodněného potoka?
Pokud vedení města nemá dostatek rozumu a pokud majitelům pozemků jde patrně o zisk z prodeje
těchto parcel, apeluji aspoň na lidi,
kteří o koupi těchto pozemků uvažují. Zajeďte se podívat, poptejte
se místních, prohlédněte si staré
články o záplavách.
Martin Hájek, Vrahovice

Poradna zahrádkáře
malé „mastné,“ později větší
černé skvrny na listech. S největší pravděpodobností se jedná o
tzv. rakovinu břečťanu. V listech vznikají trhlinky a konce
výhonů nakonec odumírají. Tuto infekci způsobuje bakterie
Xanthomonas hederae. Přímá
ochrana v podstatě neexistuje
vyjma odstraňování napadených výhonů. Nepřímá ochrana
spočívá ve výběru méně náchylných šlechtěnců a v nepřehnojování.
Pokud se na listech okrasných
rostlin objevují chlorotické
skvrny, může se jednat o virové
infekce. Existuje spousta různých typů virů, které je velmi
těžké stanovit. Opět přímá
ochrana neexistuje. Nejdůležitějším opatřením k zabránění
šíření infekce (může být pře-

nášena savým hmyzem) je
včasné odstranění příznakových
rostlin. Pozor, ne vždy se podle
viditelných příznaků musí jednat o virovou infekci. V některých případech může jít o výživovou chybu. Proto je vhodné v
případech pochybností vyhledat
odborníka!
Kromě různých typů listových
skvrnitostí způsobených houbovým napadením je většina
okrasných rostlin napadána
houbami padlí nebo rzi. Tato
onemocnění rostlin jsou lehce
poznatelná a při zjištění prvních
příznaků je možné rostliny ošetřit některým ze spektra chemických přípravků Dithane M 45,
Kumulus WG, Merpan 80 WG,
Ortiva, Talent, aj.
Velmi častým problémem při
pěstování thují je hnědnutí a ná-

4

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.

27. července 2009
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Radní přivítali sochaře slavnostním obědem
Od pondělí můžete umělce sledovat ve Smetanových sadech
V sobotu hodinu po poledni byl
oficiálně zahájen v pořadí již
VIII. ročník Mezinárodního
sochařského sympozia Hany
Wichterlové. A jak se již stalo
milou tradicí, zúčastnění umělci byli přivítáni slavnostním
obědem ve sklípku Národního
domu. Šestici sochařů přivítali
osobně místostarostové města
Miroslav Pišťák a Pavel Drmola a výkonný manažer sympozia Miroslav Švancara.
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. A jak už tato jména napovídají, jedná se čistě o tuzemské
umělce. Neztrácí tak sympozium
onen přívlastek mezinárodní? Jak
nám ale těsně před sobotním slavnostním obědem řekl Miroslav
Švancara, duše a organizátor
sympozia, letošní ročník je výjimečný. "Mimořádnost tohoto ročníku je v tom, že účastníci letošního sympozia zcela náhodou
jsou opravdu všichni z České republiky. Naše sochařské sympo-

Účastníci letošního VIII. ročníku Mezinárodního sochařského sympozia Hany Wichterlové byli v sobotu přivítáni slavnostním obědem.

Jako každý rok můžeme pozorovat sochaře při práci přímo ve Smetanových sadech

zium je totiž letos vyhlášeno jako
pocta profesoru Preclíkovi, který
v dubnu loňského roku bohužel
zemřel. Tento člověk byl také v
minulosti hlavním komisařem
prostějovského
sochařského
sympozia. Byli tedy letos pozváni
jeho žáci, mezi nimi i zahraniční
sochaři z Japonska, Irska a dalších
zemí. Ti zahraniční žáci profesora
Preclíka ale bohužel letos nepřijeli. Statut sympozia jako mezinárodní ovšem zůstává i nadále,
letos ovšem tomu okolnosti chtěly, že k nám přijeli pouze čeští sochaři," uvedl na vysvětlenou Miroslav Švancara, výkonný manažer sochařského sympozia v Prostějově.
Už ode dneška, tedy od pondělí
27. července, mohou občané města sledovat sochaře přímo při

práci a to tradičně ve Smetanových sadech.
"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, akade-

mického sochaře Vladimíra Preclíka," řekl Miroslav Švancara.
Prostějovem se podle Miroslava
Švancary už delší dobu nese úsloví, že léto v našem městě nezačne
do té doby, než v parku začnou
"hrčet pily". A právě tento okamžik se přiblížil. Sochaři budou tvořit svá díla z několika druhů dřev.
Některá si dokonce už sami dovezli. "Pamatuji si na úplně první
ročník sympozia, kdy pozvaní sochaři vytvářeli svá díla ze dřeva
staletých lip, které byly bohužel
pokácené v zahrádce Národního
domu. Letos mohou návštěvníci
parku vidět, že žáci pana profesora Preclíka si vybrali různé druhy
dřeva. Pracovat se zde bude ze
dřev dubu, kanadského topolu, jasanu a modřínu," dodal na závěr
Miroslav Švancara.
-mik-

Létající Rabín si odnesl jednu z Cen města Prostějova
Za výjimečný počin v oblasti
popularizace kulturních hodnot a reprezentaci města Prostějova na mezinárodní úrovni
byla oceněna kapela Létající
Rabín. Slavnostní předání se
uskutečnilo letos v květnu v
obřadní síni prostějovské radnice.
Skupina byla založena v roce
2001. „Dali jsme se dohromady
tak, jak se obvykle kapely dohromady dávají. Snaha imponovat
opačnému pohlaví, nevybouřená
studentská léta, chuť užít si lokální slávy a zdá se, že nám to od té
doby nějak přerostlo přes hlavu,“
směje se Vojtěch Peštuka. Pětičlenný ansámbl se věnuje klezmeru, což je tradiční instrumentální hudba východoevropských
židů. Klezmerské melodie a tance
doprovázely svatební rituály nebo
svatební hostiny a Létající Rabín
doplnil tento repertoár o středoevropské písně v jazyce jidiš a několik evergreenů z židovské kuchyně. Kapela se v roce 2005 poprvé obměnila, odešel kytarista,
který byl pro stávající zvuk kape-

ly, zatímco zbytek byl nakloněn
proměně. Sestava vzniklá v tom
roce se v současnosti taktéž proměňuje. Zatím ještě není jasná definitivní podoba, ale bez ohledu na
personální obsazení bude Létající
rabín hrát dál naplno. Jejími členy
v současnosti jsou houslista a zpěvák Vojtěch Peštuka, na klarinet
hraje Vojtěch Pospíšil, akordeon a
zpěv obstarává Miroslav Ondra,
flétnistka Jana Dosedělová a na
kontrabas hraje Bohumil Stoklasa.
Kapela za dobu své existence získala spoustu cen. „Dalo by se říci,
že všechna ocenění, která jsme
kdy získali, nám byla udělena za
to, že se snažíme dělat neotřelou
muziku poctivým způsobem a že
se ji snažíme dostat do povědomí
lidí kolem nás, vedeni myšlenkou, že je to vzájemně obohacující,“ objasňuje Vojtěch Peštuka a
dále dodává: „ Vůbec jsme nečekali, že bychom získali Cenu města Prostějova. Vážíme si každého
ocenění, ale nejsou smyslem naší
práce, a proto se snažíme svá očekávání ve vztahu k různým sou-

V Galerii Národního domu
vystaví svá díla Petr Ptáček
V Galerii kavárny Národního domu bude ve čtvrtek
30. července v 18.00 hodin zahájena slavnostní vernisáží výstava obrazů malíře a grafika Petra Ptáčka.
Výstava potrvá do 2. září 2009.
Petr Ptáček, malíř a grafik, se narodil 16. 10. 1965 v
České Lípě. Od roku 1991 žije a tvoří v Praze. V letech 1994 až 2002 pracoval jako odborný asistent v
grafických dílnách AVU Praha, od roku 2004 je výtvarníkem na „volné noze„. "Autor se zabývá malbou, kresbou i grafikou. Maluje akrylem a olejem, v
grafice užívá hlavně techniku litografie, kterou realizuje s litografem a akademickým malířem Martinem Boudou. Vedle knižních ilustrací realizoval desítky ilustrací na krabičky plastikových modelů, desítky grafických ex libris a novoročenek, například
pro Autoklub BMW nebo prodejce automobilů Toyota. Jeho práce jsou zastoupeny v soukromých
sbírkách v Evropě i v zámoří," přiblížil nám osobu
a tvorbu Petra Ptáčka Miroslav Švancara, kurátor
výstavy.
-mik-

těžím a oceněním držet na uzdě.
Při udělování cen jsme měli hned
několik pocitů, a to poměrně dosti smíšených. V porovnání se zásluhami ostatních oceňovaných
jsme se cítili mírně nepatřičně, na
druhou stranu jsme měli radost z
ocenění samého. Také jsme měli
pocit jakési plastičnosti nebo trojrozměrnosti té ceny, když jsme si
uvědomili, že se odpovědní odvážili dát ji tak mladým laureátům.“
Na mezinárodní úrovni se kapela
poprvé prezentovala ve Švédsku
na festivalu Ethno v roce 2004 a
dále koncertovala na Slovensku,
ve Slovinsku a tradicí se stávají jejich koncerty v Polsku. „Koncertujeme skoro všude, kam nás pozvou, ale v zásadě jde o klubové
akce, menší festivaly a hlavně
různá městská kulturní zařízení.
Hlavně pro nás platí, že čím menší
prostor, méně elektroniky a větší
kontakt s diváky, tím větší zážitek
pro všechny zúčastněné. Sem tam
taky účinkujeme v nějakém divadle, filmu nebo dokumentu. Teď
už se nám delší dobu nepoštěstilo

Členové skupiny Létající rabín, zleva Jana Dosedělová, Vojtěch Pospíšil, Miroslav Ondra, Vojtěch Peštuka a Bohumil Stoklasa
vystupovat v cizině. Koncertování v zahraničí je vždy náročnější z organizační stránky a vyžaduje úroveň kapelního managementu, na niž jsme prozatím příliš
líní,“ dodává Peštuka. Jedno z nejprestižnějších vystoupení kapely
se odehrálo v červenci 2007 na
Mezinárodním festivalu židovské
kultury Devět bran konaném každoročně v Praze. Peštuka pyšně
říká: „Za největší úspěch skupiny

považuji to, že stále existujeme a
hrajeme, že se nám podařilo vytvořit zvuk, který nás charakterizuje na míle daleko a že kapela,
která začala jako čtyři kamarádi z
prostějovského gymnázia, je nejenom v České republice vnímána
jako úspěšný a schopný interpret
klezmerové muziky. Kapela dříve
nahrávala desky a v současnosti
se spíše soustředí na popíjení a nabírání inspirace.“
-vevi-

Region
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REGION
Olomoucký kraj sečetl
POVODŇOVÉ ŠKODY

Ničivé záplavy, které koncem
června postihly Olomoucký
kraj napáchaly škody za bezmála 3,7 mld. Kč. Vyplývá to z
podkladů, které kraj získal od
všech 29 zasažených obcí.
Na Hranicku byla výše škod vyčíslena na 787 981 tis. Kč, na Jesenicku se suma vyšplhala až na
2 883 039 tis. Kč.
V posledních červnových dnech
zasáhly dva regiony Olomouckého kraje takzvané bleskové povodně. Nejprve v noci ze středy
24. na čtvrtek 25. června postihly
devět obcí na Hranicku, v noci z
pátku 26. na sobotu 27. června pak
dvacet obcí na Jesenicku. Kvůli
rozsahu poškození v ORP Jeseník
byl pro toto území od 27. června
od 14.00 do 15. července do půlnoci vyhlášen stav nebezpečí.
Voda zaplavila na území kraje
celkem 1374 objektů, 817 domácností a 508 studen s pitnou
vodou. Zničila 12 mostů a 86
lávek. Tři lidé přišli o život.
Kromě více než stovky hasičských jednotek bylo nasazeno
200 vojáků. Nepřetržitě zasedal
krizový štáb Olomouckého kraje
a krajského hasičského záchranného sboru. Bezpečnostní rada
Olomouckého kraje se sešla sedmkrát.
Olomoucký kraj bezprostředně
uvolnil ze svého rozpočtu 5 milionů korun na úhradu pohonných
hmot, ubytování a stravování především pro zasahující dobrovolné
hasiče, opravu jejich techniky,

pronájem kontejnerů na odpad,
odvoz naplavenin a suti a nákup
desinfekčních prostředků. Z rezervního fondu krizového řízení
vyčlenil 1 milion korun pro Policii ČR - Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje a 1.5
milionu pro Hasičský záchranný
sbor Olomouckého kraje na výdaje spojené s touto mimořádnou
událostí. Mezi obce v nejkratším
možném termínu rozdělil 11,4
milionů korun od státu a dalších
12,5 milionů rozdělí 30. července,
kdy zasedne rada kraje.
Na tábor do ozdravovny ve Vojtěchově u Bouzova odjelo na náklady kraje 37 dětí ze zaplavených oblastí. Kraj společně s
armádou zajistil pro obce, kde
voda zničila mosty provizorní
mostní soupravy ze státních
hmotných rezerv. Organizuje očkování dobrovolných hasičů a
spolupodílel se s krajskou hygienickou stanicí na čištění studní. Z
epidemiologického hlediska byla
mimořádná situace zvládnuta bez
jediného případu průjmových
onemocnění či hepatitidy.
V neposlední řadě Olomoucký
kraj vypsal veřejnou sbírku na
pomoc obcím, neziskovým organizacím a jednotlivcům postiženým bleskovými záplavami na
Hranicku a Jesenicku.
Až do konce listopadu mohou
dárci přispívat na konto „Povodně
2009 – veřejná sbírka Olomouckého kraje“ s číslem 24100217/
0100.
-red-
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Zámecký park patřil řemeslníkům JOSEFKOLU 2009 Přemyslovická škola se opravuje, prázdniny se školákům ale neprodlouží Na Olomoucku se hledají podnikatelé,
ČECHY POD KOSÍŘEM –
Druhý ročník přehlídky řemesel JOSEFKOL znovu zaplavil
zámecký park. Ocenit řemeslnou zručnost starých mistrů,
stejně jako nahlédnout pod
ruce těm, kteří se dnes klasickým řemeslům věnují, měli návštěvníci možnost po oba
víkendové dny.
‚Dědictví otců zachovej nám
pane‘. To bylo motto nejen letošního JOSEFKOLU. Prolíná se
vším, s čím má co do činění Václav Obr, jenž si mimo jiné před
dvěma týdny splnil svůj sen a
otevřel v Čechách p/K Muzeum
kočárů. Nikdy se netajil svým obdivem ke starým řemeslům a mistrům, kteří bez jakéhokoliv
technického vybavení dokázali
doslova kouzla hodna uznání dodnes. A upřímně řečeno, naopak
dnes se najde už jenom málo těch,
co něco takového svedou v daleko
vyspělejších podmínkách.
Mnohá řemesla jsou už zaniklá,
mnohá je naopak zapotřebí oživit.
Právě bez nich se totiž něco takového, jako je restaurování historických
kočárů
neobejde.
Bohužel, při vší úctě k současnému technickému pokroku nezbývá, než se vrátit proti proudu
času a jednoduše se naučit dělat
věci tak, jak se dělávaly kdysi. No
tak jednoduše to zase nejde,
ovšem opravovat historický kočár
na základě dokonalé počítačové

animace také ne… Znovu musí
přijít ke slovu zručnost a fištrón
těch, kteří stáli u zrodu elegance na
čtyřech kolech s koňským spřežením.
„Znamená to pro nás založení
nové tradice,“ říká na adresu JOSEFKOLU starosta Čech p/K
Zdeněk Mader. Obec se postupně
stává významným historickým
centrem nejen v pasivní podobě,
tedy existencí překrásného zámku.
V sousedství hasičského muzea
postaveného na základech někdejší věhlasné firmy R.A. Smekal, je už dnes k vidění zmiňovaná
expozice historických kočárů.
Podle starosty Madera je smyslem
tohoto počínání především přitáhnout mladou generaci k historii,
ukázat jí, co bylo před tím, než
jsme dozráli do světa počítačových technologií. „Bylo velmi zajímavé sledovat, s jakým zájmem
se zapojili do příprav JOSEFKOLU mladí kluci, pro které je
toto něčím nepoznaným. Že doslova na koleně bylo možné vyrobit tak krásné věci, jakými kočáry
rozhodně jsou. Byly nedílnou součástí té doby, člověk se jím vezl ke
křtu, provázel ho pak celý život a
nakonec i na hřbitov. Je to vzdání
úcty ke schopnostem a umu našich předků,“ podotýká starosta.
Jak dál poznamenal, přímo v Čechách p/k byly čtyři kolařské
dílny. Ty sice dnes už neexistují,
přesto alespoň symbolicky se po-

Mezi řemeslníky samozřejmě nemohli chybět ani kováři Stawarischovi
z Kostelce na Hané. Jak vidno, o pokračování tradice uměleckého kovářství se obávat nemusí.
dílely i na JOSEFKOLU. „Toto
řemeslo sice už u nás zaniklo, ale
dobové vybavení kolařské dílny
je možné tady vidět díky paní Po-

spíšilové, která nám je zapůjčila,“
řekl Večerníku Zdeněk Mader.
Přímo Václava Obra bylo těžké v
organizačním shonu polapit, pře-

sto alespoň v krátkosti průběh JOSEFKOLU zhodnotil. „Myslím,
že je vynikající. Sice nás trochu
drtí počasí, ale s tím se nedá nic
dělat. Z různých důvodů nepřijeli
ti, kteří původně svoji účast přislíbili, naopak je to ale kompenzováno jinými, co sem vloni přijeli
jen jako hosté a letos jsou už tady
se svojí ukázkou,“ stručně shrnul
Václav Obr. Za zmínku podle něj
rozhodně stojí kolař Augustin
Krystyník z Horního Hrozenkova
nebo vídeňský výrobce kočárů
Florian Staudner. Mimochodem z
vídeňského Schönbrunnu zamířil
do Čech p/K další unikát, korpus
kočáru Berlina, jež byl vyroben
speciálně pro natáčení filmu o císařovně Sissi, kterého se některé
exponáty sbírky V. Obra také zúčastnily. Mimo jiné i originál tohoto kočáru vystavený v Muzeu
kočárů.
A že se bylo rozhodně na co dívat,
značil i zájem návštěvníků, pro
něž byl připraven i doprovodný
program, třeba soutěž k kutálení
loukoťového kola, show mistra
světa s bičem Pavla Potápka,
představil se Český klub velocipedistů a poprvé po desítkách let
byl také zpřístupněn zámecký
sklep. Na závěr celého JOSEFKOLU 2009 pak čekalo odhalení
sochy sv. Josefa, který je patronem řemeslníků, z jehož jména
také vzešel název této ojedinělé
akce.
-MiH-

„Mokrá varianta není, bude pěkně,“ ujišťuje J. Palán

KONICKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL BUDE MÍT PREMIÉRU
Nejen Shakespearovy slavnosti
letos putující z Pražského hradu
přes brněnský Špilberk až na
Bratislavský hrad. Nejen každoroční divadelní tvoření na plumlovském zámku. Divadelní fest
bude nově hostit také zámek v
Konici. Na zdejším kouzelném
nádvoří se v sobotu 8. srpna
představí 5 divadelních souborů.
Divadla na Zámku, jak se přehlídka jmenuje, nejsou podle ředitele MěKS Konice jenom pokusem bez budoucnosti.
„Ve výsledné fázi se ukázalo, že
uspořádat takový festival je hodně
těžké,“ přiznává ředitel MěKS Konice Jiří Palán. Původně měla mít,
co se týče obsazení, konická divadelní přehlídka poněkud odlišnou
podobu. „Jediný, kdo vlastně po
celou dobu byl jistý, tak to byla divadelní sekce Živňáckého hlaholu.
S divadly to prostě není tak jednoduchá domluva jako s muzikanty,“
usmívá se. Divadla na Zámku mají
ale už svůj ‚jídelní lístek‘, na němž
se objevují jak profesionální, tak i
amatérská seskupení. „Nedá se
říct, jestli s původním záměrem je
tato sestava lepší nebo horší, je prostě jiná,“ řekl Večerníku.
Přehlídka měla původně víc čerpat
z toho, co se dá objevit mezi divadelníky především v Olomouckém
kraji. Nakonec ale všechno dopad-

lo trochu jinak. Kromě ‚domácího‘
Živňáckého Hlaholu tento záměr
splňuje jen Kamil Koula (agentura
KK) z Olomouce, který celý festival otevře Duhovou pohádkou pro
děti. Divadlo loutek, hudby a vtipů
Tichý jelen se svým představením
Mariage naopak přijede z Hradce
Králové a spolu s Kamilem Koulou
jsou představitelé profi divadelnictví na tomto festivalu. S parafrází
na antické téma A pozdravuj Sofii
dorazí pro změnu z Jevíčka zdejší
studentský divadelní soubor.
‚Hlavní vysílací čas‘ od 19.30 bude
patřit už zmiňovanému Hlaholu a
jejich Princ Bojaja aneb Babochlap
a všechno skončí Hexenschussem
v podání Ochotnického divadla TJ
Boskovice.
„Původně se počítalo se šesti účastníky, nakonec ale pět představení
bude asi optimálních. Zatímco
všechna ostatní splňují původní záměr, který uvažoval s časovým
prostorem pro jednou vystoupení
mezi půl hodinou až hodinou, Hexenschuss je klasické představení
kolem dvou hodin. Kdo vydrží
zhlédnout všechna představení, tak
se určitě má na co těšit. Myslím, že
to bude skvělá zábava od začátku
až do konce,“ nepochybuje J. Palán. Dějištěm bude tedy zámecké
nádvoří, kde bude jeviště i hlediště.
V případě zvýšeného zájmu na ně-

Po oslavách 700 let obce zakrylo
přemyslovickou školu lešení.
Prostřednictví fondu životního
prostředí ze zdrojů EU obec dosáhla na potřebné prostředky
pro zateplení budovy a výměnu
oken. Ze svého navíc financuje
rekonstrukci střechy.
Možná dušička nejednoho školáka
by nyní zaplesala při pohledu na
přemyslovskou ‚měšťanku‘. Na
začátku prázdnin ji totiž zakrylo lešení. Poslední pohled na ‚starou‘
podobu školy skýtaly vcelku symbolicky víkendové oslavy 700 let
obce (4. – 5. 7.), poté se už do díla
pustili řemeslníci. I když dokončení rekonstrukce je plánováno na
konce října, podle starosty Lubomíra Štaffy to začátek školního roku neohrozí. Podle něj práce přímo
související s využitelností vnitřních prostor se určitě zvládnou během prázdnin, venkovní rekonstrukce fasády už může probíhat za

Přemyslovická ‚měšťanka‘ dostává novou podobu, začátek školního
roku to ale neoddálí.
plného chodu.
„Z fondů životního prostředí EU
jsme získali 80 procent dotací na
zateplení a výměnu oken. Návrat-

nost investice se počítá na 18 let.
Čistě z vlastních zdrojů pak provádíme rekonstrukci střechy, během
níž vznikne nová nástavba s mož-

ností vestavby nových tříd. Celá
škola dostane i novou fasádu,“ uvedl dál pro Večerník starosta Štaffa.
Kromě dotace EU představují prostředky na druhou část rekonstrukce financované výhradně z vlastních zdrojů dalších 5 milionů korun. „V nové nástavbě vznikne prostor pro 4 nové učebny a kabinet
pro učitele. Půjde zatím o hrubou
stavbu připravenou pro využití například v podobě speciálních učeben,“ dodává starosta.
Poslední částečnou rekonstrukcí
prošla budova ‚měšťanky‘ (zdejší
škola sídlí ve dvou budovách, tzv
‚malá‘ škola byla rekonstruována v
90. letech a své učebny tady má nižší stupeň a mateřská škola, spolu se
školní jídelnou) prošla v roce 2004,
kdy došlo k částečným vnitřním
úpravám, rekonstrukci elektroinstalace a odpadů včetně sociálního
zařízení. Nyní dostane škola nový
kabát.
-MiH-

Pohádkové dobrodružství prince Bojaji má mít velmi lidskou podstatu.
No uvidíme…
jde bez Koničanky. Věřím, že pro
příště přilákáme do Konice další
divadla, na příští rok už máme přislíbené ochotníky z Litovle, kvalitní soubor je také ve Velkých Opatovicích a třeba v Boskovicích mají hned asi tři spolky, tak proč to nevystřídat. Určitě to není jen pokusný ročník, přehlídku podporuje
Olomoucký kraj i Město Konice a
navíc mě to baví,“ usmívá se Jiří
Palán a přidává poděkování o.s.
Trnka z Městečka Trnávky, jmenovitě Zdeňce Selingerové, která s
přípravou dramaturgicky konické-

ho festivalu velmi pomohla.
A co na svoji novou roli říkají Živňáčtí Hlaholáci? „V první okamžik, když jsme byli osloveni, to
bylo někdy před půl rokem, jsme to
brali víc jako recesi, dobrý fór, a naše heslo bylo – onemocnět a vystoupení odvolat, to můžeme
vždycky. Vůbec nás nenapadlo, že
bychom měli být naopak postaveni
do role nějakých pomyslných hostitelů,“ přiznávají Hlaholáci, čehož
si ale naopak bez legrace považují,
nic takového nečekali. Jak dál ale
říkají, časem zjistili, že začíná jít do
tuhého a že se s nimi opravdu počítá. „Nezbylo tedy, než s tím začít
počítat taky,“ neztrácejí svůj nadhled. Jejich autorský kus Princ Bojaja aneb Babochlap měl svoji premiéru na podzim v Kladkách, nyní
to bude premiéra de facto druhá,
tentokrát konická. O čem vlastně
hříčka s pohádkovým nádechem v
názvu je? V podtitulu jí aktéři charakterizují jako pohádku o věcech,
kterým se jiné pohádky cudně vyhýbají. Což může leccos napovědět, stejně jako rozmlžit jakous takous původní představu. „No o
čem to vlastně bude a jak to dopadne, to je i pro nás vždycky velká neznámá. Záleží na tom, kolik textu
komu vypadne a jak bude potřeba
improvizovat, aby se navázalo na
původní děj. Od toho se také odvíjí
i náš čas strávený na scéně. Můžeme to mít sfouknuté za 10 minut v
případě, že si vzpomeneme aspoň
na začátek a konec scénáře, stejně
tak to může být nekonečné drama
japonského divadla, než se vymotáme z toho, co si dezorientací v dějové lince natropíme,“ přiznávají
Hlaholáci. Nezbývá tedy, než se
přijít podívat v sobotu 8. srpna na
konický zámek, jinak asi svým dětem pohádku o Bojajovi nepřevyprávíte. Festivalové odpoledne
startuje v 15 hodin a další představení začínají v 16.30 (Mariage),
18.00 (A pozdravuj Sofii), 19.30
(Princ Bojaja) a 20.30 (Hexenschuss).
-MiH-

Regenarace přímo na pracovišti,
ekologické certifikace či elektroinstalace s non stop poruchovou
službou po celém Česku. To jsou
některé z nápadů podnikatelů z
Olomouckého kraje, kteří se přihlásili do druhého ročníku soutěžní kategorie Byznys rebel. Ta
je určená podnikatelům, kteří se
snaží na trhu odlišit a představují tak zákaznické výhody nové
generace.
Kategorie Byznys rebel je dílčí kategorií podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku a je určená podnikatelům, kteří nabízejí na

své výrobky a služby delší záruky,
specializují se na opomíjené skupiny zákazníků, či jejich podnikání
stojí na neobvyklých základech.
„Příkladem ostatním byla vloni advokátní kancelář, která má otevřeno
24 hodin denně a zákazníci ušetří
čtyři pětiny nákladů. Dále pak vozíčkářka, která zajišťuje dopravu
pro osoby s tělesným postižením,
nebo prodejna zahradní techniky,
kde si zájemce může vyzkoušet stroj
přesně při té činnosti, na který jej potřebuje,“ sdělil Pavel Hlavinka ze
společnosti Vodafone, která kategorii Byznys rebel vyhlásila.

Do kategorie Byznys rebel se lze
přihlásit napsáním dvou krátkých
odstavců na www.firmaroku.cz do
konce července. Vítěz bude vyhlášen 3. září společně s vítězi krajského kola podnikatelských soutěží Živnostník roku a Firma roku
Olomouckého kraje. V Olomouci
získala vloni titul Byznys rebel olomoucká agentura Hampl – reklamní výroba, která svým zákazníkům
zdarma a odborně odstraňuje z automobilů reklamní polepy.
Vyhlašovatelem podnikatelských
soutěží jsou Hospodářské noviny.
-red-

Pomozte s Čechomorem tlapkám

Hasiči z Vrchoslavic dostali
k výročí finanční dar od kraje
Historie Sboru dobrovolných
hasičů ve Vrchoslavicích se píše
již 85 let. Jubilejní výročí od
svého založení oslavili stoupenci
Floriánova cechu bez okázalých
oslav. Kdo měl chuť se pobavit
při dobré muzice, skvělém jídle
a pití přišel a nelitoval.
Slavilo se v areálu Zámlýní v
Dlouhé Vsi. Vzhledem k nestálému počasí, kdy meteorologové
stále upozorňují v předpovědích
na vytrvalé dešti spojené s bleskovými záplavami a řada hasičských
sborů držela pohotovost, nečekali
ve Vrchoslavicích žádné hosty, dá
se říct, že slavili v rodinném
kruhu. Že se jedná o výročí a
oslavy hasičského sboru, o tom
svědčila pouze vystavená hasičská

technika a slavnostní uniformy
členů nejpotřebnějšího spolku
obce. Členská základna čítá 64 hasičů, kteří chrání lidem jejich majetky, pomáhají při zajišťování
kulturně-společenských akcích v
obci, organizují dobrovolné a bezplatné brigády a v neposlední řadě
reprezentují obec na soutěžích v
požárním sportu. Sami pak jsou
pořadateli pohárové soutěže Memoriál Vladimíra Novotného. Na
slavnostní schůzi převzali ti nejlepší ocenění zasloužilý hasič.
„Spolupráce dobrovolných hasičů
s vedením obce je skutečně k nezaplacení. Přispíváme každoročně
na technické vybavení, kolik nám
nevelký rozpočet obce dovolí.
Chtěli bychom, samozřejmě, pro

hasiče to nejlepší. Letos jsme získali dotaci 100 tisíc z Olomouckého kraje na nákup cisterny.
Stará Avie, která je pro hasiče jediným mobilním prostředkem, je
už v nevyhovujícím technickém
stavu. Avšak pořízení náhradní
cisterny, která nebude nová, ale
bude modernější než ta stávající,
přijde na trojnásobek. Takže teď
musíme rozlousknout tvrdý oříšek
– kde sehnat peníze na dofinancování. V obecní pokladně momentálně nejsou,„ posteskl si starosta
František Králík. Obec má letošní
finanční prostředky již rozděleny
na plánované akce a vzhledem k
narůstající hospodářské krizi neočekává zvýšení příjmů, spíš naopak.

Minulou sobotu si připomněli
svoje stopatnáctiny hasiči v Hrochově. Kromě oficiálních hostů a
zástupců okolních hasičských
sborů však průběh oslav ovlivnil
i jeden host nezvaný – bouřka a
déšť.
Sbory dobrovolných hasičů jsou
jedněmi z mála, mnohde i jedinými
spolky přežívajícími několik generací bez ohledu na historické údobí
nebo společenskou či politickou atmosféru. Míst, kde bychom se s
dobrovolnými hasiči naopak nesetkali vůbec, je opravdu poskrovnu.
Letitou tradici píše i existence SDH
Hrochov. Minulý víkend si zde připomněli už 115 let svého vzniku.
Stopatnáctiletá historie existence
bezesporu stojí za pozornost. Oslavy v Hrochově přilákaly nejen příznivce, ale také širokou veřejnost,
která sledovala průvod krojovaných hasičů obcí k hasičské zbrojnici, kde probíhala oficiální část
oslav. Jak připomněl ve svém projevu starosta SDH Hrochov Zdeněk Zatloukal, první hasičský sbor
na našem území byl založen před
145 lety ve Velvarech, odkud se
začala šířit tato myšlenka do všech
koutů. V Hrochově vznikl dobro-

volný sbor v roce 1894 zásluhou
Josefa Trundy, hostinského z nedaleké Seče. „V současné době má
náš sbor 69 členů a úspěšně se daří
doplňovat počet členů a funkcio-

Hasiči v historických bílých uniformách uctili i památku padlých. I to
patří k dějinám obce

„Postupujeme podle harmonogramu oprav místních komunikací
po kanalizaci, kterou jsme v obci
vybudovali před pěti lety. To považujeme za prioritu. Letos je to
napojení místní části Dlouhá Ves.
Rozpočet kolem 800 tisíc korun
na opravy chodníků, nového povrchu silnice a výsadbu zeleně pokryje ze 60 procent dotace z
Programu obnovy venkova, ale
zbytek musíme zafinancovat ze
svého,„ uvedl starosta.
V plánu je také vybudování
dětského hřiště vedle sportovního areálu. I na tuto akci za
cca 430 tisíc korun získala obec
dotaci. Ministerstvo pro místní
rozvoj poskytlo 280 tisíc korun.
-jp-

Hrochovským hasičům je 115
které z představení bude ještě k dispozici ‚galérka‘, tedy ochoz v prvním patře. „Mokrá varianta není,
určitě bude pěkně,“ ujišťuje ředitel
a dodává: „Myslím, že nádvoří je
jediným důstojným místem pro takovou přehlídku. Pokud bychom
se stěhovali někam pod střechu,
ztratilo by to svoje kouzlo!“
Jiří Palán se netají tím, že konický
Hlahol by měl být tou hlavní postavou Divadel na Zámku. „Měl by to
být jejich festival, protože jsou
představiteli amatérského divadla
v Konici. A věřím, že s novým kusem se představí nejen příští rok,
ale i v dalších ročnících. Stejně jako třeba Žváčkův festival se neobe-

kteří se nejlépe starají o své zákazníky

nářů z dorůstající generace,“ uvedl
v krátkém proslovu starosta SDH
Z. Zatloukal. Jenom tak mimochodem – vzhledem k počtu obyvatel
Hrochova, který je místní částí Lipové, je počet členů SDH opravdu
úctyhodný.
Jubileum hronovských hasičů přijel také podpořit náměstek olomouckého hejtmana Pavel Horák.
Ten poznamenal, že 115 let představuje také 5 generací v životě obce. „Chtěl bych vám poděkovat, že
jste zůstali věrni hasičstvu,“ řekl
ve své zdravici. Naopak starostka
Lipové Martina Karkošková při-

pomněla, že hasiči jsou zásadním
stmelovacím prvkem v životě obce a nepostradatelnými pomocníky nejen při požárech, ale také při
živelných pohromách, o čemž se v
nedávné době bylo možné přesvědčit. „Přeji vám chuť k práci a
co nejméně výjezdů,“ dodala závěrem.
Počasí však bylo neúprosné a déšť
provázený bouřkou a nárazovým
větrem přinutil pořadatele přerušit
oficiální část oslav, jejichž součástí měla být podle programu také
mimo jiné ukázka požárního sportu a hasičské techniky.
-MiH-

Čechomor už pomalu směřuje
trasu svého turné do Konice. V
zámeckém parku vystoupí už
tento pátek. Pokud se přijdete
podívat, nejen že vás čeká neopakovatelný večer, zároveň také
podpoříte Pomocné tlapky.
Právě ‚Podpořte s námi Pomocné
tlapky‘ je podtitulem turné Čechomoru. Toto turné s motem
‚Podpořte s námi Pomocné tlapky‘ je již třetí rok společným projektem skupiny Čechomor a pojišťovny Kooperativa. Výtěžek z
prodeje propagačních předmětů a
dárcovských zpráv DMS je určen
pro úhradu nákladů spojených s
výchovou a výcvikem asistenčních psů, kteří pomáhají tělesně
postiženým občanům.
Pro návštěvníky těchto koncertů
je mimo jiné připravena i projekce
krátkého dokumentu, který se pokusí divákům ukázat výchovu a

Čechomor bude v konickém zámeckém parku už tento pátek
výcvik asistenčních psů i to, jak
asistenční pes může pomoci invalidním občanům. Vznik tohoto
dokumentu podpořila pojišťovna
Kooperativa.
Možná také o důvod víc, proč se v
pátek večer do Konice vydat. Na
své červencové koncerty si vzal
Čechomor s sebou jako předskokany kapelu Bílá nemoc, která
otevře celý páteční program ve 20
hodin. Do zámeckého parku však
bude přístup umožněn o hodinu
dřív, abyste si mohli najít to nejlepší místo na vystoupení Čechomoru, jehož začátek má ve scénáři připsán čas 21.00. Po skončení
koncertu však večer ještě nekončí,
vládu pak převezme konický
Arest.
Ještě ale abychom nezapomněli.
Dlužíme jméno výherce volňásku

na Čechomor. Předpokladem úspěchu byla správná odpověď na
otázku z minulého týdne, kde že
Karel Holas prožil svoji pubertu.
Jak z jedné reakce na naši otázku v
rozhovoru vyplynulo, svá dorostenecká léta tento fenomenální
houslista strávil na hájence v nedaleké Nectavě. Ze správných
odpovědí, co se sešly v naší redakci, se stává výherkyní Petra
Henková, Runářov 95. Jak už to
bývá v našich soutěžích zvykem,
pro biletku není třeba jít k nám do
redakce, po předložení dokladu
totožnosti bude umožněn volný
vstup přímo na místě.
Takže ještě jednou zopakujme:
Čechomor v pátek 31. července
v Konici, zámecký park otevřen
od 19 hodin. Nezapomeňte!
-red-
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Děti v nemocnici rozveselilo Western park – to jsou představení z Divokého západu naživo
představení plné písniček

Prostějovská nemocnice ve
spolupráci s moderátorkou Inkou Rybářovou připravila pro
hospitalizované pacienty na
dětském oddělení prostějovské
nemocnice zábavné představení plné písniček. Deset dětí
rovněž dostalo výtisky časopisu Méďa Pusík a bylo vidět, že
jim veselý program pomohl
zpříjemnit pobyt v nemocnici.
„Vystoupením jsme se snažili
dětem, které nemohou v těchto
prázdninových parných dnech
trávit čas se svými kamarády,
alespoň částečně zpříjemnit jejich pobyt v nemocnici. O tom,
že představení pomohlo dětem
přinejmenším na chvíli zapomenout na stesk po rodičích, svědčí
úsměv, který mohl každý shléd-

nout v jejich tváři,„ uvedla zdravotní ředitelka nemocnice
MUDr. Marie Marsová s tím, že
dětské oddělení Nemocnice Prostějov pečuje o děti od miminka
do 18 let.
Dětské oddělení nabízí i ambulance alergologickou, endokrinologickou,
nefrologickou,
gastroenterologickou, a od září
roku 2001 nově poradnu pro děti s poruchami metabolismu lipidů. Oddělení se zapojuje do projektu DaR (děti a rodiče). V souladu se Zdravotním řádem je využívána hospitalizace doprovodné osoby (například rodiče,
prarodiče) s dítětem do věku šesti let (hrazeno pojišťovnou). Za
poplatek je umožněn pobyt na
nadstandardním pokoji. -red-

Návštěva westernového městečka Western park v Boskovicích je výlet na celý den. Vystoupení s koňmi, indiánské
příběhy vážně i nevážně, bitky
pistolníků, přepadení banky
bandou desperátů, soutěže pro
děti i dospělé, to je celodenní
pestrý program s nezapomenutelnými zážitky.
K vrcholům programové nabídky jsou tři představení, ve kterých nechybí dusot koňských kopyt ve zvířeném písku přírodní
arény, výstřely, svištění tomahawků vzduchem, indiáni, kovbojové, bandité i krásné dívky
cudné i padlé. Příběhy inspirované knihami Karla Maye jsou
notoricky známé i z televizních
obrazovek a hlavní hrdinové jsou
pro kluky i holky velkými idoly.
Představení ve westernovém
městečku začínají už dopoledne.
Jedinečné představení odstartují
výstřely z bambitek už v 11 hodin ve Velkém amfiteátru – Poklad Apačů je bezesporu jedním
z nejlepších ukázek života na divokém západě, které jsou v Čechách k vidění. V nádherné

přírodní scenérii starého pískovcového lomu při sugestivním hukotu přívalu vody valícího se vodopádem se divák ocitá přímo
centru dění. Tady dýchá to pravé
kouzlo mayovek, divoká jízda na
koních i jejich drezura ve volnosti po indiánsku, honáci dobytka,
indiáni a kovbojové v neuvěřitelných výkonech a dovedných
kouscích. Je to hodinové představení plné romantiky, krásných
koní a přátelství člověka s přírodou, v němž hlavní roli Vinnetoua představuje herec Mario
Kubec.
Další skvělá podívaná začíná v
15 hodin a je to opět western se
vším všudy - Vinnetou I. - jak
ho znáte. Je to akční podívaná
jak Vinnetou a jeho bílý bratr Old
Firehand chrání poklad Apačů
před Santerovou bandou zlotřilců. Příběh z divokého západu o
rudém gentlemenovi plný přestřelek, napětí, nečekaných zvratů
a divoké jízdy na koních, kde nechybí zábava a překvapení celých pětatřicet minut. Je to napínavý příběh od začátku až do
samotného konce. V hlavní roli

samozřejmě herec Mario Kubec.
V Divadle v aréně se odehrává i
další příběh, tentokrát parodie na
známé příběhy z divokého západu. Crazy komedie Vinnetou II.
- jak ho neznáte je podívanou
plnou gagů a překvapení, při kterých diváci dosytosti promasírují svoji bránici. Vinnetou se ocitne v nečekaných rolích a situacích, avšak ze všech se bravurně
dostane. Tento humorný příběh
plný zvratů a prekérních situací
trvá něco přes půl hodinky a
návštěvníci se při něm dosytosti
nasmějí. I zde je Mario Kubec
hlavním představitelem a diváci
ho mohou sledovat od 17 hodin.
Kromě pravidelného programu
se každý víkend konají ve westernovém městečku speciální
akce zaměřené na určité téma.
Tak například v sobotu 1. srpna
bude po celý den a také večer na
country bále bavit návštěvníky
skotská skupina La QUADRIL- Bandité vedení Santerem chtějí vyfouknout apačský poklad.
LA. Sobota tedy bude patřit
skotské hudbě a tanci, sobotní
program se odehrává pod názvem – Protančený skotský den.
-jp-

V Saloonu se vždy o pravé chlapy postarají sličné děvy.

SOUTĚŽ
Pokud chcete získat dvě celodenní volné vstupenky do Western
parku v Boskovicích, pak stačí odpovědět na naši otázku a
zúčastnit se soutěže.
Kolik představení je pro návštěvníky westernového městečka připraveno? Ze správných odpovědí vylosujeme 2 výherce, kteří získají dvě celodenní vstupenky.
Za správné odpovědi z minulého čísla získávají volné vstupenky tito vylosovaní čtenáři:
Jana Tlustošová, Krasická 25, Prostějov
Jana Chytilová, Dubany 63

Vyzrají Vinnetou a Old Firehand na zrádného Santera a jeho bandu?
Představení plné veselých písniček zvedlo náladu dětem hospitalizovaným přes prázdniny v prostějovské nemocnici.

V prostějovském aquaparku jako v ráji
Prostějovský aquapark je
první na střední Moravě a
skýtá celou řadu atrakcí, jakými jsou trojskluzavka dlouhá skoro dvacet metrů, dva tobogány, proudový kanál, chrliče, bublinky, několik sportovišť a hřiště pro ty nejmenší s
lezeckou stěnou.
Od začátku prázdnin jsou sportoviště pro návštěvníky aquaparku zdarma a není možnost
rezervace nebo samostatného
pronájmu.
„Je dobré mít možnost se okoupat i zasportovat v jednom areálu za jednu cenu. Když je
pěkně, často jdeme s přáteli pobavit se právě sem,“ svěřil se
nám jeden z návštěvníků. K dispozici jsou beachvolejbal, volejbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, minigolf, pétanque nebo
basketbal.
Uvnitř aquaparku mohou
návštěvníci využít tři bazény,
umělým vlnobitím, stěnovou
vodní masáží a spoustu jiných

Koupání v přehradě
na vlastní nebezpečí!
Množství sinic ve vodě Plumlovské přehrady opět několikanásobně převyšuje povolenou
normu, kdy je možné se bez obtíží či zdravotních následků
koupat. Hygienici už před dvěma týdny vydali zákaz koupání
v Plumlovské přehradě a přestože ho minulý týden pár desítek lidí ignorovalo, platí i nadále. Koupající tak činí pouze
na vlastní nebezpečí! Podle
hygieniků je současný stav takový, že množství sinic tvoří
430 tisíc buněk na jeden mililitr vody. Povodí Moravy sice
uvažovalo o dalších aplikacích látky PAX 18, zatím se
tak ovšem nestalo a zřejmě se
veškeré práce na očištění vody
nechají až na jaro příštího roku, kdy se má zahájit celková

revitalizace přehrady. Už od
února by se tady mělo začít s
vybagrováním nánosů bahna ze
dna Plumlovské přehrady. Bez
rizika bychom se v přehradě
mohli v čisté vodě koupat v roce 2011.
-mik-

dovedně upravených atrakcí.
„Na to, kolik je tady atrakcí, možností a pohodlí je vstupné velmi přijatelné a vůbec není předražené,“ tvrdí další z pravidelných zákazníků.

Zdejší restaurace nabídne strávníkům veškeré pohodlí a dobré
jídlo od předkrmů, polévek, různých specialit až po moučník. Je
zde také možnost pronajmout si
prostory pro významné příleži-

tosti, jakými jsou promoce,
svatby nebo narozeninové oslavy. Jedinou nevýhodou je
špatné počasí, kdy je aquapark
zavřený, jako v neděli 19. července.
-vevi-
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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 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.
MC Cipísek
Obě pracoviště jsou od 1.8. do
28.8. z provozních důvodů pro
veřejnost uzavřena.
Zahradní slavnost se skákacím
hradem – zahájení nového škol-

ního 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
Rezervace vstupenek na přednášku Dr. Jiřiny Prekopové, která se uskuteční 20.10., již probíhá e-mailem. MC Cipísek hledá pro příští školní rok externí
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
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.
Svaz tělesně postižených v ČR
o.s., Kostelecká 17, 796 01 Pro-

KUPÓN č. 30
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

stějov 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.
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.
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.
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
Okresní organizace ČASCH
Prostějov, Základní organizace
č. 1 Prostějov pořádají 12. – 13.
září 2009 HANÁCKOU VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA v novém areálu
Plumlovská ul. č. 50, PV. Otevřeno: sobota: 8.00 – 18.00 hod.,
neděle 8.00 – 27.00 hod.
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
PODLESÍ VITČICE pořádá jako každoročně PYTLÁCKOU
ZÁBAVU dne 1. srpna 2009 od
19.00 hod. K tanci a poslechu
nebude chybět výborná hudba.
Občerstvení - zvěřinové speciality jsou samozřejmostí. Srdečně
zvou pořadatelé.
LATINO PARTY pro ženy bě-

Blokové čištění města
ČERVENEC 2009
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.
hem léta – určeno ženám a dívkám bez rozdílu věku. Termíny v
srpnu 7., 14. a 28. Vždy od 18.30
do 20.00 hod. v Tanečním klubu
Jiřího Šindlera, Dům služeb,
Olomoucká ul., PV.
ZO ČSCHDZ Konice pořádá 1.
– 2. 8. 2009 výstavu drobného
zvířectva v chovatelském areálu za Kružíkovou ulicí. Otevřeno sobota 1.8. od 13 do 19 hodin,
neděle 2.8. od 8 do 16 hodin.
Tombola, občerstvení zajištěno.
Zvou pořadatelé.

Správná odpověď z č. 28: Na snímku je ulice Kravařova ul. 14 (budova ZUŠ). Vylosovaným výhercem se stává Anna Judytková, Skalka 75. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na
snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 4. srpna 2009, 15.00 hodin na
adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 10. srpna 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV,
WOLKEROVA 37.

Kino Metro 70
Pondělí 27. července:
18.00 Transformers:
Pomsta poražených
21.00 T. M. A.
Český horor
Úterý 28. července:
18.00 Transformers:
Pomsta poražených
21.00 T. M. A.
Středa 29. července:
18.00 Transformers:
Pomsta poražených
21.00 T. M. A.
Čtvrtek 30. července:
15.00 Harry Potter a Princ dvojí krve
Americký dobrodružný
rodinný film
18.00 Harry Potter a Princ dvojí krve
21.00 Harry Potter a Princ dvojí krve
Pátek 31. července:
15.00 Harry Potter a Princ dvojí krve
18.00 Harry Potter a Princ dvojí krve
21.00 Harry Potter a Princ dvojí krve
Sobota 1. srpna:
15.00 Harry Potter a Princ dvojí krve
18.00 Harry Potter a Princ dvojí krve
21.00 Harry Potter a Princ dvojí krve
Neděle 2. srpna:
15.00 Harry Potter a Princ dvojí krve
18.00 Harry Potter a Princ dvojí krve
21.00 Harry Potter a Princ dvojí krve
Letní
kinokino
Mostkovice
Letní
Mostkovice

ROCKOVÁ ZÁBAVA se skupinou AREST Seloutky – hřiště
sobota 1. srpna ve 20.30 hodin.
Výherci vstupenek
na Keltskou noc 2009
KOVAŘÍKOVÁ Radmila, paní
HLAVINKOVÁ, LOŠŤÁK
Oldřich, Kotěrova 1, PV, LONÍČEK Petr, PATZ František,
Krasická 49, PV, MLČOCHOVÁ Adéla, Určice 405, GREPLOVÁ Gabriela, Brněnská 39,
Prostějov, VACULOVÁ Marta,
V. Špály 8, Prostějov, ČERNÝ
Michal, Prostějov, GRYMOVÁ Vlasta, Prostějov. Vstupenky si výherci vyzvedli v redakci. Správná odpověd: Skupina
se jmenuje CAIRDEAS.
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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: Hamry
Dne: 10.8.2009 od 7:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast:
část obce Hamry sm. střelnice
od č. 26 po MŠ až po č. 64
včetně.
Obec: Kelčice
Dne: 14.8.2009 od 7:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast:
část obce Kelčice od č. 73, 65
po konec obce sm. Vřesovice a
č. 88, dále ul. Za humny, ZD a
vodárna.
Obec: Prostějov Krasice
Dne: 14.8.2009 od 14:00 do
16:00 hod. -vypnutá oblast: celý areál fa. GALA Krasice
Obec: Obědkovice
Dne: 14.8.2009 od 7:30 do
15:00 hod. -vypnutá oblast: část
obce Obědkovice - od č.p. 107
na Návsi po č.p. 100 na ul.
Mlýnská a č.p. 63 a 50 na ul.
Pazderna.
Obec: Vrchoslavice
Dne: 14.8.2009 od 7:30 do
13:30 hod. -vypnutá oblast: část
obce Vrchoslavice od č. 90 po č.
32 včetně Správy a údržby silnic, knihovny, sokolovny.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Pondělí 27. července:
21.00 Normal
Nový český film
Úterý 28. července:
21.00 Noc v muzeu 2
Americká komedie
Středa 29. července:
21.00 Až tak moc tě nežere
Romantický film
Čtvrtek 30. července:
21.00 Růžový panter 2
Legendární inspektor Clouseau
opět v akci
Pátek 31. července:
21.00 Marley a já
Filmová komedie
Sobota 1. srpna:
21.00 Hotel pro psy
Americká komedie
Neděle 2. srpna:
21.00 Pohádky na dobrou noc
Rodinná fantasy-komedie
Apollo
13
Apollo

13

Čtvrtek 30. července:
19.00 LIVE ON GRAMOFÓN
Pátek 31. července:
20.00 3F presents DEEP NIGHT
Mystic
club
Mystic

music club

Pátek 31. července:
Global Dancing 02 / DJs Desperado +
Mike Solar
Sobota 1. srpna:
Maxi Dance / DJ R.P.C. alias Rosťa
Simetrix
Simetrix
Pátek 31. července:
Cuba Libre víkend
Sobota 1. srpna:
Cuba Libre víkend

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. Sice jste pár dílčích úspěchů dosáhli, ale vyhráno
ještě zdaleka nemáte. A nemluvě o tom, že se vám do cesty bude plést
hodně lidí, kteří se budou snažit vaše plány překazit.
Býci - 21.4.-21.5. Prožíváte celkem klidné období, to se ale záhy může změnit. Pokud nedáte na dobře míněné rady starších lidí, můžete
dopadnout velmi špatně. Hlavně se vyhýbejte alkoholu a hazardu.
Blíženci - 22.5.-21.6. Dáváte si až příliš velké cíle, kterých sami nemůžete dosáhnout. A protože jste zvyklí jednat víceméně na vlastní
pěst, nemůžete se divit, že vaše výsledky nebudou stoprocentní.
Raci - 22.6.-22.7. Máte před ostatními náskok, který musíte za každou cenu udržet. Uprostřed týdne se mohou vyskytnout komplikace ve vašem podnikání, kdy můžete marně čekat na úřední lejstro.
Lvi - 23.7.-23.8. Při jednání s druhými lidmi používáte často nevybíravá slova, což se v tomto týdnu nemusí vyplatit. Potkáte totiž
člověka, který je stejného ražení. Na druhé straně si můžete kápnout
do noty.
Panny - 24.8.-23.9. Neutrácejte víc, než je zdrávo. Čeká vás pár dní,
kdy nedostanete ani korunu a vzhledem k tomu, že nedisponujete
žádnou finanční zálohou, můžete se dostat do pořádných těžkostí.
Váhy - 24.9.-23.10. Ve vašem bezprostředním okolí se pohybuje
člověk, který vás nebetyčně miluje a vy o tom ani nevíte. Otevřte konečně oči a začněte si více všímat lidí, kteří vám až okatě nadbíhají.
Štíři - 24.10.-22.11. Mohli byste sáhnout hlouběji do kapsy a koupit
milé osobě nějaký ten pěkný dárek. Nebuďte lakomí a oceňte člověka, který toho pro vás tolik dělá. Uvidíte, že vás vztah rozkvete.
Střelci - 23.11.-21.12. Máte v současné době velké tajnosti, ale zároveň cítíte potřebu se někomu svěřit. Ani netušíte, že ve vaší blízkosti
se nachází někdo, kdo by vás rád vyslechl a pomohl vám.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Létáte o ničeho k ničemu a pořád se nemůžete dobrat k tomu, abyste konečně dosáhli něčeho smysluplného. Zklidněte své hormony a poraďte se se zkušenými lidmi co dál.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Máte kolem sebe pořádnou kopu závistivých
lidí, kteří vám neustále hážou klacky pod nohy a mají jepičí radost z
toho, když se vám nedaří. Uzemněte je geniálním nápadem. To zabere.
Ryby - 20.2.-20.3. Měli byste v zaměstnání přidat, váš šéf je nervózní a chce vidět výsledky. Ve vašem případě bylo už dost flákání, po
dovolené jste odpočinutí a tak se pusťte urychleně do pořádné práce.

27. července 2009
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Kelty na Žraloku neporazil ani déšť
ní návštěvě Irska.
„I letošní Kelty ovlivnila finanční
stránka. Spoluúčast nám, bohužel, odřeklo 70 procent obchodních partnerů předcházejících ročníků. Přesto jsem přesvědčen, že
kvalitu účinkujících to nakonec
neovlivnilo. Nečekanou situaci
jsme vyřešili dřívější distribucí
vstupenek do předprodeje,„ dodal
Tom Somr.
Samozřejmě nechyběla ani stálice
a hvězda Keltské noci nejjasnější
– dublinská skupina Sliotar, která
vynechala pouze jeden jediný festival, tudíž letos vystoupila již posedmé. Milovníci nádherných
rytmických krokových variací si
smlsli při vystoupeních tanečních
souborů Démairt a Seamróg. Nezapadli ani členové Scottish living
history – vojáci 77. královského
horalského pěšího regimentu v

Už po osmé se areál autokempingu Žralok v podhradí Plumlovského zámku proměnil v
keltské ležení. Už po osmé zněly
areálem rytmy keltské hudby jásavě zpíval jiskrný hlas houslí,
vřeštěly píšťaly a dudy i další typické hudební nástroje, které
tuží irskou muziku. Stejně typické jsou i irské tance, protože
zelený ostrov Irsko je považován za baštu keltské kultury.
Od pátku odpoledne až do nedělního ranního rozbřesku bavil
návštěvníky Keltské noci 2009
bohatý a pestrý program sestavený z vystoupení kapel, tanečníků,
keltských bojovníků, řemeslníků
či skotské vojenské jednotky. Průvodní slovo festivalem obstarával
hudební publicista a moderátor Jiří Moravský Brabec.
„Festivalový víkend je výsledkem
víc než osmiměsíční práce týmu
spolupracovníků. Sestavení programu je převážně mou záležitostí. Vybírám vystupující jednak z
nabídek, jednak podle referencí a
také třeba z upoutávek na internetu. Je to mravenčí práce, ale je to
koníček nás všech, kdo se o festival staráme,„ poodkryl něco málo
z programové kuchyně zakladatel
festivalu a skvělý muzikant Tom
Somr. Spolu s ním jsou spolutvůrci přehlídky keltské kultury také
autor grafiky a propagace David Velitel skotského pluku hlásí nástup.
Dvorský a obchodní manažer La-

Nadšení hudbymilovných návštěvníků nezchladil ani vytrvalý déšť.

dislav Burgr. A jeho slova jen potvrdila jednotlivá vystoupení hudebních i tanečních skupin.
Vstup do festivalu obstarala skvělá rodinná skupina Cairdeas z Kanady. Multihudebníci střídali irské, britské i kanadské lidové rytmy stejně jako nástroje, které mistrně ovládali – housle, violu, nyckelharpu, kytaru, irské loketní dudy, bodhrán, flétnu, irské píšťaly,
kytaru a další strunné nástroje. Vystoupila výborná zpěvačka Pauline Scanlon – jedna z nejlepších interpretek irské tradiční i současné
muziky – doprovázená hudebníky The Live Wires z Irska a
Nového Zélandu. Dál to byly skupiny Taliesyn, dudácký band Rebel Pipers, Tomáš Kočko, dívčí
kapela Maidens of Samhain,
Gwalarn a Bran z francouzské
Bretaně, slovenská Irish Rose a
plejáda dalších skvělých muzikantů. Své sólo na flétnu si vychutnal i sám Tomáš Somr. „Starý
Viking„, jak ho uvedl moderátor
Jiří Moravský Brabec, napsal
skladbu Irish Morning při své prvVirtuózní housle tvrdí irské
rytmy.

Zahájení obstarala kanadská skupina CAIRDEAS.

Muzikanti skupiny Hakka Muggies zaujali i skotským kiltem.
nádherných dobových skotských
uniformách, ani skupina keltských bojovníků Bellators. Do
historie se návštěvníci festivalu
přenesli díky ukázkám řemesel.
Současnost byla zastoupena uměním kulinářským a pivovarnickým. Catering měla v režii správa
autokempingu Žralok a nabídla
návštěvníkům skutečné speciality. Od běžných grilovaných dobrot až po pštrosí speciality, od
chmelového moku po čiré pálen-

ky. A nechyběla ani čajovna a
vodní dýmky.
Jen to počasí jaksi nikdo nejistil –
ani sám patron všudypřítomných
Irů svatý Patrik. Svými dlouhými
prsty na Hanou nedosáhl, a tak
pršelo a pršelo a pršelo.
Tečku za celým festivalem Keltská noc 2009 obstará skupina Sliotar. Dnes, to je v pondělí 27. července, vystoupí na afterparty na
pláži U vrbiček na Plumlovské
přehradě.
-jp-

Noční ohňová show skupiny Akáda.

Elixír mládí nabízí odpočinek a relaxaci

Novinkou jsou zábaly do banánových listů
Salon Elixír mládí najdete nedaleko centra města Prostějova. V jeho čele stojí velmi energická žena, majitelka Gabriella Vítková. Ta je člověku kdykoliv k dispozici, řídí se heslem: ''Náš zákazník, náš pán."
Po úspěšném absolvování
masérského kurzu v Olomouci
získala osvědčení o rekvalifikaci
a založila masážní salon a později i školící a vzdělávací středisko. Nazvala ho Elixír mládí.
Stala se vyhledávanou a uznáva-

nou masérkou. V salonu si můžeme vybrat, kterou masáž zrovna vyzkoušíme - klasickou,
sportovní, rekondiční, masáž
lávovými kameny , medovou,
čokoládovou a novinku - ayurvedskou masáž (Snehana, Swedana, Shirodhara). Salon nabízí
také zábaly - skořicový, medový
a další. Svou nabídku salon rozšířil o manikúru, nehtovou modeláž a prodlužování vlasů. Na
začátku tohoto roku si Gabriella
zřídila školící a vzdělávací stře-

disko, kde nabízí rekvalifikační
kurzy, a to masér pro sportovní a
rekondiční masáže s působností
mimo oblast zdravotnictví, manikúra včetně nehtové modeláže
a dodatkové kurzy – všechny
akreditované ministerstvem
školství a tělovýchovy. Výuku a
přednášky vedou renomovaní
lektoři s dlouholetou praxí - ing.
Ivan Kühr, Gabriella Vítková,
Mgr. Libor Čtvrtlík, Mgr. David
Lisický, Bohumila Rybová a Jolanta Černá. Absolventi obdrží

osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.
Laickou veřejnost Gabriella dále
informuje i na seminářích. Jejich
rozsah je velmi rozmanitý.
Neustále připravuje nějaké novinky. Momentálně je to zábal
do banánových listů. Ten v sobě
skrývá tradiční "recept na krásu"
ze souostroví Fidži, předávaný
tamními kráskami z generace na
generaci již více než 2000 let.
Detoxikační zábal v banánových
listech odstraní starou suchou
G. Vítková (třetí zprava) a lektor Ivan Kühr (vpravo) s absolventy
masérského rekvalifikačního kurzu, který pořádá Gabriella ve svém
vzdělávacím středisku.
pokožku a navrátí pokožce mladý zdravý vzhled. Zlepší prokrvení a přispívá k vylučování toxinů z těla. Zlepší elasticitu pokožky a posílí pojivovou tkáň.
Hluboce regeneruje a vyživuje
pleť vitamíny A, B, C a E, podporuje přirozenou tvorbu vitaminu D v těle. Hodinová procedura zahrnuje aplikaci regeneračního gelu z rostliny Dilo a
prohřívající zábal v pravých banánových listech. Při zábalu do
banánových listů se používá regenerační máslo a sprej ze zázračného stromu Dilo ("strom tisíce
ctností"). Produkty ze stromu
Dilo mají mnoho léčebných
účinků. Dlouhodobě hydratují a
vyživují pokožku do hloubky,
jsou velmi účinné na akné, ekzémy, sluncem spálenou a vysušenou pokožku, píchnutí hmyzem,
škrábnutí, utišují pleť po epilaci,

depilaci či holení, zabraňují zarůstání chloupků, urychlují hojení jemných poranění. Na konec
masáže se provádí masáž speciálními fidžskými pečujícími oleji.
Atmosféra přítmí a svíček doprovází každou proceduru. Masáže jsou prováděny za doprovodu příjemné relaxační hudby a
pro každého masírovaného je
připraveno tropické občerstvení.
Přijďte, nebudete litovat! Odpočinete si, zrelaxujete, budete se
cítit jako znovuzrození.
-inVíce informací o masážích,
kurzech a seminářích
můžete najít na
www.rekvalifikacepv.estranky.cz
Elixír mládí,
Gabriella Vítková,
Mojmírova 9, Prostějov
Email:Vitkovag@seznam.cz
Telefon:775 99 14 04
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09:25

05:59
Snídaně
s Novou
Cordierovi, soudce
a policajt (8)
Tescoma s chutí
Nová cestománie
Lenssen & spol.
Komisař Rex VI (10)
Ženatý se
závazky (128, 129)
Walker, Texas
Ranger II (11)
Hvězdná brána X (19)
Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly (7)
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Dva a půl chlapa (21)
Vražedná čísla III (24)
Kriminálka Las
Vegas II (1)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
O zvířatech a lidech (9)
Víkend
Cliffhanger
Štvanci (5)
Playmate roku 2004 (8)
Novashopping
Zvěrokruh II (5)
Konec vysílání

05:00 Barvy života
05:59 Studio 6
08:30 Svět Elmo
09:00 Zázračný lék
téměř na dosah.
10:45 Kdo může
za globální oteplování?
11:40 Zeměpis světa
12:00 Zprávy
12:30 Přezůvky s sebou
13:20 Živé srdce Evropy
13:25 Osudy hvězd
13:45 Cesta vzhůru
14:35 Doktorka Quinnová II
15:20 My holky z Městečka
15:52 Tohle jsem já...
16:05 Futuroskop
16:35 Pošťák Pat II.
16:50 Králové
a královny savany
17:00 AZ-kvíz
17:30 Kluci v akci
17:55 Předpověď počasí
18:00 Události v regionech
18:25 Svět, kde se nežebrá
aneb Galerie podvodníků
v Čechách
18:40 Živé srdce Evropy
18:45 Večerníček
18:55 Šťastných deset
a Šance milion
19:00 Události
20:00 Konec velkých prázdnin
21:05 Na cestě po Česku
21:40 Reportéři ČT
22:20 A co Bob?
23:55 Losování Šťastných
deset a Šance
00:45 Poklady světa
01:00 Přezůvky s sebou
01:50 Události v regionech
02:15 Události v regionech
02:40 Události v regionech
03:05 Regiony ČT24
03:30 Z metropole
03:55 Týden v regionech
04:25 Týden v regionech
04:50 Kořeny

Pondìlí

05:00 Osud
č. A2026
05:28 Živé srdce
Evropy
05:30 Správy STV
05:59 Dobré ráno z Moravy
a Slezska
08:30 Panorama
09:10 Televizní klub
neslyšících
09:40 Kalendárium
09:55 Napříč světem
10:25 Kultura.cz
10:45 Kultura.cz
11:10 Čétéčko
11:35 AZ-kvíz
12:00 Zahrada je hra
12:25 Ondřejova
filmová škola
12:40 Králové
12:50 Případy
detektiva Packala
13:15 Jack a fazole
14:35 Divnopis
14:40 Železnice
na střechu světa
15:30 La Boudeuse:
Objevování mořských
16:25 Urbanita
17:00 STUDIO FOTBAL
19:40 Flandry očima Jaroslava
19:45 Zprávy v českém
znakovém jazyce
20:00 Století létání
20:55 Neznámí hrdinové
21:25 Krásný ztráty
22:00 V odborné péči
22:30 Události,komentáře
23:10 Zprávy z letní
filmové školy
23:20 Q
23:50 Dobrou noc
a hodně štěstí
01:20 Pěstuj si svou levačku
01:30 Film o filmu
Andrey Sedláčkové
01:45 Velké umění-hudba
03:25 Strážnice 2009
04:05 Čtenářský deník
04:20 Čechy jedna báseň
04:30 České hlavy
04:30 Po stopách
04:45 Československý
filmový týdeník

06:25Teleshopping
06:35- Tutenstein I (13)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Deník zasloužilé matky
08:10- Přátelé IX (8)
08:40- M*A*S*H (140)
09:05- M*A*S*H (141)
09:35- Policie - New York VIII
10:30- Případ pro Sam III (11)
11:20- To je vražda, napsala IX
12:15- Drzá Jordan IV (2)
13:10- Deník zasloužilé matky
13:40- Sabrina mladá čarodějnice VI (19)
14:10- Muži na stromech II (3)
15:05- Chirurgové I (21)
16:00- Městečko Halloween
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IX (9)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:10- Jak se staví sen
22:00- Myšlenky zločince II (2)
22:55- Kauzy z Bostonu II (15)
23:45- Wolffův revír I (13)
00:40- Volejte Věštce
02:25- Medicopter 117 II (13)
03:15- Autosalon
03:55- Nikdo není dokonalý
04:45- Trní

27. 7. 2009
06:25Teleshopping
06:35- Tutenstein I (15)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Deník zasloužilé matky
08:10- Přátelé IX (10)
08:40- M*A*S*H (144)
09:05- M*A*S*H (145)
09:35- Policie - New York VI
10:30- Případ pro Sam III (13)
11:20- To je vražda, napsala IX
12:15- Drzá Jordan IV (4)
13:05- Deník zasloužilé matky
13:30- Sabrina mladá čarodějnice VI (21)
14:00- Muži na stromech II (5)
14:55- Chirurgové I (23)
15:50- Letka Bouřliváků
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IX (11)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:10- TOP STAR magazín
22:15- Sběratelé kostí II (16)
23:10- Jude
01:25- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:10- Medicopter 117 III (2)
04:55- TOP STAR magazín

29. 7. 2009
05:00 Království
za koně
05:20 Věda
v Evropě
05:30 Události v regionech
05:59 Studio 6
08:30 Pošťák Pat II.
09:00 Myšlenky
09:10 Píšťalka pro dva
10:45 Manéž Bolka Polívky
12:00 Zprávy
12:30 Bylo nás šest
13:25 Medicína pro 21. století
13:45 Cesta vzhůru
14:35 Doktorka Quinnová II
15:20 Na pomoc životu
- když je cukr
15:40 Postřehy odjinud
15:45 Výpravy
16:05 Pytlíkov
16:15 Šikulové
16:35 Pošťák Pat II.
16:50 Mirabelino domácí kino
17:00 AZ-kvíz
17:30 Bydlení je hra
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
20:00 Komisař Moulin
21:40 Příběhy slavných
- Boris Rösner
22:35 Losování Šťastných
deset a Šance
22:40 Avignonské proroctví
23:30 Blues ze Staré Pekárny
00:10 Cesta vzhůru
00:55 Pětka v Pomeranči
- letní sestřih
01:20 Sabotáž
01:50 Podzemní Čechy II
02:15 Géniové, blázni
a pábitelé
02:30 Události v regionech
04:10 Buzarem do problému

Ètvrtek
06:25Teleshopping
06:35- Tutenstein I (16)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Deník zasloužilé matky
08:10- Přátelé IX (11)
08:40- M*A*S*H (146)
09:05- M*A*S*H (147)
09:35- Policie - New York VII
10:30- Případ pro Sam III (14)
11:20- To je vražda, napsala IX
12:15- Drzá Jordan IV (5)
13:10- Deník zasloužilé matky
13:35- Sabrina mladá čarodějnice VI (22)
14:05- Muži na stromech II (6)
15:00- Chirurgové I (24)
15:55- Střední škola ledová
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IX (12)
20:00- Policejní akademie 4:
Občanská patrola
21:45- Zoufalé manželky IV
22:40- Myšlenky zločince II
23:35- Instinkt zabijáka (13)
00:25- Wolffův revír I (15)
01:20- Volejte Věštce
03:05- Výklad snů
04:00- Medicopter 117 III (3)
04:50- Carusošou

30. 7. 2009

Pátek

05:00 Bydlení je hra
05:30 Události
v regionech
05:59 Studio 6
08:30 Pošťák Pat II.
08:45 Mirabelino
domácí kino
09:00 Rudolf Těsnohlídek
09:20 Chvilky s Miroslavem
Horníčkem
09:52 Hrady a zámky na Dyji
10:15 Krásy evropského
pobřeží
10:25 Příště u Vás
11:00 Barvy života
12:00 Zprávy 12:00
12:30 Neuvěřitelný
svět rekordů
13:30 Domácí lékař aneb
Nic není jen tak
13:40 Cesta vzhůru
14:25 Simpsonovi XVIII
14:50 Benjamin Kvítko
15:15 Let 29
15:20 Vyjící vlk
15:40 Film o filmu
Na půdě aneb Kdo má
dneska narozeniny?
15:55 Ovečka Shaun
16:00 Daleká cesta
za domovem
16:30 Bludiště
17:00 AZ-kvíz
17:30 Zahrada je hra
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
20:00 Dobrodružství
05:00 Auto Moto
kriminalistiky
Styl
20:55 13. komnata
05:00 Neznámá
Pavla Nového
05:30 Správy STV
Země
21:25 Uvolněte se, prosím
05:59 Dobré ráno
05:20 U nás
22:10 Sex ve městě IV
z Moravy a Slezska
v Evropě
22:45 Losování Šťastných
08:30 Panorama
05:30 Správy
deset a Šance
09:10 Babylon
05:59 Dobré ráno
22:50 Kim Novaková
09:35 Zapomenuté výpravy
z Moravy a Slezska
se v Genesaretském
10:00 Brána poznání
08:30 Panorama
00:25 Losování Euromiliony
11:00 Encyklopedie
09:10 Brána poznání-Přidej se 00:30 Cesta vzhůru
moravská a česká
09:25 Nedej se
01:13 Živé srdce Evropy:
11:35 AZ-kvíz
09:45 Katastrofa vzducholodi
Modrásek
12:00 Chalupa je hra
Hindenburg
01:15 Všechnopárty
12:25 Přežili rok 2000
11:15 Rodinné křižovatky
02:00 Události v regionech
12:40 Reportéři ČT
03:40 Krásný ztráty
05:59
11:50 Zatopené osudy
05:59
13:20 Tohle jsem já...
04:10 Dance World 2009
Snídaně s
12:10 AZ-kvíz
Snídaně
13:35 Věda je zábava III
Novou
12:35
Kuchařská
pohotovost
s Novou
08:30 Zorro: Meč a růže (113) 14:00 Tykadlo
13:05 Michaelovy
08:30 Zorro: Meč a růže (114)
14:20 Naivní cesty
09:25 Pes fotbalista:
experimenty
05:59
naivního
malíře
09:25 Superman
Evropský pohár
13:15 Živé srdce Evropy
Snídaně
14:35 Letecké katastrofy
11:20 Nová cestománie
10:55 Tescoma s chutí
13:20 Rozhlédni se, člověče
s Novou
16:05 Brána poznání
11:50 Lenssen & spol.
11:00 Pop Corn TV
13:40 Dvaasedmdesát
08:30 Zorro: Meč a růže
18:10 Nedej se
11:25 Nová cestománie
12:15 Komisař Rex VI (13)
09:25 Cordierovi, soudce
jmen české historie
18:30
Hledám
práci
11:55 Lenssen & spol.
a policajt (9)
13:15 Ženatý se závazky
13:55 Futuroskop
18:55
Zprávy
v
českém
12:25 Komisař Rex VI (12)
11:05 Tescoma s chutí
14:10 Walker, Texas Ranger 14:20 Zahraniční EBU 2007
znakovém
jazyce
13:25 Ženatý se závazky
11:15 Nová cestománie
14:40 Krásy evropského
15:05 Hvězdná brána
14:25 Walker, Texas Ranger 19:05 To nejlepší z klasiky
11:50 Lenssen & spol.
pobřeží:
Plážová
16:05
Zákon
a
pořádek:
19:25 Chvilka s klavírem
15:20 Hvězdná brána
12:15 Komisař Rex VI (14)
14:45
Toulavá
kamera
Zločinné úmysly (10)
19:30 Pětka v Pomeranči
16:10 Zákon a pořádek:
13:15 Ženatý se závazky
15:15 Svět vodní divočiny
20:00
Režisérka
17:00
Odpolední
Televizní
Zločinné úmysly (9)
14:10 Walker, Texas Ranger
15:45 Prizma
Olga
Sommerová
noviny
17:00 Odpolední Televizní
15:10 Superman (1)
16:05 Tepny naší země
20:30
Šance
pro
lásku
noviny
Sportovní noviny
16:05 Zákon a pořádek:
16:35
Jarmark
marnosti
22:10 Zprávy z letní
Sportovní noviny
Zločinné úmysly (11)
Odpolední Počasí
18:55
Zprávy
v
českém
filmové školy
Odpolední Počasí
17:00 Odpolední Televizní
17:25 Dva a půl chlapa (24)
znakovém
jazyce
17:30 Dva a půl chlapa (23) 22:20 Krásy evropského
noviny
17:50 Vražedná čísla IV (3)
19:05 Alternativní kultura
pobřeží
17:55 Vražedná čísla IV (2)
Sportovní
noviny
18:40 Kriminálka Las Vegas 20:00 Soukromé století
18:40 Kriminálka Las Vegas 22:30 Události, komentáře
Odpolední Počasí
20:55 Historie.cs
19:30
Televizní
noviny
23:10
Proč
potřebujeme
19:30 Televizní noviny
17:25 Dva a půl chlapa II (1)
21:45 Ta naše povaha česká
Sportovní noviny
demokracii?
Sportovní noviny
17:50 Vražedná čísla IV (4)
22:15
Může
to
být
i
vaše
dítě
Počasí
00:05 Pingpong
Počasí
18:40 Kriminálka Las Vegas
22:30
Události,komentáře
01:35 Film o filmu: Daredevil 20:00 Medailón
20:00 Hospoda (6)
19:30 Televizní noviny
01:55 Q
Sportovní noviny
20:40 15 let TV Nova
21:45 Zákon a pořádek: Útvar 23:10 Zprávy z letní
filmové školy
02:25 POP ART
Počasí
21:40 Odložené případy
pro zvláštní oběti VI (7)
23:20 Filmový klub
03:00 Živé srdce Evropy:
20:00 Na samotě u lesa
22:35 Manchurianský
22:40 Vražedné alibi
01:10 A tou nocí nevidím
Medvědice
21:45 Agent bez minulosti
kandidát
00:30 Kriminálka New York
ani jedinou
00:00 Dráždivé pokušení
03:05 Sardinie aneb
00:55 Novashopping
01:15
Novashopping
03:00 Proč potřebujeme
01:30 Novashopping
13 božských šlápot
01:15 Noc filmových nadějí
01:35 15 let TV Nova
demokracii?
01:50 Tabu
03:20 Osm dní zdraví
02:05 Zvoňte dvakrát!
02:25 Paškál
03:55 POP ART
02:40 Áčko Stereo
v Evropě
02:40 Senzibilšou
04:05 DO-RE-MI
04:30 Co mám dělat, když...? 03:35 DO-RE-MI
04:15 Babylon
04:05 DO-RE-MI
04:25 Novashopping
04:45 Věda v Evropě
05:00 Novashopping
04:35 Příběh Johnyho Hrona 05:00 Novashopping

Støeda

05:00 Chalupa je hra
05:20 Kořeny
05:30 Události
v regionech
05:30 Události v regionech
05:59 Studio 6
08:30 Pošťák Pat II.
08:45 Mirabelino domácí kino
09:00 Pan Větrovský
z Větrova a paní
09:55 Portréty z not
10:35 Televarieté
12:00 Zprávy
12:30 Bambinot
12:30 Osudný zločin
13:30 Co mám dělat, když...?
13:45 Cesta vzhůru
14:35 Doktorka Quinnová II
15:20 Bludiště
15:50 Nová dobrodružství
Černého Bleska
16:15 Zahraniční EBU 2007
16:35 Pošťák Pat II.
16:50 Mirabelino domácí kino
17:00 AZ-kvíz
17:25 České hlavy:
Navigace podle
17:30 Království za koně
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
20:00 3 plus 1
s Miroslavem Donutilem
21:20 Na stopě
21:45 Losování Sportky
a Šance
05:00 Objektiv
05:30 České hlavy: 21:52 Reportéři
Pády z výšky 22:50 Losování Šťastných
deset a Šance
05:30 Správy STV
22:55 Slečna Guru
05:59 Dobré ráno
00:20 Cesta vzhůru
z Moravy a Slezska
01:05 Hledání ztraceného času
08:30 Panorama
02:15 Události v regionech
09:10 Kosmopolis
03:05 Události v regionech
09:40 Mýty a fakta historie
04:20 Naivní cesty
10:30 Podivuhodný svět
naivního malíře
10:55 Postřehy odjinud
04:35 Čtenářský deník
11:00 Dobrá rada nad zlato
04:45 Čechy jedna báseň
11:35 AZ-kvíz

06:25Teleshopping
06:35- Tutenstein I (14)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Deník zasloužilé matky
08:10- Přátelé IX (9)
08:40- M*A*S*H (142)
09:05- M*A*S*H (143)
09:35- Policie - New York VIII
10:30- Případ pro Sam III (12)
11:20- To je vražda, napsala IX
12:15- Drzá Jordan IV (3)
13:10- Deník zasloužilé matky
13:40- Sabrina mladá čarodějnice VI (20)
14:10- Muži na stromech II (4)
15:05- Chirurgové I (22)
16:00- Halloweenská střední
17:40- Regionální zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IX (10)
20:00- Hledači mušlí (2/2)
21:50- Closer III (4)
22:50- Kauzy z Bostonu II (16)
23:40- Wolffův revír I (14)
00:35- Volejte Věštce
02:20- Medicopter 117 III (1)
03:10- Svět 2009
03:35- Dvojí nasazení (9)

28. 7. 2009

12:00 Kluci v akci
12:25 Svět, kde se nežebrá
12:40 Živé srdce Evropy:
Mečík bahenní
12:45 Obyčejná koňská historie
13:05 Teď vedou, babička
05:00
s dědou
Novashopping
13:30 Rybářská školička
05:59 Snídaně s Novou
08:30 Zorro: Meč a růže (112) 14:55 Exit 316
09:25 Divokým Kurdistánem 15:15 Hledání ztraceného času
15:35 Encyklopedie
11:15 Tescoma s chutí
moravskéhá a česká
11:25 Nová cestománie
16:05 Architektonické vize
11:55 Lenssen & spol.
16:55 Štíty království českého
12:25 Komisař Rex VI (11)
17:25 Soukromá muzea
13:25 Ženatý se závazky
17:35 Na vlně první republiky
14:20 Walker, Texas Ranger II 17:50 Divnopis
15:15 Hvězdná brána X (20)
18:00 Klíč
16:10 Zákon a pořádek
18:30 Babylon
Zločinné úmysly (8)
18:55 Zprávy v českém
17:00 Odpolední Televizní
znakovém jazyce
noviny
19:10 Zatopené osudy
Sportovní noviny
19:30 Sabotáž
20:00 Browningův překlad
Odpolední Počasí
21:35 Zrcadlo doby
17:25 Dva a půl chlapa (22)
22:30 Události,komentáře
17:50 Vražedná čísla IV (1)
18:40 Kriminálka Las Vegas II 23:10 Zprávy z letní
filmové školy v
19:30 Televizní noviny
23:20 Ženský hlas
Sportovní noviny
23:45 Hudební studio M
Počasí
00:20 VEČER NA TÉMA.
20:00 Letuška 1. třídy
.. Co se také
21:50 Námořní vyšetřovací
02:20 Století létání
služba IV (4)
03:10 Náš venkov
22:45 Kongo
03:30 Živé srdce Evropy:
00:45 Kriminálka New York
Kudlanka
01:25 Novashopping
03:30 Světci a svědci
01:45 Rady ptáka Loskutáka
03:55 Sváteční slovo
02:40 Rychlý prachy
04:00 Cesty víry
04:05 DO-RE-MI
04:20 Křesťanský magazín
05:00 Novashopping
04:35 Exit 316

05:00 Kuchařská
pohotovost
05:30 Události
v regionech
05:59 Studio 6
08:30 Pošťák Pat II.
08:45 Mirabelino domácí kino
09:00 Panenka
s porcelánovou hlavičkou
09:55 Plavci na suchu
10:35 Tetinka
11:50 Roháčovy
a Svitáčkovy písničky
11:55 Živé srdce Evropy:
Mečík bahenní
12:00 Zprávy
12:30 Co teď a co potom?
13:20 Krásy evropského pobřeží
13:30 Co mám dělat, když...?
13:45 Cesta vzhůru
14:35 Doktorka Quinnová II
15:20 Případy detektiva Packala
15:50 Věda je zábava III
16:15 Tykadlo
16:35 Pošťák Pat II.
16:50 Mirabelino domácí kino
17:00 AZ-kvíz
17:30 Chalupa je hra
18:00 Události v regionech
18:25 Přežili rok 2000
18:30 Návštěva v ZOO
18:40 Živé srdce Evropy
18:45 Večerníček
18:55 Šťastných deset
a Šance milion
19:00 Události
20:00 Katastrofa
vzducholodi Hindenburg
21:35 Všechnopárty
22:25 Místo činu
23:55 Losování Šťastných
deset a Šance
00:00 Hledání ztraceného času
00:20 Cesta vzhůru
01:05 Sex ve městě IV
01:35 Rodinné křižovatky
02:00 Události v regionech
02:25 Události v regionech
02:50 Události v regionech
03:15 Regiony ČT24
03:40 Zajímavosti z regionů
04:30 Zajímavosti z regionů

Úterý

05:00 Hledám práci
05:25 Sváteční
slovo
05:30 Správy STV
05:59 Dobré ráno
z Moravy a Slezska
08:30 Panorama
09:10 Na stopě
09:35 Neznámí hrdinové
10:05 Osudové okamžiky
10:20 Režisérka
Olga Sommerová
10:55 Živé srdce Evropy
11:00 Království za koně
11:20 Služby v našich
službách
11:35 AZ-kvíz
12:05 Bydlení je hra
12:30 Na plovárně
12:55 My holky z Městečka
13:25 Výpravy
13:45 Pytlíkov
13:55 Šikulové
14:10 Nová dobrodružství
Černého Bleska
14:40 Sportovci světa
15:05 Roger Federer
15:35 Napříč světem
16:05 Kus dřeva ze stromu
16:20 Vizitky českých
muzeí a galerií
16:30 Nepohodlní
16:45 Hledači času
17:05 Rozhlédni se, člověče
17:20 Dvaasedmdesát
jmen české historie
17:40 Géniové, blázni
a pábitelé
17:55 City Folk
18:25 Kosmopolis
18:55 Zprávy v českém
znakovém jazyce
19:05 Klíč
19:35 Simpsonovi XVIII
20:00 Zázračná planeta
20:55 Soul Deep
21:45 Nashledanou v nebi
22:30 Události,komentáře
23:10 Zprávy z letní
filmové školy
23:20 Horečka páteční noci
00:35 Ženy na přelomu
tisíciletí
01:30 Concertino Praga `97
02:30 Urbanita
03:00 Hledám práci
03:25 Po stopách
03:40 Co mám dělat, když...?
03:55 Nepohodlní
04:15 Hledači času
04:30 Křesťanské umění
04:50 Kořeny

06:25Teleshopping
06:35- Tutenstein I (17)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Deník zasloužilé
matky III (20)
08:10- Přátelé IX (12)
08:40- M*A*S*H (148)
09:05- M*A*S*H (149)
09:35- Policie - New York VI
10:30- Případ pro Sam III (15)
11:20- To je vražda, napsala
12:15- Drzá Jordan IV (6)
13:10- Deník zasloužilé
matky III (21)
13:35- Sabrina
14:05- Muži na stromech II
15:00- Chirurgové I (25)
15:55- Pidilidi
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IX (13)
20:00- Angelika a král
22:10- 44 minut
23:55- Pojídač hříchů
01:45- Volejte Věštce
03:30- Medicopter 117 III (4)
04:20- Miláčci

31. 7. 2009
06:05- Párty
s kuchařem
06:35- X-Men: Začátek III
07:00- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka II (5)
07:20- Oggy a škodíci
07:35- Fresh Prince IV (9)
08:00- Přátelé IX (13)
08:40- Autosalon
09:30- Knight Rider I (12)
10:30- Policejní vyjednavači
11:25- Columbo
13:00- Čaj s Mussolinim
15:15- Souboj s oceánem
16:55- Fletch
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IX (14)
20:00- Tenkrát na Východě
22:15- Mrazivá vášeň
00:35- Krevní pouto:
Smrt v rodině (1/2)
02:10- Volejte Věštce
03:55- Inspektor Balko (18)
04:40- Inspektor Balko (19)

1. 8. 2009

05:00 Kus dřeva
ze stromu
05:15 Vizitky
českých muzeí
a galerií
05:25 Štíty království
českého
05:50 Tepny naší země
06:20 Může to být i vaše dítě
06:30 Správy STV
06:55 Divnopis
07:00 Brána poznání
07:20 Soukromá muzea
07:30 Zemplínská
Šírava 1992
07:50 Panorama
08:30 Zázračná planeta:
Mocné síly Země
09:25 Folklorika
09:50 Náš venkov
10:10 Putování
za písničkou 2008
10:40 Hledání ztraceného
času
05:30
11:00 Soukromé století
Bolek a Lolek 12:00 Neznámá Země
05:40 Baby Looney Tunes
- Svět podle Thora
06:05 Admirál Bublina
12:20 Pětka v Pomeranči
útočí (18)
- letní sestřih
06:30 Spongebob
12:45 Sabotáž
v kalhotách (12)
13:10 Ladí neladí
06:55 Čarodějky VIII (20)
14:10 Kamera na cestách
07:45 HOGO FOGO
Kyklady
15:05 Měsíc na prodej
08:55 Zlatíčka
10:00 Srdce si nedá poroučet 15:55 La Boudeuse:
Objevování mořských
11:45 Zákon podle
16:50 Po stopách
Canterburyové (4)
17:05 GEN
12:40 105% alibi
17:20 O češtině
14:15 Ach, ty ženy!
17:40 Památky na
15:55 Hodíme se k sobě,
18:00 Příběhy domů
miláčku?
18:20 Krásy evropského
17:55 Babicovy dobroty
pobřeží
18:30 Koření
18:30 Kultura.cz
19:30 Televizní noviny
18:55 Janáčkovy Hukvaldy
Sportovní noviny
20:00 Zveme vás do divadla
Počasí
21:35 Zprávy z letní
20:00 Coach Carter
filmové školy
22:30 Auto zabiják
21:45 Alternativní kultura
00:30 Ztracen
22:45 Noc s Andělem 2009
01:55 Novashopping
01:50 Sešli se...
02:15 Babicovy dobroty
04:00 Ladí neladí
02:45 Zlatíčka
04:55 Památky na prodej
03:40 Senzibilšou
05:10 Příběhy domů
05:10 Novashopping
05:30 Banánové rybičky

05:00 Zahrada
je hra
05:30 Události
v regionech
05:55 Teď vedou,
babička s dědou
06:25 Šikulové
06:35 Sezamová angličtina
06:50 Pálkař Tingo
07:05 Garfield a přátelé
07:30 Let 29
07:50 Hurá, škola!
08:05 Dýka Batu Chána
09:35 Ovečka Shaun
09:45 Film o filmu
Na půdě aneb
Kdo má dneska narozeniny?
10:00 Kuchařská pohotovost
10:30 Tajemství
nesmrtelných
12:00 Zprávy
12:35 Auto Moto Revue
13:05 Naivní cesty
naivního malíře
13:20 Svět vodní divočiny
13:55 Mezi námi zvířaty
14:25 Mlčení krahujce
15:20 Film o filmu
Andrey Sedláčkové
15:30 Cyklón
17:10 Hrdinové
Divokého západu
18:45 Večerníček
18:55 Šťastných deset
a Šance milion
19:00 Události
20:00 Fantomas
kontra Scotland Yard
21:45 Bledý jezdec
23:40 Losování Šťastných
deset a Šance
23:45 Hannibal - Zrození
01:40 13. komnata
Pavla Nového
02:10 Ve stínu bohyně
matky země
03:05 Krásy evropského
pobřeží
03:15 Blues ze Staré Pekárny
03:50 Folklorika
04:15 Sbohem a bedna

Sobota

06:15
Království
surikat II (2)
06:40 Kamarádi z lesa (23)
06:55 Bolek a Lolek (56)
07:05 Baby Looney
Tunes (33)
07:30 Spongebob
v kalhotách (13)
07:55 Čarodějky VIII (21)
08:40 Ať žije Valentýn!
10:25 Mezi supy
12:15 Unesený (5)
13:05 Muzikál ze střední
14:55 Firma
17:40 Rady ptáka Loskutáka
18:40 Kriminálka
Las Vegas II (6)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Chalupáři (7)
20:55 Mr.GS
21:25 Mexičan
23:35 Nebezpečné hry 2
01:15 Báječní lidé (4)
02:00 Novashopping
02:20 HOGO FOGO

05:00 Co mám dělat,
když...?
05:35 Zajímavosti
z regionů
06:00 Zpívánky
06:05 Navštívenka
06:25 Ve dvou se to lépe táhne
06:35 Borůvka a Kvítko
06:40 Pět draků vodáků
06:45 Jak se na plovárně
ztrácel vzduch
06:50 Ferda
07:15 Raníček s Dádou
07:30 Obyčejná koňská
historie
08:00 Teď vedou,
babička s dědou
08:30 Měsíční kámen
09:45 Kalendárium
10:00 Toulavá kamera
10:30 Objektiv
11:00 Eliška a její rod
12:00 Zprávy
12:05 Klobouk Jiří Wimmer
13:00 Čertova nevěsta
14:20 Cesty víry
14:40 Křesťanský magazín
14:55 Sváteční slovo
15:00 Psi a lidé
16:40 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
20:00 Oběti a vrazi
21:40 Losování Sportky
a Šance
21:45 Foylova válka IV
23:20 Film o filmu Veni,
vidi, vici
23:35 Losování Šťastných
deset a Šance
23:40 Mrtví jako já
00:20 Svět umění
01:15 Uvolněte se, prosím
01:55 Na cestě po Česku
02:25 Klobouk Jiří Wimmer
03:16 Kavárnička dříve
narozených
04:05 Festival
Bohuslava Martinů

Nedìle

05:55 Nedělní ráno
06:50 Správy STV
07:15 Normandie
očima
Jana Šmída
07:50 Panorama
08:30 Československý
filmový týdeník
08:45 Alternativní kultura
09:40 Čechy jedna báseň
09:45 Čtenářský deník
10:05 Film 2009
10:35 Exit 316
10:55 Legendy
11:40 Deset století
architektury
12:00 Kamenný řád
13:15 Chci být hvězdou
v operetě
13:50 Magazín o různých
podobách
14:30 Svět umění:
Hollywoodští rivalové
15:25 Světci a svědci
15:55 Švýcarský Robinson
17:55 Film o filmu
Andrey Sedláčkové
18:10 Poklady světa
18:30 Kultura.cz
18:55 7x s J.Sukem
20:00 Zlatá šedesátá
21:00 Lapidárium
21:15 Jak se máte,co děláte?
21:45 Genus
22:00 Na plovárně
22:25 Zprávy z letní
filmové školy
22:35 Filmový klub Americké nezávislé
00:30 Flamenco Jazz
01:35 Čétéčko
01:55 Hry handicapovaných
talentů
02:50 Kamera na cestách:
Thajská
03:50 Krásy evropského
pobřeží
03:55 Podzemní Čechy II
04:20 České hlavy
04:25 Krásný ztráty

06:05- Párty
s kuchařem
06:35- X-Men: Začátek IV (1)
07:00- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka II (6)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Dobrodružství
Toma a Jerryho
08:00- Přátelé IX (14)
08:25- Hitlerovi muži I (1)
09:30- Svět 2009
10:00- Vždyť je to hračka
11:50- Rio Conchos
13:55- Pan Billion
15:40- Velké naděje
17:50- Jste to, co jíte
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IX (15)
20:00- Vraždy v Midsomeru
22:05- Mapa lidského srdce
00:10- Volání svobody
02:50- Volejte Věštce
04:35- To je fór!

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

2. 8. 2009
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Neopakovatelná atmosféra letního kina je stále lákavá
Jedním z mála letních kin, které na
Moravě ještě zůstaly, je letní kino v
Mostkovicích. Obří filmové plátno
je jen několik kroků od hráze
Plumlovské přehrady a díky své
poloze v zeleni a příhodném přírodním prostředí je i jedním z nejkrásnějších u nás.
Moderní promítací technika a výborná akustika amfiteátru přispívá k dokonalému zážitku z filmového představení. Návštěvníci mohou využít široké nabídky občerstvení od nápojů
přes sladké i slané pochutiny.
Bezplatně je k dispozici sociální zařízení a také cyklisté a motorkáři mohou bezplatně parkovat přímo v areálu.
„Letní kino má stále své návštěvníky
díky specifické a neopakovatelné atmosféře. Kouzlo letní noci pod hvězdami a dobrý líbivý film, to je kombinace, která stále diváky láká. I na film,

který už viděli. Dokazuje to poměrně
slušná návštěvnost filmů Mama mia
nebo Líbáš jako bůh, které jsme letos
reprízovali už třikrát,„ tvrdí majitel
letního kina v Mostkovicích Pavel
Ošlejšek.
„Přesto stále bojujeme o udržení.
Letos je zvlášť nepříznivá situace
díky kombinaci nepříznivého počasí
a finanční situaci. Lidé přece jen víc
šetří a meteorologická předpověď na
druhý měsíc prázdnin moc dobrá není. Letní kino potřebuje teplý večer a
dobrý film, pak lidé přijdou,„ dodal.
Každou neděli se hraje představení
speciálně pro děti. Pro ty jsou před
promítáním připraveny jako bonus
další atrakce jako skákací hrad nebo
jiné hry, aby se mohly pořádně vyblbnout. A nechybí ani překvapení v podobě drobných dárků či upomínkových předmětů.
Majitelé letního kina každý rok něco

vylepšují. Návštěvníky potěší i maličkost jako je například opravené sociální zařízení. Vstupné se drží na nejnižší možné hranici, které umožňuje
distributor filmu, a pohybuje se v rozmezí 60 až 75 korun.
„Letos jsme vsadili na české filmy. A
docela jsme měli úspěch. Proto budou v srpnu ještě reprízy. I když si nedělám ohledně počasí žádné iluze,
věřím, že do konce sezóny připravíme návštěvníků další pěkné zážitky. Program najdou na webových
stránkách nebo v tisku. A příští rok
zase budou nějaké novinky, už mám
nové myšlenky,„ slibuje Pavel
Ošlejšek.
Do konce července nalákají milovníky filmového plátna ještě tituly jako
Noc v muzeu 2, český film Normal, či
Až tak moc tě nežere s Benem
Affleckem a Jennifer Anistonovou,
Růžový panter nebo Marly a já. -jp-
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SPORT To byly žně!
Sportovní tipy týdne

Fantastická bilance SCM Prostějov

Před týdnem v neděli skončilo
na prostějovském velodromu
MČR mládeže v dráhové cyklistice na dráze, kdy se od
středy 15. června do neděle 19.
června utkávali v přímých
soubojích na dráze mladé naděje české cyklistiky. Skončilo
takovým úspěchem domácích
mladíků, že na číslo, vyjadřující konečný počet medailí,
jsme si museli chvíli počkat.
Tady přinášíme konečnou bilanci.
V kategorii žáků kraloval Tomáš
Heřmanovský z TJ Uničov,
který z celkově 5 disciplín, které
žáci absolvovali obsadil 4x první
a 1x druhé místo a stal se tak velkým suverénem ve své kategorii. Jeho výkony byli odměnou
nejen jemu samotnému, ale také
jeho otci a zároveň trenéru Ivovi
Heřmanovskému.
Dalších hezkých umístění dosáhl
další zástupce SCM a svěřenec
trenéra Jirky Kaňkovského

Luděk Lichnovský, kterému
dobře vyšel především bodovací
závod, kde obsadil 2. místo i
přesto, že během závodu po
střetu s dalším závodníkem spadl
a musel být ošetřován.
V kategorii kadetek a žaček,
které na MČR startují společně
se z našich závodnic prosadila
Katka Uhrová, které se vydařil
především sprint jednotlivců,
kde obsadila 1. místo a stíhací
závod na 2 km, kde obsadila
hezké 2. místo. Další z našich
svěřenkyň Monika Sedláčková
obsadila v bodovacím závodě 3.
místo.
V kategorii kadetů jsme měli
nej-četnější zastoupení. Jmenovitě především Robin Wagner,
Ondřej Tkadlec (oba SKC) a
Jakub Vývoda (TJ Sigma Hranice, svěřenec trenéra Oldy Pivody)
dosáhli
mnoha
medailových umístěních a zapříčinili se o celkově fantastickou bilanci našeho SCM. Za

Celkové výsledky
SKC Prostějov a SCM
při SKC Prostějov:
10x zlatá medaile
9x stříbrná medaile
8x bronzová medaile
27x medailové umístění

Účastníci dráhového MČR 2009 z řad SCM Prostějov.
největší neúspěch našich kadetů
lze tak považovat diskvalifikaci
ambiciózního druž- stva ve složení Malec, Wagner, Vývoda (4.
člen týmu připravený pro finálový závod Ondřej Tkadlec),
které mělo ve sprintu družstev

jednoznačně našlápnuto pro zlatou medaili. Důvodem diskvalifikace družstva bylo předčasné
odstřídání jednoho ze závodníků.
(Dokončení čtěte
na straně 22)

Slavia Praha v sobotu v Pivíně

Diváci se mohou těšit na opravdu hvězdnou sestavu
U příležitosti významného
životního jubilea jednoho z
dlouholetých
pivínských
hráčů Radslava Švédy se v
Pivíně chystá opravdová fotbalová lahůdka. Týden před
tím než místní fotbalisté odehrají první mistrovské utkání na domácím hřišti s
týmem Radslavic v 1.B třídě
přeboru olomouckého KFS,
se připravuje úplně jiné kafe
pro fotbalové příznivce.
V sobotu podvečer se tým
domácích fotbalistů střetne
v exhibičním utkání s věru
hvězdným soupeřem – internacionály pražské Slavie.
Celé slavnostní odpoledne
začne zápasem pivínských
žáků. V 17 hodin už na hřiště
vyběhnou fotbalisté Sokola
Pivín a staré gardy pražské
Slavie.
Sestava „sešívaných“ bude
plná hvězdných jmen. Na pi-

Podvanácté v Prostějově na MS chlapců a dívek

Haná přivítá mladé tenisové naděje

Opět po roce se setkávají nejlepší reprezentační týmy
chlapců a dívek do 14 let v Prostějově na prestižním světovém
finále. Tato světově významná
akce má letos na programu už
svůj 19. ročník a oficiálně se
nazývá Mistrovství světa
národních reprezentačních tenisových týmů chlapců a dívek
do 14 let. Akce se prvních osm
ročníků konala v dalekém Japonsku, poté se poprvé představily mladé tenisové naděje v
České republice v roce 1999 v
Prostějově.
K mistrovství mladých tenistů
proběhla v pondělí 20.7. tisková
konference v prostorách Hotelu
Tennis Club. Po úvodním slovu
mluvčího TK Plus Davida Lenze
si vzal slovo M. Žáček, který popsal sportovní stránku turnaje
týkající se postupů a systému samotného finálového turnaje.
„Na loňský ročník nerada vzpomínám, dosáhli jsme našeho nejhoršího výsledku v historii,“
podotkla Petra Píchalová - Langrová. „Přestože jsme se kvalifikace jako pořádající země
nemuseli zúčastnit, postup si vybojovaly oba týmy. Chlapci skončili na 5. místě a dívky obsadily
3. postupovou příčku,“ ihned dodala. „Co se týká našich ambicí,
rádi bychom se v obou kategoriích dostali mezi nejlepších osm
týmů. Nedokážeme však odhadnout sílu zámořských týmů.

Na snímku Z. Pěničky z tiskové konference zleva Daniel Filo, Michael Žáček, Petra Píchalová-Langrová a
David Lenz
Mezi favoritky u dívek budou
pravidelně patřit Rusky. Loni
jsme v turnaji zaznamenali také
přepis historických tabulek, kdy
se týmům z USA podařilo vyhrát
v obou kategoriích, což se zatím
žádné zemi v historii předešlých
17 ročníků nepovedlo,“ rekapitulovala Píchalová-Langrová.
Konference se zúčastnil také zástupce prostějovského tenisu,
mladý tenista TK Agrofert, Daniel Filo. „Na turnaj se těším,
doufám, že mne během turnaje
nezachvátí nervozita. Je to pro
mě čest nastoupit za Českou republiku,“ vyjádřil své pocity před
turnajem Daniel. „Zvláště proto,
že o obsazení míst pro tento turnaj se vedl mezi mými vrstev-

níky tuhý boj,“ dodal. „Co se
týká favoritů, myslím, že skvělý
tým bude mít Francie, velmi silnou jedničku má i portugalský
tým. Ale dají se uhrát,“ uvažoval
o případných soupeřích.
Za českou reprezentaci nastoupí
v kategorii chlapců již vzpomínaný Daniel Filo z Prostějova
(na snímku), dále pak hráči 1.
ČLTK Robin Staněk a Miroslav
Štencl. V dívkách má prostějovský tenis zastoupení zásluhou
Gabriely Pantůčkové, kterou u
českého týmu doplní Aneta Dvořáková z Beskydského TK z
Frýdlantu a Petra Rohanová z 1.
ČLTK.
K bezpečnostním opatřením na
turnaji se poté krátce vyjádřila

Petra Prchalová-Langrová. „Po
incidentech některých mladých
hráčů v minulosti jsme pokoje
pro mladé částečně upravili, v
pátek proběhne výchovný program, kde promluví řada významných lidí z mládežnického
tenisu.“

Klíč k postupu do finálového turnaje je i pro mladé hráče a hráčky
neúprosný. Sítem regionálních
kvalifikací, kterých se zúčastní
přes 130 zemí, projde jen 16
týmů chlapců a 16 týmů dívek z
Evropy, z Asie a Oceánie, Jižní
Ameriky, Severní a Střední Ameriky, Karibiku a z Afriky. Dívky a
chlapci z pořádající země mají
start na finálovém turnaji zajištěný automaticky.
V neděli večer proběhne losování, každý den se začíná hrát v
10 hodin dopoledne. Tato akce
není pouze sportovní, ale také
významnou
společenskou
událostí, na které se tradičně objevují zástupci vrcholného vedení mezinárodní tenisové
federace ITF v čele s prezidentem ITF Francesco Ricci Bittim.
Letos se jako čestní hosté
zúčastní této akce také hejtman
Olomouckého kraje Martin Tesařík a starosta města Prostějova
Jan Tesař. Záštitu nad turnajem
převzal Mirek Topolánek. -pez-

vínský pažit vyběhne: Juraj
Šimurka, Miroslav Šimůnek, Jiří Jeslínek, Jan
Mareš, Miroslav Pauřík,
Ivo Lubas, Pavel Medynský, Radek Bejbl, Ivo Knoflíček, Zdeněk Peclinovský,
Petr
Herda,
Lubomír
Zákostelský, Martin Pěnička, František Veselý starší
(na snímku, zdroj www.sla
via. cz), František Veselý
mladší.

Domácím hráčům se tak naskytne jedinečná příležitost
zahrát si proti hvězdám, jejichž umění sledovali zatím
jen v televizi. Odpoledne plné
fotbalu bude zakončeno ve
20:00 diskotékou. Pokud si
nechcete tuto slavnostní
příležitost nechat uniknout,
tak si tučně v kalendáři zatrhněte datum 1. srpna a neváhejte se v sobotu podvečer
do Pivína vydat.
-top-

Číslo týdne

27
medailí všech kovů získali mladí cyklisté
SKC Prostějov na MČR v cyklistice na dráze
Více čtěte na straně 22

Výrok týdne
Užil jsem si svou
chvilku slávy.
Martin Šnévajs po návratu ze Světových her ve východoasijském Tchajwanu, kde reprezentoval v korfbalovém týmu Českou republiku
Více čtěte na straně 24

Foto týdne

Sportovní a společenský program turnaje:
2.8. neděle – slavnostní zahájení a losování turnaje
3.8. pondělí – slavnostní nástup a 1. kolo turnaje
4.8. úterý – 2. kolo turnaje
5.8. středa – 3. kolo turnaje
6.8. čtvrtek – zápasy o umístění, dětský den na Plumlovské přehradě včetně ohňostroje a diskotéky
7.8. pátek – zápasy o umístění
8.8. sobota – finále a slavnostní ceremoniál

Ondřej Tkadlec. Prostějovský cyklista svým soupeřům na MČR často ukazoval jen svá záda.
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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
OV
Byt
OV
OV
OV
Byt
OV

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

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

Tel.:604 665 206
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:605 070 842
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:605 948 955

BYTY – prodej
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Moravská, Prostějov
info v RK
A. Slavíčka, Prostějov
750 000,Karlov, Prostějov
790 000,Jana Zrzavého, Prostějov 830 000,Dolní, Prostějov
1 020 000,Dolní, Prostějov
1 040 000,Jana Zrzavého, Prostějov 1 040 000,Západní, Prostějov
1 040 000,Krasická, Prostějov
1 074 000,Dolní, Prostějov
1 120 000,Rumunská, Prostějov
1 150 000,Krasická, Prostějov
1 150 000,B. Šmerala, Prostějov 1 150 000,Dolní, Prostějov
1 200 000,Tylova, Prostějov
1 440 000,Západní, Prostějov
1 450 000,Západní, Prostějov
1 480 000,Jezdecká, Prostějov
1 481 220,Václava Špály, Prostějov 1 525 000,Jezdecká, Prostějov
1 547 670,Moravská, Prostějov
1 600 000,Jezdecká, Prostějov
1 615 680,Jezdecká, Prostějov
1 615 680,B. Šmerala, Prostějov 1 649 000,Krasická, Prostějov
1 650 000,Šlikova, Prostějov
1 650 000,Jezdecká, Prostějov
1 700 250,Vojáčkovo nám., Prostějov2 100 000,Jezdecká, Prostějov
2 353 410,Vojáčkovo nám., Prostějov2 390 000,sídl. E. Beneše, Prostějov 2 520 000,Krasická, Prostějov
2 540 000,-

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.:732 231 126
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:732 231 126
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:604 665 206
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:732 231 126
Tel.:605 070 842
Tel.:605 070 842

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

5+1 Nová, Němčice nad Hanou 15 000,5+kk Kováříkova, Prostějov
20 000,4+1 Dobromilice
336 000,2+1 Otinoves
380 000,2+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.:732 231 126
Tel.:731 704 904
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:

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

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
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

Prodej RD 2+1 s průjedzem a zahrádkou
v Určicích. Koupelna s vanou, splach. WC.
Obecní voda, vytápění na tuhá paliva, plyn před
domem. Zast. plocha 316m2, zahrada 160m2.
Cena: 950 000 Kč + provize RK

Prodej 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

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

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,-

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,-

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 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

Prodej dvoupodlažního komerčního objektu
s využitým podkrovím u centra Prostějova.
V objektu se nacházejí obchodní a kancelářské
prostory.Zásobování z dvorního traktu, kde jsou
situovány i garáže a parkoviště. Bližší info v RK.
Cena:osobní jednání
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

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

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

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

Mostkovice,okr.Prostějov
Prodej rodinného sídla vel. 6+1 (obyt. plocha 240 m2),
dvojgaráž,terasa,zastřešenýbazén,okrasnázahradasjezírkem,altánemaposezenímskrbem.Zast.plocha821
m2,zahrada567m2.
Cena:Kč9.900.000,-

Prostějov, Krasice, prodej novostavby cihelného bytu 1 + 1 v OV, 1. patro,
lodžie.
cena : 980 000,-- Kč
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

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

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

Kralicen/H,okr.Prostějov
Prodej zajímavého objektu ke komerčnímu využití i
bydlení. Vhodné jako lázně, penzion, apod. Nyní v přízemífunkčnírestauraceabyt,vpatřeubytovna,rozsáhlý
dvůr.Zast.plocha1213m2,zahrada1348m2
Cena:Kč2.500.000,-

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

Prostějov-Čechovice
Prodej nového rodinného domu 4+kk, obytná plocha
100 m2. Zahrada za domem 70 m2, před domem 40
m2sparkovacímmístem.
Cena:Kč2.990.000,-

Prostějov,ul.Hliníky
Pronájembarushernou,vhodnéijakoobchod.2výlohy,
plocha60m2+zázemí10m2. Cena:Kč10.000,-/měsíc

reals@volny.cz
VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.

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

www.jhreality.cz

NOVINKA!
Němčice nad Hanou RD 4+kk, samostatně
stojící, patrový,cihlový, po částečné rekonstrukci, dvorek, v centru obce, ihned volný
CENA 850 000,1+1 Mlýnská c. 48,62 m2 1.173.288,-Kč
2+kk Mlýnská c. 47,7m2 1.144.780,-Kč
3+1 Mlýnská c. 78,85m2 2.003.365,-Kč

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

KOMERCE – prodej – PROSTĚJOVSKO:

Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904

REAL
SPEKTRUM

realityarea@volny.cz

- nebytové prostory Svatoplukova, Prostějov 1 000,- /m2/rok Tel.:604 665 206
- komerční prostory Svatoplukova, Prostějov 22 500,- /měsíc Tel.:731 704 904

- dílna+stavební poz., Myslejovice, Myslejovice 1 500 000,- komerční prostor a poz., Plumlovská, Prostějov 4 000 000,-

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992
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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,-

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

BYTY–PRODEJ:

1+1,Tylovaul.–DB,34m2,2.p.,bezvýtahu,plast.okna
–VÝHODNÁCENAASKVĚLÁLOKALITA!
Kč699.000,2+1, ul. Šárka – DB, 55 m2, 4. patro, bez výtahu, plast.
okna
SLEVA!Kč890.000,2+1, Martinákova ul. – OV, 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,Dobrovskéhoul. Kč5.500,-/měsícvč.inkasa
1+1-zařízený,Vrahovickául. Kč4.500,-/měsíc+inkaso
1+1,Vrahovickául.
Kč5.000,-/měsíc+inkaso
2+1,Biskupice
Kč2.500,-/měsíc+inkaso
3+kk,Rejskovaul.
Kč8.000,-/měsíc+inkaso
3+1,Brněnskául.
Kč8.000,-+inkaso
3+1sgaráží,Brněnskául. Kč10.000,-/měsíc+inkaso
4+1,nám.Spojenců
Kč8.000,-/měsíc+inkaso

BYTY - PRODEJ

 1+kk–sídl.E.Beneše:os.vlast./panel.,1.p./ze7,
plast.okna,noválodžie,vrekonstr.domě,poprodeji
volný.RSP119 Cenakjednání:830000Kč
 1+kk – Západní: os. vlast./cihl., zvýš.přízemí/z
5, téměř nový byt s plast. okny, velkou koupelnou
s vanou a vest. skříněmi v předsíni. Nízké měsíční
náklady, klidné bydlení v atraktivní lokalitě. RSP
239
Cena:původně1060000Kč,
poslevě990000Kč
 1+1–Sídl.svobody:os.vlast./panel.,přízemí/ze
4, orientace na jih, v revitalizovaném domě, udržovanýbytvpůvodnímstavu,ihnedvolný.RSP478
Cena:830000Kč
 1+1 – Tylova: družst./panel., 2.p./ze 7, s lodžií a
plast.okny,vrekonstr.domě,udržovanýapěknýbyt,
možnostzařízení.RSP169
Cena:849000Kč
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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SPORT To byly žně!
Sportovní tipy týdne

Fantastická bilance SCM Prostějov

Před týdnem v neděli skončilo
na prostějovském velodromu
MČR mládeže v dráhové cyklistice na dráze, kdy se od
středy 15. června do neděle 19.
června utkávali v přímých
soubojích na dráze mladé naděje české cyklistiky. Skončilo
takovým úspěchem domácích
mladíků, že na číslo, vyjadřující konečný počet medailí,
jsme si museli chvíli počkat.
Tady přinášíme konečnou bilanci.
V kategorii žáků kraloval Tomáš
Heřmanovský z TJ Uničov,
který z celkově 5 disciplín, které
žáci absolvovali obsadil 4x první
a 1x druhé místo a stal se tak velkým suverénem ve své kategorii. Jeho výkony byli odměnou
nejen jemu samotnému, ale také
jeho otci a zároveň trenéru Ivovi
Heřmanovskému.
Dalších hezkých umístění dosáhl
další zástupce SCM a svěřenec
trenéra Jirky Kaňkovského

Luděk Lichnovský, kterému
dobře vyšel především bodovací
závod, kde obsadil 2. místo i
přesto, že během závodu po
střetu s dalším závodníkem spadl
a musel být ošetřován.
V kategorii kadetek a žaček,
které na MČR startují společně
se z našich závodnic prosadila
Katka Uhrová, které se vydařil
především sprint jednotlivců,
kde obsadila 1. místo a stíhací
závod na 2 km, kde obsadila
hezké 2. místo. Další z našich
svěřenkyň Monika Sedláčková
obsadila v bodovacím závodě 3.
místo.
V kategorii kadetů jsme měli
nejčetnější zastoupení. Jmenovitě především Robin Wagner,
Ondřej Tkadlec (oba SKC) a
Jakub Vývoda (TJ Sigma Hranice, svěřenec trenéra Oldy Pivody)
dosáhli
mnoha
medailových umístěních a zapříčinili se o celkově fantastickou bilanci našeho SCM. Za

Celkové výsledky
SKC Prostějov a SCM
při SKC Prostějov:
10x zlatá medaile
9x stříbrná medaile
8x bronzová medaile
27x medailové umístění

Účastníci dráhového MČR 2009 z řad SCM Prostějov.
největší neúspěch našich kadetů
lze tak považovat diskvalifikaci
ambiciózního družstva ve složení Malec, Wagner, Vývoda (4.
člen týmu připravený pro finálový závod Ondřej Tkadlec),
které mělo ve sprintu družstev

jednoznačně našlápnuto pro zlatou medaili. Důvodem diskvalifikace družstva bylo předčasné
odstřídání jednoho ze závodníků.
(Dokončení čtěte
na straně 22)

Slavia Praha v sobotu v Pivíně

Diváci se mohou těšit na opravdu hvězdnou sestavu
U příležitosti významného
životního jubilea jednoho z
dlouholetých
pivínských
hráčů Radslava Švédy se v
Pivíně chystá opravdová fotbalová lahůdka. Týden před
tím než místní fotbalisté odehrají první mistrovské utkání na domácím hřišti s
týmem Radslavic v 1.B třídě
přeboru olomouckého KFS,
se připravuje úplně jiné kafe
pro fotbalové příznivce.
V sobotu podvečer se tým
domácích fotbalistů střetne
v exhibičním utkání s věru
hvězdným soupeřem – internacionály pražské Slavie.
Celé slavnostní odpoledne
začne zápasem pivínských
žáků. V 17 hodin už na hřiště
vyběhnou fotbalisté Sokola
Pivín a staré gardy pražské
Slavie.
Sestava „sešívaných“ bude
plná hvězdných jmen. Na pi-

Podvanácté v Prostějově na MS chlapců a dívek

Haná přivítá mladé tenisové naděje

Opět po roce se setkávají nejlepší reprezentační týmy
chlapců a dívek do 14 let v Prostějově na prestižním světovém
finále. Tato světově významná
akce má letos na programu už
svůj 19. ročník a oficiálně se
nazývá Mistrovství světa
národních reprezentačních tenisových týmů chlapců a dívek
do 14 let. Akce se prvních osm
ročníků konala v dalekém Japonsku, poté se poprvé představily mladé tenisové naděje v
České republice v roce 1999 v
Prostějově.
K mistrovství mladých tenistů
proběhla v pondělí 20.7. tisková
konference v prostorách Hotelu
Tennis Club. Po úvodním slovu
mluvčího TK Plus Davida Lenze
si vzal slovo M. Žáček, který popsal sportovní stránku turnaje
týkající se postupů a systému samotného finálového turnaje.
„Na loňský ročník nerada vzpomínám, dosáhli jsme našeho nejhoršího výsledku v historii,“
podotkla Petra Píchalová - Langrová. „Přestože jsme se kvalifikace jako pořádající země
nemuseli zúčastnit, postup si vybojovaly oba týmy. Chlapci skončili na 5. místě a dívky obsadily
3. postupovou příčku,“ ihned dodala. „Co se týká našich ambicí,
rádi bychom se v obou kategoriích dostali mezi nejlepších osm
týmů. Nedokážeme však odhadnout sílu zámořských týmů.

Na snímku Z. Pěničky z tiskové konference zleva Daniel Filo, Michael Žáček, Petra Píchalová-Langrová a
David Lenz
Mezi favoritky u dívek budou
pravidelně patřit Rusky. Loni
jsme v turnaji zaznamenali také
přepis historických tabulek, kdy
se týmům z USA podařilo vyhrát
v obou kategoriích, což se zatím
žádné zemi v historii předešlých
17 ročníků nepovedlo,“ rekapitulovala Píchalová-Langrová.
Konference se zúčastnil také zástupce prostějovského tenisu,
mladý tenista TK Agrofert, Daniel Filo. „Na turnaj se těším,
doufám, že mne během turnaje
nezachvátí nervozita. Je to pro
mě čest nastoupit za Českou republiku,“ vyjádřil své pocity před
turnajem Daniel. „Zvláště proto,
že o obsazení míst pro tento turnaj se vedl mezi mými vrstev-

níky tuhý boj,“ dodal. „Co se
týká favoritů, myslím, že skvělý
tým bude mít Francie, velmi silnou jedničku má i portugalský
tým. Ale dají se uhrát,“ uvažoval
o případných soupeřích.
Za českou reprezentaci nastoupí
v kategorii chlapců již vzpomínaný Daniel Filo z Prostějova
(na snímku), dále pak hráči 1.
ČLTK Robin Staněk a Miroslav
Štencl. V dívkách má prostějovský tenis zastoupení zásluhou
Gabriely Pantůčkové, kterou u
českého týmu doplní Aneta Dvořáková z Beskydského TK z
Frýdlantu a Petra Rohanová z 1.
ČLTK.
K bezpečnostním opatřením na
turnaji se poté krátce vyjádřila

Petra Prchalová-Langrová. „Po
incidentech některých mladých
hráčů v minulosti jsme pokoje
pro mladé částečně upravili, v
pátek proběhne výchovný program, kde promluví řada významných lidí z mládežnického
tenisu.“

Klíč k postupu do finálového turnaje je i pro mladé hráče a hráčky
neúprosný. Sítem regionálních
kvalifikací, kterých se zúčastní
přes 130 zemí, projde jen 16
týmů chlapců a 16 týmů dívek z
Evropy, z Asie a Oceánie, Jižní
Ameriky, Severní a Střední Ameriky, Karibiku a z Afriky. Dívky a
chlapci z pořádající země mají
start na finálovém turnaji zajištěný automaticky.
V neděli večer proběhne losování, každý den se začíná hrát v
10 hodin dopoledne. Tato akce
není pouze sportovní, ale také
významnou
společenskou
událostí, na které se tradičně objevují zástupci vrcholného vedení mezinárodní tenisové
federace ITF v čele s prezidentem ITF Francesco Ricci Bittim.
Letos se jako čestní hosté
zúčastní této akce také hejtman
Olomouckého kraje Martin Tesařík a starosta města Prostějova
Jan Tesař. Záštitu nad turnajem
převzal Mirek Topolánek. -pez-

vínský pažit vyběhne: Juraj
Šimurka, Miroslav Šimůnek, Jiří Jeslínek, Jan
Mareš, Miroslav Pauřík,
Ivo Lubas, Pavel Medynský, Radek Bejbl, Ivo Knoflíček, Zdeněk Peclinovský,
Petr
Herda,
Lubomír
Zákostelský, Martin Pěnička, František Veselý starší
(na snímku, zdroj www.sla
via. cz), František Veselý
mladší.

Domácím hráčům se tak naskytne jedinečná příležitost
zahrát si proti hvězdám, jejichž umění sledovali zatím
jen v televizi. Odpoledne plné
fotbalu bude zakončeno ve
20:00 diskotékou. Pokud si
nechcete tuto slavnostní
příležitost nechat uniknout,
tak si tučně v kalendáři zatrhněte datum 1. srpna a neváhejte se v sobotu podvečer
do Pivína vydat.
-top-

Číslo týdne

27
medailí všech kovů získali mladí cyklisté
SKC Prostějov na MČR v cyklistice na dráze
Více čtěte na straně 22

Výrok týdne
Užil jsem si svou
chvilku slávy.
Martin Šnévajs po návratu ze Světových her ve východoasijském Tchajwanu, kde reprezentoval v korfbalovém týmu Českou republiku
Více čtěte na straně 24

Foto týdne

Sportovní a společenský program turnaje:
2.8. neděle – slavnostní zahájení a losování turnaje
3.8. pondělí – slavnostní nástup a 1. kolo turnaje
4.8. úterý – 2. kolo turnaje
5.8. středa – 3. kolo turnaje
6.8. čtvrtek – zápasy o umístění, dětský den na Plumlovské přehradě včetně ohňostroje a diskotéky
7.8. pátek – zápasy o umístění
8.8. sobota – finále a slavnostní ceremoniál

Ondřej Tkadlec. Prostějovský cyklista svým soupeřům na MČR často ukazoval jen svá záda.

Reality
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REALiTNí KANCELÁŘ

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
www.ackoreality.cz
zelená linka: 800 107 014
BYTY:
Luxusní byt 3+1 V.Beneše , OV/panel, 90 m2, 2.p., zimní
zahrada, lodžie, Po nákladné rekonstrukci se změněnou
dispozicí bytu.
2 550 000,- Kč
Byt4+1V.Špály,OV/panel,90m2,7.p.,lodžie,bytjenadstandardně amodernězrekonstruovaný.
2000000,-Kč
Novinka! Byt 3+kk Studentská, DB/cihla, 100 m2, v novostavbě, vlastní plyn topení, prostorné a moderní bydlení
1950000,-Kč
Byt3+1Moravskáslodžií,OV/cihla,2.p.,75m2,lodžie.
1 490 000,- Kč
3+1 Dolní, OV/panel, 74 m2, 9. NP, lodžie, komora
na patře
1 399 000,- Kč
Byt 2+1 ul. Dr. Horáka, OV/cihla, 4.NP., 52 m2,
plast.okna, krb, dům po revitalizaci. 1 300 000,- Kč
BYTYPRONÁJEM:
Pronájembytu3+1,KostelecnaHané,OV/cihla,2.NP,78
m2,lodžie,sklep,klidnálokalita,6kmodPV. 8500,-Kč/měs.
Pronájem bytu 3+1 Čelechovice n./H., v přízemí RD
90 m2, část. zařízený, balkon, plast. okna, možnost využití
zahrádky a grilu za domem, parkování. 7 500,-Kč/měs.
Pronájem bytu 1+1 V. Outraty, 50 m2,
cena pronájmu včetně inkasa. 6 500,- Kč/ měs.
Pronájem bytu 3+1 ul. Švýcarská, 1. NP, 68 m2,
včetně zařízení, cena pronájmu včetně inkasa. Volné od
8/2009.
8 900,- Kč/ měs.
RODiNNé DOMY:

RD 4+kk, Fanderlíkova, kolaudace 1992, nadstandardní
rekonstrukce 2006, vzrostlá zahrada s bazénem, garáž, 3x
park. stání, klidná lokalita.
Cena v RK
RD3+1B.Němcové,poz.129m2,nyníprobíhákompletní
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
Pozemek–zahrada Hvozd,1200m2,vhodnýkestavbě
chaty, krásné prostředí u lesa
100 000,- Kč
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: 1.500.000,-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: 930.000,-Kč
3+1 Mozartova, družstevní, panel, 74 m2, 5.patro,
výtah, loggie, komora, dům i byt po celkové rekonstrukci (kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči,
zděné jádro s vanou a pračkou, plovoucí podlahy
a dlažby, nové dveře), velmi žádaná lokalita díky
poloze domu.
Cena: 1.480.000,-Kč
2+kk Hybešova, družstvo, panel, 37m2, 4.patro
ze 4, výtah, loggie, orientace na jih, dům po revitalizaci, nízké měsíční náklady, klidné místo, ihned
volný.
Cena: 890.000,-Kč
Byty pronájem Prostějov:
4+1 Kotkova, podkrovní, 100 m2, 2.patro, cihlový dům, vana + sprchový kout, vlastní topení,
komora, ihned volný.
Cena: 10.000,-Kč+inkaso (cca 3.000,-Kč)
3+1 Brněnská, cihla, 89 m2, 2. patro, loggie s
markýzou, plastová okna, samostatné plynové
topení, orientace východ-západ, internet, kabelová
televize, ihned volný.
Cena: 8.000,-Kč/měsíc + inkaso (cca 2.000,-Kč)
Byty výměna Prostějov:
výměna nájemního bytu velikosti 1+1 s komorou a šatnou, 65m2, střed města, 3.patro, cihla,
topení WAF, sklep - za byt 1+kk kdekoliv v
Prostějově.
Domy prodej:
RD 4+1 Kojetín, okr. Přerov, patrový, koncový,
smíšené zdivo, dvorak s přístavbou, ústřední topení - tuhá paliva, vodovod, elektřina 220V, kanalizace, plyn před domem, po prodeji ihned volný.
Cena: 550.000,-Kč
RD Lípy, okr. Olomouc, řadová patrová zástavba s
č.p. s hosp. přístavky a stodolou ve střadu obce, pozemek cca 1.000m2, objekty ve velmi špatném technickém stavu určené k demolici s možností využití stávajícího stavebního materiálu.
Cena: 850.000,-Kč

◘ 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

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

Rekreační objekty
Prodej přízemního rekreačního objektu v chatové oblasti Ptení, elektřina, voda, WC, krásný
velký pozemek.
Cena: Dohodou v RK

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 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 1.149.000Kč
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 Šárka Cihla. 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 840.000
T:739 322 895
Nový 1+1 Krasická OV, 39m2, balkon.Cena
1.040.000Kč
T:723 335 940
2+kk Hybešova OV Cena 870.000Kč T:732 285 189
2+1 Zrzavého Cena 890.000Kč
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 Po rek. 1.090.000Kč
T:739 322 895
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 1.240.000Kč
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 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 250.000Kč
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
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 3+1 Janáčkova PV Dům po část. rek. Cena

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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1.280.000 Kč.
T:732 285 189
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 Cena 1.100.000Kč
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 4+1 Doloplazy Cena 1.300.000Kč T:723 335 940
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 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
T:723 335 940
RD 7+1 Kostelec 2.350.000Kč
T:723 335 940
Nov. RD 5+2 Brodek u Konice, okr. zahrada, bazén.
Cena 2.490.000 Kč.
T: 732 285 189.
RD 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
PRONÁJMY
1+1

S.

Svobody

Nájem

vč.

ink. 6.000Kč
T:739 322 895
1+1 Tylova Nájem vč. ink. 6.000Kč
T:739 322 895
1+1 Beneše Nájem vč. ink. 6.000Kč T:739 322 895
1+1 Zrzavého Lodžie Po celkové rek. Nájem vč. ink.
6.900Kč
T:739 322 895
Nový 2+1 Hliniky Nájem 5.500kč+ ink.T:739 322 895
2+1 Pražská Po celk. rekonstrukci. Nájem 6.500+ink.
T:739 322 895
2+1 Špály 58m2 Nájem vč. inkasa 7.500 Kč. T:732 285 189
2+1 Žeranovská 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 Mičoly Cihla 63m2 + balkon. Pes nevadí. Nájem vč.
ink. 7.000Kč +1.000Kč za garáž.
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
3+1 Jihoslovanská 91m2 Nájem vč. ink. 9.000Kč
T:732 285 189
Mezonet 3+1 Blahoslavova Zánovní nadstandardní
byt v půdní vestavbě. 92m2. Nájem 9.500Kč + 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
1+1 PV Tylova, část. zařízen 6.400 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
2+1 OV, PV Palackého, cihla
990tis Kč
3+1 OV, Palackého, po rek.
1.850tis 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

7.300 Kč/m+en.

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 6+1, dvougenerační se zahrádkou,
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
  





rekonstrukci, dopostatným sociálním zázemím a grilem, možnost pořádání
Byt OV 3+kk po rekonstrukci- Prostějov,
Prodej RD 2,5+1, Slatinice, po kompletní
Cena


zábav. Parkování v objektu, ale i před.
1.680 tis.
Kč
ručujeme.   
Cena: 2.160.000,- Kč
Podjezd
1.870.000,-Kč

  
Prodej RD 4+1, Ohrozim, s vjezdem a zahradou, plocha po2+1 ul. Dolní, Prostějov
990.000,-Kč
   Byt OV

 
 
 prohlídku. Cena
zemku
420
m2, po
rekonstrukci,
doporučujeme
RD 2+1 Ohrozim
800.000,-Kč
   
k jednání.
Cena: 1.600.000,- Kč
7.500.000,-Kč
   
   
RD 6+1 Smržice,
Prodej RD 4+1, Bedihošť, s vjezdem a zahradou, plocha pom2
Cena: 1.300.000,- Kč
 zemku
1036


RD 1+1 Měrovice na Hané  
640.000,-Kč
  
 Raková
 u Konice
OV, 33 m2, lodžie, panel, PV – M. Pujmanové
RD/ chalupa
515.000,-Kč

Byt1+1,
 Cena: 650. 000,- Kč
Dobromilice – RD 4+1, cihla, rovná střecha, plastová
RD 3+1 Vřesovice,
Byt 1+1,
OV,
35 m2,panel,
lodžie, PV–A. Slavíčka
okna, tlak. kanalizace, garáž,
dílna, altán,
zahrada 660  
695.000,-Kč
 


RD2+1
Buková u Protivanova
230.000,-Kč
Cena: 730.000,- Kč
m2, dvorek.
Cena
tis. Kč
1.010



Byt1+1,OV,42m2, panel,lodžie,PV–Nahrázi
RD 2+1 Slavětín u Litovle
890.000,-Kč
Cena:885.000,-Kč
RD 2x 3+1 Nová Ves u Litovle1.580.000,-Kč
Byt 1+1,OV, 39 m2, cihla, PV – Krasická Cena: 950.000,- Kč
RD Vranovice-Kelčice, okr.Prostějov
Byt3+1,OV,65m2,panel,PV–E.Beneše Cena:1.345.000,-Kč
1.100.000,-Kč
Byt 3+1,OV,75 m2, panel, PV–Anglická, po rekonstrukci
RD 5+1 Drysice, okr. Vyškov 1.300.000,-Kč
Cena: 1.550.000,- Kč
Byt 3+1,OV,76 m2, cihla, PV – Tylova Cena: 1.650.000,- Kč
Prostějov – RD 3+1, přízemní v řadové zástavbě, po
RD kvalitní -2,5 + 1 Slatinice, okr. Olomouc
Pronájem
kancelářských
prostor
v
centru, 110 m2,
částečné rekonstrukci, plast. okna, dvorek, zahrádka.
2.200.000,-Kč
PV - Netušilova, možnost pronajmutí poloviny
Cena 2.700 tis. Kč.
Pozemek ke komerci 11400m2 – Olomouc
Cena: 8.000,-Kč/polovinu
490,-Kč/m2
Pronájem bytu 2+1,cihla,58m2, PV-B. Němcové
7.000,-Kč včetně inkasa
Pozemek ke komerci 44400m2
– Lutín okr.

Pronájem bytu 2+1,cihla,60m2, PV-sídl. Svornosti
Olomouc
800,-Kč/m2







7.500,-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


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

reality

reality

reality

poděkování

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

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.

Děkuji všem lékařům a zdravotním
sestrám z prostějovského oddělení
jednotky B – JIP za velmi vzornou péči při mé hospitalizace.
Dále děkuji primáři MUDr. Adolfu
Grygovi, CSc., že se mi nadále věnuje.
S úctou Ewald Bílý

Prodej 3 pozemků pro stavbu RD v PV
– Vrahovicích za Minervou. IS a silnice na hranici pozemků. Rozloha á 830
m2. Cena 1.400 Kč/m2. Tel.: 732 909
368.
Pronajmu nebytové prostory ve Vodní
ulici číslo 5. Nynější prodejna sekáče.
Tel.: 732 864 744.

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

Polkovice
Lešany
Kostelec n/H
Smržice

DOMY - prodej

samost.,160m2, 230.000,- Kč
řadový, 560m2, 1.449.000,- Kč
4+1, 180m2, 1.249.000,- Kč
řadový, 170m2, 1.750.000,- Kč

POZEMKY – prodej

Čelechovice Na Hané výstavba RD, 2.750m2,
490,- Kč/m2
PV – Dr. Horáka výstavba RD, 400m2,
800.000,- Kč

BYTY – prodej

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

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

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

BYTY – pronájem

PV – Žeranovská 2+1, 72m2, 8.000,- Kč/měs.
PV – Nám. Spojenců 3+1, 117m2, 6.500,- Kč/měs.
PV - Komenského 2+1, 80m2, 8.000,- Kč/měs.

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

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

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

reality

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

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

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

Hledám menší domek se zahrádkou i k rekonstrukci - kdekoliv na
Prostějovsku.
Platím
hotově.
Spěchám. 774 851 606.

Pronajmu garsonku v klidné části PV.
Volná od 1.8.2009. Tel.: 777 08 39 32.

Koupím chatu v okrese Prostějov
Seriózní jednání. Platím hotově. 773
925 779.
Koupím stavební pozemek s možností okamžité výstavby. Prostějov a okolí. 777 231 606.
Koupím rodinný dům v Prostějově s
menším pozemkem. Stav nerozhoduje. 775 125 779.
Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 774 851 606.
Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. Děkuji.
777 851 606.
Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoliv na sídlišti v Prostějově. Cena
max. 10.000 vč. inkasa.
774 851 606.
Sháním pozemek na stavbu RD, nejlépe v dostupných obcích poblíž dálnice
Olomouc – Vyškov. 773 925 779.
Hledám udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic,
Nové Dědiny aj. Částečná rekonstrukce možná. 777 231 606.

Prodám dřevěnou chatu 2 + 1 v osadě
Podskalí – Křenůvky. Vč. soc. zařízení. Cena dohodou. Tel.: 608 878 100.
Koupíme RD, do 1mil, do 10 km od
PV. Tel: 774 421 818.
Pronajmu byt 3 + 1, ul. Zrzavého, cena 6.500 Kč. Tel.: 603 954 246.

Prodám družst. byt 3+1 Prostějovblízko centra, 72 m2. Cena 1.190.
000Kč. Tel.:728638112.Ne přes RK.
Prodám DB 2 + 1 na sídl. Hloučela po
celkové rekonstrukci, plast. okna, lodžie, zateplení. Cena dohodou. Tel.:
777 707 920.

Pronajmu byt 3 + kk blízko divadla v
Prostějově. Nájem 7.000 Kč/měs. +
inkaso. Kauce 1 měs. ve výši nájmu.
Kontakt: Molnár 606 312 009.
Prodej RD 3 + 1, Držovice, po rekonstr., velká zahrada, garáž. Ihned volný.
Tel: 774 101 818, www.byty-gfb.cz
Pronajmu nově zařízený byt v přízemí
2 + kk, okna do zahrady, vl. topení,
7.500 Kč vč. ink. Tel.: 777 306 155.

Pronajmu 3 x nebytové prostory (obchod) v PV cca 160, 90 m2 a 35 m2,
soc. zař., parkování. Tel.: 724 337 984.

Prodám byt 3 + 1 v Němčicích nad
Hanou, po rekonstrukci, cena dohodou. Kontakt: 736 51 32 61, ne RK!

Prodám DB 2 + 1, 60 m2, sídl.
Hloučela. Cena dohodu. Tel.: 603 992
585.

Prodám RD 4 + kk ve výborném
stavu, ihned k bydlení, 6 km od PV.
Cena 1.680.000 Kč. RK nevolat! Tel.:
776 16 16 00.
Pro lékaře hledáme zděný 2 + 1, balkon. Tel: 774 858 723.
Prodej hrubé stavby RD v
Dětkovicích, patrový 5 + kk, podsklepený. Tel: 774 101 818, www.bytygfb.cz

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.

Dlouhodobý pronájem 3 + 1,
Manhardova ul., Cena 8.500 Kč + ink.
Tel.: 777 108 362.
Prodám RD 2 + 1, zahrada, bez RK,
Zdětín. Tel.: 732 927 969.
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.

Dne 18.7.2009 se konal v obci Hamry
Bílý den. Chtěla bych touto cestou poděkovat:
Všeobecné zdravotní pojišťovně, redakci Prostějovského Večerníku, D.
Kvapilovi, SDH Hamry, M.
Buriánkové, I. Šejnohové, klientům
TC a jejich rodinným příslušníkům,
dobrovolníkům a všem, kteří se podíleli na akci a její přípravě.
Zuzana Znojilová,
pracovnice TyfloCentra Pv

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.
Pronájem kancelářských prostor v
blízkosti centra Prostějova. Tel.: 724
111 453.
Pronájem 1+1 a 2+1 v PV. Tel.: 722
912 715.
Prodej bytu 1+1, 3+1 v PV. Tel.: 722
912 715.
Přenechám pronájem nebytových
prostor 30 m3 vhodné na obchod nebo
rychlé občerstvení. Tel.: 774 345 889.
Nájemné 6.000 Kč.
Prodám nebo pronajmu nadstandardní
byt 3 + 1 v PV. Cihla, OV, v centru.
Tel.: 774 438 817. Cena dohodou.
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.

Pronájem bytu 2 + 1, 60 m2, ihned volný. Cena 7.500 Kč vč. ink. Ne RK!
Tel.: 604 821 337.

seznámení
40/180 rozvedený, s vyřešenou minulostí hledá touto cestou ženu přiměřeného věku k vážnému seznámení. Tel.: 775 125 780.
39/169 rozvedený 5 roků, s vyřešenou minulostí, hledá přítelkyni k vážnému, trvalému seznámení. Tel.: 737
380 173.

prodám

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

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,-

Prodám RD 3 + 1 v Kostelci na Hané,
garáž, zahrada, částečná rekonstrukce.
737 370 275 RK nevolat!
Prodej bytu 3 + 1 v PV, OV, po kompletní rekonstrukci, lodžie, plast. okna,
nové jádro, možno vč. nábytku. Tel.:
724 337 984.

STAVBY KRBŮ

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

Prodám ocelové profily I 10 – 1,6m
2x, 12 – 4,5m, 16 – 1,6m 4x a U 10 –
1,6m 2x. Cena 10 Kč/kg. Tel.: 736
488 064.

OBKLADAČSKÉ PRÁCE

koupím

koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

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

Mob.: 604 259 957

Starý nábytek, obrazy, lustry, koberce,
hodiny, kamna, rádia, zbraně, staré
hračky, porcelán, sklo, šperky, vyznamenání, mince, bankovky, pohlednice
a další. Tel.: 605 138 473.
Výkonnou svářečku do dílny. T.: 777
632 583.

oznámení
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

Prodej RD po rekonstrukci v
Ohrozimi, v přízemí 2 pokoje + kuchyň, WC, koupelna. Podkroví připravené k vybudování 3 pokojů.
Nová střecha, nové rozvody.
Zahrada cca 200m2 s vjezdem.
Možnost vybudování garáže. Klidná
část obce. Cena 1.600.000 Kč. Tel:
603 598 193.
Prodej cihlového bytu OV 1 + 1, ul.
Krasická, novostavba, výměra 39 m2,
3.p, po rekonstrukci, nízké náklady.
Cena 930 000 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 bytu 3 + 1, PV - Krasice, OV/C,
98m2, novostavba, 2 garážová stání.
Tel. 774 101 818, www.byty-gfb.cz

Starší manželský pár hledá podnájem v
PV 1 + 1, nezařízený nebo částečně zařízený. Cena do 5.000 Kč vč. energie
od 1.9.2009. Ne RK. Tel.: 776 799 382.

Pronájem bytu 3 + 1 a 2 + 1 v PV, cihla, lodžie. Ceny dohodou. Tel.: 724
337 984.

Pronájem kanceláře nebo skladu v
PV, parkování, 50 – 60 m2. 2.900 Kč
/měs. Tel.: 724 337 984.

Prodej pozemku v Seči 1.000 m2 130.000 Kč a pozemku v Běleckém
mlýně 750 m2 - 249.000 Kč. Tel.: 724
337 984.

Pronajmu byt 1 + 1. 602 745 131.

Prodám byt 1 + 1 v OV, Cena 680.000
Kč. Tel.: 725 686 195.

KERAMIKA PLUS

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

Prodej RD Plumlov 3 + 1 po rekonstrukci se zahradou, cena 1,9 mil. Tel.
777 181 816.

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

Karel Sochor

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.

Prodám RD 1 + 1, Drahany, cena dohodou, 607 54 24 96.

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.

SLEVY
MODELŮ 2009
SUPERIOR
APACHE
STRATOS

37/185 hledá osamělou dušičku, které chybí dobrý kamarád a později
snad i přítel. Prostějov. 739 821 843
jen SMS.

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!

Prodej RD 4 + 1, Čelechovice Studenec, ZP 139m2, zahrada 143m2,
udržovaný. Ihned. Tel: 774 101 818,
www.byty-gfb.cz

Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2 +
1 v Prostějově. Tel.: 739 322 895.

Pronájem 3 + 1 v RD se zahradou, PV.
Cihlový byt cca 72 m2, kuch. linka, jinak nezařízený, volný od 1.8. Tel.: 733
340 168 cena 6.000 Kč + inkaso.

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

Prodej bytu 4 + 1, PV - Krasice, OV/C,
95m2, lodžie, po rekonstr. Tel. 774 101
818,
www.byty-gfb.cz

Prodej pěkného RD 3 + kk, Malé
Hradisko, po kompl. rekonstr. ZP
130m2, zahrada 380m2. Ihned. Tel.
774 101 818, www.byty-gfb.cz

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.

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.

Pronajmu byt 3+1 v Čelechovicích v
zrekonstruovaném domě, možnost
využití zahrady, Prostějov 6 km. Cena
nájmu 7 500 Kč včetně inkasa. Tel:
777 952 027.

POZOR
VELKÉ
SLEVY
KOL
AUTHOR
JIŽ
ZAČALY

* servis
* doplňky
* součástky * prodej

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

Dokončení
řádkové inzerce
na straně 20.

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

I. B. TŘÍDA OLOMOUCKÉHO KFS: KORUNKA PRO NOVÁČKA HANOU, PĚTICE ZBYLÝCH TÝMŮ V PRŮMĚRU

2009/2010 2. DÍL Na úvod soutěže prostějovské městské derby
V regionu by měl hrát prim Kostelec

Po zhodnocení 3. třídy OFS v minulém vydání se tento týden v našem předsezónním vydání FOTBALu EXTRA budeme zabývat
soutěží spadající svým řízením pod olomoucký Krajský fotbalový
svaz – 1.B třídou skupinou A. V dnešním druhém pokračování rubriky věnované fotbalovým zástupcům regionu v krátkosti připomeneme u každého z oddílů, hrajících tuto soutěž – Haná Prostějov,
TJ Sokol Vrahovice, FC Kostelec na Hané, TJ Sokol Vrchoslavice,
TJ Haná Nezamyslice a Sokol Pivín, nejprve vystoupení v dnes již
minulém ročníku soutěže. Na základě indicií získaných v klubech
samotných se vám pokusíme nastínit s jakými vyhlídkami vstupuje šestice regionálních zástupců do sezony nové, jak odhadují jednotlivé kluby své šance, které celky odhadují, že budou bojovat o
postup a které mohou být naopak namočené v záchranářských pracích. Zároveň nás zajímá, jak se jednotlivá mužstva připravují na
start soutěže.
Za týden se budeme věnovat o stupínek vyšší soutěži než dnes – 1.A
třídě skupině B, ve které zastupuje prostějovský region pětice klubů – SK Jesenec, Sokol Mostkovice, ORESVO Sokol Plumlov, Sokol Čechovice a Sokol Klenovice a také se dozvíte něco víc o 2 zástupcích regionálního fotbalu v Přeboru krajského fotbalového
svazu Olomouckého kraje – Sokol Určice a FC Kralice na Hané.
Fotbaloví příznivci, čtěte i nadále Prostějovský Večerník a jeho
přílohu FOTBAL EXTRA.
-pezDalší pokračování FOTBALu EXTRA
3. díl
5.8.
1.A třída skupina B
KFPO – Určice a Kralice
4. díl
12.8
2. třída OFS
5. díl
19.8
4. třída OFS obě skupiny

Za necelé dva týdny se rozběhne
také kolotoč utkání v nejnižší
krajské soutěži mužů 1. B třídě.
Ve skupině A, ve které nastupují
celky z jižních oblastí Olomouckého kraje, budeme mít
možnost v sezoně 2009/10 ( stejně
jako v předcházejícím ročníku)
sledovat hned šestici fotbalových
týmů z Prostějovska – týmy z Němčicka z Nezamyslice, Vrchoslavic a Pivína, celek z nedalekého
Kostelce na Hané a dva celky z
Prostějova – Vrahovice a Hanou
Prostějov.
V soutěži bude hrát letos 14 mužstev z Olomoucka celek Lutína, který sestoupil z 1.A třídy, z Přerovska
bude nastupovat 7 celků Všechovice, Býškovice, H. Moštěnice, Hustopeče, Tovačov, Radslavice a Domaželice, doplněné už
zmiňovanou šestkou týmů z Prostějovska.
Při ohlédnutí za uplynulým ročníkem mohla největší spokojenost panovat v oddíle nováčka v
krajských fotbalových vodách,
momentálně nejvýše postaveného
fotbalového celku mužů, hrajícího

soutěž s názvem obsahujícím jméno okresního města, celku Haná
Prostějov. Ve své premiérové sezoně se po podzimním okoukávání
rozběhl a výsledkem bylo nakonec
velmi povzbudivé 4. místo za postupujícím Kojetínem a týmy z přerovského regionu Všechovicemi a
Býškovicemi. Tím si oddíl vybojoval korunku krále regionu v 1. B třídě. Optimismus spojený s hodně
silnou ofenzivu trochu chladil ne
zrovna nízký počet obdržených
branek. Pro novou sezonu tak mají
v Hané o čem přemýšlet.
V Kostelci na Hané mohla s konečným 6. místem (38 bodů) a
umístěním v horní polovině tabulky panovat taktéž spokojenost.
Vzhledem k bodovému vývoji na
konci tabulky se tak u mužstev
Vrchoslavic ( 8. místo – 34 bodů),
Pivína ( 10. místo – 30 bodů) a Nezamyslic nemuselo v průběhu jara
myslet na záchranářské práce a pilovat hru pro nový ročník.
O tom se nedalo mluvit v kabině
mužstva z Němčic, které se celou
dobu potácelo na chvostu tabulky
celé soutěže spolu s celkem Doma-

želic a nakonec se vinou horšího
skóre při stejném počtu bodů museli, alespoň pro tento ročník, s
krajskou soutěží rozloučit a na podzim začnou boje v okresním přeboru Prostějovska.
Z nižší soutěže si místo s Němčicemi vyměnil celek z příměstské části Prostějova, Vrahovice, jako vítěz
minulého ročníku II. třídy OFS. Ze
soutěže o stupínek výš, 1.A třídy
sestoupil celek Lutína, který bude
jako jediný zastupovat Olomoucko
v této skupině.
Podle většiny hlasů z úst trenérů

Vrchoslavice – Němčice. Na derby sousedů si diváci budou muset
nejméně jednu sezonu počkat.
nebo činovníků zúčastněných oddílů by se na špici měly držet celky,
které už loni patřily k nejlepším –
Všechovice a Býškovice, uvidí se v
jakém světle se představí celek z
Lutína, černým koněm soutěže by
se mohl stát Kostelec na Hané, který podle hodnocení svých výkonů
v minulém ročníku hrál velmi kvalitní fotbal.
Na úvod soutěže se fotbalu chtiví
prostějovští diváci těšit na městské

derby, kde se hřišti ve Vrahovicích
utkají místní fotbalisté s celkem
Hané, odvetu stihnou odehrát ještě
na podzim v jednom z předehrávaných jarních kol v polovině listopadu na hřišti za Olomouckou ulicí.
Ve 4. kole pak bude k vidění derby
Němčicka mezi Vrchoslavicemi a
nezamyslickou Hanou, „Haná“
derby mezi Nezamyslicemi a Prostějovem se odehraje ve 12. kole na
konci října v Nezamyslicích.

ROZLOSOVÁNÍ KFSO I.B TŘÍDA "A" – MUŽI PODZIM 2009
1. kolo 09.08.2009
Nezamyslice – Kostelec, Hustopeče – Býškovice, Vrahovice - Haná
Prostějov, Vrchoslavice – Všechovice,
Lutín – Újezdec,
Hor.Moštěnice – Tovačov, Pivín Radslavice
2. kolo 16.08.2009
Kostelec – Radslavice, Tovačov Pivín, Újezdec - Hor.Moštěnice,
Všechovice – Lutín, Haná Prostějov – Vrchoslavice, Býškovice –
Vrahovice, Nezamyslice - Hustopeče
3. kolo 23.08.2009
Hustopeče - Kostelec, Vrahovice –
Nezamyslice, Vrchoslavice Býškovice, Lutín - Haná Prostějov,
Hor.Moštěnice – Všechovice, Pivín
– Újezdec, Radslavice – Tovačov

4. kolo 30.08.2009
Kostelec – Tovačov, Újezdec –
Radslavice, Všechovice – Pivín,
Haná Prostějov - Hor.Moštěnice,
Býškovice – Lutín, Nezamyslice –
Vrchoslavice, Hustopeče Vrahovice
5. kolo 06.09.2009
Vrahovice – Kostelec, Vrchoslavice – Hustopeče, Lutín – Nezamyslice, Hor.Moštěnice – Býškovice,
Pivín - Haná Prostějov, Radslavice – Všechovice, Tovačov – Újezdec
6. kolo 13.09.2009
Kostelec – Újezdec, Všechovice –
Tovačov, Haná Prostějov – Radslavice, Býškovice – Pivín, Nezamyslice - Hor. Moštěnice, Hustopeče –
Lutín, Vrahovice - Vrchoslavice

7. kolo 20.09.2009
Vrchoslavice – Kostelec, Lutín –
Vrahovice, Hor.Moštěnice – Hustopeče, Pivín - Nezamyslice,
Radslavice – Býškovice, Tovačov Haná Prostějov, Újezdec Všechovice
8. kolo 27.09.2009
Kostelec -Všechovice, Haná Prostějov – Újezdec, Býškovice – Tovačov, Nezamyslice – Radslavice,
Hustopeče – Pivín, Vrahovice Hor. Moštěnice, Vrchoslavice - Lutín
9. kolo 04.10.2009
Lutín – Kostelec, Hor.Moštěnice –
Vrchoslavice, Pivín – Vrahovice,
Radslavice – Hustopeče, Tovačov –
Nezamyslice, Újezdec – Býškovice, Všechovice - Haná Prostějov

10. kolo 11.10.2009
Kostelec - Haná Prostějov,
Býškovice – Všechovice, Nezamyslice – Újezdec, Hustopeče –
Tovačov, Vrahovice – Radslavice,
Vrchoslavice – Pivín, Lutín - Hor.
Moštěnice
11. kolo 18.10.2009
Hor.Moštěnice – Kostelec, Pivín –
Lutín, Radslavice – Vrchoslavice,
Tovačov – Vrahovice, Újezdec –
Hustopeče, Všechovice – Nezamyslice, Haná Prostějov – Býškovice
12. kolo 25.10.2009
Kostelec – Býškovice, Nezamyslice - Haná Prostějov, Hustopeče –
Všechovice, Vrahovice – Újezdec,
Vrchoslavice – Tovačov, Lutín –
Radslavice, Hor.Moštěnice - Pivín

13. kolo 01.11.2009
Pivín – Kostelec, Radslavice Hor.Moštěnice, Tovačov – Lutín,
Újezdec
–
Vrchoslavice,
Všechovice – Vrahovice, Haná
Prostějov – Hustopeče, Býškovice Nezamyslice
14. kolo 08.11.2009
Kostelec – Nezamyslice, Býškovice – Hustopeče, Haná Prostějov –
Vrahovice, Všechovice – Vrchoslavice, Újezdec – Lutín, Tovačov Hor.Moštěnice, Radslavice - Pivín
15. kolo 15.11.2009
Radslavice – Kostelec, Pivín – Tovačov, Hor.Moštěnice – Újezdec,
Lutín – Všechovice, Vrchoslavice Haná Prostějov, Vrahovice –
Býškovice, Hustopeče - Nezamyslice

ČESKÝ POHÁR OFS 2009/2010

Haná si zatrénovala v Bedihošti
Sokol Bedihošť
– Haná Prostějov 1:7 ( 1:3 )

Sestavy: Bedihošť: Pluhařík – Neoral, Kolda, Bednář, Hopjan,
Šimék, Kresta, Štefek, Zemánek,
Přecechtěl, Musil
Haná Prostějov: Hlávka – Chum,
Světlík, Lošťák (55. Novák), Šindler
(66. Hubšil) , Sedláček, Bartoš, Vyskočil (75. Křížek), Zbožínek, Kolář, Trnavský
Počet diváků: 50
Před startem sezony se v několika regionálních mužstvech rozhodli zkusit si utkání v Českém
poháru.V bedihošťském stánku
kopané se sešlo několik desítek
diváků, aby sledovali utkání 1.
kola Českého poháru OFS Prostějov, ve kterém domácí fotbalisté hostili o soutěž výš hrající celek
Hané Prostějov.
S výkopem utkání nevěstil ještě pohled na oblohu nic nečekaného, ale
jak už se v Česku v posledních týdnech stalo několikrát, počasí se může změnit z minuty na minutu. Po
klidném vstupu do utkání, kdy Haná měla mírně navrch a v 9. minutě
Sedláček napůl centrem, napůl střelou mířil nad, se diváci museli uklidit pod střechu. Nad hřištěm se strhl prudký liják, z kterého se podařilo domácím vytěžit úvodní gól zapasu. Zemánek se po nenápadné
akci ve vápně otočil s míčem a křižnou střelou k tyčce otevřel skóre.
Počasí si po několika minutách dalo říct a vysvitající sluníčko jakoby
probudilo tým Hané. Sedláček hlavičkoval nebezpečně ve 13. minutě,
gólman vytáhl míč na roh, z kterého
odkopával domácí obránce jen na
další roh. Po jeho rozehrání se dostal ke střele Zbožínek, ale mířil jen
nad. V 19. minutě však již bylo vyrovnáno, když brankář Pluhařík vy-

razil střelu Chuma pouze na nohu
Lošťáka, který dorazil do odkryté
branky – 1:1.
O dvě minuty později už mohli hosté vést, ale Chum si v těžkém úhlu
již nedokázal poradit s přihrávkou
Sedláčka. Na vedoucí gól ale hosté
nečekali dlouho, když po dalších
dvou minutách domácí gólman
podběhl centr a Světlík umístil z
ostrého úhlu míč do branky – 1:2.
V 28. minutě prověřil Zbožínek
koncentraci domácího brankáře z
přímého kopu, ten nadvakrát míč
chytil. O deset minut později Chum
vybojoval míč v rohu a Bartoš mohl vedení zvýšit, hlavou však mířil
nad. Pět minut před poločasem dobře hrající Sedláček centroval z
pravé strany a Lošťák si hlavou

připsal druhou trefu v utkání.
Před odchodem do kabin si mohl
Lošťák připsat hattrick, ale uvnitř
vápna neuspěl. Těsně před hvizdem
ještě krásně Bartoš uvolnil Sedláčka, ale toho gólman vychytal. Do
kabin se odcházelo za stavu 3:1 pro
Hanou.
Druhý poločas začal ve stejném
trendu jako první skončil, hosté se
tlačili do šancí, Sedláček v 48. minutě hlavou neuspěl. Vše si vynahradil v 55. minutě, kdy se po centru Šindlera hlavou už nemýlil. Po
této brance vystřídal střelec dvou
branek z první půle Lošťák a na hřiště pustil tenistu Jirku Nováka. Ten
po deseti minutách na hřišti prokázal, že i nohama to umí a z hranice malého vápna navršil vedení

Střílí mu to i ve fotbale. Tenista Jirka Novák právě střílí pátý gól
Hané v pohárovém utkání v Bedihošti

HLASY TRENÉRŮ PO UTKÁNÍ:
Pavel Neoral ( Sokol Bedihošť): „Věděli jsme do jakého zápasu jdeme,
měli jsme problém se sestavou, chybělo nám šest hráčů a nebylo jisté,
kdo nakonec bude na střídání. Po vedoucím gólu jsme náskok chtěli co
nejdéle udržet, což se nám nepodařilo. S přibývajícím časem se začal
projevovat úbytek sil a soupeř nás přehrával. Snažili jsme se tak utkání
dohrát s tím, co jsme měli na hřišti.“
Dan Kolář ( Haná Prostějov ): „ I přes obdržený první gól jsme od začátku od začátku byli lepším týmem. Hráli jsme v hodně improvizované
sestavě. Podařilo se nám však zápas do poločasu otočit, v druhé půlce si
mohli zahrát i kluci z lavičky. Bylo by pro nás lepší, aby nás prověřil kvalitnější tým, ale bylo to utkání poháru, kde si nevyberete. Hrálo se na kvalitním trávníku, který byl pro nás dobrý pro kombinaci. S výsledkem i
hrou dnes jsem spokojen.
-pez-

A je to tam! Dobrou náladou hráči Hané v sobotním utkání proti domácímu Bedihošti nešetřili.

Hané na 5:1.
O minutu později se k sólu rozběhl
Trnavský, ale v úhlu na domácího
brankáře nevyzrál. Haná pak dvakrát vystřídala, Jirka Novák měl na
noze druhý gól, ale nakonec ho zastoupil na malém vápně Sedláček a
po několika gólových přihrávkách
si i on připsal branku.
Pět minut před koncem se do listiny
střelců Trnavský, který se už do-

stával do šance, ale domácí obránce
mu stačil do střely na poslední
chvíli vložit nohu a míč po teči
skončil nad brankou.
Konečný výsledek pohárovému utkání dal Zbožínek, který po
špatném odkopu domácích, uzavřel
střelou z prostoru penalty účet utkání na konečných 7:1. Postupuje
Haná.
-pezFoto Zdeněk Pěnička

MUŽSTVA OLOMOUCKÉHO KFS
1.B TŘÍDA SKUPINA A

1. Nezamyslice
2. Kostelec na Hané
3. Hustopeče
4. Býškovice
5. Vrahovice
6. Haná Prostějov
7. Vrchoslavice
8. Všechovice
9. Lutín
10. Újezdec
11. Hor.Moštěnice
12. Tovačov
13. Pivín
14. Radslavice

Hlavním cílem Hané Prostějov
je ekonomická stabilizace klubu
„Umístění do pátého místa budu považovat za úspěch,“ říká Dan Kolář

Haná Prostějov Sezona 2008/2009
4. Haná Prostějov

26 12 6

Po postupu z okresu se loňskému
nováčkovi Hané Prostějov podařilo v úspěšném tažení pokračovat i v krajském fotbale, kdy se
celek mohl spokojit se 4. místem
při pouhých 8 porážkách v celé
sezoně a zisku 42 bodů. Také třetí nejvyšší nastřílený počet branek v soutěži 59 (průměr 2,2
branky na zápas) řadil prostějovský oddíl hned za vedoucí dva
týmy, postupující Kojetín a
druhé Všechovice. Útočná síla
nebyla loni tím, kde by celek tlačila bota. K vysoké produktivitě
v útoku se však přidal také velký
počet obdržených branek (5.
místo od konce).
Na úspěchy v minulé sezoně by
chtěl určitě i letos navázat Dan Kolář - trenér A mužstva a předseda
oddílu v jedné osobě. Požádali
jsme ho proto, aby nám nastínil s
čím jde fotbalový oddíl do nadcházející sezony.
„Co se týče ambicí, týkajících se
fungování fotbalového oddílu, je
pro nás nejdůležitější stabilizovat
klub zejména po ekonomické
stránce a pokusit najít do příštích let
dalšího strategického partnera, který by se podílel na finančním zajištění provozu oddílu. Dále bychom
rádi pokračovali v budování
mládežnické základny a nabídli tak
dětem možnost sportovního vyžití
prostřednictvím nejoblíbenějšího
sportu na světě,“ předeslal na úvod
svoje představy Kolář. „Ze sportovního hlediska bychom rádi na-
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vázali na úspěšnou minulou
sezónu i když
předpokládám,
že to bude velice
složité. Rádi bychom hráli v lepším středu tabulky a pokud
bychom se na
konci umístili
znovu do pátého místa, určitě bychom to považovali za velký
úspěch,“ pokračoval.
K vyhlídkám ostatních týmu a pořadí na opačných pólech nám řekl
následující. „Je pro mě velice složité odhadovat umístění ostatních
celků, protože neznám změny,
které případně nastaly v ostatních
oddílech, ale pokud bych si měl
tipnout umístění celků na základě
poznatků z minulé sezóny, tak
určitě hodně silné budou opět Vše-

chovice, Býškovice a pravděpodobně i Lutín. Týmy o udržení nejsem schopen ani tipnout, protože
soutěž bude určitě velmi vyrovnaná a do sestupových problémů se může dostat
hodně týmů. Já jen doufám, že se tyto problémy
nebudou týkat nás a potažmo ani žádného jiného
oddílu z prostějovského
okresu.“
Na závěr nastínil k přípravě svého týmu před
startem soutěže. „Přípravu
jsme zahájili tuto sobotu, kdy jsme
měli sehrát přípravné utkání v Jesenci, které se však bohužel z důvodu špatných klimatických podmínek neuskutečnilo. Doufáme,
že se toto utkání podaří sehrát v
tomto týdnu. Následovat bude pohárové utkání v Bedihošti v sobotu
25.7. Trénovat budeme 2x týdně a
z důvodu rekonstrukce našeho hřiště budeme určitou dobu využívat
okolí města pro výběhy a vyjížďky
na kole,“ doplnil na závěr.

Konečná tabulka 1.B třídy skupiny A 2008/09
1. Kojetín
26
19
5
2
70:33
62
2. Všechovice
26
18
5
3
72:30
59
3. Býškovice
26
14
6
6
43:29
48
4. Prostějov
26
12
6
8
59:47
42
5. H. Moštěnice 26
12
5
9
45:29
41
6. Kostelec
26
11
5
10
45:37
38
7. Hustopeče
26
9
8
9
42:39
35
8. Vrchoslavice 26
8 10
8
39:45
34
9. Tovačov
26
8
6
12
34:38
30
10. Pivín
26
8
6
12
37:59
30
11. Nezamyslice 26
6
9
11
28:35
27
12. Radslavice
26
6
8
12
30:49
26
13. Domaželice 26
2
8
16
28:62
14
14. Němčice
26
3
5
18
24:64
14

„Po 30 letech jsme sestavili i B tým,“ raduje se Josef Dostál
V premiérové sezoně chce Sokol Vrahovice hrát klidný střed
TJ Sokol Vrahovice Sezona 2008/2009

vítěz 2. třídy Okresního fotbalového svazu Prostějov

Předseda oddílu Josef Dostál
zápolí se zdravotními problémy,
ale i přes tento fakt, je stále natolik zapálený do fotbalu, že ve
funkci zůstal i následující sezonu. Právě on nám odpověděl na
několik otázek před vstupem nováčka soutěže do ostré sezony.
Jak vidíte vaše šance ve vyšší
soutěži?
Bereme fakt, že vstupujeme do
soutěže jako nováček, přesto bychom chtěli hrát klidný střed bez
záchranářských starostí. Do týmu
chceme zapracovat 6 dorostenců,
2 až 3 z nich pravidelně trénují.
Ve IV. třídě bude letos startovat
váš B tým.
Ano. Jelikož máme v současnosti
dostatek hráčů, po 30 letech jsme
vytvořili také B tým, který bude
hrát ve IV. třídě. Měli bychom
hodně hráčů na lavičku, tak jim

chceme dát možnost, aby mohli
držet zápasový rytmus a šli
výkonnostně nahoru, což bez absolvování soutěžních zápasů není
možné.
Jak to vypadá se sestavou?
Co se týká hráčů, Procházka to bude mít náročné kvůli pracovním
povinnostem, uvidíme jak část s
ním budeme moci počítat. Varga
byl minulou sezonu na hostování
v Kostelci, teď už po postupu nemá důvod, tak s ním počítáme do
sestavy. V brance by se měl objevit na hostování gólman ze Smržic, dále Uličný z dorostu SK, roli
trojky bude plnit Kratochvíl. V
obraně to loni klapalo na postech
stoperů, u beků se mnohdy vyčítala pouze hra na odkopy, v této
soutěži bude třeba po stranách
více tvořit.
Koho by jste pro letošek favorizoval?

„Chceme se pohybovat v první polovině
tabulky,“ plánuje předseda Vrchoslavic
TJ Sokol Vrchoslavice Sezona 2008/2009
8. Vrchoslavice
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Vrchoslavičtí fotbalisté mohli
po uplynulé sezoně konstatovat, že vyrovnanost výsledků je
jejich doménou. V tabulce se
umístili přímo ve středu na 8.
místě, za sebou nechali 6 soupeřů, lepších než oni bylo celků sedm, vyrovnaný počet výher a
proher se zastavil na čísle 8 a k
tomu přidali kulaté číslo do kolonky nerozhodných výsledků.
I poměr vstřelených a obdržených branek měli vcelku vyrovnaný, když dostali o 6 branek
více než dali.
Jak vidí další sezonu v krajské
fotbalové soutěži, nám ochotně
sdělil sekretář klubu Miroslav
Coufalík. „Soutěž 1.B třída nám
celkem vyhovuje,“ uvedl na
úvod. „V nastávající sezoně bychom chtěli předvádět kvalitní
fotbal s tím, abychom se pohybovali v první polovině tabulky,“
dodal Coufalík.
Které týmy by pasoval na kandi-
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dáty postupu? „Tato soutěž je
vcelku vyrovnaná. Na předních
místech tabulky se budou podle
mne pohybovat celky Všechovic,
Kostelce a Býškovic, které předváděli již v minulé sezoně kvalitní fotbal.Těžko odhadnout ambice nových mužstev v soutěži Lutína a Vrahovic, u kterých se
určitě projeví nováčkovská euforie. Při předpokládané vyrovnanosti soutěže těžko určit mužstva
která budou bojovat o záchranu,“
zatipoval si. „Přípravu jsme zahájili 18. července.V rámci přípravy hrajeme 2 přípravné zápasy
týdně s mužstvy od krajského
přeboru po okresní soutěže. Budeme se účastnit 2 turnajů, a to v
Šumvaldu u Uničova a v Němčicích nad Hanou.V přípravě zkoušíme několik nových hráčů, z nichž se někteří určitě představí v
nové sezoně v dresu Vrchoslavic,“ zakončil své hodnocení sekretář oddílu.

TIP VEČERNÍKU NA UMÍSTĚNÍ
TÝMŮ Z REGIONU
1.B TŘÍDA SKUPINA A

3. KOSTELEC
4. HANÁ PROSTĚJOV
8. VRCHOSLAVICE
9. VRAHOVICE
10. PIVÍN
11. NEZAMYSLICE

Čeká Nezamyslice lepší sezona?
TJ Haná Nezamyslice Sezona 2008/2009
11. Nezamyslice

O vzruch nebyla nouze. Prestižní derby Vrahovic sDržovicemi bylo posledním utkáním loňské sezony přeboru
OFS. Padlo osm branek a spousta dalších pěkných akcí. Vrahovice se zápasem rozloučily s okresní soutěží a míří do kraje!
Jelikož jsme loni tuto soutěž nehráli, nemáme příliš představu o
síle jednotlivých mužstev. Z mých
informací bych si tipnul nahoře
celek z Lutína, silné asi budou
opět celky, hrající loni na špici,
Všechovice a Býškovice. Haná

zahrála na nováčka povzbudivé 4.
místo, uvidíme, jak se jim bude
dařit letos.
Jak probíhá příprava?
Přípravu už jsme zahájili, už
máme za sebou i přípravný zápas
proti Němčícím, ve kterém jsme

se rozešli smírně 1:1. V neděli zajíždíme k přípravě do Klenovic, o
týden později před startem sezony
budeme hostit celek z Dubu nad
Moravou. A pak na úvod sezony
ostře sledované derby s prostějovskou Hanou.
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V Nezamyslicích po vydařené
sezoně 2007/08 vládla s konečným 6. místem spokojenost s
tím, že by mělo být v silách mužstva výsledek obhájit. Vzhledem k tomu, že se mužstvo
umístilo až na jedenáctém
místě v konečné tabulce ročníku následujícího, se o úspěchu v útrobách šaten ani u klubového stolu hovořit nedalo.
Přitom o poklidné sezoně se dá
mluvit proto, že celky Domaželic
a Němčic si to od počátku rozdávaly o sestup, a tak se v Neza-
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myslicích v průběhu jara mohli
soustředit na sezonu následující.
Jestli se podaří nezamyslické
Hané umístit lépe než na 11.
příčce, nedokážeme v této chvíli
odpovědět, neboť se nám zatím k
vyhlídkám celku nepodařilo získat podrobnější informace.
Na derby mikroregionu se domácí příznivci mohou těšit na
konci srpna, kdy ve 4. kole nastoupí na domácím hřišti proti
přespolním Vrchoslavicím a o
měsíc později zajíždějí k utkání
do Pivína.

„Hlavně nebýt namočeni v sestupových vodách,“ V Kostelci vládly Smržice
Pivín odstartuje se Slavií
varuje Evžen Kučera, trenér Kostelce na Hané
Přípravu jeho celek zahájil 21. srpna. V plánu měl odehrát dvě utkání
na turnaji doma v Kostelci o uply6. Kostelec
nulém víkendu ( k turnaji více na
Kostelecký fotbal mohl být s lo- změnami v kádru to je těžké, zatím jiném místě), v tomto týdnu pak jeňským umístěním vcelku spoko- jediná a to v náš neprospěch od- ště přátelsky v Ivanovicích a poté
jen, kdy v konečné tabulce obsa- chod Martina Dohnala.“
už na mistrovské zápasy.
dil solidné 6. místo s vyrovnanou
bilancí 11 výher a 10 porážek a 5
nerozhodných výsledků, kdy nastřílel o 8 branek více než jeho
soupeři. Na novou sezonu jsme
se zeptali trenéra týmu Evžena
Kučery.
„Po loňském lichotivém 6. místě
neusínáme na vavřínech, našimi
ambicemi bude hrát opět v klidných vodách, daleko od sestupových příček,“ řekl k cílům pro letošek Kučera. K předpovědi na postupových a sestupových místech
si netroufal příliš odhadovat, neboť není příliš seznámen s pohyby
hráčů v jiných mužstvech a také v
dnešní době pokračující krize ne- Kostelečtí fotbalisté se na jaře dopracovali až na 6. místo tabulky
zdroj foto www.fckostelecnh.cz
zná jejich finanční podmínky. „Se

FC Kostelec na Hané

Sezona 2008/2009
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Uplynulou sobotu se v Kostelci
na Hané uskutečnil již 9. ročník
memoriál Karla BÖHMA . Letos se tohoto fotbalového turnaje
zúčastnila čtyři mužstva, kde celky dospělých, domácí Kostelec,
Přemyslovice a Smržice, doplnil
dorost 1.SK Prostějov.
Turnaj se hrál vyřazovacím systémem, první zápasy byly brané jako
semifinále, vítězové se pak utkali
ve finále o 1. místo, poražení o 3.
místo. Podle soutěže, kde jednotlivé týmy nastupují v mistrovských
utkáních, se do role favorita dal postavit domácí tým, předturnajové
prognózy vzaly ale brzy za své. V
zahajovacím zápase se proti sobě
postavili domácí fotbalisté a dorostenecký tým SK Prostějov. Zápas
skončil nerozhodně, o finalistovi
rozhodovaly pokutové kopy, v kterých byli úspěšnější mladíci z Prostějova. Druhý zápas byl také velmi vyrovnaný, nakonec o gól vyhráli fotbalisté Smržic a postoupili
do finále.
Finálovému utkání předcházel duel o 3. místo, ve kterém celek Pře-

myslovic deklasoval Kostelec
poměrem 5:1. Ve finále zvítězila
zkušenost nad mladickým elánem,
Smržice porazily dorostence 1.SK
3:1 a radovaly se z vítězství v turnaji.
-pezVýsledky 9. ročníku Memoriálu
Karla Bohma:
SEMIFINÁLE:
1. zápas: Kostelec na Hané – dorost
1.SK Prostějov 1:1, na pen. 7:8
2. zápas: Smržice - Přemyslovice 3:2
ZÁPAS O 3. MÍSTO:
Kostelec - Přemyslovice 1:5
Branky: Horák - Fojtek, Rozsíval,
Strouhal, Grulich,Tyl
FINÁLE:
Smržice - 1.SK Prostějov 3:1
Branky: Kotlár 2, Mariňák - Chvojka
Celkové pořadí: 1.SMRŽICE,
2.1.dorost SK PROSTĚJOV, 3.PŘEMYSLOVICE, 4.KOSTELEC
Po skončení finálového zápasu došlo také k předání individuálních
cen:
nejlepší brankář - Kamil Konečný
(Přemyslovice), nejlepší střelec - Robin Kotlár (Smržice), nejlepší hráč Dominik Bokůvka (1.SK Prostějov)

Sokol Pivín Sezona 2008/2009
10. Pivín
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Loni na 10. místě, rok předtím 8.
příčka s především výborným
podzimem, už ne tak dobře vypadající jarní částí, která však
měla příčiny ve zranění klíčových hráčů. Stejně jako u celku z
Nezamyslic můžeme konstatovat, že o záchraně, díky celkům
Domaželic a sestupujícím regionálním sokům z Němčic, se v Pivíně mluvit nemuselo.
Sestupná tendence umístění táhnoucí se už od jara 2008 však určitě
nedává klidně spaní funkcionářům
oddílu, kteří však určitě nechtějí
ztratit přízeň svých fanoušků. Před
startem do sezony připravili di-
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vákům fotbalový bonbonek v podobě utkání internacionálů pražské
Slavie, kteří se týden předtím utkají v exhibičním vzpomínkovém
zápase s místními fotbalisty.
V 1. kole se Pivín utká s celkem
Radslavic, které se v minulém ročníku umístily v tabulce ještě za nimi, toto utkání může částečně
ukázat, s jakými ambicemi bude letos pivínský celek k utkáním 1. B
třídy nastupovat. V místních derby
zápasech se na svém hřišti představí v 7. kole proti Vrchoslavicím, o
tři týdny později poputují na utkání
10. kola do Nezamyslic na souboj
místní Hanou.

Fotbal Extra připravil Josef Zatloukal
Foto: Zdeněk Pěnička, Josef Zatloukal a archiv

27. července 2009

práce
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.
Pro karieru hledám i bývalé sportovce. Zaškolím. Spěchá. Tel.: 723 306
068.
Přijmeme pracovníky-ce do nových
poboček. Požadujeme spolehlivost,
samostatnost, čistý TR. Nabízíme zaškolení, výdělek 30 - 50 000
Kč/měs. Nehledáme dealery. Tel. 605
254 556

práce
www.domajob.cz
www.pracedomu.info
Přijmeme řidiče na MKD. Tel.: 603
534 795.

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

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

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

Do restaurace v Prostějově přijmeme číšníka- servírku na HPP. Tel.:
608 442 154.

Hledám práci nebo brigádu v ob. zedník. Nástup možný ihned!!! Tel.:
732 815 705.
Jednoduchý přivýdělek pro důchodce a ženy na MD. 3 – 5.000 Kč. Tel.:
775 900 348.
Hledám práci domů, nenáročnou.
Nabídněte. Kontakt: 736 51 32 61.
Do nového salonu v Prostějově přijmeme kadeřnici, kosmetičku a
masérku na ŽL. Tel.: 721 755 420.
Přijmeme strojníka na kolový bagr a
nakladač. Platný strojní a profesní
průkaz. Tel.: 603 53 28 01.
Přijmeme manuálně zručného a spolehlivého muže na zaučení do výroby v tiskárně. Tel.: 725 128 423.
Hledám zámečníka na výpomoc při
výrobě i montáži. Tel.: 725 128 423.
Chceš si vydělat nebo si objednávat
levně kosmetiku AVON? Zaregistruj se jako AL a získej slevu až 30%
a dárky v hodnotě až 2.500 Kč
ZDARMA. Možnost práce i na plný
úvazek. Registrace zdarma. Info
Alena Rubešová 736 488 883.
Hledám práci na doma. Tel.: 720 182
719.
Prostějovská realitní kancelář přijme
spolupracovníky na HPP i VPP. Email: stastny@a-zreality.cz, tel. 608
888 541.
Hledám obchodního zástupce pro
olomoucký kraj + možnost i brigády.
Tel.: 608 025 895.
Nabídka práce
Nabízíme práci ve vašem regionu.
Po zaškolení během 2 měsíční zkušební lhůty 20.000 Kč, potom dvojnásobek. Požadujeme vynikající
komunikativní schopnosti, pracovní nasazení. Vážní uchazeči volejte v prac. dny od 8°° do 16°° hod.
773 074 896
REAL MORAVIA
STÁLE HLEDÁ SKVĚLÉ LIDI.
Tel.: 602 551 878.
Hledáme zámečníky a potrubáře na
odstávku v měsíci srpnu v Olomouci.
Kontakt: e-mail: mzcsro@seznam.cz, tel.: 604 710 953.
Centrum zdraví v Prostějově. Ihned zapracujeme do nových pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810
644

STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ DŮM

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.

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

Dne 30.7.2009 se dožívá pan
Augustýn HANÁK
krásných 80. narozenin.
Za jeho lásku, pomoc
a obětavost mu děkují
a do dalších let přejí
vše nejlepší a hodně zdraví
manželka,
dcera a synové s rodinami,
4 vnuci, 2 pravnoučci
a 2 pravnučky.

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

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.

Dne 28. července 2009
by oslavil své 54. narozeniny
pan Josef DOSTÁL
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina

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

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

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

služby
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek
721 344 771. Zemní práce strojen
UNC
Letos půjčky nově! Rychlá hotovost s
nízkým úrokem. Průchodnější hypotéky. Nejsme linka 900. Tel.: 731 930
714.
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.
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.
www.hubnete.cz/leto
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.

Zahraji svatby apod. Tel.: 776 044
253.
Máte problémy c PC? Instalace operačních systémů a důležitých aplikací, čištění a defragmentace pevného
disku, zálohování přes Acronis –
nízké ceny. Kontakt: 606 312 009,
servis po 17. hod.

Dne 31. července 2009
tomu bude 1. rok, kdy nás
navždy opustil pan
Miroslav MICHÁLEK.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Irena a syn Ivo.

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

Dne 27.7.2009 vzpomeneme
2. smutné výročí,
co nás navždy opustil pan
Jaroslav HRUBÝ
z Prostějova.
Vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.

V Ě Š T Í R NA
BA STET

A TRIUM 1.patro

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

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

Rychlá půjčka pro každého od 18 do
75 let. Vhodná i pro ženy na MD i důchodce. Vyřízení do 8 dnů. Kontakt:
732 659 877.
Provádím veškeré stavební práce. Zn.
Rychle, levně, kvalitně. Letní sleva
10%. Tel.: 775 125 780.
Exekuce, zástavy na vaše nemovitosti, vyplatíme rychle diskrétně. Tel.:
776 76 96 73.
Půjčka od soukromého investora, i
jiné úvěry. Tel.: 776 76 96 73.
Palírna OTASLAVICE přijímá objednávky na tel. 777 340 485 nebo
582 370 058 nonstop. Nabízíme tyto
služby - pěstitelské pálení - destilační
kolona 300 l destilační a rektifikační
kotel 220 l a 150 l dovoz kvasů, příprava kvasu, poradenství, měření cukernatosti, prodej destilátů, občerstvení, připojení k internetu zdarma.
Celková cena za pěstitelské pálení
jednoho litru absolutního alkoholu
(100%): 230 Kč.

Dne 28.7.2009 vzpomeneme
1. smutné výročí,
co nás navždy opustil
pan Stanislav KORDEK.
Vzpomínají bratr a sestra
s rodinami, děti a družka.

Dne 29. července 2009
vzpomeneme 4. smutné výročí
úmrtí maminky, babičky, paní
Mgr. Zdenky HEGROVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Zdeněk a s rodinou.

Zapojte se do ankety
o koupališti v Kostelecké
Jaké využití bývalého areálu koupaliště
za velodromem byste uvítali? Odpovídat můžete e-mailem do 31. srpna
2009 na adresu: jana.gaborova@pro
stejov.eu.
Na odboru správy majetku města i na
webových stránkách města si můžete
prohlédnout katastrální mapy volných
ploch, jejichž využití město plánuje.
„Jde o průzkum názoru obyvatel na využití ploch u velodromu, zajímá nás, co
by zde lidé rádi viděli. Po ukončení an-

kety se bude rada i zastupitelstvo zabývat výslednými podněty. Samozřejmě musíme přihlížet zejména k finančním možnostem města,„ uvedl
místostarosta Vlastimil Uchytil.
Výkresy k volným plochám se nacházejí pod následujícím odkazem:
http://www.mestopv.cz/cz/mestskyurad/struktura-uradu/odbor-spravymajetku-mesta/dokumenty/vyuziti-byvaleho-arealu-koupaliste-za-velodromem-ulici-kostelecka.html.
-red-

Dražba Finančního úřadu
Finanční úřad v Prostějově pořádá dne
11. srpna 2009 veřejnou dražbu movitých věcí. Dražba se koná v budově Finančního úřadu v Prostějově, Křížkovského ulici 1 ve 4. podlaží. Registrace
dražitelů je od 8.00 do 8.30 hodin, zahájení dražby pak v 8.30 hodin. Účast
na dražbě je bezplatná. Dražena bude

kajutová plachetnice námořního typu
Beluga, rok stavby 1977. Výše nejnižšího podání činí 10 000 korun. Podrobnější informace lze získat na telefonním čísle 582 327 345 a na dražebních vyhláškách, které jsou vyvěšeny
na Městském úřadu v Prostějově a Finančním úřadu v Prostějově.
-red-

Kadeřnické práce do domu – Slepánková Jana, tel.: 721 809 413.

Z Žešova zmizí kostky

OPRAVY TRAVNÍCH SEKAČEK
Tel.: 775 56 23 56.

Obyvatelé příměstské části Žešov se
dočkají opraveného průtahu dědinou směrem na Vranovice-Kelčice.
Stavbaři vymění současné žulové kostky, položí nové obrubníky, upraví
sjezdy a vybudují nové odvodnění.

POZOR! Nejlevnější kuchyňské linky. Ceny od 5.990 Kč za sestavu. OD
Atrium – Kuchyně Gorenje. Tel.: 725
826 483.
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343.

Dne 1.8.2009 vzpomeneme
nedožitých 65. narozenin pana
Josefa MIKEŠE z Prostějova.
Vzpomínají manželka Marie,
děti s rodinami.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Stěhování – vyklízení Pokorný, 13 let
praxe. Volejte zdarma 800 100 181.

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

Fa Cestap s.r.o. přijme ihned zkušeného tesaře s praxí min. 5 let. Tel.:
777 94 20 21.

vzpomínáme

BEZKONKURENČNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA BEZ POPLATKŮ A NAHLÍŽENÍ DO REGISTRŮ. TEL..: 775 972 354.

Doprava a prodej písku, štěrku a
kameniva, stavebních materiálů.
Přeprava strojů podvalníkem.
Tel.: 777 99 00 22 Konice.
MOTOBAZAR
DOVOZ MOTOCYKLŮ
AŽ 50 MOTO NA SKLADĚ,
WWW.FREE-MOTO.CZ
TEL. 604460722
PRODEJ I NA SPLÁTKY.

blahopřání

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

www.zhubni.info

Reklamní agentura hledá pracovníka, základní znalost grafických
programů a ŘP sk.B podmínkou.
Nabídky a životopisy zasílejte na adresu: lada@agenturavendi.cz

Hledám místo hlídače. Možno jen
nočního. Prostějov. Mám. zdrav.
omezení. Tel.: 739 821 843.

služby
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Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

Uzávěrka řádkové
inzerce je vždy v pátek
v 10.00 hod.

Na autobusové zastávky osadí kasselské obrubníky. Obyvatelé Žešova se
dočkají i vykácení náletových dřevin
v okolí silnice a nové zeleně. S opravami správa silnic začne ještě letos.
-red-

Dagmar Havlová-Veškrnová zahájí
novou divadelní sezonu v Prostějově
Exkluzivním představením pražského Studia DVA Chvíle pravdy s Dagmar Havlovou-Veškrnovou a Petrem Kostkou otevře v sobotu 29. srpna v 19.00 hodin Městské divadlo v
Prostějově novou divadelní sezónu.
Po Praze, Brně a Bratislavě je Prostějov jediným městem, kde je tato
převzatá inscenace Divadla na Vinohradech uváděna.
„Jsme velmi poctěni, že se nám podaři-

lo toto představení získat. Usilujeme o
to již několik let,„ uvedla ředitelka Městského divadla v Prostějově Alena
Spurná s tím, že Dagmar Havlová v roli hospodyně Kathleen Hoganové bude
v Prostějově účinkovat vůbec poprvé.
Horovitzovou Chvílí pravdy v režii Ladislava Smočka se Dagmar Havlová po
několikaleté pauze, během níž plnila
roli první dámy země, vrátila do vinohradského divadla.
-eze-
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Okénko do fotbalové historie SK Prostějov – Alois Procházka

Pamatuje na nejvyšší fotbalovou soutěž v Prostějově, letos slaví devadesátiny

Na Moravě je málo takových
míst jako Hanácký Jeruzalém - Prostějov, kde bylo a
nadále je tolik péče věnováno
propagaci sportu a tělo-

výchově. Od počátku minulého století, kdy se sport stával
stále častěji nedílnou součástí života, se ve městě soustředili nadšení pracovníci, kteří

se nesmírně zasloužili o tělesnou výchovu mládeže a pozvedli takřka všechny druhy
sportu na mimořádnou úroveň.

Mezi těmito sporty nemohl samozřejmě chybět ani fotbal, který byl nesmírně populární a o jehož popularitu se staral i klub nadšenců kopané SK Prostějov. Posledním žijícím členem a hráčem
tehdejšího celku je pan Alois
Procházka (na snímku vlevo),
který se v tomto roce těší z dosažení krásného životního jubilea 90 roků. Právě on se stal prvním
z prostějovských sportovců, ať
už doposud aktivních nebo bývalých, kteří si zaslouží připomenutí na našich stránkách.
Narodil se v roce 1919 v Prostějově, fotbal začal hrát ve 13 letech za dorost v celku Maccabi
Prostějov na hřišti za Kolárovou
ulicí (v prostorách dnešní ulice
Slovenská). Svůj první zápas v
lize si pamatuje dobře, SK Prostějov se utkal s pražskou Slavií
v Praze, kdy tehdy ještě od populárního Metina měli slíbeno
1000 tehdejších korun. Ještě v
poločase drželi nadějnou remízu
1:1, ale v druhé půli se Slavii začalo dařit a nakonec s ní prohráli
vysoko 9:2.
„Pamatuji taky na poslední utkání v nejvyšší soutěži pro Prostějov, kdy jsme v Praze prohráli
0:2. Tehdy jsme bojovali o
udržení s celkem SK Nusle, který musel v utkání s jasným favoritem Spartou vyhrát. Nusle v

Alois Procházka
Rok narození: 1919
Celky: Maccabi Prostějov,
SK Prostějov (1.liga), SK Moravská Třebová
Trenér: dorost SK Železárny Prostějov
Záliby: sport, filatelie
tomto utkání dost podivně zvítězily poměrem 2:0 a odsoudily
nás k sestupu,“ posteskl si. „Ať
si říká každý, co chce, ale pro
mne byl ten zápas prodaný,“ dodnes se s tím nechce pan Procházka smířit.
V meziválečných letech a v období války se hrál fotbal jako koníček ve volném čase po pracovní době a o víkendech. Pan Procházka pracoval ve firmě Cetkovský a hrozil mu odchod do
Německa, kde měl hrát fotbal za
německý tým. Naštěstí se činovníkům podařilo změnit datum
narození v jeho spise a tak mohl
zůstat v Prostějově.
V období heydrichiády byl fotbal na určitý čas v českých
týmech zastavený. Po zrušení
zákazu se hráči zase začali připravovat k zápasům. Pro přiblížení dnešním fanouškům, tehdejší hráči se připravovali dvakrát týdně po dobu asi 2 hodin. „V
zimě jsme chodili po tělocvič-

Ty se lesknou. Společně s manželkou získali nejeden pohár.
nách a trénovali fyzičku, když
bylo venku hezky, měli jsme
výběhy přes Smržice zpět do
Prostějova,“ vzpomíná fotbalový pamětník.
Fotbal se zaujetím sleduje dodnes
a trápí ho dnešní situace fotbalové
reprezentace před rozhodující
částí kvalifikace, která proběhne
na podzim. „To by se asi musel
stát zázrak, jestli se nám ještě podaří postoupit,“ nevidí naše šance
příliš optimisticky.
Že se v rodině o sport nezajímal

jen on, potvrzují poháry (na
snímku), z nichž některé vybojovala jeho budoucí manželka Marie Čevelová v krasojízdě v období protektorátu, jeden pohár
(na snímku první zprava) patří
panu Procházkovi za turnaj ve
stolním tenise, který ve volném
čase také hrával.
Na závěr přeje redakce panu
Procházkovi hlavně pevné
zdraví a co nejvíce dobrých
zpráv z prostějovského a reprezentačního fotbalu. -pez-

Otvíračka hokejistů za dva týdny v Blansku
O den později poprvé doma proti Frýdku
Něco málo přes dva týdny dělí
hokejové Jestřáby od prvního
přípravného utkání. Ve středu
12. srpna naskočí v Blansku na
led k utkání s týmem VSK
Technika Blansko. Že se vám
zdá tento tým neznámý? Jedná
se o celek, který hrál loňský rok
mistrovské zápasy v 2. lize i proti našim hokejistům, s tím, že se
nazýval Technika Brno. Letos v
názvu pozměnil název svého
působiště, neboť domácí zápasy odehraje v této sezoně v blanenské hale. Dvanáctého srpna
si k utkání přizval právě prostějovské Jestřáby.

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY
středa 12.08.09
čtvrtek 13.08.09
úterý 18.08.09
čtvrtek 20.08.09
úterý 25.08.09
čtvrtek 27.08.09
úterý 01.09.09
čtvrtek 03.09.09
úterý 08.09.09

VSK Technika Blansko - HK Jestřábi Prostějov
HK Jestřábi Prostějov - HC Frýdek-Místek
HC Frýdek-Místek - HK Jestřábi Prostějov
HC Rebel Havlíčkův Brod - HK Jestřábi Prostějov
HC Zubr Přerov - HK Jestřábi Prostějov
HK Jestřábi Prostějov - VSK Technika Blansko
HK Jestřábi Prostějov - HC Zubr Přerov
Salith Šumperk - HK Jestřábi Prostějov
HK Jestřábi Prostějov - Salith Šumperk

Ti tímto zápasem otevřou sérii 9
přípravných zápasů ( z toho 4 na
domácím ledě). Aniž by si příliš
vydechli, už následující den si
přizvali k další přípravě nováčka

druhé ligy, celek Frýdku-Místku,
který si na jaře zajistil účast ve
východní skupině postupem z
krajského přeboru Moravskoslezského kraje. Roli hostitele si oba

17:30
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

celky vymění při dalším utkání v
úterý 18. srpna. Dva dny nato pocestují hokejisté k prověrce svých
schopností na led účastníka 1. ligy, celku Rebel Havlíčkův Brod.

Hanácké derby se sousedem z
Přerova, tentokrát zatím v přípravě, si vyzkouší hned dvakrát, k
soupeři pojedou v úterý 20. 8., odveta je naplánovaná o týden později na prostějovském ledě. Mezitím ještě stihnou odehrát odvetné utkání proti Technice Blansko. Před ostrým startem do soutěže přípravu hokejisté zakončí
dvojzápasem s loňským účastníkem 2. ligy a postupujícím, celkem Salith Šumperk, nejprve
venku a poté odveta doma. O čtyři dny později je čeká otevírací
zápas sezony, kdy se v derby ut- Prostějovský kotel slaví výhru po zápase s Hodonínem. Přitáhnou
kají s Přerovem.
-pez- Jestřábi svými výsledky na tribuny ještě více fanoušků?

Volejbalistky znají svůj los, VK u zahájení soutěže nebude
Obhájkyně loňské prvenství,
volejbalistky VK Prostějov už
znají rozlosování své soutěže
– nejvyšší české volejbalové
soutěže žen - extraligy pro sezonu 2009/10. Soutěž začíná o
druhém víkendu v říjnu, pro
prostějovské volejbalistky
však až o týden později. Na
vině je lichý počet zúčastněných týmů, který v prvním
kole soutěže přisoudil volný
los právě obhájkyním zlata.
Ty do zápasů v extralize vstoupí až ve 2. kole, kdy zajíždějí na

první ligové utkání do FrýdkuMístku, družstvu, s kterým loni
v utkání na domácí palubovce
přepsali ligové historické rekordy, když svým soupeřkám za
celý zápas dovolily uhrát jen 28
míčů. O 3 dny později odehrají
utkání proti českým juniorkám.
Domácím fanouškům a fanynkám se v prvním domácím utkání představí ve 3. kole, kdy v
sobotu 24. října odehrají v hale
prostějovského Sportcentra
zápas proti pražské Slavii. V extralize budou mít víc napilno na

podzim, kdy do konce roku
odehrají plných 15 utkání z 22,
které základní část soutěže nabízí.
Tato utkání budou samozřejmě
proložena zápasy v prestižní
evropské lize, kde prostějovský
tým získal opět divokou kartu a
po loňském uspokojivém vystoupení s vyrovnanou bilancí 3
výher a 3 porážek by rád pomýšlel na postup ze skupiny,
který mu v minulém ročníku
protekl mezi prsty na poslední
chvíli.
-pez-

Volejbalová radost. Archivní snímek ze závěru jednoho z mnoha utkání v loňské sezoně, kdy se
prostějovské volejbalistky těšily z výhry. Do příštího ročníku si lze přát jen takovéto momenty.

1. kolo
11.10. 16:00 SCM-ČVS-JKY - Fr.-Místek
10.10. 17:00 Slavia Praha - Šternberk
10.10. 18:00 Brno - Olymp Praha
10.10. 17:00 Olomouc - Přerov
10.10. 17:00 Liberec - Ostrava
2. kolo
16.10. 16:00 SCM-ČVS-JKY - Ostrava
15.10. 18:00 Přerov - Liberec
15.10. 17:00 Olymp Praha - Olomouc
15.10. 17:00 Šternberk - Brno
15.10. 17:00 Frýdek-Místek - Prostějov
3. kolo
18.10. 16:00 SCM-ČVS-JKY - Prostějov
17.10. 17:00 Slavia Praha - Frýdek-Místek
21.10. 17:00 Olomouc - Šternberk
17.10. 17:00 Liberec - Olymp Praha
17.10. 17:00 Ostrava - Přerov
4. kolo
25.10. 16:00 SCM-ČVS-JKY - Přerov
24.10. 17:00 Olymp Praha - Ostrava
24.10. 17:00 Šternberk - Liberec
24.10. 17:00 Frýdek-Místek - Brno
24.10. 17:00 Prostějov - Slavia Praha
5. kolo
30.10. 16:00 SCM-ČVS-JKY - Slavia Praha
29.10. 18:00 Brno - Prostějov NH
29.10. 17:00 Olomouc - Frýdek-Místek
29.10. 17:00 Ostrava - Šternberk
29.10. 18:00 Přerov - Olymp Praha
6. kolo
01.11. 16:00 SCM-ČVS-JKY - Olymp Praha
31.10. 17:00 Šternberk - Přerov
23.10. 17:00 Frýdek-Místek - Liberec
31.10. 17:00 Prostějov - Olomouc
01.11. 17:00 Slavia Praha - Brno
7. kolo
22.12. 16:00 SCM-ČVS-JKY - Brno
07.11. 17:00 Olomouc - Slavia Praha
07.11. 17:00 Liberec - Prostějov
07.11. 17:00 Ostrava - Frýdek-Místek
07.11. 17:00 Olymp Praha - Šternberk
8. kolo
17.11. 16:00 SCM-ČVS-JKY - Šternberk

14.11. 17:00 Frýdek-Místek - Přerov
14.11. 17:00 Prostějov - Ostrava
14.11. 17:00 Slavia Praha - Liberec
14.11. 18:00 Brno - Olomouc
9. kolo
20.11. 16:00 SCM-ČVS-JKY - Olomouc
19.11. 17:00 Liberec - Brno
19.11. 17:00 Ostrava - Slavia Praha
19.11. 18:00 Přerov - Prostějov
19.11. 17:00 Olymp Praha - Frýdek-Místek
10. kolo
21.11. 17:00 Frýdek-Místek - Šternberk
21.11. 17:00 Prostějov - Olymp Praha
21.11. 17:00 Slavia Praha - Přerov
21.11. 18:00 Brno - Ostrava
21.11. 17:00 Olomouc - Liberec
11. kolo
03.11. 16:00 SCM-ČVS-JKY - Liberec NH
26.11. 17:00 Ostrava - Olomouc
26.11. 18:00 Přerov - Brno
26.11. 17:00 Olymp Praha - Slavia Praha
26.11. 17:00 Prostějov - Šternberk
12. kolo
29.11. 16:00 SCM-ČVS-JKY - Fr.-Místek
28.11. 17:00 Šternberk - Slavia Praha
28.11. 17:00 Olymp Praha - Brno
28.11. 18:00 Přerov - Olomouc
22.11. 17:00 Ostrava - Liberec
13. kolo
11.12. 18:00 SCM-ČVS-JKY - Ostrava
05.12. 17:00 Liberec - Přerov
05.12. 17:00 Olomouc - Olymp Praha
05.12. 18:00 Brno - Šternberk
05.12. 17:00 Prostějov - Frýdek-Místek
14. kolo
13.12. 16:00 SCM-ČVS-JKY - Prostějov
12.12. 17:00 Frýdek-Místek - Slavia Praha
12.12. 17:00 Šternberk - Olomouc
12.12. 17:00 Olymp Praha - Liberec
12.12. 18:00 Přerov - Ostrava
15. kolo
20.12. 16:00 SCM-ČVS-JKY - Přerov
19.12. 17:00 Ostrava - Olymp Praha
19.12. 17:00 Liberec - Šternberk

19.12. 18:00 Brno - Frýdek-Místek
19.12. 17:00 Slavia Praha - Prostějov
16. kolo
10.01. 16:00 SCM-ČVS-JKY - Slavia Praha
09.01. 17:00 Prostějov - Brno
09.01. 17:00 Frýdek-Místek - Olomouc
09.01. 17:00 Šternberk - Ostrava
09.01. 17:00 Olymp Praha - Přerov
17. kolo
17.01. 16:00 SCM-ČVS-JKY - Olymp Praha
16.01. 18:00 Přerov - Šternberk
16.01. 17:00 Liberec - Frýdek-Místek
16.01. 17:00 Olomouc - Prostějov
16.01. 18:00 Brno - Slavia Praha
18. kolo
24.01. 16:00 SCM-ČVS-JKY - Brno
23.01. 17:00 Slavia Praha - Olomouc
23.01. 17:00 Prostějov - Liberec
23.01. 17:00 Frýdek-Místek - Ostrava
23.01. 17:00 Šternberk - Olymp Praha
19. kolo
29.01. 18:00 SCM-ČVS-JKY - Šternberk
28.01. 18:00 Přerov - Frýdek-Místek
28.01. 17:00 Ostrava - Prostějov
28.01. 17:00 Liberec - Slavia Praha
28.01. 17:00 Olomouc - Brno
20. kolo
31.01. 16:00 SCM-ČVS-JKY - Olomouc
30.01. 18:00 Brno - Liberec
30.01. 17:00 Slavia Praha - Ostrava
30.01. 17:00 Prostějov - Přerov
30.01. 17:00 Frýdek-Místek - Olymp Praha
21. kolo
04.02. 17:00 Šternberk - Frýdek-Místek
04.02. 17:00 Olymp Praha - Prostějov
04.02. 18:00 Přerov - Slavia Praha
04.02. 17:00 Ostrava - Brno
04.02. 17:00 Liberec - Olomouc
22. kolo
07.02. 16:00 SCM-ČVS-JKY - Liberec NH
06.02. 17:00 Olomouc - Ostrava
06.02. 18:00 Brno - Přerov
06.02. 17:00 Slavia Praha - Olymp Praha
06.02. 17:00 Šternberk - Prostějov

27. července 2009

Na ME juniorů v dráhové cyklistice
nechyběl Jakub Filip z SKC
Na mistrovství Evropy v běloruském Minsku reprezentovalo Českou republiku šest
juniorů. V této šestici nechyběl ani zástupce SKC
Prostějov Jakub Filip a další
dva odchovanci SKC Prostějov, kteří nyní oblékají barvy
Dukly
Brno
(Kadůch,
Mráček).
Naši reprezentanti si vedli velmi slušně a v některých disciplínách obsadili velmi hezká
umístění. Za nejlepší je možné
považovat 5. místo Jana Kadůcha (Dukla Brno) ve stíhacím
závodě jednotlivců a rozhodně
také 5. místo dvojice Jan Kadůch - Michal Mráček, které
obsadili ve velmi prestižním
bodovacím závodě dvojic.

Zástupce prostějovské cyklistiky v reprezentačním výběru
ČR Jakub Filip podal též velmi
slušné výkony a spolupodílel
se na 7. místě ve stíhacím závodě družstev, které startovalo ve
složení Mráček, Kadůch, First,
Filip a kde určitě patřil k těm lepším závodníkům. Jakub Filip
se poté ještě probojoval s Karlem Matějkou do finále v disciplíně „Scratch“, kde obsadil
8. místo právě před plzeňským
závodníkem.
Závěrem je třeba vyzdvihnout
skutečnost, že tito junioři jsou
tzv. „junioři prvoročáci“ a je tudíž pravděpodobné, že následující rok podají na ME juniorů ještě lepší výkony a umístí se
lépe než letos.
-pez-
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To byly žně! Fantastická bilance SCM Prostějov
(Pokračování ze strany 13)
V kategorii juniorů dosáhli naši
svěřenci rovněž výborných výsledků. Tomáš Goláň (SKC
Prostějov) hned v úvodním
závodě, kterým byl sprint jed-

notlivců suverénně vítězil a vyřazoval jednoho soupeře po
druhém, aby si celkově dojel
pro zlatou medaili. V měřitelných disciplínách se prosadil
další člen oddílu Mapei Cyklo

Kaňkovský Ondřej Vendolský,
který ve výborném čase zvítězil
ve stíhacím závodě jednotlivců
na 3 km a stal se tak mistrem republiky v této disciplíně. Mladíci, bravo a jen tak dál! -pez-

Kroměříž dobyta Prostějovem
Družstvo kadetů SKC Prostějov na stupních vítězů stíhacího závodu družstev MČR 2009

Z výsledků MČR v dráhové cyklistice:
Junioři – sprint celkově
1. GOLÁŇ Tomáš SKC PROSTĚJOV
2. RAJS David
TJ ZČE CYKLISTIKA PLZEŇ
3. HOLUB Tomáš TJ ZČE CYKLISTIKA PLZEŇ
Kadeti – sprint celkově
1. RYBÍN Ondřej WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK
2. WAGNER Robin SKC PROSTĚJOV
3. VÝVODA Jakub TJ SIGMA HRANICE
Junioři – 1 km
1. RATAJ Filip
DUKLA PRAHA
2. VENDOLSKÝ Ondřej
MAPEI CYKLO
KAŇKOVSKÝ
3. GOLÁŇ Tomáš SKC PROSTĚJOV
Kadeti – 500 m
1. RYBÍN Ondřej WHIRLPOOL AUTHOR JUNIOR HK
2. WAGNER Robin SKC PROSTĚJOV
3. VÝVODA Jakub TJ SIGMA HRANICE
Kadeti – 2 km
1. TKADLEC Ondřej
SKC PROSTĚJOV
2. VAKOČ Michael DUKLA PRAHA
3. KRAUS Jan
CK BÍTOVSKÁ
Kadeti - scratch
1. KRAUS Jan
CK BÍTOVSKÁ
2. SISR František CK WINDOOR´S Příbram
3. TKADLEC Ondřej
SKC PROSTĚJOV
Kadeti - Keirin
1. WAGNER Robin SKC PROSTĚJOV
2. VÝVODA Jakub TJ SIGMA HRANICE
3. KRAUS Jan
CK BÍTOVSKÁ

1. kolo Českého poháru na Prostějovsku

Festival neproměněných šancí ukončil Bílý

Přemyslovice. A byli to právě domácí, kteří od úvodního hvizdu
na mokrém trávníku diktovali
tempo hry. Hned v deváté minutě
se zrodila první velká příležitost
utkání, P. Grulich ale ani natřikrát
z malého vápna gólmana Přemyslovic nepřekonal. Tentýž hráč si
souboj s Raškou zopakoval o pět
minut později, ani tentokrát ale
míč do sítě neuklidil.
Za další minutu se domácí fanoušci hodně zlobili na sudího, když
neodpískal jasnou penaltu po faulu na unikajícího Bílého. Následovala série hlavičkových pokuV prvním kole poháru OFS Pro- sů domácích, kdy nejprve Kubica
stějov přivítalo mužstvo Hvozdu po rohovém kopu mířil jen těsně
na domácí půdě fotbalisty Sokolu nad, poté po skvělém centru z
FC Hvozd – Sokol
Přemyslovice 1:0 (0:0)
Hvozd: Koutný – Pavlíček, Vánský T., Vyroubal (46 Vařeka), Kubica – Švec, Grulich D., Vánský
J., Bílý – Grulich P.(54 Poles J.),
Kvapil (60 Poles L.)
Přemyslovice: Raška – Špaček
L., Špaček J., Hudák, Horníček –
Tyl (75. Barna), Zahradníček,
Muzikant, Tylšar – Škrabal, Konečný
Branky: 47. Bílý
ŽK: Bílý – Tyl
Rozhodčí: Milar – Borovský

V sobotu dne 18. července
2009 se v areálu Tenisového
Clubu Bajda v Kroměříži konal tradiční turnaj ženských
dvojic v tenisu, známý jako
„Turnaj o pohár starosty města Kroměříže“. Z Prostějova
byly vyslány tři dvojice hráček
a rozhodně hájily barvy našeho města se ctí.
Turnaj skončil velkým úspěchem prostějovských tenistek,
neboť ve finále se utkala dvojice
Zdena Pelzlová a Silvie Navarová s dalším prostějovským
párem Martina Hyndrichová a
Zdena Pazderová. Po nelítostném boji, který mohl být brán
také jako odveta za finále předešlého turnaje v Prostějově, zvítězila prvně jmenovaná dvojice,
tedy Zdena Pelzlová a Silvie Navarová. Získaly tak putovní pohár starosty města Kroměříže a

Zdena Pelzlová a Silvie Navarová – vítězky turnaje o
pohár starosty města Kroměříže
budou ho opatrovat do příštího
ročníku.
Turnaj mohl skončit totálním vítězstvím Prostějova, neboť v utkání o třetí místo se utkala zbývající naše dvojice, tedy Zdena Doleželová a Draha Konečná s
místním párem Martina Šérková
a Alena Konečná. Po zajímavém
a nervydrásajícím boji pak naše
dvojice prohrála až v tie – breaku
8:10 a skončila na 4.místě.
Šlo o velmi vydařený turnaj, který probíhal v přátelské atmosféře. Po skončení zápasů se pak
vše probralo a vyhodnotilo při
dobrém jídle a pití, nálada byla
dobrá jak u vítězů tak s pokračujícím časem i u poražených.
-pez-

Přípravné fotbalové zápasy:

SK Lipová - Přemyslovice
1:3
K prvnímu ze dvou přípravných
utkání podal hodnocení trenér
domácích, Jaroslav Liška: „Utkání jsme nehráli úplně špatně,
ale naše šance, co jsme měli, tak
jsme je neproměnili a to nás srazilo do kolen. Je pravda, že v
tomto utkání jsem hodně zamíchal se sestavou, takže to nebylo rozhodně podle mých představ, ale od toho jsou přípravné
zápasy. Momentálně u nás zkoušíme několik posil, takže uvidíme, jak se to projeví v dalších
zápasech. Jedinou naši branku
vstřelil Žilka František po nádherné přihrávce Millera.“

SK Lipová - Sokol Čechovice
2:1
Branky: 18. Vlastimil Šmída, 19.
Radek Burget
„Dnešní zápas se odehrál ve vysokém tempu, jelikož soupeři
byli opravdu kvalitní a bylo to
znát jejich kombinační hrou,
chtěli jsme více vyhrát a to se
také stalo, povedlo se nám dát
rychlé dvě branky v rozmezí mezi 18. a 19. minutou. Hodně nám
to pomohlo, aby se hráči uklidnili,“ sdělil po zápase Jaroslav Liška, trenér SK Lipová. V dresu

pravé strany od T. Vánského nikým neatakovaný Bílý trefil hlavou jen uprostřed branky stojícího gólmana hostí a o další 2
minuty později opět Kubica nezamířil přesně.
Jedinou šanci v utkání si Přemyslovice vytvořily v sedmatřicáté
minutě, kdy střelu Škrabala z 25
metrů ale s jistotou zkrotil domácí
brankář Koutný. V závěru poločasu ještě nebezpečně hlavičkoval
T. Vánský, ani tentokrát se ale gólové radosti domácí nedočkali.
Do kabin se tedy šlo za bezbrankového stavu.
Kdo z několika málo přítomných
diváků čekal, že do druhého poločasu vstoupí mužstvo Přemyslo-

vic aktivněji, zůstal na omylu. Domácí od úvodu pokračovali v nasazeném tempu a hned po dvou
minutách se dočkali zaslouženého vedení. Grulichovu střelu z
dvaceti metrů vyrazil Raška pouze před sebe a dotírající Bílý dokázal propasírovat míč za brankovou čáru. Hosté obdrženým gólem viditelně znervózněli, žlutou
kartu za protesty si v jinak velice
slušně hraném utkání vysloužil
hostující Tyl.
Po hodině hry orazítkoval domácí kapitán J. Vánský z přímého
kopu levou tyč Raškovy svatyně,
v další šanci mířil Švec pouze do
boční sítě a střeleckou nemohoucnost domácích dokumentoval po

střele střídajícího L. Polese do
břevna J. Vánský, když z dorážky
z pěti metrů mířil nad branku. Poslední velkou příležitost utkání
pak neproměnil sám na branku
postupující J. Poles, když z hranice šestnáctky nedokázal přehodit
vyběhnuvšího brankáře hostů.
„Zápas byl z naší strany o poznání
vydařenější než minulé přípravné
utkání proti Kladkám, stále však
máme na čem pracovat, zejména
musíme zlepšit naši koncovku,“
komentoval utkání domácí trenér
Rudolf Švehla.
Hvozd na to bude mít příležitost
hned příští víkend, kdy se v dalším kole poháru utká s vítězem
utkání Pivín – Němčice. -pez-

Pivín obrátil derby s Němčicemi

FK Němčice nad Hanou – Sokol Pivín 1:3 (1:0)
Branky: 35. Novák, 47. Spáčil,
67. Vláčilík, 82, Šišma
Rozhodčí: Krutovský, Svozil,
Mlčoch
ŽK: 4(Navrátil, Hrbáček, Hamala, Kučírek):1(Novák)
Diváků: 80
Sestavy:
FK Němčice nad Hanou: Šírek,
navrátil, Kleisl, Svobodník, Hrbáček, Novák (78. Kyselák), Hamala, Neckář, Francl, Škantár,
Kučírek. Trenér: Petr Škantár
FC Kostelec na Hané: Filka, Nakládal, Spáčil, Vrba, Pinkava (60.
Šišma), Mlčoch, Tydlačka (81.
Svozil), Švéda, Vláčilík, Přikryl,
Novák . Trenér: Jaroslav Svozil

ohrožovala gólmany jen střelami
z dálky. Po úvodním oťukávání
začal zaměstnávat obranu domácích svými průniky velmi
agilní kapitán hostů Vláčilík. Ten
připravil svým spoluhráčům několik slibných šancí, hosté je
však neproměnili. Domácí kontrovali zejména rychlými brejky,
ale ztroskotali na pivínské
obraně. Hosté měli více ze hry,
gólově se však neprosadili. Pivínský Mlčoch svou střelou z
dvaceti metrů donutil domácího
gólmana k robinsonádě. Po půlhodině hry domácí začali vyrovnávat hru a aktivita jim přinesla
kýžené ovoce. V 35. minutě se
míče chopil Kučírek a samostatnou akcí se zbavil hostující obra-

vyjádřit gólově. Domácí díky
zlepšené hře v poslední patnáctiminutovce a proměněné šanci
byli o krok blíže vítězství.
Úvod druhého poločasu nezastihl domácí v dobré pohodě. Ti
zřejmě zůstali myšlenkami v šatnách a toho využili hosté. Vybojovali ve 47. minutě rohový kop,
jehož rozehrávky se chopil Tydlačka. Centrem našel Spáčila a
ten z bezprostřední blízkosti překonal domácího gólmana - 1:1.
Hned v úvodu druhého poločasu
se tedy začínalo hrát od začátku.
Prakticky z protiútoku mohl Novák vrátit němčickým vedení, ale
mířil přizemní střelou těsně vedle pravé tyče Filkovy brány. Pivínské vstřelený gól povzbudil a

té pokračovali v nátlaku, domácí
hrozili rychlými breaky. V 65.
minutě se dokonce tři domácí
hráči řítili na brankáře hostů, který ovšem situaci ustál s bravurou.

mohli navýšit skóre zápasu. To se
povedlo v 82. minutě střídajícímu Šišmovi. Ten napřed
svým projektilem trefil bránícího
hráče, zblokovanou střelu si

Nedělní odpoledne v Němčicích nad Hanou bylo ve znamení fotbalu. Domácí v prvním
kole Českého poháru OFS
Prostějov přivítali tým Sokola
Pivín. Regionální derby vyšlo
lépe hostům, kteří díky třem
brankám ve druhém poločase
obrátili vývoj utkání a zaslouženě si z Němčic vezou vítězství.
Obě mužstva vycházela v úvodu
utkání ze zajištěné obrany a

ny. Následnou střelu pivínský
Filka vyrazil před sebe a dotírající Novák měl lehkou pozici.
Střelou do odkryté brány tak otevřel skóre zápasu - 1:0. Hosté
chtěli rychle vyrovnat, ale střela
Švédy skončila na břevně němčické brány. Neprosadil se ani
Novák s Přikrylem, a tak do šaten šli spokojenější domácí. Po
45 minutách vedli nad Pivínem
1:0. Hosté předváděli lepší hru,
nedokázali však svou převahu

začali být opět tím nebezpečnějším týmem. Ale opět se opakovala situace z prvního poločasu.
Hosté byli sice fotbalovější, vytvářeli si množství šancí, které
ale nedokázali proměnit.
Utkání s puncem regionálního
derby se začalo hodně přiostřovat. V 60. minutě v souboji o míč
na polovině hřiště neustál tvrdý
střet s domácím Hamalou pivínský Pinkava, byl odnesen na nosítkách a musel být střídán. Hos-

V 67. se konečně gólové odměny
dočkal kapitán Pivína Vláčilík,
který popsal Prostějovskému Večerníku gólovou akci: „Přikryl
poslal kolmici za obranu, využil
jsme špatného vyběhnutí gólmana a poslal jsem míč do brány.“
Pivínští tak dokonali obrat v utkání -1:2.
V závěru utkání se domácí nemohli prosadit, dopouštěli se
mnoha nepřesností a hosté, kteří
působili sehranějším dojmem,

však doběhl a šťastně přeloboval
domácího brankáře - 1:3. V prvním kole Českého poháru OFS
Prostějov se tak radovali fotbalisté Pivína, kteří zdolali v regionálním derby Němčice nad Hanou 1:3. Pivínský kapitán a střelec druhé branky, Jiří Vláčilík,
zhodnotil utkání: „Jsme v přípravě na sezónu, bylo to naše
první přípravné utkání. V hlavách máme ale všichni sobotní
zápas se Slavií.“
-top-

HLASY TRENÉRŮ PO UTKÁNÍ:

Petr Škantár (FK Němčice nad Hanou): „Momentálně mužstvo
budujeme za pochodu, hrajeme dobře první poločas, druhý už nezvládneme. Škoda, že Novák neproměnil šanci na 2:1, utkání by se asi
vyvíjelo jinak. Pivín byl fotbalovější. Budujeme nový tým založený
na odchovancích, to je filozofie klubu. Máme mladé hráče, je to v jejich hlavách. Musí se naučit vyhrávat.“
Jaroslav Svozil (Sokol Pivín): „Bereme to jako přípravu, proto jsme
se také do poháru přihlásili. Utkání splnilo svůj účel, na můj vkus to
bylo místy zbytečně tvrdé. Máme ve hře dost hluchých míst, ale některé pasáže utkání se nám povedly. Za dobrý výkon bych chtěl pochválit brankáře Filku.“
-top-

Lipové hráli dva dorostenci, Petr
Koudelka a František Žilka. „Podali vynikající výkon,“ pochválil
je trenér Liška.

SK Jesenec - Haná Prostějov
2:2 (0:1)
Rozhodčí: Knoll. Diváků: 50
Branky: 63. Tichý J., 87. Burian
- 41. a 60. Světlík
Sestavy mužstev: SK Jesenec:
Hradil - Burian, Tichý P.(st.),
Horák, Klicpera -Abrahám, Takáč, Čížek,Ulmann - Konečný,
Tichý P.,(ml.)
Střídali: Kvapil, Kuřitka, Tichý
J., Václavek. Trenér: Ulmann
Jaroslav
Haná Prostějov: Pastyřík - Šrot,
Vyskočil, Jančiar,Ociepka - Trnavský, Mašík, Zbožínek, Ondráček, Cibulec - Světlík
Střídali: Lošťák, Mlčoušek, Hupšil, Burget. Trenér: Kolář Daniel
Nezamyslice - Mostkovice 4:1
(2:0)
Sestava Mostkovic: Lukáš - Kazda,Vojtíšek M., Cigr, Vojtíšek Vl.Sekanina, Zapletal O., Karafiát
R., Svoboda M.- Kroupa, Dadák
Střídali: Hanák J., Walter, Hanák R.
Branka Mostkovic: Kroupa
-pez-
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Období vedoucí až k sestupu z 1. ligy uzavřeno Házená Extra

Výchozí krok k nápravě – stabilizace hráčského kádru 1. DÍL Sokol II Prostějov
Minulá sezona se prostějovským
házenkářům Sokola II příliš nevydařila. Už od prvních kol se
tým potácel na samém dně tabulky, po nevýrazných výsledcích
se vedení snažilo vyřešit situaci
výměnou trenérů během podzimní části, kdy na lavičce vystřídal trenéra Grepla bývalý
dlouholetý hráč Antonín Krist.
Ani jemu se však tým z tíživé situace nepodařilo vyvést a tak
klub se na konci sezony musel
smířit se sestupem z druhé nejvyšší české soutěže do druhé ligy. A
právě trenér Krist si i pro příští
sezonu udržel důvěru klubového
vedení a pustil se během léta k
přípravě na nadcházející sezonu.
Mužský tým se už několik týdnů
připravuje v areálu Sokola II (na
dvojce) u Kalicha, kde nabírá
především fyzičku, kterou vystřídá v polovině srpna herní příprava v tělocvičně RG a ZŠ na
Studentské ulici. Na venkovním
hřišti u Kalicha jsme navštívili
jeden z tréninků, abychom se
trenéra Antonína Krista, zeptali
na několik otázek.
Jak se vám hodnotí minulá sezona?
Minulá sezona se nám opravdu
příliš nevydařila. Jak už jsem naznačil v posezónním hodnocení
pro výbor házené, našel bych tu
tři základní důvody, které hrály
hlavní roli.
Pracovní a studijní vytíženost.
Jako první bych uvedl civilní vytíženost řady hráčů, kdy museli
plnit své studijní nebo pracovní
povinnosti, vydělávat si na studium na různých brigádách a tím
pádem se nemohli plně věnovat
přípravě na zápas na trénincích
během pracovního týdne. S šesti
nebo sedmi hráči na tréninku si
nemůžete zkusit žádné herní va-

rianty, což vám potom během
soutěžního utkání výrazně chybí,
stejně jako nesehranost celého
týmu.
Častá zranění. Druhým problémem, který bohužel nikdy nelze
ovlivnit, bylo množství zranění
klíčových hráčů (Šestořád, Jura,
Černíček, do některých utkání
nemohl naskočit Kosina) pronásledující nás po celou sezonu.
Opravdu by se dalo uhrát lepší
výsledky, ale v důležitých okamžicích nám zranění hráčů připravovala nečekaná překvapení.
Dva týmy mužů. Poslední vadou
na kráse se jeví nasazení dvou
mužských týmů do tří nejvyšších
soutěží (A tým bojoval v 1. lize a
B tým hrál o soutěž níž 2. ligu),
na které nakonec nebyl dostatek
hráčů pro oba zápasy. Vzali jsme
si příliš velké sousto, kdy někteří
hráči hráli o víkendu dvě těžká
utkání, v 1. lize se jednalo o velmi náročné zápasy a ani 2. liga,
jak by se mohlo zdát, není žádná
procházka růžovým sadem.
Když se k tomu přidaly neustálé
porážky, v druhé polovině soutěže se u hráčů začaly projevovat
únava a také se hrou tolik nebavili. Vypadalo to navenek velmi
pěkně hrát v jednom klubu 2. a 3.
nejvyšší soutěž, ale bylo to pro
nás, jak se ukázalo, příliš velké
sousto. Vše skončilo sestupem
obou týmů do nižších soutěží.

1.liga házené muži - Konečná tabulka sezony 2008/09
1. I.HK Dvůr Králové n.L. 22 16 1 5
614:551
2. HCB OKD Karviná jun. 22 16 0 6
687:579
3. TJ Košutka
22 14 0 8
673:608
4. Sokol HC Přerov
22 13 1 8
629:613
5. TJ Sokol Kostelec n.H. 22 11 1 10
559:582
6. HBC RONAL Jičín
22 11 0 11
577:567
7. TJ Fatra-Slavia Napajedla 22
9 2 11
648:650
8. HK Slavia VŠ Plzeň
22
9 1 12
531:559
9. TJ Tatran Litovel
22
9 1 12
610:626
10. TJ Náchod
22
9 1 12
565:576
11. HK Královo Pole
22
8 2 12
581:618
12. TJ Sokol II Prostějov 22
2 0 20
595:740
Soupiska mužů Sokola II Prostějov pro sezonu 2009/10
Brankáři:
Hrubý, Hanák, Kamený
Křídla:
Bůžek, Chytil, Nevrlý R., Ordelt, Bezoušek, Nevrlý M.
Spojky:
Bydžovský, Černíček, Juráček, Jurík M., Kosina, Závodský
Pivoti:
Jura, Jurík T., Šestořád, Raška
Házenkáři Sokola II Prostějov nabírají na tréninku v areálu u Kalicha fyzičku před novou sezonou
čítat v přípravě?
K dispozici mám 17 až 20 hráčů,
ale…(s mírnými rozpaky). Někteří studenti se mi rozjeli po letních brigádách i do zahraničí, třeba Šestořád s Juráčkem jsou na
Slovensku a vrátí se až v druhé
polovině srpna, Jura laboruje s
bolestmi zad. Dalším problémem je mladý hráč Čech, s nímž
bylo domluvené hostování v
Kostelci, které se však změnilo v
přestup. Hostování něco stojí a
naopak přestupové částky jsou
tak nízké, že dnes se vyplatí raději daného hráče koupit, než platit
za několik sezon hostování.

Co oddíl plánuje pro sezonu
2009/10?
Upustili jsme od vytvoření dvou
celků mužů, v sezoně letos bude
v mužských soutěžích působit
jen jeden tým, abychom předešli
peripetiím z loňska. Budeme hrát
pouze jednu soutěž - 2. ligu.
Jak probíhá příprava?
Přípravu jsme rozběhli 17. čerJak to vypadá s hráčským kád- vence, momentálně se narem, s kolika hráči můžete po- cházíme v hrubé přípravě, hodně

pracujeme na fyzičce a vytrvalosti. Následovat budou tréninky
na vytrvalost, dynamiku a rychlost. Postupně si začneme chytat
na míč a začneme nacvičovat
herní kombinace.
Nějaká přípravná utkání před
startem mistrovských utkání?
Na konec srpna domlouvám turnaj doma v Prostějově. Domluveni jsme zatím s Kostelcem, s
dalšími týmy jednáme. Týden
před tímto turnajem bychom se
rádi zúčastnili nějakého turnaje,
uvidíme podle pozvánek, který z
nich zvolíme.
Přejděme k účasti v soutěži.
Jaké máte cíle pro tuto sezonu
ve 2. lize?
Výsledkově bychom chtěli hrát

střed tabulky. Rozmezí 5. až 8.
místa mi připadne jako dobré,
rozhodně bychom nechtěli přemýšlet o horším umístění. Hodně
nám napoví podzimní část. V
soutěži startuje 12 týmů, 1 bude
postupovat, 3 sestupují (do soutěže postoupí vítězové tří divizí),
možná podle výsledků v 1. lize se
může stát, že sestoupí i 4 celky.
Mým hlavním cílem bude budovat a postavit nové mužstvo,
které bude složené výhradně z
vlastních odchovanců, cestou
hostování v žádném případě nechci jít. Počítám s tím, že to bude
nějakou chvíli trvat, ale v současnosti to vidím jako nejschůdnější
variantu.
(V některém z příštích vydání budeme informovat o dění v házenkářském klubu z Kostelce.) -pez-

Litevské duo podepsalo smlouvy s BK Prostějov

Posily z Pobaltí na pozici křídel

Ukazuje se, že trenér prostějovských Orlů Peter Bálint ani
přes léto nelení a snaží se před
novou sezonou basketbalové li-

gy vytvořit dostatečně konkurenceschopný tým. Po kanadském obru na doskok si tentokrát zvolil hráče z kvalitní litev-

ské ligy a to na pozici křídel.
Prvním je velezkušený harcovník Andrius Šležas, který má
bohaté zkušenosti z euroligo-

vých zápasů v dresu týmu Lietuvos Rytas a druhým je o něco
mladší hráč na pozici menšího
křídla Benas Veikalas, který se

Benas Veikalas
Výška: 192 cm
Váha: 85 Kg
Datum narození: 24.9.1983
Pozice: 1/2 (rozehrávač / křídlo)
Národnost: litevská

vos Rytas tříletou smlouvu
2000-2001: Lietuvos Rytas Vilnius (LKL): 11.1ppg, 5.1rpg,
1.3apg; Suproleague: 5.4ppg,
2.3rpg: NEBL: 9.2ppg, 5.1rpg,
1.6apg
2001-2002: Lietuvos Rytas Vilnius (LKL): Saporta Cup: 11 utkání: 5.2ppg, 2.4rpg, 8ast; NEBL stats: 8 games: 4.9ppg,
1.4rpg, 4ast
2002-2003: Lietuvos Rytas Vilnius (LKL, základní pětka): FIBA Champions Cup: 16 utkání:
5.7ppg, 2.9rpg, 10ast; LKL: 43
utkání: 11.1ppg, 3.3rpg, 1.5apg
2003-2004: Lietuvos Rytas Vilnius (LKL, základní pětka):
ULEB Cup: 13 utkání: 7,2ppg,
2.7rpg; LKL: 44 utkání: 7.7ppg,
3.1rpg, 1.2apg
2004-2005: Lietuvos Rytas Vilnius (LKL, základní pětka): Baltic League (D1): 18 utkání:
10.7ppg, 4.1rpg, 1.5apg, 1.2spg,
FGP: 57%, 3Pts: 41%; ULEB
Cup: 15 utkání: 6,8ppg, 3.5rpg,
FGP: 61.3%, 3Pts: 34.7%; LKL:
30 utkání: 12.3ppg, 4.9rpg,

1.3apg, 2FGP: 63,4%, 3FGP:
38,0%, trestné hody-1(94.2%)
2005-2006: Lietuvos Rytas Vilnius (LKL, základní pětka): Euroleague: 15 utkání: 3.2ppg,
2.0rpg, 2FGP: 38.8%, 3PT:
20.5%, FT: 68.4%; Baltic League: 32 utkání: 12.9ppg, 3.6rpg,
1.4apg, 2FGP: 60.8%; Lithuanian League: 23 utkání: 11.5ppg,
3.3rpg, 1.2apg, 2FGP: 64.9%,
3PT-2(51.4%), FT-1(92.6%)
2006: V květnu podepsal opětovně tříletý kontrakt s týmem
Lietuvos Rytas Vilnius (LKL)
2006-2007: Lietuvos Rytas Vilnius (LKL, základní pětka): Lithuanian League: 15utkání:
10.3ppg, 3.5rpg, 1.1spg, FGP:
60.3%, FT: 79.2%, 3Pts: 43.1%;
ULEB Cup: 17 utkání: 8.6ppg,
3.5rpg, 1.1apg, 2FGP: 65.7%,
3FGP: 44.1%, FT: 84.6%; Baltic
League: 18 utkání: 11.7ppg,
3.8rpg, 2FGP: 58.2%, 3PT1(49.3%), FT-2(89.8%)
2007-2008: Lietuvos Rytas Vilnius (LKL): Lithuanian League:
23 utkání: 8.0ppg, 2.3rpg, FGP:
58.6%, FT: 86.5%, 3PT: 40.0%;
Euroleague: 9 utkání: 2.1ppg,
1.0rpg; Baltic League (Elite): 17
utkání: 7.5ppg, 2.7rpg, 2FGP:
63.3%, 3PT: 41.5%, FT: 80.0%
2008-2009: BC Siauliai (LKL):
Eurocup Qualifications: 2 utkání: 13.0ppg, 4.0rpg, 1.0spg;
EuroChallenge: 4 utkání:
17.5ppg, 4.0rpg, 1.8apg, 2.0spg;
Baltic League (Elite Group): 18
utkání: 11.5ppg, 3.7rpg, 1.1apg,
FGP: 52.0%, 3PT: 41.4%, FT:
94.0%; Lithuanian League: 23
utkání: 13.0ppg, 5.0rpg, 1.4apg,
FGP: 63.3%, 3PT: 48.1%, FT:
85.2%

Andrius Šležas
Výška: 200 cm
Váha: 98 Kg
Datum narození: 4.2.1975
Pozice: 3/4 (křídlo/pivot)
Národnost: Litevská
Tento 200 cm vysoký křídelník a
bývalý kapitán euroligového
týmu Lietuvos Rytas (na snímku) by měl prostějovský celek
posílit především v obranné fázi
a taky ve svých zkušenostech,
které má z důležitých zápasů Euroligy, ULEB Cupu, Baltické ligy či litevské ligy.
„Každý tým potřebuje mít ve
svém středu zkušeného hráče,
který v rozhodující okamžik utkání vezme odpovědnost na sebe. Takovým hráčem je právě
Andrius, který má za sebou velkou kariéru,“ okomentoval jeho
angažování trenér Orlů Peter
Bálint. Andrius je atletický hráč,
který je dobře fyzicky disponovaný pro hru pod košem nebo
pro hru na perimetru. Navzdory
tomu, že tento hráč disponuje
velice dobrou střelou z dlouhé i
střední vzdálenosti, je jeho hlavní devízou obranná fáze hry. Je
velice dobrým obráncem ve hře
jeden na jednoho a je schopný
bránit hráče na pozici 2,3,4.
STATISTIKY:
1996-1997: Zemgala
1997-1998: Statyba Vilnius
(LKL)
1998-1999: Siauliai (LKL, základní pětka)
1999-2000: Lietuvos Rytas
(LKL, základní pětka): 9.4ppg,
3.4rpg
2000 – podepsal s týmem Lietu-

33
32
28
27
23
22
20
19
19
19
18
4

ale díky své pracovitosti v poslední sezóně výrazně zlepšil a
trenér Bálint počítá s jeho dalším herním růstem.
-pez-

Benas je pětadvacetiletý pravoruký hráč (na snímku), který je
schopný hrát na pozici středního rozehrávače nebo na pozici menšího křídla. Do hanáckého celku přichází tento litevský
hráč spíše na pozici křídelního
hráče, ve které hrával na univerzitě v Americe. Jedná se o pilného hráče, který na sobě rád pracuje nad rámec požadavků
trenéra. Právě díky tomu se v
poslední sezóně výrazně zlepšil
a stal se jedním z tahounů svého
týmu. Jeho hlavní předností, jak
už to u litevských hráčů bývá, je
obranná činnost, ve které je
hodně agresivní. K defenzivní
stránce taky velice často přidává úspěch na útočené polovině. Dobře proniká pod koš a
přesně zakončuje i ze tříbodové
vzdálenosti.

3.3rpg, 1.8apg
2007-2008: Nevezis Kedainiai
(LKL): Lithuanian League: 20
utkání: 8.1ppg, 3.5rpg, 1.9apg,
1.0spg, FGP: 41.5%, FT:
64.6%, 3PT: 37.5%; Baltic League (Challenge Cup): 22 utkání: 12.2ppg, 5.1rpg, 2.2apg,
1.2spg, 2FGP: 50.0%, 3PT:
51.3%, FT: 89.3%; Baltic League (Elite): 2 games: 4.0ppg,
6.0rpg, 1.5apg, 1.5spg
2008-2009: Nevezis Kedainiai
(LKL): Lithuanian League: 20
STATISTIKY:
utkání: 14.0ppg, 4.2rpg,
Joniskis, Lithuania (Horizon 2.7apg, 1.5spg, FGP: 57.4%,
HS)
3PT: 38.5%, FT: 86.3%; Baltic
2000-2001: Ziemgala Joniskis League (Elite Group): 18 ut(LKAL)
kání: 13.8ppg, 5.0rpg, 2.2apg,
2001-2002: Horizon HS (Ca.)
1.1spg, FGP: 43.2%, 3PT2002-2003: Metropolitan St. 2(50.0%), FT: 74.6%
(NCAA2): 14g 1.1ppg 0.6rpg
0.6apg
2003-2004: Metropolitan St.
(NCAA2): 25g 2.8ppg 0.9rpg
0.5apg
2006-2007:
Metro
St.
(NCAA2): 32 games: 9.2ppg,
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Prostějovští lukostřelci
na mistrovství světa v USA
Mistrovství světa juniorů a kadetů se konalo ve dnech 12.720.7.2009 v Ogdenu ve státě
Utah v USA. Toto MS bylo
zároveň kvalifikací na olympijské hry mládeže, které se mají
uskutečnit v příštím roce v Singapuru.
V reprezentační výpravě ČR byli
i dva členové prostějovského oddílu. V kategorii junioři František
Hajduk, v kategorii kadetů pak
Miroslav Hudec. Startovalo 94
juniorů ze 39 států, v kadetech
pak 75 startujících ze 34 států.
„Kluci se také museli vyrovnat s
časovým posunem, takže jsme
byli v očekávání, jak se s tím v
průběhu závodu vyrovnají, nebo
jestli tato změna času ovlivní jejich výsledky,“ uvedla Magda
Majerová, předsedkyně prostějovského oddílu.
Do závodu nastoupili nejdříve junioři, kteří v jednom dni odstříleli kvalifikaci (90m, 70m, 50m,
30m), ze které pak byli nasazeni
do eliminace. V kvalifikaci se
Hajdukovi nedařilo, i když jak
sám říká, ať se snažil sebe víc, tak
to tam nepadalo. Obsadil 85. místo nástřelem 1155 bodů. Do eliminace, která se střílí na vzdálenost 70 m, šel s odhodláním toto
umístění vylepšit. Částečně se
mu to povedlo, soupeřem v eliminaci mu byl Kelchner z USA.
Souboj skončil těsně o jeden bod
102:103 ve prospěch Američana.
Tímto výsledkem se Fana Hajduk posunul na konečné 67. místo.
Také kadeti odstříleli v jednom
dni kvalifikační sestavu Fita
(70m, 60m, 50m, 30m). Mirkovi
Hudcovi se podařilo udržet letošní průměr a nástřelem 1237 bodů obsadil v kvalifikaci 35. místo
ze 74 startujících. Každé umístění v horní polovině lze považovat
za úspěšné vzhledem k velké
konkurenci startovního pole. V
následné eliminaci měl Mirek v
1/64 volný postup, v 1/32 mu byl
soupeřem Popescu z Rumunska.
Mirek s přehledem vyhrál poměrem 106:89. V dalším kole narazil na Parka z Koreje. Tohoto
soupeře už Mirek nepřekonal,
souboj skončil 101:114 ve prospěch Parka. Tímto výsledkem se
Mirek dostal na konečné 30. místo. „Mirek odvedl dobrý výkon,
za který ho můžeme jen pochválit,“ shrnula výsledky obou
mladých závodníků Magda Majerová.
Jako vložený závod byla na tomto MS střílena nominace na
olympijské hry mládeže, které se

mají konat v příštím roce v Singapuru. „Právě vybojovat účast na
prvních olympijských hrách
mládeže byla pro nás hlavním důvodem účasti na mistrovství světa,“ prozradila M. Majarová. Postupový klíč byl velmi tvrdý, na
OH postupuje přímo z MS prvních 23 lukostřelců. (na OH bude
startovat pouze 32), a to po jednom lukostřelci z každého státu.
Do kvalifikace nastoupilo 84 lukostřelců ze 34 zemí, a to v kategorii kadetů, ročník 1993 a v kategorii juniorů, ročník 1992. Kvalifikace byla na vzdálenost 70 m,
která se střílela v základních sestavách a ta určila pořadí do eliminace. František Hajduk startoval ze 46. místa, Mirek Hudec
pak z 43. místa. „Tady Fanda potvrdil svoji výkonnost a eliminací
prošel až do 1/8. Zde sice jeho postup skončil, ale účast na olympijských hrách byla vybojována, takže mu patří velká gratulace,“
hodnotila postup Majarová.
1/64 Hajduk:Lauko M. (Slovensko) 104:99
1/32 Hajduk:Kohocar J. (Slovinsko) 105:95
1/16 Hajduk:Linstrer S. (Maďarsko) 103:94
1/8 Hajduk:Das (Indie) 100:109
Do těchto soubojů nastoupil také
Mirek Hudec a přestože na velkých závodech eliminaci na 70m
nestřílel (kadeti střílí na 60m), vedl si výborně. V prvním kole 1/64
měl volný postup. Ve druhém kole 1/32 byl jeho soupeřem Basumatary z Indie. „Přestože Ind byl
favoritem tohoto utkání, Mirek s
ním svedl vyrovnaný souboj, a
prokázal, že může při troše štěstí
uspět i v takto vypjatých utkáních, což je vzhledem k jeho
mládí potěšující skutečnost,“ neskrývala uspokojení Majarová.
„Tento souboj skončil těsně
106:107 ve prospěch Inda. Mirek
pak obsadil 35 místo. Opět je to
umístění v horní polovině startovního pole, což je vždycky
dobré.“
Je také nutné dodat, že v podmínkách, v jakých se naši mladí lukostřelci připravují, jsou jejich
výkony výborné (např. v řadě zemí se lukostřelci připravují pod
vedením korejských trenérů).
Stejně je to i s účastí na tomto
šampionátu, aby zde mohli startovat, bylo nutné dát dohromady
nemalé finanční prostředky. Proto patří velký dík za podporu
všem, kteří se na tomto podíleli,
jsou to především rodiče obou
chlapců, Město Prostějov a Norma R.Z.s.r.o.
-pez-

Družstvo ČR (zleva Hudec, Hajduk, Pertlík, Keicher)
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KORFBALOVÉ OKÉNKO - SPORTOVCI PROSTĚJOVA NA SVĚTOVÝCH AKCÍCH

Prostějovský korfbalista se vrátil ze Světových her na Tchajwanu
Martin Šnévajs: „Užil jsem si svou chvilku slávy.“

Minulý týden se z daleké Asie
vrátil hráč Prostějova Martin
Šnévajs (na snímku), který byl
jedním z členů korfbalové reprezentace České republiky
na Světových hrách pořádaných v tchajwanském městě
Kaoshiungu. Přestože bylo
opravdu jenom pár chvilek na
setkání, protože Martin se připravoval na cestu na kolech do
italských Alp k nabrání fyzické kondice před začátkem
korfbalové extraligy, podařilo
se nám prostřednictvím předsedy prostějovského klubu Jana Mynaříka uskutečnit rozhovor k průběhu Světových
her.

Právě jsi se s českou korfbalovou reprezentací vrátil z
Tchajwanu ze Světových her.
Co to vlastně jsou Světové
hry?
Světové hry jsou taková olympiáda neolympijských sportů, kam
přijede asi čtyři tisíce sportovců.
Soutěží se v netradičních disciplínách 32 sportů, jak mohli
všichni vidět ve sportovním
zpravodajství České televize. Já
osobně jsem se s národním
týmem účastnil korfbalového
turnaje, který se hrál v pěti dnech
ve dvou skupinách, celkem tedy
8 týmů. My jsme byli ve skupině
s Holandskem, Ruskem a Austrálií. Ve druhé skupině pak byl
domácí Tchajwan, pak také Belgie, Portugalsko a Velká Británie.
Před turnajem jsi byl původně
prvním náhradníkem, ale došlo ke zranění jednoho z nominovaných hráčů a ty jsi nakonec odcestoval. Jaké byly tvé
pocity?
Ze začátku to bylo hodně nepříjemné, protože se zranil jeden
z nejlepších hráčů, který se připravoval na Světové hry. Jedná
se o Vlastu Krejčího a bylo to v
průběhu úplně posledního tréninku na soustředění, které probíhalo týden před odletem. Přetrhla se mu Achillova šlacha, byla to hodně nepříjemná situace.
Trenér ukázal na mě a po pár formálních zádrhelech souvisejících s pasem a fasováním jednotného oblečení české výpravy
jsem mohl odcestovat na Světové hry.
Na samotném turnaji skončila
česká reprezentace na pátém
místě. Každý očekával bronz,
ale o nepostoupení do bojů o medaile rozhodly zápasy v základní
skupině, zejména pak s Ruskem.
Jaká byla tvoje role v týmu a

do jakých zápasů ve skupině
jsi zasáhl?
Jelikož jsem byl jedna s posledních "akvizic" na turnaj, tak moje role byla náhradník a hráč,
který se může dostat do nějakého závěru zápasu. V základní
skupině jsem odehrál pouze
závěr utkání s Nizozemském,
něco málo přes deset minut. Užil
jsem si atmosféru, kdy jsem hrál
proti nejlepším hráčům holandské ligy, reprezentace a vlastně i
nejlepším hráčům na světě. Celkově nemůžeme říct, že bychom
byli horší než třeba Rusko, které
nás porazilo v rozhodujícím
zápase, ale spíše nám nevyšla taková týmová alchymie. V prak-

ticky vyhraném utkání, v němž
jsme vedli o pět košů, jsme se
dostali pod tlak vlastní psychiky.
Nezvládli jsme důležité pasáže,
ruský tým toho bravurně využil
a českou reprezentaci porazil. To
znamenalo, že jdeme do bojů
skupiny o 5.-8. místo.
V této skupině o 5.-8. místo jste
nejdříve nastoupili do rozřazovacího utkání proti Velké
Británii. Tento zápas měl rozhodnout, jestli budete ve finálový den bojovat o páté nebo
sedmé místo. Zápas jste zvládli, i když to bylo vítězství až na
tzv. zlatý koš v prodloužení.
Jaké byly při tomto veledůležitém utkání nálady a pocity v

týmu?
Po zápase s Ruskem byla v kabině velká bouře, přišla kritika
ze strany trenéra a i my jsme si to
vyříkali mezi sebou. Prostě bylo
potřeba po neúspěchu vyčistit
vzduch a k tomu docela dobře
posloužil i mítink s Milanem
Schwarzem, šéfem Komise pro
Světové hry při Českém olympijském výboru, který pozval
korfbalovou výpravu na přátelské posezení. Tam jsme si řekli
věci, které se v zápase prostě nesmí dít. A potom v zápase s Británií nastoupil národní tým mnohem silnější po psychické stránce. Věděli jsme, že pokud potáhneme za jeden provaz, tak Brity
musíme porazit. Utkání se vyvíjelo podobně jako s Ruskem,
byli jsme lepší, byli jsme korfbalovější, měli jsme více šancí, ale
bohužel na celém turnaji jsme trpěli tím, že jsme nedávali stoprocentní šance - dvojtakty, střely
do tří metrů od koše, dokonce i
nějaké penalty. Hladké vedení
6:2 v první poločase zvládl soupeř do přestávky stáhnout a myslím, že jsme šli do kabin zbytečně pod tlakem. My sami jsme
připustili, že se ze zápasu stalo
drama, ale naštěstí se neopakovalo to stejné z utkání s Ruskem.
Tentokrát jsme to psychicky
zvládli, udrželi nervy na uzdě.
Dokázali jsme se opět zkoncentrovat na vlastní výkon, v prodloužení jsme byli psychicky
silnější a Británii jsme porazili.
Po soupeři z Velké Británie
jste nastupovali do utkání o
páté místo proti v posledních
letech tradičnímu soupeři z
Portugalska. Zápas jste zvládli a opět na zlatý koš v prodloužení. Ty jsi šel do tohoto
zápasu na posledních pár minut základní hrací doby a byl
jsi nakonec jedním z klíčových
hráčů utkání. O co šlo?
Tak neřekl bych přímo klíčovým
hráčem zápasu, ale užil jsem si
svou chvilku slávy v úplném
závěru. Celý zápas byl hodně
vyrovnaný, Portugalci jsou houževnatým týmem, který těží
hlavně z výborné týmové soudržnosti a vynikajících děvčat.
Utkání bylo opět velmi vyrovnané, my jsme zase nedali spoustu šancí a sami se obrali o lepší
náskok v úvodu a možnost zlomit Portugalce psychicky. Pokud bychom na ně získali nějakých pět šest košů, tak je to zase
naopak družstvo, které se rychle
složí a rezignuje. To se nám nepodařilo a Portugalci těžili z
výborné střelby dívek a zejména

pak z vynikající formy střelkyně
Ines Biocasové, která byla vyhlášena i nejlepší hráčkou Mistrovství světa v Brně v roce 2007.
Utkání se ke konci nevyvíjelo
pro náš tým příznivě, dostali
jsem se do ztráty až tří košů na
Portugalce. Naštěstí jsme jeden
koš přidali a do poslední pětiminutovky vstupovali s mankem
"jen" dva koše. V tu chvíli se naskytla i příležitost pro mě a já si
tak mohl užít svou chvilku. Já
jsem typologicky hráč rychlý,
který se tlačí pod koš a je schopen si vynutit nějaký faul,
případně penaltu. S těmito úkoly
jsem šel na hřiště, abych tím tahem na koš donutil soupeře chybovat a připravil tak pozice pro
svoje spoluhráče. Příchod na hřiště nebyl jednoduchý, měli jsme
na zlomení Portugalců jen čtyři
minuty a pořád to bylo 16:18 v
náš neprospěch. Dvě minuty po
mém příchodu se nám podařilo
dát kontaktní koš z dálky. Pak
přišla ta moje hvězdná chvilka,
když jsem do posledního puntíku splnil úkol trenéra tlačit se
pod koš a vybojovat penaltu.
Celá situace začala vpravo za
košem, kde jsem dostal míč, a
můj obránce, protože věděl, že
jsem rychlý, si odstoupil. Psychicky to ale nevydržel, po mém
naznačení střely udělal půlkrok
ke mně, já jsem toho využil, nahrál na asistující Martinu Jindrovou a dal veškerou energii do
svého pohybu vpřed. Naštěstí to
vyšlo, dostal jsem nahrávku a
můj obránce mě nestíhal a snažil
se mě bránit ze strany, přičemž
mě fauloval, a já tak vybojoval
penaltu. Načež jsem si vychutnal
bouřlivé ovace celé haly, šéfa
výpravy a ostatních českých
sportovců, kteří přišli fandit, a
hlavně celé naší lavičky. Měl
jsem z toho husí kůži, skoro slzy
v očích a čekal jsem, jestli bude
proměněna má vybojovaná penalta. Jirka Ježek ji naštěstí dal, a
tím pádem jsme šli opět do prodloužení hraném na zlatý koš.
V prodloužení byla moje čtveřice hráčů v obraně a podařilo se
nám ubránit asi minutový útok
Portugalců, kteří v prodloužení
dostali míč jako první. Ten jsme
přehráli do útoku a poté první
střelou Kuba Bláha rozhodl o
pátém místě. Všichni se vrhli na
hřiště a skákali jsme, vychutnali
si blesky fotoaparátů, pětiminutové ovace a neskutečnou euforii
spojenou se společným focením
a podpisy. Úžasný pocit!
Takže se dá říct, že tvé zkušenosti z turnaje jsou pozitivní,

Martin s národním týmem oslavuje po vítězném zápase.
přestože jsi toho jako náhradník tolik neodehrál. Jak se cítíš
jako reprezentant České republiky? Jaké to je hrát v dresu národního týmu?
Pro každého sportovce je to velká čest být součástí národního
týmu, reprezentovat Českou republiku a zazpívat si hymnu.
Světové hry jsou navíc obzvláště
výjimečnou událostí, která se
uskuteční jednou za čtyři roky.
Musím říct, že nejsem z klubu
příliš zvyklý na to, abych seděl
na lavičce a sledoval zápasy. V
reprezentaci jsem ve svém věku
26 let nováčkem, zúčastnil jsem
se teprve druhé reprezentační
akce a prvního velkého turnaje.
Měl jsem velké štěstí, že jsem se
dostal do zápasu, kde jsem si užil
ty veškeré kladné emoce a euforii, protože tou jednou mojí
"chvilkou" jsem pomohl týmu
vybojovat páté místo.
Celkově bych turnaj ohodnotil
velmi kladně a doufám, že mi
nabyté zkušenosti pomohou v
tom, abychom s naším klubem
reprezentovali Prostějov a dostali se do vytouženého play-off
České korfbalové extraligy.
Co Světové hry jako celek?
Olympiádu jsi viděl v televizi,
ostatně asi jako každý. Dají se
Světové hry srovnávat? A jak
k nim přistoupili pořádající
Tchajwanci?

Po této stránce to nemělo chybu.
Na webu České televize je možné shlédnout reportáž ze zahájení na stadionu pro padesát tisíc lidí. Bylo to se vší parádou, nástupy všech zemí, několikahodinovým programem a ohňostrojem.
Při příchodu na stadion jsme slyšeli a viděli velké ovace, každý se
s námi fotil, chtěl si na nás "sáhnout", opravdu jsme se cítili jako
sportovci na olympiádě. Po organizační stránce byly Světové hry
pro sportovce super připravené,
ať už se to týká jídla, ubytování,
fyzioterapie a dopravy. Měli
jsme vlastní klimatizované autobusy, které jezdily na silnicích ve
vyhrazených pruzích. Dostali
jsme dokonce i přednabité SIM
karty místního operátora, abychom mohli telefonovat domů i
mezi sebou. Celkově se o nás starali velmi dobře.
Myslíš, že se korfbal dostane i
na program olympijských her?
To bude asi ještě delší cesta, protože je to netradiční sportovní
hra, která ještě nemá takovou
podporu ve světě, přestože se
hraje v téměř šedesáti zemích.
Byl bych moc rád, kdybych se
mohl jednou podívat na olympiádu, kde by byl korfbal, protože
si myslím, že korfbal má velký
potenciál a po sportovní i divácké stránce má co nabídnout.
-pez-

Partnerství korfbalistů s DOS-WK Enschede se zdárně rozvíjí

Zleva předseda DOS-WK Marcel Winters, trenér Hennie Baas a předseda SK RG Prostějov Jan Mynařík

Mezi prostějovským extraligovým celkem korfbalistů z Prostějova a jejich nizozemským
partnerem už dlouhé roky funguje na sportovním poli i mimo
ně přátelský vztah. Spolupráce
mezi korfbalovým oddílem SK
RG Prostějov a partnerským
klubem DOS-WK Enschede se
nadále úspěšně rozvíjí.
Důkazem budiž návštěva tří zástupců DOS-WK v Prostějově,
která proběhla ve dnech 8.-13.
července. Cílem návštěvy bylo
oplatit přítomnost extraligového
týmu SK RG v Enschede před rokem, seznámit se s více lidmi prostějovského klubu a rámcově dohodnout další spolupráci na nadcházející rok a půl, jehož součástí budou i oslavy 100 let holandského klubu.
Delegace DOS-WK přijela do
Prostějova ve složení předseda
klubu Marcel Winters, Hennie
Baas, trenér-mentor spolupracující s extraligovým áčkem SK RG
Prostějov, a Bram Nijenhuis, kronikář klubu.
V Prostějově měli možnost si
prohlédnout sportovní halu RG a
ZŠ města Prostějova, která je domácím stánkem SK RG.. Marcel
Winters i Hennie Baas si na tato
místa vzpomněli, oba byli totiž ve
výpravě DOS-WK, která Prostějov navštívila již v roce 1991.
Kromě prohlídky města a krás
Moravy měli i příležitost na set-

kání s čestným předsedou korfbalového oddílu Jiřím Kremlou.
Ten je společně s Henniem Baasem otcem původní spolupráce
obou korfbalových klubů z počátku devadesátých let. Setkání
bylo emotivní a oba si měli o čem
povídat.
Při odjezdu mohl předseda SK
RG Prostějov Jan Mynařík jen
dodat: "Celá návštěva se našim
přátelům z holandského Enschede moc líbila, dle jejich slov to
řádově předčilo i ta největší očekávání. Projevili jsme se jako
přátelští a srdeční hostitelé, díky
čemuž jsme zástupce DOS-WK
ještě více utvrdili v úmyslu pokračovat v naší vzájemné spolupráci. To se projeví již v srpnu druhým soustředěním našeho extraligového týmu v Enschede. Celé
soustředění povede právě Hennie
Baas a doufáme, že náš herní projev posune na novou úroveň. A
tím s námi Baas nekončí, bude za
námi dojíždět i v průběhu sezony
a dohlížet na naše zlepšování. Za
rok potom startují roční oslavy
100 let DOS-WK a součástí toho
bude i žákovský turnaj na konci
srpna, kterého se zúčastní také
naše mládežnické týmy. V říjnu
2010 potom přijede tým DOSWK na korfbalovou promo-tour
do Prostějova a okolí," dodal Mynařík.
Rozhodně se má prostějovský
korfbal ještě na co těšit!
-pez-

Zleva Hennie Baas a Jiří Kremla (čestný předseda našeho oddílu),
otcové původní spolupráce mezi oběma kluby.

