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Sumci na přehradě S Fialou na tělo

UŽ BEROU

Dva metry, čtyřicet kilo...
Plumlovská přehrada už vydává své poklady. Tedy zatím žádné
zlato ani munici z druhé světové války. Ale jelikož z nádrže už pomalu ale jistě mizí poslední zbytky vody, rybáři z ní tahají
opravdu velké ryby. Do jejich moci se tak dostali už někteří z obřích sumců. I když na ty úplně největší se zatím ještě stále čeká...
"Záchranný transfer ryb je prováděn pomocí elektrického agregátu,
nad starou hrází bylo přistoupeno k použití zátahové sítě. V současné
době je největším úlovkem sumec vážící 40 kilogramů, který měřil
dva metry. I nadále jsou úspěšně loveni cejni, úhoři, kapři či candáti.
Kromě toho pokračuje ruční sběr vodních živočichů - škeblí a velevrubů. Jejich počty již nejsou tak výrazné jako v loňském roce, jedná
se o desítky kusů," uvedla Jana Kučerová, mluvčí Povodí Moravy.
Kromě rybářů a stovek návštěvníků můžeme nyní na přehradě vidět
stále častěji i policisty. Ti ale zatím žádné větší bezpečnostní opatření
nechystají. "Hlídky z Obvodního oddělení v Plumlově jsou pověřeny, aby v rámci běžné služby kontrolovaly okolí přehrady.

To je macek! Rybáři minulý týden vytáhli z přehrady prvního
z obřích sumců. Budou ještě další? Určitě ano.
Zatím žádné výjimečné
opatření v plánu není.
Ovšem až dojde k bagrování dna přehrady,
zřejmě policie dohlédne
na zajištění větší bezpečnosti. A to s ohledem na
možnost nálezů munice
pocházející ze druhé světové války na dně nádrže," uvedl Petr Weisgärber, tiskový mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
-mik-

Necelý měsíc před volbami souhlasil poslanec Radim Fiala s rozhovorem „na tělo.“
Pane poslanče, začněme novinkou, víte, že po Prostějově chodí
člověk (jeho jméno má redakce k
dispozici – pozn. aut.) a informuje o tom, že zaměstnáváte desítky lidí načerno?
(Úsměv) Co tam máte dál?! Něco
jsem slyšel, ale neznám toho pána
a nemohu než vyzvat, aby úřady
kontrolovaly.
Je to lež?
Je to lež, ale to je normální. V politice musíte s takovou věcí počítat,
tak pojďme dál.
Vaše kampaň v porovnání s
ostatními zatím nezačala, má
ODS peníze na volby?
Moje kampaň už probíhá, ale mezi
lidmi na obcích. Potkáváme se u
sportu a na kus řeči. Máte pravdu,
letos bude méně politických plakátů, ale mně to nevadí a z hovorů
s lidmi mám pocit, že politiky mají
plné zuby.
V minulém rozhovoru jste sliboval, že dojde ke sjednocení
obou prostějovských sdružení
ODS. Jaká je dnes situace?
Je podepsáno a hotovo. Táhnem
za jeden provaz.
Na ODS je stín pana Fojtka,
který páchal kriminální činnost.
Zbyněk Fojtek k nám do ODS přišel bezúhonný a jeho členství
skončilo s jeho obviněním. Bohužel musím říct, že nás podvedl a
poškodil. Je to pro mě o to složitější, že jsem znal jeho tatínka, se

kterým jsem se jako s rybářem
bavil o Plumlovské přehradě.
Jaké byly vaše kontakty se
Zbyňkem Fojtkem?
Asi dvakrát jsme se sešli ve vážnější věci. Jednou chtěl pomoci s
dotací, tuším, že šlo o veřejné
osvětlení pro Pěnčín. Neuspěl,
protože takové věci řeším pouze
se starosty obcí. Podruhé přišel
soukromě a chtěl půjčit peníze na
nějaký podnikatelský záměr. Odkázal jsem ho na finanční instituce,
které se tím zabývají. Kromě toho
jsme se vídali na společných akcích a podporoval jsem jeho akce
pro děti a mládež v Pěnčíně. Po
jeho obvinění naše kontakty skon-

čily, ale akce v Pěnčíně podporuji
dál. ODS v Pěnčíně, to není Fojtek, je to řada lidí, kterých si
vážím.
Nemyslíte si, že ODS i vás jeho
kauza poškodí ve volbách?
Objektivně řečeno, už ODS poškodila v krajských volbách. Do
lidí bohužel nevidíte. Dnem jeho
obvinění pan Fojtek v ODS i u mě
skončil. Spíš si kladu trošku jinou
otázku. Pan Fojtek byl zatčen, obviněn a policie řekla, že má jasné
důkazy. Po roce vše skončilo podivným rozsudkem. To je velký
otazník, jestli se z kriminální
kauzy nestává bič na ODS.
Když už vás pereme, nestrašíte
až moc voliče hrozbami zadlužení a bankrotu?
Myslím si, že se stačí podívat do
Řecka a Maďarska. Kdo z nás by
řekl, že v Řecku budou mrtví lidé
a státní finance zbankrotují. V
obou případech politici lhali voličům a lhali až do konce.
Jste pro půjčku Řecku?
Ne, nikdy bych svoje ani státní peníze nepůjčil nevěrohodnému
partnerovi. Pokud má Česká republika někam složit peníze, tak
do Mezinárodního měnového
fondu. Ten je zárukou toho, že je
uvidíme zpět.
Jak hodnotíte probíhající předvolební kampaň?
Bohužel se vytrácí program a přibývá házení špíny. Mám obavu z
toho, že s blížícím se termínem
voleb si v té špíně sáhneme až na
dno.
-bp-

Postrach otaslavických chatařů

je už za mřížemi

Od začátku tohoto roku propadali chataři v Otaslavicích a
okolí zoufalství. Jejich chaty
plenil hodně dlouho nepolapitelný chmaták, který si z různých ubikací dělal vlastní
rekreační zařízení. A jakmile se
mu tam přestalo líbit, odnesl si
odtud vše, co šlo později zpeněžit a pláchnul jinam. Policisté

mu sice byli v patách, ale ne a
ne ho polapit. Klec spadla až
minulý týden.
"Policistům ze Služby kriminální
policie a vyšetřování v Prostějově
se podařilo dopadnout pachatele
řady vloupání do rekreačních
chat. Ze série trestných činů krádeží vloupáním, porušování domovní svobody a poškození cizí

věci byl obviněn sedmadvacetiletý muž z Prostějovska, který
činy spáchal v době od ledna do
dubna letošního roku. Za výše
uvedené trestné činy muži hrozí
trest odnětí svobody na jeden rok
až pět let," uvedl Petr Weisgärber,
tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově.
(Dokončení na straně 2)

Vzkaz krále Majálesu:

NEVOLTE
KOMANČE!
Letošní král Majálesu Jiří Havela z Gymnázia Jiřího Wolkera je
pro studentskou recesi jako dělaný. On i celá jeho družina uhranula Prostějovany a samozřejmě i porotu volící nového krále.
Gymnazisté po celý den brázdili městem ve slušivých spartakiádních úborech, přesněji řečeno v červených trenýrkách, bílých
nátělnících a legendárních jarmilkách na nohou.
"Mám pro vás vzkaz od některých pohoršených úředníků radnice. Prý
když se podívali z okna, tak si mysleli, že se vrátil čas o nějakých dvacet let zpátky," pronesl těsně před vyhlášením krále Majálesu směrem ke studentům GJW Aleš Procházka, ředitel knihovny a moderátor
slavnostního vyhlášení. Pak nastala chvíle napětí, že by na nádvoří

Korunovace. Janu Havelovi předal klíče od města Pavel Drmola, místostarosta města.
prostějovského zámku
bylo slyšet spadnout
špendlík. "Králem Majálesu byl zvolen Jiří Havela! Ať žije," vykřikl
emotivně Procházka.
Pro korunu i zlatý klíč od
městských bran si maturant z GJW vyběhl na pódium společně s celou
družinou věrných v červených trenkách. "Chtěl
bych všechny pány konšele na radnici ujistit, aby
byli v klidu. Jde jenom o
recesi, komunisti se už
nevrátí. A všem bych
chtěl vzkázat, aby nevolili komanče," pronesl s
hurónským smíchem král
Majálesu roku 2010. Po- Nemluvný. Jednou z nejlepších
drobnější reportáž při- masek Majálesu byla vyhlášena ta,
nášíme na straně 3. -mik- kterou předvedl mim Jan Skoček.

Aby bylo jasno, tohle je TABLO!

TISKOVÁ OPRAVA. Redakce uvádí, že v čísle 16 Prostějovského Večerníku
vydaném dne 19. 4. 2010 s nadpisem Masakr z Malen u soudu byla zobrazena
pouze ILUSTRAČNÍ fotografie, kdy celý případ se odehrál jinde, nikoli v rekreačním
objektu, který je na fotografii vyobrazen.

Ani si nedovedete představit, kolik jsme v redakci zaznamenali rozhořčených
telefonátů od našich čtenářů, kteří se podivovali nad
tím, že bez jakéhokoliv postihu stojí skoro uprostřed
náměstí na takzvané kuželně
staré zkorodované auto.
"Má sice botičku, ale že by
ho strážníci nechali odtáhnout, to je ani nenapadne,"
znělo z úst stěžovatelů.
V tomto případě jde ovšem o
nevědomost občanů. Přestože

jsme už dvakrát na našich
stránkách přinesli zprávu o
tom, že jde o recesi ze strany
studentů Střední automobilní
školy v Prostějově a jejich
tablo, čtenáři toto jaksi přehlédli. Navíc jde o povolenou
akci ze strany kompetentních
orgánů města. "Úřady to povolily, městská policie pak studentům zapůjčila takzvanou
botičku. Z našeho pohledu jde
o vydařenou recesi studentů,"
sdělila nám Jana Adámková z
Městské policie v Prostějově.

"Také mně osobně se to docela
líbí a chtěl bych ujistit občany,
že to od nás studenti mají povoleno. Samozřejmě, že po
plánované rekonstrukci náměstí bychom se už hodně
rozmýšleli něco podobného
povolit, ale nyní to snad nikomu nemůže vadit," dodal
Miroslav Pišťák, místostarosta
města.
Auto stojící na náměstí obstálo
i v soutěži o Nejoriginálnější
maturitní tablo. Skončilo na
druhém místě.
-mik-

Pomozte malým
pacientům
z Nemocnice
Prostějov.
Potřebujeme získat
39 000 Kč.
Více informací na
straně 10
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì

Kradli desetkrát

Během uplynulých dnů vyjížděli strážníci desetkrát do prostějovských obchodů k zadrženým zlodějíčkům. Převážně
se jednalo o drobné krádeže,
kdy částka nepřesáhla 100 korun. Výjimkou byla devětadvacetiletá žena z Olomouce.
Ta se pokusila odcizit konzervy RIO MARE v celkové hodnotě 4 095 korun pronesením
v igelitové tašce přes pokladnu
bez zaplacení. Ve dvou případech byly přistiženy u krádeží
cukrovinek dvě děti ve věku
osmi a devíti let. Tři události
byly řešeny blokovou pokutou
až do výše 1000 korun. Ostatní přestupky byly předány
správnímu orgánu, kde za tento přestupek je možné udělit
pokutu ve výši až 15 000 korun.

Poctivá žena

Při vystupování z auta, zřejmě
vypadlo jedno zavazadlo. Po
22. hodině nalezla žena na silnici v ulici Újezd černou pánskou tašku. V ní byla platební
karta, občanský průkaz, řidičský průkaz a peněženka s finanční hotovostí téměř 5 700
korun. Nález odevzdala hlídce
městské policie, která vykonávala pochůzkovou činnost na
náměstí T. G. Masaryka. Po
půlnoci se na služebnu dostavil třiadvacetiletý muž s trvalým bydlištěm v Plzeňském
kraji. Nalezené věci mu patřily
a byly mu vydány.

Chlápek měl smůlu

V nočních hodinách prováděla autohlídka dohled na veřejný pořádek v okolí centra města. Několik minut po dvanácté
si strážníci povšimli vozidla
jedoucího naproti služebního
vozu, které se střetlo pravým
zpětným zrcátkem se zaparkovaným automobilem u krajnice. Řidič nezastavil a ujížděl
směrem do ulice Rumunská.
Strážníci se za tímto vozem
vydali. Na ulici Mathonova
muž sám zastavil. K události
se přiznal. Navíc vyšlo najevo,
že nevlastní řidičský průkaz.
Na místo byla přivolána Policie ČR.

Srnec v nemocnici

V průběhu několika dní bylo
zaznamenáno opětovné oznámení o vběhnutí srnce do venkovních prostor nové nemocnice. Zvíře zde pomateně pobíhalo. Strážníci se ho snažili
vyhnat ven. Jakmile se jim toto povedlo, srnec se vzápětí
vrátil zpět jinou cestou. O
vzniklé situaci byl informován
personál nemocnice. Bylo doporučeno lepší zabezpečení
vstupů.

Černá skládka

Strážník okrskové služby v
odpoledních hodinách zjistil v
oblasti sídliště Západ založení
černé skládky. Ta se nacházela
vedle kontejnerů na tříděný
odpad. Obsahem byly staré
oděvy, obaly od potravin,
spousta rozbitého skla a nejrůznější části vozidla. Z místní
znalosti se okrskáři podařilo
dopátrat podezřelé osoby, které zde ponechaly tyto nepotřebné věci. Muži ve věku třicet a třiadvacet let skončí u
správního řízení. Za toto jednání je možné uložení pokuty
ve výši až 50 000 korun. Navíc
mohou být po nich vymáhány
i mimořádné náklady související s odstraněním dané skládky.

Vydávání občanských průkazů
s výkonem volebního práva
Ve dnech 28. 4.- 29. 5. 2010 si
mohou občané požádat o vydání
občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů ve lhůtě kratší 30
dnů v souvislosti s výkonem volebního práva občanů. Tyto OP
jsou platné po dobu 1 roku ode
dne jejich vydání. K vydání OP
bez strojově čitelných údajů je
občan povinen předložit:
- vyplněnou žádost (modrá)
- 2x foto
- starý OP nebo potvrzení o OP
(poškození, odcizení, ztráta)
Jedná-li se o občany, kteří mají
neplatný, odcizený a ztracený
OP, dokládají veškeré doklady
osvědčující skutečnosti, které se
zapisují do OP. Podat žádost
mohou občané jen v případě, že
si před tímto datem již nepožádali o vyhotovení OP se strojově
čitelnými údaji.

Postrach otaslavických chatařů je už za mřížemi
(Dokončení ze strany 1)
V úterý nezbednou straku zatkli
policisté z prostějovské kriminálky. A jak jsme zjistili, nejednalo se o žádného andílka.
"Muž se vyhýbal soudnímu řízení v jiném městě a navíc byl v
celostátním pátrání. V našem
případě se vloupal do sedmi
chat v Otaslavicích, do dvou v
Prostějově a jedné v Kobylničkách," informoval nás Pavel
Neoral, vedoucí Služby kriminální policie, oddělení obecné
kriminality Policie ČR v Prostějově.
Sedmadvacetiletý muž se celkem k deseti vloupáním přiznal
a po výslechu putoval se souhlasem soudce do Vazební věznice
v Olomouci. Dlužno ale dodat,
že jeho zatčení nebylo jednodu-

ché. Muž neustále měnil místa
pobytu, pohyboval se pěšky z
místa na místo, většinou se toulal po lesích v okolí Otaslavic.
"Navíc nebyl nikde přihlášen k
trvalému pobytu, neměl zaměstnání, nebyl v evidenci Úřadu práce ani sociálního úřadu.
Pátrání po něm bylo opravdu
hodně složité," dodal Pavel Neoral.
Jak jsme se ještě dozvěděli, muž
způsobil chatařům celkovou
škodu ve výši asi 100 tisíc korun. Bral všechno, co mu přišlo
pod ruku a následně všechny
trochu cennější věci prodával na
ulici. Samozřejmě za směšné
částky, jenom aby měl na obživu. "Jako způsob obživy si zvolil krádeže," zakončil kriminalista.
-mik-

Spadla klec. Zatčený mladík putoval krátce po výslechu do vazby
v Olomouci. Ilustrační foto

Senioři podléhají podvodníkům
Policie varuje, nikoho cizího do bytu nepouštějte!
Těchto případů je v Prostějově čím dál tím víc. Podvodníci
se stále originálnějšími způsoby a pod nejrůznějšími záminkami vtírají do bytů především starých lidí a bezostyšně je okrádají. Pro případy
nemusíme chodit daleko, v
uplynulých týdnech jsme o
nich informovali. Policie varuje důchodce a hlavně apeluje na jejich pozornost. A v
těchto případech se jakákoliv
důvěra vůči cizímu člověku
vůbec nevyplácí!
"V poslední době Policie ČR v
Prostějově eviduje celou řadu

případů protiprávního jednání,
která byla spáchána na občanech staršího věku. Starší lidé se
často stávají terčem zájmu nejrůznějších kapsářů, zlodějů,
podvodníků, často ovšem i násilníků. Případy, které Policie
ČR v poslední době v souvislosti s touto problematikou vyšetřuje, se týkaly především podomního prodeje zboží jako jsou
deky, parfémy, nabídky broušení nožů, vracení přeplatků či žádosti pachatelů o možnost napít
se vody či použít toaletu. Toto
jsou v poslední době nejvíc používané záminky podvodníků,

kteří páchají trestnou činnost na
seniorech," uvedl Petr Weisgärber (na snímku), tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Stačí chvilka nepozornosti, aby
podvodník zjistil, kde má starší

majitel bytu schované peníze. A
o neštěstí je postaráno. "Doporučujeme seniorům, aby nedůvěřovali neznámým lidem a
snažili se z posledních evidovaných případů vzít ponaučení.
Zejména proto, aby bylo do budoucna možné protiprávnímu
jednání páchanému na občanech staršího věku účinně zabránit a případná rizika spojená
s touto problematikou ze strany
Policie ČR zásadně eliminovat.
Jednoduše řečeno, žádného cizího člověka do bytu nepouštějte," dodal mluvčí naší policie.
-mik-

Městská kasa. Blýskání na lepší časy?
Příjmy města jsou za I. čtvrtletí o procento nad plán
V loňském roce vykazovalo
město v prvním čtvrtletí v příjmech města ze sdílených daní
pětimilionovou ztrátu, která do
konce roku 2009 vinou finanční
krize narostla do obřích rozměrů bezmála 100 milionů
korun. Proto nás zajímalo, jak
si vede městský rozpočet, co se
příjmů týká, letos za první tři
měsíce. Odpovědí nám byla celkem příznivá zpráva.
"Co se týká daňové výtěžnosti,
tak bychom mohli být za první byly vybrány ve výši 26 procent
čtvrtletí relativně spokojeni. Daně z celkového ročního balíku

Èerná kronika
Tržba je fuč

Dosud neznámý pachatel vnikl
do pohostinství v obci Laškov,
odkud odcizil černou koženou
peněženku s tržbou a dále plazmovou televizi Philips. Neznámý pachatel svým jednáním
způsobil celkovou škodu ve
výši bezmála 23 000 korun.

Přiznal, že pil

Ve večerních hodinách byl policisty z Obvodního oddělení
Němčice nad Hanou kontrolován v obci Želeč pětačtyřicetiletý řidič osobního vozidla Fiat Marea. Řidič byl ze strany
policistů vyzván k dechové
zkoušce, kdy mu byla naměřena hodnota 0,89 promile alkoholu. Řidič s naměřenou hodnotou souhlasil a přiznal požití
alkoholických nápojů. Řidiči
byl zadržen řidičský průkaz a
zakázána další jízda.

Bral i hotovost

Neznámý pachatel se vloupal
do rodinného domu v Prostějově, odkud odcizil videokamery
Panasonic a Sony, mobilní telefon LG a tři kusy pokladniček s
finanční hotovostí. Celkově
svým jednáním pachatel způsobil škodu nejméně 40 000
korun.

Vybílil novostavbu

Neznámý pachatel se vloupal
do novostavby domu na ulici
Pod Kosířem v obci Čelechovice na Hané, odkud odcizil toplné elektrické těleso, požární
čidlo, nejrůznější typy zásuvek
a zástrček, vypínače, rozvodné
krabice, umyvadlovou stojánkovou pákovou baterii a sprchovou baterii. Celkově pachatel způsobil škodu bezmála 48
300 korun.

Granát u chaty

Na prvního máje v odpoledních hodinách oznámila žena,
že při vysazování sazenic dubu
na hranici pozemku rekreační
chaty v katastrálním území obce Prostějovičky nalezla nevybuchlou munici. Vzhledem k
této skutečnosti byla na místo
policisty z Obvodního oddělení Plumlov přivolána pyrotechnická služba Policie ČR z Ostravy, kdy přivolaný pyrotechnik uvedl, že se jedná o dělostřelecký protipancéřový granát, který pochází z druhé světové války. Tento granát si pyrotechnik téhož dne v odpoledních hodinách převzal. Nedošlo ke zranění osob ani škodě
na majetku.

Řídil, ale nesměl

Policejní hlídkou Obvodního
oddělení Němčice nad Hanou
kontrolován v obci Otaslavice
čtyřiadvacetiletý osobního vozidla Peugeot 205. Kontrolou
bylo zjištěno, že řidič výše uvedené vozidlo řídil, ačkoliv mu
byl Okresním soudem v Prostějově uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel.
Muž je tímto svým jednáním
podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kdy mu hrozí
trest odnětí svobody až na tři léta.

Pomaloval kapličku

Dosud neznámý pachatel namaloval na fasádu volně přístupné budovy kapličky v katastrálním území obce Dubany
židovskou hvězdu a další dva
obrazce a dále osm různých nápisů o nejrůznějších rozměrech. Pachatel tímto svým jednáním způsobil škodu ve výši
nejméně 15 000 korun.

peněz, se kterými městský rozpočet počítá. Tento údaj ale nemůžeme brát tak, že daňová
výtěžnost je lepší jako vloni či
předloni. Svědčí to pouze o tom,
že v tomto období se daně jakžtakž vybírají. Problém je v tom,
že nás musí zajímat až údaje za
celý rok a zejména je potřeba si
uvědomit, že při výběru daní
platí zásada, že ve druhém čtvrtletí je vždy horší období. Daňový
úřad totiž podnikatelům a podnikům vrací zálohy, takže do městského rozpočtu tím pádem přijde

Vloupání do trafiky

V ranních hodinách se dosud
neznámý pachatel vloupal do
trafiky na ulici Určická v Prostějově, kdy z neuzamknuté zásuvky pod prodejním okénkem
odcizil finanční hotovost. Pachatel svým jednáním způsobil
celkovou škodu bezmála 5 000
korun.

Straka v domě

V pondělí večer vnikl dosud
neznámý pachatel do domu na
ulici Kpt. Nálepky v Prostějově, kde odcizil klíče od osobního motorového vozidla Škoda
Fabia, které bylo zaparkováno
v garáži domu. Pachatel vozidlo odcizenými klíči odemkl a
prohledal, z vozidla ovšem nic
neodcizil. Následně pachatel z
ložnice domu odcizil šperkovnici, ve které bylo 8 ks šperků a
papírovou krabici s prsteny,
přívěšky a náušnicemi, v počtu
12 ks. Svým jednáním neznámý pachatel způsobil škodu ve
výši nejméně 82 000 korun.

Demižon slivovice

Ve středu došlo v obci Drahany
k vloupání do bytu. Neznámý
pachatel byt prohledal a následně odcizil počítač s monitorem
a demižon se slivovicí. Pachatel svým jednáním způsobil
škodu bezmála 16 500 korun.
Svým jednáním je podezřelý z
trestných činů Krádež a Porušování domovní svobody, za
které mu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

Chlor ve škole

Ve čtvrtek v 6.26 hodin oznámil telefonicky na linku 112
muž, že ve skladu na Základní
škole Dr. Horáka v Prostějově
došlo k úniku dvaceti litrů třináctiprocentního roztoku chloru, a to z důvodu technické zá-

Vidìno - Slyšeno
Zkušenosti

Na základě Pohledu shora Justiční mejlka z minulého týdne se
nám ozvala do redakce paní s
obdobnou zkušeností, kdy na
‚domácí‘ adresu jejího syna došlo soudní rozhodnutí určené
úplně jinému člověku stejného
jména. Ovšemže nutno říct, že
syn změnil trvalé bydliště už
před 10 lety, takže těžko říct, kde
soudní ouřada k adrese přišel.
Zajímavé ale je, že přímo na listině byl uveden správný adresát.
Ne, že by nás to nějak těšilo, ale
aspoň je jasné, že se takové věci
skutečně dějí. Má pak bazírování na ochraně osobních údajů
smysl?

2

lik roků pravidelně každé ráno
má brát prášek na srdeční nedostatečnost a v kuse na to i po té
době zapomíná. Z čehož jednoznačně plyne, býti ženou si vyžaduje daleko větší osobní zodpovědnosti a hrdinství, než by si
mužové snad i byli schopni připustit. Něco na tom možná bude!

Job

„Když se někdo zeptá, co dělá
moje žena, tak prostě přiznám,
že šlape,“ konstatoval bez okolků muž, který naopak o sobě
rozhodně nemohl říct, že se živí
jako pastevec… Ale abychom
věci uvedli na pravou míru. Že
ona šlape, je pravda pravdou. Jako poštovní doručovatelka denně našlape cca 11 kilásků. Leckoho jistě bolí nohy už jenom z
toho pomyšlení. No a za kolik
Ohrožení
bude ochotná šlapat, si rozhodně
„Kdybych měl brát antikoncep- dupnout nemůže. Ne všechny
ci, tak jsem v jednom kuse těhot- věci jsou takové, jak na první poný,“ přiznal muž, který už něko- hled vypadají…
-MiH-

Proč volit PAVLA HOLÍKA
Alois Mačák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje:

Jaroslav Faltýnek, člen Rady
města Prostějova:

Kolegu radního Pavla Holíka
dobře znám z vlastních zkušeností
již mnoho roků. Je to bezesporu
charakterní člověk, který je seriózní, poctivý a vynikající lékař.
Ve veřejném životě získal spoustu
zkušeností, které úspěšně uplatňuje jak v Zastupitelstvu města
Prostějova, tak i v Zastupitelstvu
Olomouckého kraje. Má skvělé
rodinné zázemí, které je předpokladem úspěšnosti každého politika. Pavel Holík je profesionál a
spolehlivý člověk, který nezklame!

V komunální politice se pohybuji
již řadu let a musím konstatovat,
že kolega Pavel Holík je velmi
pracovitý a konstruktivní člověk,
se kterým je radost spolupracovat.
Jeho nasazení je příkladné, kdyby
tak pracovali všichni politici, naše
země už je někde jinde. Věřím, že
pokud uspěje ve volbách, získá
dostatek hlasů a stane se poslancem, bude velkým přínosem pro
náš region.

daleko menší podíl daní z celkového balíku sta procent ročních
příjmů," mírní optimismus Miroslav Pišťák (na snímku), místostarosta Prostějova zodpovědný za hospodaření města.
Přesto je ale informace o zlepšení
daňové výtěžnosti oproti loňsku
příznivá. "Ano, informace je to
pozitivní, ale berme ji opravdu
jako prozatimní informaci. S nějakými objektivními prognózami
si počkejme nejméně až do pololetí tohoto roku," dodal Miroslav
Pišťák.
-mik-

Řádil na stavbě žhář?

vady na kanystru. Ke zranění
osob ani škodě na majetku nedošlo. Únik chloru byl zlikvidován hasiči. Chod zákadní
školy nebyl přerušen.

Zapomněl na ruční brzdu,
auto se rozjelo a PRÁSK!

Čtyři přestupky

Ve středu ve večerních hodinách byla v rámci působnosti
Obvodního oddělení Prostějov
II provedena dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování platných ustanovení zákona o provozu na pozemních
komunikacích, zejména poté
na dodržování zákazu požívání
alkoholických nápojů a jiných
návykových látek ze strany řidičů. V rámci akce policisté
zkontrolovali celkem 75 motorových vozidel. Byly zjištěny
celkem 4 přestupky, které policisté vyřešili udělením pokuty
v blokovém řízení. V jednom
případě bylo zjištěno požití alkoholických nápojů ze strany
řidiče.

Falešné peníze!

Někdy v době od čtvrtka do soboty platil neznámý zákazník
falešnými bankovkami v jedné
restauraci v Prostějově. Na tři
falešné tisícikoruny se přišlo až
při přebírání tržby z výherních
automatů. Bankovky policie
zajistila a byly zaslány k expertíze. Policie po majiteli falešných peněz pátrá.

Zmizely lodičky

Ze čtvrtka na pátek se vloupal
zloděj do auta, které si majitel
zaparkoval v Prostějově na ulici Okružní za obchodním domem. Zloděj odcizil ze zavazadlového prostoru vozidla značky Fiat Ducato 24 párů dámských lodiček na podpatku a 72
kusů párů různých nazouváků.
Majiteli způsobil škodu za necelých 10 000 korun.

V neděli časně ráno vyjížděli
prostějovští hasiči do Dobromilic, kde na novostavbě rodinného domu došlo k požáru.
Jeho příčina ještě není zjištěna,
vyšetřovatelé ovšem pracují s
verzí, že šlo o úmysl.
Pozemek, na kterém stojí novostavba domu, je oplocený a uvnitř se do jednoho ohně dostala
hromada naskládaných dřevěných trámů. Žár byl opravdu
velký a trvalo pár minut, než ha-

Už každý adept autoškoly ví, že
když zaparkuje auto v kopci,
musí zatáhnout ruční brzdu
společně se zařazením rychlostního stupně. Na tuto základní věc ale zapomněl řidič
ve Stražisku. Jeho vozidlo se
pak samo rozjelo a nabouralo
do dalšího auta.
"Ve čtvrtek v dopoledních hodinách zaparkoval pětačtyřicetiletý
řidič vozidlo Fiat Punto v obci
Stražisko a odešel od něj. Toto
vozidlo špatně zabezpečil proti
pohybu, vozidlo se následně rozjelo z kopce, ve kterém stálo, a
narazilo svou zadní částí do
pravé přední části zaparkovaného vozidla Škoda Fabia. Celkem byla způsobena škoda ve
výši bezmála 15 tisíc korun. De-

siči dostali oheň pod kontrolu.
Případ je v šetření, ale o nějakou
nedbalost zřemě nešlo. Celou
noc pršelo, což znesnadňovalo
vznik požáru. Musel ho asi založit někdo úmyslně, třeba i pomocí zápalných látek," řekl Josef
Nedělník, vyšetřovatel HZS v
Prostějově. Na různé spekulace
je ale zatím čas až do skončení
vyšetřování. Majitel stavby vyčíslil škodu na zhruba 15 tisíc
korun.
-mik-

chová zkouška na alkohol byla
provedena, její výsledek byl negativní. Ke zranění osob nedošlo," uvedl ke kuriózní nehodě
Petr Weisgärber, tiskový mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Technická závada jako příčina
dopravní nehody nebyla na místě
ohledáním zjištěna ani uplatněna.
Věc dále šetří Skupina dopravních nehod Policie ČR Prostějov.
-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...
Jan Zlatníček 1936 Hamry
Helena Krchňáková 1924 Klenovice na
Jarmila Frébortová 1939 Krasice
Hané
Rudolf Švancer 1939 Domamyslice
Jiřina Vařeková 1927 Prostějov
Karel Huběnka 1946
Bohumil Klos 1935 Prostějov
Čechy pod Kosířem Miloš Spisar 1970 Ondratice
Ludmila Mračková 1934 Ivaň
Božena Novotná 1939 Kelčice
Zdena Piňosová 1951 Seloutky
Jarmila Řepová 1949 Prostějov
Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 10. května 2010
Zdeněk Krbeček 1942 Určice 12.00 Obřadní síň Prostějov
Leo Haluza 1934 Kelčice 12.40 Obřadní síň Prostějov
Marie Marková 1930 Brodek u Konice 13.20 Obřadní síň Prostějov
Středa 12. května 2010
Helena Kolínská 1935 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
Pátek 14. května 2010
Vlasta Jančíková 1922 Mostkovice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Řehulková 1923 Křenůvky 14.00 kostel Myslejovice

10. května 2010

RegioJet a dopravní obslužnost
V průběhu měsíce května firma
RegioJet, dceřinná společnost
Student Agency, vypraví v
Olomouckém kraji propagační
vlakovou soupravu. Obchodní
ředitel RegioJetu, Jiří Schmidt,
prohlásil: „Chceme se zviditelnit poté, co jsme usilovali o
provozování osobní regionální
dopravy, a kraj se rozhodl pro
České dráhy, aniž by nám dal
šanci.“. Uvedené tvrzení
musím důrazně odmítnout a
sdělit alespoň některá fakta.
Nabídka RegioJetu byla doručena na podatelnu krajského
úřadu až 13. 11. 2009, tedy
těsně před podpisem „Memoranda o zajištění stabilního financování
dopravní
obslužnosti veřejnou regionální
železniční osobní dopravou“.
O tomto „Memorandu“ jednaly kraje s vládou ČR, Ministerstvem dopravy a Českými
drahami již od května 2009.
Olomoucký kraj podpisem
„Memoranda“, schváleného
vládou ČR dne 28. 10. 2009 a
zastupitelstvy jednotlivých
krajů, získal od státu částku 2,5
miliardy korun na dopravní
obslužnost. Pokud by se kraje
nedohodly na tomto „Memo-

randu“, bylo by v tomto roce
zrušeno zhruba 12 % regionálních tratí, což by byla v období
vysoké nezaměstnanosti s prominutím „cesta do pekel“.
Výběrová řízení na dopravce v
železniční osobní dopravě nejsou vyloučena. Seriózní příprava takového výběrového
řízení podle odborníků však
trvá nejméně 3 až 4 roky. Nabídka dopravce firmy RegioJet
není ucelená. Částečná dopravní obslužnost by byla zajištěná až od prosince 2012 a
teprve v roce 2014 by měla být
zajištěná dopravní obslužnost
kraje. S Českými drahami
jsme však měli před tím podepsanou smlouvu pouze do roku
2011. Jak bychom tedy pro
občany Olomouckého kraje zajišťovali v tomto mezidobí dopravní obslužnost? Nabídka
RegioJetu je pro Olomoucký
kraj problémová i z jiných důvodů.
Smlouva s Českými drahami je
pro Olomoucký kraj výhodná
zejména v tom, že je garantováno v následujících deseti letech trvání smlouvy, že se bude
navyšovat ztráta kraje jen o
případné inflační vlivy a navíc

Majáles 2010 - recese jako HROM
Studenti prostějovských škol předvedli parádní kousky

dopravce přebírá rizika z nenaplněných tržeb.
V rámci našich možností děláme vše pro to, aby nádraží v
Olomouckém kraji byla pro cestující bezpečná a se standardem 21. století a také aby co
nejdříve jezdily nové vlakové
soupravy pořízené ať již z Regionálního operačního programu nebo z finančních
prostředků Českých drah.
Alois Mačák, náměstek
hejtmana Olomouckého
kraje a člen Zastupitelstva
města Prostějova

Král Majálesu 2009 je mrtev,
ať žije nový král roku 2010!
Prostějov má za sebou v pořadí již pátou velice vydařenou
volbu krále Majálesu. Po celý
pátek se ulicemi Prostějova
proháněli studenti středních
škol, kteří se v různých převlecích a tématickými vystoupeními snažili uhranout porotu
tak, aby právě z jejich středu
byl vybrán král Majálesu. Ale
ten mohl být jenom jeden. Nakonec se nejvíce líbil ten v jarmilkách na nohou...
Majáles patří do kategorie přehlídek těch nejoriginálnějších studentských recesistů. A nejinak
tomu bylo i letos. Parádní show v
ulicích Prostějova předvedli zástupci všech zúčastněných škol.
Již zmínění gymnazisté "od Jiřího Wolkera" secvičili spartakiádní skladbu, jakou už pětadvacet let nepamatujeme. V jejich
podání nechyběla ani krkolomná
pyramida či mráz na zádech vyvolávající heslo "se Sovětským

svazem na věčné časy"!
Zahanbit se ovšem nenechali ani
ostatní. Například studenti Střední zdravotnické školy měli podle
našeho názoru úplně nejvydařenější představení. "Sehráli
jsme pár scének z Ordinace v Růžové zahradě. Nechyběl nikdo z
televizní chirurgie. Primář s doktorem Všetečkou ukázali, jak se
pacientovi dává narkóza lopatou
po hlavě, nechyběla v našich výstupech ani feťačka, milovnice a
další známé postavy televizního
seriálu. Tajně jsme doufali, že
král Majálesu bude zvolen z našich řad, ale bohužel," uvedl
Martin Mokroš ze Střední zdravotnické školy v Prostějově.
Před slavnostním vyhlášením
krále Majálesu se tak trochu spekulovalo o tom, že vítězství má
zaručeno opět Gymnázium Jiřího Wolkera. Porota byla totiž
složena z přátel zdejšího ředitele,
takže... No, ale zanechme spekulací. Král Majálesu byl prostě
zvolen jasně, stal se jím Jiří Ha-

A jedééém! Po korunovaci nového krále Majálesu nechyběla tradiční jízda náměstím ve staré aerovce.
vela z GJW společně s celou dru- pení starosty Jana Tesaře. Ten v
žinou spartakiádníků v červe- tu chvíli byl na služební cestě ve
ných trenkách a bílém tričku. východních Čechách.
"Korunku předá odstupující král, Slavnostní akt Majálesu se konal
já jsem pověřen novému králi na nádvoří prostějovského zámpředat klíče od města. Jak ovšem ku. Organizátorům akce dalo nevzkazuje místostarosta pan Pi- malou práce odtud za tímto účešťák, tento klíč není od městské lem vyhnat bagry a partu dělpokladny," podotkl místostarosta níků, kteří zde už několik týdnů
Pavel Drmola, který krále Ma- pracují na rekonstrukci zámku.
jálesu 2010 korunoval v zastou-mik-

Pátrání: Za neplacení alimentů do vězení
Prostějovská policie vyhlásila další celostátní pátrání po
lidech, kteří se ukrývají před
spravedlností na neznámých
místech. V hledáčku policie
jsou také muž a žena, kteří za
neplnění mateřských povinností měli už nastoupit výkon
trestu.
MICHAL MOŘICKÝ se narodil 25. listopadu 1983 a
trvalé bydliště
má
hlášeno v
Horním Štěpánově číslo 121 v
okrese Prostějov. Na hledaného vydal Okresní soud v Olomouci příkaz k dodání do
výkonu trestu odnětí svobody
pro trestný čin zanedbání povinné výživy. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 23 do 24
let, měří 175 centimetrů, má

hubenou postavu, kulatý obličej, hnědé oči a hnědočerné
rovné a krátké vlasy.
JANA SEDLÁKOVÁ se narodila 5. října
1973 a trvalé bydliště
má
hlášeno na
náměstí T.
G. Masaryka číslo 14
v Prostějově. Na hledanou vydal Okresní soud v Prostějově
příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro trestný
čin zanedbání povinné výživy.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 40 let, měří 160 centimetrů, má hubenou postavu,
vzpřímené držení těla, hnědé
oči, černé vlnité a dlouhé vlasy
česané dozadu.
VLADISLAV KOVÁŘ se narodil 17. července 1981 a trvalé
bydliště má hlášeno v Klenovi-

Pohledem shora
Pohledem shora

ŘECKÁ OTÁZKA

cích
na
Hané číslo
3 v okrese
Prostějov.
Na hledaného vydal Okresní soud v
Prostějově příkaz k zatčení pro
trestný čin krádeže. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 25 do
30 let, měří 175 centimetrů, má
střední postavu, hnědé oči a
černé krátké vlasy se skráňovou pleší.
Prostějovská policie žádá
občany, aby v případě zjištění místa pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím
bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo na Službu krimináílní policie a vyšetřování v Prostějově na tel. číslo
974 781 326.
-mik-

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ředesílám, že jsem v Řecku nikdy nebyl a ani jsem nikdy nepátral po detailech
jeho sociálního socialistického systému. Jenom se mi teď dostal do rukou
rozhovor s někdejším členem řecké vlády. A kdyby bylo jenom trochu
pravdy na onom pověstném šprochu, tak to určitě stojí za zamyšlení. Ne, nechci
teď laborovat nad tím, zda finanční pomoc Řecku od EU je správná nebo ne. A
naopak se ani nedivím obyčejným Řekům, že nechtějí nic slevit ze svého životního standardu. Je přece
logické, že z jejich pohledu na to mají právo, protože jim to jejich systém zaručil. Bez jakýchkoliv politických sympatií, či antipatií, se však cítím jako český občan velmi ponížen, když v rámci volební kampaně se vytahuje Řecko jako strašák, když… Ponižuje mě to jednoduše v tom, že ani já, ani nikdo v tomto státě nepožívá v nejmenším alespoň vzdáleně přibližných sociálních pašalíků, jak je tomu v jedné z
kolébek civilizace. Což samozřejmě neznamená, že bychom měli dát politikům volnou ruku, aby se nechali podobným blahobytem inspirovat ve svém slibování a pak možná i konání. Myslím ale, že by se v
tomto směru měli papaláši na všechny strany náležitě předvolebně krotit a pokusit se hledat adekvátnější
příměr pro svoje hrozby. Nicméně zdá se, že v Řecku selhali i veškeré kontrolní mechanizmy EU, což je
v rozhovoru nepokrytě nazýváno korupcí. Ovšemže tím má nyní Brusel i svoje máslo na hlavě a zdaleka
‚nejde‘ po řecké vládě tak zostra, jak by bylo v takové situaci přiměřené. Řecký systém je rozhodně neudržitelný a opravdu by se dal pokládat za exemplární cestu do pekel, ale prosil bych oddělovat jablka od
hrušek!

P
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To už nikdy! Při pohledu na spartakiádníky z GJW na nás dýchla
nechvalně proslulá historie.

Kamna mu bafla!

Na velkou neopatrnost doplatil
majitel rodinného domku v Seloutkách. V neděli v poledne
sem chvátala jednotka hasičů,
která měla za úkol uhasit nahlášený požár.
Jak brzy vyšlo najevo, muž zapálil v kamnech a odešel z domu
pryč. Sousedi si ale brzy povšimli hustého dýmu valícího se
z domu a přivolali hasiče. "Interiér domku byl v plamenech, shořelo zařízení kuchyně, zničen
byl i nábytek v pokoji a také
žárem popraskaly vnitřní omítky. Dům je teď neobyvatelný,"
uvedl po uhašení požáru Josef
Nedělník, vyšetřovatel HZS v
Prostějově. Jak dodal, příčinou
je nadbalost majitele. "Bezprostředně u kamen se nacházely hořlavé látky, zejména starý papír.
Navíc byla blízko kamen postel,
na ni se požár rozšířil také," řekl
Nedělník.
Jelikož se jedná o velmi starý a
zanedbaný dům, vyčíslil majitel
celkovou škodu na 20 tisíc korun.
-mik-

Myslelo se i na sex. Hlavní cenu za nejlepší masku Majálesu
2010 získala antikoncepční pilulka z Reálného gymnázia.
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Meda Mládková podporuje Zelené

Minulou středu podpořila
Stranu zelených svou účastí na
startu volební kampaně v Olomouckém kraji paní Meda
Mládková, známá mecenáška
umění a vážená osobnost kulturního dění v České republice.
Meda Mládková přišla na setkání s olomouckými Zelenými s
nálepkou ZELENÁ JE DOBRÁ
na pravém rukávu růžového kostýmu. V Olomouci ji přivítal
předseda krajské organizace Jiří
Roubík a také předsedkyně olomoucké organizace Zelených
Edita Hrstková. Meda Mládková jasně ve svém projevu podpořila Stranu zelených a to především pro její nezkorumpovanost

a vyhraněné politické názory,
zvláště postoj Zelených v oblasti těžby v mostecké uhelné pánvi. Vyjádřila ocenění zelené politice a doporučila Zeleným zaměřit se především na mladé voliče, s odkazem na úspěšnou volební kampaň prezidenta Obamy
v amerických prezidentských
volbách. "Víte, dlouze přemýšlím, ať už o svých projektech, či postojích, rozhodnu se a
pak už jdu za svým cílem," vyjádřila se Mládková. Přízeň
Straně zelených dala najevo
svou účastí na startu celorepublikové kampaně SZ v Praze, kde
předminulou neděli přečetla pozdrav od Václava Havla.
Na závěr setkání s olomouckými

Zelenými popřála hodně úspěchů ve volbách jak Tomáši Hradilovi, který vede zelenou kandidátku v Olomouckém kraji, tak i
dvojce kandidátky, paní Danuši
Pelikánové, která prosazuje zelené názory v Prostějově.
Do parlamentních voleb paní
Meda přijede do Olomouce ještě
jednou, a to na veřejnou debatu s
občany. Má ráda hodně otázek, a
tak se na paní Mládkovou můžete připravit...
-redZleva Danuše Pelikánová z Prostějova, dvojka na krajské kandidátce Strany zelených, Meda
Mládková a Tomáš Hradil, lídr krajské
kandidátky Zelených do parlamentních voleb.

Malému Kristiánovi popřál i Večerník
Chlapec postižený spánkovou apnoe oslavil páté narozeniny
Syndrom spánkové apnoe je
závažné onemocnění, kvůli
kterému dochází k přechodné
zástavě dýchání. Syndromem
často trpí starší lidé, kterým ve
spánku „zapadá„ měkké patro. Přesto v České republice
existuje zhruba deset dětí,
které s touto nemocí musí žít už
od narození, zde je ale příčina
jejich onemocnění jiná. Ve
spánku pomáhá jejich dýchání
ventilační přístroj a celý život
musí být pod trvalým dohledem. Jedním z nich je i malý
Kristián, který už téměř rok leOslava. Malý Kristián měl z dárků upřímnou radost. Při oslavě jeho
ží v prostějovské nemocnici a v
pátých narozenin nechyběl na dětském oddělení prostějovské nemocpondělí 3. května oslavil své
nice ani Prostějovský Večerník.
páté narozeniny.
Kristián oslavil na dětském oddělení prostějovské nemocnice čky z dětského oddělení, lékařky které chlapci udělaly obrovskou
své páté narozeniny. Popřát mu a primář. Narozeninová oslava radost. Kvůli svému postižení
přišly všechny zdravotní sestři- se neobešla bez dortu a dárků, musí být chlapec 12 hodin denně

napojen na přístroj pro umělou
plicní ventilaci. Kristián je navíc
po několika neurochirurgických
operacích a je duševně retardovaný. „Přesto dělá v naší nemocnici obrovské pokroky, rozvíjí se
jeho slovní zásoba, začal mluvit
v jednoduchých větách, rozvíjí
se jemná motorika, úspěšně navštěvuje speciální předškolní zařízení, kde se jej snažíme integrovat mezi ostatní děti," říká primář
dětského oddělení prostějovské
nemocnice MUDr. Josef Tenora.
Do prostějovské nemocnice,
která je členem skupiny AGEL,
přišel chlapec 19. června loňského roku díky možnosti chronické umělé plicní ventilace,
která je jinak situována do specializovaných center velkých nemocnic. V současnosti neexistuje v České republice žádné za-

řízení, které by poskytovalo
dlouhodobou ventilační péči pro
dětské pacienty. Ve většině
případů jsou tyto děti hospitalizovány společně s dětskými pacienty, kterým je poskytována
péče urgentní. "Toto soužití nebývá vzhledem k ošetřovatelským odlišnostem vždy ideální.
Kristián musí být pod trvalým
dohledem, navíc odmítá kousat
jídlo, takže přijímá část stravy
ústy a část speciální hadičkou zavedenou do žaludku,"„ vysvětluje MUDr. Tenora.
Podle dosavadních odborných
znalostí je onemocnění neléčitelné. Na dětském oddělení prostějovské nemocnice už chlapce
přijali za svého. "Snažíme se
chlapci vytvořit rodinné zázemí
tak, aby se u nás cítil jako doma,"
uzavírá primář.
-red-

Radnice odtajnila jména osobností,
které ve středu převezmou Ceny města

Minulý týden vedení radnice
odtajnilo šestici jmen osobností, které ve středu 12.
května převezmou v obřadní
síni prostějovské radnice Ceny města Prostějova za rok
2009.
Podle místostarosty města Miroslava Pišťáka byl výběr letos
opět velmi složitý. "Vždycky je
to těžké vybírat, protože chceme ocenit občany, kteří si to
nejvíce zaslouží. Pochopitelně
vždy se jedná o složitou diskuzi o tom, zda by ve výčtu

oceněných měl být ještě ten či
onen, protože lidí, kterým patří
náš obdiv, je v tom kterém roce
určitě víc. Letos jsme se snažili
vybrat jména, která nikdo nezpochybní, ale nevylučuji, že
na seznamu mohla být ještě
dvě nebo tři jména osobností
navíc," řekl Večerníku Miroslav Pišťák.
Letos převezme ocenění za rok
2009 šest osobností. Je to méně
než v předešlých obdobích.
Znamená to, že našemu městu
ty pravé osobnosti docházejí?

"To myslím ne. I když mnoho
významných lidí nás už nedávno opustilo, jsem toho názoru,
že ještě pořád má Prostějov dostatek žijících osobností, na
které můžeme být hrdí a které
naše město proslavily. Otázkou
ale je, jestli Ceny města Prostějova má přebírat ročně pět, deset či více občanů. Podle mého
názoru by se takovým oceněním nemělo příliš plýtvat,"
myslí si Miroslav Pišťák.
Oceněnými osobnostmi jsou:
Jiří Hubený - taneční mistr.

Práce s dětmi, dlouhodobá vynikající reprezentace města.
PhDr. Karel Kavička - dlouholetá péče, studium a popis
historie stavebního vývoje a architektury nejvýznamnějších
sakrálních památek na území
města Prostějova.
Prof. PhDr. et PaedDr. Pavel
Marek, Dr. - dlouholetá publikační a ediční činnost, práce v
komisích Wolkerova Prostějova, propagace města.
František Novák - prostějovský motocyklový závodník,

trojnásobná účast na Velké
ceně Československa v Brně.
V 50. letech jako živnostník
poslán na dva roky do Jáchymova .
PhDr. Dagmar Roháčková autorská spolupráce při publikační činnosti o Prostějově od
roku 1990, spolupráce na publikaci Osobnosti Olomouckého
kraje.
Věra Vrtalová - vynikající
učitelka, která se aktivně angažovala i v dalších oblastech
společenského života. -mik-

Dnešek je Evropským dnem melanomu, nemocnice nabídne bezplatné vyšetření znamének
Nemocnice Prostějov, která je
členem skupiny AGEL, nabídne bezplatné vyšetření pigmentových znamének. V rámci akce „Evropský den melanomu„ se mohou v pondělí 10.
května od 8.00 do 15.00 hodin
zájemci zdarma nechat vyšetřit na kožní ambulanci.
Počet lidí s rakovinou kůže rok
od roku stoupá. Jen za posledních třicet let vzrostl v České republice počet nemocných více
než čtyřikrát.
Prostějovská nemocnice se zapojila do pořádání Melanomového dne v České republice
od samého počátku. "Obecně
platí, že čím dříve lékař nádor

objeví, tím větší je pravděpodobnost uzdravení. Proto je velmi důležité sledovat svá
znaménka," říká primářka kožní
ambulance MUDr. Marcela
Rozkošová (na snímku) a dodává, že cílem akce je naučit širokou veřejnost samovyšetření
kůže, upozornit na základní pravidla ochrany před slunečním
zářením, eventuelně přispět
včas k odhalení maligního melanomu, který patří mezi nejnebezpečnější formy rakoviny.
Maligní melanom stále zůstává
jedním z nejčastějších zhoubných nádorů, jehož výskyt se
stále zvyšuje zejména u mladých lidí. Nejvyšší nárůst je po-

zorován u žen ve věku 10 - 29
let. Na vině je mimo jiné změna
životního stylu, neboť Češi
častěji jezdí na dovolenou za
sluncem a chodí do solárií.
"Mnoho lidí dnes považuje
opálenou kůži za symbol atraktivity, nicméně opak je pravdou.
Opálená kůže je známkou
obranné reakce kůže na sluneční
záření s cílem zmenšit riziko poškození," vysvětluje primářka.
Nejčastější forma maligního
melanomu tzv. „povrchově se
šířící melanom„ se vyvíjí relativně pomalu, často trvá i velmi
dlouho než přejde do fáze generalizace. "S pokročilejším onemocněním klesá šance na uzdra-

vení. Proto je důležitý včasný
záchyt onemocnění, který je
možný pouze pravidelným a důkladným kontrolováním vzhledu pokožky," objasňuje MUDr.
Rozkošová a dodává, že právě
kožní ambulance prostějovské
nemocnice získaly v roce 2007
Certifikát centra prevence kožních nádorů, který jim byl udělen nadačním fondem pro podporu výzkumu, prevence a léčby
rakoviny kůže.
Jubilejní desátý ročník Evropského dne melanomu upozorní
širokou českou, ale i evropskou
veřejnost, na rizika rakoviny kůže i na způsoby, jak těmto rizikům předcházet. Za uplynulých

devět ročníků se v České republice nechalo vyšetřit zhruba 36
tisíc lidí, přičemž se podařilo zachránit nejméně 117 lidských
životů. V loňském roce se do akce zapojilo hned 26 evropských
zemí.
-red-

Prostějované uctili památku obětí II. světové války
V pátek se na Městském hřbitově v Prostějově uskutečnil
pietní akt k uctění památky
obětí 2. světové války v souvislosti s 65. výročím konce této
nejstrašlivější války v historii
lidstva. Pietního aktu se
zúčastnili zástupci radnice,
armády, policie a mnoha společenských organizací.
"Vzpomínky na válku mohou
pro každého z nás z té starší generace znamenat něco jiného.
Pochopitelně, v květnu 1945 zavládla mezi lidmi obrovská euforie z toho, že hitlerovský útlak
skončil, že spojenci i demokracie zvítězila. Posléze ale pro řadu lidí, kteří se aktivně podíleli
na bojích proti fašismu, přišla

nečekaná "odplata" formou útisku a perzekuce od tehdejšího
komunistického režimu. A za to
neseme určitým způsobem míru
zodpovědnosti všichni, ale pochopitelně především ti, kteří teror proti hlavně západním vojákům spustili. Takže v souvislosti s oslavami konce druhé
světové války musíme nutně
vzpomenout i na oběti těch, kteří zahynuli v komunistickém režimu," uvedl Miroslav Pišťák,
místostarosta města.
Mnoho lidí a zejména těch mladších se stále domnívá, že Prostějovu se druhá světová válka
vyhnula. "No, vyhnula se tím,
že tady skutečně neprobíhaly
žádné intenzivní boje. Já jako

Pieta. Památku obětí II. světové války uctili v Prostějově na hřbitově u pietního místa představitelé města, armády, policie i celé
řady společenských organizací.

šestileté dítě si ale například pamatuji nesmyslné bombardování města sovětskými letadly
na konci války. Je ale pravda, že
Prostějov se vyhnul některým
hrůzám, které se staly v jiných
obcích tehdejšího Protektorátu.
Mám tím na mysli Lidice, Ležáky a třeba i Javoříčko. Na
druhé straně ovšem Prostějov
rozhodně nezůstal stranou. Řada našich občanů bojovala na
frontách, ať už té západní či
východní. Nespočet Prostějovanů zahynulo v koncentračních táborech. Takže bych rozhodně netvrdil, že Prostějova se
válka netýkala nebo se mu vyhnula," dodal Miroslav Pišťák.
-mik-
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 10. 5. DO 16.5.2010:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za
bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 15. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy v pondělí a ve čtvrtek ve 21. 30 hodin. V pátek bude
Měsíc v novu.
Ve středu v 15. 30 hodin pohádka HVĚZDNÝ SEN.
Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátku výše zmíněných pozorování.
KLUB HVĚZDÁRNÍČEK přivítá stávající i nové členy
ve věku do 10 let ve středu v 16. 30 hodin.
KLUB GEMINI přivítá stávající i nové členy ve věku 11
– 20 roků ve čtvrtek ve 21. 30 hodin.
AKTUÁLNÍ STAV KVALITY OVZDUŠÍ V PROSTĚJOVĚ na http://www.chmi.cz/uoco/isko/isko2/exce
ed/class/actual_hour_data_CZ.html. Podívejte se co
právě vdechujete!
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VYHRAJ POUKAZ NA TÁBOR, MŮŽEŠ SE UČIT
ANGLICKY, NEBO HRAČKY OD FILIPA,
ČI SE TĚŠ DO MOJÍ ŠKOLIČKY!
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Děti, pozor! Už dnes startuje
VELKÁ SOUTĚŽ Večerníku

A je to tady! Jak jsme avizovali
před týdnem, tak také činíme.
U příležitosti Mezinárodního
dne dětí, který se každoročně
slaví 1. června, se PROSTĚJOVSKÝ Večerník rozhodl ve
spolupráci se třemi partnery
uspořádat „Velkou dětskou
soutěž“ s příznačným podtitulem „VEČERNÍČEK“. Čtyřkolové klání je určeno všem dětem
předškolního i školního věku
bez rozdílu a vyhrát v něm můžete zajímavé, užitečné a atraktivní ceny, které budeme rozdělovat jak každý týden, tak především při finálovém dějství,
jímž celá soutěž vyvrcholí 31.
května. Takže, holky a kluci, pozor - začínáme PRÁVĚ DNES!
Už za necelý měsíc nastane ten velký den, kdy si všichni připomeneme existenci našich leckdy zlobivých, ale přesto milých ratolestí.
Naše redakce se rozhodla nezůstat
letos jen tak nečinná a ke Dni dětí
připravila jedno speciální překvapení: VELKOU DĚTSKOU
SOUTĚŽ - „VEČERNÍČEK“.
Jak jsme již předznamenali, určena
je bez rozdílu věku všem dětem.
Partnery projektu se stali: jazyková
škola „ANGLIČTINA PRO
DĚTI PROSTĚJOV“ na Žižkově náměstí, prodejna „HRAČKY U FILIPA“, sídlící v prostějovské ulici Újezd a nově otevřená

instituce pro hlídání, ale i vzdělávání dětí „MOJE ŠKOLIČKA“, kterou najdete v prostorách ZŠ Dr. Horáka. Právě tyto firmy věnovaly hodnotné ceny, o
které se bude zápolit prakticky celý květen. Ve hře jsou například
poukaz na příměstský jazykový
tábor v hodnotě 2500 korun či
týdenní pobyt v Mojí školičce s
výukou hudební výchovy, plavání
a keramiky v celkové hodnotě
1250 korun. K hlavním cenám
bude patřit i vybraná hračka v
hodnotě 1000 korun! Vyhrát se
ale dá řada dalších cen nejrůznějšího sortimentu. Připraveny jsou
nejrůznější hračky, známé knížky,
ale třeba i předplatné našeho týdeníku. Navíc se můžete každý týden
skvěle pobavit. Čekají na vás totiž
nejrůznější kvízy s jazykovými či
vědomostními otázkami, doplňovačky pro chytré hlavičky, logické
i vtipné hádanky, omalovánky a
další výtvarné možnosti. Všechno
pěkně postupně...
Pravidla a podmínky pro účast
v soutěži jsou jednoduchá. „VEČERNÍČEK“ nabízí hned tři
kola plus finálové dějství. Soutě-

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY A HÁDANKA PRO 1. TÝDEN
„VEČERNÍČKU“:
1) Angličtina pro děti Prostějov je součástí mezinárodní sítě jazykových škol. Mezinárodní organizace nese jméno své zakladatelky. Jak se tato slavná britská pedagožka jmenuje?
2) Které dětské jméno se objevuje v názvu prodejny hraček, jenž
sídlí v prostějovské ulici Újezd?
3) V jakém měsíci začínají a v jakém končí letní prázdniny? Odpověď je nutné napsat anglicky.
4) Když potřebujete pohlídat své dítě, zavoláte do „Mojí školičky“.
Kde ji najdete?
5) Angličtina pro děti vyučuje žáky různého věku. Kolik let mohou
mít nejmladší a kolik nejstarší děti, které se přihlásí do kurzů?
Správné odpovědi na soutěžní
Hádanka otázky plus vyřešenou hádanDoplň správný ku zasílejte na adresu Prostějovobrázek místo ského Večerníku, Olomoucká 10,
Prostějov, telefonujte na číslo 582
otazníku.
333 433 nebo pošlete e-mail: inzerce@vecernikpv.cz a to do
pátku 14. května 2010. UVEĎTE VĚK SOUTĚŽÍCÍHO DÍTĚTE! Jména tří výherců zveřejníme již v příštím vydání, které
vyjde17. května 2010, kde také najdete soutěžní kolo „VEČERNÍČKU“ s pořadovým číslem dvě!

žit přitom můžete jak v dlouhodobém pojetí po celý květen, tak i
samostatně v jednotlivých dílech,
čímž se vám otevře větší šance pro
samotné finálové kolo se speciálním překvapením. Ve třech po
sobě jdoucích vydáních najdete na
stránkách našeho týdeníku pět
soutěžních otázek plus jeden doplňující bonus. Vaším úkolem bude všechny dotazy zodpovědět a
současně vyřešit hádanku, kvíz,
doplňovačku či třeba vymalovat
obrázek. Zatímco za každou správnou odpověď obdržíte do hodnocení jeden bod, správně vyřešený
bonus je oceněn hned pěti body.
Po každém kole bude vaše úspěšnost sečtena a následně tak vytvořeno pořadí, z nichž se nám vyrekturují tři výherci. V případě, že na
prvních třech místech dojde k rovnocennému bodovému zisku, rozhodne o výhercích los. Výsledky z
jednotlivých kol se budou sčítat a
ti nejúspěšnější budou mít velké
šance na hlavní výhry ve finálovém dějství, které vypukne
31. května. Jeho průběh si však
prozatím ještě necháme pod pokličkou, neboť překvapení pro děti
není přece nikdy dost..
Pro ty, kteří neradi soutěží, tu
máme ještě jednu šanci navíc. Zasílat nám můžete také jakékoliv
obrázky či ruční práce s motivem
Večerníčku, v nichž může být jakýmkoliv způsobem zakomponován podtext partnerů naší soutěže.
Námětem může být večerníkovská postavička, která mluví anglicky a hraje si ve školičce s hračkami... Nejzajímavější výtvarné
návrhy oceníme.
Věříme, že se vám celý seriál soutěží „VEČERNÍČEK“ zalíbí a ten
si tak postupně najde na stránkách
našeho týdeníku své pevné místo.
Teď už ale DĚTI neváhejte a vrhněte se s chutí do toho! V redakci
čekáme na vaše odpovědi i výtvarné návrhy.
-red-

Hudební festival Léto U Vrbiček 2010 – hvězdné lahůdky

Předprodej vstupenek
za výhodné ceny zahájen!

Pláž U Vrbiček na Plumlovské přehradě také letos ožije bohatým
programem. Olympic, Mig 21, Support Lesbiens, Čechomor – to
jsou názvy jen několika kapel, výčet koncertů je daleko širší. Užijte
si Léto U Vrbiček 2010! Minulý týden byl zahájen předprodej vstupenek za výhodné zlevněné ceny!
„Oproti loňskému ročníku jsme se zaměřili na opravdu velká jména
české hudby. Již v závěru loňského roku jsme oslovili desítky kapel
a jsem rád, že letos se objeví takové hvězdy, jako je Olympic, Mig
21, Čechomor a další. S mnoha dalšími jsme v kontaktu a připravujeme jejich vystoupení v příštích ročnících. Chceme z festivalu Léto U Vrbiček udělat velkolepou tradiční akci,“ uvedl Radek Kocourek, provozovatel Pláže U Vrbiček a nositel ocenění Živnostník roku 2008 Olomouckého kraje.
Programový mix hudebních žánrů nabídne každému ten správný
šálek kávy. Seriál nedělních čajů k tanci a poslechu se skupinou Romantica, rockové a folkové kapely, mexickou noc, pro starší generaci populární dvojice Eva a Vašek. „Letos jsme upustili od klasických zábavových akcí, oproti loňskému ročníku se počet velkých
koncertů zvýšil ze čtyř na deset,“ podotkl k programu R. Kocourek.
Na závěr důležitá informace. Na všechny koncerty si již nyní můžete koupit cenově zvýhodněné vstupenky v předprodeji. Prodej vstupenek probíhá v Kavárně U Kocourka, Úprkova 7, v Knihkupectví
U radnice na nám. T. G. Masaryka a prostřednictvím internetového
portálu ticketstream.cz. Všechny důležité informace naleznete v
plakátu a na webové stránce festivalu www.letouvrbicek.cz.
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INVESTUJEME

Finanční poradenství

Co se to vlastně ve čtvrtek stalo?

Ve čtvrtek odpoledne jsme byli
na amerických trzích svědky
nevídané události, která jen tak
mimochodem stála investory
několik miliard dolarů. Všechny hlavní americké akciové indexy se zhruba ve tři čtvrtě na
tři newyorského času propadly
z v tu chvíli nelichotivých -3%
na téměř -10%. Index nejkvalitnějších akcií, tzv. blue-chips,
Dow Jones Industrial, se tak dostal po dlouhé době pod hranici
10 000 bodů. V nejhlubším bodě
je to ekvivalent jednoho bilionu
dolarů = 20 biliónů korun. Tato
situace však trvala jen několik
minut a zanedlouho na tabulích
opět svítily čísla okolo -2-4%.
Zajímavé však je, že byly i ta-

kové akcie, které se bez jakéhokoli důvodu propadly na hodnotu 0,01 USD, tedy propad ve
své podstatě o 100%. Jak je to
možné, říká si běžný smrtelník?
Konkrétní důvody nejsou zatím
jasné, ale zato spekulací je více
než dost. Jedna mluví o tom, že jistý akciový trader z Citibank se
při zadávání pokynu spletl a místo v milionech kusů prodal e-mini index v miliardách kusů, burza
CME však tuto domněnku nepotvrdila. I kdyby tomu tak bylo, 7mi procentní pokles na všech indexech by to způsobilo jen těžko.
Co je však mnohem pravděpodobnější je teorie kolapsu počítačů na burzách, nebo konkrétně
systému zvaných HFT.

HFT jsou velice kontroverzní již
od svého počátku a mluví se o
nich jako o legalizované krádeži.
HFT znamená High-Frequency
Trading, nebo v češtině vysokofrekvenční obchodování. Není to
nic jiného než počítačový algoritmus, který v nanosekundách exekuuje-podává nákupní nebo prodejní elektronické příkazy na různých akciových či derivátových
burzách. Hlavní kontroverzností
je schopnost těchto systémů
předbíhat klientské limitní příkazy (limitní příkaz je takový, kdy
klient zadá maximální cenu, jakou je ochoten za danou akcii na
trhu zaplatit), čímž neumožňují
klientovi nejlepší exekuci a v
podstatě tak provádějí tzv. fron-

* Lékařská poradna: Krvácení z nosu
Krvácení z nosu - epistaxe je
častým jevem, se kterým se setkáváme. Existují dva typy krvácení z nosu - přední a zadní.
Častější a méně závažné je
přední, zadní je závažnější a
vždy si vyžaduje lékařské ošetření. Krvácení z nosu je velmi
nepříjemné a může být i nebezpečné, i když jen zřídka fatální.
Přesto statistiky udávají, že asi 4
z 2,4 milionu úmrtí připadá
právě na krvácení z nosu. Nejznámější úmrtí související s
epistaxí, jak víme z dějepisu, je
smrt Attily Huna, který zemřel
o svatební noci v důsledku masivního krvácení po přílišné
konzumaci alkoholu.

Jaké jsou příčiny epistaxe?
Můžeme je rozdělit na místní a
celkové. K těm místním patří zlomeniny nosu, cizí tělesa v nose,
venectasie nosní sliznice, vychýlení nosní přepážky nebo její
perforace či jiné deformity, užívání
lokálních léků, operace, nosní kanyly a také nádorová onemocnění
(nejčastěji angiofibromy, ale i novotvary zhoubné, kde krvácení z
nosu v bývá často prvním projevem jejich přítomnosti) a někdy
není příčina postižitelná - hlavně u
dětí. Systémové příčiny jsou infekční nemoci, alergie, vysoký tlak
krevní, poruchy srážení krve, nadužívání alkoholu (vasodilatace),
krevní onemocnění, cévní nemoci

a vliv některých léčiv - acylpyrin,
ibuprofen, warfarin. Epistaxe postihuje až 60% populace s maximem výskytu u mladších deseti let
a starších padesáti let a vyskytuje
se častěji u mužů než u žen. Spontánní krvácení bývá častější a
závažnější u starších pacientů a to
pro kombinaci více nepříznivých
okolností (obvykle vyšší tlak
krevní, užívání léků ovlivňujících
koagulaci, sliznice jsou tenčí a
sušší, cévy křehčí a možnost kontroly krvácená je tím značně
snížena).
Co dělat při krvácení z nosu?
Stisknout přední křídlo nosní po
dobu 5 minut. Tlak by měl být
pevný, a pokud se krvácení neza-

trunning, což je nelegální činnost.
Je to ale těžko dokazatelné a tak
se regulátoři už téměř rok dohadují, jak k tomuto problému přistoupit. Tyto počítačové algoritmy banky používají téměř výhradně jako obchodní systémy,
které vytvářejí na trhu likviditu a
jejich činnost je zodpovědná za
zhruba 50% všech obchodů na
NYSE (Newyorská akciová burza). Algoritmy jsou většinou nastaveny tak, že berou v úvahu
různé tržní dění (měny, dluhopisy, akcie, komodity) a na základě
tohoto dění vydávají příkazy k
nákupu a prodeji. Včera s vysokou pravděpodobností nastala situace, kdy většina těchto algoritmizovaných obchodníků vydala
ve stejnou chvíli prodejní signály,
které je poslaly na jednu stranu trhu. Pokud však všichni chtějí prodávat, a není nikdo, kdo by nakoupil, dostáváme se do situace,
kdy z trhu naprosto vyprchá likvidita. Systémy pak za každou cenu
chtějí prodat a tak snižují automaticky cenu níže a níže. Problém je
ten, že vše se děje během několi-

ka nanosekund a běžné lidské
oko nemůže stihnout něco takového zaznamenat, natož tak reagovat a dávat nákupní pokyny.
Konkrétní řetězec událostí je nejasný a je pod vyšetřováním SEC
a CFTC, dvou hlavních regulátorů kapitálových trhů v USA. K
propadu velkou měrou přispěly i
stop-lossy nastavené jinými tradery. Stop-loss je příkaz, který
obchodník zadává proto, aby v
případě propadu trhu byla ztráta
omezena na předem dané úrovni.
Standardně to je tak, že ve chvíli,
kdy trh dosáhne úrovně stop-lossu, pozice se automaticky uzavírá
a ztráta limituje. Problém je však
v situaci, kdy není nikdo, kdo by
tuto pozici koupil. To je stop-loss
sice aktivován, ale jeho efektivní
prodejní hodnota se nemusí ani
zdaleka rovnat té původně zadané. Včera to mohl být rozdíl i v
jednotkách procent. Běžní investoři tak zbytečně ztratili miliardy
dolarů jen díky (pravděpodobně)
chybě počítače, nebo jednoho či
více obchodníků, kteří špatně zadali obchodní příkaz. I takový
může být akciový trh. Byť některé
burzy anulují obchody, které byly
způsobeny jednou či druhou chybou, mnohým investorům to pe-

níze ji nikdy nevrátí.
Vedle toho dále trvají problémy s
Řeckem. Americké trhy včera i po
opravení chyb korigovaly více než
3% a evropský mezibankovní trh
v podstatě zmrzl ze strachu, co bude dál. Podobnou situaci jsme viděli několik dní před krachem
banky Lehman Brothers, kdy se z
kreditního trhu rapidně stáhla veškerá likvidita a bankéři tak ani nemuseli chodit do práce. Dnešní německé jednání o tom, zda schválit
či neschválit pomoc Řecku, by
mohly být rozhodujícím faktorem
o tom, co bude dál. V případě neschválení to bude velmi pravděpodobně bolestné a trhy mohou pokračovat v propadech. Pokud balíček bude schválen, mohli bychom vidět uklidnění trhů a čekání

staví, je nutno jej opakovat. Hlavu
je dobré mít mírně předkloněnou,
tím se snižuje šance na zatékání
krve do nosohltanu a na nevolnost
a zvracení při jejím spolykání. Na
kořen nosu a zátylí přikládáme led.
Vhodná může být při středním krvácení i aplikace lokálních léčiv např. gelasponu, na nosní sliznici k
podpoře koagulace. Pokud tato
jednoduchá opatření nefungují, je
nutno kontaktovat ORL specialistu. Lékař provede buďto chemokoagulaci - např. roztokem
kyseliny trichloroctové nebo elektrokoagulaci. U výraznějších krvácení je obvykle nutné přistoupit
ke zhotovení přední mastné tamponády, která zajistí dostatečnou
kompresi poškozené cévy. Obvaz
je v nose nutno ponechat 48 hodin
a je nutné týden dodržovat přede-

psaná režimová opatření, aby
došlo k pevnému uzavření krvácející cévy. U nekontrolovatelných krvácení je nutná
hospitalizace se zhotovením tzv.
zadní, velmi pevné tamponády.
Naprostá většina krvácení je naštěstí z přední třetiny nosní a to nejčastěji z předního septa z oblasti
tzv. Kiesselbachovy pleteně a jejich ošetření není komplikované a
terapie je velmi účinná. Zadní krvácení je mohutnější a hůře se
kontroluje a vždy vyžaduje odborný zásah a maximální péči obvykle v nemocnici. Léčebný režim
je nutno dodržet vždy. Znamená to
nejméně týden fyzického klidu,
bez příjmu horkých nápojů či potravin a horkých koupelí, bez
užívání léků, které mohou krvácení opět vyvolat (např. ibupro-

fen, acylpyrin). Po odstranění tam- cienta s řadou potíží a pestrou meponády je nutné důkladně pečovat dikací. Krevní ztráty při epistaxi
o poškozenou nosní sliznici - mi- nelze nikdy podceňovat.
nerální spreje, indiferentní masti.
Nepodceňujte krvácení z nosu!
Krvácení z nosu je stav stresující a
ošetření je často velmi nepříjemné.
Ve většině případů se jedná o krvácení nezávažná. Ale jsou i situace velmi nebezpečné, které
nemohou být podceněny. Zejména
u starších pacientů s dalšími komplikujícími onemocněními musíme být velmi opatrní. Pokud
opakovaně krvácíte z nosu, je
nutné vyhledat ORL specialistu a
snažit se zjistit zdroj a příčinu krvácení. Při výrazných krváceních,
která se v domácích podmínkách
MUDr. Jitka Šťastníková,
nedaří uspokojivě zastavit, je
ORL ambulance,
dobré situaci příliš neprodlužovat,
Trávnická 2, Prostějov
zejména jedná-li se o staršího pa-

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Plumlov
Dne: 24. 5. 2010 od 7:15 do 15:00
hod. Vypnutá oblast: část obce Plumlov s celými ulicemi: Bezručova
včeně kiosku na pláži U Lázničků,
Pod Kostelem, Fučíkova, Dukelská,
Partyzánská, Příční, Ztracená, Hyblova, Krátká, Wolkerova, Sokolovská,
Na Stráži, Sadová, V.B. Plumlovské,
Podzámčí, Běliska, Na Hrázi. Část
ulic: Sv. Čecha od kostela po č. 228 a
201, Rudé armády od Mostkovic po
tel. ústřednu a školu včetně.
Obec: Laškov
Dne: 24. 5 .2010 od 10:30 do 13:15
hod. Vypnutá oblast: část obce Laškov od hasičské zbrojnice po č.60 a

dále po č. 51 + farma ZD.
Obec: Dětkovice
Dne: 26. 5. 2010 od 8:00 do 10:30
hod. Vypnutá oblast: část obce Dětkovice u vodárny od č. 90 po č. 45
dále po č. 75, 66, 157, 28, 35, 36, 38,
39, 156, 192.
Obec: Plumlov – kemp Žralok
Dne: 26. 5 .2010 od 10:30 do 13:15
hod. Vypnutá oblast: Autokemp Žralok Plumlov.
Obec: Milkov
Dne: 26. 5. 2010 od 7:30 do 10:15
hod. Vypnutá oblast: celá obec Milkov mimo areál farmy. Dne: 26. 5.
2010 od 10:30 do 13:15 hod. Vypnutá oblast: celý areál farmy Milkov.
Obec: Mořice
Dne: 26. 5. 2010 od 11:00 do 14:00
hod. Vypnutá oblast: část obce Mořice - oboustranně zástavba RD podém
místní komunikace od č. 154 po č.178
vč. novostaveb RD.

Obec: Vranovice
Dne: 28. 5. 2010 od 7:30 do 15:00
hod. Vypnutá oblast: část obce Vranovice - ve směru od Vincencova
oboustranně zástavba RD, pravá strana po č.p. 17, levá strana po konec obce směr Dětkovice s č.64 vč. přilehlých uliček, hostince, kostela.
Obec: Myslejovice
Dne: 28. 5. 2010 od 7:30 do 10:15
hod. Vypnutá oblast: část obce Myslejovice - celá lokalita RD "Na březince" od č.48, 90 po konec s č. 132,
dále zástavba RD podél komunikace
od č. 57 a 76 (ve středu obce) po konec obce směr chaty č. 97, 121 (Vojenské lesy) vč. přilehlých uliček,
chat, mimo č.p. 74 a 78.
Obec: Křenůvky -chaty
Dne: 28. 5 .2010 od 10:30 do 13:15
hod. Vypnutá oblast: celá chatová lokalita u obce Křenůvky vč. hájovny.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Pavel Holík učil, jak použít defibrilátor
Minulý týden učil Pavel Holík (na
snímku), ředitel prostějovské
záchranky, pracovníky TK Plus, jak
používat automatický externí defibrilátor. Školení se účastnili trenéři,
maséři, fyzioterapeuté a lékaři, kteří
denně přicházejí do styku se sportovci.
Společnost TK Plus přístroj, který v
případě náhlé srdeční zástavy může zachránit život, zakoupila nejen pro profesionální a rekreační sportovce, bude
k dispozici také v hale při utkáních volejbalistek a basketbalistů, hrajících nejvyšší ligovou soutěž. Přístroj obnoví
srdeční činnost elektrickým výbojem,
jeho výhodou je intuitivní obsluha, obsluhovat se jej naučí i nezdravotnický
personál. „Defibrilátor minimalizuje riziko poškození zdraví, či náhlého úmrtí.
V minulých týdnech jsme ve zprávách
sledovali, jak na vítkovickém zimním
stadionu zemřel fanoušek hokejového
týmu. Z tohoto pohledu si cením toho,
že tento přístroj bude i při basketbalových a volejbalových utkáních k dispozici,“ uvedl Pavel Holík. Připomeňme,
že podobný přístroj má ve výbavě i Městská policie v Prostějově.
-bp-
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na to, jak dopadnou ostatní země z
periferie eurozóny. Ať to dopadne
jakkoliv, čeká nás zajímavých pár
měsíců. Navíc v pátek čekáme na
data z USA, kde uvidíme především nové čtení nezaměstnanosti,
které by navzdory všemu mělo být
pozitivní. Oči všech však směřují
na německý parlament a další
případné kroky v evropské dluhové krizi.
Obrázek: Index DJIA
Jan Mynář, Jiří Kučera
Všechny články nejen
k investicím, ale i k financování
bydlení naleznete na
www.sophia.cz/prostejov, dotazy
nám zasílejte na mail:
prostejov@sophia.cz
Odpoví Vám i hypotéční makléři:
Jaroslav Šimek a Milan Ponča
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Turecké pohledy studentů zdravotnické školy

Již jsme vás informovali o projektu prostějovské zdravotnické
školy, která spolupracuje se školou podobného typu v tureckém
městě Hopa. Dnes přinášíme fotografie z cesty a přidáváme několik postřehů cestovatelů.
Místní lidé jsou mimořádně bezprostřední a spontání, tanec je přirozenou součástí jejich osobnosti.
Rádi se baví, ale mají úžasnou disciplínu, takže zábavu umí včas
ukončit a nic jim neříkají „výdo-

bytky civilizace„ nikotin a alkohol,
který je rovnou zapovězen vírou.
Jsou hrdi na svoji vlast na svého
prvního prezidenta Mustafu Kemala Atatürka, vlajky vlají skoro
všude. Prostějovské cestovatele
vítali všude velmi srdečně, vyptávali se na vše z naší republiky a
chtěli se pochlubit zase vším
svým.
Naši turisté například viděli továrnu na zpracování čaje, skalní
chrám z byzantského období, part-

nerskou školu, několik základních
škol a jednu mateřskou, zdravotnická zařízení, kde došlo i na praktickou výměnu zkušeností ze zdravotnické výuky.
Dle slov ředitelky školy Ivany Hemerkové byla cesta určitě obohacením jak pro její kolegy, tak i
žáky a rodí se zde podle ní velmi
zajímavé partnerství a jak sama
věří, i přátelství s nám zatím stále
hodně exotickým světem.
M. Mokroš

Mezi dětičkami. Studentky Střední zdravotnické školy v Prostějově navštívili v Turecku i mateřskou školu.

Poučné. Nové přátele si naši studenti našli i při exkurzi v továrně na zpracování čaje

Vyberte si film na Prostějovské léto!
Program Prostějovského léta se
začíná rýsovat. Po loňském
úspěchu bude součástí prázdninových čtvrtků také promítání
filmů ve Smetanových sadech.
Dva z nich si mohou vybrat sami
diváci - návštěvníci.
"Až do 25. června mohou diváci
hlasovat a volit dva z nabídky čtrnácti snímků. Jde nám zejména o
to, aby večerní projekce skutečně
přilákala co nejvíce návštěvníků,"
uvedla jedna z organizátorek Prostějovského léta Martina Drmolová z oddělení DUHA.
A jaká je nabídka projekce? Tvoří
ji tyto filmy:
- Dědictví aneb Kurvahošigutentag
- Jízda
- Máj

- Vy nám taky, šéfe
- Prázdniny pana Beana
- Vášeň a cit
- Obsluhoval jsem anglického
krále
- Kameňák 1
- Kameňák 2
- Kameňák 3
- Slunce, seno, jahody
- Slunce, seno a pár facek
- Slunce, seno, erotika
- Gympl
Hlasujte do 25. června 2010 elektronicky na adresu: martina.drmolova@prostejov.eu nebo
volejte na bezplatnou linku 800
900 001.

Miroslav Kalousek představil
krajskou kandidátku TOP09

Vedle Miroslava Kalouska Jitka Chalánková, lídr TOP09 v Olomouckém kraji
ště nějaký čas. Trend je ale jednoznačný. Situace, kdy stát nesestavuje
vyrovnané rozpočty dokonce ani v
době růstu, je problém. Chceme si v
dohledné době přestat půjčovat na
svůj provoz. TOP 09 je jediná strana,
která dává jasný výhled na konec
„tunelu“. Žádná jiná strana to nenabízí. Osočují nás z pravicového populismu, my ale chceme hospodařit
tak jako normálně fungující domácnost.“
-fer-

www.vecernikpv.cz

čné. Před volbami to sice slibují
všichni, ale zatím se to nikdy nepodařilo. Dále je potřeba změnit systémová opatření. Nesmí existovat
ekonomicky srovnatelná alternativa
ke slovu pracovat. Je udržitelné a
ufinancovatelné, aby polovina obyvatelstva byla „sociálně potřebná“ a
brala dávky? Pro tu druhou polovinu
občanů je to demotivující. Třetí oblast lze uvést otázkou: Jdeme cestou
Řecka? Odpověď zní: Ano, byť je je-

Najdete nás na webové adrese:

Místopředseda TOP09 Miroslav
Kalousek zavítal ve středu na pracovní návštěvu Olomouckého kraje.
Program jeho návštěvy byl bohatý.
Miroslav Kalousek se sešel s představiteli hospodářských komor v
Přerově, Olomouci i Prostějově.
Hlavním cílem, proč místopředseda
TOP09 do kraje přijel, však bylo
představení kandidátky TOP09 pro
Olomoucký kraj. „V kraji se podařilo sestavit kvalitní kandidátní listinu,“ uvedl při slavnostním obědě v
olomoucké Vila Primavesi Miroslav
Kalousek. „Nesoustředíme se jen na
volby do Poslanecké sněmovny,
stejnou důležitost přikládáme i podzimním komunálním volbám. Nejsme, jak rádi zdůrazňují někteří naši oponenti, projekt na jedno použití,“ zdůraznil Kalousek.
O podmínkách pro podnikání a makroekonomice hovořil i se členy
Okresní hospodářské komory v Prostějově. „Je třeba zjednodušit administrativu včetně správy daní, odstranit duplicity a zrušit vše zbyte-

DEN PLNÝ ZÁBAVY. Se školní
družinou při ZŠ a MŠ Melantrichova
Prostějov jsme vyrazili na velký
výlet. Děti se velmi těšily na Bongo
zábavní park v Brně. V hale se nacházela spousta atrakcí. Děti je
všechny vyzkoušely. Prožily dopoledne plné zábavy, pohybu a nejrůznějších her. Překonávaly různé
překážky a zvyšovaly si tak svoje sebevědomí. Moc se dětem líbila lezecká stěna a skutečně se vyřádily.
Dalším překvapením pro děti cestou
zpět byla návštěva ZOO parku ve Vyškově. Zde děti strávily odpoledne
mezi zvířátky. Výlet se nám vydařil a
těšíme se na další.
Květoslava Klevetová

OBRAZEM

Region
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REGION
BOWLING V KOSTELCI
PRASKAL VE ŠVECH!

Ve čtvrtek 6. května bylo v restauraci BOWLING v Kostelci na Hané opravdu plno a také bylo na co
se koukat. Konal se tam totiž turnaj
v bowlingu „ O pohár poslance
parlamentu ČR Radima Fialy“, o
kterém jsme vás informovali v minulém vydání Večerníku.
Akci doprovázela dobrá nálada a
také touha po vítězství. 14 zúčastněných družstev opravdu zabojovalo a tak do finále postoupili jen ti

nejlepší. Mezi nimi nutno zmínit i
družstvo Radima Fialy, které se
umístilo na 4. místě. Jako první se
však umístili mistři „STK Seloutky“
ze Seloutek, jak už napovídá i název týmu, druhé skončilo družstvo
„Koule“ a jako třetí „Fotbalisti“ z
Kostelce na Hané. Celá akce tak
předčila své očekávání a doufejme,
že se znovu uskuteční i příští rok.
-red-

OBRAZEM
V sobotu se v kostele ve Vřesovicích konala smírná bohoslužba na počest památky nevinných obětí všech světových válek. Po obřadu se hosté přesunuli
k posezení na zdejší obecní úřad. Na snímku v diskuzi zleva Josef Knichal, vojenský
kaplan, Pavel Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje a Josef Fica, starosta
Vřesovic.
-bp-
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Čtyřnohá slečna čeká na své jméno. Zkuste nějaké vymyslet! Za divadelním svátkem v Němčicích nad Hanou spadla poslední opona
Pojmenovat hříbátko není jenom tak. Jméno ho bude provázet celý život a tak trochu záleží i
na tom, jak bude příjemné jezdci, který by někdy v budoucnu
chtěl usednout do sedla. Takže
budoucnost hříběcí princezny
může být tak trochu i ve vašich
rukou. Stačí jen vymyslet to pravé jméno.
„Zatím se nám na hřebčíně narodilo osm hříbátek. Poslední ještě čekáme v polovině června,“ prozradila Večerníku ředitelka Hřebčína
Murhof v Jesenci Lenka Melichar.
Na hřebčín jsme se samozřejmě nevydali poprvé, možná si leckdo
vzpomene, že jméno pro hříbátko
jsme ve Večerníku hledali už i v
předchozích dvou letech. Po Pavučince před dvěma roky a loňské Večernici, čeká na svoje jméno další
slečna. A nutno podotknout, že ne
tak ledasjaká, její maminka Dakota
dovezla vloni na podzim ve svém
sedle Slávku Pustajovou do pomyslného vítězného cíle zdejšího Huberta. „Tatínkem je náš hřebec Ladinos, takže je to po všech směrech
NAŠE hříbátko. Narodila se 5.

Tak jaké jméno dáte hříběcí
princezně? Možností se nabízí spousta, to pravé bude
ale jenom jedno!
března,“ přidává bližší informace.
A jak tedy princeznu pojmenovat?
Samozřejmě je potřeba si stanovit
nějaké zásady, aby to nebylo zase
tak úplně jednoduché. „U nás ctíme
pravidlo, že jméno hříběte začíná
stejným písmenem, jaké je počáteční ve jméně matky. Ale jsou i ji-

ná pravidla, kterým pro změnu dávají přednost jiní chovatelé,“ vysvětluje Lenka Melichar. Protentokrát budeme tuto zásadu ctít taktéž,
z čehož vyplývá, že zatím neexistující jméno by mělo začínat písmenem ‚D‘. Nic víc, nic míň. Máte tedy příležitost popustit uzdu své fan-

tazie a vybrat jméno, které by podle vás nejvíce této nohaté rošťandě
slušelo.
Kritéria jsou tedy vyjasněna, zbývá
ještě také říct, co za to! „Kmotra nebo kmotřenku pozveme k nám na
hřebčín. U křtu samozřejmě nesmí
chybět. Jako dárek dostane také tři
volné výukové hodiny v naší jezdecké škole,“ nabízí Lenka Melichar odměnu pro toho, kdo vymyslí jméno, které nakonec bude vepsáno do křestního listu hříbátka.
„Jistěže máme zaběhnutý rituál, jakým většina jmen našich hříbátek
vzniká. V první řadě má vždycky
přednostní právo pojmenovat nového potomka ten, kdo má k jeho
matce nějaký blízký vztah. Všechny ‚maminky‘, pokud zrovna nejsou vázány mateřskými povinnostmi, jsou k dispozici jezdcům v
naší jezdecké škole, takže o nějakou tu spřízněnou duši, se kterou
si nejen při výuce padnou do oka,
rozhodně u žádné z nich není nouze,“ vysvětluje ředitelka hřebčína,
jak to u nich chodí a pokračuje:
„Jméno pro hříbátko s Večerníkem hledáme už třetím rokem a

pokaždé je překvapivé, co všechno je možné do takového jména
vložit. Něha, romantika, některá
jsou mazlivá, jiná naopak působí
důstojně, až aristokraticky. Záleží
vždycky na tom, s čím si kdo koně
ve svém světě koně spojí.“ Je to
podle ní vždycky takový zvláštní
pohled zvenčí, který je pro lidi od
koní příjemným zpestřením.
Času na rozmyšlenou zatím máte
dost, uzávěrka je 20. května, ale
jak známo, nemá asi smysl nějak
dlouze přemýšlet a vyšperkovávat, tím nejlepší a nejupřímnějším
bývá i v tomto případě jméno, které vás napadne jako první. Což
ovšem nevylučuje, že jmen můžete nabídnout i několik, a zvýšit tím
i svoje šance, že některé z nich bude vybráno. Své návrhy posílejte
do naší redakce. Konečný výběr
ovšem samozřejmě necháme na
Lence Melichar. Té po uzávěrce
všechna jména předáme a bude
pouze na ní, pro které se rozhodne.
Jak to nakonec dopadne, vám určitě prozradíme a následný křest si
v žádném případě nenecháme ujít.
-MiH-

V Němčicích nad Hanou skončil další úspěšný ročník amatérské divadelní přehlídky
Hanácký divadelní máj, která
víc než tři desítky let přináší
milovníkům divadla nevšední
zážitky. Spadla poslední opona,
utichl potlesk diváků, pohasla
světla ramp. Čtrnáctka amatérských divadelních souborů
vyslechla rozhodnutí poroty,
kdo pojede na národní přehlídky do Rakovníka a Vysokého nad Jizerou.
Na celý týden se proměnilo kino
Oko na divadelní sál, kde se střídaly dopoledne, odpoledne i
večer amatérské divadelní soubory a spolky se svými komediemi, pohádkami i dramaty.
Hanácký divadelní máj si za víc

Ve Ptení čarodějnice nakonec neupálili
Poslední duben je spojován s
dávným rituálem pálení čarodějnic. Dějiště tajemných sabatů se z
Petrových kamenů už dávno přeneslo takřka do všech míst v našich zemích. Filipojakubskou noc
si připomněli také v ptenské škole. Zdejší čarodějnice nakonec ale
vyvázly se zdravou kůží.
Už od pátečního rána se ptenská
škola proměnila v čarodějnickou
akademii. „Při vyučování jsme si
také procvičovali vhodné čarodějnické tance a magické formule,“
prozradila nám rozšířenou náplň
školních osnov Kateřina Mikšíková, která se pro ten den stala nejen
pro své čtvrťáky Vznešenou Ankřietou. Samo sebou si k tabuli přinesla také rákosku a další čarodějnic-

ké nezbytnosti, nicméně jak s
úsměvem přiznává, že by byly děti
hodnější, se v žádném případě říct
nedá…
Tím ovšem čarodějnický den rozhodně neskončil. Či spíš – byla to
jenom průprava k tomu, co nejen na
žáky, ale i na jejich rodiče a učitele
čekalo i odpoledne a v podvečer.
„Byl to skutečný čarodějnický boj.
Každá z třídních učitelek v čarodějnickém kostýmu se se svojí třídou
vydala hledat poklad. Nejdřív bylo
ale nutno splnit několik úkolů, získat potřebné heslo, které pak bylo
klíčem k informaci, kde poklad ve
skutečnosti najdou,“ popisuje ve
stručnosti čarodějnickou hru o poklad. Jak dodává, součástí hry bylo
i moderní čarodějnický nástroj, kte-

rým rozhodně počítač a potažmo
internet je. Poklad nakonec našla
každá třída ve své učebně v podobě
nejroztodivnější čarodějnické havěti na bázi gumových medvídků…
Samozřejmě všechno skončilo u
čarodějnické vatry, kde se vyhlásili
vítězové a předán čarodějnický věnec s privilegiem zapálení slavnostního ohně. „Musím předeslat, že
bez mého přičinění vyhráli právě
moji čtvrťáci. Ty jsem ale pro čaro-

dějnickou hru předala Bosorce Vierušnici a Sonimíře Zdršgrešlové,
která také převzala vítězný věnec,“
uvádí věci na pravou míru Vznešená Ankřieta alias Kateřina Mikšíková. Nutno dodat, že čarodějnická
jména si pro tento případ zvolili
všichni členové pedagogického
sboru.
S úsměvem dál poznamenává, jak
se do hry o poklad nechali vtáhnout
rodiče i učitelé. „I když na přípravě
jiných akcí se výrazně podílejí žáci

z vyšších ročníků, do přípravy ‚Čarodějnic‘ jsem záměrně zapojila jen
svoji rodinu, aby si to všichni ostatní mohli pořádně užívat, což se zdá
se povedlo. A jestli jsem neměla
strach, že po tom všem nakonec budou chtít upálit i mě? To jsem si dala jako podmínku hned na začátku,
aby mě podobný trest nestihl mě,“
usmívá se Kateřina Mikšíková.
Celodenní čarování a následné opékání buřtů u čarodějnického ohně
zmohlo děti natolik, že bez jakéhokoliv ponocování dobrovolně odešly na kutě ještě dřív, než došlo ke
skutečnému pálení čarodějnic. Musíme však prozradit, že ne do svých
postýlek. „Od posledně, kdy děti
spaly ve škole při svatomartinské
noci, už zapomněly, jak je tlačila ve
spacáku tvrdá zem ve třídě. Rády si
to teď zopakovaly. Co můžu říct, že
z mé třídy zlákalo přespání ve škole víc dětí, než minule,“ popisuje závěr čarodějnického dobrodružství,
které si rozhodně pobavilo nejen
děti.
-MiH-

Upalování čarodějnic nepatří pouze k tradicím ve velkých městech,
ale i na vesnicích. Právě ve Ptení se
v poslední dubnový den konala zajímavá akce na téma: „Čarodějnice“. Program byl zahájen už ráno
ve vyučování, jelikož všechny učitelky přišly oblečeny jako čarodějnice a výuka se také zabývala především magií. Hlavní příčinou,
proč se děti kupodivu přihrnuly do
školy i odpoledne, byla hra o po-

klad, která zabrala téměř 2 hodiny
času. Spočívala v tom, že si žáci
otestovali své znalosti nejen ze školy, ale i o svých učitelích. Mezi nejtěžší z her patřilo tzv. Pexeso. Nešlo o tradiční skládání kartiček do
dvojic, ale přiřazování fotek učitelů v současnosti a z doby, kdy byli
staří asi jako my. Po skončení této
zábavné hry si děti, rodiče a učitelé
opékali společně buřty, které si na
tento den D donesli. Oheň plápolal,

rozmanitých her a úkolů. Nejvíc je
snad lákalo střílení ze vzduchovky,„
prozradila učitelka Naďa Tesaříková. Šesťáci se ponořili hluboko do
pravěku. Celé dopoledne prožili mezi tyrannosaury, stegosaury, pteranodony, brachiosaury a dalšími prehistorickými obry v Dinoparku ve
Vyškově. Sedmáci se zase vypravili
po stopách současných zvířat, v
ZOO na Kopečku u Olomouce našli
dostatek studijního materiálu. Žáci
8. a 9. tříd se rozdělili do tvůrčích dílen, které vedli odborníci z určité oblasti. U rybníka se jedna skupina dozvěděla od rybářů zajímavosti o
sladkovodních rybách a vyzkoušela
si chytání ryb, další skupina -„Včelaři„ - se sešli u včelína na zahradě
místního včelaře. „Myslivci„ zamířili na bažantnici, kde si povídali o
chovu zvěře, výcviku loveckých psů
a nakonec si opekli špekáčky. Po-

Čechomor snažil objevovat a o totéž se snaží dodnes.
Čechomorem prošla řada známých
muzikantských jmen. Původně jako host se na pódiu v polovině 90.
let začal objevovat také houslista
Karel Holas, který se nakonec stal
členem kapely, bez jehož houslového mistrovství si zvuk Čechomoru nedokáže dnes už nikdo ani
představit. Jak před časem Večerníku také prozradil před koncertem v
Konici, přítele má nejen v Konici,
ale v mládí také strávil spoustu času v nedaleké Nectavě.
Skupina Čechomor nyní míří v
rámci svého KOOPERATIVA
TOUR 2010 do amfiteátru pod
boskovickým hradem. Stejně jako
při turné v minulých letech, také ta-

to šňůra přinese peníze Pomocným
tlapkám na výchovu a výcvik asistenčních psů pro tělesně postižené.
Na koncert do Boskovic můžete

vyrazit i s lístkem od nás. Stačí,
když do pátku doručíte do redakce
odpověď na otázku, kdy je datován vznik kapely. Jméno výherce
se dozvíte příští týden.
-red-

Letecké manévry proběhly i v Kralicích na Hané

Jak nejlépe prožít svátek Země? Přece v přírodě!
V Základní škole v Němčicích nad
Hanou uspořádali ke Dni Země
projektový den prožitý v přírodě,
který nazvali „Žijeme se zvířátky
a máme je rádi.„ Každá třída měla jiný úkol s různým zaměřením.
Bylo to takové učení trochu jinak
a nejen s učiteli.
Školáci od prvňáků až po deváťáky
vyrazili na u příležitosti svátku Země
do přírody. Ti nejmladší se se zápalem pustili do nejrůznějších úkolů s
cílem získat průkaz zvířecího detektiva a podívali se na zoubek obyvatelům v místní stanici pro handicapovaná zvířátka. Druháci se vypravili
do nedalekého Vitčického lesa, kde
pozorovali jarní přírodu. „Děti ze
třetích, čtvrtých a pátých tříd si zasoutěžili. V tom nám pomohli pracovníci Domu dětí a mládeže v
Němčicích nad Hanou, kteří pro ně
připravili sportovní dopoledne plné

školákům učitelky místní mateřské školy. Všechny to moc bavilo,
tak se přidávali rodiče a ochotnický ansámbl byl na světě. Původní jednoduché dramatizace
známých pohádek postupně nahrazovaly autorské scénáře a rozrůstající se soubor se přiblížil
svou činností ochotnickému divadlu. Dnes je Divotadlo hrající
pod hlavičkou TJ Sokol Otaslavice nedílnou součástí kulturního
života v Otaslavicích.
„Jsme netypické divadlo, taková
volnější formace. Každý podzim
připravujeme novou pohádku,
která má o Vánocích premiéru
před domácími diváky, pak podle
zájmu odehrajeme reprízy v okolních obcích. Hrajeme pro děti a
hrajeme pro radost, to je naše
krédo,„ přiznal Roman Palát,
který je vůdčí osobností Divotadla.
-jp-

Chcete na Čechomor? Máme pro vás lístek!

Když se řekne Čechomor, není
vůbec zapotřebí dodávat cokoliv
jiného. Vystoupení této kapely
vždycky stojí za to. V pátek 28.
května se představí v úžasné kulise hradu v Boskovicích.
Za okamžik zrodu Čechomoru ve
svých memoárech kapela uvádí jaro roku 1988. Takže už je to úctyhodných 22 let. Z původního Čechomoru, tehdy ještě I. Českomoravské nezávislé hudební společnosti zůstal v ‚kádru‘ už jenom jeden z jeho zakladatelů – kytarista
František Černý, nic se však nezměnilo už od natočení prvního alba Dověcnosti v roce 1990, které
obsahovalo upravené lidové písně,
začalo se stmívat a děti se odebraly nikoliv však ‚notoricky‘ známé, ale
pod dohledem svých učitelů do spíš trochu pozapomenuté, které se
školy, kde si ustlaly ve svých třídách a užívaly si zábavy. Po (většinou) probdělé noci si je rodiče vyzvedli v 8 ráno. Pár minut po osmé
už byli všichni doma a po krásném V sobotu 1. května navečer byla
dni plném zážitků dospávali tuto letová hladina ve vzdušném
prostoru nad Kralicemi pekelně
nezapomenutelnou noc.
Zuzana Mohlerová, nízko.
Kamila Francová, Před místní sokolovnou si totiž
Lucie Hejlová, 8. třída daly sraz čarodějnice ze širokého
okolí. Před pátou hodinou odpoledne jich tam bylo k vidění hez-

Čarodějnice ‚poptensku‘

než tři desítky let trvání vybudoval pevné místo mezi regionálními přehlídkami ochotnických
divadel, z nichž ti nejlepší postupují do národních přehlídek amatérských
divadel.
Šestice
dětských souborů usilovala v dopoledním programu o nominaci
na národní přehlídku Popelka v
Rakovníku. Večer patřila divadelní prkna osmičce venkovských divadelních souborů, které
usilovaly o postup na Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. „Porotu tvořili
osvědčení divadelní znalci Vladimír Zajíc, Ladislav Vrchovský a
Tomáš Kraucher, ale své slovo
měla i divácká porota a klub dětského diváka. Do světa divadla láky, dopolední představení jsou
se snažíme vtáhnout právě ško- určena především jim,„ konstatovala Naďa Tesaříková. Pro děti
byl také připraven doprovodný
program. V rámci Hanáckého divadelního máje proběhlo vyhodnocení
literární
soutěže
Andersenova hvězdička pro žáky
základní školy a výtvarná soutěž
pro mateřské školky. Ti, kdo se
o divadlo zajímají nejen jako náhodní diváci, se mohli zúčastnit
třídenního semináře, který vedl
zkušený Aleš Bergman na téma
Možnosti práce režiséra s hercem
na jevištní situaci. Na němčické
přehlídce amatérských divadel
byli nakonec nejúspěšnější
Divotadlo z Otaslavic pobavilo
dětské diváky Prostějovský region zastupoval amatérský divadelní soubor Divotadlo z
Otaslavic. Soubor vznikl před
bezmála dvaceti lety. První dramatizaci pohádky zahrály před-

slední skupina se věnovala zpracování přírodních produktů. Z medu
napekli velice dobré cukroví. Pro
všechny školáky to byl zajímavý
den. Sice jim napadaly do hlaviček
nové vědomosti, ale bylo to zábavnou formou. Už několik let se Základní škola v Němčicích nad Hanou doslova před očima mění. V
březnu proběhla kolaudace dalších
zrekonstruovaných prostor, které si
mohli rodiče i veřejnost prohlédnout
o Dnu otevřených dveří. Školáci teď
mohou používat devět odborných
učeben, které jsou po celkové rekonstrukci vybaveny interaktivními tabulemi, nejmodernější technikou a
novým nábytkem. Tím jsou postupně vybavovány i kmenové třídy na
prvním stupni. A co všichni přijali s
neskrývanou radostí, to je nový výtah. Do takové školy cupitají školáci
každé ráno pěkně zvesela.
-jp-

kých pár desítek. Čarodějnický
průvod prošel celou vesnicí doprovázen místními občany. Cíl byl
v zámeckém parku, kde teprve začaly čarodějné reje. Malé i velké
čarodějnice zatančily své obřadní
tance a zasoutěžily v dovednostech, které jsou jim nejbližší. Byla

za to náležitá odměna. Počasí si
zaklely na celý večer, nespadla totiž ani kapka deště. Pestrý program byl doplněn vystoupením
skupiny Druhý dech. Po setmění
byla zapálená vatra a upálena největší kralická čarodějnice. Představení skupiny šermířů FOLLE-

TO a jejich ohňové show patřil závěr programu, který vystřídala
diskotéka. Celou akci zpříjemňovaly dobroty z grilu a udírny a další občerstvení. Členové TJ SOKOL Kralice na Hané děkují
všem účastníkům.
Lenka Zapletalová

OBRAZEM

Zahradnické centrum Marciánová z Kostelce na
Hané se úspěšně prezentovalo na výstavě Flóra
v Olomouci. V rámci pavilonu Českého zahrádkářského svazu připravili ve spolupráci se svatebním salonem Ariana z Olomouce a
Kamenictvím Hemzal z Konice expozici s názvem
„Svatba v zahradě„.
„Vytvořit dekorace a květinové aranžmá, které
by dotvořilo obraz svatebního dne, jsme si ověřili koncem zimy, kdy jsme se podíleli na úspěšném Svatební a květinovém dnu ve Smržicích.
Teď jsme využili příležitost prezentovat se na výstavišti Flora. To
byla obrovská výzva a potěšil nás
ohlas návštěvníků,„ připustil Josef
Marcián.
-jp-

Karel Sochor

SATELITY,
POČÍTAČE

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

Prodej, montáž, servis

AKCE
KE KAŽDÉMU
KOLU MRX
DÁREK

rychle, levně
LORD computer s.r.o.
Poděbradovo nám.2a
796 01 Prostějov
tel. 773 123 004,
582 331 412

10. května 2010
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Vítejte na světě

Monika Látalová
29. 4. 2010, 50 cm/3,10 kg
Smržice

Vendula Čáslavková
2. 5. 2010, 49 cm/3,45 kg
Prostějov

Robin Málek

2. 5. 2010, 53 cm/4,00 kg
Němčice nad Hanou

Sebastián Hanák

2. 5. 2010, 49 cm/3,10 kg
Grygov

Projekt v rámci Operačního programu Vzdělávaní pro konkurenceschopnost Ve středu kvítkem proti rakovině

"Nové formy výuky s podporou ICT"
Gymnázium Jiřího Wolkera
opět letos uspělo v realizaci
projektů s využitím finančních prostředků z Evropského sociálního fondu. V létě
roku 2009 byl podán projekt
v rámci Oblasti podpory 1.1
zaměřené na zvyšování kvality ve vzdělávání. Projekt byl
vybrán k financování a bude
realizován v období únor
2010 – červen 2012. Výše finančního příspěvku ze strany
Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České

republiky činí 4 914 114 korun.
Projekt má za hlavní cíl navrhnout a ověřit nové metody používání ICT ve výuce odborných i
všeobecně vzdělávacích předmětů, zapojit více učitelů do využívání ICT a tak zvýšit atraktivitu
výuky pro žáky. Cíle proto chceme dosáhnout vytvořením metodiky, materiálním zabezpečením,
vyškolením a finanční motivací
učitelů k tvorbě výukových materiálů. Namísto nákupu hotových
programů budou výukové mate-

riály tvořit sami učitelé a získají
tak potřebné zkušenosti. Vytvořená metodika bude klást důraz na
aktivní zapojení žáků do výuky.
Za tímto účelem projekt zajistí sadu notebooků s dostupem na informační zdroje. Dopad na žáky

se projeví ve zvýšení jejich kompetence v používání ICT jako
běžného pracovního nástroje pro
další studium či zaměstnání
Projekt řeší Gymnázium Jiřího
Wolkera, a Střední průmyslová
škola strojnická v Olomouci.

Plánované ukončení projektu je
30. června 2012, kdy proběhne
závěrečná konference s prezentací výstupů projektu.
Více informací naleznete na webu:
http://noveformy.gjwprostejov.cz.
Mgr. Michal Vodička

Žlutý kvítek měsíčku lékařského
bude ve středu symbolem boje
proti rakovině. Čtrnáctý ročník
Českého dne proti rakovině je letos zaměřen na rakovinu prostaty. A že to není jen záležitostí
mužů, ale i jejich manželek,
partnerek a vlastně všech žen, to
se dozvíte z letáčku, který je součástí žlutého kvítku měsíčku lékařského. Ten vám budou v Pro-

stějově a okolních městech a obcích již tradičně za 20 a více korun nabízet členky Onko klubu
Svazu postižených civilizačnímu chorobami a studentky
prostějovských středních škol.
Celostátní akci pořádá Liga proti rakovině Praha. Výtěžek z akce bude věnován na výzkum a
podporu boje proti této zákeřné
chorobě.
-red-

Knihu nechte rozečtenou
Městská knihovna Prostějov rozšiřuje svoji nabídku služeb. Čeho se týká? Pokud si chcete svou
oblíbenou knihu číst přímo v knihovně a neodnášet si ji domů, necháme vám ji odloženou u výpů-

jčního pultu. Rozečtená tam na
vás bude čekat do vaší příští
návštěvy. Od června můžete této
služby zatím využít na dětském
oddělení knihovny na Vápenici 9
v Prostějově.
-ap-

20:00
21:05
21:45
22:40

17:35
18:30
19:30

08:35
09:35
11:20
11:25
11:55
12:50
13:45
14:45
15:40
16:05
17:00

05:59 Snídaně
s Novou
Stefanie V (14)
Srdce v plamenech
Tescoma s chutí
Lenssen & spol.
Komisař Rex III (4)
Las Vegas: Kasino II (6)
Hvězdná brána III (5)
4400 IV (5)
Krok za krokem IV (16)
Vražedná čísla IV (8)
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Zákon a pořádek
Ulice (1751, 1752)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Kobra 11 XIV (10)
Víkend
Mentalista II (1)
Námořní vyšetřovací
služba V (19)

05.00 - Barvy života
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame,
pojď si hrát (35/78)
09.00 - Náměstíčko (10/10)
09.55 - Istrijské variace
10.20 - Příště u Vás
z Karlovy Studánky
10.55 - Poklad Nibelungů
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery VI
14.15 - Soudkyně Amy IV
15.00 - Kde peníze pomáhají
15.05 - Rodina a já
15.30 - Věříš si?
15.55 - Záhady Toma Wizarda
16.10 - Já a moje rodina
16.25 - Zpívánky
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Hříšní lidé Města
pražského (5/13)
20.45 - Na cestě po ...
21.20 - Reportéři ČT
22.00 - Železný kříž
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Politické spektrum
00.40 - Californication (11/12)
01.10 - McLeodovy dcery VI
01.50 - Kaleidoskop
02.15 - Náš venkov
02.35 - Sváteční slovo
02.40 - Sochař Jan Šimek
03.10 - Z metropole
03.35 - Týden v regionech
Brno
04.00 - Týden v regionech
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Pondìlí

Poker After Dark
Zátoka vášní (8, 9)
Novashopping
Áčko
Konec vysílání

05.00 - POKR
05.30 - Správy STV
06.00 - Raníček
s Dádou
06.10 - Čaroděj ze země Oz
06.35 - Včelka Mája (56/104)
07.05 - Bydlení je hra
07.25 - Experiment
07.55 - Člověk z ráje
08.20 - Historické minipříběhy
08.30 - Panorama
09.10 - Televizní klub
neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Natalie a Natalika
11.15 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Nevzdávej to
12.25 - Bílé ovce
12.40 - Satelity
13.35 - Jak (se) dobře
13.40 - Angličtina
13.50 - Film o filmu
Kuky se vrací
14.05 - Lenny, zázračný pes
15.25 - Králové
15.40 - Život na pobřeží
16.25 - Dobrodružství vědy
16.55 - Poslední dny
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Toulavá kamera
19.30 - Objektiv
20.00 - Tajemství
20.50 - Neznámí hrdinové
21.20 - Hranice
21.50 - Krásný ztráty
22.25 - Terra musica
22.55 - Film po filmu
Cinematerapie
23.10 - Film point
23.45 - Bigbít (16/42)
00.45 - Knižní svět
01.00 - Čtenářský deník...
01.10 - Základy (5/17)
01.40 - O Janáčkových
02.15 - Chvilka hudby
02.30 - Dobré ráno

06:15
- Teleshopping
06:25- Dobrodružství
Olivera Twista II (1)
06:55- Frasier IV (24)
07:20- Mňam aneb ....
08:10- Chůva k pohledání V (6)
08:55- M*A*S*H (200)
09:30- Právo a pořádek IV (22)
10:30- To je vražda, napsala VII
11:30- Případ pro Sam I (11)
12:35- M*A*S*H (201)
13:05- Deník zasloužilé matky
13:35- Zoufalé manželky III (5)
14:35- JAG III (21)
15:35- Mlha nad
zámkem Kilrush
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:25- Sport TV Prima
19:35- Chůva k pohledání V (7)
20:00- Zázraky života (8)
21:20- Jak se staví sen
22:20- Sběratelé kostí II (15)
23:20- Ochrana svědků II (15)
00:15- Wolffův revír I (11)
01:20- Volejte Věštce
03:05- Výklad snů
04:05- Na čem záleží (123)
04:30- Autosalon
05:10- Trní

23:35
00:25
01:20
01:40
02:20
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21:25
22:15
22:55
23:50
01:30
02:15
02:50
04:15
05:00

20:00

17:35
18:30
19:30

11:05
11:25
11:50
12:50
13:45
14:40
15:35
16:05
17:00

05:59
08:35
09:35

05:00
Novashopping
Snídaně s Novou
Stefanie V (15)
Překročit všechna
pravidla
Tescoma s chutí
Lenssen & spol.
Komisař Rex III (5)
Las Vegas: Kasino II (7)
Hvězdná brána III (6)
4400 IV (6)
Krok za krokem IV (17)
Vražedná čísla IV (9)
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Zákon a pořádek
Ulice (1753, 1754)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Ordinace v růžové
zahradě 2 (191)
Kriminálka New York
112
Zákon a pořádek
Svědek
Novashopping
Rady ptáka Loskutáka
Ptákoviny
Zorro: Meč a růže (34)
Novashopping

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Fort Apache
11.05 - Návštěvní den Miloslava
Šimka a Jiřího Grossmanna
v Semaforu
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery VI
14.20 - Soudkyně Amy IV
15.00 - Krásy evropského
pobřeží
15.10 - Kostičky
15.20 - Dětská záchranka v akci
15.35 - Věda je zábava (25/26)
16.00 - Pomáhejme si
16.15 - Zpívánky
16.20 - Pat a Mat (19/28)
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Letecké katastrofy III.
20.55 - Přísně tajné vraždy
21.10 - Všechnopárty
22.00 - Příliš pozdní hrdina
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Sex ve městě IV (7/18)
00.45 - McLeodovy dcery VI
01.25 - Chcete mě?
01.40 - Vltava v obrazech
02.00 - Divadlo žije!
02.25 - Terra musica
02.55 - Crescendo
03.40 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.05 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Úterý

a události (3/10)
08.20 - Kde peníze pomáhají
08.30 - Panorama
09.10 - Kosmopolis
09.40 - Devatero řemesel
10.00 - Génius přírody
10.55 - 168 hodin
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Hřiště 7
14.50 - Evropský manuál
15.10 - Vltava
v obrazech (67/86)
15.30 - Svět zázraků:
Obrázky z cest (5/6)
16.00 - MS v hokeji
2010 Německo
18.40 - We Are the World pro Haiti
18.50 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.00 - Game Page
19.25 - Alright? Alright! (9/10)
19.40 - Real Chinese (9/10)
20.00 - MS v hokeji
2010 Německo
22.40 - Q
23.10 - Pochod milionů (1/2)
00.40 - Ježek a kudrny
01.00 - Kulturní magacín
na dovolenou
01.30 - Retro
01.55 - Československý
filmový týdeník
02.10 - Osudové okamžiky
02.30 - Dobré ráno

06:15
- Teleshopping
06:25- Dobrodružství
Olivera Twista II (3)
06:55- Frasier V (2)
07:20- Mňam aneb Prima
vařečka
08:10- Chůva k pohledání V
08:55- M*A*S*H (202)
09:30- Právo a pořádek V (2)
10:30- To je vražda, napsala
11:30- Případ pro Sam I (13)
12:35- M*A*S*H (203)
13:05- Deník zasloužilé matky
13:35- Zoufalé manželky III
14:35- JAG III (23)
15:35- Muž mých snů
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:25- Sport TV Prima
19:35- Chůva k pohledání V
20:00- Přešlapy II (10)
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Džungle rtěnek II (12)
23:25- Sběratelé kostí II (16)
00:25- Hledá se táta a máma
01:30- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:15- Na čem záleží (125)
04:40- Na čem záleží (126)
05:00- TOP STAR magazín
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Ètvrtek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Vysoké nebe
11.05 - Pletky paní
Operetky (6/6)
11.40 - Děvče za všechny
peníze
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Volby 2010
14.45 - Rajské zahrady
15.10 - Willy Fog na
cestě kolem světa
15.35 - Byla jednou jedna
planeta (19/26)
16.00 - Šikulové
16.15 - Kamarád Timmy
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Nevzdávej to
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Minuta v muzeu
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Případy detektiva
Murdocha II (1/13)
20.50 - Neobyčejné životy
21.45 - Máte slovo
22.35 - Na stopě
05.00 - Člověk
23.00 - Taggart
z ráje
23.50 - Losování Šťastných
05.30 - Správy
deset a Šance milion
STV
23.55 - Sex ve městě IV (9/18)
06.00 - Čaroděj ze země Oz
00.20 - Ve stínu bohyně
06.20 - Včelka Mája (58/104)
matky země
06.45 - Pat a Mat (19/28)
01.20 - Made in Valmez
06.55 - Chcete je?
02.15 - Zatopené osudy (4/13)
07.00 - Chalupa je hra
02.35 - Hledání ztraceného
07.25 - Alright? Alright! (9/10)
času
02.55 - Hledám práci
07.40 - Real Chinese (9/10)
03.20 - Rodina a já
07.55 - Hrůzostrašný dějepis
03.40 - Malíř František Janula
08.20 - We Are the World
04.05 - Kultura v regionech
08.30 - Panorama
04.30 - Události v regionech
09.10 - Dětská záchranka
09.25 - Sportem ke štěstí
09.45 - Děti okamžiku
10.05 - Tajemství mrtvých
mužů (12/13)
05:59
05:59
10.55 - Svět zázraků:
Snídaně
Snídaně
11.35 - AZ-kvíz
s Novou
s Novou
12.00 - Kluci v akci
08:35 Stefanie V (16)
08:35 Stefanie V (17)
12.25 - Černé ovce
09:35 Ve stínu mé sestry
09:35 Loučím se, děvče
12.40 - Reportéři ČT
11:20 Tescoma s chutí
11:30 Tescoma s chutí
13.20 - Věříš si?
11:45 Komisař Rex III (6)
11:55 Komisař Rex III (7)
13.45 - Záhady Toma Wizarda 12:55 Las Vegas: Kasino II
12:50 Las Vegas:
14.00 - Věda je zábava (25/26) 13:50 Hvězdná brána III (8)
Kasino II (8)
13:45 Hvězdná brána III (7) 14.25 - Pomáhejme si
14:45 4400 IV (8)
14.45 - Chcete mě?
14:40 4400 IV (7)
15:40 Krok za krokem IV
15:35 Krok za krokem IV
15.00 - Letadlová loď
16:05 Vražedná čísla IV (11)
16:05 Vražedná čísla IV (10) 15.55 - Cyklisté a chodci
17:00 Odpolední Televizní
17:00 Odpolední Televizní 16.10 - Bojová umění
noviny
noviny
Sportovní noviny
16.40 - Silverville (5/6)
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17.10 - Diagnóza
Odpolední Počasí
17:35 Zákon a pořádek
17.25 - PORT
17:35 Zákon a pořádek
18:30 Ulice (1757, 1758)
17.55 - Přidej se
18:30 Ulice (1755, 1756)
19:30 Televizní noviny
18.10 - Nedej se
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
18.30 - Hledám práci
Sportovní noviny
Počasí
18.55 - Zprávy v českém
Počasí
20:00 Ordinace v růžové
znakovém jazyce
20:00 Comeback
zahradě 2 (192)
19.05 - Sabotáž
20:45 Dva a půl chlapa VI
21:20 Kriminálka
19.30 - Anakonda (1/8)
21:10 Dr. House VI (2)
Las Vegas IX (19)
19.45 - The Lost Secret (1/11)
22:05 Vizita (11)
22:15 Stahovák
20.00 - Pražské jaro 2010
22:45 Válka policajtů
22:50 Likvidátor
22.05 - Svobodná zóna
00:55 Kriminálka Miami
01:00 Kriminálka Miami
23.50 - Dokumentární klub:
01:35 Novashopping
01:40 Novashopping
Recepty
babičky
02:00 Mr.GS
02:05 Vizita (11)
Míny
02:25 Tabu
02:40 Rady ptáka Loskutáka
00.40 - Hraniční hlídka
03:35 Unesený (5)
03:35 Unesený (6)
04:15 Zorro: Meč a růže (35) 02.10 - Náš venkov
04:15 Zorro: Meč a růže (36)
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping
05:00 Novashopping

Støeda

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Dům plný písniček
09.40 - Chalupa
na horách Kavčích
11.00 - Cimbálová
muzika Jury Petrů
11.20 - O poklad
Anežky České
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Nejsou Češi jako Češi
14.00 - Volby 2010
15.15 - Kapitolky
o havěti (7/10)
15.25 - Malé velké hry
a události (4/10)
15.45 - Hrůzostrašný
dějepis (19/26)
16.10 - Moudronos
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Pod pokličkou
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Bradáček srdčitý
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
21.00 - Otázky Václava
05.00 - Objektiv
Moravce Speciál
05.30 - Správy STV 22.30 - Taggart
06.00 - Čaroděj
23.20 - Losování Sportky
ze země Oz (5/52)
a Šance
06.20 - Včelka Mája (57/104)
23.25 - Mistři
06.45 - Záhady Toma Wizarda
00.50 - Losování Šťastných
07.00 - Kluci v akci
deset a Šance milion
07.25 - Jak (se) dobře
00.55 - Sex ve městě IV (8/18)
digitálně naladit
01.25 - Koncert V...
07.30 - Angličtina pro nejmenší 03.05 - Přísně tajné vraždy
07.45 - Zábavná škola:
03.20 - Tanec před kamerou
Kapitolky o havěti
04.20 - U nás v Evropě
07.55 - Malé velké hry
04.30 - Události v regionech

06:15
- Teleshopping
06:25- Dobrodružství
Olivera Twista II (2)
06:55- Frasier V (1)
07:20- Mňam aneb Prima
vařečka
08:10- Chůva k pohledání V (7)
08:55- M*A*S*H (201)
09:30- Právo a pořádek V (1)
10:30- To je vražda, napsala VII
11:30- Případ pro Sam I (12)
12:35- M*A*S*H (202)
13:05- Deník zasloužilé matky
13:35- Zoufalé manželky III (6)
14:35- JAG III (22)
15:35- Setkání u řeky
17:40- Regionální zpravodajství
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:25- Sport TV Prima
19:35- Chůva k pohledání V (8)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- Ano, šéfe!
22:20- Jak chutná úspěch
22:30- Profesionálky (1)
23:30- Myšlenky zločince III
00:25- Wolffův revír I (12)
01:25- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:10- Na čem záleží (124)
04:35- S Italem v kuchyni
05:10- Trní
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Pátek
14. 5. 2010

Sobota

06:15
- Teleshopping
06:25- Dobrodružství Olivera
Twista II (4)
06:55- Frasier V (3)
07:20- Mňam aneb ...
08:10- Chůva k pohledání V
08:55- M*A*S*H (203)
09:30- Právo a pořádek V (3)
10:30- To je vražda, napsala
11:30- Případ pro Sam I (14)
12:35- M*A*S*H (204)
13:05- Deník zasloužilé matky
13:35- Zoufalé manželky III
14:35- JAG III (24)
15:35- Srdce ve větru
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:25- Sport TV Prima
19:35- Chůva k pohledání V
20:00- TOP STAR:
Hana Zagorová
21:20- Hledá se táta a máma
22:25- Chirurgové V (13)
23:25- Elektrický jezdec
01:50- Volejte Věštce
03:35- Výklad snů
04:35- Na čem záleží (127)
05:00- Receptář prima nápadů

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Lekár umierajúceho
času (4/5)
10.20 - Jak (se) dobře digitálně
naladit (7/13)
10.30 - Domácí štěstí
11.00 - Barvy života
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Volby 2010
14.45 - Rajské zahrady
15.10 - Franklin (27/52)
15.30 - Dětská hlídka (3/13)
16.00 - Ovečka
Shaun II (4/40)
16.05 - Garfield a přátelé
16.30 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Bílé ovce
18.40 - Jak to vidí děti
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Losování Euromiliony
20.00 - Bylo nás pět (5/6)
21.00 - 13. komnata
Romana Štolpy
21.35 - Uvolněte se, prosím
22.20 - Californication
22.50 - Losování Euromiliony
22.55 - Lovci
00.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.45 - Dovolená na úrovni
01.35 - Všechnopárty
02.20 - Sabotáž
02.45 - Mladí v partě (5/12)
03.20 - Dobrodružství vědy
a techniky
03.45 - Máte slovo
04.30 - Události v regionech

06:15
- Teleshopping
06:25- Dobrodružství Olivera
Twista II (5)
06:55- Frasier V (4)
07:20- Mňam aneb ...
08:10- Chůva k pohledání V
08:55- M*A*S*H (204)
09:30- Právo a pořádek V (4)
10:30- To je vražda, napsala
11:30- Případ pro Sam I (15)
12:35- M*A*S*H (205)
13:05- Deník zasloužilé
matky IV (2)
13:35- Zoufalé manželky III
14:35- JAG IV (1)
15:35- Melodie lásky
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:25- Sport TV Prima
19:35- Chůva k pohledání V
20:00- Julie Lescautová V (2)
22:20- Tango a Cash
00:30- Země mrtvých
02:20- Volejte Věštce
04:00- Na čem záleží (128)
04:25- Na čem záleží (129)
04:50- Nikdo není dokonalý

05.00 - Sama doma
05.55 - Raníček
s Dádou
06.10 - Šikulové
06.25 - Sezame, pojď si hrát
06.50 - Garfield a přátelé II
07.15 - Dětská hlídka (3/13)
07.40 - Hurá, škola!
07.55 - Pinocchio
a Vládce noci
09.20 - Ovečka Shaun II
09.25 - Film o filmu Kuky
se vrací
09.40 - Zprávičky
10.00 - Kuchařská
pohotovost
10.30 - T3I
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Devatero řemesel
13.30 - Volby 2010
14.45 - JOO! To je cirkus
15.15 - Robin Hood (20/26)
16.05 - Profesionálové
17.00 - Zelňačka
18.40 - Dějiny udatného
českého národa
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
05.00 - Cyklisté
19.50 - Předpověď počasí
a chodci (6/13) 20.00 - Manéž Bolka Polívky
05.15 - Zoom
21.20 - Legenda o vášni
05.30 - Správy STV
23.30 - Losování Šťastných
06.00 - Čaroděj ze
05.00 - PORT
deset a Šance milion
země Oz (8/52)
05.30 - Správy
23.35 - Stopy v sněhu
06.20
Včelka
Mája
(60/104)
STV
01.30 - 13. komnata
06.45 - Já a moje
06.00 - Čaroděj ze země Oz
Romana Štolpy
rodina (19/26)
06.20 - Včelka Mája (59/104)
01.55 - Pošta pro tebe
07.00 - Nevzdávej to
06.45 - Moudronos
07.25 - Tisíc let české
02.50 - Všechnopárty
07.05 - Pod pokličkou
myslivosti
03.35 - Folklorní magazín
07.25 - Anakonda (1/8)
07.50 - Soukromá muzea
03.55 - Na cestě po...
08.00 - Sardinie aneb
07.40 - The Lost Secret (1/11)
04.20 - Kuchařská
13 božských šlápot
07.55 - Diagnóza
pohotovost
08.20
Počesku
08.10 - Cyklisté
04.50 - Krásy evropského
08.30
Panorama
a chodci (6/13)
pobřeží: Mys Wrath
09.10 - Na stopě
08.30 - Panorama
09.35 - Neobyčejné životy
09.10 - Přidej se
10.35 - Letecké katastrofy III.
09.25 - Nedej se
11.35 - AZ-kvíz
09.45 - Jak se žije stavitelům
12.00 - Pod pokličkou
hudebních
12.25 - Černé ovce
05:59
10.00 - Benedikt XVI.
12.40 - Ta naše povaha česká
Snídaně
13.10 - Medúza
06:05
ve Fatimě
s Novou
13.50 - Šikulové
Admirál
12.15 - Chalupa je hra
08:35 Stefanie V (18)
14.05 - Hrůzostrašný dějepis
Bublina útočí (23)
12.40 - Černé ovce
09:35 Záhadná žena:
14.35 - Sportovci světa:
06:30 Bolek a Lolek (22)
12.55 - Teď vedou,
Na první pohled
Proti vůli bohů
11:10 Tescoma s chutí
06:40 Roary:
babička s dědou
legendární
příběhy
11:20 Lenssen & spol.
Závodní auto (37, 38)
13.05 - Anička
Wimbledonu
11:50 Komisař Rex III (8)
07:10 Spongebob
s lískovými oříšky
15.30
Království
12:50 Las Vegas:
v kalhotách (91)
14.30 - Bludiště
divočiny: Šakal
Kasino II (10)
07:40 Vteřiny před
15.05 - Toulavá kamera
čabrakový
13:45 Hvězdná brána III (9)
16.00 - MS v hokeji
katastrofou
15.35 - Evropa dnes
14:40 4400 IV (9)
2010 Německo
08:35 Občanské judo
16.05 - Prizma
15:35 Krok za
18.40 - 50 let Klubu
09:15 Rady ptáka Loskutáka
16.25 - Tisíc let
krokem IV (20)
historických vozidel 10:10 Flashdance
16:05 Vražedná čísla IV (12)
české myslivosti
17:00 Odpolední Televizní 18.55 - Zprávy v českém
12:00 Volejte Novu
16.55 - Soukromá muzea
znakovém jazyce
noviny
12:30 Rodinné trampoty
17.05 - Sardinie aneb 13
19.05
Magazín
Ligy
mistrů
OSportovní noviny
oficiála Tříšky
božských šlápot (6/13)
19.30
Čtyři
porce
extrému
Odpolední Počasí
14:20 Chlapi přece nepláčou
17.25 - Nezapomínání
Dolomitenmann
2009
17:35 Zákon a pořádek:
16:05 Klokan Jack
18.25 - POKR
19.50 - Stop
Zločinné
17:50 Babicovy dobroty
18.55 - Zprávy v českém
20.00 - Zázračná
úmysly VII (16)
planeta: Fascinující
18:30 Koření
znakovém jazyce
18:30 Ulice (1759, 1760)
proměny přírody (4/6) 19:30 Televizní noviny
19.05 - Medúza
19:30 Televizní noviny
20.50 - Moje rodina (1/2)
Sportovní noviny
Sportovní noviny
19.45 - Počesku
21.20 - Eurovizní soutěž
Počasí
Počasí
20.00 - MS v hokeji
mladých
20:00 Pravá blondýnka
20:00 Koření života
2010 Německo
hudebníků 2010
21:55 Jádro
22:15 Kill Bill 2
22.40 - Ceremoniář
23.05 - Mladí v partě (5/12)
00:30 Pustina
00:55 Maximální odpich
00.25 - Evropský manuál
23.35 - Gorodok
02:10 Novashopping
02:35 Novashopping
00.45 - Recepty babičky Míny 02:30 Stahovák
00.00 - Evropané
02:55 Volejte Novu
01.30 - Q
01.00 - Moje rodina (1/2)
03:40 Unesený (7)
01.55 - Duchovní kuchyně
04:00 Zorro: Meč a růže (38)
04:20 Zorro: Meč a růže (37) 01.30 - Blues Alive 2000
02.30 - Dobré ráno
05:05 Novashopping
02.30 - Dobré ráno
04:45 Novashopping
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05.00 - Spoluhráči
05.55 - Tisíc let
české myslivosti
06.25 - Správy STV
06.45 - Postřehy odjinud
06.50 - Diagnóza
07.10 - Bojová umění
aneb Jednota
07.35 - Michaelovy
experimenty
07.50 - Panorama
08.30 - Pohádka z kamene
09.00 - Království divočiny:
Šakal čabrakový
09.30 - Náš venkov
09.50 - Folklorní magazín
10.10 - ...a tuhle znáte?
10.40 - Hledání
ztraceného času
11.00 - Proces H den devátý (9/10)
12.00 - Game Page
12.25 - Medúza
13.05 - Simpsonovi
XIX (20/20)
13.25 - Musicblok
13.50 - Ajťáci III (6/6)
14.20 - Film o filmu
Mamas & Papas
14.40 - Stanley Jordan Trio!
15.45 - Zasvěcení:
Karmelitáni
16.15 - Zatopené
osudy (5/13)
16.35 - O češtině
17.00 - Gambrinus liga
19.40 - Lordové Temže
20.00 - MS v hokeji
2010 Německo
22.45 - MS v hokeji
2010 Německo
00.35 - S Jakubem na rybách:
Texas
01.20 - Sešli se...
02.20 - Na Kloboučku
02.55 - ČT Live - Tata Bojs
03.55 - Krásný ztráty
04.30 - Banánové rybičky

06:05- Mňam
aneb ...
06:35- Dobrodružství
Toma a Jerryho
07:00- Pokémon: Diamant
a perla (47)
07:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:35- Fresh Prince VI (13)
08:05- Chůva k pohledání V
08:40- Autosalon
09:35- M*A*S*H (205)
10:05- M*A*S*H (206)
10:35- Knight Rider I (13)
11:40- To je vražda, napsala
12:40- Scooby-Doo
14:25- Butch Cassidy
a Sundance Kid
16:45- Columbo
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Chůva k pohledání V
20:00- Ďábel nosí Pradu
22:25- Muž s cejchem smrti
00:30- Hory mají oči
02:30- Volejte Věštce
04:15- Miláčci
05:05- Trní
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20:00
21:20
21:50
22:20
23:20
00:10

17:30
18:05
19:00
19:30

17:00

06:00
06:15
06:40
07:10
07:35
08:15
09:15
11:05
12:00
13:30
16:00

05:45
Dobrodružství
Antje a jejích přátel
Bolek a Lolek (23)
Admirál Bublina útočí
Baby Looney Tunes
Spongebob v kalhotách
Babicovy dobroty
Koření
Diagnóza smrti
O zvířatech a lidech (7)
Jak napálit advokáta
Velká cena Monaka
Vteřiny před
katastrofou
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Občanské judo
Rady ptáka Loskutáka
Hospoda (45)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Pojišťovna štěstí V (11)
Střepiny
Mr.GS
Zvíře (10)
Policejní odznak (10)
Kriminálka Miami

05.00 - Klavírista,
běžec, veselý slepec
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Trojčátka (3/26)
06.25 - Roste, kvete, zelená se
06.50 - Raníček s Dádou
07.05 - Kamarád Timmy
07.15 - Film o filmu
Kuky se vrací
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Hříchy pro pátera
Knoxe (2/10)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - O moudré Sorfarině
14.15 - Zpívánky
14.20 - Kaleidoskop
14.50 - Panenství
16.15 - Retro
16.45 - Čétéčko
17.05 - Sváteční slovo
17.10 - Horákovi (7/13)
18.05 - Pan Tau (20/33)
18.35 - Na cestě za ....
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných dese
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Nespavost
21.15 - EXPOminuty 2010
21.25 - 168 hodin
21.55 - Komisař De Luca (2/4)
23.45 - Losování Sportky
a Šance
23.50 - Nárazové vlny (3/6)
00.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.50 - Uvolněte se, prosím
01.35 - Důmění
02.25 - Hudební studio M
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle
Novashopping
Podvodnice
Střepiny
Áčko
Zorro: Meč a růže (39)
Novashopping

05.00 - Retro
05.25 - Zasvěcení
05.50 - V zajetí
Terpsichory
06.40 - Počesku
06.50 - Správy STV
07.20 - Romové v Evropě
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Artmix
09.40 - Čtenářský deník...
09.55 - Knižní svět
10.10 - Za obzorem (19/26)
10.35 - Film 2010
11.05 - Svět umění: Optimista
12.00 - Lístek do památníku
13.35 - Tajemné vraky
v hlubinách
14.30 - Mýty a fakta historie
15.15 - Kamera na cestách
16.05 - Mladí srdcem
17.50 - We Are the World
- pro Haiti
18.00 - Cesty víry: Muž,
který se stal
rytířem
18.20 - Křesťanský magazín
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Ajťáci III (6/6)
19.25 - Simpsonovi
XIX (20/20)
19.45 - Počesku
20.00 - MS v hokeji 2010
Německo
22.40 - Vzkaz Jindřicha Štreita
22.55 - Echo Pražského
jara 2010
23.10 - Dech
00.35 - Stanley Jordan Trio!
01.35 - Čétéčko
01.55 - Manéž Bolka Polívky
03.05 - Svět umění: Optimista
04.05 - Kamera na cestách:
Až na kraj

06:10- Mňam
aneb....
06:40- Dobrodružství
Toma a Jerryho
07:05- Pokémon:
Diamant a perla (48)
07:30- Klukoviny
Toma a Jerryho
07:45- Fresh Prince VI (14)
08:15- Svět ve válce (14)
09:25- Svět 2010
09:55- M*A*S*H (207)
10:25- M*A*S*H (208)
11:00- Partie
11:45- Receptář prima nápadů
12:55- Robin Hood Na cestě ke slávě
13:20- Wolffův revír VIII (11)
14:20- Hotel Modrá hvězda
16:00- Vraždy v Midsomeru X
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Chůva k pohledání V
20:00- Robin Hood Cesta ke slávě
21:50- Robin Hood - Rozcestí
22:20- Anatomie lži I (11)
23:20- Butch a Sundance
: Začátky
01:30- Svět 2010
02:00- Volejte Věštce
03:45- Svět ve válce (14)
04:40- Nikdo není dokonalý

00:55
01:20
02:50
03:10
04:15
05:00
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Na zámku v Náměšti na Hané vystavuje Miroslav Šmíd
Od předminulé neděle je na
zámku v Náměšti na Hané k vidění výstava obrazů Miroslava
Šmída. Miroslav Šmíd z Bílovic,
známý archeolog, maluje od
osmdesátých let minulého století. K jeho životnímu jubileu je
výstava koncipována, tvoří ji retrospektivní výběr z díla z let
1984 – 2009.
„Jemná, sugestivní atmosféra,
plynoucí z olejomaleb Miroslava
Šmída, je výsledkem snoubení citlivého, lyrického kolorismu a autorova oblíbeného námětového
okruhu – krajinomalby a zátiší.
Autor se tematice krajinomalby
věnoval už od doby své rané tvorby. Brzy se však v jeho myšlenkovém světě objevila nutnost ne
pouze reprodukovat, ale vlastní
imaginací viděné přetvářet. Postupoval stejným způsobem, jako starověcí klasičtí autoři, kteří od prin-

Autor. Návštěvníky vernisáže přivítal Miroslav Šmíd, vpravo kurátorka výstavy Kateřina Tučková.

Prostějovští místostarostové. Miroslav Pišťák vysvětluje své
kolegyni Aleně Raškové, čím ho obrazy M. Šmída oslovují.

cipu mimesis, tedy přesného, realistického reprodukování viděných předmětů postoupili ke hře
fantazie, a tak i od řemesla k umění. K přednostem obrazových
výjevů Šmída patří umění aranž-

Kateřina Tučková, kurátorka výstavy.
Vernisáž navštívil také Miroslav
Pišťák, místostarosta Prostějova.
„Obrazy Miroslava Šmída mě velmi oslovují, několik jich mám do-

má, které se v jeho pracích často
objevuje. Setkání osamělé židle s
pustým lesem, vaječného žloutku
s lunou nebo jablka s horou, je
principem setkávání až surrealistického.,“ uvedla v úvodní řeči

ma,“ prozradil. Návštěva výstavy
je tak naším tipem na pěkný výlet
spojený s příjemným zážitkem.
Prohlédnout si ji můžete do 30.
května, otevřena je denně mimo
pondělí od 9 do 17 hodin.
-bp-

Soutěž o nejoriginálnější tablo zná vítěze
Celkem 21 maturitních tříd se
přihlásilo do letošního ročníku
soutěže „O nejoriginálnější maturitní tablo„. Vítězové obdrží ve
čtvrtek 13. května v zasedací
místnosti starosty města Prostějova poukázky ve výši 1 500, 1000 a
500 korun. Ty mohou využít například na úhradu občerstvení na
maturitním večírku.

"Nebylo vůbec jednoduché vybrat
mezi všemi přihlášenými to nejlepší tablo. Každý člen komise přidělil body soutěžícím a určil pořadí. Konečný vítěz vyšel ze součtu
přidělených bodů," uvedl Pavel
Drmola, místostarosta města.
Vítězem soutěže a tedy první místo obsadila Obchodní akademie
třídy 4. A, která má své tablo

umístěno ve výloze prodejny Makovec na náměstí T. G. Masaryka.
Druhé místo vybojovalo netradiční tablo - automobil s botičkou
Střední školy automobilní na kuželně náměstí T. G. Masaryka. O
třetí místo se dělí tablo Švehlovy
střední školy umístěné v Dukelské
bráně 3 – prodejna ODOS a Gymnázium Jiřího Wolkera, 4.A, které

studenti umístili do výkladu drogerie TETA na náměstí T. G. Masaryka.
"Jsme velmi rádi, že se do soutěže
přihlásilo tolik maturitních tříd.
Každým rokem roste zájem o tuto
soutěž, takže vidíme, že studenti
mají o soutěž zájem," doplnila
členka hodnotící komise a místostarostka Alena Rašková.
-red-

O program Olomouckého kraje na zateplování je velký zájem
Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Horák má své kompetenci regionální rozvoj. Stál u zrodu projektu zateplování, v rámci něhož Olomoucký
kraj poskytuje dotaci vlastníkům bytových domů.

Proč volit PAVLA HOLÍKA?
Ivana Dvořáková, starostka Radoslav Křížek, hlavní
Němčic nad Hanou:
trenér boxerů DTJ Prostějov:

Pana doktora Holíka znám ze
tří rovin. Jako obětavého, vyrovnaného a velmi důsledného lékaře, komunikativního,
vstřícného a vnímavého politika, ale především jako velmi
dobrého a spolehlivého kamaráda. Jsem přesvědčena, že je
pro náš okres a kraj ve volbách do PS Parlamentu ČR
tím správným kandidátem.
Proto mu dávám svůj hlas.

Pan doktor Holík našemu klubu pomáhá jak po lékařské
stránce v přípravě, tak i přispívá finančně na činnost.
Vážím si ho pro jeho vstřícnost a ochotu pomáhat. Patří
mezi v dnešní době málo lidí,
který co řekne, to stoprocentně platí. Myslím si, že jako poslanec může pro celý region
odvést mnoho dobré práce ku
prospěchu všech.

Pane náměstku, kdy projekt vznikl?
Projekt vznikl asi před devíti měsíci, kdy
jsme vedli debatu o tom, co můžeme udělat
pro zmírnění dopadů hospodářské krize na
území Olomouckého kraje. Na rozdíl od
státu, který má v boji s krizí široké možnosti, kraj tolik nástrojů nemá. Rozhodli jsme
se, že v návaznosti na státní program Zelená úsporám tento projekt rozšíříme. Program Zelená úsporám byl již tehdy kritizován pro svoji složitost v podmínkách využití státní dotace, což se projevuje dodnes, z
patnáctimiliardového projektu je vyčerpáno zatím jen kolem dvou miliard. Rozhodli jsme se jít opačnou cestu, aby podmínky byly co nejjednodušší a aby na program zateplování Olomouckého kraje bylo
snadné dosáhnout.
Proč jste se rozhodli právě pro zateplování?
Zateplování domů je kouzelné ve třech rovinách. Šetří se energie a tím životní prostředí, zároveň lidé šetří svou peněženku,
protože náklady na otop jsou o třetinu nižší.
Do třetice je se zateplováním spojena rekonstrukce fasády. Má to vliv na podobu našich měst a obcí, na jejich zkrášlení, estetický efekt je nesporný.
Navíc podporujete i stavební sektor…
Ano, stavebnictví je důležitým segmentem
hospodářství s i v rámci tohoto oboru je prokázáno, že nejvyšší hodnotu přidané lidské
práce má právě zateplování. I toto byl jedním z hlavním motivů, proč jsme zvolili jako prostředek boje proti recesi právě zateplování.
Kolik získají žadatelé z rozpočtu Olo-

mouckého kraje?
Samozřejmě se nemůžeme poměřovat s
možnostmi státu, který rozděluje miliardové dotace. Přece jenom jsme chtěli program nastavit tak, aby byl motivací pro majitele domů. Kdo má našetřené peníze a
chce zateplovat, využije dotace kraje okamžitě bez dlouhých průtahů. Příspěvek
Olomouckého kraje je vyplácen po řádné
kolaudaci díla. Náš příspěvek je patnáct
procent s tím, že maximální částka činí třicet tisíc korun. Nejsou to zásadní finance, na
druhou stranu je na ulici nenajdete. Mám radost z toho, že naše nabídka se potkala s poptávkou a projekt funguje. Podle zcela čer-

stvých čísel bude k 20. květnu schváleno
270 žádostí s celkovou výší dotace 6,136
milionu korun. Vzhledem k tomu, že se nejedná pouze o rodinné, ale také o bytové domy, bude z našeho programu zatepleno 334
bytových jednotek na území Olomouckého
kraje.
Kolik prostředků ještě rozdělíte?
Původně jsme na tento program vyčlenili
deset milionů korun, přes šest milionů je za
třičtvrtě roku vyčerpáno. Na jednání v květnu je přihlášeno dalších 82 žádostí s objemem 1,111 milionu korun, takže nadchází
jedna z posledních šancí pro ty, kteří nedosáhnou na státní program Zelená úsporám,

požádat Olomoucký kraj o příspěvek na zateplování.
Můžete krátce zmínit podmínky pro získání dotace?
O příspěvek musí žádat vlastník, podporujeme pouze zateplování bytových domů.
Nerozlišujeme, jestli je vlastníkem nemovitosti fyzická osoba, nebo sdružení vlastníků. Další podmínkou je splnění určitých
parametrů technického provedení, aby zateplení bylo kvalitní. Program byl vyhlášen
do 30. září tohoto roku nebo do vyčerpání finančních prostředků. Kdokoliv se chystá na
zateplení, doporučuji mu neotálet a využít
naší nabídky.
-bp-

Kultura & zábava
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
SPORTCENTRUM
- DDM Prostějov
Relaxační tábor u moře pro děti a
rodiny s dětmi "Španělsko - Oropesa del Mar"
termín: 18.6.2010 - 27.6.2010; místo
pobytu: Španělsko - Costa del Azahar
(70 km od Valencie, 250 km jižně od
Barcelony); ubytování: apartmány
(Trilo 6 - 2 oddělené ložnice se 2 lůžky,
obývací pokoj s rozkládací pohovkou,
kuchyňský kout, soc. zařízení; strava:
rozšířená česká polopenze plná; doprava: autobusem; cena: jednotná pro
děti i dospělé 7 800,- Kč. Pedagogický
dozor a program pro děti zajištěn.
Přihlášky - telefonicky nebo písemně
na Sportcentrum - DDM, Olympijská
4, Prostějov 796 01. Informace: Mgr.
Tereza Zajíčková, e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz , tel. 582
332 297, 737 069 621
Relaxační tábor u moře pro děti a
rodiny s dětmi "Itálie - Caorle"
termín: 28.8.2010 - 5.9.2010; místo
pobytu: Itálie - Caorle, kemp San
Francesco; ubytování: mobilhome
(asi 500m od moře) pro 4 až 5 osob (2
oddělené ložnice, kuchyňka, soc. zařízení); strava: rozšířená česká polopenze plná; doprava: autobusem; cena: jednotná pro děti i dospělé 5 500
Kč. Pedagogický dozor a program pro
děti zajištěn. Přihlášky - telefonicky
nebo písemně na Sportcentrum DDM, Olympijská 4, Prostějov 796
01. Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, e-mil:
e-mail:
tzajickova@sportcentrumddm.cz , tel. 582
332 297, 737 069 621
Club Zátiší, Lidická 28, PV.
Pá + so DISCO 80“ – 90“.
Vstup free. www.clubzatisi.cz
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. v
Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k
zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek.

Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588 000 167.

Červen: 9.6. 14:00 – 16:00 hod., 23.6.
14:00 – 16:00 hod.

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, Lidická 86, Prostějov – areál staré nemocnice LAZARIÁNSKÝ SERVIS zabezpečuje
pro tělesně postižené občany a seniory
zapůjčení pomůcek: polohovací lůžka, ortopedické vozíky, pevná a pojízdná WC křesla, pevná a pojízdná
chodítka, sedačky do vany, francouzské hole. Půjčování zajištěno po telefonické domluvě: pí. V. Zapletalová
776 054 299.

Léto v bradavicích - Prázdninová
škola Čar a kouzel -7. Ročník zážitkové hry v přírodě - staří i noví kamarádi, noční dobrodružství, romantická
cesta vlakem v území zakázaného lesa. 6 dnů zábava, pohyb + tvoření,
koupání – bazén, dřevěný srub. Ubytování a strava-penzion pohoda Šubířov. I. turnus: 11. - 16. července 2010
6 - 9 let, II. turnus: 18. - 23. července
2010 9 -11 let, III. turnus: 25. - 30. července 2010 11 -14 let. Kapacita omezená - pro rezervaci záloha: 1.000 Kč.
Sportcentrum-DDM, Vápenice 9,
Prostějov, tel. 582 344 125 mkoudelkova@sportcentrumddm.cz,
www.sportcentrumddm.cz

Program MC Cipísek
Rodinná olympiáda - sportovní dopoledne pro celou rodinu,sobota 22.5. od
9.30 hod. na hřišti ZŠ Jana Železného,
sídliště Svobody. Jak se připravit na
vstup do Mateřské školy? Cyklus besed pro rodiče s dětmi, které nastupují
do MŠ,vždy v úterý 18.5. a 25.5. 8.30
- 10.00 hod. MC sídliště Svobody, rezervace míst v MC, běžný provoz v tyto dny je až od 10 hod. Bezpečný domov s miminkem, beseda pro maminky s miminky nejen o tom, jak předcházet úrazům v domácnosti,ve středu
19.5. od 13.30 hod. v MC Dvořákova.
Kuličkiáda, soutěže ve cvrnkání,
házení i koulení kuliček pro rodiče s
dětmi,ve středu 12.5. od 9.30 na zahradě MC Dvořákova, obě pracoviště
uzavřena. Kurz předporodní přípravy
a těhotenské cvičení, informace na
www.ivanapavlikova.cz, www.mc
prostejov.cz, e-mail: mcprostejov@
centrum.cz, tel. 602 364 874, 60 236
486.
Bezplatná právní poradna v prvním pololetí roku 2010bude probíhat
v sídle OV KSČM, Lidická 35, 796 01
Prostějov, v níže uvedených termínech a časech. Žádáme zájemce,
aby se před návštěvou telefonicky objednali na tel. č.: 582 345 812, nebo
725 646 080. Květen: 12.5. 14:00 –
16:00 hod., 27.5. 16:00 – 18:00 hod.

KUPÓN č. 19
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

Aerobní cvičení v mírném tempu,
bez poskoků a posílení všech svalových partií během lekce. Cvičení je
vhodné pro začátečníky a středně pokročilé. Přijďte! Každé pondělí a středu v 18.30 hod. ve fitku REMI
SPORT na Českobratrské ul. 13. Cvičí se v zrcadlovém sále se speciální odpruženou parketovou podlahou, která
maximálně eliminuje zatížení kloubů.
Případné informace na tel. 603 810
032 nebo 582 344 912, těší se na Vás
Jana.
BONSAI KLUB HANÁ při ZO 1
ČZS Prostějov zahajuje činnost.
Pěstitelé bonsají i zájemci o tuto činnost mohou využít poradenské služby
každou 2. středu v měsíci v době 16.30
- 17.30 hod. v klubovně ČZS, Daliborka 3, Prostějov. Kontakt: p. Růžičková 606 339 258.
Kurz pro seniory „K počítači krok po
kroku“ navazujeme na Váš stálý
zájem o získání dovedností, jak
ovládat techniku jménem počítač a
nabízíme Vám počítačové kurzy ve
dvou částech. První část je vhodná pro
úplné začátečníky, kteří ještě nikdy na
počítači nepracovali a druhá část, která volně navazuje, je pro ty z Vás, kteří již umí používat klávesnici, ovládat
myš a částečně používat program pro
psaní. Kurzy jsou organizovány takto:
každý čtvrtek odpoledne – 14:00 –

15:30, délka trvání – 1. část - 5 týdnů,
2. část – 5 týdnů (termín 2. části bude
upřesněn), bezbariérové prostory Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17, tištěné materiály jsou součástí kurzu, cena jedné
části: 400 Kč. Přihlaste se u: Mgr. Taťána Ságlová, CMG Prostějov, tel.
582 302 555. Vezměte s sebou i své
známé.
Zámek Plumlov – Obrazy.
Výstava - Lilian AMANN
v 1. poschodí zámku Plumlov.
Akce potrvá do 25. června 2010.
ZO SPCCH Prostějov, Kostelecká
17, pořádá v roce 2010, pro své členy
i širokou veřejnost, tyto zájezdy: květen: Žuráň, Stará pošta, zámek
Slavkov u Brna, Mohyla Míru. - červen: Ivančice - Expozice Vl. Menšíka
a Alf. Muchy, Technické muzeum v
Brně. - září: Pivovar Černá hora a
Centrum Sladovna, prohlídka hradu
Špilberk. - říjen: zájezd do Polského
Těšína. Přihlášky na zájezdy a podrobné informace přijímá a podává p.
A. Hořava každé úterý od 9.00 hod 11.00 hod v kanceláři ZO SPCCH,
Kostelecká 17, Prostějov, dveře č.
109.
Okresní výbor Svazu postižených
civilizačními chorobami v Prostějově, pořádá ve dnech 19. - 26. června
2010 rekondiční pobyt pro nemocné
kardio a respiro. Přihlásit se mohou i
nečleni SPCCH. Rekondice se koná v
Beskydech na Horní Bečvě v hotelu
Cherry ve dnech 19. - 26. června. Cena pobytu s plnou penzí je 2.150 Kč.
Doprava vlastní nebo možnost využití výhodného autobusového spojení z
Prostějova až k hotelu. Předběžné
přihlášky a podrobnější informace na
mobilu 739 513 405, p. Pařízek.
Česká křesťanská akademie, pobočka
v Prostějově spolu s Církví československou husitskou pořádá besedu na
téma: „Problematika smrti a umírání“.
Přednáší: MUDr. Marie MACKOVÁ, konzultantka v brněnském hospicu, přednáší na Masarykově univerzitě v Brně. Kdy: ve středu 12. května
2010, v 17.00 hodin v přednáškovém

sálku Církve československé husitské, Demelova 1, v Prostějově (za Priorem). Srdečně zvou pořadatelé.
NÁRODNÍ DŮM Prostějov – grafika, keramika, design PETR ŠOBR.
Výstava potrvá do 23. června 2010.
TANEČNÍ VÍKENDOVKA - 14. 16.5.2010 v Kozově u Bouzova. 9 lekcí zumby, MTV Dance a bodyformu.
Přihlášky a info ve Fit klubu Linie na
Újezdě 3, Tel.: 608 881 704.
Galerie U Hanáka, Školní 24, Prostějov: František ODEHNAL – „MINIATURY“. Vernisáž v pátek 21.
května v 17.00 hod. Výstava potrvá do
9.6.2010. Otevřeno: po – 14.00 –
16.00, st – 15.00 – 17.00, pá – 16.00 –
18.00 hod.
Galerie U Hanáka, Školní 24, Prostějov: FOTOKLUB PROSTĚJOV
si Vás dovoluje pozvat na večer poezie žáků LDO ZUŠ V. Ambrose, tedy
DS - BOMBIČKY VÁM RECITUJÍ
- v podání Michael Lužný, Kristýna
Strašáková, Veronika Jiříčková, Karolína Vejmělková, Johana Kučerová,
Vendula Burgrová, Klára Walachová
a Dominika Vdolečková jako ozvěny
WP. Uskuteční se dne 24. května od
18.00 hod.
TWISTED TRUTH DECIDE. MACERACE MIVEDANTAL, ANÁLNÍ VÝTOK, ECETERA – dne 21.
května 2010 od 20.00 hod. klubApollo 13, Prostějov. Na akci v prodeji trička a mikiny.
SPORTCENTRUM – DDM Prostějov pořádá ve dnech 3. a 4.6.2010
PROSTĚJOVSKÝ VELETRH
ZÁBAVY – prezentaci volnočasových aktivit v Prostějově a okolí. 8:30
– 17:30 hod. Kde: zimní stadion a přilehlé prostory (vstup vchodem do velodromu). Zveme k účasti všechny,
kteří pracují s dětmi a pro děti. Prezentace je možná formou reklamních
stánků, soutěží, her a pódiových vystoupení. Zájemci, kontaktujte: Sportcentrum – DDM Prostějov, Mgr. Tereza Zajíčková 582 332 297, 737 069
621, Jan Zatloukal 582 332 296.

Správná odpověď z č. 17: Na snímku je budova na Jihoslovanské ulici č. 24. Vylosovaným
výhercem se stává Magda Zavadilová, Stařechovice. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově
najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 18.
května 2010, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 24. května 2010. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení,
věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37, TEL: 582 346 300

PRODEJ NEPŘERUŠEN!

POHODLNÉ
PARKOVÁNÍ

TANEČNÍ VÍKENDOVKA - 14. 16.5.2010 v Kozově u Bouzova. 9 lekcí zumby, MTV Dance a bodyformu.
Ubytování v hotelu vč. snídaně. Přihlášky a info ve Fit klubu Linie na Újezdě 3. Tel.: 608 881 704.
Dne 22. 5. 2010 ve 14.00 hod. pořádá
OÚ Myslejovice ve spolupráci s ČČK
Křenůvky ,,Dětské pyžamkové odpoledne". Je připraveno mnoho her a
soutěží, chybět nebude ani tombola.
Děti v pyžamku budou oceněny sladkostí. Občerstvení zajištěno. Vstupné
dobrovolné.
„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
11. – 12.5. úterý, středa - dvoudenní
výlet do Prahy. Odjezd z PV vlakem v
5:30 hod. Program: v Praze navštívíme tato místa: 1. den - Loreta,
Strahovský klášter, vyhlídka u sochy
Pany Marie, Petřín, přívozem z Vitoně
k Jiráskovu mostu. Ve 20.00 hod.
návštěva Křižíkovy fontány. 2. den
Pražský hrad, Královskou cestou, Nerudova ulice, Chrám Sv. Mikuláše,
Malostranská a Mostecká věž, Karlův
most, Kampa, Karlova ulice, Staroměstské náměstí, Týnský chrám,
Staroměstská radnice s orlojem a
náměstí Republiky. Zájemci hlaste se
v kanceláři nebo na tel. 605 562 244 u
pí Hejčové.
12.5. středa – od 9.00 hod. kurz anglického jazyka v klubovně SONS.
13.5. čtvrtek – od 9.00 do 14.00 hod.
Pletení z pedigu. Pletení z palmového
vlákna – podobné proutí /ošatky, košíčky, misky apod./.
13.5. čtvrtek - od 11.00 do 16.00 hod.
Zájmový klub
14.5. pátek– od 7.00 do 8.00 hod. Relaxační plavání
14.5. pátek – Výlet - procházka z
Alojzova do Domamyslic. Odjezd z
PV busem do Alojzova v 9:30 ze stan.
č. 12 od Alberta. Předpokládaná délka
trasy – asi 6 km.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.,
místní organizace v Prostějově,
Kostelecká 17, zve své čeleny i nečleny na zájezd: Kopřivnice, Štramberk, hrad Hukvaldy - 4.6.2010 návštěva muzea automobilů jeskyně,
hradu. Bližší informace v kanceláři č.
106, na tel. č. 588 000 167.
Střední škola oděvní Prostějov, pořádá dne 13. května 2010 od 10.00
hod. ve Společenském domě Prostějov, Komenského ul. č. 6, 9. ročník celorepublikové soutěže s mezinárodní
účastí „PROSTĚJOVSKÁ ZLATÁ JEHLA 2010“.
Dne 15. května 2010 se uskuteční výstavka k 65. výročí ukončení 2. světové války pod názvem KONEC
VÁLEČNÝCH UDÁLOSTÍ NA
MORAVĚ A HANÉ. Motorest U topolů, Kelčice. Od 10.00 do 17.00 hod.
Srdečně jsou zváni občané a zejména
milovníci válečné historie.
Letos poprvé se kostely a kaple v Prostějově připojí 28. 5. k celostátní akci
NOC KOSTELŮ. Podrobné programy s rozpisem jednotlivých akcí jsou
zveřejněny na plakátech. Od 18-24
hod možnost prohlídek zdarma. Navštívíte běžně nepřístupná místa – nejen kostely, modlitebny a kaple samotné, ale i sakristie, hudební kůry,
farní budovy, klášterní zahrady i jídelny... To vše individuálně nebo s průvodci a zasvěceným výkladem.
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Kino Metro 70
Pondělí 10. května:
14.00 Mikulášovy patálie
17.30 Babylon A. D.
Sci-fi thriller USA
20.00 Babylon A. D.
Úterý 11. května:
17.30 Babylon A. D.
20.00 Babylon A. D.
Středa 12. května:
17.30 Babylon A. D.
20.00 Babylon A. D.
Čtvrtek 13. května:
17.30 Chůva v akci
Americká akční komedie
20.00 I love You Philip Morris
Americká komedie
Pátek 14. května:
17.30 Chůva v akci
20.00 I love You Phillip Morris
Sobota 15. května:
17.30 Chůva v akci
20.00 I love You Phillip Morris
Neděle 16. května:
17.30 Chůva v akci
20.00 I love You Phillip Morris
Kinoklub
DUHADUHA
kinoklub
Pátek 14. a sobota 15. května:
17.00 Avatar
20.00 Avatar
Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 14. května:
20.00 CHŮVA V AKCI
Akční komedie USA
Kino
OKO
Němčice
nad Hanou
Kino
OKO
Němčice
Pátek 14. května:
19.30 Lítám v tom
Komedie USA

kulturní
klub
Kulturní
klub DUHA

DUHA

Středa 12. května:
16.30 Čchi kung s Ing. Rudolfem
Sosíkem
Městské
divadlo divadlo
Městské
Středa 12. května:
19.00 KONCERT KOMORNÍHO
ORCHESTRU A PĚVECKÉHO
SBORU ZUŠ V. AMBROSE V PV
Kostel Povýšení sv. Kříže
Čtvrtek 13. května:
14.00 SVAZ DŮCHODCŮ,
místní organizace Prostějov
Slavnostní kavárnička ke Dni matek
Sobota15. května:
19.00 BRATRÁNEK Z BATÁVIE
Slezské divadlo Opava
Alfa
Disco

club Alfa

Pátek 14. + sobota 15. května:
20.00 ZLATÝ VÍKEND
DJ Peťa 80´ + 90´ léta
Apollo
13
Apollo

13

Pátek 14. května:
21.00 BASE d´n´b party
Sobota 15. května:
20.00 MŇÁGA A ŽĎORP rezervace
Simetrix
Simetrix
Pátek 14. května:
DJ Mirek Karásek (rádio Haná)
Sobota 15. května:
DJ Mark
DJ
Tarabass
DJ
TARABAS
Sobota 15. května:
Lipová u PV

Berani - 21.3.-20.4. Dejte si do pořádku své věci, zejména ve vztahu s úřady. Možná se vám nebude chtít, ale jakékoliv váhání by vás
mohlo pořádně vytrestat. A buďte opatrní na své našetřené peníze.
Býci - 21.4.-21.5. Navštíví vás lidé, ze kterých nebudete mít rozhodně žádnou radost. Nepříjemné návštěvě se ale můžete vyhnout
tím, že sami přejdete do protiútoku. Braňte se, seč vám síly budou
stačit.
Blíženci - 22.5.-21.6. Dostanete se k celkem zajímavým informacím, které můžete lehce využít ku svému prospěchu. Nesmíte se
ale unáhlit a už vůbec na nikoho netlačte. Jednejte rozvážně a
hlavně sami.
Raci - 22.6.-22.7. Projevíte se po umělecké stránce, což mnoho lidí překvapí. Budete ale potřebovat naprostý klid, nesmí vás nikdo
vyrušovat. Pak ale přijdete s dílem, které ostatní naprosto omráčí.
Lvi - 23.7.-23.8. Nejednejte v afektu, než něco podniknete, raději
nejprve napočítejte do desíti. Nebo radši do stovky. K pořádnému
rozhodnutí vás může přivést také zkušený přítel, který se vyzná.
Panny - 24.8.-23.9. Obdržíte doporučený dopis, který vás pořádně
zvedne ze židle. Hned poté vám nastanou těžké časy, ze kterých se
bez cizí pomoci nedostanete. Musíte sáhnout hlouběji do kapsy.
Váhy - 24.9.-23.10. Nejvíce peněz ušetříte sami na sobě. Přestaňte nakupovat věci, které nepotřebujete a které jsou navíc trnem v
oku ostatním členům rodiny. Jestli se neuskromníte, přijdete na
buben.
Štíři - 24.10.-22.11. Určitě neodmítejte pozvání na výlet, protože
byste tím ztratili naději konečně se seznámit s pořádným člověkem.
Uvidíte, že počáteční pochyby budou hodně brzy rozptýleny.
Střelci - 23.11.-21.12. Přepadne vás hodně lenivá nálada a práce
vám poleze na nervy. Na to existuje jediný lék - vzít si okamžitě
dovolenou. Kolegům se bude stýskat, ale nemůžete jim kazit pracovní elán.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Jedinou korunu teď nemůžete utratit
jenom tak, čekají vás hodně svízelné časy. Obchody vám nepůjdou a v práci vám ne a ne přidat. Zřejmě vás čeká spor s nadřízeným.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Věnujte se ve zvýšené míře rodině, beztak
vás doma znají pomalu už jen s fotografií. Vaše zálety vám byly
dosud tolerovány, jenomže všechno krásné jednou musí skončit.
Ryby - 20.2.-20.3. Po dlouhé době dostanete chuť pořádně si vyhodit z kopýtka. Nebude to nic těžkého, vždyť zájemců o nezávazný sex je okolo vás přehršel. Pozor ovšem na závistivé jedince!

10. května 2010

Najdete nás na webové adrese:

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOVSKÝ VEÈERNÍK,
OLOMOUCKÁ 10,
796 01 PROSTÌJOV
TEL./FAX: 582 333 433
Jak zvládnout exekuce
Paní Kláře přišla první exekuce přede dvěma
lety. Paní Klára žila s přítelem, ale protože ten
na úvěr příjmově nedosáhl, tak si paní Klára
sjednala úvěr na úhradu vzniklé exekuce
sama na sebe. Časem si situace vyžádala podání žádostí o další úvěry, které použily na
bydlení a na jiné závazky. Klára si vzala tedy
několik úvěrů pouze na sebe, ale spláceli oba.

Vše se radikálně změnilo ve chvíli, kdy Klára
zjistila, že čeká potomka. Přítel se vypařil, od
té doby nebyla paní Klára schopná všechny
splátky hradit sama, a proto zanedlouho čelila
dohromady pěti exekucím, které nebyla
schopna splácet. Exekutoři na ni tlačili a vyhrožovali tak, že se nakonec musela i vystěhovat z nájemního bytu a jít bydlet i s dítětem
zpět k rodičům. Paní Klára se dozvěděla o
společnosti Abivia s.r.o., která pomáhá právě
takto zadluženým lidem. Obrátila se na tuto
firmu s žádostí o pomoc. Firma Abivia s.r.o.
jí vyšla vstříc a připravila s paní Klárou veškeré potřebné podklady k zahájení insolvenčního řízení. Právník společnosti vypracoval
Návrh na oddlužení, který se podává ke krajskému soudu. Pracovníci společnosti dále sledovali v insolvenčním rejstříku, jak se vyvíjí
její žádost až do zdárného konce, kdy soud
paní Kláře povolil oddlužení formou splátkového kalendáře. Před Klárou se přece
jenom objevili nadějné vyhlídky na lepší
život. V současné době je zaměstnaná a
splátka, kterou určil soud jako povinnou, je
pro ni přijatelná. Každý měsíc zůstane Kláře
nezabavitelná částka, kterou používá na
úhradu poplatků v nájemním bytě, který si
opět mohla pronajmout. Dnes je paní Klára
ráda, že mohla svou bezvýchodnou situaci
zdárně vyřešit.
-in-

ZÁJEMCI
O PLOŠNOU INZERCI
VOLEJTE NA ČÍSLO
608 022 023
NEBO PIŠTE NA
EMAIL
pvbila@seznam.cz
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Z PROSTĚJOVA DO NĚMECKA!
NAŠI FANOUŠCI VIDĚLI NAŽIVO HNED SEDMADVACET
ÚČASTNÍKŮ HOKEJOVÉHO MISTROVSTVÍ SVĚTA

Večerníkovské

Ne
Neuvěřitelné!
Když na prostějovský led v polovině dubna vyjely k
přípravnému utkání reprezentační týmy České republiky a Slovenpř
tušil, kolik budoucích účastníků mistrovství světa v ledním hokeji
ska,, asi málokdo tu
sledujeme.
Vzhledem
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led
eduj
duj
ujem
emee.
em
e. V
zhhle
lede
led
dem k velkému množství omluvenek na obou stranách se ale nakonec
dem
v Německu objeví hned sedmadvacet hráčů, kteří se na Hané představili ve dvou zápasech. Zatímco kanadský kouč Slovenska nominoval dvanáctku hráčů, trenér Vladimír
Růžička ukázal dokonce na patnáct hokejistů, kteří absolvovali přípravný v Prostějově - Čáslava, Mojžíš, Rachůnek, Gřegořek, Krstev, Němec, Klepiš, Vampola, Novotný,
Marek, Kašpar, Kovář, Hubáček, Gulaš, M. Růžička! Právě těm tak nyní budeme držet
palce u televizních obrazovek. A pak že při přípravách vidíme jen tuctové výběry... -pk-

Známe první posilu volejbalových mistryň!

SPORTOVNÍ Z Brna přestupuje nahrávačka KUBÍNOVÁ, tým naopak
p opustí
p
nejméně
j
čtyři hráčky
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PROSTĚJOV - Dozvuky veleúspěšné sezony v podání týmu
VK Modřanská, který vyhrál
vše, co mohl a na evropské
scéně dosáhl historického
postupu českého celku ze
základní skupiny do vyřazovacích bojů, ještě pořádně
neodezněly, ale v zákulisí se
už pilně pracuje na složení
kádru pro nový ročník, v
němž budou mít volejbalistky
Prostějova minimálně stejně
vysoké, ne-li vyšší ambice a
cíle. A Večerník už dokonce zná první posilu! Pomoci
udělat další krůček směrem

mistryň nahrávačka Šárka
Kubínová. Dvaadvacetiletá
členka širšího výběru reprezentace České republiky tak
opouští brněnské Královo
Pole a na Hané nahradí Lucii
Törökovou.
Slovenská reprezentantka, která
právě dnes (10. května - pozm.
red.) slaví šestadvacáté narozeniny sice po zranění DosoudilovéNovákové zastala roli nahrávačky na výbornou, přesto jí vedení
klubu novou smlouvu nenabídlo.
„Perspektivnější a lepší se nám zdá
Šárka Kubínová,“ objasnil jediný
důvod změny na nahrávačském
postu v kádru VK Modřanská klubový sportovní ředitel Peter Goga.
k evropské elitě přichází z Kromě Törökové nebyl kontrakt
týmu dvojnásobných vice- prodloužen ani Monice Kučerové,

DENNÍ

Hokejisté prý zůstanou ve druhé lize!

I

PROSTĚJOV - Před týdnem
jsme si na stránkách Večerníku
trochu zaspekulovali, jakáže by
mohla být budoucnost prostějovského hokeje? Důvodem bylo
naprosto hrobové ticho, které se
neslo z kanceláří HK Jestřábi. A
ejhle, výsledek se dostavil takřka
okamžitě! Předseda a majitel
klubu v jedné osobě Zdeněk
Zabloudil nejenže na internetových stránkách www.hkjestrabi.
cz veškeré kuloárové hlasy, o
nichž diskutují fanoušci takřka
po celém městě a které jsme my
na stránkách našeho týdeníku
pouze nastínili, nejenže vyvrátil,
ale současně také ohlásil, že již
brzy konečně seznámí veřejnost
prostřednictvím médií o svých
plánech! A jako správný chlap
své slovo dodržel dříve, než by se
dalo čekat - tisková konference k
nové sezoně 2010/2011 proběhne
již tento čtvrtek.

„TAK BLÍZKO POHÁROVÉ EVROPĚ JAKO NYNÍ JEŠTĚ
HANÁ NIKDY V HISTORII NEBYLA!“
Předseda a trenér „A“-týmu fotbalového oddílu TJ Haná
Prostějov DANIELKOLÁŘ v nadsázce okomentoval fakt,
že jeho mužstvo usiluje o historický postup do vyšší soutěže a současně je v krajské fázi Poháru ČMFS...

0

Tým fotbalistů Haná Prostějov to s
postupem myslí vážně! Po vydřeném
vítězství na trávníku Újezdce a remíza
konkurenta z Horních Moštěnic proti
Vrahovicím se tým Daniela Koláře již
bodově dotáhl na dosavadního lídra
tabulky I.B třídy. Do zbývajících šesti
utkání tak už Haná nejde s žádnou ztrátou, ale jako zcela rovnocenný aspirant na postup.

FFC
CK
KRALICE
RALICE N
NA
AH
HANÉ
ANÉ
Na vítězné vlně se na jaře nese účastník Přeboru
Olomouckého KFS z Kralic. Svěřenci trenéra Františka
Jury v osmi utkáních nepoznali přemožitele a po sobotním
triumfu nad Želatovicemi se v tabulce posunuli již na čtvrtou
příčku! Pokud to tak půjde dál, můžeme se od kralických
fotbalistů dočkat ještě pěkných věcí...

TOMÁŠ BERDYCH

Prostějovský tenista neobhájil své loňské vítězství na
turnaji v Mnichově a dá se tak očekávat, že v žebříčku
ATP trochu klesne. Doposud šestnáctý hráč světa nestačil ve čtvrtfinále na domácího Petzschnera 6:1, 3:6 a
4:6. Mezi osmičkou skončil na stejném podniku také
Berdychův oddílový kolega z TK Agrofert Jan Hájek,
jehož vyřadil Rus Južnyj. Čtvrtfinále se stalo konečnou
i pro Lucii Šafářovou na turnaji v Římě, kde ji zastavila
pozdější vítězka Martinezová ze Španělska.

BASKETBAL:
MATTONI NBL MUŽŮ SEMIFINÁLE PLAY OFF, 2. ZÁPAS
BK PROSTĚJOV - NOVÝ JIČÍN
PÁTEK 14. 5. 2010 18:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum DDM

na odchodu je i brazilská smečařka
Ju Valenteová, která se rozhodla vrátit do své vlasti. Plánovaná
mateřská kapitánky Milady
Spalové je dlouhodobě všeobecně
známým faktem. Naopak platné
smlouvy na příští sezonu mají
Soaresová, Tomanová, Nováková,
Bramborová a Tomašeková, klub
předložil nabídku Američankám
Nnamaniové a Glassové i Němce
Ssuschkeové. „O všechny tyto hráčky máme zájem,“ potvrdil Goga.
„Termín jsme si stanovili do konce
května. Někdy v tomto období bychom také v ideálním případě chtěli
mít poskládán celý kádr,“ prozradil
dále sportovní ředitel prostějovských volejbalistek.
Další informace najdete na straně ŽLUTÁ SE JÍ ZALÍBILA. Reprezentační nahrávačka Šárka Kubínová opustila po
26.
-pk- sedmi letech Brno a míří do prostějovského VK Modřanská.
Foto: internet

CYKLISTIKA:
A:
A:

na straně

boje na zelených trávnících aneb

27

na základě jednání v jejich mateřských klubech. Jména hráčů a trenérů pro nadcházející ročník druhé
ligy budou oznámena na tiskové
konferenci, jenž by měla proběhnout během několika příštích dnů,“
oznámili představitelé prostějovského hokeje.
Další hodiny přinesly novou
informaci, podle níž se jedná jak
o majetkovém vstupu partnerů
kolem námi zmiňovaného radního přímo do stávajícího HK
Jestřábi, tak i o možném rozdělení
mládežnické a seniorské složky.

Po celý týden jsme tak netrpělivě čekali na jakékoliv další a
především konkrétní stanovisko vedení klubu. A zdá se, že
si počkáme už jen čtyři dny! V
neděli po poledni totiž do redakce Večerníku dorazila pozvánka
na tiskovou konferenci, která
se má uskutečnit již tento čtvrtek 13. května v prostorách
Národního domu! Právě tam
bychom se tedy měli dozvědět,
jak to všechno s prostějovským
hokejem bude dál, zda-li nastanou nějaké změny ve vedení či
řízení oddílu, či vše půjde stávající cestou? A je ještě možný vstup
Michala Tomigy, či některého z
dalších případných zájemců do
klubu? Zajímat nás pochopitelně také bude, jaké ambice chtějí
mít Jestřábi v novém soutěžním
ročníku? Na všechny tyto otázky
byste měli dostat odpověď už v
příštím Večerníku.
-pk-

Před startem semifinálové série podepsali
nové smlouvy Prášil, Landry a Veikalas!
PROSTĚJOV - Více jak týdenní
pauza utekla jako voda, nastává
čas odhalení největší tajenky
celé basketbalové sezony: Kdo
vyzve Nymburk ve finále play
off Mattoni NBL? Bude to po
základní části jen velice těsně
druhý Nový Jičín, nebo snad
bezpečně třetí tým dlouhodobé
fáze BK Prostějov? Odpověď
nám dá následující semifinálová
série nejvyšší tuzemské soutěže,
v níž se střetnou nejen velcí
rivalové posledních sezón, ale
také staří, dobří známí. Orli totiž
narazí na svého konkurenta již
počtvrté ve své novodobé historii
a bilance tří předchozích sérií
nevyznívá pro naše barvy nijak
přívětivě - ve všech případech se

TENIS:

2. ročník závodu škol
O POHÁR MĚSTA PROSTĚJOVA
OSTĚ
ĚJO
J VA
PÁTEK 14. 5. 2010 9:00 HODIN
Kolářovy sady - u hvězdárny,
Prostějov
Více najdete

Ale pěkně postupně. Nejdříve
se v úterý 4 května odpoledne
objevil na internetových stránkách hokejového klubu text v
následujícím znění, jenž reagoval právě na článek z minulého
vydání PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
„HK Jestřábi Prostějov touto cestou dementuje spekulace, které se
v poslední době objevily v regionálním tisku a na zdejším diskuzním
fóru. Vedení klubu se nechystá ani
k nákupu prvoligové licence a rovněž tak neuvažuje o odstoupení ze
soutěží 2. ligy. V pondělí 10. května
2010 (tj. dnes - pozn.red.) odstartuje
letní příprava mládežnických týmů
HK Jestřábi Prostějov. Letní příprava seniorského týmu bude nabíhat
postupně. Nejprve se do ní zapojí
odchovanci prostějovského klubu,
se kterými se počítá pro uplatnění
v ´A´-týmu. Postupně budou tito
mladíci doplňováni dalšími hráči

totiž radovali Severomoravané, ať
už se jmenovali Mlékárna Kunín,
nebo Geofin Nový Jičín. Podaří
se svěřencům trenéra Bálinta tuto
kletbu překlenout a konečně přes
„Mlékaře“ postoupit do finále?
Příběh letošních bitev se začne psát
již zítra, kdy semifinále začíná na
palubovce Nového Jičína (18:00
hod., PP ČT 4 SPORT) a fan-klub
pořádá autobusový zájezd. Odveta
je na programu v pátek 14. května
taktéž od 18 hodin v prostějovské
Městské hale-SportcentrumDDM. „Věřím, že Nový Jičín
můžeme porazit. Pokud budeme
hrát tvrdě a společně budeme

LUKOSTŘELBA:
A::

turnaj neregistrovaných hráčů
ČTYŘHRA MUŽŮ
SOBOTA 15. 5. 2010 8:00 HODIN
Tenis Areál Dušana Běhala,
Prostějov
Více najdete
na straně

Naopak do Nymburku se vrací Chán...
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ZÁVOD ČLS VE FITA
MEMORIÁL M. SKÁCELA
LA
SOBOTA 15. 5. 2010 9:30 HODIN
lukostřelnice u Víceúčelové halyZS, Prostějov

táhnout za jeden provaz, máme
určitě šanci,“ burcoval v uplynulém
týdnu na klubovém webu v online rozhovoru s fanoušky (výběr
nejzajímavějších dotazů najdete
na straně 26 - pzn.red.) rozehrávač
Eugene Lawrence. O schopnostech
svého celku je přesvědčen také
kouč basketbalistů Prostějova.
„Nový Jičín je každopádně velice
kvalitní tým, který se ne náhodou
drží stabilně na špičce. Čeká nás
celkově hodně náročná bitva, v
níž moc toužíme uspět,“ nechal
se slyšet Peter Bálint. Z kanceláří
pak zazněl tento hlas: „Bude to
nesmírně napínavá série. A hlavně

NOHEJBAL:
2. LIGA, SKUPINA „B“ - 7. KOLO
TJ SOKOL I PROSTĚJOV
TJ SOKOL SDS EXMOST MODŘICE „B“
SOBOTA 15. 5. 2010 10:00 HODIN
kurt u sokolovny, Skálovo nám.

KAM ZA F TBALEM

těžká,“ prozradil své očekávání
Petr Fridrich, generání manažer
BK Prostějov.
Ten o víkendu Večerníku prozradil
ještě jednu horkou novinku. V
přestávce mezi čtvrtfinálovými a
semifinálovými sériemi vedení
klubu oznámilo podpis trojice hráčů
pro příští sezónu. „S kanadským
reprezentačním pivotmanem
Kylem Landrym a litevským
křídelníkem Benasem Veikalasem
jsme prodloužili kontrakty o jeden
rok, s kapitánem Jardou Prášilem
jsme uzavřeli dokonce dvouletou
smlouvu,“ prozradil generální
manažer Orlů, který však měl pro

ŠPROCHY
ze zákulisí
RICHTER zůstává V KOMETĚ,
MEIDL jde DO HAVL. BRODU!
Odchovanec prostějovského hokeje
Martin Richter zůstává v Kometě Brno.
Dvaatřicetiletý obránce v uplynulém
týdnu prodloužil s úspěšným extraligovým nováčkem smlouvu o další rok a
bude tak i nadále spoluhráčem někdejšího „dvojčete“ Radka Procházky, s nímž
před lety odešel z Prostějova za velkým
hokejem do Olomouce. Naopak další
prostějovský rodák Václav Meidl Kometu
opouští a v příštím ročníku by měl hájit
barvy Havlíčkova Brodu.
T. SÝKORA se přemístil do Zlína
Dres změnili bývalí hráči prostějovského hokeje. Bývalý útočník
HC Tomáš Sýkora, který byl v
letech 2000 až 2003 jednou z
opor úspěšného Přecechtělova
týmu, po třech sezonách v Mladé
Boleslavi neodolal i přes nabídku zůstat ve středních Čechách
možnosti vrátit se na Moravu a
na dalším angažmá se dohodl s
týmem PSG Zlín. Jednatřicetiletý
rodák z Přerova sice procházel
některými excesy, které vyvrcholily zaviněním dopravní nehody
na konci letošní sezony, na ledě
však patřil k nejlepším hráčům
Mladé Boleslavi, o čemž svědčí i
40 získaných kanadských bodů.
Změnu dresu hlásí i ex-jestřábi
bratři Pšurní, kteří se z Ústí nad
Labem přesunuli do Českých
Budějovic, brněnské duo Sova Zábranský, které oblékalo dres
Jestřábů v uplynulém ročníku,
zase zamířilo do Havlíčkova
Brodu. V Prostějově zřejmě nebude pokračovat ani Petr Žajgla,
který nejenže oznámil ukončení
profesionální kariéry, ale současně si tento útočník postěžoval, že
mu klub dluží peníze...
Do Mattoni NBL SPARTA!
Novými účastníky Mattoni NBL jsou
basketbalisté Sparty, kteří v rozhodujícím finále vyhráli v Plzni nad domácí
Lokomotivou 75:53 a celkově tak sérii
3:2 na zápasy.
NOVÁK se ŠOŠKOU
v Opavě SKONČILI
Vyřazený čtvrtfinalista BK Opava
oznámil, že pro další sezonu již
nepočítá se dvěma hráči, kteří
se na sever Moravy přemístili z
Prostějova. Kontrakt v Opavě
skončil Pavlu Novákovi i Ondreji
Šoškovi a nová smlouva jim
nebyla nabídnuta. Oba ex-Orli
jsou tak volnými hráči a mohou si
hledat angažmá.
Zaslechl, zapsal, zaznamenal
i zaregistroval Petr Kozák

fanoušky i jednu nepříjemnou
zprávu. „Po ročním hostování se
vrátí do Nymburku Aleš Chán. Zde
neexistovala prakticky žádná šance
na jeho udržení, Nymburk ho chce
zpátky a nehodlá o ničem jednat,“
uvedl na první pohled zklamaným
hlasem Fridrich. A bodejť by ne,
Chán se na Hané herně chytil, stal se i
oblíbencem příznivců. Nezbývá než
věřit, že jeho loučení s Prostějovem
bude mít co nejzářivější lesk....
VÍCE O BASKETBALU NA
STRANĚ 28.
-pk-

NOHEJBAL:
BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA - 8. KOLO
TJ SOKOL I PROSTĚJOV
NK ELNA POČERADY
NEDĚLE 16. 5. 2010 12:00 HODIN
kurt u sokolovny, Skálovo nám.

VOLEJBALOVÍ
V
OLEJB AL OVÍ P
PŘÍZNIVCI,
ŘÍZNIVCI, POZOR!
POZOR!
SPECIÁLNÍ
Á Í PŘÍLOHA
ŘÍ

DIVIZE, SKUPINA „D“ - 26. KOLO
TJ SOKOL KONICE
FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ
SOBOTA 15. 5. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Konici - umělá tráva

PŘEBOR OL KFS - 26. KOLO
SOKOL URČICE
SOKOL BĚLOTÍN
NEDĚLE 16. 5. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Určicích

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ - 22. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
TJ SOKOL ČECHOVICE
SOBOTA 15. 5. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Klenovicích n/H

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ - 22. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
SK SLATINICE
NEDĚLE 16. 5. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Mostkovicích

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 22. KOLO
SOKOL VRAHOVICE
SOKOL PIVÍN
SOBOTA 15. 5. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál ve Vrahovicích

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 22. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
TATRAN VŠECHOVICE
SOBOTA 15. 5. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál Za Olomouckou ulicí

PŘEBOR OFS PV - 22. KOLO
TJ SOKOL DRŽOVICE
FK NĚMČICE NAD HANOU
SOBOTA 15. 5. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Držovicích

III. TŘÍDA OFS PV - 22. KOLO
TJ SOKOL TIŠTÍN
FC VÝŠOVICE
NEDĚLE 16. 5. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Tištíně

IV. TŘÍDA, sk. „A“ OFS PV - 10. KOLO
TJ SOKOL KLADKY
TJ KRUMSÍN
NEDĚLE 16. 5. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Kladkách

IV. TŘÍDA, sk. „B“ OFS PV - 14. KOLO
FC HRUBČICE
TJ ŽELEČ
NEDĚLE 16. 5. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Hrubčicích

„ZLATÉ MISTROVSKÉ OPOJENÍ
ANEB ÚSPĚCHY VK MODŘANSKÁ“
VYJDE JAKO SOUČÁST NAŠEHO
TÝDENÍKU O TÝDEN POZDĚJI,
ZATO V ROZŠÍŘENÉM VYDÁNÍ!
24 STRAN O VOLEJBALU
NAJDETE V PV VEČERNÍKU
V PONDĚLÍ
24. KVĚTNA 2010.

Více najdete
na straně
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Reality

10. května 2010

16

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

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

SLEVA!
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+kk ul. Palackého, PV. Cihl. nový, 42m2
4500Kč/měs. + ink.
1+kk centrum PV, nový cihl. 56m2, vl.vytápění
5500Kč/měs.+ ink.
1+kk E. Husserla
6000Kč/měs. + inkaso
1+kk ul. C. Boudy, cihl. zařízený
6000Kč/měs. vč. ink.
2+kk, ul. Palackého, PV, nový, cihl. 60m2
5400Kč/měs. + ink.
3+1 Puškinova ul.
6400Kč/měs. + inkaso
4+kk, ul. Mylsbeka,PV cihl.,85m2
7000Kč/měs + ink.

BYTY- PRODEJ
NEPŘEHLÉDNĚTE: Půdní nebyt. prostor v
os.vl. k vybudování nového podkrov. bytu! 260m2,
2. patro, nedaleko centra PV. Cena: 700 000Kč
1+1, ul. Winklerova, os. vl., cihl.,zvýšené přízemí,
38m2. Nová koupelna se sprch. koutem, nový kotel.
Cena: 750 000Kč
2+1, B. Šmerala, PV, dr. 65,5m2, po rekonstr.,
balkon
Cena: 1 250 000Kč

Prodej RD 2+1 do tvaru písmene L v obci
Dobrčice, okres Přerov. Průjezd, hospod.
stavení, dvůr, zahrada. Zast. plocha 719m2,
zahrada 752m2.
Cena: 850 000Kč

Prodej rekonstr. RD 1+1 s možností rozšíření v
obci Přemyslovice. Vjezd na pozemek, zahrádka.
Cena: Dohodou

Prodej RD ve Slatinicích.Vhodný k demolici.
Pozemek 83m2.
Cena: 180 000Kč

Prodej RD s průjezdem, garáží, dílnou a
zahrádkou v Žešově.Plyn. vyt., obec. voda i studna,
el.e., žumpa.
Sleva! Cena: 1 630 000Kč

Němčice nad Hanou RD 4+kk,
samostatně stojící, patrový, cihlový, po částečné rekonstrukci,
dvorek, v centru obce, ihned volný
SLEVA! CENA 590 000,Vykoupíme vaši nemovitost,
pomůžeme s exekucí.
PLATBA DO 48 HODIN

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

VYKOUPÍME VÁŠ BYT NEBO DŮM
PLATBA V HOTOVOSTI

Prodej RD 2+kk, Plumlov, garáž, dvorek, po
částečné rekonstrukci.
Cena: 890.000,- Kč
Prodej RD 3+1, Prostějov, poblíž centra, zahrada,
bazén, pozemek 400m² Cena: 3.065.000,- Kč
Prodej RD 2+1, Čelčice, dvorek, zahrada, pěkný, cena dohodou.
Cena: 1.340.000,- Kč
Prodej řadového RD 2+1, Myslejovice, možnost rekreace
Cena: 550.000,-Kč
Prodej chaty 1+1, Laškov, pozemek 2850 m2,
samota
Cena: 480.000,- Kč
Byt 1+1, OV, 35 m2, panel, PV – M. Pujmanová, po rekonstrukci
Cena: 690.000,- Kč
Byt 3+1,Dr.,110 m2, cihla, PV–Svatoplukova
Cena: 1.450.000,- Kč
Byt 3+1,Dr.,75 m2, panel, PV–Dobrovského
Cena: 1.030.000,- Kč
Byt3+1,OV,73m2,panel,PV–E.Beneše
Cena:1.340.000,-Kč
Pronájem bytu 1+1,35 m2, PV-Moravská
5.700,-Kčvčetně inkasa
Pronájem bytu 2+1,60 m2, PV-A.
Slavíčka 7.000,-Kč včetně inkasa
Pronájem bytu 3+1, 80 m2, PVNetušilová
6.500,-Kč + inkaso
VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

Prodej nového RD 5+1 v obci Mostkovice.
Podlah. vytápění, krb, nábytek a vest. skříně
na míru, balkon, garáž, dílna, posezení s venk.
krbem, bazén, samozavlaž. systém na zahradě,
alarm atd.Pozemek 1000m2. Doporučujeme!
Cena: 8 000 000Kč
POZOR SLEVA: 6 900 000Kč !!!

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

Mobil: 777 619 939
Nové byty PV - Drozdovice, 2+kk až 3+kk,
vlastní dvůr, parkování, ihned k nastěhování.

Byty pronájem

Prodej RD 2+1 s průjezdem a zahrádkou
v Určicích. Koupelna s vanou, splach. WC.
Obecní voda, vytápění na tuhá paliva, plyn před
domem. Zast. plocha 316m2, zahrada 160m2.
Cena: 700.000 Kč

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

1+kk PV M.Pujmanové.
1+kk PV E.Beneše, po rek.
2+kk PV Drozdovice, 69m2,
3+kk PV Drozdovice, 90m2,

4.900 Kč vč. en
5.900 Kč vč. en
8.100 Kč+en
11.000 Kč+en

Byty prodej
1+kk DV, PV E.Beneše
725tis Kč
1+1 OV, E.Beneše
709tis Kč
2+1 OV, PV Brněnská, po rek.,
1.190tis Kč – výhodná cena
2+1 OV, PV Sídl. sv., po rek.
1.240tis Kč
3+1 OV, PV C. Boudy, cihla
1.560tis Kč
3+1 OV, PV Moravská
1.330tis Kč
3+1 OV, PV Domamyslice, cihla, po rek.
1.690tis Kč
4+kk DV, PV Anglická,
1.130tis Kč
RD PV Drozdovice, 3+1, 2+1, k rek. 1.350tis Kč
RD Němčice nad Hanou 3+1.
850tis Kč
Poz. Domamyslice, 1426m2.
1450 Kč/m2

Byty pronájem

Pronájem prodejny 95m2 a skladu 30m2
v centru města. Možno využít i na služby.
Dokončovací práce lze provést dle přání nájemce!
Cena: 12 000Kč/měs. + inkaso
Pronájem nebyt. prostor 200m2 v Prostějově.
Snížené přízemí, dva vchody, 2x WC, sprcha,
dlažba, variabilní prostor.Vhodné i na cukrárnu,
pekárnu atd. Cena: 14 000Kč/měs. + služby

Prodej polyfunkčního areálu v obci Určice,2
okr. Prostějov. Plocha areálu cca 8100m ,
čtvercový tvar. Admin. budova, stáje, bývalá
sýpka a sklad.hala 67mx 12,5m. Průběžná
údržba.
Cena: DOHODOU
POZEMKY
Prodej pozemku 956m2 na RD v Prostějově
Vrahovicích. Voda, kanalizace, el.e. v místě.
Cena: 1100Kč/m2
Prodej oplocené zahrady 804m2 v
Ondraticích. Ovocné stromy, skleník, el.energie
na pozemku.
Cena: 62 000 Kč
Prodej zahrady 3277m2 se zděnou zahrad.
chatkou, skleníkem, studnou a el.energií v
Dobromilicích.
Cena: 120 Kč/m2
Pronájem zpevněné plochy 560m2 s
Unimobuňkou a WC, na ul. Olomoucká u sjezdu
z dálnice D1.
Cena: 250Kč/m2/rok
Prodej pozemku 816m2 na výstavbu RD ve
Vrahovicích.
Cena: 995 Kč/m2
Prodejst.pozemkunaRDvMostkovicích.Veškeré
ing.sítě.Výměra994m2.
Cena:1600Kč/m2
Pronájem garáže ul. Žeranovská, PV
900Kč/měs.

3+1 PV Blahoslavova 110m2, po část. rek.,
7.000 Kč+en

Byty prodej
1+kk OV, PV E.Beneše
2+1 OV, PV Sídl. svobody
2+1 DV, PV Zrzavého
2+1 DV, PV Zrzavého po rek.
2+1 DV, PV Špály, po rek.
3+1 OV, PV E.Beneše
3+1 OV, PV Sídl. Svobody, po rek.
3+1 DV, PV Mozartova, po rek.

629tis Kč
1.250tis Kč
950tis Kč
1.050tis Kč
1.100tis Kč
1.099tis Kč
1.350tis Kč
1.390tis Kč

RD PV Daliborka, 2x3+1, zahrada
5.490tis Kč
RD Čelechovice-Kaple, 4+1 velká zahrada
950tis Kč
RD Pěnčín, 2x3+1 s garáží,
799tis Kč
RD Kostelec na Hané, 1+1 po rekonstrukci,
690tis Kč
RD Vrahovice 6+1, dvougenerační se zahrádkou
1.890tis Kč
RD PV Melantrichova, 2 byty-3+1, k rek.
1.890tis Kč
RD PV Sokolská, 5+1 po rek.
3.600tis Kč
RD Vrbátky, 5+1.
2.390tis Kč
Prodej komerčních prostor, 50m2,
949tis Kč
Prodej chaty, Okluky, velký pozemek, 450tis Kč

Mobil: 776 29 44 98
Byty prodej
3+1 OV, PV, Svatoplukova, cihla, 70m2,
1.390tis Kč
4+1 OV, PV centrum, 130m2, nadstandard,
2.590tis Kč
4+1 OV, PV Krasice, 87m2, po rekonstrukci,
1.690tis Kč
RD Vranovice, nadstandard. novostavba
4.250tis Kč
RD Hradčany, 2+1, velká zahrada
550tis Kč

www.cmreality.cz

PROJEKTY-VÝSTAVBA

www.jhreality.cz
BYTY–PRONÁJEM:
1+kk,Waitovaul.–prostudentky
Kč2.100,-/měsícvč.inkasa/lůžko
1+1,Martinákovaul. Kč5.300,-/měsícvč.inkasa
2+1,Moravskául.
Kč6.900,-/měsícvč.inkasa
2+1,Českául.
Kč5.000,-/měsíc+inkaso
3+1,sídl.Svobody
Kč7.800,-/měsícvč.inkasa
3+1,Manhardovaul. Kč9.000,-/měsícvč.inkasa
3+1,Brněnskául.
Kč7.000,-/měsíc+inkaso
RD3+1,ul.Dr.Uhra Kč8.000,-/měsíc+inkaso
4+1,ul.Myslbeka
Kč7.000,-/měsíc+inkaso

Nové projekty RD EUROLINE 2010
v naší kanceláři - 716 typových projektů RD.
Poradenství, konzultace, financování,
výběr pozemku.
RODINNÉ DOMY
Pronájem rodinného domu 3+1 s garáží a
se zahrádkou v obci Mostkovice.
12 000 Kč/měs.

Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz
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Plumlov,okr.Prostějov
DNESCHATA,ZÍTRASTAVEBNÍMÍSTO!Prodej
dřevěné chaty v atraktivní lokalitě s výhledem na přehradu.Pozemeklzevyužítjakostavebnímístoovýměře
579m2.Novákomunikaceaveškeréinž.sítě.
Cena:Kč690.000,-
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Konice,okr.Prostějov
Prodej hrubé stavby rodinného domu – typ bungalov,
velikosti3+1příp.5+1sobytnýmpodkrovím,půdorys
domu13x11m.Pozemekcelkem1100m2.
Cena:Kč1.290.000,-

S
L
E
V
A

S
L
E
V
A

Prostějov,zaDolníul.
Prodej stavebního pozemku s hrubou stavbou sídla
firmyvprůmyslovézóněovýměře1245m2,oplocený.
Veškeréinž.sítě,platnéstavebnípovolení.Vjezdikamionem.
Cena:Kč2.390.000,N
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Prostějov,nám.Sv.Čecha
Pronájem zavedené restaurace v centru města za
Priorem. Výměra 230 m2, kapacita rest. 60 míst + bar,
salonek, 2 x WC, kuchyně. Interiér po rekonstrukci.
Výtěžnostcca100obědůzaden.Provize1měs.nájem.
Cena:Kč30.000,-/měsíc+energie
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Prostějov,ul.Újezd
Pronájem obchodu na frekventované třídě. Obchod
66 m2, sklad 5 m2, soc. zařízení. Plyn. vytápění, vlastní
měřičeenergií.Volnéod1.7.Provize1měs.nájem.
Cena:Kč16.000,-/měsíc+energie
INHED K BYDLENÍ!

Pronájem kanc. prostor, PV Vápenice
8tis Kč
Pronájem prodejny, PV Drozdovice 80m2.
7tis Kč
Pronájem prodejny, PV Dobrovského 140m2.
17tis Kč
Pronájem ordinace, PV Karlov.
5tis Kč

Mobil: 775 246 321
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

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

Prostějov-Čechovice
Prodej nových rodinných domů 4+kk s parkovacím
stáním,včetněpozemku,obytnáplocha100m2.Dveře
SAPELI,plovoucípodlahy,obklady,dlažba,kuchyňská
linka (v hodnotě Kč 70.000,-) – vše v ceně. Pozemek
celkem170m2.
Cena:Kč2.990.000,-
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Přemyslovice,okr.Prostějov
RD 2+1 ideální na chalupu, 16 km od Pv. Část. opravy,
možnost rozšíření do podkroví, krbová kamna, koupelna s vanou, umyvadlo, WC. Pozemek oplocený,
vjezdautem.Zast.plocha145m2,zahrada140m2.
Cena:Kč380.000,-

BYTY–PRODEJ:
1+1,Plumlovskául.–DB,1.p.,40m2,porek.
Kč790.000,-SLEVA!
2+1,ul.Budovcova–DB,cihla,55m2,3.p.,bezvýtahu,
pův.stav
Kč750.000,-SLEVA!
2+1, Holandská ul. – DB, panel., 47 m2, 6. p., výtah,
lodžie
Kč820.000,2+kk,Studentskául.–DB,cihla,55m2,2.p.,výtah
Kč1.080.000,2+1,ul.PodKosířem – OV,po rek., 58 m2, 3. p., cihla,
balkon
Kč1.450.000,3+1,A.Slavíčka–DB,71m2,2.p.,balkon
Kč1.049.000,--sleva!
NOVÝ 3+kk s garáží, Vrahovická ul. – OV, balkon
Kč1.999.000,NOVÝ POSLEDNÍ 4+kk s garáží, Vrahovická ul. –
OV,balkon
Kč2.302.000,-

GARÁŽ-prodej:
Pv,zaMechanikou

Kč89.000SLEVA!!!

Prodej přízem. RD k rekonstr. PVJihoslovanská, nyní obchodní prostory.
SLEVA! 830.000 Kč

Prodej přízemního RD 3+1 Němčice nad
Hanou, dvůr a zahrada s vl.studnou, skleníkem a 2 přístavky. ZP 180 m2, zahrada 198 m2.
NOVÁ CENA 790.000 Kč !
Prodej dvougeneračního RD 5+2+Z
Vilémov, okr. Olomouc. U domu dvorek se
zahradou. ZP 222 m2.
Cena 810.000 Kč
BYTY PRODEJ

Prodej bytu 3+1, PV-E.Beneše, 77 m2
1.300.000 Kč
OV 1+1, PV - Tovačovského, 36 m2,
2.p., cihla, po rek. Cena: 1.000.000 Kč
Prodej bytu 1+1, PV-Pujmanova
Cena 820.000 Kč
Prodej DB 3+1 Němčice n.Hanou,
75 m2, balkon, zvýš. přízemí.
BYTY PRONÁJEM
Pronájem bytu 4+kk+Z v přízemí RD,
PV-Krasice
8000+3000Kč/měs.
Pronájembytu3+1PV-Kostelecká,panel,2.p.,
8500Kč/měs.včetněen.
Kompletní nabídka v kanceláři
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
Pronájem obchodu s výlohou v širším
centru PV, 38 m2, přízemí, ihned volné,
15.000 Kč/měs.
Pronájem kanceláře 38m2, PV-centrum.
4500 Kč+en.
Pronájem kanceláře 36m2, PV-centrum.
4300 Kč+en.
Prodej výr. haly s kanc. prostory, sklady a
podkr. bytem v prům. části PV, ZP celkem
1765 m2, nutné dokončovací práce.
7.750.000 Kč
Prodej zavedené pivnice v centru nám. T. G.
M., 140 m2, momentálně pronajato.
Cena: 2.490.000,Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního
domu s 10 bytovými jedn., restaurací, vinárnou,
vitotékouadvěmaobchodyvhistorickémcentru
Prostějova.
Cena v RK.
Prodej/pronájem prům. budov 252 m2, 390
m2, 413 m2, 544 m2, 594 m2, 1050 m2, 1155 m2
v prům. části PV
Cena dohodou
Pronájem obchodu 50 m2 v centru PV,
suterén
15.000 Kč/měs.
Pronájem obchodu 75 m2 Prostějov - Dolní
ul.
10.000 Kč/měs
Pronájem 400 m2 v suterénu centra PV
cena dohodou
Prodej novostavby sportovního areálu s restaurací a tanečním parketem Dobromilice
3.000.000 Kč
Velký výběr kancelářských prostor k pronájmu !!!
POZEMKY PRODEJ
Kostelec na Hané, st.poz. 1500 m2, 400 Kč/
m2, IS v dosahu, možno i 1.000 m2, NÁŠ TIP
Otaslavice, orná půda 8000 m2
50 Kč/m2
Dobrochov st. poz., kompl. IS 2 x 1040 m2
550 Kč/m2
Kostelec na Hané část st.poz.4032 m2
320 Kč/m2 NÁŠ TIP
Vřesovice parcela 744 m2
350.000 Kč
Alojzov parcela 1200 m2
550 Kč/m2
2
Hluchov 695 m
200.000 Kč
Kostelec na Hané, 2520 m2 195 Kč/m2 NÁŠ TIP
Kompletní nabídka v kanceláři
GARÁŽE
Prodej nadstandartní garáže 30 m2,
el.220/380V, EZS, další zabezp., odvětrávání,
PV-ul. Pod Kosířem
240.000 Kč

Koupíme RD
nebo chalupu
k rekonstrukci.
Platba hotově.

www.realitycz.net

Tenis, rubriky, inzerce
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Blíží se největší český turnaj UniCredit Czech Open. Kdo bude jeho hlavní hvězdou?
Do startu prostějovského tenisového svátku zbývají už jen tři týdny
PROSTĚJOV - Tuzemské hvězdy Tomáš Berdych a Radek
Štěpánek by měly být hlavními
protagonisty již sedmnáctého

ročníku mezinárodního tenisového turnaje UniCredit Czech
Open, který pomalu, ale jistě klepe na dveře. Jejich účast v pros-

tějovském challengeru by organizátoři zcela jistě uvítali, současně by jim však přáli úspěch
na grandslamovém klání v

Zh
historie
istorie p
prostějovského
r o s t ě j o v s k é h o challengeru - 1. díl
UniCredit Czech Open 2010 napíše letos již sedmnáctou kapitolu své historie, která tak už je poměrně
dost bohatá. Mezinárodní tenisový turnaj mužů kategorie ATP se bude tradičně hrát ve druhém týdnu
grandslamové Paříže (31. 5. - 5. 6.) v areálu TK Agrofert Prostějov. Před jeho startem vám kromě
aktuálních informací budeme ve spolupráci s internetovým serverem www.czech-open.cz prinášet
také malý pohled do historie nejen pro oživení paměti. Ono je totiž vskutku na co vzpomínat....
Úvodem je nutno poznamenat, že dosavadních šestnáct ročníků poznalo dvanáct šampiónů - Bohdan
Ulihrach, Australan Richard Fromberg, Radek Štěpánek a Jan Hájek vyhráli v Prostějově dvakrát,
další triumfy přidali Slovák Karol Kučera, Ital Andrea Gaudenzi, Rus Andrej Česnokov, Andreas
Vinciguerra ze Švédska, Jarkko Nieminem z Finsk a Argentinci Guilermo Coria, Sergio Roitman a
Augustin Calleri.

Karol Kučera prvním vítězem a ocenění v Monte Carlu
První ročník CENTROTEX Challengeru v
roce 1994 vyhrál Slovák Karol Kučera, který
byl v té době na 59. místě ATP. Hrálo se v
hale Sportcentrum-DDM, tento turnaj byl také
jediným, který se hrál na rychlém povrchu,
všechny ostatní se už konaly na antuce. Největším
překvapením byl ale tehdy výkon Tomáše
Zdražily, který nastoupil v kvalifikaci a dostal se
až do finále, ve kterém nestačil na slovenského
daviscupového reprezentanta. V prvním ročníku
se také představil Jiří Novák, los mu však moc
nepřál a s Kučerou se utkal už ve čtvrtfinále,
jako jediný uhrál na pozdějšího vítěze set. „V
Prostějově jsem získal šedesát bodů a jsem rád,
že jsem se pro tento turnaj rozhodl. Věřím, že
se po Australian Open dostanu do padesátky na
žebříčku ATP. Turnaj byl po všech stránkách
na vysoké úrovni, měl příjemnou atmosféru,“
říkal po turnaji spokojený Kučera. Po tomto
turnaji se Novák dostal na 280. místo ATP, vítězi
otevřelo šedesát získaných bodů cestu do první
padesátky. Je dobré připomenout, že právě tímto
turnajem se prostějovští organizátoři dostali
mezi pořadatelskou špičku, na zasedání ATP
v Monte Carlu byl prostějovský challenger
zařazen mezi tři nejlépe připravené turnaje této
kategorie ve čtyřiadevadesátém roce!

Jiří Novák ve finále a poražený Gustavo Kuerten
Ve druhém ročníku CENTROTEX
Challengeru ‚95 dominoval Ital
Andrea Gaudenzi, který v semifinále
přehrál pozdější světovou jedničku
Gustavo Kuertena, trojnásobného
šampiona Roland Garros! A jak
se tehdy vůbec dostala společnost
Centrotex do prostějovského tenisu?
V roce 1994 se v druhém březnovém
týdnu představily v hale Sportcentrum
ženy na turnaji Nokia Cup s
dotací 25 000 amerických dolarů.
Premiérového ročníku se zúčastnila
i třináctiletá naděje Martina
Hingisová a většina tenisových
expertů v ní viděla budoucí světovou
jedničku... Prohrála v semifinále a
také podepsala smlouvu s místním
TK Prostějov o startu v tenisové
extralize. „Právě na tomto ženském
turnaji to tehdy začalo. Získali jsme
kontakty na prestižní společnost Nokia, se kterou jsme uspořádali turnaj žen a na něj se nám podařilo
přitáhnout - především díky mému kamarádovi Zdeňku Duplákovi - manažerskou elitu tehdy velice
úspěšné společnosti Centrotex. A při té příležitosti jsem se seznámil s Milanem Velkem, kterého tenis a
Prostějov velice oslovil. Počáteční éra mužského turnaje je především a hlavně o něm,“ říká Miroslav
Černošek.
Co bylo důležité pro prostějovský tenis? Ve druhém ročníku v roce 1995 byl ve finále Jiří Novák,
právě na tomto turnaji odstartoval svou hvězdnou kariéru. „Co si víc mohu přát? Máme nádherné
finále, sponzoři jsou spokojeni, přišlo hodně diváků,“ říkal Černošek.Turnaj měl navíc centrkurtovou
premiéru, nový centrální dvorec vyrostl v rekordně krátké době. Při společenských akcích byla málokdy
k vidění taková sestava, která se sešla v roce 1995 v Prostějově - skoro čtyřicet generálních ředitelů, šest
ředitelů bank, ministři... Začala se naplňovat Černoškova filozofie, o kvalitě a pověsti turnaje rozhodují
doprovodné akce.
-pk-
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►HÁZENKÁŘI KOSTELCE SLAVÍ POSTUP
Kostelečtí házenkáři si zahrají nově se tvořící českou ligu! Zelenou tomuto
historickému milníku dalo vítězství Greplova výběru na půdě brněnských
Bohunic (23:19) a souběžná porážka konkurenta KP Brno v Rožnově p.R.
Právě tyto výsledky zajistily Kostelci na Hané třetí příčku, která znamenala
vytoužený postup. Deseti brankami k tomu přispěl pivot Kubik. Naopak další
porážku museli skousnout házenkáři Prostějova, kteří tentokrát nestačili v
domácím prostředí na Bystřici pod Hostýnem (20:23)...
► FOTBALISTÉ PADLI S TŘINCEM...
Prostějovský fotbalový tým neprožíval ve druhé lize zrovna nejlepší jaro. V
důležitém střetnutí podlehli hráči LeRKu Třinci 2:4, když prohrávali již 0:3...
V závěru sice Horák a po něm Bárta souboj zdramatizovali, ovšem čtvrtý gól
v síti brankáře kováře definitivně rozhodl o porážce Hanáků. Svěřenci kouče
Machálka si tak znovu zkomplikovali situaci a na jedenáctém místě tabulky měli
už jen čtyřbodovoý náskok před patnáctou Poštornou. Zápas navíc sledovalo
pouze 420 příznivců....
► HOKEJBALISTÉ SKONČILI TŘETÍ
Týden předtím se tým prostějovských hokejbalistů radoval z postupu do
semifinále play off severní skupiny II. NHBL, kde však nestačil na výběr Toronta
Olomouc, jemuž podlehl 0:2 na zápasy. Ve třetí nejvyšší soutěži tak „Predátoři“
obsadili třetí místo, s čímž mohli být na úvod své novodobé historie spokojeni.
► HOKEJISTÉ SKLÁDALI KÁDR
Nový kouč Kamil Přecechtěl se po svém nástupu na lavičku HC Prostějov zhurta
pustil do práce a ve spolupráci s vedením klubu renoval hráčský kádr. Na Hanou
přišli například brankář Hamrla, zadáci Luštinec s Rajnohou či útočníci Tomáš a Jiří
Hradečtí. Právě oni dva zamířili do Prostějova v rámci výměny za talentovaného
útočníkaPetraKumstáta.Tehdyještěmálokdotušil,žeProstějovuvolňujebudoucího
šampiona extraligy a českého hokejového reprezentanta...
-pk-

TV tipy
BASKETBAL
Mattoni NBL
- SEMIFINÁLE
Mlékárna Miltra Nový Jičín
BK Prostějov
ÚTERÝ 11. 5. 2010 18:00 hodin
LEDNÍ HOKEJ
mistrovství světa 2010,
Německo
Česká republika - Švédsko
ČTVRTEK 13.5. 20:15 hodin
ATLETIKA
IAAF Diamond
League 2010 DOHA
Přímý přenos prvního
závodu seriálu
nejprestižnějších světových
atletických mítinků
PÁTEK 14. 5. 2010
18:00 hodin
FOTBAL
Gambrinus liga - 30. kolo
AC Sparta Praha
FK Teplice
SOBOTA 15.5. 2010
17:30 hodin

Paříži. A jelikož termín největšího podniku v České republice
zůstal nezměněn, je start daviscupového dua hodně nejistý. Co
je však jisté, je skutečnost, že již
podle prvotních přihlášek se na
antukových dvorcích areálu TK
Agrofert opět představí řada
kvalitních hráčů. Přijet by mohlo až osm hráčů z první světové
stovky!
„Vzhledem k tomu, že se náš turnaj hraje ve druhém týdnu Paříže,
dostáváme se
každoročně do
trochu schizofrenní situace,“
připomíná starou
známou pravdu
Petra LangrováPíchalová, která
bude v roli turnajové ředitelky
už podvanácté.
„Chtěli bychom
české hráče vidět
na našich kurtech, ale zároveň si
přejeme, aby co nejvíce uspěli
na grandslamu,“ předkládá šéfka
chod nejen svých myšlenek. Navíc
letošní elitní podnik na antuce ve
Francii se bude týkat především
Berdycha, neboť Štěpánek má
momentálně zdravotní přestávku a
a není jisté, zda se vůbec do startu největšího tenisového svátku
v Česku dá dohromady. „V tuhle
chvíli si všichni přejeme, aby se
vrátil co nejdříve v dobré kondici
na kurty. Co bude dál, to se uvidí,“
nechala Langrová-Píchalová tuto
otázku otevřenou.
Jak jsme již předznamenali,
UniCredit Czech Open, sedmnáctý
ročník mezinárodního tenisového
turnaje mužů kategorie ATP, se
bude už tradičně hrát v druhém týdnu grandslamové Paříže (31. 5. - 5.
6.) v areálu Národního tenisového
centra a TK Agrofert Prostějov. Už
ani není třeba připomínat, že takto zvolený termín dává antukovou
šanci především těm, kteří neuspějí na druhém grandslamovém
turnaji sezony, na Roland Garros.
Hrát se bude opět o 150 tisíc ameINZERCE

rických dolarů plus hospitality a
již počtvrté nese turnaj, který měl
před rokem nejlepší obsazení v historii, značku prestižní italské banky. „UniCredit Czech Open nadále
zůstává vlajkovou lodí naší společnosti. Loni jsme si laťku nastavili
hodně vysoko, nicméně ani letos
nehodláme vyklízet pozice a naopak děláme maximum pro to, abychom opět do Prostějova přivedli
co nejvíce špičkových hráčů z kvalitní světové špičky,“ uvedla dále

ředitelka turnaje Petra LangrováPíchalová.
Ta byla nedávno osobně agitovat u
hráčů v Miami při turnaji Masters
1000 Sony Ericsson. „Začali jsme
oslovovat hráče už teď v Americe,
protože turnaj se blíží a nechceme nechávat všechno na poslední
chvíli do Paříže. I když je fakt, že
právě Paříž je pro nás směrodatná.
Tam se teprve všechno potvrzuje,“
prozradila žena vládnoucí mužům.
Právě výsledky na druhém grandslamovém turnaji roku na Roland
Garros budou rozhodovat o definitivních přihláškách. „Když se
hráčům, které jsme si vyhlédli a
oslovili, bude na pařížské antuce
dařit, je jasné, že nemohou přijet
na Hanou,“ poznamenal ředitelka
turnaje, která na co nejkvalitnějším složení pavouka usilovně spolupracuje především s manažerem
turnaje Jaroslavem Navrátilem a
šéfem marketingové společnosti
Miroslavem Černoškem. „Jsme
v úzkém kontaktu,“ potvrdila
Langrová-Píchalová.
Uzávěrka přihlášek bude v období turnaje v Madridu, který se

koná právě tento týden, kdy do
startu prostějovského klání zbývá
jednadvacet dnů. „Manažer Jarda
Navrátil do Madridu vyrazí a až
poté můžeme mluvit o konkrétnějších jménech,“ dodává.
Před rokem se z vítězství již podruhé v kariéře radoval domácí tenista
Jan Hájek, který se postaral o zápis
do historie i tím, že vůbec poprvé
získal titul hráč, který se musel do
hlavní soutěže probojovat z kvalifikace. Loni se přitom sešlo ve startovním poli hned
patnáct tenistů
první stovky
ATP! Čtyřhru
před
rokem
vyhrála dvojice
Johan Brunström
- Jean-Julien
Rojer (Švédsko/
Nizozemské
Antily). „Dotkli
jsme se stropu,
dál už se v této kategorii nedá jít,“ opakuje šéf
prostějovského tenisu Miroslav
Černošek, který spolu s generálním
ředitelem UniCredit Bank Jiřím
Kunertem už dlouhá léta střeží
střízlivou a promyšlenou turnajovou filozofii. I tentokrát hodlají
kromě kvalitního tenisu nabídnout
divákům bohatý doprovodný program, jehož tváří bude opravdová
světová star. Jestli však překonají
loňský baromatr, to je ve hvězdách, neboť loni mohli na kurtu
diváci vidět ruskou krásku Annu
Kurnikovovou! „Bude to minimálně stejně hvězdné jméno,“ slibuje
Černošek. Kromě tenisové exhibice se v rámci UniCredit Czech
Open 2010 opět bude konat už tradičně golfový turnaj, do Slavkova
u Brna na greeny Austerlitz Golf
Clubu přijedou představitelé
obchodních partnerů, celebrity,
vynikající sportovci a další zajímaví hosté.
Další informace ze zákulisí turnaje i aktuální novinky vám
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner akce,
přinese již v příštím čísle.
-pk-
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REALITNÍ KANCELÁŘ

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

Nabízíme:
RD – PRODEJ

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

nám. T.G.Masaryka 25, Prostějov
(nad cukrárnou Florida)

tel.:
mobil:

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

www.PATRIOTreality.cz

NOVINKA!

Byt 2+1 Mozartova, PV Tel.: 777 231 606
Osobní vlastnictví, 59,5 m2, II. patro, šatna,
dům po rekonstrukci, orientace bytu : východ
- západ.
Cena : 960.000 Kč

Pá: 9.00 - 12.00

Byty prodej Prostějov:
3+1 Vrahovická, osobní vlastnictví, cihla, 1.patro,
98m2, samostatné plynové topení (kombi kotel),
plovoucí podlahy, parkety, dlažba, koupelna s vanou
a sprchovým koutem. K bytu přináleží pozemek s
bazénem (čistička ve sklepě), místem pro posezení-zahrádka (okrasné dřeviny), průjezd určený pro
parkování a možnost parkování před domem. Po
prodeji ihned volný, nízké měsíční náklady (cca
3.000,-Kč), v domě jen 3 bytové jednotky. Velmi
zajímavé bydlení.
Cena: 1.680.000,-Kč
2+1 Belgická, panel, 7. patro, 50m2, výtah, vana,
plovoucí podlahy, v domě vlastní kotelna, orientace
východní, ihned volné.
Cena:890.000,-Kč
3+1 Okružní, družstevní, cihlový, 68 m2, 1.patro,
balkon, sklep, plastová okna, samostatné plynové
topení, orientace východ-západ, nízké měsíční náklady, kolem domu ohraničený pozemek, krásné
klidné místo.
Cena 1.390.000,-Kč
2+1 Čelechovice na Hané, okr. Prostějov, družstevní, 1.patro, cihla, 53 m2, nová kuch. linka,
plastová okna, samostatné plynové topení a ohřev
vody, sklep, k bytu přináleží garáž a zahrádka, možnost okamžitého převodu do osobního vlastnictví.
Cena: 830.000,-Kč

Domy prodej:
RD 3+1, Prostějov, Českobratrská
řadový, jednopodlažní, podsklepený, po rekonstrukci, možnost podkroví. Zastavěná.plocha 186
Cena: 2.990.000 Kč
m2, zahrada 221 m2.
RD 4+1 Kralice na Hané
řadový, dvoupodlažní, podsklepený, pozemek
497m2, zahrada 482m2, garáž, vlastní studna, ÚT na
tuhá paliva a plynovým kotlem. Cena 1.690.000 Kč

Rodinný dům 6+kk Klenovice,
novostavba s garáží, terasa, plyn ÚT + teplovzdušné vytápění z krbu, zastavěná plocha 132
Bližší informace v RK
m2, zahrada 595 m2.

BYTY – PRODEJ
Byt 1+1, sídl. Svobody, Prostějov
37 m2, 2.NP,OV, panel, lodžie Cena: info v RK
Byt 1+1, Krasická ul, Prostějov
35 m2, 1.NP, OV, cihla, lodžie, novostavba, bezbariérový byt.
Cena: 950.000 Kč
Byt 2+1, Krokova ul., Prostějov
55 m2, 3.NP, DV, cihla, balkon, sklep, dům po
zateplení.
Cena: 1.190.000 Kč

BYT 3+1, Prostějov, Svatoplukova - DV,
110m2, 2 balkony, 4.NP, cihla, sklep. Vytápění
WAF.
Cena 1.460.000 Kč
Byt 3+1, Mozartova, Prostějov OV, 72 m2 v 8.
NP panel, po rekonstrukci, zděné jádro, kuch.
linka na míru.
Cena 1.550.000 Kč
BYT 2+kk, Prostějov, Krasická ul. OV, 60,5
2
m + 2 balkony, sklep, novostavba, Kuch.linka
s vest. spotřebiči.
Cena 1.790.000 Kč
Byt 5+1 Prostějov, Vápenice v OV, 162 m2,
v 1.NP cihla, rohová kuch.linka s vestavěnými
spotřebiči, 2 x koupelna s wc, plovoucí podlahy,
krb, plynový kotel.
Cena 3.490.000 Kč
Byt 2+1, Prostějov, V.Špály
DB, 67 m2, v 6.NP panel, (zateplení domu, plastová okna). Komora, lodžie. Cena: 950.000 Kč
Byt 3+1 Prostějov, J.Zrzavého,
DB, 75 m2 v 6.NP panel, plastová okna, zděné
jádro, vestavěné skříně, lodžie, nový výtah, zateplení, velký sklep 9m2. Cena 1.490.000 Kč
Byt 1+1 Prostějov, V.Outraty, DB, cihlový,
1.NP, 32 m2, plastová okna, vl.plyn.topení.
Cena 750.000 Kč

Svatoplukova č. 60, Prostějov
608 722 081
e-mail: vejmola@email.cz

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

email: prostejov@patriotreality.cz

RD 5+1, Kralice na Hané
samostatně stojící dřevostavba, nepodsklepený
s podkrovím a garáží, zast.plocha 168 m2, zahrada 1084 m2.
Cena: 5.200.000 Kč
RD 1+1 a 1+1 Dzbel u Konice
zemědělská usedlost k rekonstrukci, k bydlení a
rekreaci, výměra pozemku 1723 m2 z toho zast.
plocha 561 m2.
Cena: 799.00 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ

Byt 2+1A. Slavíčka, PV Tel.: 777 231 606
2+1, panel, po kompletní rekonstrukci, 2. patro, neprůchozí pokoje, šatna, nová koupelna.
nová kuchyně.
Cena : 950.000,- Kč

Chata Ptení
Tel.: 777 851 606
Oplocený pozemek 381 m2. Studna, el.
220V, příjezdová komunikace, chata udržovaná.
Cena : 498.000,- Kč

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

Byt 3+1 Anglická, PV Tel.: 777 231 606
Osobnívlastnictví, 79m2,2.poschodí,balkon.V
ceně bytu jsou vestavěné skříně, luxusní kuchyňská linka se spotřebiči. Cena : 1.600.000 Kč

Pozemek Brodek u PV Tel.: 777 231 606
Pozemek určený ke stavbě RD, výměra 1480
m2, veškeré inž. sítě, příjezdová komunikace.
Cena : 320,- Kč/m2

RD 6+2 Letovice, okr. Blansko, patrový, řadový, krajový, cihlové zdivo, částečně podsklepený,
sedlová střecha, přístavby, kůlny, dispozičně 2x
3+1 s příslušenstvím, průjezd na pozemek, zast.
plocha 338 m2, zahrada 454 m2, plyn a kanalizace před domem, žumpa a vodovod v domě, určeno k celkové rekonstrukci, velmi žádaná lokalita.
Cena: 1.300.000,-Kč
RD 4+1 Mostkovice, okr. Prostějov, samostatně
stojící patrový s podkrovím, cihlové zdivo, nepodsklepený, sedlová střecha, orientace na jižní stranu.
Dům prošel celkovou vnitřní rekonstrukcí: okna
a dveře (EURO), vnitřní rozvody (lelktřina, voda,
odpady), omítky, podlahy (plovoucí, dlažba), topení-el. přímotopy, kuchyňská linka s vestavbami
(le. sporák, myčka, pračka), koupelna (vana), WC,
krbová kamna, střecha-nové kravy a latění. K domu přináleží dvorní trakt s přístavbami a zahrada
umístěná přes cestu cca 50m. Klidné místo uprostřed obce.
Cena: 2.150.000,-Kč

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

Aktuální nabídka:
RD 4+1 Otaslavice
prodej dvoupodlažního rodinného domu
s bytovou jednotkou 4+1 po částečné
rekonstrukci, topení lokální na plyn,
obecní inženýrské sítě, menší dvůr,
ihned k bydlení, bližší informace v RK.
Cena: 790.000,-Kč
RD 3+kk Vitčice, okr.Prostějov
RD s možností rozšíření do podkroví,
ústřední topení na tuhá paliva, WC a
koupelna po rekonstrukci, zast. pl. 79m2,
zahrada 241m2, zahrada 570m2, parkování před domem, hosp. přístavky, k
bydlení i k rekreaci. Ihned volné.
Cena: 445.000,-Kč

Komerční objekty:
Prostějov-Krasice, dvoupodlažní cihlová budova v okrajové západní části města sloužící jako
sídlo firmy, přízemí-4místnosti (učebny), soc.
zázemí(panské a dámské WC), samostatné plynové topení. I.patro-5 místností (kanceláře), kuchyňka, samostatné plynové topení. Zast. plocha
197m2,plastová okna, střecha po opravě (možnost
půdní vestavby),vyhrazené parkování pro 3vozidla,ihned volné.
Cena:1.790.000,-Kč

Cena: 1.250.000,-Kč

POSKYTUJEME KRÁTKODOBÉ PŮJČKY
OPROTI ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTI.
PENÍZE DO 3 - 5 PRAC. DNŮ

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

Byt 3+1 s garáží – Brodek u
Prostějova
Prodej cihlového bytu 3+1 v osobním vlastnictví, 2 patro, komora,
sklep, velká zděná garáž cca 100m
od domu, udržovaný byt v pěkné a
klidné lokalitě, volný od 1.4.2010.
SLEVA! Cena: 1.149.000,-Kč

www.kk-reality.com
◘ Prodej pozemku, Držovice 3389m2, možno
rozdělit
Cena k jednání 580Kč/m2

BYTY – PRONÁJEM
Byt 2+kk, Prostějov, Resslova
51 m2,cihlový, částečně zařízený, vlastní plynové
ústřední topení.
Cena 7.900 Kč (vč.služeb)

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
Byt 2+1 Moravská, PV Tel.: 777 231 606
Osobní vlastnictví, výměra 57 m2, 1. patro,
panel. Dům po kompletní rekonstrukci, koupelna po rekonstrukci. Cena : 1.100.000,- Kč
Bytový dům, Prostějov, Tylova ul.
rohový, dvoupodlažní, podsklepený, pozemek 189m2, veškeré inženýrské sítě. 1.NP
- 4 samostatné pokoje, 2.NP byt 1+1 a 3+1.
Cena 3.890.000 Kč

NEBYTOVÉ PROSTORY

Prostějov, Olomoucká - 3. NP, 706,3 m2 vhodné jako
skladovací prostory nebo prostory pro lehkou výrobu.
Kompletním sociálním zázemí (šatny, umývárna, wc),
nákladní výtah.
Cena 400,- Kč/m2/rok
STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY
Skalka – pozemek určený k výstavbě dvou
rodinných domů o celkové výměře 1633 m2, 9
km od Prostějova.
Cena 800 Kč/m2
Držovice - Prodej 2 pozemků určených pro
stavbu RD, inženýrské sítě na hranici pozemku,
výměra pozemku 1020 m2. Cena 1600,- Kč/m2
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného
na stavbu RD, inženýrské sítě na hranici.Celk.
výměra cca 1500 m2.
Cena 900,- Kč/m2
Alojzov - Prodej pozemku na začátku obce
Alojzov určeného územním plánem k výstavbě
RD. Celková výměra 3.276m². Prodej možný po
čátech.
Cena 650,-Kč/m²

POZEMKY
Pozemek, Prostějov, soubor pozemků k možné
zástavbě o výměře 5.139 m2 téměř v centru Prostějova.
Cena info v RK
Křenůvky–Myslejovice soubor pozemků
k zem. využití cca 80 000 m2. Cena 19 Kč/m2

POPTÁVÁME:
• Cihlový byt 1+1 a 2+1 Prostějov
– financování zajištěno
• RD v Prostějově a okolí – Bedihošť, Hrubčice,
Držovice, Vrahovice, Mostkovice, Určice,…
• Provozní objekt s kancelářemi
• Pronájem nebytových prostor cca 60-70 m2
– prodejna zahrádkářských potřeb
• Restaurace v Prostějově
• Pronájem bytu 1+1 v Prostějově
• Pozemek pro výstavbu garáží a parkování
nákladních automobilů (cca 3-5tis. m2)
• Koupě bytu 2,5+kk v Olomouci, vhodný
k rekonstrukci

RD Kostelec na Hané
Tel.: 777 231 606
Řadový dům 2+1. Smíšené zdivo, plyn v domě,
elektřina, voda z obecní studny, kanalizace
obecní.
Cena : 660.000 Kč

RD Čunín
Tel.: 777 231 606
RD 2+1, zast. plocha 120 m2, zahrada 209
m2. Dům je v dobrém stavu, okamžitě obyvatelný. Veškeré sítě. Cena : 700.000,- Kč

BYTY PRONÁJEM:
2+1, n/c, Bezručovo, PV
2+1, n/c, Fügnerova, PV
2+1, n/c, Úprkova, PV
3+1, n/c, Svatoplukova, PV
3+1, n/p, Západní, PV
3+1, z/p,Anglická, PV

6.500,- Kč/měs.+ink.
7.000,- Kč/měs.+ink.
7.500,- Kč/měs.+ink.
6.500,- Kč/měs.+ink.
8.500,- Kč/měs.vč.ink.
8.000,- Kč/měs.vč.ink.

BYTY PRODEJ:
1+0, db/c,Vodní, PV
2+1, db/c, Rumunská, PV
2+1, ov/c, Újezd, PV

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

◘ Prodej bytu 3+1 s lodžií, 76m2,zv.
přízemí,dům po celkové rekonstrukci,
bezbariérový přístup
Cena 1 250 000Kč
◘ Prodej bytu 2+1 s lodžií, 56 m2,nepr. pokoje,
šatna.
Cena k jednání!
◘ Prodej bytu 2+1 s balkonem, 58 m2,
Cena: 890 000 Kč
◘ Prodej bytu 2+1 po kompletní rekons.
44 m2,
Cena: 989 000 Kč
◘ Prodej zrekons.bytu 3+1 s balkonem,
74 m2,
Cena k jednání: 1 350 000 Kč
◘ Prodej bytu 2+1 v cihlovém domě na
Svatoplukové ulici,3.p,koupelna po rek. 58m2.
Cena k jednání 890 000Kč
◘ Prodej bytu 2+1, Anglická panel plast. okna,
šatna.
Cena 785 000Kč
◘ Prodej bytu 3+1, 72m2, dům po kompl. rek.,
byt původní.
Cena 1 110 000Kč k jednání
◘ Prodej bytu 1+kk, po kompl. rekonstrukci,
OV, lodžie, 30m2
Cena 680 000Kč
◘ Prodej cihlového bytu 3+1, OV, C.
Boudy,78m2, lodžie.
Cena 1 790 000Kč
◘ Prodej cihlového bytu 3+1 v OV, 2.patro,
balkon, pěkný byt
Nová cena 1 350 000 Kč
◘ Prodej cihlového bytu 2+1 v OV, 2. patro, 54
m2, velký, pěkný.
Cena 1 120 000Kč
◘ Prodej bytu 2+1 , zvýšené přízemí, rohová,
zasklená lodžie,dům po celkové rekonstrukci
pěkné,klidné místo.
Cena 950 000Kč
◘ Prodej bytu 3+1 , 1.patro, lodžie, pěkný velký
byt.
Nová Cena 1 245 000Kč

390.000,- Kč
1.110.000,- Kč
1.250.000,- Kč

POZEMKY:
Vřesovice, 900 m2
Držovice, 3300 m2
Olšany, 900m2
St.p. Lešany, 1480 m2,
Bedihošť, 700 m2

480,- Kč/m2
580,- Kč/m2
1.000,- Kč/m2
280,-Kč/m2
1.100,- Kč/m2

NEBYTOVÉ PROSTORY:
Garáž Žeranovská, PV
Garáž Držovice

900,- Kč/měs.
104.000,- Kč

Široká nabídka kanceláří, nebytových a obchodních prostor

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

◘ Prodej RD 3+1 v Konici,po rekonstrukci,
garáž,zahrada,pěkný.
Cena 1 560 000Kč

VYKOUPÍME VAŠI NEMOVITOST
NA PROSTĚJOVSKU, PENÍZE IHNED

VOLEJTE ZDARMA 800 555 365

◘ Pronájem 2+1 v centru, po rek. cca 100m2.
8000Kč vč. ink.
◘ Pronájem 2+1 s terasou v RD 7700 Kč+ink
◘ Pronájem 1+kk ,balkon
6000 Kč vč. ink.
◘ Pronájem 2+1, Krokova
7200 Kč vč.ink
◘ Pronájem 1+1, Žeranovská 5900 Kč vč.ink.
◘ Pronájem 1+kk Lidická
5900 Kčvč.ink.
◘ Pronájem 1+1 Mostkovice
5000 Kč+ink.
◘ Pronájem 1+1 E.Valenty
5800 Kč vč. Ink.
◘ Pronájem 2+1, vybavený
7600 Kč vč.ink.
◘ Pronájem 2+kk s balkonem 7500 Kč vč.ink.
◘ Pronájem zavedené restaurace v úzkém
centru města
Cena 30000/měsíc

RD 3+1 Čehovice
Prodej přízemního rohového rodinného domu v obci Čehovice,
okr.Prostějov s bytovou jednotkou
3+1, napojeno na obecní IS, pozemek 242 m2, vjezd na pozemek.
Cena: 295.000,-Kč
RD 2+1 Určice
Prodej rodinného domu 2+1 v obci
Určice, přízemní, nepodsklepený
dům, topení lokální na plyn,ohřev
vody el.bojler, koupelna, WC,
obecní IS, možnost rozšíření do
podkroví, malý dvůr, volný po dohodě.
Cena: 445.000,-Kč

Rodinné domy:
Čelechovice na Hané prodej řad. RD 5+1 se
zahradou. Celková výměra pozemků je 636
m2.
CENA: 1.090.000,-Kč
RD Brodek u Prostějova
Prodej řadového, celopodskl. RD v klidné části
obce, dispozice 5+1, užívaný od roku 1993. Vytápění je ústřední s kotlem na zemní plyn, stáří kotle 1 rok, plastová
okna, ohřev TUV - plyn. bojler, obecní vodovod, kanalizace, el. 220/380V. Celková výměra pozemku 268 m2.
Cena v RK
Prostějovičky - prodej
řad. nepodsklep. RD o 2
NP po rekonstrukci o velikosti 5+1 s garáží. El.
220/380 V, ústř. plyn. vytápění, kanalizace do
septiku, studna na pozemku. Za domem je
menší zahrádka. Celková výměra pozemku je
267 m2. Součástí prodeje je i orná půda 527
m2.
SLEVA! cena k jednání v RK
Čelechovice na Hané prodej řad. RD o vel. 4+1
s garáží a dvorkem. V roce 2005 byla provedena
rekonstrukce domu. Celková výměra pozemku je 190 m2.
CENA: 1.370.000,-Kč
PV-Boženy Němcové,
prodej RD 4+1, 2.NP, řadový, nepodsklepený s
dvorkem. V domě probíhá celková rekonstrukce, nové veškeré sítě,
podlahy, omítky, okna, možnost rozšíření obytné plochy o podkroví. Chybí dokončit obklady
a podlahové krytiny. Výměra pozemku je 122
m2.
Cena k jednání v RK.
Studenec - prodej řad. jednopodlaž. RD 3+1 s možností rozšíření do podkroví. Dům je vhodný ihned k
bydlení. Vytápění ústřední na zemní plyn, el.
220/380 V, voda z vlastní studny, vodovod před
domem, kanalizace do žumpy. Za domem je hospodář. přístavek (garáž) a kolny, následuje zahrada s vjezdem na pozemek. Zastavěná pl. 369 m2,
zahrada 155 m2. NOVÁ CENA! 570.000,- Kč
RD Skalka - prodej novostavby řadového rodinného domu, jednopodlažního, se sedlovou střechou s
vestavbou v podkroví. Jedná se o nedokončený
dům o velikosti 4+kk, chybí dokončit obklady
v koupelnách, podlahy v pokojích, dveře s obložkou, schodiště, fasáda. El. 220/380V, plyn,
obecní vodovod. Celková výměra pozemku je
269 m2.
CENA k jednání v RK
Byty - prodej
Prostějov - sídl. E.
Beneše - 3+1 o vel. 77,17
m2, panel, 4.NP ze 4.NP.
Bytový dům je po generální rekonstr., nové lodžie, plastová okna, zatep. fasáda, nová střecha. Vyzděné jádro se
sprch. koutem, nová kuch. linka s plynovým
sporákem, vytápění a ohřev TUV je dálkové,
společná anténa, internet. Pokoje jsou situovány na V a Z.
CENA v RK
Prostějov Vrahovice Prodej nového zděnéného podkrovního bytu
2+kk v bytovém domě se
4 byty o vel. 56 m2. Bytový dům je po generální rekonstrukci, v bytě střešní okna, kuch linka
se sklokeramickou deskou, vytápění el. přímotopy, internet. Možnost koupě parkovacího
místa ve dvoře.
CENA v RK
Prostějov, Sídl. svobody
- prodej bytu OV, 2+1,
přízemí, výměra 55 m2.
Bytový dům je po revitalizaci - zatepl. fasáda, plast. okna, nové stupačky. Byt je v původním stavu bez lodžie, pokoje
situovány na západ. SLEVA! k jednání v RK
Nabízíme DB 3+kk se
zasklenou lodžií poblíž
centra města. Byt se nachází ve 4.p./4.p. v cihlovém domě bez výtahu. Pěkný byt o CP 81 m2,
balkon 10 m2. Nová kuchy. linka, plastová okna, parkety a dlažby, koupelna po rekonstrukci,
vlastní ohřev TUV.
Cena: 1 640 000,-Kč
Prostějov-Palackého ul. - prodej zděného
bytu 2+1 v osobním vlastnictví o výměře 66
m2, 4. patro bez výtahu, původní stav, pokoje
jsou situovány na V a Z, vlastní ohřev TUV na
zemní plyn, v pokojích parkety, na chodbě a v
kuchyni PVC. Za domem se nachází parkoviště.
CENA: 999.000,-Kč

RD 5+1 Němčice nad Hanou
Prodej rodinného domu 5+1
v Němčicích nad Hanou, okr.
Prostějov. Nemovitost je po celkové rekonstrukci s možností rozšíření do podkroví. Obecní IS, volný
po dohodě.
SLEVA – nová cena : 590.000,-Kč

Nebytové prostory
Pronájem nebyt. prostor
na ul. Dolní, vhodný k
provozování obchodu,
sídla firmy, skladování apod. Celková podlah.
plocha 75 m2, vytápění na zemní plyn, parkování u objektu.
Cena dohodou v RK.
Prostějov - pronájem nebyt. prostoru (kanceláře) v
podnik. objektu v centru
města, naproti OD Prior.
Kancelář se nachází ve II. patře, výměra 47 m2,
kuchyňský kout + WC. Elektroměr je společný
(přepočet). Možnost pronájmu parkovacího
místa ve dvoře. Cena: 6.750,- Kč/měs. + ink.
Prodej staveního pozemku Prostějov-Vrahovice,
ul. M. Majerové o výměře 690 m2. Veškeré IS,
vhodné pro dvojdomek.
Cena: 690 000,-Kč

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

Garáže - prodej:
Prodej samost. stoj. trojgaráže na vlast. pozemku,
výměra 156 m2, oplocený,
v obci Držovice. Veškeré IS
se nachází před pozemkem. Objekt je možno využít pro garážování, skladování a po úpravách i pro
drobnou výrobu (dílna ap.). Cena: 500.000,- Kč

Chalupa – Zdětín
prodej chalupy v obci Zdětín o velikosti 2+1 bez příslušenství, možnost rozšíření, pěkný dvůr s vjezdem, okraj obce, klidná část, ihned
volné.
Cena: 250.000,-Kč

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27
zelená linka: 800 107 014
e-mail: acko@ackoreality.cz
www.ackoreality.cz
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME :
- RD v okolí Prostějova do 1 000 000,- Kč
- chatu v okolí přehrady do 600 000,- Kč
- byt 3+1 Sídliště svobody
- byt 2+1 cihla v přízemí
- byt 2+1 s alkovnou v OV
BYTY PRONÁJEM:
Pronájem bytu 2+kk Anglická, 2. patro,výtah. Byt je částečně zařízený 6 000,- Kč/měs
RODINNÉ DOMY:

RD 4+kk Ohrozim, novostavba s garáží, poz.1116
m2, 6km od PV
3 450 000,- Kč

RD 5+1 Vrahovice se zahradou, poz. 1096
m2, obytná plocha 120 m2, kanalizace, plyn, el.
220/380V, průjezd k parkování. Po rekonstrukci, ihned k bydlení SLEVA! 2 700 000,- Kč

RD 5+kk, Dr. Uhra, po kompletní rekonstrukci, cel. plocha poz. 450 m2, zahrada
209 m2, garáž, krb.
4 400 000,- Kč
RD – zeměd. usedlost 3+1 se zahradou
Těšice, cel. pl. poz. 3064 m2, zděná stodola, hospodář. budovy, zděný přístřešek, garáž. Topení ÚT/plyn, vlastní voda, septik.
1 200 000,- Kč

Novinka! RD Biskupice 2+1, zemědělská
usedlost, poz.2000 m2, hospodářské budovy
1 990 000,- Kč

RD Stařechovice 2+1 k rekonstrukci, velká
zahrada, celková plocha poz. 1567 m2, studna, obec. voda, žumpa, plyn. 770 000,- Kč
POZEMKY
Stavební pozemek Ohrozim, 700
m2, el., voda, plyn u pozemku, studna. Oploceno, možnost ihned stavět.
590 000,- Kč

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
RODINNÉ DOMY, CHATY

Tel.: 606 922 838

*NOVINKA* RD 4+1 v Čechovicích, cihlový, plastová okna. Přízemí - obývací pokoj,
pokoj pro hosty, místnost s WC, plynovým
kotlem a bojlerem. V 1NP. kuchyně, dětský
pokoj, ložnice a koupelna. Hloubková kan.,
vodovod, plyn, el. 220V/380V, sklep 5m2.
Zastavěná plocha 92m2, udržovaná zahrada o
výměře 190m2.
Cena 3.000.000Kč.
*NOVINKA* Rekreační chata 1+1 u
Plumlovské přehrady, zastavěná plocha 25m2,
zahrada o výměře 210m2. Blízko k vodě IDEÁLNÍPRORYBÁŘE!! Cena320.000Kč.
*NOVINKA* RD 5+1 ve Vícově, cihlový,
řadový, všechny ing. sítě, velmi dobrý stav.
Zastavěná plocha 200m2, zahrada o výměře
200m2.
Cena 1.120.000Kč.
* 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 4+1 v Držovicích, cihlový, k celkové rekonstrukci, veškeré IS, zastavěná plocha 341m2, rozsáhlá zahrada o výměře 2479m2. LUKRATIVNÍ
LOKALITA !! Cena k jednání 3.700.000Kč.
Tel.:728 166 255
BYTY

1+1, OV, Okružní, panel, 43m2, byt původní
stav.
Cena 760.000Kč.
2+1, OV, Tylova, cihla, 60m2, byt kompletní
rekonstrukce.
Cena 1.340.000Kč.
Tel.: 606 922 838
POZEMKY

* Prodej oplocené zahrady v Prostějovičkách o
výměře 1454m2, na pozemku elektřina, jižní svah,
možnost výstavby chaty.
Cena 220.000Kč.
* Prodej oplocené zahrady v Plumlově, o výměře 366m2. U pozemku je elektřina, další sítě nejsou. Pozemek se nachází v klidné lokalitě s velmi
pěkným výhledem na Plumlov.Cena 160.000Kč.
* Prodej pozemku v obci Nová Dědina u
Konice o výměře 5500m2.Voda a el. u pozemku.
Možnost výstavby rodinných domů.
Cena 880.000Kč.

www.reality-domino.cz

Reality, sport

10. května 2010

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184
reality.pohoda@seznam.cz

NOVINKY:
Komerční prostory:

Bar - pronájem, vybavený, centrum cena v RK, NOVINKA.
Restaurace s bufetem - pronájem, info s cenou v RK
NOVINKA
3 x trafika - prodej, cena 25, 35 a 70 tis.Kč, využítelné i na
prodej pečiva,
NOVINKA
prodejna - pronájem, u Rybníka, vhodné i jako sklad,
6 tis.Kč/měs.
kosmetické studio - přenechání pronájmu, zavedené, kompl.
vybavené,
270 tis.Kč.
komerč.prostory - pronájem, Nám Spojenců, 180 m2,
info s cenou v RK.
kancel.prostory - pronájem kvalitních prostor, budova České
pojišťovny,
cena od 133,- Kč/m2
Prodejna - pronájem, Plumlovská ul., cena 11 tis.Kč/měs.
Velkosklad - pronájem, velké prost., sociál.zař., 17 tis.Kč/měs
Výrob.prostory - pronájem, 400 m2, centrum,
25 tis.Kč/měs., NOVINKA
Sklad - 2x 85 m2, centrum,
cena k jednání, NOVINKA
Kancelář - 21 m2, centrum,
4 tis.Kč/měs., NOVINKA

Garáže:

- prodej, Držovice
- prodej, Močidýlka,
- pronájem, Brněnská,
- pronájem, za Družbou,
- pronájem, J.Kučery,
2 garáže - pronájem, Nám.Spojenců,

95 tis.Kč
130 tis.Kč
1000,- Kč/měs.
1000,- Kč/měs.
1200,- Kč/měs.
1500,- Kč/měs.

Byty :

1+kk OV panel, E.Beneše, 29 m2, lodžie,
659 tis.Kč
1+kk panel, E.Beneše, část.vybavený, 720 tis.Kč, NOVINKA
1+kk OV panel, M.Pujmanové, 32 m2,(zděné jádro),
785 tis.Kč
1+kk OV cihla, Krasická, 38 m2, 1 080 tis.Kč, NOVINKA
1+1 OV cihla, Krapkova, 40 m2,
735 tis.Kč
1+1 OV cihla v RD, vybavený,
830 tis.Kč, NOVINKA
1+1, v blízk.centra, 100 m2,
870 tis.Kč, NOVINKA
1+1 v OV, Krasická, 45 m2, vl.kotel,
1230 tis.Kč
2+1 DB cihla, Svatoplukova, 58 m2,
940 tis. Kč
2+1 DB cihla, Šárka,
1 mil.Kč
2+1 DB panel, Špály, 60 m2 (šatna),
1190 tis.Kč
2+1 DB, cihla, Česká ul., 59 m2,
1240 tis.Kč
2+1 DB, panel, E.Beneše, 58 m2, šatna,
1240 tis.Kč
2+kk OV, cihla, Olomoucká, 61m2,
1280 tis.Kč
2+kk DR cihla, Studentská, 68 m2 (vl.kotel), 1289 tis.Kč
3+1 OV panel, Bohuslavice, 71 m2, 835 tis.Kč, NOVINKA
3+1 OV panel, s alk.Sídl.Svobody, 77 m2,
(velmi pěkný, kvalitní byt), 1390 tis.Kč
3+1 DB panel, Dobrovského, 72 m2,(velmi levný), 1 090 tis. Kč
3+1 OV, panel, E.Beneše, 61 m2, 2 lodžie,
1139 tis.Kč
3+1 OV panel, sídl.Svobody, 77 m2, alkovna, 1430 tis.Kč
3+1 OV cihla, Svatoplukova, 110 m2,
(krásný, zrekonstr.byt) 1450 tis.Kč
3+1 OV,Svatoplukova,70m2,krásnýbyt,1.495tis.Kč, NOVINKA
3+1 DR panel, Anglická, 79 m2, (s krásnou kuchyní),
1599 tis.Kč, NOVINKA
3+1 OV panel, Sídl.E.Beneše, 78 m2, zděné jádro, krásný
byt,
1679 tis.Kč, NOVINKA
3+1 OV cihla, Svatoplukova, 87 m2,
(nadstandartní, krásný byt) 1870 tis. Kč
3,5+1 DR cihla, 86 m2, krásný, podkr.ložn., pracovna, spíž,
zahrada, garáž, exklusiv,
cena v RK, NOVINKA
3+1 městský byt, přenechání vč.vybavení,
429 tis.Kč, NOVINKA

Pronájmy :

Garsoniera - Pv, v RD se sam.vchodem,
5,5 tis.Kč/měs., NOVINKA
1+1 Vodní, 5 tis.Kč, možno zapůjčit tv a ledničku, NOVINKA
1+1 M.Pujmanové
5,5 tis.Kč/měs.
1+1 Kostelecká
5,5 tis.Kč/měs., NOVINKA
1+1 Nerudova, v RD, zařízený,
5,7 tis.Kč/měs.vč.ink., NOVINKA
1+1 Moravská,
5,7 tis.Kč/měs.
1+1 Raisova,
5850 Kč/měs., část.zařízený, NOVINKA
1+1 Slovenská,
6 tis.Kč/měs.
1+1 E.Beneše, část.zař., 6 tis.Kč/měs. vč.ink., NOVINKA
1+1 Krasická,
6,5 tis.Kč vč.inkasa, NOVINKA
2+1 Vápenice, nový byt,
6,5 tis.Kč/měs.
2+1 Svolinského,
8 tis.Kč/měs., NOVINKA
2+1 Šárka,
8,5 tis.Kč/měs.(velmi pěkný, zrekonstr.)
3+1 Západní,
8 tis.Kč, NOVINKA
7 a 7,5 tis.Kč, NOVINKA
3+1 2x Vápenice, nové byty,
3+1 Brněnská,
9 tis.Kč/měs., krásný byt 90 m2, vl.kotel,
NOVINKA
3+1 Sídl. E. Beneše,
10 tis.Kč/měs
4+1 Kotkova, v RD 100 m2, vl.kotel, 9,5 tis.Kč/měs., NOVINKA

Rodinné domy :

2+0 Otaslavice, zahrada, i k rekreaci, starož.nábytek, nutná
rekonstr.,
535 tis.Kč, NOVINKA
3+kk Mostkovice, plocha 430 m2, blízko Pluml.přehrady,
2 280 tis.Kč
3+1 Šubířov, plocha 215 m2, celk.374 m2,
690 tis.Kč, (vhodný k bydlení i rekreaci)
3+1 Plumlov, krásný v nádherné lokalitě, 155 m2,
2970 tis.Kč, NOVINKA !!!
7+1 Kostelec n/H, krb, terasa, sauna,
3780 tis.Kč
4+1 Hrdibořice,
2770 tis.Kč (nový, s garáží, zahradou)
Rozest. RD v Kralicích n/H s garáží, dílnou, zahrádkou,
2100 tis.Kč, NOVINKA
Rozest.RD v Pv s garáží, dílnou, zahradou, 840 m2,
3180 tis.Kč, NOVINKA

Chaty a chalupy :

2+1 Laškov, zděná, 32 m2,
450 tis.Kč, NOVINKA
2+1 Myslejovice, 399 m2, v krásném prostř.,
450 tis.Kč, NOVINKA !!!
3+1 Stražisko, zděná,
950 tis.Kč
(použité kval.materiály, měď, dub, titan, pěkná velká zahrada)
Chalupa Raková u Konice, bojler, kachl.kamna, zahrada,
1 550 tis.Kč, NOVINKA
Chalupa Raková u Konice, 60 m2, zařízená,
pronájem 4 tis.Kč/měs., NOVINKA
Pozemky :
Polnost, možno vyjmout z půdního fondu, plocha 23 tis.m2,
Pv,
cena 275 Kč/m2 !!!, NOVINKA
Stav.pozemek, část. zasíťované, žádaná lokalita v Držovicích,
plocha 856 m,
935 Kč/m, NOVINKA
Stav.pozemek, IS v dosahu poz., atraktivní lokalita v Kostelci
n/H, plocha 800 m,
440 Kč/m, NOVINKA
Stav.pozemek, v Otonovicích, 3050 m2,
cena 295 Kč/m2, krásné prostředí, NOVINKA.
Pozemek ke komerč.účelům, Pv, blízko od centra, 800 m2,
7 tis.Kč/měs, možnost vybudování opravny, autobazaru aj.
Pozemek s opl.rekr.objektem, chatkami, rybník, les, louka, 32
tis.m2, Kladky, cena pouze za poz.120 Kč/m2 !!! NOVINKA

Nové nízkoenergetické dřevostavby
a montované domy:
5x6 m - 550 tis.Kč, 9x7 m - 945 tis.Kč,
8x10 m - 1 450 tis.Kč, 8x14 m - 1 915 tis.Kč,
dále info v RK.

V případě podrobných informací Vás rádi přivítáme v naší
kanceláři či zodpovíme dotazy
na našem tel. čísle.

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

Volejte: 739 322 895
1+kk Krokova 30m2 dům po revit. 580.000Kč
1+kk E. Beneše lodžie
680.000Kč
1+kk M. Pujmanové OV celk. rek. 680.000Kč
1+1 Šárka dům po revit.
630.000Kč
1+1 Krapkova OV cihla
Sleva 739.000Kč
1+1 Joštovo po rekonstrukci
730.000Kč
1+1Pod Kosířem u centra, zařízený 850.000Kč
Nový 2+kk Krasická 45m2
1.150.000Kč
2+1 Slavíčka 56m2+lodžie
950.000Kč
2+kk Olomoucká cihl.61m2 OV po rek.
1.150.000Kč
2,5+1 Svobody OV po celk rek
1.250.000Kč
3+1 Šárka 70m2
sleva 989.000Kč
3+1 Beneše 76m2+ 2 balkony
1.190.000Kč
3+1 Zrzavého po rek. 76m2+lodžie 1.199.000Kč
4+1+garáž Moravská 94m2 cihla OV 1.860.000Kč

Volejte: 723 335 940
1+1 V. Outraty cihla
1+1 Okružní OV 43m2
2+1 Okružní 56m2 cihla

600.000Kč
790.000Kč
1.030.000Kč

Volejte: 732 285 189
2+1 Joštovo OV cihla 50m2
3+1 Krasická cihla
3+1 Anglická 68m2

750.000Kč
1.250.000Kč
cena v RK

DOMY

Volejte: 739 322 895
RD 2+1 Určice
380.000Kč
RD 2,5+1 Hradčany
489.000Kč
RD 2+1 Bezměrov u Kroměříže
540.000Kč
Novostavba 4+kk Domamyslická 3.240.000Kč

Volejte: 723 335 940
RD Otinoves zahrada
RD 1+1 Otaslavice
RD 3+1 Kostelec n. H.
RD 3+1 Vřesovice zahrada1000m2
RD 4+1 Rozstání garáž
RD5+1 Polkovice garáž zahrada
RD 4+1 Doloplazy garáž zahrada
RD 7+2 Čechy p/K zahrada garáž
RD3+kk Kostelec po celk.rek.
RD 3+1 Mostkovice po celk. rek.
RD 3+1 PV po celk. rek. zahrada

445.000Kč
490.000Kč
690.000Kč
695.000Kč
650.000Kč
899.000Kč
1.250.000Kč
1.550.000Kč
1.550.000Kč
2.060.000Kč
3.065.000Kč

Volejte: 732 285 189
RD 3+1 Krumsín
850.000Kč
RD 5+2 Kobylničky dvůr zahrada 1.550.000Kč
PR O N Á J MY

Volejte: 739 322 895
1+kk Pujmanová 39m2+lodžie 5.500 vč. ink
1+kk Pod Kosířem
5.500 vč. ink
1+1 Vodní 51m2
5.000Kč+ink
1+1C. Boudy cihl. 40m2
5.200Kč vč.ink
1+1 Raisova cihla 36m2 balkon
5.850Kč vč. ink
1+1 Beneše zařízený
6.000Kč vč.ink
1+1 Krasická nový 42m2 balkon 6.500 vč.ink
2+1 Miličova 70m2 původní stav 5.000kč + ink
2+1 Anglická
6.000Kč + el.
2+1 Svolinského cihla po rek.
7.900Kč vč.ink
3+1 Belgická 68m2+lodžie
8.400 vč.ink
3+1 Západní 68m2+lodžie
8.500 vč.ink

Volejte: 723 335 940
2+1 Držovice 50m2
5.000Kč+ ink
1+kk Hvězda 20m2
3.500Kč+ el.
3+1 u Němčic N/H garáž
5.500Kč vč.ink
RD 5+1 Čelechovice Kaple zahrada 8.000Kč +ink

Volejte: 732 285 189
Podkrov.byt Vojáčkovo 155m2 4.900Kč+ink
2+1 Tylova cihla lodžie
7.500 vč.ink
3+1 Olomoucká luxusní
10.000Kč vč.ink

www.realitypolzer.cz

Vojáþkovo nám. 3,79601 ProstČjov
Č
tel.:605 011 310,, info@srdcerealit.cz
@
BYTY prodej
3+1,OV,Vojáþkovo nám.1.p., lodžie,
vlast.topení,sklep
SUPER CENA
2+1 OV,Svatoplukova,po rekonstr.
vl.vytápČní a ohĜev vody
950.000,-Kþ
2+1, DB,A.Slavíþka,panel,7.p.,61 m2,po
kompl.rekonstr.,velmi pČkný 1.050.000,-Kþ
2+kk, DB,Studentská,cihla,3.p.,60 m2,
možnost pĜevodu,vl.topení 1.289.000,-Kþ
3+1,OV,Svatoplukova,cihla,70 m2,balkon,
centrum,4.p.,velmi pČkný
1.450.000,-Kþ
3+1,T.G.Masaryka,pĜenechání nájemní
smlouvy,kompl.rekonstr.
400.000,-Kþ
3+1,Západní,panel,2.p.,balkon,prostorný,
klidná lokalita
1.350.000,-Kþ
3+kk,OV,Trávnická,cihla,120m2,terasa,
šatna,GARÁŽOVÉ STÁNÍ
cena v RK
3+1,OV,Sídl.Svobody,lodžie,4.p.,panel,
64 m2,plast.okna,
1.150.000,-Kþ
DOMY prodej
VELMI PċKNÝ RD 6+1,PROSTċJOV,
ZAHRADA,GARÁŽ,2x TERASA,
PO KOMPL.REKONSTR. 2.900.000,RD3+1,PV po celkové
rekonstr.,plast.okna,zahrada,bazén ,klidná
þást mČsta,podsklep.
2.999.999,-Kþ
RD Kostelec n/H,5+1,garáž,zahrada,
studna,možnost rozšíĜení
2.200.000,-Kþ
RD 3+1 Vícov,studna,dvĤr,zahrada
centrum obce
550.000,-Kþ
RD2+1,Žćárná,cihla,þást.podsklep,
garáž, k bydlení i rekrea.
1.050.000,-Kþ
RD5+kk,Olomouc,novostavba,garáž,
terasa,krb,zahrada
5.600.000,-Kþ
RD4+1Plumlov, patro, zahrádka,
garáž.stání,udržovaný,
g
,
ý, slunný
ý cena v RK
CHATY A CHALUPY prodej
Chalupa Brodek u Konice,po.rekonstr.,
masážní vana,zahrada
1.390.000,-Kþ
Chata Ptení 2+1,dĜevČná,veranda,kĤlna,
suché WC,pozemek 3000m2 105.000,-Kþ
PRONÁJMY BYTģ 1+1, 2+1, 3+1,
nebytové
prostory,obchody,kanceláĜe...
Stavební pozemky- zasíĢované

Poptáváme pro klienty
Byty, domy, chaty, pozemky…ProstČjov
a okolí….rodinné domy i k rekonstrukci

PLATBA V HOTOVOSTI

605 011 310

www.srdcerealit.cz
INZERCE ZDARMA!
...NEZÁVAZNÁ
KONZULTACE
A PORADENSTVÍ
V REALITÁCH
StČhování, vyklízení, stavební
práce a rekonstrukce bytových
jader,
…údržba všech typĤ
nemovitostí.

Garanþní fond bydlení
Wolkerova 3, ProstČjov

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

774 409 430, 774 101 818
Linka zdarma: 800 152 452
Rodinné domy se zahradou :
Chata Plumlov
Želeþ
Vrahovice
VĜesovice
Mostkovice
Studenec-ýelechovice
Kojetín
ýechovice
Domamyslice
Plumlov
ŠtČpánov
Luká

375 000 Kþ
700 000 Kþ
1 800 000 Kþ
2 200 000 Kþ
2 200 000 Kþ
2300 000 Kþ
3 450 000 Kþ
3 500 000 Kþ
4 200 000 Kþ
4 500 000 Kþ
4 490 000 Kþ
1 600 000 Kþ

PČkné byty
1+1, DB, Šárka
1+1, OV, Cyrila Boudy

:

630 000 Kþ
700 000 Kþ

2+1, OV, Holandská
2+1, OV, Dolní
2+1, OV, Na Hrázi
2+1, DB, Šárka
2+1, OV, Moravská
2+1, OV Okružní
2+1, OV, Pod KosíĜem
2+1, OV, sídl. Svobody

850 000 Kþ
900 000 Kþ
950 000 Kþ
965 000 Kþ
1 045 000 Kþ
1 100 000 Kþ
1 150 000 Kþ
1 000 000 Kþ

3+1, DB, NČmþice n.H.
3+1, DB, Dobrovského
3+1, DB, E. Beneše
3+1, DB, Anglická
3+1, OV, Moravská
3+1, DB, Zrzavého
3,5+1, OV, sídl.Svobody
3+1, OV, Držovice
3+1, OV, Cyrila Boudy
3+1, OV, BrnČnská

950 000 Kþ
950 000 Kþ
1 100 000 Kþ
1 250 000 Kþ
1 330 000 Kþ
1 200 000 Kþ
1 390 000 Kþ
1 570 000 Kþ
1 790 000 Kþ
1 850 000 Kþ

4 +1, OV, Západní
3+kk, OV, Trávnická

1 500 000 Kþ
3 000 000 Kþ

Pronájmy
3 +1, RD, Vrbátky
2+1, Raisova, vþ.ink.
2+1, A. Slavíþka,

Klenovice – RD 2+1 s garáží, řadový,
smíšené zdivo, voda obecní, plyn, dvorek,
zahrada s vjezdem. V domě probíhá rekonstrukce.
Cena 800 tis. Kč
Ondratice – RD 1+1 s vjezdem, smíšené
zdivo, voda obecní, plyn před, malá zahrada
a předzahrádka.
Cena 260 tis. Kč
RD 3+1 v Šubířově, vhodný i k rekreaci,
blízko les, cihla a kámen, , část.podsklepený, obec.voda + studna, el.přípojka, zahrada, garáž
Cena 690 tis. Kč
Brodek u PV – RD 4+1, poschoďový, v řadové zástavbě, částečně podsklepený, plynové topení, el.220/380V, voda obecní, malý
dvorek.
Cena 770 tis. Kč
Dřevnovice RD 2+1 a 2+0, po rekonstrukci,
plast. Okna, voda obecní, topení ÚT na tuhá
paliva, garáž, zahrádka. Cena 1.325 tis. Kč.
Prodej RD 4+1 s garáží, plyn. topení, veškeré IS, zahrada. Dobrý stav. PV-Čechovice.
Cena 2.895 tis. Kč

:

8000 Kþ/mČs.
7500 Kþ/mČs.
7300 Kþ/mČs.

Pro naše klienty hledáme :
RD v ProstČjovČ a okolí
RD Mostkovice, Smržice
Byty 2+1 , 3+1 a vČtší PV Západ
Chaty v oblasti: Seþ, Stražisko,
ProstČjoviþky, Plumlovská pĜehrada
Pronájem domu se zahradou 3-4+1

Zdarma zajistíme
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:

PRODÁVAJÍCÍM :
Inzerce a právní služby
OcenČní a prohlídky nemovitosti
PĜehlášení všech energií
Zpracování pĜiznání k dani
KUPUJÍCÍM:
Finacování a práv. služby, poradenství
StČhovací službu a stavební úpravy

Naše celá nabídka na:

www.byty-gfb.cz
774 409 430, 774 101 818
Linka zdarma: 800 152 452

Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice,
Čechovice, Alojzov a Mostkovice.
2064 - Byt 1+1, OV, cihla,
PV-Pod Kosířem
Cena 890 tis.
1994 - Byt 1+1, OV, panel,
PV-Vrahovice
Cena 720 tis. Kč
1944 - Byt 1+kk, Dr., cihla,
PV – Studentská
Cena 750 tis. Kč
1704 - Byt 1+1, OV, panel,
PV-E. Beneše
Cena 749 tis. Kč
1988 - Byt 2+1, OV, cihla,
PV-Studentská
Cena 1.099 tis. Kč
1518 - Byt 2+1, OV, panel, PV-Dolní
Cena 950 tis. Kč
2030 - Byt 2+1, Dr., panel, PV-Špály
Cena 970 tis. Kč
2028 - Byt 2+1, OV, panel, PV-Sídl.
Svob.
Cena 1.145 tis. Kč
2050 - Byt 2+1 s garáží, OV, panel,
PV-Kralický Háj. Cena 1.370 tis. Kč
2053 - Byt 2+1 s garáží, OV, cihla,
Držovice
Cena 1299 tis. Kč
1885 - Byt 2+1, Dr., panel,
PV-E. Beneše
Cena 1.250 tis. Kč
1790 - Byt 3+1, Dr., panel, Němčice
Cena 990 tis. Kč
2070 - Byt 3+1, Dr., panel,
PV-E. Beneše
Cena 1.150 tis. Kč
1931 - Byt 3+1, OV, panel, PV-Šárka
Cena 1.710 tis. Kč
1898 - Byt 4+1, Dr., panel,
PV-Anglická
Cena 1.190 tis.Kč
DALŠÍ NABÍDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz

CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
BYT ČI DŮM?
STAČÍ JEN ZAVOLAT A MY VÁS RÁDI
NAVŠTÍVÍME A VŠE ZA VÁS ZAŘÍDÍME

Cyklisté SKC Prostějov zářili při Českém poháru v Praze-Motole
Junior Jakub Filip ovládl bodovací závod jednotlivců i dvojic
PRAHA/PROSTĚJOV - Již ve třetím dubnovém víkendu ožila v tomto
roce poprvé pražská hala dráhovou
cyklistikou. Více jak stovka mladých
cyklistů si změřila síly ve všech dráhových disciplínách. Závodníci SKC
Prostějov a přidruženého SCM se
znovu blýskli výbornými výkony a
sklízeli uznání soupeřů i cyklistických
odborníků.
V pátek 18. dubna byly na programu
sprintérské disciplíny, začínalo se závodem na 200 m s letmým startem,
což byla kvalifikace pro sprint. V žákovském klání startovalo pětadvacet
jezdců, z nichž nejrychlejší byl Dominik
Skaloš z TJ Kovo Praha, druhý skončil
Marek Šipoš Marek (CK Bítovská) a
třetí Adam Mezík (CK Dacom Pharma
Kyjov). Z prostějovských nadějí obsadil
při své premiéře pěkné 8. místo Martin
Šmída. Zajímavé jistě je, že nejmladší
zástupce legendární prostějovské cyklistické dynastie Šmídů byl o tři roky
mladší než vítěz. Na startu kadetů se objevilo třicet závodníků, kterým dominoval Tomáš Malec z SKC Prostějov, před
Michaelem Vakočem z Dukly Praha a
Janem Skálou z Whirlpool Author HK.
„Tomáš je letos ve výborné formě a zvítězil naprosto suverénně,“ poznamenal
Petr Šrámek, předseda klubu. Výkon
Malce napodobil i junior Robin Wagner,
který si poradil s konkurencí a nechal za
sebou jak Davida Rajse z TJ ZČE Plzeň,
tak i Jana Kadůcha, kolegu z centra a
člena Dukly Brno. „Robin Wagner podal vynikající taktický výkon. Přestože
v kvalifikaci na dvoustovce zaváhal a
postoupil až čtvrtým časem, ve sprintu perfektně plnil taktiku stanovenou
trenérem Vačkářem a porážel jednoho
soupeře za druhým. Ne nadarmo mu
juniorští sprinteři přezdívají ´profesor´,“
pochválil jednoho z velkých talentů nejen prostějovské cyklistiky Šrámek.
Dalším kláním byl závodě na 1 km
s pevným startem, v němž mezi žáky
obsadil Martin Šmída opět osmou příčku, kadet Tomáš Malec skončil třetí a při
dvojnásobném zastoupení v juniorském
závodě dojel Jakub Filip druhý a Robin
Wagner čtvrtý. „Ve vytrvalostních disciplínách podával vynikající výkony především Jakub Filip a opravdu vstoupil
do sezony výborně připraven a v dobré
formě,“ poznamenal šéf SKC Prostějov.

NADĚJE SKC. Start juniorů SKC Prostějov při týmovém sprintu závodu Českého poháru v Praze-Motole.
Foto: M. Mráček
Ve stíhacím závodě juniorů na 3 km o šest až sedm vteřin a to je dobře, prose z vítězství radoval Jan Kadůch před tože konkurence v juniorech je velice
Michalem Mráčkem. Oba jsou členo- silná a o reprezentační dres bojuje hned
vé SCM při SKC Prostějov. Triumf dvanáct nejlepších juniorů. Potěšily mě
prostějovské práce s mladými cyklisty pochopitelně i výkony kluků z centpak dotvrdila třetí pozice Jakuba Filipa, ra,“ uvedl spokojený šéftrenér SCM
Ondřej Tkadlec pak uzavířal první desít- Vladimír Vačkář.
ku. „Jakub Filip se od podzimu zlepšil Bodovací závody absolvovalo hned 45

VYHRÁL. Robin Wagner a plzeňský David Rajs v cíli finále sprintu, které pro
sebe získal prvně jmenovaný prostějovský borec.
Foto: M. Mráček

závodníků. Juniorské klání na 160 kol
ovládl prostějovský Jakub Filip, který
získal 50 bodů. Jen o čtyři méně posbíral
Michal Mráček a na třetím místě skončil Petr Vakoč z Dukly Praha se ziskem
42 bodů. Další dva borci SKC Ondřej
Tkadlec a Robin Wagner obsadili 12.,
resp. 15. místo. „Jakub podal téměř
bezchybný výkon, jako jediný získal
dva okruhy náskoku. Celý závod byl
iniciativní a znovu předvedl výbornou
fyzickou připravenost. Je vidět, že se mu
celé přípravné období vyhýbala zranění
a soustředění v Krkonoších, Malorce a
Podhájské přináši celému družstvu ovoce. Jeho souboj se svým velkým kamarádem a soupeřem Michalem Mráčkem
zvedal diváky a početné členy doprovodu ze sedadel,“ okomentoval tento závod
Vladimír Vačkář. Mezi kadety byl v bodovacím závodě na 120 kol největším
sběratelem Michael Vakoč z Dukly Praha,
za ním skončili oddílový kolega Adam
Valeš a Radovan Doležel z Kovo Praha.
Člen SKC Tomáš Malec byl klasifikován
na 5. pozici, Tomáš Heřmanovský a Jan
Urbáček (oba z TJ Uničov a členi SCM
při SKC Prostějov) obsadili šestou a sedmou příčku. Bodovací závod žáků vyhrál
Dominik Skaloš z Kovo Praha, Martin
Šmída byl šestý.
Bodovací závod dvojic medison juniorů
na 140 kol získala pro sebe dvojice Jakub
Filip - David Rajs, na druhém místě
skončili Martin Cetkovský a Jan Kraus a
třetí byli František Sisr a Jedlička Patrik
(všichni Dukla Praha).
(Dokončení na str. 27)
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práci

Hledám ke koupi 1 + 1, 2 + 1. Platím
hotově. 774 851 606.

Prodám DB 1 + 0, v centru města,
cena 400.000 Kč. Tel.: 605 80 53 54.
RK nevolat!

Prodám RD – bývalý statek v
Bílovicích u PV, 9 místností, 3 koupelny, bazén, okrasná zahrada 1.500
m2. Tel.: 777 64 06 18.

Pronajmu cihlový byt 2 + 1,
J.B.Pecky, 57m2, balkon, sklep. Náj.
5000Kč/měs. + inkaso. Tel.: 606 922
838.

nabízí

Pronajmu nebytové prostory na
Svatoplukově ul., ve 2. patře, celkem
38 m2. Samostatný vchod. Vhodné na
kancelář. Tel.: 777 64 06 18.

Pronajmu podkrovní byt 1 + 1 na
Olomoucké ul. Nájem 4.000 Kč + ink.
Tel.: 777 20 50 14.

Pronájem bytu 3 + 1 v PV, Moravská
ul., byt i dům po kompletní rekonstrukci. Levný nájem, možno i s garáží. Info: 777 862 900.

Prodám 3 + 1, OV, 608 839 131.

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

Pronájem zařízeného, zavedeného
klubu se zahrádkou, PV centrum.
Tel.: 777 57 12 19.

Koupím chatu na Prostějovsku. Mám
hotovost. 777 231 606.

Pronajmu byt 3 + 1 na E.Beneše, po
kompl. rekonstrukci, cena vč. ink.
9.500 Kč. Volný od 1.7.2010. Tel.:
604 64 88 80.

Prodám velký cihlový byt 1 + 1 v PV,
46 m2. Plovoucí podl. Cena 750.000
Kč. Tel.: 724 337 984.

Koupím byt 3 + 1 v OV v Prostějově.
Jižní část města. Spěchá.I k rekonstruk. Tel.: 777 790 057. RK nevolat!

Pronájem kancel. ploch s vl. soc. zázemím, v centru PV, v přízemí domu,
36 m2, parkování v domě. Vhodné
pro pojišť. kancl., stav. spoř., cest.
agentury aj. Info na tel.: 777 862 900.

Sháním menší domek se zahrádkou.
Nejlépe Kralice, Výšovice, Brodek u
PV, Otaslavice, Kostelec, případně
kdekoli do 15ti km od PV. Spěchám.
777 231 606.

PRODÁME BYT 3 + 1 74 m2, v OV,
ul. A.Slavíčka 14. Cena k jednání
1.400.000 Kč. Kontakt: 608 888 595.

Pronajmu 1 + 1 v PV, s lodžií, plast.
okna. Cena cca 6.000 Kč vč. ink. Tel.:
724 337 984.

Pronajmeme nebytové prostory 80
m2, v přízemí, blízko středu města.
Vhodné na kanceláře, služby, sklad,
lehkou výrobu i prodejnu. Možnost
parkování. Zn. tel.: 777 580 880.

Prodám - pozemek zahradu ve Vícově
u lesa. Tel.: 776 178 025. Bez RK!

Pronajmu 3 + 1 u centra, 9.000 Kč vč.
ink. Tel.: 603 588 800.

Pronajmu panelový byt 2 + 1, 52 m2,
Anglická ul., ihned volný. 3.500 Kč +
ink. T.: 604 750 321.

Hledám pronájem bytu 2 + 1, 3 + 1 v
Prostějově. 774 851 606.
PŘEROV - Pronájem bytu 1. kategorie 2+1 (80m2) v centru Přerova, ul.
Drahlovského. Nová koupelna, lodžie, balkon.Tel.: 602 500 711
Prodám byt 1 + 1v OV po kompletní
rekonstrukci v PV. Nové jádro. Tel.:
724 337 984.
Pronajmu nebytové prostory v PV,
cca 160 m2, velké výlohy, vhodné na
kadeřnictví, kanceláře, obchod. Cena
14.000 Kč. Tel.: 724 337 984.
Vykoupím Vaši nemovitost. Peníze
ihned. Tel.: 603 560 836.
Prodám DB 1 + 1 cih., po rek., 40 m2,
nízké náklady, cena 700.000. Kč. RK
nevolat. Tel.: 732 466 293.
Prodej chaty Alojzov, zděná, 46 m2,
celá podsklep. studna, zahr. 370 m2,
220/380V, zaříz. 573 356 373.
Prodám velký RD v Kostelci na Hané.
Garáž, 7 pokojů. Cena 1.990.000 Kč.
Tel.: 724 337 984.
Prodej RD s dvorkem a zahradou v
Otonovicích (cca 7km do PV). Dům
se nachází řadové zástavbě v klidné
části obce. Vhodné k rekonstrukci nebo demolici. Všechny IS před domem. Cena 259 000 Kč. Bližší info:
603 598 193.
Prodej panel. DB 3 + 1 ul. A.Slavíčka,
po celkové rekonstrukci, výměra
76,46 m2, 3NP. Byt má neprůchozí
pokoje, komoru, lodžii, 2 sklepní prostory. Dům je udržovaný, po celkové
revitalizaci včetně výtahu. Nízké náklady. Cena: 1.340.000 Kč. Tel: 603
598 193.
Prodej cihlového DB 1 + 1 v novostavbě v klidné lokalitě, bližší centrum města. Byt o rozloze 58m2 se nachází v 1.NP, je bezbariérový, prosvětlený několika eurookny a situovaný na J-V. K bytu přináleží zděný
sklep o ploše 8m2. Nízké náklady cca
2-2,5tis/měs. Parkování před domem.
Cena: 990.000 Kč. Tel: 603 598 193.
Přenechám velký lukrativní byt 3 + 1
v centru, za výhodných podmínek.
Tel.: 776 892 003.

www.ubytovaniuparku.net
Pronájem komfortních pokojů a
apartmánů blízko centra, klidná část.
Pro jednotlivce i skupiny. Krátkodobě
i dlouhodobě. Tel.: 776 544 388.
Pronájem cihlového bytu 3 + 1,
Moravská ul., 75 m2, nezařízený, k
dispozici zděný sklep, volný od
15.5.2010, cena 8.000 Kč/vč. inkasa.
Tel: 603 598 193.
Prodám chatu v Plumlově u přehrady.
Cena 430.000 Kč. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu cihlový byt 3 + 1,
E.Valenty, PV. Cena 7.500/měs. + ink.
Tel.: 605 247 968.

Prodám byt 3 + 1 v PV, 76 m2, 2x lodžie, plastová okna, velká šatna. Tel.:
724 337 984.
Pronajmu levně 3 + 1. T.: 608 839
131.
Koupím RD v Prostějově nebo do 30
km. Platba ihned. 773/631 631.
Prodám byt v OV 1 + kk – nový, PV
– M.Pujmanové, 650.000 Kč. Tel.:
775 179 079.
Hledám domek k celkové rekonstrukci, demolici do 20 km od PV. Volejte
775 635 832.
Koupím pole, zahradu v PV nebo
do1 km od PV. Tel. 608 601 719.
Pronajmu od 1.5.2010 byt 1 + 1 v PV.
Nájem vč, ink. 6.500 Kč /měs. RK nevolat. Tel.: 732 548 756.

Nabízíme venkovský dům s novou
přístavbou, zahradou a garáží v obci
Kladky. Dům se nachází v uzavřeném
dvoře v klidné lokalitě. Vhodné jak
pro bydlení, tak i k rekreaci. Možnost
rozšíření a využití pro dvě rodiny. V
obci je veškerá občanská vybavenost.
Cena: 990 000,-. Tel.: 739 486 554.
Prodám cihlový byt 3 + 1 os. vl., v
centru města, nízké měsíční náklady,
v dobrém stavu. Info na tel.: 731 11 52
50.

Prodám RD 6 + 1, v Domamyslicích,
dvoupatrový, bazén. Cena 3.650.000
Kč. Tel.: 777 28 17 99.

Pronajmeme garáže v Držovicích, nájemné 1.050 Kč /měs. Tel.: 608 811
174.

Koupím pole nebo les v k.ú. Kostelec
na Hané, Lutotín a Bílovice. Tel.: 607
918 046.

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

Prodám 1 + kk na E.Beneše, v OV.
Tel.: 608 508 302.
Pronajme se prodejna s výklady cca
23 m2 na velmi frekventovaném místě – Svatoplukova 18, PV. Od
1.7.2010, nízký nájem. Info denně od
18.00 hod. Tel.: 731 012 213.
Pronájem kancelářských prostor v
blízkosti centra Prostějova. Tel.: 724
111 453.
Pronájem bytů 2 + 1, 3 + kk v 1. patře
a nebytových prostor v přízemí na ul.
Vápenice 31. Tel.: 602 787 096.
Pronajmu nový krásný byt 1 + 1, ve
zděném, domě, balkon, zastávka
MHD a parkoviště před domem,
Krasická ul. PV. 6.500 Kč vč. ink.
Tel.: 604 222 633.
PRONÁJEM BYTU 2 + KK, 3KM
OD PV. KOMPLETNĚ VYBAVENÝ - INTERNET, TELEVIZE,
PRAČKA, VANA, SEDAČKA, LETIŠTĚ, LINKA, SPORÁK). 6000,VČ. KAUCE - DOHODA, NEKUŘÁK, ZVÍŘATA - NE!. TEL.: 608
215 911.

Prodám byt 1 + 1 v RD ul. Pod
Kosířem 9, PV, přízemí. Cena dohodou. Tel.: 602 703 318.

Pronajmu velkou garáž Šmeralova a
Plumlovská ul., 608 752 315.
Prodám luxusní byt 3 + kk, 120 m2,
obrovská terasa, garážové stání, obýv.
pokoj 50 m2. Cena dohodou. Tel.: 724
337 984.
Pronajmu 2 + 1 u náměstí v PV. Cena
6.500 Kč. Tel.: 724 337 984.
Prodám RD 4 + 1 v blízkosti centra
PV. Tel.: 603 560 836.
Prodám byt 3 + 1 v OV, 58 m2, Sídl.
svobody, v revitalizovaném domě, 1.
patro, rekonstrukce jádra 2007, kuchyňská linka Koryna. Cena
1.480.000 Kč. Tel.: 737 427 380.
Pronajmu garáž v centru města. Tel.:
777 57 12 19.
Pronajmu nebyt. prostory v centru
města, v prvním patře domu na
Hlaváčkově nám. č. 3. Vhodné na
kancelář, kosmetický nebo kadeřnický salon. Tel.: 603 898 375.
Pronajmu byt 2 + 1. Balkon, šatna a
sklep. U centra PV. Volný od
1.6.2010. Tel.: 733 109 269.
Prodej RD s dvěma odděl. byty 2 + 1
a 3 + 1 v Prostějovičkách. V přízemí
nedokončená rekonstrukce. Cena
1.890.000 Kč. Tel. 733 626 319.

Pronajmu hezký byt 3 + 1 na ul.
Brněnská. Tel.: 725 635 835.

Prodej 1/2 domu s bytem 4 + 1
(152m2), zahradou a garáží v
Havlíčkově ul. v Prostějově. Cena
3.499.000 Kč. Tel. 733 626 319.

Prodám přízemní RD v Plumlově, s
podkrovím 4 + 1, dvorek, přístřešek
pro auto, nová plastová okna. Cena
dohodou. Tel.: 777 251 878.

Prodám zděnou, suchou garáž v ulici
J. V. Myslbeka, Prostějov. Cena dohodou. Tel: 606 61 44 51.

Prodám pozemek v Seči, 1.000 m2,
rovina, vhodné na chatu, RD. Cena
dohodou. Tel.: 724 337 984.
Koupím garáž za Tylovou ul. Tel.: 604
348 313.
Pronajmu zařízený cihlový byt 1 + 1.
Cena 6.500 Kč. Tel.: 737 611 774.
Prodám byt 3 + 1 s alkovnou, v centru
města, po celkové rekonstrukci. Cena
1.530.000 Kč. Tel.: 604 576 769. RK
nevolat!
Prodám RD v centru Prostějova o celkové výměře 1.106 m2, jsou zde dva
byty o velikosti 2 + 1 a 2 + kk a nebytové prostory přístupné z ulice. Cena
2.900.000 Kč. Tel.: 605 159 792. RK
nevolat!

Prodám dvougenerační RD v
Přemyslovicích s předzahrádkou a zahradou. RK nevolat! Cena 1.250.000
Kč. Tel.: 721 565 369.

Prodám zrekonstruovanou chatu 12
km od PV. Možnost celoročního bydlení. Pozemek 1.350 m2. Tel.: 605
700 392.
Pronajmu 1 + 1, 5.700 Kč vč. ink.
Od 1.6.2010, 777 617 319.
Prodám řadový dvougenerační RD v
obci Vřesovice, 5 + 1, 2 + 1, garáž, dílna, hospodářská budova. Celková výměra pozemku 1.315 m2. Tel.: 731
153 834.
Pronájem bytu 1 + 1, 5.700 Kč vč. ink.
V blízkosti středu města. RK nevolat!
Tel.: 731 510 079.
Prodám luxusní cihlový byt 3 + 1 v
OV, 2 větší lodžie, v centru města.
Tel.: 723 691 185

Pro novou pobočku společnosti
Fincentrum a.s., hledáme spolupracovníky. Vhodné pro absolventy škol
se zaměřením na obchod a ekonomii.
Produktová školení bank a pojišťoven zdarma. Tel.: 777 164 309, jiri.dostal@fincentrum.com,
h t t p : / / w w w. f i n c e n t r u m prostejov.cz/, kancelář Lidická 38,
Prostějov.
Do kanceláře v PV hledáme schopné
pracovníky na sepisování smluv a vyřizování telefonátů. Tel.: 773 941 940.

Pronajmu zařízený byt 2 + kk, cihla,
přízemní, byt po rek., okna do zahrady, internet. Nájem 6.900 Kč vč. nik.
Tel.: 777 306 155.

FIRMA Spectrum Franěk,s.r.o. hledá
obch. zástupce v oblasti autolaků Prostějov a Morava.
e-mail:spectrum.pv@spectrumfranek.cz

Prodám byt 2 + 1 A.Slavíčka, PV.
Cena dohodou. Tel.: 773 622 505.

PV firma přijme elektrotechnika.
Pod. vyhl. 50, slaboproud. Tel.: 582
337 771, generalplastics@volny.cz

Prodám byt 1 + 1, OV, E.Beneše.
Cena 680.000 Kč. Tel.: 737 772 130.
Pronajmu byt 1 + 1, Určicá –
B.Němcové. Od 22.5.2010, částečně
vybavený, 5.500 Kč vč. ink. Tel.: 777
18 05 63.

Prodám cihl. byt 3 + 1 v OV, 89 m2, ul.
Žeranovská, šatna, 2 x lodžie, sklep,
možnost i garáže, bytzer@email.cz

Pronajmu cihlový byt 2 + 1, volný od
1.5.2010. Tel.: 607 798 040

Prodej RD 2 + 1, 3 + 1, zahrada. PVPlumlovská ul. RK nevolat. Cena: 2
450 000 Kč. Tel: 605 247 968.

Pronajmu byt 1 + 1. Ihned volný. Tel.:
732 864 744.

Pronajmeme nebytové prostory (obchod + kanceláře), 210 m2, 70m od
nám. T.G.M. v PV. Tel.: 608 328 617.

Vše záleží pouze na Vás. Chcete slušný výdělek a pružnou pracovní dobu?
Volejte 603 575 913.

Pronajmu cihl. byt 1+1 po rekonstrukci.Určická ul.,PV.Nájem 6000,-Kč +
ink.Tel: 605 247 968.
Pronajmu garáž v cihl. domě
.Brněnská ul. PV.Tel. 605 247 968.
Pronajmu cihlový byt 2+1 na Nám.
T.G.M cena 5500 Kč. Pouze solidní
zájemce. Tel.: 724 337 984
Prodám RD 3+1 55m2 k rekonstrukci
v Určicích. 380.000Kč.
Tel.: 604821312
Prodám cihlový byt v os. vlastnictví
3+1 po kompl. rekonstrukci v PV –
Brněnská ulice. Vl. topení, 2x balkon,
šatna, sklep 10m2.
Cena 1.850.000Kč. Tel.: 604 487 707

práci
nabízí
VOLNÁ pracovní místa pro schopné
lidi na jednoduchou spolupráci. Na
věku a vzdělání nezáleží. Zaškolíme.
Tel.: 775 972 354.
Centrum zdraví v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
BOMBA KŠEFT!!! Jednoduchá a
zajímavá práce v kanceláři.
Vyplácíme denně!!! Zaškolíme, volejte 737 465 727 nebo 605 183 668.
Buďte svým vlastním šéfem. Máte
obchodní talent? Hledáme spolehlivé
kolegy pro kancelářský prodej. Tel.:
777 141 780.
Chyťte se šance! Potřebujete si vydělat bez stresu a námahy? Máme pro
vás úžasnou nabídku. Min. 1400 Kč
denně. Rozzáříme vaše oči! Žijte zase naplno! Tel.:774 664 892.
www.domajob.cz
Výdělek od 10 tis. Kč týdně. Nutný
PC + internet. Tel.: 603 300 574.
Skvělá příležitost! Práce či brigáda?
Rychle vydělané peníze, denně min.
1400 Kč. Jednoduchá kancel. admin.
Volejte ihned! Tel.: 773 139 397.
Přijmeme pro nové pobočky v regionu šikovné lidi pro práci ve více oborech. Nabízíme rekvalifikaci, dle zařazení 28 – 50 000 Kč/měs. Nejedná
se o prodej ani pojištění. Tel.: 728 958
301.

Vydělávejte na svém PC 400 €/t.
Burza je zde teď už i pro Vás.
My Vás to naučíme. Zavolejte a
přesvědčte se. Tel.: 603 845 583.
JSTE VE FINANČNÍ TÍSNI? VOLEJTE: 723 814 330.
Hledám 2 schopné lidi do týmu pro
kancelář v PV a Blansku. Tel.: 737 38
99 75.
CHCETE SI VYDĚLAT PENÍZE?
VOLEJTE: 607 73 61 70.
Hledáme pracovníky do kanceláře na
vyřizování objednávek a zakázek.
Příjem 30.000 Kč. Tel.: 776 794 393.
Hledám zámečník i pomocník při dokončení stavby. Vhodné i pro zdatné
důchodce. Platba denně. Tel.: 602
719 273.
Přijmeme pracovníky-ce na pozice:
telefonista, referent, asistent, manager a obchodní zástupce. Nabízíme
zaškolení, výdělky 22 - 40 000
Kč/měs. dle oboru a práce. Tel. 605
254 556.
Možnost přivýdělku s vlastním spořením a úsporou k provozu domácnosti ročně 30 – 35.000 Kč. Prosím
SMS jméno na tel.: 739 349 472 – zavolám.
Generali pojišťovna a.s. nabízí pracovní pozici – klientský pracovník.
Nástup od 1.6.2010. Požadujeme –
flexibilitu, ÚSV nebo VŠ, komunikativnost. Nabízíme: fixní plat, kancelář
v PV, PC, telefon, zázemí silné stabilní společnosti, zaměstnanecké benefity. Kontakt. tel.: 777 85 85 07 nebo
582 330 007, e-mail: katerina.hazova@generali.cz
Přijmu brigádnici (servírku) na sezonu na Plumlovskou přehradu. Tel.:
777 57 12 19.
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práci
nabízí
Přivýdělek nenáročný na čas a pro
každého! Tel.: 775 926 575.
Firma Dyga příjme 14 lidí na zvedání
a zapisování tel. z domu. Plat 4500 až
6000 Kč/měs. Tel.: 733 608 672
Pila Žešov hledá brigádníka. Kontakt
osobně.

finance
PENÍZE RYCHLE
a bez poplatků
Tel.: 608 723 552, 605 453 062
www.pujcime-vam.cz
Rychlá půjčka pro všechny bez poplatků. Vyřízení za pár hodin. Tel.:
733 321 344.
RYCHLÁ PŮJČKA
Bez poplatků a ručitele
10 až 100.000 Kč
Když ne u nás, tak nikde.
Přijmu spolupracovníky.
Tel.: 774 736 254.
VŠICHNI SLIBUJÍ,
MY PŮJČUJEME!
Rychlé jednání, hotovost
na účtu do 48 hodin.
Měsíční splátky
Tel.: 774 42 46 71.
SMS PŮJČKA
Zašlete SMS: PV, jméno, příjmení
rč, výši příjmu, kolik chcete
půjčit. Ozvu se Vám a řeknu,
zda mohu půjčit. OSVČ, důchodci
a zaměstnaní. 775 709 579.
BEZ POPLATKŮ.
GOLD EXPRESS PŮJČKA !!!
Žádné registry ani potvrzení příjmů,
stačí OP, délka splácení dle dohody.
Kontakt bez volání na linku 900... 737
465 727 nebo 605 183 668.
SUPER NEBANKOVNÍ HYPOTÉKA! Úrok 5,9% ročně, splatnost
až třicet let. Expess do 48 hodin volejte přímo 737 465 727 nebo 605
183 668.
EXKLUZIVNÍ PRODUKT BONITA - KREDINÍ KARTA od 50
do 500 tisíc Kč, vystavena ihned na
místě ZDARMA. Nejsme linka 900
... Volejte 737 465 727 nebo 605 183
668.
Jste v koncích? Nabízíme nebankovní hypotéky od 200 tis. Kč. Úrok
5,9% ročně. Výplata do 48 hodin!
Bonus – kreditní karta zdarma.
Kancelář Olomouc. Tel.: 731 735
891.
Půjčím peníze oproti zástavě Vaší
nemovitosti. Tel.: 603 560 836.
Úvěry na byty a nemovitosti na světové úrovni od přímého poskytovatele. Máme pro vás řešení na vaše finanční problémy. Bez registru, bez
příjmu. Tel.:774 664 892.

Přijmeme DJ. 777 57 12 19.

Bankovní, nebankovní půjčky, zástavou (i DB) i bez, exekuce. Žádná
platba předem. Tel.: 722 912 715.

Salon Beauty přijme kadeřnici s ŽL.
Tel.: 777 19 67 67.

Na zást. soukr. inv. Tel.: 739 905 611.

Přijmu automechanika do pneuservisu v PV. Praxe výhodou – nástup
možný ihned. Tel.: 608 824 136.
Na občasnou výpomoc přijmeme
pracovníka na údržbu zeleně a drobné práce. Požadujeme bezúhonnost.
Tel. 582 302 341
Do kanceláře v PV přijmeme pracovníka na vyřizování zakázek ve více
oborech. Příjem 30.000 Kč. Tel.: 775
245 760.

Půjčka na směnku. Tel.: 731 242
729.
Půjčky bez poplatku předem pro
soukromé osoby, OSVČ, důchodce,
Seriozní ujednání, vysoká schvalovatelnost. Tel.: 724 734 300.
Přímý investor má pro vás nebankovní úvěr od 50 000 Kč. Registr neřešíme. Tel.: 777 095 442.
Půjčky, hypotéky všeho druhu i s finančními problémy. Využijte, vyřízení rychlé a spolehlivé. Tel.: 774
747 048.

gratulace

Nabízím domácí práci. 732 143 047.
Nabízím práci. Tel.: 728 046 038.
Do nehtového studia v Pv přijmeme na ŽL nehtovou designerku.
Studio je kompletně vybaveno, příjemné prostředí, sleva na pracovní
materiál, nájem 3500,- včetně inkasa. Tel.: 603 426 075
Hledám 2 schopné lidi pro organizační práci na pobočku obchodní společnosti v PV. Tel.: 777 66 27 27.
Přijmeme ženy, muže s vl. osob. autem k rozvozu zboží. Kontakt: 777
572 555 (9 – 12 hod.)
Práce. Tel.: 723 306 068.

Dne 7. května 2010
oslavila své 50. narozeniny
paní Anna ŠTEFKOVÁ
z Vrahovic.
Buď šťastná, život měj plný
lásky, ať jsi zdravá
a nedělají se Ti vrásky.
To Ti ze srdce přeje celá rodina.

Dne 9.května 2010 oslavila
své 85. narozeniny maminka,
babička a prababička, paní
Růžena TESAŘÍKOVÁ
z Prostějova.
Chtěli bychom Ti ještě jednou
blahopřát a popřát pevné zdraví
a hodně spokojenosti.
Dcera Eva a synové Petr,
Josef a Aleš s rodinami.

Řádková inzerce, sport

10. května 2010

finance

služby

Řešíte financování bydlení nebo již
úvěr máte? Nabízíme komplexní financování bydlení, minimalizaci
přeplatku na úvěru, snížení měsíčních splátek a jistota splacení v
každé životní situaci. Úrokové sazby od 3,5% p.a. Broker Consulting
a.s. Hlaváčkovo nám. 3, Prostějov
tel.: 724 994 936.

Opravy oděvů, Trávnická 63. Út 9 –
11, st 14 – 16, čt 9 – 11 hod.

Vyřídím Vám ZDARMA úvěr ze
stavebního spoření, překlenovací
úvěr nebo hypotéku, přefinancujeme Vaši stávající hypotéku, nejnižší
úroková sazba na trhu 3,5% p.a.
GEPARD FINANCE a.s., tel.:
731 508 273.
Nebank. půjčky do 100.000 Kč bez
prokazování příjmu, 731 128 385.

služby
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.
Stěhování, vyklízení. T. 775 132 134.
ZEDNICKÉ PRÁCE OD A DO Z
www.matovcik.cz
602 941 681, 721 558 741
www.hubnete.cz/rosta
Malby, nátěry, renovace van. Tel.:
777 597 212.
Stěhování bez pomoci zákazníka a
vyklízecí služby. Rychle, levně. Prostějov 604 389 367.
Vodo-topo-plyn, tepelná čerpadla, solární kolektory, podlahové topení.
Tel.: 776 386 401.
Provádíme dokonalé strojní čištění a
povrchovou úpravu podlah, koberců
a sedacích souprav. Milan Revay, tel.:
582 38 23 25, 604 43 93 02.
Tesařské práce, přístřešky, pergoly,
opravy krovů, 737 706 643.
Provádíme veškeré tesařské, klempířské a pokrývačské práce, montáž
střešních oken, kompletní realizace
střech. Tel.: 608 746 000.
PŮJČÍME 100 000 Kč všem s příjmem nad 8 000 Kč. Tel: 605 254 131.
ODĚVY PRO SILNÉ ŽENY
Specializovaná prodejna
Svatoplukova 16, Prostějov
Upravíme i zhotovíme na míru
Po – pá: 9 – 12, 13 – 17 hod.
Vyrábíme:
- kuchyně
- vestavěné skříně
- posuvné dveře
- obložkové zárubně
Stolařství Filouš
Tel.: 605 90 50 87
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC
NOVĚ PEDIKÚRA
Salon Beauty, Plumlovská 4126
(pasáž Penny)
Jana Krátká 733 104 415.
Provádíme obkladačské a zednické
práce. Tel.: 720 400 239.
www.ubytovaniuparku.net
Pronájem komfortních pokojů a
apartmánů blízko centra, klidná část.
Pro jednotlivce i skupiny. Krátkodobě i dlouhodobě. Tel.: 776 544 388.

Provádíme opravy střech, vymazávání koryt, drobné zednické
práce. Tel.: 723 441 859.

www.schody-boskovice.cz
Zednictví Vančura nabízí svoje služby. Např. novostavby, zateplování,
úpravy RD, bytů, fasád, komínů,
mokrého zdiva chemickou cestou, rekonstrukce koupelen a další zednické
práce i mimo okr. PV. Tel.: 774 627
358.
Vaše dluhy budou minulostí, zastavíme penále, pokuty, exekuce. Právní
poradna zdarma. Volejte 605 170
108.
Nejlepší ceny kosmetických služeb
pro ženy i muže. Čištění pleti jen
300 Kč, depilace končetin jen 200
Kč. Kosmetička Patra Haplová,
nám. T.G.Masaryka 15 (vedle radnice). Tel.: 603 202 710. Po telefonické domluvě přijedu k Vám domů.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.

TERABO
Rekonstrukce chat a chalup
vč. stavebních prací
Veškerých tesařských prací
Výstavby a montáže střešních
konstrukcí včetně krytí
Rekonstrukce stávajících střech
Výroba a montáž zahradních pergol,
altánů, chatek, pískovišť a plotů
Kontakt: 608 081 683 pan Neckař

prodám
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Jablka od 7 Kč/kg
(pro malo i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Prodám autogen. T.: 606 147 800.
Prodám sporák se sklokeramickou
deskou zn. Fagor a manželskou postel z masivu. Tel.: 775 348 872.

Dne 16. května 2010
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
paní Marie PAŇÁKOVÉ
z Bílovic.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel a dcery s rodinami.

Stavební řezivo, hranoly, střešní latě,
šalovací desky-v ceně od Kč 3 100,/m3 - vždy na skladě - možnost okamžitého odběru. Plotovky v ceně od
16 Kč/ks. Schodnice, madla na zakázku z různých druhů dřevin. Lišty,
palubky a jiný dřevěný materiál. Možnost zpracování vlastního materiálu
na čtyřstranných hoblovkách. /ceny
jsou bez DpH/. Firma Magda Kišková – Dřevovýroba, Vrahovická 41,
Prostějov. Tel.: 774 574 047, e-mail:
info@drevovyroba-kalicov.cz
Prodám stavební vrátek s plošinou,
stojny, 5.000 Kč. Tel.: 731 153 833.
Prodám rozkládací rohovou sedací
soupravu (rozložená 1,5 lůžka). Velikost 3+2+roh+křeslo. Rustikál, světlý potah. Cena dohodou, spěchá - stěhování. Tel.: 608172013

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Dne 12.5.2010
jsme si připomenuli 17 roků
od úmrtí paní
Marie PROKOPOVÉ.
Vzpomíná rodina.

Dne 26.5.2010
vzpomeneme 16 roků,
kdy nás navždy opustil
pplk. Ivan HAVLÍK,
dne 2. května 2010
by se dožil 70. roků.
Stále vzpomíná rodina.

poděkování

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.

Vinotéka, Kostelecká 10, PV se těší
na Vaši návštěvu. Tel.: 722 912 715.
Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem, kteří se
dne 7. května 2010
přišli rozloučit s mým drahým
manželem
Bohumilem KLOSEM
a jsou v této těžké chvíli s námi.
Jménem zarmoucené rodiny
manželka Olga.

2. místo
2. místo
3. místo
1. místo
1. místo
2. místo
1. místo

čas 17:14 min.
čas 17:22 min.
čas 18:15 min.
čas 16:50 min.
čas 16:42 min.
čas 16:29 min.
čas 16:30 min.
-pk-

HLEDAJÍ SE NOVÉ ATLETICKÉ TALENTY!!!!
Sportovní stĜedisko se sportovní tĜídou

auto - moto
Levně, rychle, kvalitně. Opravy karoserií vč. laku, ošetření dutin a spodků. Tel.: 607 605 373.

ATLETIKA – královna sportĤ
Nabízíme studium ve sportovních tĜídách zamČĜených na atletiku s 30-letou
tradicí na Základní škole, která je nyní podporovaná trojnásobným Olympijským
vítČzem a držitelem svČtového rekordu v hodu oštČpem Janem ŽELEZNÝM a nese
jeho jméno. Škola má výborné studijní a sportovní výsledky se zamČĜením nejen na
atletiku. Škola je zaĜazena do projektu MŠMT a ýeského atletického svazu. Sportovní
stĜedisko se Sportovní tĜídou jsou základním þlánkem péþe o sportovnČ talentovanou
mládež v ProstČjovČ, které mají úzkou návaznost na Sportovní centrum mládeže
Olomouckého kraje a Atletický klub ProstČjov.
Ve školním roce 2010 / 2011 otevíráme sportovnČ atletickou tĜídu v 6.roþníku

Prodej pneumatik 135 – 155 R13,
zánovní, cena 199 Kč, ostatní 300 Kč,
plechové disky za 300 Kč. Tel.: 602
719 273.

různé

Prodám Fiat Tipo, 1,6, STK do srpna
2010, 5.000 Kč. Tel.: 739 250 495.
Rádi bychom touto cestou
poděkovali všem příbuzným,
přátelům a známým, kteří se přišli
dne 30. dubna 2010
rozloučit na poslední cestě
s panem JUDr. Ladislavem
VAVROUCHEM.
Děkujeme také za slova útěchy
a květinové dary.
Za hluboce zarmoucenou
rodinu syn Pavel.

DOVOZ AUT NA PŘÁNÍ
Jeďte se mnou do Německa,
vyřídím veškeré formality
a v ČR kompletní přihlášení.
Tel.: 603 38 38 95
Prodám náhradní díly na Lada 600.
Tel.: 720 376 770.

www.azhubni.cz

Prodám Seat Toledo 1,9TDI/66kW,
r.v. 1997 v zachovalém stavu, nové
pneu. Značka tel.: 777 194 936.

Zhubněte do plavek.
Kontakt: tel. 603 876 345.

Koupím Favorit v dobrém stavu. Tel.:
775 363 086.

DOVOLENÁ V Štúrově
Nabízíme ubytování přímo v areálu
termálního koupaliště www.vadas.sk
Chatka pro 4 osoby
Vybaveni chatky - WC, kuchyňka,
TV, radio, klimatizace
Cena zahrnuje - ubytování,
parkování, vstup na koupaliště.
KONTAKT - tel. +421 915 959 085

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010

Kadeřnictví - STUDIO IN - Eva
BARTOŠKOVÁ. Objednávky na
tel. čísle: 604719 736.

SOBRA – AUTO.CZ, Žeranovská 3,
PV, Tel.: 608 93 30 33, 582 331 800.
Provádí veškeré opravy vozidel, diagnostika, ME a TK, náhradní díly –
prodejna, PNEUSERVIS.

Obrazy A. Mervarta, J,.Jambora,
B.Jaroňka, A.Hudečka, O.Bubeníčka,
B.Dvořáka, R.Havelky, A.Kalvody,
F.Kavána, O.Lebedy, S.Lolka,
J.Panušky, J.Ullmanna, a další. Tel.:
603 161 569.

www.hubnete.cz/ozivnetefif

A jak byly výběry ZŠ Dr. Horáka
úspěšné v jednotlivých ročnících
této plavecké štafety?

Dne 7. května 2010
by býval oslavil 90 let
pan Vladimír KALÁB
z Brodku u Prostějova
a dne 13. listopadu 2010
uplyne 6 let od jeho úmrtí.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Kalábova

oznámení

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

kem soustavné práce učitelů plavání,
kteří se věnují nejen žákům ze ZŠ
Horáka, ale zajišťují plavecký výcvik
základních škol z celého prostějovského regionu. Všem plavajícím žákům
blahopřejeme a přejeme v budoucnu
hodně plaveckých úspěchů,“uvedla
spokojená Mgr. Jana Novotná, vedoucí plavecké výuky ze ZŠ Horáka.

VÍTĚZOVÉ PĚKNĚ POSPOLU. Žáci prostějovské ZŠ Dr. Horáka se po roční pauze vrátili na
trůn celorepublikové plavecké soutěže štafet. Vyhráli již potřetí za poslední čtyři roky!
Foto: archív ZŠ Dr. Horáka

koupím

Koupím starý nábytek, obrazy, hodiny, lustry, kamna, koberce, zbraně,
rádia, hračky, porcelán, sklo, šperky,
mince, pohlednice a další. Platba v hotovosti. Tel.: 605 138 473.

PROSTĚJOV - Nedávno se uskutečnil již sedmý ročník plavecké soutěže
žáků prvního stupně základních škol
pod názvem „Plaveme s Evropskou
unií“, do něhož bylo přihlášeno 36
škol z celé České republiky, mezi
nimiž nechyběla ani prostějovská ZŠ
Dr. Horáka, kde už od 1. ročníku mají
žáci této školy možnost navštěvovat
třídu s rozšířenou výukou plavání.
Celkem plavalo padesát žáků od 1.
do 5. třídy, když každý musel uplavat
25 metrů volným způsobem. Neměřil
se však čas jednotlivců, ale celé padesátičlenné štafety. Pro mladé plavce
z Prostějova dopadlo vše výborně,
když družstvo ZŠ Dr. Horáka s časem
16 minut 30 sekund zvítězilo! Druhé
místo obsadili plavci ze ZŠ Arménská
v Brně (16:36 min.) a třetí příčka
náležela ZŠ z Plzně (17:39 min.).
„Úspěchy našich plavců jsou výsled-

Dne 6. května 2010
uplynulo 12 let od úmrtí
pana Františka PÍRKA
z Krumsína.
Za vzpomínku děkuje rodina.

Prodám dětský pokoj Univerzál po
renovaci (nástřik Variopaint+nové
úchytky). 3 skříňky, knihovna, peřináč, šatní skříň s nádstavcem. Cena
dohodou, spěchá - stěhování. Tel.:
608172013

Svářečky do zámeč. provozu. T. 774
836 325.

Mladí plavci ze ZŠ Dr. Horáka
opět nejrychlejší v republice

Smutno je žít,
bez drahého člověka,
stále se ohlížíš,
zda někde nečeká.
Osud nám nevrátí, co nám vzal,
vrací jen krásné vzpomínky
a s nimi žal.

Dětský koš, růžový, velmi zachovalý. 800 Kč, 776 695 951.

„MOJE ŠKOLIČKA"
HLÍDÁNÍ DĚTÍ OD 1 DO 10 LET,
UPOZORŇUJE NA NEPŘETRŽITÝ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ.
PRO ZÁPIS A INFORMACE
VOLEJTE NA TEL. 602 617 804.
www.madekop.cz - výrobce
bazénů a zastřešení.

vzpomínáme
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zvířata
Čínský chocholatý pes - štěňátka s PP.
Rozumná cena. Tel.: 604 347 027.
Prodám štěňata dl. jezevčíka – standard. Barva mahagon. Odběr červen,
levně. Tel.: 723 148 519.
Prodám štěně bílého bišonka. Otec s
PP, matka poslušná. Dá se dobře vycvičit. Tel.: 775 25 48 28.

seznámení
Vdovec 61/167/67 hledá ženu do 55
roků k trvalému vztahu. Jsem z PV.
Tel.: 774 809 845.
Svobodný 38 let bez závazků, hledá
štíhlou ženu do 35 roků pro vážný
vztah. 1 dítě překážkou není. Prostějov a okolí. Zn.: „Vážný vztah – najdu?“.

VýbČrové závody dČtí 5. tĜíd probČhnou ve dvou dnech a to ve:
þtvrtek 13. 5. 2010 nebo 27. 5. 2010 vždy od 14.30 hod
na školním stadionu ZŠ Jana Železného, SídlištČ svobody ProstČjov
SouþasnČ zveme žáky 6. tĜíd, zájemce o atletiku,
kteĜí mají možnost nastoupit do 7. roþníku sportovní tĜídy.
-

Našim žákĤm nabízíme :
rozšíĜenou výuku TV (5 hodin týdnČ)
atletické tréninky vedené kvalifikovanými trenéry 1. tĜídy AC ProstČjov
2x roþnČ sportovní soustĜedČní
2 tČlocviþny, atletickou tréninkovou dráhu, posilovnu, saunu, tenisové kurty
zapojení do mistrovských atletických soutČží za Atletický klub ProstČjov
kvalitní výuku a možnost perspektivního výkonnostního rĤstu
možnost pokraþování ve studiu na sportovních gymnáziích, nyní i v ProstČjovČ !!!
možnost zaĜazení do Sportovního centra mládeže Olomouckého kraje v ProstČjovČ

Kontaktujte nás, poskytneme Vám bližší informace.
ZŠ SídlištČ svobody:
582302411, zsjz@zsjz.cz
http://www.zsjz.cz
Vedoucí trenér: Mgr. Dalibor Oveþka,
604821175, D.Ovecka@seznam.cz
AC ProstČjov:
606144824, atletika.pv@volny.cz
PĜijćte mezi nás, rádi rozvineme talent Vašich dČtí.

Nezahálí u Vás doma druhý Železný nebo Šebrle? ? ?

POZOR, IPA!
doprodej všech druhů izolačních pásů proti vlhkosti

VOLEJTE IHNED 605 433 462
NEPROPÁSNĚTE JEDINEČNOU ŠANCI

Fotbal

10. května 2010

Konice hrála dvakrát a dvakrát vyhrála o dvě branky

Haná vydřela tři body v Újezdci a dohnala lídra!

Obě vítězné branky vstřelil Rajnoha! Cenné tři body zařídila proměněná penalta Zbožínka
SOKOL KONICE
- HFK TŘEBÍČ
2:0 (1:0)
Branky: 33. Rajnoha, 66. Vala
Rozhodčí: Drápal - Seidl,
Kratochvíl
Žluté karty: Komínek, Kratochvíl Hloch, Vala, M. Navrátil
Diváků: 120.
Sestava Konice: Kmecik - Rus,
Vala, Řehák, Hloch, J. Navrátil
(90. Kvapil), Rajnoha, Macháček,
Voral, Klobáska (88. M. Navrátil) –
Schön (83. Raiskup). Trenér: Karel
Procházka.
Fotbalisté Konice se ve středeční
dohrávce 17. kola skupiny „D“
Moravskoslezské divize na hřišti
s umělým trávníkem utkali s HFK
Třebíč, jehož po urputném snažení
nakonec zdolali.
Vše ale mohlo být jinak, kdyby již
v 1. minutě hosté proměnili výhodu standardky z hranice velkého
vápna, Chlupovu střelu ale domácí
zeď zblokovala na roh. V 10. minutě po dlouhém autovém vhazování
Komínka z vlastní poloviny hřiště
Kratochvíl prodloužil míč hlavou
na Procházku, který přízemní střelou z velkého vápna pořádně protáhl domácího brankáře Kmecíka.
Domácí se poprvé v zápase připomněli v 33. minurtě a to hned
gólově. Hostující obrana nechala
na velkém vápně zcela volného
Schona, který pohotově mířil do
břevna, následně další úplně volný
hráč domácích Rajnoha z dorážky
poslal Konici do vedení 1:0. O
několik vteřin později se k další
střele přes obránce dostal Schön,
ale nemířil přesně. Vzápětí přehlavičkoval kousek za půlkou oba
stopery Jonáš Navrátil a Klobáska
se řítil zcela sám na Koubka. Sólo
však nezvládl a minul bránu. Těsně
před poločasem ještě mohl po rohu
zvýšit Řehák, s jeho hlavičkou si

ale obrana hostí poradila.
Druhý pločas začal v emocích.
V 51. minutě druhého poločasu
se hosté dožadovali pokutového kopu, kdy konická obrana
před svojí brankou zablokovala
nohu Procházkovi ve vyložené
šanci, píšťalka hlavního rozhodčího ale zůstala němá. Následně
uplatnil svoji rychlost domácí
Navrátil, tváří v tvář ale Koubka
nepřekonal. Třebíčští byli blízko vyrovnání v 58. minutě, kdy
Kratochvíl našel z levé strany
před brankou domácích úplně
volného Procházku, tomu ale
rozhodčí neuznali gól kvůli ofsajdu. O všem rozhodla 66. minuta,
kdy domácí zahrávali standardní
situaci z pravé straně hřiště a zcela osamocený Vala na zadní tyči
hostující branky hlavou zvýšil na
2:0. V závěrečné desetiminutovce již domácí zvolnili, ale hosté
je za to nepotrestali. Křivánkova
střela z první skončila vedle, o
chvíli později zachránil skokem
pod nohy Kmecik.
„Hrál se velice rychlý fotbal. Hráči
pochopili, že to musí uhrát na hřišti. Chtěli vyhrát. Je to psychice,
kvalitu prokázali v zimní přípravě,
kdy porazili špičku MSFL. Alfou a
omegou byla obrana. Soupeř měl
tři tutovky, které výborný Kmeca
chytl. To byl základní rozdíl oproti
předchozím utkáním,“ zhodnotil duel Karel Procházka, trenér
Sokola Konice.

Rohy: 2:3
Diváků: 130
Sestava Konice: Kmecík – Rus,
Řehák, Vala, Hloch – Schön
(89. Raiskub), Macháček, Voral,
Klobáska – Navrátil, Rajnoha
Trenér: Karel Procházka

PELHŘIMOV/PROSTĚJOV Hosté z Konice přijeli ke střetnutí pětadvacátého dějství divizní
skupiny „D“ do Pelhřimova pouze s dvanácti hráči a v základní
sestavě nastoupilo šest hráčů
okolo dvaceti let. Ani takto věkově mladý tým se Pelhřimova
nezalekl a po bojovném a taktickém výkonu si odváží z jeho
hřiště plný bodový zisk. Přestože
domácí trenér Kubík zamíchal
se sestavou a nechal na lavičce
Krtka s Čihákem, výrazné herní
změny a zlepšeného výkonu se
nedočkal. Jeho tým se dál utápí
v nevýrazné hře plné nepřesných
přihrávek a neefektivního zakončení. Naopak Koničtí po dvou
debaklech znovu zabrali a stejně
jako ve středu se mohli i včera v
podvečer těšit z dvoubrankového
vítězství, které zařídili Rajnoha s
Navrátilem.
„Byl to podobný zápas jako ve
středu proti Třebíči. Soupeř měl
v prvním poločase několik šancí,
kdy obrana nepohlídala Lišku,
ale vše vychytal Kmecik. V prvním poločase jsme měli více ze
hry i více šancí, ale střelecky jsme se ještě neprosadili. Naštěstí
ve druhém poločase nejdříve z
přímáku otevřel skóre Rajnoha
FK PELHŘIMOV
a pět minut před koncem obešel
- TJ SOKOL KONICE
obránce a dokázal prostřelit bran0 : 2 (0 : 0)
káře Navrátil. Domácí se spoléhali
Branky: 51. Rajnoha, 85. především na nakopávané míče,
s nimiž jsme si dokázali poradit,“
Navrátil
Rozhodčí: Mrázek - Miko, mnul si ruce spokojeností trenér
Karel Procházka. Úspěšný víkend
Chabiča
Žluté karty. Moravec - Vala, dodal jeho týmu do závěrečných
divizních bojů klid.
-pkNavrátil

Z výsledků 1.SK Prostějov....

Dorostenci nadělovali. Uherský Brod
si odvezl ranec sedmnácti branek!
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
DIVIZE, skupina „D“
starší dorost
1.SK Prostějov - ČSK Uherský Brod 5:0 (3:0)
Branky: 6., 37., 49. a 62. Pokruta, 35. Bokůvka.
Sestava Prostějova: Vybíhal - Krc, Lakomý,
Hon, Martinec - Studený (52. Šlézar), Bokůvka,
Vitásek, Ján - Šín (54. Klimeš), Pokruta.
Trenér: Bronislav Rozsíval. Vedoucí týmu: Ivan
Polák.
Domácí hráči od začátku zápasu jednoznačně
přahrávali hostující. Už ve druhé minutě střílel
Ján po rohovém kopu nad branku. První branku
vstřelili domácí v 6. minutě, když Michal Ján
přehodil vybíhajícího brankáře a Pokruta dorážel
do prázdné branky. Hosté měli první šanci
po čtvrthodině hry - střelu z hranice velkého
vápna vyrazil domácí golman na roh. V dalším
průběhu poločasu měli tři velké šance domácí
(Ján, Studený, Šín). Krásná byla zejména střela
Studeného nůžkami těsně vedle branky. O vítězi
zápasu domácí rozhodli ještě do poločasu - ve
35. minutě pronikl do vápna hostí Krč, byl
sražen obráncem a nařízenou penaltu proměnil
Bokůvka. Za další dvě minuty proměnil krásný
centr Krče z pravé strany Pokruta (3:0).
Ve druhém poločase pokračovali domácí v
dobrém výkonu a hosty k ničemu nepustlili.
V 52. minutě dal svůj třetí gól Pokruta, když
tečoval střelu Studeného. Stejný hráč vstřelil
hlavou i poslední gól zápasu v 62.min. po krásné
individuální akci a přesném centru Jána. Hosté
měli jedinou šanci na vstřelení branky 5 minut
před koncem zápasu, ale jejich pokutový kop
zneškodnil brankář Vybíhal.
Prostějovští dorostenci byli po celý zápas lepším
mužstvem, podali velmi kvalitní výkon. Z
jednotlivců byl nejlepším hráčem střelec Pokruta,
dále hráli velmi dobře Krč, Ján a Bokůvka.

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
DIVIZE, skupina „D“
mladší dorost
1.SK Prostějov- ČSK Uherský Brod 12:0 (8:0)
Branky 1.SK: Kucharčuk 5, Fládr 2, Kadlec
2, Klimeš, Kopečný, Hausknecht Sestava
1.SK: Zelinka - Šmíd, Móri, Šlézar, Rus Kopečný(Chvojka), Petrásek, Fládr, Kucharčuk Kadlec (Suchánek), Klime š (Hausknecht).
Trenér: Petr Gottwald. Vedoucí týmu: Zden ěk
Fládr
Mistrovské utkání hrané v ned ěli na umělé trávě
v Prostějově bylo pod kontrolou hráčů 1.SK.
Soupeř pořádně nevystřelil na bránu. Hned v
úvodu dorostenci 1.SK nasázeli čtyři branky
a v poločase bylo rozhodnuto - 8:0. Druhou
půlku si zahráli i náhradníci a kluci si utkání

užívali a dávali další branky.Pochvalu zaslouží
celý kolektiv za předvedený výkon.Blýsknul se
kapitán Kucharčuk, který vstřelil 5 branek.

MORAVSKOSLEZSKÁ ŽÁKOVSKÁ
DIVIZE
starší žáci
Mikulov – 1.SK Prostějov 2:0 (1:0)
mladší žáci
Mikulov - 1 SK Prostějov 0:4 (0:3)
Sestava 1.SK: Konečný, Štverák, Petržela,
Pospíšil Tomáš, Pospíšil Kryštof, Pospíšil Jakub,
Josif, Abrahám, Prokop, Wolker, Šlajs, Mlčoc,
Surma, Weinlich, Zatloukal
Na hřišti posledního celku v soutěži bylo od
počátku jasné, kde je fotbalová kvalita. Hostům
se pvedlo skórovat hned v první minutě, kdy
Zatloukal dotáhl do konce naší první útočnou
akci. I nadále byli hráči 1.SK rychlejší i
fotbalovější, což potvrdili do poločasu i góly
Surmy a Abraháma. V druhém poločase již tempo
bylo trochu nižší a i přes spoustu pohledných akcí
přidali mladí Prosdtějované pouze jeden gól. Na
celém mužstvu však byla vidět radost ze hry i
stoupajíci forma

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
Starší žáci
1.SK Prostějov „B“ : FK Viktorie Přerov 0:2 (0:1)
Střelci branek: Štibora, Rytíř
Mladší žáci
1.SK Prostějov „B“ : FK Viktorie Přerov 5:0 (1:0)
Střelci branek: Kalandřík 2, Vincourek 2, Moštěk
starší přípravky, ročníku
1999 a 2000
1.SK Prost ějov A - Uničov A 2:3 (1:1)
Branky 1.SK: Šteigl, Entner
Dvakrát domácí vedli a i za stavu 2:1 je ště měli
ještě několik dobrých šancí na zvýšení vedení,
ale soupeři se podařilo vyrovnat. Dvě minuty
před koncem udělala obrana 1.SK hrubou chybu,
po níž inkasovala a do konce zápasu se nám
již nepodařilo vyrovnat a zrodila se první jarní
prohra.
1.SK Prost ějov A - Uničov B 4:0 (0:0)
Branky 1.SK:Popelka 2x, Dra čka , Kvapil.
Po vyrovnaném prvním polo čase se domácím v
druhém podařilo zužitkovat šance a zaslouženě
vyhrát.
1.SK Prost ějov B - Uničov A 4:3 (2:2)
Branky 1.SK:Hausknecht, Píchal, Ja šíček, Běhal
Po špatném začátku, kdy Prostějovští prohrávali
0:2 se podařilo obratit výsledek a vyhrát.
1.SK Prost ějov B - Uničov B 2:2 (2:1)
Branky 1.SK: Hausknecht, Parák
-pk-

SOKOL ÚJEZDEC
U PŘEROVA
- TJ HANÁ PROSTĚJOV
0:1 (0:0)

Branka: 62. J. Zbožínek z penalty
Rozhodčí: Lakomý - Valouch, Kičin
Žluté karty: Zlámal, Šídlo, Novosad
(všichni Ú)
Diváků: 80
Sestava TJ Haná Prostějov: Pastyřík
- Jančiar, Šindler, M. Kolář, Chum
– Zachar (87. Vyskočil), Cibulec,
Bartoš (46. Zbožínek), Trnavský (90.
Sedláček) - Mašík, Konečný
Trenér: Daniel Kolář
ÚJEZDEC (exkluzivně od zpravodaje Večerníku) - Za slunného počasí nastoupili fotbalisté
Prostějova k utkání 20. kola I.B
třídy skupiny „A“ Olomouckého
KFS na půdě zachraňujícího se
Újezdce u Přerova. Zápas nepřinesl nikterak bůhvíjakou podívanou, přesto se necelá stovka diváků
jedné branky dočkala. K radosti
prostějovovského týmu byl jejím
autorem Jiří Zbožínek, který přesně zamířil z pokutového kopu. Po
dvou gólech z předchozího střetnutí proti Tovačovu tak „Zboža“
zařídil další cenné body!
Domácí tým, zvyklý na menší
rozměry hřiště, vstoupil do utkání
aktivněji a snažil se od počátku získat potřebné body k záchraně. Ani
hosté však nechtěli ztratit svoji jarní
neporazitelnost a tak se útoky střída-

ly na obou stranách, ovšem obrany
v čele s pozornými brankáři byly
vždy na místě. Na menším hřišti
navíc docházelo k množství osobních soubojů a neustálými kontakty
vedly i k mnoha faulům, čímž měli
zdravotníci, hlavně ze strany hostů,
plné ruce práce. Tutoskutečnost prováděli k velké nelibosti „zdravého
fanouškovského
jádra“ domácích.
Co vše se na
hřišti událo? Ve
12. minutě střílel
ze slibné pozi- ce hostující
h t jí í
Konečný, ale míč skončil v rukavicích gólmana Stavaře. V 19.minutě
zaútočili Prostějované po levé straně
a dlouhý Chumův střílený centr těsně míjel horní roh Stavařovy branky. O čtyři minuty později přistrčil
Trnavský míč volnému Cibulcovi,
ale ten v pádu trefil domácího gólmana. Také ve 44.minutě byl domácí brankář úspěšnější při střele hostujícího Konečného z hranice vápna. Prostějovský brankář Pastyřík
musel řešit dvě ožehavější situace,
avšak ani z těchto mráčků nezapršelo.
O přestávce prostějovský kouč
Kolář své hráče v kabině pobízel,
aby vytrvali a nepolevovali v bojovnosti. Hned po zahájení druhého
poločasu si hosté vzpomenuli na
rychlý gól v minulém kole, kterým
tak potrestali Tovačov. Tentokrát
však střela Mašíka pouze orazítkovala tyč. V 57. minutě unikl hostující

Jančiar po pravé straně, poslal k lajně Cibulce, který zacentroval do
vápna, ale „patičku“ Zachara Stavař
chytil. V 62. minutě faulovali domácí v pokutovém území pronikajícího
Konečného a nařízenou penaltu střídající Jirka Zbožínek s přehledem
proměnil - 0:1. Domácí hráče tato
branka ještě více podnítila k útokům
a jejich šance už
hhrozily vyrovnnáním. Naštěstí
Pastyřík si
P
ppřivezl na
Přerovsko
formu. V 68.
Př
k slušmnou
l š
minutě přiťukl hostující Cibulec
míč volnému Mašíkovi, ale ten
střílel nad. O dvě minuty později se
do vyložené šance dostali domácí,
ale jejich série několika rohů skončila vedle nebo nad Pastyříkovou
brankou. Stejně tak skončil i signál
domácích po rohovém kopu, když
„jedovka“ Václavíčka šla těsně
nad. Ještě v 89. minutě byli domá-

cí nejblíže vyrovnání, ale hlavička
Zlámala po rohovém kopu pouze
míjela „vinkl“ Pastyříkovy branky.
A když ani závěrečný tlak domácích nepřinesl vyrovnání, jež by
vedlo ke kýženému bodu, mohla
se po posledním hvizdu rozhodčího
radovat Haná. Tři bodíky získaly
na ještě větší síle jen o pár minutek
později, kdy se Prostějovští dozvěděli výsledek zápasu svého největšího konkurenta a dosavadního lídra
soutěže. Hané totiž výrazně pomohl
regionální rival z Vrahovic, který na
hřišti Horních Moštěnic překvapivě
remizoval. Tým Daniela Koláře,
který po připravovaném sloučení
se sdružením Fotbal Prostějov touží
po postupu do vyšší soutěže, se tak
bodově dotáhl na první tým tabulky!
V příštím střetnutí hostí Haná
v areálu Za Olomouckou ulicí
celek Tatranu Všechovice. Začíná
se v sobotu 15. května tradičně od
16:30 hodin.
-ol, pk-

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



Josef STOKLÁSKA (Sokol Újezdec): „Vyrovnané utkání vyhrál šťastnější soupeř. Podali jsme bojovný výkon a chtěli získat body, což se nepovedlo. Naši hráči odevzdali na place maximum a po jedné chybě inkasovali
rozhodující gól.“
Daniel KOLÁŘ (Haná Prostějov): „Těžký zápas, v němž proti nám
nastoupil velice obětavý soupeř, na kterém byla znát velká touha v tomto
zápase bodovat. S podmínkami jsme se vyrovnali se ctí a využili jsme jednu
z několika šancí, které jsme si vypracovali.Tyto tři body jsou opravdu hodně
vydřené.“
-ol-

Jarní jízda Kralic pokračuje. Želatovice si odvezly debakl
FC KRALICE NA HANÉ
- FC ŽELATOVICE
5:1 (3:0)
Branka: 8. a 36. Z. Petržela, 14.
Lehký, 78. a 87. Kratina - 83. Vrba
Rozhodčí: Krobot - Válek, Vedral
Žluté karty: Z. Petržela, Lehký Smékal, Dlouhý
Červená karta: 34. Sova (Ž)
Diváků: 150
Sestava FC Kralic na Hané:
Kofroň - Trnavský, Dočkal, Ohlídal
(68. Neoral), Šmíd - Valtr, Růžička,
R. Petržela, Dostál - Z. Petržela (63.
Kratina), Lehký (85. Kaštil)
Trenér: František Jura
KRALICE NA HANÉ - Domácí
nastoupili do dalšího utkání
Přeboru Olomouckého KFS
s cílem prodloužit svoji jarní
neporazitelnost a potvrdit tak
senzační tři body z minulého
kola, v němž Kraličtí dokázali po
výborném výkonu hlavně v první
půli zvítězit na půdě prvního týmu
Mohelnice/Moravičany. Pomoci
jim k tomu kromě dlouhodobých
marodů nemohl ani nemocný
zadák Lišky a potrestaný záložník
Pazdera. To však svěřencům
trenéra Jury pranic nevadilo a

věrné půldruhé stovce diváků
předvedli další úchvatné
vystoupení. Po perfektním výkonu
celého mužstva a díky střelecké
potenci dua Zdeněk Petržela Kratina se mohly Kralice radovat
z nejvyššího vítězství v sezoně.
Na debakl zadělal hostům už v 8.
minutě Zdeněk Petržela,
který líbivou kombinační
akci zakončil přesně k pravé
tyči bezmocného hostujícího
brankáře - 1:0. Domácí byli
od začátku utkání nesmírně aktivní
a vytvářeli si dobré příležitosti k
zakončení. Ve 14. minutě se prosadil
hlavou z nacvičeného rohového
kopu Lehký a zvýšil tak vedení na
dvoubrankový rozdíl - 2:0. Ve 34.
minutě zahrál brankář Želatovic
Sova rukou mimo pokutové území
a hlavní rozhodčí Krobot po poradě
s asistentem vytáhl červenou kartu!
Hosté tak museli téměř hodinu
dohrávat v deseti... Z následného
volného přímého kopu navíc zvýšil
krásnou střelou na 3:0 Zdeněk
Petržela. Do konce poločasu potom
Kraličtí trochu vyklidili pole pod
dojmem vysokého vedení a hosté
si i v oslabení vytvořili velmi
dobré příležitosti ke skórování.
Hlavně střela výborného Vrby

zaváněla gólem, ale výtečný zákrok
vytáhl brankář Kofroň, který se
opět vyznamenal, když vyškrábl
nebezpečnou střelu mířící do jeho
levé šibenice na rohový kop. Do
šaten se tedy šlo za tříbrankového
vedení domácích.
Ve druhém poločase hostující celek

i v oslabení byl aktivní a hra byla
vcelku vyrovnaná. Šance si domácí
vytvořili z rychlých brejkových
situací do již otevřené obrany
Želatovic. A ještě dvakrát si mohli
zajásat, přičemž v obou případech se
prosadil střídající Kratina, který tím
během necelé půlhodiny korunoval
svůj výborný výkon. První branku
vstřelil po úniku Valtra po levé straně
od poloviny hřiště a druhou po
přihrávce Romana Petržely. Mezitím
se čestného úspěchu dočkali i hosté,
kteří do dvou tref Kratiny vložili
branku Vrby po individuální akci.
„Dali jsme brzy dvě branky, které nás
uklidnily a celý zápas jsme tak měli
pod kontrolou. Situaci jsme měli
ulehčenou i vyloučením brankáře
soupeře, takže proti deseti jsme si již

víceméně hlídali vydobytý náskok.
O přestávce jsme si řekli, že ještě
budeme chtít nějakou branku přidat,
ovšem hosté hráli velice dobře a
obětavě. Nakonec se ještě prosadil
dvakrát střídající Kratina, z čehož
mám osobně velkou radost. Zvláštní
pochvalu zaslouží i výborný
Dočkal.
Celkově jsem
D
maximálně
spokojen,
m
zlepšili
jsme si skóre
z
a přiblížili se předním
příčkám,“
neskrýval
p
potěšení z výborných výkonů ve
druhé polovině soutěže František
Jura, kouč Kralic na Hané. „V jarní
části jsme ještě neprohráli a pokud se
situace v horních patrech tabulky tak
zamotala, tak se pokusíme porvat o
co nejlepší umístění,“ pousmál se
šibalsky Jura s tím, že pokud by jeho
svěřenci zvládli nadcházející dva
venkovní zápasy v Kozlovicích a ve
Štítech, mohli by Kraličtí ještě rázně
promluvit i do postupových bojů!
„Tak daleko nepomýšlíme...,“ mírní
euforii kralický lodivod. Pravdou
však je, že poslední porážka Kralic
na Hané se datuje z 25. října
loňského roku, kdy tým padl na
půdě rezervy 1.HFK Olomouc. Od
té doby v devíti utkáních získal 21
bodů se skóre 15:3!
-pk-

Určice sahaly po bodu, nakonec se vracely s prázdnou
TJ SOKOL ÚSTÍ
U HRANIC
- SOKOL URČICE
3:1 (1:1)
Branky: 45..80 Juřica, 83. Ševčík
– 34. Svozil z penalty
Rozhodčí: Válek - Molík, Caletka
Žluté karty: Bagar, Palacký,Skácel
– Ullmann, Hatle, Havlena.
Červená karta:
Havlíček (U)
Sestava Určic: Nejezchleb –
Dokoupil (62. Hochman), Žáček,
Ullmann, Mlčoch – Havlena,
Kocourek, Svozil, Javořík – Škoda,
Hatle.
Trenér: Svatopluk Kovář
ÚSTÍ/URČICE - Nedělní ranní
zápasy fotbalistům Určic nesvědčí...
Přesvědčit se o tom mohli znovu
v Ústí u Hranic, kde za trvalého
mrholení na těžkém podmáčeném
terénu sehráli zápas, ve kterém
zvítězili šťastnější domácí. V
sestavě hostů chyběl Tomáš Los,
kterého trápily zdravotní potíže, a
zcela fit se necítil ani Petr Ullmann,
ten ale se sebezapřením nastoupil.
Navíc si zranění ze zápasu odnesl po
faulu Tomáš Dokoupil.
První šanci v utkání sice měli
domácí hned v 1. minutě ale
nedali. Poté převzali iniciativu
svěřenci trenéra Kováře, jenž si
vytvořili několik velmi dobrých
příležitostí, které ale zlikvidoval
výborný domácí Bernkopf. Ve 34.
minutě pronikl pohyblivý a důrazný
Hatle do pok území, kde ho srazil
domácí Bagar. Nařízenou penaltu
bezpečně proměnil Martin Svozil
– 0:1. Po několika šancích na obou

stranách, kdy už běžela první minuta
nastaveného času domácí zahrávali
standartku a centr ze čtyřiceti metrů
se snesl do pokutového území Určic,
jejichž nekoncentrovaná obrana
poprvé zaváhala a Juřica vstřelil
klasickou branku do šatny – 1:1.
Po obrátce sice měli hru v moci
domácí, vytvoříli si šance , ale v
brance hostů čaroval Nejezchleb.
V 62. minutě krásně pronikl před
branku Škoda, ale domácí brankář
jeho střelu vytěsnil na roh. V 66.
minutě vyhlavičkoval z brankové
čáry Javořík. V té době Určice Ústí
zmáčklo, ale střely šly mimo branku
neboskončily v rukou Nejezchleba.
Když už to vypadalo, že by si
Určičtí mohli odvést bod, příšla v
75. minutě dost přísná žlutá karta pro
Havlenu , který se snažil skluzem
vybojovat míč. Bohužel to byla
jeho druhá žlutá a tak se poroučel do
sprch. O pět minut později vykopl
Nejezchleb přímo mezi dva domácí
hráče a ti toho využili ke vstřelení
vedoucí branky, jejímž autorem
byl opět Juřica – 2:1. Po logickém
otevření hry se pak za domácí po
pěkné akci, přečíslení a vyšachování
naší obrany upravil skóre Ševčík na
konečných – 3:1.
„Domácí potvrdili svoji kvalitu,
kterou mají o čem jsme věděli, je
to vyrovnané mužstvo bez větších
slabin. U nás se promítla absence
Lose, který měl střevní potíže,
proto jsme museli improvizovat
v útočné fázi, Škoda se posunul k
Hatlemu, kde odvedl dobrý výkon,
k dokonalosti chybělo jen využití
šancí, do kterých se dostal. Po
vedoucí brance jsme nedokázali

přidat další, naopak to byli domácí,
kteří v samém závěru poločasu
dosáhli vyrovnání, po standartní
situaci a centru ze čtyřiceti metrů do
našeho pokutového území, kde jsme
nebyli dostatečně zkoncentrování.
Byla to chyba naší defenzívy a
soupeře tato branka nabudila.
Myslím si, že tato branka určila
další vývoj utkání. Druhá půle byla
o šancích domácích, ale i o šancích
našich Škoda měl dvě pěkné
příležitosti za stavu 1:1, pokud by
je využil mohl se zápas vyvíjet
jinak. Závěr utkání pak ovlivnilo
vyloučení Havleny, ke které nemělo
přijít. Domácí si v početní převaze
vytvoříli tlak se spoustu šancí, které

neproměnili, nebo je pochytal Mirek
Nejezchleb. Přesto jsme v závěru
inkasovali, druhá branka padla po
výkopu Nejezchleba, kterého se
zmocnili domácí a chybu potrestali
zvýšením na 2:1, třetí pak po otevření
naší hry po rychlém protiútoku a
vyšachování naší obrany. Přesto si
myslím, že dnes jsme na bod měli,
protože kluci nepodali až tak špatný
výkon, šance jsme měli, ale bohužel
je to o gólech a ty dali domácí. I
přes prohru musím všechny kluky
pochválit za bojovnost,“ zhodnotil
utkání na internetových stránkách
klubu Svatopluk Kovář, trenér týmu.
Určice čeká už ve středu další těžké
střetnutí na trávníku Dolan.
-pk-
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Ach ti rozhodčí !
Mužstvo FC Kralice na Hané,hrající o vedení a o postup ze III.
třídy,zajíždělo k mistrovskému utkání do Jesence,kde hrálo s místní
rezervou. Toto utkání řídil rozhodčí Machourek a již od první minuty
dával kralickým na vědomí,že to nebudou mít v Jesenci lehké. Hrálo
se na velmi těžkém podmáčeném trávníku.Kralické hráče neustále
napomínal a vše vyvrcholilo odpískáním velmi problematických
tří pokutových kopů, které domácí vždy proměnili. Jako vedoucí
hostujícího celku jsem šel v poločase pana rozhodčího upozornit,
aby utkání rozhodoval spravedlivě.Začal na mě křičet a prý si vše
vymýšlím. V druhém poločase pokračoval v nastaveném trendu,až
kraličtí nestačili počítat žluté karty a také nás odměnil jednou
červenou. Příznivci domácího celku se divili a omlouvali se nám,
že za to nemohou, že už o nic nehrají, utkání skončilo 3:3. Ovšem
o vedení III.třídy se odehrává tvrdý boj mezi mužstv Vicova,béčka
Kralic a Otinovse.Je docela možné,že se v některém z oddílů
odehrávají nepoctivé praktiky – i takový je náš fotbal....
Jiří Svozil, dlouholetý funkcionář FC Kralice na Hané
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seniorské soutěže

I.A TŘÍDA,
SKUPINA „B“

Divize,
skupina „D“

Dohrávané 17. kolo: Velké Meziříčí - Uherský
Brod 2:1 (1:0), Pelhřimov - Boskovice 1:1 (1:0),
Konice - HFK Třebíč 2:0 (1:0), Rousínov - Vyškov
0:0 (0:0), Napajedla - Žďár n.Sázavou 2:1 (0:1),
Blansko - Viktoria Otrokovice 3:3 (2:1), Rosice 1.FC Slovácko B 1:0 (0:0)
25. kolo: HFK Třebíč - Viktoria Otrokovice 1:1
(0:1), Boskovice - Vyškov 0:3 (0:1), Uherský Brod
- Žďár n.Sázavou 4:0 (2:0), Blansko - Rosice 1:1
(0:0), Šardice - Napajedla 1:0 (0:0), Velké Meziříčí
- Rousínov 2:2 (1:0), Pelhřimov - Konice 0:2 (0:1)
1. Šardice
23 15 6 2 48:12 51
2. Slovácko B
23 13 5 5 45:18 44
3. Žďár n.S.
23 11 4 8 34:26 37
4. V. Meziříčí
23 10 5 8 28:37 35
5. Sokol Konice 24 10 4 10 32:36 34
6. Rosice
24 8 8 8 33:37 32
7. Třebíč
23 8 7 8 30:29 31
8. Napajedla
24 9 4 11 30:37 31
9. Blansko
23 7 9 7 34:37 30
10. Otrokovice
23 6 11 6 30:23 29
11. Pelhřimov
24 7 8 9 29:36 29
12. Uh. Brod
23 6 7 10 30:34 25
13. Vyškov
23 7 4 12 23:29 25
14. Rousínov
24 5 10 9 23:33 25
15. Boskovice
23 4 6 13 25:50 18

Přebor
olomouckého
KFS
25.kolo:Ústí-Určice3:1(1:1).Branky:Juřica2,Ševčík
– Ullmann, R: Válek D: 220 ČK:Havlena (Určice)
, Bělotín -Leština 2:1 (2:0). Branky: Hrazdil,Kozák
- Janíček, R: Knoll D: 140, Kozlovice -Jeseník 4:2
(2:2). Branky: Jedelský,Kuba,Kaďorek,Dohnal
J. – Chovan,Kysela, R: Vedral D: 150, H n ě v o t í n
-Litovel 0:2 (0:0). Branky: Fišara 2, R: Boček D: 150
ČK: Homola (Hněvotín), Šternberk -Mohelnice 3:0
(1:0). Branky: Frieb,Hlaváček,Jurečka, R: Caletka
D:100 , Dolany -1. HFK „B“ 1: 2 (1:2). Branky: Duda
– Dohnal,Rockwood, R: Klíma D: 250, 1.FC Přerov
-Štíty 2:0 (1:0). Branky: Machač,Kašpárek, R: Běhal
D:150, Kralice -Želatovice 5:1 (3:0). Branky: Petržela
Z. 2,Kratina 2,Lehký – Vrba, R: Krobot D:150 ČK:Sova
(Želatovice).
1. Mohelnice
23 15 4 4 51:24 49
2. 1. HFK „B“
23 14 4 5 41:24 46
3. Litovel
23 14 3 6 41:24 45
4. Kralice
23 12 5 6 45:30 41
5. Přerov
23 12 2 9 53:50 38
6. Ústí
23 12 1 10 50:36 37
7. Jeseník
23 10 6 7 38:32 36
8. Kozlovice
23 10 5 8 48:34 35
9. Dolany
23 9 5 9 44:44 32
10. Hněvotín
23 7 7 9 27:44 28
11. Určice
23 7 4 12 35:48 25
12. Leština
23 6 6 11 35:46 24
13. Želatovice
23 5 8 10 46:64 23
14. Štíty
23 5 6 12 37:44 21
15. Bělotín
23 6 3 14 27:57 21
16. Šternberk
23 5 1 17 35:52 16

21. kolo: Opatovice -Dub nad Mor. 0:1 (0:0) Skoupil,
Lipník -Jesenec 2:1 0:1), Simon,Dudík – Tichý J.,
Čechovice -Troubky 2:0 (0:0) Hruda 2 , Brodek u
Př. -Plumlov 3:2 (1:2), Hejč 2,Jedelský – Kiška,Lipák,
Náměšť na Hané -Mostkovice 7:0 (4:0) Marhoul
S. 3,Marhoul O.,Řezníček,Pospíšil,Tisoň, Slatinice
-Klenovice 3:1 (0:0) nehl., Kožušany -Kojetín 1:1
(0:0), Byrtus - Humpál
1. Lipník
20 14 3 3 51:14 45
2. Slatinice
20 10 4 6 33:36 34
3. Náměšť na Hané 20 10 3 7 50:34 33
4. Opatovice
20 9 5 6 43:28 32
5. Dub nad Mor. 20 10 2 8 37:34 32
6. Kojetín
20 8 5 7 43:30 29
7. Troubky
20 8 5 7 40:37 29
8. Brodek u Př. 20 8 5 7 41:48 29
9. Jesenec
20 6 10 4 39:33 28
10. Čechovice
20 7 4 9 24:30 25
11. Plumlov
20 6 5 9 37:41 23
12. Kožušany
20 5 4 11 31:53 19
13. Klenovice
20 4 4 12 28:55 16
14. Mostkovice 20 3 5 12 19:43 14

I.B TŘÍDA,
SKUPINA „A“
21. kolo: Tovačov -Býškovice 3:2 (1:2), Vozák 2,
Březina – Čagan,Vašina J., Újezdec -Haná Prostějov
0:1 (0:0) Zbožínek, Všechovice –Kostelec 1:3 (0:2),
rolnic M. – Langr,Zatloukal,Valtr , Lutín -Vrchoslavice
8:2 (3:0), Pokorný 2,Vymazal 2,Rec 2,Bartl,Chrást –
Polišenský,Moravec, Hor. Moštěnice -Vrahovice 1:1
(0:1), Bednář - Gábor, Radslavice -Nezamyslice 1:2
(1:1), Zich – Štvrtecký 2, Pivín -Hustopeče 2:2 (1:2),
Spásat 2 – Valentovič 2
1. Hor. Moštěnice 20 12 4 4 55:20 40
2. Haná PV
20 12 4 4 46:22 40
3. Tovačov
20 12 2 6 40:31 38
4. Býškovice
20 11 2 7 42:26 35
5. Pivín
20 9 5 6 32:31 32
6. Nezamyslice 20 10 2 8 36:38 32
7. Vrahovice
20 10 2 8 29:34 32
8. Kostelec
20 8 5 7 32:29 29
9. Lutín
20 9 1 10 42:40 28
10. Hustopeče
20 7 5 8 34:38 26
11. Všechovice
20 8 1 11 30:38 25
12. Újezdec
20 6 3 11 24:42 21
13. Radslavice
20 6 1 13 27:34 19
14. Vrchoslavice 20 1 1 18 20:66 4

I.B TŘÍDA,
SKUPINA „B“
21. kolo: Chválkovice -Drahlov 0:2 (0:1)
Zaorálek,Šnajdr, Mohelnice „B“-Slavonín 1:0 (1:0)
Strnad , Velký Týnec -Mor. Beroun 1:3 (1:1), Pospíšil
– Komenda,Varga,Frančák, Hlubočky -Bouzov
2:6 (2:3), Dohnal,Melichárek – Krpec 5,Šnajdr,
Paseka -Lipová 2:4 (0:3), Kučera,Popelka P. – Mirga
2,Liška,vlastní, Červenka -Bohuňovice 2:1 (2:0)
nehl., Příkazy -Černovír 2:2 (0:0), Dostál,Večeřa –
Murárik,Šubrt
1. Bouzov
20 18 1 1 61:23 55
2. Mor. Beroun 20 13 1 6 50:31 40

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bohuňovice
Hlubočky
Velký Týnec
Černovír
Slavonín
Lipová
Mohelnice „B“
Červenka
Příkazy
Drahlov
Paseka
Chválkovice

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

13
12
9
9
8
8
7
6
6
6
4
4

0 7
1 7
5 6
2 9
2 10
2 10
2 11
5 9
4 10
2 12
4 12
3 13

58:29
43:33
39:31
38:26
35:32
30:30
45:46
28:42
31:48
36:55
22:48
15:57

39
37
32
29
26
26
23
23
22
20
16
15

Přebor OFS,
II. třída
21. kolo: Otaslavice-Určice B 1:1 (0:1), Vogl Nakládal, Němčice-Konice“B“ 1:3 (1:2), Kolečkář
- Mohelník 2, Deutsch, Protivanov „B“-Držovice
1:1 (0:0), Nejedlý - Knápek, Zdětín-Dobromilice 3:2
(2:1), Krupička, Kučera, Navrátil - Matoušek, Špaček,
Hvozd - Brodek u PV 8:1 (1:0), Továrek 3, Vánský
3, Švec Szekulics - Bureš, Čechovice B - Bedihošť
2:1 (2:1), Prášil, Holinka - Zemánek, Olšany u PV Přemyslovice nehráno pro nezpůsobilý terén.
1. Konice“B“
20 13 3 4 60:21 42
2. Držovice
20 9 7 4 31:22 34
3. Zdětín
20 9 6 5 33:33 33
4. Brodek u PV
20 9 5 6 53:35 32
5. Přemyslovice„A“ 19 9 4 6 51:26 31
6. Určice B
20 8 7 5 37:26 31
7. Otaslavice
20 8 5 7 36:35 29
8. Čechovice„B“ 19 9 2 8 29:34 29
9. Olšany
19 7 4 8 34:37 25
10. Němčice
20 7 2 11 37:52 23
11. Bedihošť
20 7 1 12 25:51 22
12. Hvozd
20 6 2 12 36:46 20
13. Protivanov„B“ 19 5 4 10 32:46 19
14. Dobromilice
20 4 4 12 28:58 16
Kanonýři: 18 - Bureš Tomáš (Brodek u PV),
Mohelník Jan (Konice“B“), 13 - Rolný Jaroslav
(Určice B), 12 - Strouhal David (Přemyslovice„A“).

III. třída
21. kolo: Otinoves-Tištín 4:0 , Smržice-Kostelec
B 1:1, Vícov-Nezamyslice B 5:1, Přemyslovice
„B“-Brodek u Konice 3:3 , Jesenec B-Kralice B
3:3 , Výšovice-Horní Štěpánov 0:1, Čechy p. K. Pavlovice u K 1:3.
1. Otinoves
20 14 2 4 55:20 44
2. Kralice B
20 13 3 4 54:26 42
3. Vícov
20 12 5 3 47:27 41
4. Vyšovice
20 10 4 6 43:25 34
5. Čechy pod Kosířem20 11 1 8 44:46 34
6. Smržice
20 8 7 5 33:28 31
7. Nezamyslice B 20 9 2 9 45:41 29
8. Tištín
20 7 5 8 30:34 26
9. Jesenec B
20 7 3 10 39:48 24
10. Pavlovice
20 6 4 10 33:47 22
11. Kostelec B
20 6 3 11 39:51 21
12. Horní Štěpánov 20 5 3 12 31:49 18
13. Přemyslovice„B“ 20 3 7 10 22:45 16
14. Brodek u Konice 20 3 3 14 25:53 12
Kanonýři: 17 - Konečný Lukáš (Otinoves), 16
- Škvára Pavel (Otinoves), 15 - Soušek Richard
(Kralice B).

Máte zájem dělat ROZHODČÍHO?
Okresní fotbalový svaz Prostějov ve spolupráci
s Komisí rozhodčích pořádá

NÁBOR NOVÝCH ROZHODČÍCH

IV. třída skupina A
9. kolo: Haná Prostějov„B“-Rozstání 3:0 , KrumsínZdětín B 4:2, Ptení-Kladky 1:1, Otaslavice B Drahany 1:2.
1. Haná Prostějov„B“ 9 7 0 2 33:10 21
2. Kladky
9 6 3 0 20:2 21
3. Krumsín
9 5 2 2 20:9 17
4. Ptení
9 4 3 2 15:15 15
5. Rozstání
9 3 4 2 12:10 13
6. Drahany
9 2 1 6 8:28 7
7. Otaslavice„B“
9 2 0 7 8:23 6
8. Zdětín B
9 0 1 8 7:26 1
Kanonýři: 9 - Lošťák Zbyněk (Haná Prostějov „B“),
6 - Hrabal Jiří (Ptení), Hudec Tomáš (Rozstání), 5 Vybíhal Martin (Haná Prostějov„B“).

IV. třída skupina B
13. kolo: Želeč-Biskupice 1:1,Vrahovice B-Doloplazy
0:2, Tvorovice - Brodek u PV B 1:0, Němčice B Hrubčice nehráno pro nezpůsobilý terén.
1. Vrahovice B
12 7 2 3 30:13 23
2. Hrubčice
10 6 2 2 28:11 20
3. Doloplazy
11 6 2 3 25:21 20
4. Tvorovice
11 5 3 3 19:20 18
5. Želeč
12 4 3 5 17:24 15
6. Biskupice
12 4 2 6 23:33 14
7. Brodek u PV B 12 3 3 6 29:30 12
8. Ivaň
11 2 4 5 16:27 10
9. Němčice B
11 2 3 6 21:29 9
Kanonýři: 9 - Múdrý Radek (Vrahovice B), 8
- Duplinský Imrich (Biskupice), 7 - Simon Petr
(Biskupice).

mládežnické soutěže
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „D“
starší dorost
23. kolo: HFK Třebíč - Velké Meziříčí 2:0 (1:0), Prostějov
- Uherský Brod 0:5 (0:3), Vrchovina - Vyškov 0:3 (0:0),
Bystrc-Kníničky - Pelhřimov 1:2 (1:1), FC Veselí Kroměříž B 2:1 , Havlíčkův Brod - MSK Břeclav 2:2 (1:0),
Viktoria Otrokovice - Bohunice 1:0
1. Třebíč
20 17 2 1 62:15 53
2. Břeclav
20 12 3 5 50:35 39
3. 1.SK PV
20 12 2 6 41:25 38
4. Bohunice
20 11 2 7 37:33 35
5. Vyškov
20 8 5 7 25:18 29
6. V. Meziříčí
20 8 4 8 26:27 28
7. Pelhřimov
20 7 6 7 39:29 27
8. Havl. Brod
20 7 4 9 22:30 25
9. Vrchovina
20 7 4 9 35:46 25
10. Veselí n.Mor. 20 6 4 10 23:40 22
11. Otrokovice
20 6 4 10 20:44 22
12. Kroměříž B
20 6 3 11 17:25 21
13. Bystrc
20 5 2 13 22:35 17
14. Uh. Brod
20 4 3 13 16:33 15

MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „D“
mladší dorost
23. kolo: HFK Třebíč - Velké Meziříčí 5:0 (3:0),
Uherský Brod - Prostějov 0:12 (0:8), Vrchovina Vyškov 3:1 (0:1), Bystrc-Kníničky - Pelhřimov 0:5 , FC
Veselí - Kroměříž B 4:4 (4:1), Havlíčkův Brod - MSK
Břeclav 4:1 (2:0), Viktoria Otrokovice - Bohunice 3:0
1. Třebíč
20 15 2 3 61:18 47
2. 1.SK PV
20 15 1 4 89:29 46
3. Břeclav
20 12 2 6 49:36 38
4. Vyškov
20 10 7 3 32:15 37
5. Pelhřimov
20 9 7 4 50:25 34
6. Bohunice
20 10 3 7 36:31 33
7. Kroměříž B
20 7 6 7 33:34 27

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Havl. Brod
V. Meziříčí
Otrokovice
Bystrc
Uh. Brod
Vrchovina
Veselí n.Mor.

20
20
20
20
20
20
20

7
6
6
6
5
4
2

2 11
5 9
4 10
3 11
5 10
3 13
2 16

35:46
25:41
24:41
21:46
17:44
21:45
17:59

23
23
22
21
20
15
8

PŘEBOR
OLOMOUCKÉHO KFS
starší dorost
19. kolo: Vikt. Přerov -Lipník 3:2 (0:2),
Kretovič,Klein,vlastní – Lošťák,Baubatr, FKM Konice
-Šternberk 2:1 (1:1), Drešr F.,Bílý - Steklý, Litovel
-Čechovice 5:3 (4:1), Bednář,Huličný,Heinz,Gazík
,Chytil – Jahl 2,Kolečkář, Černovír -Kralice 2:0 (2:0)
Havelka,Homolka, 1. HFK„B“-Nezamyslice 4:1 (2:1),
Dluhý-Smith,Hapal,Hrabec,Bargl - Letocha, Jeseník
-Mohelnice 2:1 (0:1), Furik 2 - Kopa
1. Litovel
18 14 1 3 55:26 43
2. Mohelnice
18 12 3 3 50:18 39
3. 1. HFK „B“
18 12 3 3 40:16 39
4. Černovír
18 11 1 6 54:29 34
5. Šternberk
18 8 1 9 40:25 25
6. Nezamyslice 17 7 3 7 24:33 24
7. Kralice
18 7 2 9 35:44 23
8. Jeseník
18 6 3 9 21:44 21
9. Vikt. Přerov 18 5 3 10 24:38 18
10. FKM Konice 18 5 0 13 26:44 15
11. Čechovice
18 4 2 12 29:46 14
12. Lipník
17 4 2 11 27:62 14

PŘEBOR
OLOMOUCKÉHO KFS
mladší dorost
19. kolo: Vikt. Přerov -Lipník 1:1 (0:1), Zelenay
- Horák, Černovír -Kralice 2:2 (2:2), Zapletal
2 – Novotný,Lexa, FKM Konice -Šternberk
4:4 (2:3), Kováč 2,Vydržel,Poles – Vinkler
2,Vrablík,Šogor, Litovel -Čechovice 5:0 (5:0) Gazík
2,Dokoupil,Heinz,Baránek, Jeseník -Mohelnice 2:4
(0:3), Furik,Vašina – Kožela 2,Nimerfroh 2, 1. HFK
„B“-Nezamyslice 13:0 (3:0) Hello 4,Hlaváč 2,Vaida
2,Boyko 2,Smrček,Stříž,Kološ,
1. Mohelnice
18 14 1 3 60:17 43
2. 1. HFK „B“
18 12 3 3 82:14 39
3. Litovel
18 11 2 5 68:35 35
4. Šternberk
18 10 4 4 40:28 34
5. Černovír
18 9 5 4 54:30 32
6. Jeseník
18 9 2 7 44:40 29
7. Kralice
18 8 3 7 35:36 27
8. Lipník
17 7 4 6 36:27 25
9. Vikt. Přerov 18 6 4 8 32:39 22
10. Čechovice
18 2 1 15 13:63 7
11. FKM Konice 18 1 3 14 15:68 6
12. Nezamyslice 17 2 0 15 11:93 6

KRAJSKÁ SOUTĚŽ,
SKUPINA „A“ - dorost
18. kolo: dohrávka z 18.4.2010, Zlaté Hory
-Javorník 3:0 (0:0) Vodák 2,Husvéth.
19. kolo: dohrávka z 25.4.2010, Lipová -Žulová
7:1 (4:0), Václavík 3,Koudelka P.,Koudelka
Z.,Rozsíval,Zedník - Špička.
21. kolo: Troubelice –Mor Beroun 1:1 (1:0), Olig Komenda, Velké Losiny -Mikulovice 7:0 (2:0) Maňka
2,Moravec 2,Nedvěd,Kovařík,Čech, Bohdíkov
-Zábřeh „B“ 2:3 (2:1), Novotný,Langr – Řegucký
2,Beran, Ruda nad Mor. -Zlaté Hory 1:2 (1:2), Turek –
Zobák,vlastní, Javorník -Žulová 3:3 (1:1), Holomek 3
– Šašinka,Daniel,vlastní, Vikýřovice -Lipová 5:0 (2:0)
Benešovský 2,Vašíček 2,Mičo, Nové Sady -Štíty 4:1
(3:0), Krempl,Augustin,Kryl,Teichmann - Smrčka.

pro řízení fotbalových utkání.
Bližší informace vám podá telefonicky sekretář OFS PV
a předseda pravidlové komise OKFS
pan Pavel Peřina na čísle 728 211 789.

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém
24. řádném zasedání dne 5. května 2010 rozhodla:
- v případě utkání 8. kola Přeboru starších žáků FKM Konice „B“ - TJ Sokol Otaslavice schválen
výsledek9:2, 12. kola Přeboru starších žáků TJ Oresvo Plumlov - FC Vyšovice, které nebylo sehráno, jelikož
hosté se nedostavili, o kontumaci 3:0 a 3.bodů ve prospěch TJ Oresvo Plumlov, utkání Přeboru mladších žáků
Olšany - Přemyslovice, které nebylo sehráno pro nezpůsobilý terén, sdělí Sokol Olšany STK náhradní termín.
* změny termínů utkání:
11. kola Přeboru dorostu FC Vyšovice - Jiskra Brodek u Konice bude po dohodě oddílů sehráno 16.5.2010 v 10:00
hodin, utkání 18. kola Přeboru starších žáků Sokol Protivanov - Sokol Pivín bude po dohodě oddílů sehráno 16.
5. 2010 v 9:00 hod. Turnaje starších přípravek „C“: 5. kolo bude sehráno v pátek 14.5.2010 od 16:00 hodin na
stadionu v Protivanově (turnaje se nezúčastní Haná Prostějov, která si svá utkání odehraje v následujícím turnaji),
6. kolo bude sehráno v úterý 18. 5. 2010 od 16:00hod.na stadionu 1.SK PV ve Sportovní ul.
* různé:
- revokuje své rozhodnutí včetně pokuty ze dne 28.4.2010 ohledně utkání dorostu Sokol Pivín - Brodek u Konice
z důvodu, že Sokol Pivín nezaslal Brodku u K. změnu začátku utkání na základě zápisu č.2 2009/2010 ze dne
5.8.2009, kde je uvedeno: od 5.kola je třeba odeslat změny začátku utkání na vědomí oddílům. STK rozhodla
kontumovat mistrovské utkání 3:0 a 3 body přiřknout ve prospěch Jiskra Brodek u K.
- rozhodla sehrát utkání 23. kola III. třídy Sokol Čechy pod Kosířem - Jiskra Brodek u Konice dne 23.5.2010
v 16:30 hodin. Žádost o změnu termínu utkání byla poslána 19.4.2010 a tím je uplatněn článek 31, bod 2 SŘ.
Žádosti o nesouhlas se změnou termínu Jiskry Brodek u K. se nevyhovuje.
- vzala na vědomí odstranění závad na hřišti TJ Sokol Otaslavice
- formulář a rozpis dokončení „Pasportizace hřišť „ připraví na příští zasedání p.Macharáček
- nesehrané utkání starších žáků: 13. kolo Sokol Klenovice na Hané - FKM Konice „B“, Sokol Otaslavice - Sokol
Bedihošť, 15. kolo Sokol Oresvo Plumlov - FKM Konice „B“, 16. kolo Haná Nezamyslice - FC Vyšovice. Pokud
STK neobdrží dohody o sehrání mistrovských utkání do 12. 5. 2010 budou utkání kontumována s finančním
postihem.
* pokuty:
500 Kč FC Vyšovice za nesehrané utkání žáků 12. kola Sokol Oresvo Plumlov - Vyšovice, 150 Kč skutečné
náklady na rozhodčího dle RS čl.21. Pokutu celkem zaplatí Sokolu Plumlov, 500 Kč FC Vyšovice uhradí OFS
Pv dle
RS čl.23 bod 9; 300 Kč Sokol Pivín za neplnění si povinnosti vůči OFS dle RS čl.23, bod 7; 100 Kč
FK Němčice nad Hanou za pozdní příjezd na utkání 21. kola Přeboru dorost dle RS čl. 23, bod 6.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, odsouhlasil Ladislav Dvořáček, předseda STK
Disciplinární komise OFS Prostějov na svém
20. řádném zasedání dne 6. května 2010 rozhodla:
- dle DŘ1/1 o udělení nepodmíněného trestu pro Lukáše Muchu (Sokol Přemyslovice) na 1 soutěžní utkání od
3. 5. 2010, dle DŘ1/6a Radka Zdobinu (Sokol Vícov) na 2 soutěžní utkání od 3. 5. 2010
- pokuty:
50 Kč Pavel Pluhařík (Bedihošť dorost) za 4 žluté karty
100 Kč - Pavel Kolda (Bedihošť), Luděk Ženata (Protivanov), David Hrazdíra (Otaslavice), Štafan Kašík
(Tvorovice) všichni za 4 žluté karty
200 Kč - Pavel Svoboda (Pavlovice) za 8 žlutých karet
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

DIVIZE, SKUPINA D
26. kolo: Konice - Velké Meziříčí (hřiště: umělá tráva, sobota 15.5., 16:30,
Jar. Beneš – Sláma, Tomášek)
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
Dohrávané 17. kolo: Dolany - Určice (středa 12.5., 17:00, Štětka - Rýpar,
Kubíček), Kozlovice - Kralice na Hané (středa 12.5., 17:00, Tomeček Křepský, Lakomý)
26. kolo: Štíty - Kralice na Hané (sobota 15.5., 16:30, Klíma - Kouřil,
Straka), Určice - Bělotín (neděle 16.5., 16:30, Machala - Běhal, Kopecký)
I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“
22. kolo: Klenovice na Hané - Čechovice (sobota 15.5., 16:30, Štěpánek - Oulehla,
Lakomý), Plumlov - Lipník nad Bečvou (sobota 15.5., 16:30, Boháč - Dömisch,
Němec), Jesenec - Náměšť na Hané (hřiště: Dzbel, neděle 16.5., 16:30, Menšík Pospíšil,Odstrčil),Mostkovice-Slatinice(neděle16.5.,16:30,Ilík-Klíma,Řezníček)
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“
22. kolo: Vrahovice - Pivín (sobota 15.5., 16:30, Lasovský - K. Krutovský,
Sigmund), Nezamyslice na Hané - Tovačov (sobota 15.5., 16:30, Damek Ženožička, OFS Pv), Haná Prostějov - Všechovice (sobota 15.5., 16:30,
Strubl - Januš, Majer), Kostelec na Hané - Lutín (neděle 16.5., 16:30, Pumprla
- Kičin, Petrů), Vrchoslavice - Hor. Moštěnice (neděle 16.5., 16:30, Valouch Křepský, Dömisch)
I.B TŘÍDA, SKUPINA „B“
22. kolo: Lipová - Chválkovice (neděle 16.5., 16:30, Šmíd - Molík, Pivoňka)
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV - II. TŘÍDA
22. kolo, neděle 16. května 2010, 16:30 hodin: TJ Sokol Brodek u
Prostějova - TJ Sokol Zdětín (hlášenky), FC Dobromilice - Sokol Olšany
u Pv, TJ Sokol Určice „B“ - TJ Sokol Čechovice „B“ (sobota 15.5., 16:30),
Sokol Bedihošť - FC Hvozd (sobota 15.5., 16:30), TJ Sokol Držovice - FK
Němčice nad Hanou (sobota 15.5., 16:30), Sokol Přemyslovice - TJ Sokol
Protivanov „B“, Sokol Konice „B“ - Sokol Otaslavice (hlášenky)
OFS - III. TŘÍDA
22. kolo, neděle 16. května 2010, 16:30 hodin: TJ Pavlovice u Kojetína TJ Smržice, TJ Sokol Tištín - FC Výšovice, TJ Horní Štěpánov - SK Jesenec
„B“, FC Kralice na Hané „B“ - Sokol Přemyslovice „B“, TJ Jiskra Brodek u
Konice - Sokol Vícov, FC Kostelec na Hané „B“ - TJ Otinoves (hlášenky),
TJ Haná Nezamyslice „B“ - Sokol Čechy pod Kosířem (10:00)
OFS - IV. TŘÍDA, SKUPINA „A“
10. kolo, neděle 16. května 2010, 16:30 hodin: TJ Sokol Drahany - FC
Ptení, Sokol Otaslavice „B“ - Sokol Rozstání (sobota 15.5., 16:30), TJ Sokol

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

Velké Losiny
Vikýřovice
Bohdíkov
Lipová
Nové Sady
Zábřeh „B“
Zlaté Hory
Troubelice
Ruda nad Mor.
Žulová
Javorník
Štíty
Mor. Beroun
Mikulovice

21
20
20
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

17
14
11
11
11
10
10
6
6
6
5
6
4
4

2 2
4 2
5 4
2 8
1 8
2 8
1 9
4 10
3 11
2 12
4 11
1 13
6 10
3 13

68:22
51:23
56:30
51:40
57:31
47:46
44:47
39:46
29:43
41:75
31:49
36:63
43:54
40:64

53
46
38
35
34
32
31
22
21
20
19
19
18
15

3. Otaslavice
19 12 3 4 109:45 39
4. Protivanov
18 12 2 4 80:43 38
5. Držovice
19 12 2 5 66:32 38
6. Němčice
18 12 1 5 83:32 37
7. Brodek u Konice17 9 1 7 61:50 28
8. Lipová B
18 5 3 10 44:56 18
9. Výšovice
17 5 1 11 31:54 16
10. Olšany
17 3 2 12 27:87 11
11. Bedihošť
18 3 1 14 28:72 10
12. Brodek u PV 18 1 3 14 22:139 6
13. Přemyslovice 19 1 2 16 14:114 5
Kanonýři: 31 - Rieger Roman (Otaslavice), 28 Vozihnoj Luboš (Pivín)

21. kolo: Troubky -Želatovice 4:2 (1:0), Brázda
D. 2,Hudec 2 – Jemelka 2, Chválkovice -Určice
0:5 (0:0) Maňák 2,Plajner,Cibulka,Cetkovský,
Kozlovice –Tovačov 2:3 (0:2), Zahora,Kolomazník
– Kutač,Skřička,Menšík , Opatovice -Vrahovice 4:0
(3:0) Hostaša J.,Číhal,Strnadel,Klvaňa, Náměšť na
Hané -Bohuňovice 1:1 (0:0), Vyroubal - Nesvadba,
Radslavice –Nemilany 1:3 (0:1), Krcánek –
Binar,Pelikán,Schon, Hlubočky -Kostelec 3:1 (3:1),
Dulin,Vavrys,Goldscheid M. - Hladký,
1. Náměšť na Hané 20 16 1 3 81:29 49
2. Hlubočky
20 15 4 1 66:21 49
3. Tovačov
20 15 2 3 56:21 47
4. Bohuňovice 20 13 4 3 70:23 43
5. Určice
20 11 4 5 66:32 37
6. Kostelec
20 12 1 7 55:25 37
7. Nemilany
20 7 2 11 33:51 23
8. Kozlovice
20 7 2 11 29:56 23
9. Troubky
20 6 3 11 45:47 21
10. Želatovice
20 4 7 9 25:38 19
11. Opatovice
20 4 5 11 35:55 17
12. Chválkovice 20 5 0 15 24:75 15
13. Radslavice
20 4 2 14 23:73 14
14. Vrahovice
20 2 1 17 21:83 7

17. kolo: Plumlov-Otaslavice 4:0, PivínNezamyslice 1:3, Vyšovice-Protivanov 0:9.,
Klenovice - Určice 0:4, Bedihošť - Vrahovice 0:2,
Otaslavice - Protivanov 3:5.
1. Protivanov
16 14 1 1 154:14 43
2. Určice
16 11 1 4 56:16 34
3. Nezamyslice 13 10 3 0 77:14 33
4. Plumlov
14 8 4 2 37:14 28
5. Pivín
15 8 2 5 45:28 26
6. Klenovice
14 6 1 7 36:36 19
7. FKM Konice B 12 5 0 7 38:89 15
8. Otaslavice
13 4 1 8 20:34 13
9. Bedihošť
14 3 0 11 30:94 9
10. Vrahovice
16 1 2 13 6:77 5
11. Vyšovice
13 0 1 12 7:90 1
Kanonýři: 33 - Milar Ondrej (Protivanov), 22 - Svoboda
Lukáš (Protivanov), 20 - Kratochvíl Jakub (Nezamyslice).

KRAJSKÁ SOUTĚŽ,
SKUPINA „B“ - dorost

PŘEBOR OFS
Prostějov dorost
21. kolo: Bedihošť - Otaslavice 2:13,
Němčice - Držovice 0:4, Olšany u PV Brodek u K nehráno pro nezpůsobilý
terén, Přemyslovice - Protivanov 1:5, Pivín
- Brodek u PV 5:0, Mostkovice - Lipová B 6:1.
1. Mostkovice 19 16 1 2 81:20 49
2. Pivín
19 16 0 3 116:18 48

PŘEBOR
OFS PROSTĚJOV
starší žáci

PŘEBOR
OFS PROSTĚJOV
mladší žáci
9. kolo: Přemyslovice - Držovice 3:2, Mostkovice
- Smržice 0:3, Protivanov - Lipová 2:0, Olšany u
PV - Konice B nehráno pro nezpůsobilý terén.
1. Protivanov
9 8 0 1 55:5 24
2. Smržice
9 7 0 2 43:11 21
3. Přemyslovice 8 6 0 2 42:24 18
4. Lipová
9 4 0 5 40:24 12
5. Mostkovice
9 3 2 4 30:39 11
6. Držovice
9 2 1 6 18:46 7
7. Olšany
7 1 1 5 12:34 4
8. FKM Konice B 8 1 0 7 16:73 3
Kanonýři: 23 - Milar Ondrej (Protivanov), 22 - Liška
Jiří (Lipová), 10 - Sekanina Tomáš (Protivanov).

FOTBALOVÉ PRÁZDNINY
s Okresním fotbalovým svazem Prostějov
Komise mládeže OFS Prostějov pořádá v době od soboty 17.
července do pátku 23. července 2010 LETNÍ TRÉNINKOVÝ
KEMP pro děti ročníku 1996, 1997, 1998 a 1999. Tréninky
povedou zkušení trenéři mládeže a kemp je určen pro chlapce,
kteří fotbal hrají i pro ty kteří s ním začínají.
Ubytování a strava čtyřikrát denně je zajištěna v penzionu „Gól“ v Loučné
nad Desnou. Tréninková činnost probíhá v areálu rekreačního zařízení a na
travnatém hřišti místního klubu. Bližší informace podá Jaroslav Liška,
předseda komise mládeže OFS Prostějov, tel.: 725 526 307.
Náklady na celou dobu pobytu činí 2 400,- Kč/osoba. Termín závazného
přihlášení je do 15.6.2010, abychom mohli upřesnit předběžný počet
účastníků a informovat vás o podrobnostech tohoto kempu.
Přihlášky zašlete i ze zpáteční adresou zpět na sekretariát : OFS
Prostějov, Skálovo náměstí 2a, 796 01 Prostějov. Tel: 582 351 522,
728 211 789, e-mail:sekretar@ofsprostejov.cz
-redKladky - TJ Krumsín, TJ Sokol Zdětín „B“ - TJ Haná Prostějov „B“ (sobota
15.5., 16:30)
OFS - IV. TŘÍDA, SKUPINA „B“
14. kolo, neděle 16. května 2010, 16:30 hodin: TJ Biskupice - TJ Sokol
Tvorovice, FC Hrubčice - TJ Želeč, FC Morávia Doloplazy - FK Němčice
nad Hanou „B“, TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“ - TJ Sokol Ivaň (hlášenky), Sokol Vrahovice „B“ volný los
STARŠÍ DOROST - MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, skupina „D“
Dohrávané 14. kolo: Velké Meziříčí - 1.SK Prostějov (středa 12.5., 14:15,
Sláma - KFS Vyškov, KFS Vyškov)
23. kolo: 1.SK Prostějov - Bystrc (hřiště: Olšany u Prostějova, sobota 15.5.,
10:15, Sedláček - Tomeček, Januš)
MLADŠÍ DOROST - MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, skupina „D“
Dohrávané 14. kolo: Velké Meziříčí - 1.SK Prostějov (středa 12.5., 16:30,
KFS Vyškov - Sláma, KFS Vyškov)
23. kolo: 1.SK Prostějov - Bystrc (hřiště: Olšany u Prostějova, sobota 15.5.,
12:30, Tomeček - Sedláček, Januš)
STARŠÍ DOROST - KRAJSKÝ PŘEBOR
Dohrávka 2. kola: Nezamyslice na Hané - Lipník nad Bečvou (sobota
15.5., 10:00, Kopecký - Svozil, Navrátil)
20. kolo: Mohelnice/Moravičany - FKM Konice (hřiště: Moravičany, sobota 15.5., 10:00, Cvečka - Šmíd, Zemánek), Kralice na Hané - Viktorie Přerov
(sobota 15.5., 10:00, Němec - Milar, Řezníček), Čechovice - Jeseník (sobota
15.5., 10:00, Vedral - Majer, OFS Pv), Nezamyslice na Hané - Litovel (neděle 16.5., 13:00, Sigmund - Lasovský, K. Krutovský)
MLADŠÍ DOROST - KRAJSKÝ PŘEBOR
Dohrávka 2. kola: Nezamyslice na Hané - Lipník nad Bečvou (sobota
15.5., 12:15, Svozil - Kopecký, Navrátil)
20. kolo: Mohelnice/Moravičany - FKM Konice (hřiště: Moravičany, sobota 15.5., 12:15, Šmíd - Cvečka, Zemánek), Kralice na Hané - Vikt. Přerov
(sobota 15.5., 12:15, Milar - Němec, Řezníček), Čechovice - Jeseník (sobota
15.5., 12:15, Majer - Vedral, OFS Pv), Nezamyslice na Hané - Litovel (neděle 16.5., 15:15, Lasovský - Sigmund, K. Krutovský)
DOROST - KRAJSKÁ SOUTĚŽ, skupina „A“
21. kolo: Lipová - Javorník (sobota 15.5., 14:15, Novák)
DOROST - KRAJSKÁ SOUTĚŽ, skupina „B“
22. kolo: Kostelec na Hané - Opatovice (sobota 15.5., 10:00, Novák), Určice
- Náměšť na Hané (sobota 15.5., 14:30, Šrámek), Vrahovice - Kozlovice
(neděle 16.5., 10:45, I. Antoníček)
DOROST - PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
22. kolo, sobota 15. května, 10:45 hodin: Sokol Otaslavice - FC Výšovice,
TJ Jiskra Brodek u Konice - FK Němčice nad Hanou (hlášenky), SK Lipová
„B“ - TJ Sokol Pivín (hřiště: Horní Štěpánov, hlášenky), TJ Sokol Držovice Sokol Bedihošť (neděle 16.5., 10:45), TJ Sokol Protivanov - Sokol Olšany u
Pv (neděle 16.5., 11:00), TJ Sokol Brodek u Prostějova - Sokol Přemyslovice
(hlášenky), TJ Sokol Mostkovice volný los
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN, SKUPINA „C“
17. kolo: Drnovice - Brodek u Konice (sobota 15.5., 16:00, Kolář - Jm
KFS, Jm KFS), Horní Heršpice - Kostelec na Hané (sobota 15.5., 10:00, Jar.
Beneš - Jm KFS, Jm KFS),
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-pk-

Box, nohejbal
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Mladí prostějovští boxeři startovali na MČR juniorů

Nejdále došel Pavel Novák z Oddílu boxu, který vypadl v semifinále a skončil třetí
POVRLY (Ústí nad Labem) - O
uplynulém víkendu se skutečnilo boxerské mistrovství České
republiky juniorů, které hostily
Povrly, obec ležící v regionu Ústí
nad Labem. Prostějov odjelo na
sever Čech reprezentovat hned
několik borců. Nejdále se dostal
Pavel Novák z Oddílu boxu
Prostějov, jehož mise skončila
v semifinále a ze severu Čech si
tak odvezl pohár za třetí místo.
V pavoucích jednotlivých kategorií jsme našli i některé borce
z extraligového kádru BC DTJ,
kteří však boxovali za své mateřské kluby. O nich ale až příště,
nyní si pojďme shrnout účinkování rodilých Prostějovanů.
Turnaj zahájily páteční vyřazovací boje, ve kterých se mimo jiné

utkali v hmotnostní kategorii do 60 kilogramů Václav
Hejda z Baníku Sokolov proti
Marku Zapletalovi z Oddílu
boxu Prostějov. Zápas skončil
předčasně rozhodnutím ringového rozhodčího pro jasnou
převahu několikanásobného
mistra České republiky Hejdy.
„Marek přes obdivuhodnou
snahu nedokázal dravého soupeře zastavit. Místo vítězství
si tak z utkání odnesl cenné
zkušenosti,“ poznamenal
Jaroslav Coufal, vedoucí
Oddílu boxu Prostějov. Ve
váze do 75 kg startoval Tomáš
Dosedla z DTJ Prostějov,
který na úvod nastoupil proti
Patriku Balogovi z Palaestra
Praha. Ani Dosedla nenašel v

DOSÁHL NA STUPNĚ VÍTĚZŮ. Pavel
Novák z prostějovského Oddílu boxu vypadl v
kategorii do 81 kg v semifinále, čímž skončil na
třetím místě. Na stupních vítězů zleva: Táborský,
Giessmann, Novák, Michalidis.

soupeřově obraně slabé místo
a prohrál na body. Dalším borcem s prostějovskou oddílovou
příslušností byl ve stejné váhové kategorii do 75 kg Ondrej
Luběna z Moravanu Prostějov,
který
na body porazil Štefana Gábora
z Dukly Olomouc. „Ondra
měl celé utkání nad soupeřem
převahu a vyhrál zaslouženě,“
pochválil prostějovského talenta Coufal. Další zprávu už ale
neměl dobrou. „Z utkání si
Ondra mimo vítězství odnesl i
zranění zádového svalu, které
mu znemožnilo účast v sobotním semifinálovém boji...,“
posteskl si.
Ve vylučovacích bojích suverénně porazil ve váze do 81 kg Pavel

Novák z Oddílu boxu Prostějov
Michlala Michalidise z Karviné.
„Pavel v prvním kole ukázal jasnou převahu nad svým soupeřem
a ringový rozhodčí utkání předčasně ukončil v druhém kole,“ chválil
Coufal. V semifinále nastoupil
Novák proti Radku Giessmannovi
z Veki box Chomutov. „Pavel se
snažil ze všech sil, ale nezískal
na zkušenějším borci bodovou
převahu a z ringu odešel poražen,
utkání bylo později považováno
za předčasné finále,“ poznamenal
Jaroslav Coufal. Nedělní finálový
souboj Giessmanna s Danielem
Táborským z SKB Praha však již
Novák sledoval jako divák. Na
vlastní oči tak viděl, že letos Radek
Giessmann byl na MČR neporazitelný.

Boxerští žáci reprezentovali ČR na Slovensku
Gábor i Vitásek vyhráli a zaujali trenéry
Česká reprezentace žáků
absolvovala dubnové soustředění
v Roštíně, které vyvrcholilo ve
dnech 1. a 2. května kláním ve
slovenském Novém Městě nad
Váhom. Ve výběru se objevily
i dvě prostějovské naděje –
Patrik Gábor (ročník 1997), na

Slovensku se k výpravě připojil
Petr Vitásek, oba členové DTJ a
svěřenci Karla Menyháze.
Už během soustředění prokazovali
mladí borci dobrý charakter a chuť
na sobě pracovat. Na Slovensku se
pak některým borcům dostalo za
jejich snažení sladké odměny. „Při

těžkých dvojzápasech se staršími
chlapci z výběru Slovenska si o
nominaci na mistrovství Evropy
žáků ročníků 1996 a 1997 rázně
řekli především Patrik Gábor
a Petr Rozbout, kteří oba své
zápasy vyhráli rozdílem třídy,“
pochválili prostějovského talenta

reprezentační trenéři Pavel Duda
a Mario Wiedermann. Gábor se
stal celkovým vítězem váhové
kategorie do 47 kg, v níž si v prvním
kole poradil se S´pačkem z Dubnice
nad Váhom a ve finále zdolal Šenka
z Vranova. Z vítězství se radoval
také Petr Vitásek, který ve váze do
44 kg porazil Farkaše z Tonkovic a
ve finále reprezentanta Slovenska
Didiho.

Touhle cestou bych chtěl také
poděkovat všem osobním
trenérům kluků, kteří se téhle
akce zúčastnili,“ dodali Duda s
Wiedermannem.
DTJ Prostějov zve zájemce ve věku
od 10 do 16 let o výcvik v boxu.
Pravidelné tréninky se konají každé
úterý a čtvrtek od 16 hodin do 17:30
hdoin v tělocvičně DTJ na ulici
Krasická (vedle Aquaparku). -pk-

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

„Oddíl boxu Prostějov se soutěží
zúčastňuje za finanční spoluúčasti města Prostějova. Zájemci o
tento sport z řad chlapců a dívek
ve věku od 10 let nás mohou najít při pravidelné přípravě v nově
zrekonstruované tělocvičně DDM

Prostějov na ulici Vápenice 9 každé úterý v 19:30 hodin, středu od
16:30 hodin a v pátek od 15 hodin.
Nebo nás kontaktovat na emailové adrese: oddilboxuprostejov@
email.cz,“ dodal Jaroslav Coufal.
-pk-

Blahopřání
Blahopřání

KAREL TABERY se
dožívá DEVADESÁTKY

Ing. Karel Tabery - prostý člověk, občan, sokol nadevše skromný i přátelský se v těchto dnech dožívá 90 let plodného života.
Snaží se žít stále podle Tyršova hesla: „V zdravém těle - zdravý
duch“. Jako zanícený aktivně stále činný člen Sokola I Prostějov
od rorku 1990 cvičil na všech všesokolských sletech v Praze,
zasloužil se v nemalé míře o zbudování Masarykova pomníku
v Prostějově, obětavě pomáhal obnovovat zničenou loutkovou
scénu Sokola I Prostějov, napsal knihu ke stému výročí postavení prostějovské sokolovny. Doposud má stále živý zájem o
společenský, kulturní a tělovýchovný život v našem městě.
Výbor Sokola I prostějov, Věrná garda žen a mužů, Masarykova
společnost a všichni známí sokolíci přejí milému oslavenci spokojenost v rodině, aby stále mohl docházet mezi své přátele a
sokoli tak, aby jeho srdce stále hřálo teplem prosté lidskosti.
Výbor Sokola I Prostějov

Nábor do oddílu nohejbalu
Tak jako každé sportovní odvětví, potřebuje i nohejbal doplňovat
svou hráčskou základnu a proto jeden z nejúspěšnějších
mládežnických oddílů regionu TJ Sokol I Prostějov pořádá
každé pondělí od 16:00 do 17:00 hodin a každý čtvrtek
od 14:00 do 15:00 hodin v sokolovně na Skálově náměstí
v Prostějově NÁBOR MLADÝCH HRÁČŮ do žákovského
kolektivu nohejbalu. Nábor je soustředěn zejména na
ročníky narození 2000 až 2001. Zveme do svých řad další
zájemce o toto tradiční ryze české odvětví sportu, které je na
mezinárodním poli velmi úspěšné. Staňte se i vy v budoucnu
ligovými nohejbalisty Sokola I Prostějov nebo dalších klubů
v naší republice!
Letos v srpnu je navíc TJ Sokol I Prostějov pořadatelem mistrovství
České republiky mladších žáků, na němž obhajuje mistrovský titul
z loňského roku. I zde můžete startovat před svými rodiči nebo
spolužáky také vy. Bližší informace získáte na telefonním čísle 736
536 930.
Zve výbor oddílu nohejbalu TJ Sokol I Prostějov

Nohejbalisté z Prostějova se zaskvěli: muži konečně zabrali, dorostenci s úřadujícím mistrem remizovali

Výborný výkon TJ Sokol I vedl ke druhé výhře v sezoně

k
í
n
s
i
p
á
Z
2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA „B“
VÝSLEDKOVÝ SERVIS
6. kolo: NK Climax Vsetín „B“ - TJ Sokol Třebíč 6:3, PKS
okna Žďár nad Sázavou - NK Bajda Kroměříž 5:5, TJ Sokol I
Prostějov - TJ Sokol Bedřichov 6:1, TJ Spartak MSEM Přerov
- TJ Sokol SDS EXMOST Modřice „B“ 6:2.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. TJ Spartak MSEM Přerov
6
5
1 0
35:15 11
2. PKS okna Žďár nad Sázavou 6
4
2 0
34:21 10
3. TJ Sokol Bedřichov
6
4
0 2
27:22
8
4. NK Climax Vsetín „B“
6
3
0 3
24:26
6
5. TJ Sokol I Prostějov
6
2
1 3
24:26
5
6. NK Bajda Kroměříž
6
2
1 3
25:30
5
7. TJ Sokol Třebíč
6
0
2 4
23:34
2
8. TJ Sokol SDS Exmost Modřice „B“ 6
0
1 5
17:35
1
PŘÍŠTÍ PROGRAM
7. kolo, sobota 15. května 2010, 10:00 hodin: TJ Sokol Třebíč
- NK Bajda Kroměříž, NK Climax Vsetín „B“ - PKS okna Žďár
nad Sázavou (14:00), TJ Sokol I Prostějov - TJ Sokol SDS
Exmost Modřice „B“, TJ Sokol Bedřichov - TJ Spartak MSEM
Přerov.
-pk-

BOTAS Dorostenecká liga 2010
VÝSLEDKOVÝ SERVIS
Zbývající výsledek 6. kola: SK Kotlářka Praha - SKP Žďár nad
Sázavou 6:1
7. kolo: TJ Sokol Vynk Horaždovice Hapon - NK Elna Počerady
6:2, TJ Solidarita Praha - TJ Dynamo České Budějovice 2:6, SK
Liapor Witte Karlovy Vary - SKP Žďár nad Sázavou 6:2, TJ Sokol
I Prostějov - SK Kotlářka Praha 5:5.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. TJ Sokol I Prostějov
7
6
1 0
41:8
13
2. SK Kotlářka Praha
7
6
1 0
41:13 13
3. SK Liapor Witte Karlovy Vary
7
5
0 2
34:23 10
4. TJ Dynamo České Budějovice 7
3
0 4
29:30
6
5. TJ Solidarita Praha
7
2
1 4
23:36
5
6. SKP Žďár nad Sázavou
7
2
1 4
20:37
5
7. NK Elna Počerady
7
1
0 6
16:36
2
1
0 6
17:38
2
8. TJ Sokol Vynk Horaždovice Hapo 7
PŘÍŠTÍ PROGRAM
8. kolo, neděle 16. května 2010, 12:00 hodin: SK Kotlářka
Praha - TJ Sokol Vynk Horaždovice Hapon (14:00), TJ Sokol
I Prostějov - NK Elna Počerady, SKP Žďár nad Sázavou - TJ
Solidarita Praha (10:00), SK Liapor Witte Karlovy Vary - TJ
Dynamo České Budějovice.
-pk-

TJ SOKOL IPROSTĚJOV
TJ SOKOL BEDŘICHOV 6:1
PROSTĚJOV - Muži nohejbalového oddílu Sokola I
Prostějov sehráli své další ligové
střetnutí skupiny „B“ 2. celostátní nohejbalové ligy v sobotu
8. května na domácí půdě proti
jednomu z nejlepších celků sou-

těže, Sokolu Bedřichov. Hned
úvodem je nutno říci, že domácí
celek odsoudil svého velkého
protivníka do role outsidera a
někteří diváci se ptali, kdo že to
je vlastně v tabulce vpředu, zda
domácí nebo hosté. ..? Svěřenci
hrajícího lodivoda Tomáše
Procházky tak po perfektním
výkonu dosáhli v šestém kole na

svoji druhou výhru a v tabulce
jim náleží pátá příčka.
Prostějovští hráči měli v zápase
výborný začátek, když dvojice
Klaudy - Husařík ve třech setech
vyhrála a dostala domácí výběr
do vedení – 1:0. Vzápětí navíc
překvapivě bodovala i druhá
dvojka domácích ve složení T.
Drobil - Pluháček a bylo to 2:0 pro

Šlágr dorostenecké extraligy skončil plichtou
A prostějovské naděje udržely vedení v tabulce
TJ SOKOL I PROSTĚJOV
SK KOTLÁŘKA PRAHA 5:5
PROSTĚJOV - Dorostenci
TJ Sokol I sehráli v neděli 9.
května další, v pořadí již sedmý zápas Botas dorostenecké
ligy družstev na domácí půdě
proti loňskému mistru republiky a ligovému vítězi SK
Kotlářka Praha. Šlo o nesmírně prestižní utkání, v němž
chtěli oba dva velcí rivalové
bodovat a vytvořit si do dalších ligových bojů v tabulce
alespoň minimální náskok.
V tomto souboji navíc měli
trenéři obou celků k dispozici
letos poprvé kompletní kádry hráčů, což bylo na kvalitě
zápasu znát. Hrál se skvělý
nohejbal, na jehož konci se
oba soupeři rozešli smírně,
což je zřejmě spravedlivým
vyjádřením poměru sil na
kurtu.
Hned úvodní dvě dvojice naznačily, že zápas se bude s největší
pravděpodobností rozhodovat

až v závěrečných utkáních, když
nejprve prostějovská dvojice
Valenta- Pacejka prohrála ve dvou
setech po bojovném výkonu 0:2 a
posléze druhá „dvojka“ domácích
ve složení T. Drobil - Rosenberk
stejným poměrem setů zvítězila
a bylo srovnáno na 1:1. Ve trojicích se trojka Drobil -Rosenber
- Pacejka ve třech setech těsně
prohrála a na 2:2 srovnala trojice
Prostějova ve složení Valenta –
Štěpánek - Anděl. Ani střední část
zápasu nerozhodla, když nejprve
domácí třetí dvojice Anděl - Pírek
(střídající Štěpánek ) prohrála 0:2
na sety, ovšem v následujícím singlu porazil výborný Valenta rovněž velmi dobrého Vedrala a opět
bylo srovnáno na 3:3.
Také další trojice probíhaly ve
stejném rytmu. Trojka vedená
Pacejkou dostala tým Sokola I
poprvé do vedení na 4:3, ale jak
je to pro tento vyrovnaný duel již
typické, hosté si snadno poradili s trojicí vedenou Valentou a o
konečném výsledku tak rozhodovaly až závěrečné dvě dvojice.

Domácí dvojice Pacejka - Valenta
dostala opět domácí družstvo do
vedení 5:4, avšak poslední slovo
v celém skvělém zápase měli hosté a srovnali na konečnou remízu
5:5.
Po zápase byl trenér Sokola I
Prostějov spokojen především
s bojovností a se snahou po zisku
obou bodů. „Bohužel se to nepodařilo po vynikajícím výkonu
obou dvou velkých rivalů, ale
takový je sport. Z našeho celku
musím pochválit zejména velkého bojovníka Valentu, své si jistě
uhráli i Rosenber, Pacejka a Drobil
a to přesto, že všichni dokáží podat
i lepší výkony. O vyrovnanosti
střetnutí svědčí i konečný poměr
setů 11:11,“ uvedl Richard Beneš,
trenér dorostenců Prostějova.
V dalším domácím klání přivítá
aktuálně stále vedoucí družstvo
nejvyšší dorostenecké soutěže
soka z opačného pólu tabulky. Duel proti předposledním
Počeradům je na programu opět
na dvorci u sokolovny v neděli 16.
května od 12:00 hodin.
-pk-

Sokol I. I ve trojicích prostějovští
hráči udrželi svou výkonnost a
výsledkem byl důležitý třetí bod,
který zaznamenalo trio Husařík
– Klaudy – Valenta – 3:0. Druhá
„dvojka“ domácích ve složení
Pluháček – Drobil - Omelka prohrála a hosté snižili na 3:1. Ve třetí
vložené dvojici nastoupil poprvé
dorostenec T. Anděl společně
s Valentou a jeho druholigový
debut byl výtečný. Po kvalitní
hře domácí vůbec nepustili svého
zkušenějšího soupeře do zápasu a
získali čtvrtý bod domácích – 4:1.
V singlu opět nastoupil v tomto
zápase skvělý Jakub Klaudy, který
svého protivníka nenechal ani na
chvíli vydechnout a přesvědčivě
vyhrál 2:0, čímž upravil stav již na
5:1 pro Prostějov a již bylo téměř
jasné, že body zůstanou doma!
V závěrečné trojici navíc znovu
vyhrála domácí trojice vedená
Jakubem Klaudym, byť tentokrát
těsně. I tak se ale soupeř poroučel
do šaten se sklopenými hlavami a
z Hané odjížděl s debaklem 6:1.
Po zápase trenér dorosteneckého

celku Richard Beneš, který byl
utkání přítomen, zhodnotil průběh
a výkony domácího týmu slovy:
„Celý zápas rozhodl svým skvělým výkonem můj bývalý svěřenec Jakub Klaudy, který udělal
všechny čtyři body! V zápase
nastoupili hned další tři dorostenci - Valenta, Drobil a Anděl,
což se ukázalo jako dobrá cesta.
Potvrzují se moje slova, že není
vůbec riskantní nechat hrát mladé borce a průběžně zapojovat do
hry i tyto již velmi dobře vyhrané
a především do budoucna nadějné
hráče, všichni tři podali výborné
výkony. Vůbec nechci zatracovat starší a zkušené nohejbalisty
v týmu, ale vhodné propojení
mladých a starších hráčů může
nést své ovoce a takto by k tomu
měl přistupovat i trenér a současný
hráčský kádr,“ uvedl Beneš.
I o tomto víkendu sehrají nohejbalisté Prostějova další souboj na
domácí půdě. Tentokrát zavítá na
Hanou „béčko“ Modřic. Hraje se
v sobotu 15. května tradičně od 10
hodin.
-ben, pk-

„Béčko“ vstoupilo do krajského přeboru,

žáci startovali na Moravském poháru

Celek Sokola I Prostějov „B“ odehrál v krajském přeboru již svůj druhý
zápas, když na půdě NK Zábřehu remizoval 5:5, což je jistě solidní výsledek. Body za Prostějov udělali Pírek s Pazderou, a dvojice Hubálek s L.
Novým, dále trojice R.Kubáč. Roba, Pírek a trojice Hubálek,Pazdera,
L.Nový 2x. V nekompletní tabulce je Sokol I Prostějov na 6. místě.
Žáci Sokola I Prostějov absolvovali v neděli 9. května svůj další bodovaný turnaj v rámci dlouhodobé soutěže pod názvem „Moravský pohár
žáků“ v Modřicích. V konkurenci šesti trojic opět jasně zvítězili a s velkým náskokem jsou v čele této soutěže. Za celekk Sokola I Prostějov
hráli Ftačník, Matkulčík a Roba, nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen
mladý Honza Matkulčík z celku Prostějova.
-ben, pk-

Nohejbal - obchodní partneři:

Fotbal

10. května 2010
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Poslední fotbalové klání v hale SK Griffins 98 ovládl prestižní futsalový podnik v Šumperku
vyhrála přípravka ČECHOVIC Prostějované opanovali závěrečné boje impozantním způsobem
PROSTĚJOV - V polovině
března se v Prostějově konal
poslední halový turnaj pro
fotbalové přípravky ročníku
2000 a mladší. „Vidět byla
spousta zajímavých zápasů
a především se bojovalo až
do posledního zápasu, kdy
družstvo Čechovic potřebovalo vyhrát o 9 branek, což se mu
nakonec podařilo a jeho hráči
se tak stali vítězi celého klání,“ poznamenal za pořádající
Komisi mládeže Okresního
fotbalového svazu Prostějov
Jaroslav Liška. Na druhém
místě při horším skóre zůstal
výběr FKM Konice, třetí
příčku pak obsadila TJ Haná
Prostějov. Nejlepším střelcem
turnaje se stal Martin Paš,
hráč hráč FKM Konice, který
nastřílel do síti soupeřů devět
branek.
„Jsem spokojen s tím, co se nám
přes zimní období podařilo zajistit, co se týče turnajů. Celkem jich
bylo sedm, na kterých bylo ode-

hráno 117 zápasů, což Okresní
fotbalový svaz jako pořadatel
nepamatuje,“ pochlubil se Liška.
„Osobně si myslím, že jsme
udělali pro mládež prostějovského regionu maximum, co bylo
v našich silách a chceme nadále
v téhle práci pokračovat. Mohu
již teď prozradit, že v letošním
roce chystáme znovu spoustu turnajů a věřím, že pro oddíly uděláme maximum, aby se mohly
dobře na svoje soutěže připravit.
V plánu máme i turnaj na přírodním trávníku,“ pokračoval Liška.
„Co mě alena posledním turnaji
mrzí je neúčast týmu z Kostelce
na Hané, který se nedostavil bez
omluvy, což snížilo počet účastníků ze šesti na pět. I tak byla v tomto klání vidět spousta bojovnosti
a nasazení mladých hráčů. Jsme
tak rádi, že se turnaj povedlo
uspořádat. Zároveň děkuji všem
našim partnerům za finanční
podporu a všem členům komise
mládeže za odvedenou práci,“
vzkázal Jaroslav Liška.
-pk-

Žákovské výběry OFS Prostějov
vyhrály v Uničově pouze jednou
UNIČOV - Již venkovního
fotbalového turnaje žáků se ve
středu 21. dubna 2010 zúčastnily výběry OFS Prostějov
ročníků 1998 a 1999. Oba se
domů vracely sice vrátily domů
s nikterak lichotývmi výsledky
a ziskem pouze jedné vítězné
partie, zato však s cennými zkušenostmi, které jim zcela jistě
pomohou do dalších bojů.
Tým ročníku 1998 sehrál své
zápasy sehrál následovně Přerovu podlehl 1:2 (branka D.
Zatloukal), Šumperku vysoko
0:6 a Olomouc zásluhou dalších
dvou tref Zatloukala porazili
mladí Prostějované 2:1. Sestava
výběru: Šarman, Moštěk, Gurín,
Zatloukal, Kalandřík, Navrátil,
Koláček, Skalník (všichni 1.SK
Prostějov), Liška, Kozlovský
(SK Lipová), Závodný, Mudroch
(Sokol Protivanov), Kořenek
(Sokol Přemyslovice), Pajchl
(FKM Konice). Trenérem
byl Jaroslav Liška, vedoucím
družstva František Mikulka.
Ročník 1999 odehrál utkání s následujícími výsledky: s
Přerovem prohrál 2:5 (branky:
Entner 2), se Šumperkem 2:6
(branky: Entner 2) a Olomoucí
3:3 (branky: Entner 2 a Popelka).
Sestava výběru: Adamík Popelka,
Krátký, Entner, Štajgl, Křesala,
Hladký, Luža (všichni 1.SK
Prostějov), Mazal (Olšany u
Prostějova), Sklenář, Batěk,
Spurný, Halouska (Sokol

Čechovice), Paš (FKM Konice).
Trenérem tohoto výběru byl
Roman Jedlička, vedoucím týmu
František Snášel.
„V tomto turnaji jsme odehráli
dobré zápasy, ale opět se projevila
zkušenost našich soupeřů, když
každou naši chybu dokázali trestat
gólem. To se stalo u obou ročníků.
Je pravda, že naši kluci neproměnili spoustu šancí a proto jsou ty
výsledky tak nelichotivé. Ale již
teď je vidět, že hráči na sobě dobře pracují a toho si cením hodně,“
poznamenal Jaroslav Liška, trenér
staršího výběru a současně také
předseda Komise mládeže OFS
Prostějov. „Turnaj nám také ukázal, že nás soupeři už tak nepřehrávají jak před rokem a i když ročník 1998 prohrál se Šumperkem
vysoko 0:6, tak to bylo zejména
z důvodu kvality protivníka, který
se stal zaslouženým vítězem klání,
když nepoznal ani jednou porážku,“ objasnil Liška. „Trochu se mi
nelíbí, že se turnaje již opakovaně
nezúčastnil výběr OFS Jeseník,
což je velká škoda. Jinak co se týče tohoto turnaje, tak zabezpečen
byl výborně a to jak po organizační stránce, tak i po stránce zázemí. Celý areál v Uničově je pro
tyto akce výborný. Zároveň patří
poděkování všem oddílům, které
poskytly hráče na tento výběr a je
potřeba poděkovat všem našim
partnerům a městu Prostějov za
finanční podporu,“ dodal Jaroslav
Liška.
-pk-

ŠUMPERK/PROSTĚJOV Rok se s rokem sešel a Futsal
Club Region Šumperk ve spolupráci s Olomouckou krajskou
komisí futsalu ČMFS opět připravil další ročník zimního turnaje „Šumperk Winter Futsal
Cup Open 2010“. Pokračování
tradice se konalo ve futsalovém
areálu na Tyršově stadionu
v Šumperku, který tak hostil
již jeho třetí dějství. A velkého
úspěchu se na severu Moravy
dočkal jediný prostějovský
zástupce. Tým SK Griffins
98 Prostějov předváděl přímo výtečné výkony a takřka
měsíční klání nakonec ovládl,
když po finálovém vítězství nad
domácími „Holbíky“ vystoupal
na symý vrcholek celkového
pořadí!
V termínu od 20. března do 18.
dubna 2010 se celkem osmnáct
mužstev utkalo o prestižní trofej
v podniku nazvaném „Šumperk
Winter Futsal Cup Open 2010“.
Na úvod byla osmnáctka celků
rozdělena do dvou skupin, v nichž
se týmy po čtyři víkendy utka-

ly systémem každý s každým.
Dlouhodobé klání následně vyvrcholilo zápasy o konečné umístění. Prostějovské družstvo Griffins
98 se v Šumperku objevilo podruhé, přičemž jeho první start skončil umístěním na druhém místě. S
podobnými ambicemi vstupovali
fotbalisté z Hané i do letošních bojů. „Přeci jen jsme každý víkend
museli cestovat větší vzdálenost
oproti dalším celkům a tak jsme
toužili po nějakém tom lepším
umístění a patřičnému ocenění,“
odůvodnil zvýšenou motivaci
„Grifinů“ Martin Popelka, vedoucí týmu. „A toto předsevzetí jsme
se také snažili plnit po celou dobu
konání turnaje. Boje ve skupinách
jsme výsledkově i herně zvládali k
našemu potěšení a měli jsme stále
šanci na postup do závěrečných
zápasů o příčky nejvyšší,“ dodal.
V základní skupině tým SK
Griffins 98 sice hned dvakrát
zaváhal, přesto postoupil ze druhého místa do semifinále, ve
kterém čekal na Prostějovany
výběr „hvězd z Bohutína“, který
se jakožto vítěz druhé skupiny

mohl pyšnti plným počtem bodů
a úctyhodným poměrem branek
43:7! „Stejně jako v posledních
zápasech skupiny, zajížděli jsme k
nejdůležitějším zápasům početně
oslabeni a jen s jedním hráčem
na střídání, tudíž jsme k tomuto
souboji nastupovali s patřičným
respektem,“ popisuje pocity
před rozhodujícími duely Martin
Popelka. Prostějovský výběr však
od prvních chvil dokazoval, že to
budeme on, z koho by měl mít
soupeř respekt. Skvělá defenzíva
byla umocněna neméně skvělým
útokem a Griffins 98 se záhy ujali vedení, které narůstalo až na
konečných 7:1 v jejich prospěch!
Třikrát se trefil Josef Popelka,
dvakrát Ondřej Maděrka a po
jedné brance vstřelili Jan Dvořák
a Tomáš Varga. Do utkání naskočil také Martin Popelka, v bráně
byl již tradičně skvělý Zdeněk
Kofroň.
Ve stejném složení nastupovali
Prostějované k finále, v němž
narazili na tým Holbíci Šumperk,
který je o týden dříve pokořil ve
skupině v poměru 3:2. „Odplata,

„Šumperk Winter Futsal Cup Open 2010“
výsledky SK Griffins 98 Prostějov
základní skupina: - Lázně Velké Losiny „A“ 1:0 (branka Pv: J. Popelka), - Popeláci Šumperk 2:1
(Maděrka, M. Kolkop), - KK Club Klášterec 1:6 (J. Popelka), - Lokomotiva Skalička 6:2 (Havlíček,
M. Popelka, J. Popelka, Dvořák, Maděrka), - AC Roma 9:2 (Varga 2, Dvořák 2, Maděrka 2, J. Popelka,
Havlíček, vlastní), - FIC Chodníčci 2:1 (J. Popelka, Dvořák), - Holbíci Šumperk 2:3 (Havlíček,
Varga), - Bohutín Stars „B“ 4:2 (J. Popelka 2, Dvořák 2)
Semifinále: - Bohutín Stars „A“ 7:1 (J. Popelka 3, Maděrka 2, Dvořák, Varga)
Finále: - Holbíci Šumperk 3:0 (Varga 2, J. Popelka)
Střelci Griffins 98: Popelka Josef 11 branek, Dvořák Jan 7, VargaTomáš, Maděrka Ondřej 6, Havlíček
Marek 3, Popelka Martin, Kolkop Martin1 branka

OVLÁDLI FUTSALOVÝ WINTER CUP. Společný snímek fotbalového
týmu SK Griffins 98 Prostějov. Zleva stojí: Jan Dvořák, Marek Havlíček, Ondřej
Maděrka. V podřepu zleva: Tomáš Varga, Martin Popelka, Josef Popelka. Leží:
Kofroň Zdeněk. Další členové týmu, kteří se turnaje zúčastnili, ale na snímku chybí:
Jakub Coufal, David Kolkop, Martin Kolkop a Michal Zachar.
tak by se dal také definovat boj o
celkový primát letošního ročníku,“ přiznává znovu o něco vyšší
nahecovanost Martin Popelka,
podle něhož hrál tým znovu
výtečně. „Výborně pracovala
obrana i útok, avšak my stále
naráželi na hradbu těl seskupenou
před soupeřovou bránou, spolu s
bravurním brankářem. S předchozího vzájemného souboje jsme si ovšem přinesli i poznatky,
které se ukázaly jako rozhodující,“ míní vedoucí Griffins 98. A
tak Josef Popelka po vydařeném
protiútoku na jeden dotek vyslal
z bezprostřední blízkosti nechytatelný projektyl „pod víko“, kte-

rým otevřel skóre! „Tím se naše
hra ještě více uklidnila a byl to
soupeř, který musel hrát. Jenže
stále jsme útočili my s cílem co
nejrychleji rozhodnout toto utkání,“ popisoval průběh střetnutí
Popelka. Po dalších skvělých
kombinacích se hned dvakrát
prosadil neúnavný Varga a poté
už se víceméně čekalo na závěrečný hvizd. Po něm tak mohla
vypuknout opravdová „griffiňácká“ radost. „Troufáme si
říct, že pohár je v těch správných
rukách a již teď se těšíme na další,
v pořadí IV.ročník Winter Futsal
Cup Open,“ dodal s úsměvem
spokojený Martin Popelka. -pk-

Na „umělce“ zápolili mladí fotbalisté z Prostějovska při McDonald‘s Cupu
Do krajského finále postoupil výběr ZŠ a RG Studentská
PROSTĚJOV - Okresní fotbalový svaz společně s AŠSK
(Asociace školních sportovních
klubů) ČR uspořádal v uplynulém týdnu okrskové finále
již 13. ročníku školního turnaje McDonald‘s Cup v kopané,
který se každoročně hraje po
celém území České republiky.
Fotbaloví talenti z Prostějovska
bojovali o postup do krajského
finále od pondělí 26. do pátku
30. dubna 2010 na umělém
trávníku v nedávno zrekonstruovaném areálu Za Olomouckou
ulicí. Po skončení všech bojů
zavládla největší radost v táboře
výběru ZŠ a RG ve Studentské
ulici. Právě tento celek si také
vybojoval již zmíněnou účast v
krajském finále, jenž se odehraje ve středu 12. května na hřišti
Androva stadionu SK Sigma
Olomouc.
Stejně jako po celé republice, tak i
v Prostějově vzbudil McDonald‘s
Cup obrovský zájem. Do okrskových kol se zapojilo celkem
devětadvacet základních škol
z Prostějova a okolí, v jejichž
dresu se představilo na 406 hráčů.
Závěrečné boje se konaly minulý týden, přičemž finálové klání
kategorie „A“ (žáci od 1. do 3.
třídy) muselo být přeloženo až
na dnešek, tj. pondělí 10. května.

„Důvodem přeložení byla skutečnost, že hrací plocha byla po dešti
pod vodou,“ potvrdil Večerníku
František Mikulka, místopředseda OFS Prostějov.
Z okrskových kol postoupilo
do finále věkově starší kategorie „B“ 4. až 5. tříd základních
škol (1998 - 2000) šest družstev.
Hrálo se ve dvou základních skupinách, dle umístění se následně
uskutečnilo semifinále, v němž
nastoupil vítěz skupiny „A“ proti
vítězi skupiny „B“, dále druhý se
druhým o celkovou třetí příčku
a třetí se třetím o pátou pozici a
dále. Jediná branka rozhodla o
tom, že vítězem a postupujícím
celkem do krajského finále se stalo družstvo ZŠ a RG Studentská

v Prostějově. Výsledek finále: ZŠ a RG Studentská - ZŠ
Protivanov 1:0. O 3. místo: ZŠ
Jana Železného (Sídliště svobody) - ZŠ Melantrichova 3:2, o 5.
místo: ZŠ Klenovice na Hané - ZŠ
Určice 0:2.

Z okrskových kol postoupilo
do finále kategorie „A“ 1. až
3.třída základních škol (ročník
2000 – 2003) čtyři družstva: ZŠ
Dr. Horáka, ZŠ Jana Železného
(Sídliště svobody), ZŠ a RG
Studentská a ZŠ Konice. Samotné

co je McDonald‘s Cup?
Jde o největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, který letos píše již 13. ročník. Ve dvou věkových
kategoriích nastupuje do celého seriálu téměř 85 tisíc chlapců a děvčat ve věku 6 až 11 let. McDonald‘s
Cup se hraje na téměř 3500 základních školách České republiky a stále se zapojují další. Pořadatelem turnaje je Asociace školních sportovních klubů ČR ve spolupráci s Českomoravským fotbalovým svazem a
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Generálním partnerem je společnost McDonald‘s ČR,
dalšími partnery pak adidas ČR, Perfetti van Melle, Lego a EA Sports.
McDonald‘s Cup je postupový turnaj školních družstev; začíná třídním a školním kolem, kterého se mohou
z jedné třídy zúčastnit i dvě a více družstev. Tuto část pořadatelé doporučují hrát dlouhodobě a závěrečný turnaj školy pak určí vítěze. Vítězná třída postupuje do okrskového, nebo přímo do okresního kola.
Vítězové okresů se setkávají na krajském finále, vyvrcholením příslušného ročníku McDonald‘s Cupu
je pak Svátek fotbalu, celorepublikové finále těch nejlepších družstev z krajů v kategorii „B“. Ten se letos
koná 31. května a 1. června v Jablonci nad Nisou.

finálové boje se uskuteční v pondělí 10. května od 8:00 hodin.
Vyhodnocení celého turnaje a předání poháru, medailí a diplomu
provedl garant soutěže za OFS
Prostějov František Mikulka. Ten
poděkoval všem zúčastněným
za zdárný průběh celého klání.
„Turnaj měl vysokou úroveň jak
ze strany hráčů, tak i od pořadatelů. Poděkování patří Městu
Prostějova za zřízení nádherného
sportovního fotbalového areálu,
kde se mohly všechny boje odehrát,“ uvedl Mikulka.
Středečního krajského finále v
Olomouci se v obou kategoriích
zúčastní vítězná družstva okresních finále soutěže McDonald´s
Cup 2009/10 z regionů Jeseník,
Olomouc, Prostějov, Přerov a
Šumperk. Hrát se bude v obou
kategoriích s pěti účastníky systémem každý s každým. Hrací doba
jednotlivých utkání je 2 x 10 minut
a klání budou probíhat současně
na dvou hřištích. Vítězné družstvo
z krajského finále v kategorii „B“
(starší) se zúčastní setkání vítězů
„Svátku fotbalu“ ve dnech 31. 5 a
1. 6. 2010 v Jablonci nad Nisou.
Celorepublikové klání má také
každoročně svého patrona z řad
hvězd profesionálního fotbalu.
Tím letošním je sparťan a vycházející hvězda tuzemské kopané
Václav Kadlec.
-pk-

Krajské kolo Poháru ČMFS: HANÁ vyfasovala Dolany! Zrekonstruovaný areál pokřtí politici
OLOMOUC - V sídle v Prostějově se bude hrát odveta. program semifinále krajského kola Poháru ČMFS
Olomouckého Krajského V těchto utkáníchpřitom musí být
Umělý trávník dozná oprav či výměny
fotbalového svazu (O KFS) rozhodnuto o postupujícím do 26. 5. 2010, 17:30 hodin: Jeseník - Leština, Dolany - Haná Prostějov
bylo rozlosováno krajské kolo
Poháru ČMFS, do něhož se
zapojí kvarteto celků. Jediným
zástupcem prostějovského
regionu bude tým TJ Haná
Prostějov, účastník I.B třídy
Olomouckého KFS, jenž si
právo startu vybojoval jakožto vítěz okresní fáze tuzemské
pohárové soutěže.
Hned na úvod bojů o postup do
předkola hlavní soutěže Poháru
ČMFS však na hráče Hané čeká
těžká překážka. Los totiž rozhodl
o tom, že soupeřem prostějovského celku v semifinále této
fáze soutěže bude FC Dolany,
momentálně deváté mužstvo
nejvyšší krajské soutěže. Druhou
dvojici vytvořili FK Jeseník a
Sokol Leština. Semifinálová
utkání se hrají dvoukolově v termínech 26. května a 2. června
2010 shodně od 17:30 hodin.
Haná na úvod zajíždí do Dolan,

finále. Při rovnosti bodů a rozdílu
branek rozhodne střelba ze značky pokutového kopu - na každé
straně pět, následně do rozhodnutí. Samotné finále je naplánováno
na 16. června, hrát se bude na
neutrálním hřišti.
„Účast v krajské části poháru
jsme si vybojovali vítězstvím v
okresní fázi a vůbec jsme neuvažovali, že bychom se odhlásili
či něco takového. Dlouho se ale
nic nedělo, až teď přišlo rozlosování, takže jdeme na to,“ reagoval na los Daniel Kolář, předseda
fotbalového oddílu a současně
hlavní trenér „A“-týmu TJ Haná
Prostějov. Jak už to však na této
úrovni bývá, sportovní úspěch
bývá často vykoupen starostmi
navíc. „Docela nás překvapilo,
že se semifinále hraje dvoukolovým systémem. Jelikož se jedná
o středeční termíny a my máme
v kádru spoustu hráčů, co stu-

2. 6. 2010, 17:30 hodin: Leština - Jeseník, Haná Prostějov - Dolany
Finále: 16. 6. 2010, 17:30 hodin (neutrální hřiště - bude určeno
dodatečně)
duje či pracuje mimo Prostějov,
vůbec netuším, s jakou sestavou do utkání vyrukujeme,“
pokrčil bezradně rameny Kolář.
„Neznamená to však, že by nás
start v poháru nějak rozladil. To v
žádném případě, spíš právě naopak. Je to pro nás možnost, zahrát
si minimálně dvakrát s kvalitním
protivníkem, získat další zkušenosti a v neposlední řadě jde o
výbornou propagaci klubu. Jsme
si ovšem vědomi, že zatímco
my působíme v I.B třídě, ostatní
zúčastněné celky hrají krajský
přebor, což z nás dělá stoprocentního outsidera pohárových bojů,“
poznamenal boss prostějovského
klubu s tím, že případné vítězství
a tím i postup do předkola hlavní soutěže poháru ČMFS by se

rovnalo malému zázraku. „My
už si s klukama děláme srandu,
že Haná ještě nikdy nebyla takto
blízko pohárové Evropě...! Je to
teď takové naše motto. Vždyť ke
vstupence do Evropské ligy potřebujeme překonat v uvozovkách
už jen deset soupeřů...,“ usmíval
se Daniel Kolář. S plnou vážností
už pak dodal: „V každém případě
budeme chtít stejně jako každý
jiný zápas vyhrát i pohárové duely.
V tuto chvíli je opravdu těžké říct,
v jaké budeme moct hrát sestavě,
ale určitě bychom rádi Dolany
minimálně potrápili. Odvetu
hrajeme doma, tak třeba dojde
i na pro diváky atraktivní penaltový rozstřel,“ potvrdil závěrem
Kolář, že přece jen s jídlem roste
chuť...“
-pk-

PROSTĚJOV - Významná
sportovně-společenská akce se
chystá na úterý 11. května. V
nedávno zrekonstruovaném
areálu Za Olomouckou ulicí,
který dostal název „Středisko
mládeže kopané a ve správě jej má sdružení FOTBAL
PROSTĚJOV, se už zítra odehraje veskrze zajímavý mač.
V sedmáct hodin vyběhnou na
jeden z trávníků političtí zákonodárci z prostějovské radnice
na straně jedné a krajští činitelé na straně druhé. Slavnostní
výkop provedou starosta města
Prostějov Jan Tesař a hejtman
Olomouckého kraje Martin
Tesařík.
Předkrmem úterního podvečera bude žákovský turnaj,
který vypukne již ve 13 hodin.
Mimo to je připraveno bohaté
občerstvení, hudba a různoro-

dá show. Veřejnost, a to nejen
ta sportovní, je tudíž srdečně zvána. Čestným hostem
akce má být 1. místopředseda
ČMFS za Moravu Dalibor
Kučera. „Myslím, že se bude
na co dívat. Když si to proti
sobě rozdají politici města a
kraje, může to být hodně zajímavé...,“ zve diváky do ochozů Vladimír Trunda, předseda
sdružení FOTBAL Prostějov a
současně první muž Okresního
fotbalového svazu. Zatímco žáci sehrají své klání čtyř družstev
na umělém trávníku, politici se
rozhodnou dle počasí. „Pokud
bude pěkně, mělo být se hrát na
přírovní trávě, jestliže nám počasí přát nebude, odehraje se zápas
na umělce,“ doplnil Trunda.
Ten při této příležitosti také reagoval na oprávněné výtky kolem
hrací plochy s umělým povrchem,

na němž se po dešti udržuje voda.
„Již v pondělí (tj. dnes - pozn.
red.) přijede zástupce firmy, která umělý trávník pokládala, aby
situaci obhlédl a navrhnul řešení.
Uvidíme, s čím přijde. Je faktem,
že voda na hřišti zůstává, což by
být nemělo, takže očekávám,
že buďto dojde k příslušným
opravám, nebo celkové výměně,“ uvedl Vladimír Trunda,
jenž také upřesnil, že v případě
avizovaného slučování sdružení
FOTBAL PROSTĚJOV s fotbalovým oddílem TJ Haná nejde o
celkovou spojitost, ale „pouze“
o propojení na úrovni fotbalových registračních čísel v rámci
ČMFS. Právně bude oběma subjektům zachována samostatnost.
„Neznamená to tedy, že by zanikl
fotbalový klub Haná, ani nejde
o slučování s celou jednotou,“
dodal Trunda.
-pk-

Volejbal, rozhovor
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Jak se změní kádr šampionek? TOMANOVÁ odmítla nároďák a CHYSTÁ SVATBU
Určitě odejde kvarteto hráček, otazník
visí nad Američankami a Němkou
PROSTĚJOV - Po obhajobě mistrovského titulu
a následných bujarých oslavách se volejbalistky dnes
již dvojnásobných mistryň
České republiky rozjely do
svých domovů. Některé čeká
léčba zdravotních neduh
(Nováková, Bramborová,
Glassová), jiné čekají
reprezentační povinnosti (Soaresová, Ssushkeová
i kouč Čada), další se připravují na sezonu plážového
volejbalu (Tomašeková a po
vyléčení i Nováková), jsou
však i takové, které se těší
na potěšení v osobním životě
(Spalová plánuje mateřství,

ho klubu. A jelikož se v nejpretižnější klubové soutěži
VK Modřanská sice zdařil
postup ze základní skupiny, ve vyřazovacích bojích
narazil tým na kvalitnější
protivníky. Bezprostředně
po posledním míči nedávno
skončeného ročníku tak bylo
jasné, že žlutomodrý soubor
bude od nového ročníku zase
trochu jiný. „Smlouva skončila a její prodloužení jsme
nenabídli Lucii Törökové
a Monice Kučerové,“ potvrdil
první odchody z úspěšného
kádru Goga. Především v případě slovenské nahrávačky
jde o poměrně překvapivý

jak se promění mistrovský tým?
Soňa NOVÁKOVÁ
Lucia TÖRÖKOVÁ
Milada SPALOVÁ
Á
Corina SSUSCHKEOVÁ
Ogonna NNAMANIOVÁ
Á
Kim GLASSOVÁ
Ju VALENTEOVÁ
Á
Solange
g SOARESOVÁ
Gabika TOMAŠEKOVÁ
Š
Á
Ivana BRAMBOROVÁ
Monika KUČEROVÁ
Č
Á
Markéta TOMANOVÁ

zůstává
po
p skončení smlouvy
y si shání angažmá
plánované rodičovství
dostala nabídku na prodloužení
p
smlouvyy
dostala nabídku na prodloužení smlouvy
dostala nabídku na prodloužení
p
smlouvy
na vlastní žádost se vrací do Brazílie
zůstává
zůstává
zůstává
po skončení smlouvy si shání angažmá
zůstává

Tomanová svatbu). A ten
zbytek jednoduše odjel
domů, odpočívat po náročné sezoně. Pohromadě už se
však nikdy nesejdou. Kádr
VK Modřanská totiž bude
obměněn.
„Ano, změny v týmu můžu
potvrdit. Naším úkolem je
totiž složit co nejkvalitnější družstvo pro start v Lize
mistryň,“ uvedl pro Večerník
Peter Goga, sportovní ředitel
prostějovského volejbalové-

krok. Töröková totiž po zranění Dosoudilové-Novákové
podávala výtečné výkony
a role nahrávačské jedničky se
zhostila na výbornou. „Hrála
opravdu velmi dobře, ale
vzhledem k našim ambicím
jsme se rozhodli tento post
ještě posílit. Soňa Nováková
v našem družstvu zůstává
a jako druhou nahrávačku
jsme přivedli z Brna Šárku
Kubínovou, která je přece
jen o něco lepší než Lucia. Té

kdo je šárka kubínová

však děkujeme a myslím si, že
problém se získáním dalšího
angažmá mít nebude. Po těch
výkonech k ní zcela jistě dorazí dost nabídek,“ popsal rošádu na klíčovém postu družstva
sportovní ředitel klubu.
Dvaadvacetiletá Šárka
Kubínová je odchovankyní
Havlíčkova Brodu, posledních sedm sezón oblékala
dres KP Brno, odkud také na
Hanou přichází. Od kadetek
je stálou členkou reprezentačních výběrů, nechyběla ani na soupisce aktuální
„A“-týmu pro kvalifikaci na
ME. S Brnem získala řadu
oddílových úspěchů a nyní
se rozhodla posunout o něco
výš. „Věříme, že společně se
Soňou budou opěrnou páteří
celku,“ míní Peter Goga.
Ten nám dále prozradil, že
kontrakt v Prostějově pokračuje Soaresové, Tomašekové,
Tomanové a již zmíněné
Dosoudilové-Novákové,
prodloužena byla spolupráce s Ivanou Bramborovou.
„Zájem máme také o obě
Američanky Nnamaniovou
a Glassovou, kterým jsme
předložili nabídky a čekáme
do konce května, jak se rozhodnou. Stejně vehementně
usilujeme o německou blokařku Ssuschkeovou,“ prozradil
Goga. Naopak své angažmá
ukončila v Prostějově po roční
anagázi Ju Valenteová. „I o ni
jsme měli zájem, ale z osobních důvodů naši nabídku
odmítla. Chce se vrátit za přítelem do své vlasti,“ poznamenal na adresu Brazilky sportovní ředitel VK Modřanská,
podle něhož se další pohyb
v kádru bude odvíjet právě na
základě rozhodnutí legionářek.
„V každém případě bychom
chtěli mít co nejdříve pohromadě kompletní kádr dvanácti
hráček,“ dodal Goga.

narozena:
výška:
váha:
post:
hráčská kariéra:

19. dubna 1988
180 cm
65 kg
nahrávačka
1996 - 2003 Jiskra Havlíčkův Brod, 2003 2010 VK Královo Pole Brno
největší úspěchy:
mistryně ČR 2006 a 2007, stříbrná
medailistka z extraligy 2009, bronzová
medailistka v extralize žen 2005, 2008 a
2010, mistryně ČR juniorek 2005, 3. místo
v extralize juniorek 2004,
reprezentační historie: 2003 - 2005 družstvo kadetek ČR, 2005 2007 družstvo juniorek ČR, 2009 družstvo
žen ČR
největší úspěchy:
2005 Estonsko 8. místo ME kadetek, 2006
Francie 10. místo ME juniorů

Ten už má zároveň jasno
i otom, kdy začne příprava na
ročník 2010/2011. „Začneme
kolem 10. srpna. Uvidíme, jak
na tom bude slovenská reprezentace s trenérem Čadou.
Kdyby postoupili na evropský
šampionát přímo, tak začneme
s panem Čadou. Pokud ne, tak
bychom začali fyzičkou s panem Petrášem.“
-pk-

BRNO/PROSTĚJOV Libero prostějovských
šampionek
Markéta
Tomanová se sice objevila
v širší nominaci české
volejbalové reprezentace
pro blížící se kvalifikaci
na mistrovství Evropy, do
reprezentačního dresu se však
zkušená hráčka, která působí
v národním týmu již od roku
2000, tentokrát neoblékne.
Startu v „nároďáku“ se
ze zdravotních i osobních
důvodů vzdala. „Teď to
opravdu nejde, co bude
dál, to se uvidí,“ potvrdila
přímo Večerníku Markéta
Tomanová.
Trenér Šiller, který po

loňském mistrovství Evropy
nahradil u reprezentačního
týmu Táňu Krempaskou,
zařadil do širší nominace
dvacítku volejbalistek.
Devět z nich hraje v domácí
extralize, z toho pět v Brně,
jedenáct v zahraničních
soutěžích. Kromě Tomanové
ukázal kouč také na Šárku
Kubínová, která je na
přestupu z Královopolské do
Prostějova. Ani ona se však
zřejmě v konečném výběru
neobjeví. Český výběr se
v Karlových Varech střetne
s Rakouskem, Maďarskem
a Francií, druhý kvalifikační
turnaj je na programu o týden
později ve Francii. Přímo na

CHYSTÁ SE VOLEJBALOVÉ PŘEKVAPENÍ, VYJDE SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA:

„ZLATÉ MISTROVSKÉ OPOJENÍ
aneb úspěchy VK MODŘANSKÁ“
Říká se, že úspěch se má pořádně oslavit a také pečlivě zdokumentovat... PROSTĚJOVSKÝ
Večerník ve spolupráci s marketingovou společností TK PLUS proto přichází s dárkem pro
všechny volejbalové příznivce, kterým se má stát jedinečná příloha s originálním názvem
„ZLATÉ MISTROVSKÉ OPOJENÍ aneb úspěchy VK MODŘANSKÁ“.
Původně měl speciál, věnovaný ohlédnutí za právě skončeným soutěžním ročníkem 2009-2010,
být součástí klasického vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku už příští pondělí 17. května
2010, na základě dohody s představiteli volejbalového klubu se tak však stane o týden později, tj. v
PONDĚLÍ 24. KVĚTNA 2010. Důvodem je ještě rozšířenější vydání, kterém pro vás už v těchto
dnech chystáme. NA VOLEJBALOVÉ PŘÍZNIVCE TAK ČTYŘIADVACÁTÉHO ČEKÁ
HNED ČTYŘIADVACET STRAN!
Celý speciál bude zaměřen nejen na úspěchy „A“-týmu, ale svůj prostor dostanou také mládežnické
výběry VK Modřanská, jež byly neméně úspěšné. Vězte, že se máte skutečně na co těšit!

Z volejbalového soudku vám můžeme přednést následující menu:
* exkluzivní rozhovory s předsedou Správní rady VK Modřanská Prostějov Petrem Chytilem,
sportovním manažerem Peterem Gogou, trenérem „A“-týmu Miroslavem Čadou i kapitánkou
týmu Miladou Spalovou
* mistrovské ohlasy i dojmy ostatních hráček
* KDO JE KDO v kabině prostějovských volejbalistek
* kompletní statistiky týmu VK Modřanská, Extraligy žen ČR i Ligy mistryň
* komentáře expertů, dalších osobností, zástupců partnerů i fanoušků
* exkluzivní fotografie z rozhodujících zápasů i mistrovských oslav
* ohlédnutí za úspěchy mládežnických družstev VK Modřanská
* chybět nebudou nejrůznější zajímavosti z průběhu sezony, ale ani aktuální novinky z prostředí
celého oddílu
VZPOMÍNKA, KTERÁ BY NEMĚLA CHYBĚT V ARCHÍVU ŽÁDNÉHO
FANOUŠKA PROSTĚJOVSKÉHO VOLEJBALU VYJDE JAKO SOUČÁST
VEČERNÍKU V PONDĚLÍ 24. KVĚTNA 2010!
K mistrovskému titulu a celé úspěšné sezoně gratuluje i

ME 2011 do Itálie a Srbska
postoupí jen vítěz, druhý tým
konečné tabulky čeká baráž.
„K reprezentačnímu týmu jsem se
tentokrát nepřipojila především
kvůli přetrvávajícím problémům
s kolenem. Momentálně jsem do
nich dostávala plazmové injekce
s výživou, což by mělo urychlit
léčbu. Start v kvalifikaci však ani
tak nestihnu,“ objasnila důvod
své absence Tomanová a dodala,
že původně dokonce měla jít na
artroskopickou operaci. „Té se
však možná nakonec právě kvůli
těmto injekcím vyhnu. V každém
případě po poradě s doktorem
jsme usoudili, že momentálně
pokračovat v sezoně by byl
risk, který by mohl ovlivnit
začátek nového ročníku.“
Osmadvacetiletou volejbalistku
absence v reprezentačním týmu
mrzí. „Vždycky jsem ráda
jela. I tentokrát jsem chtěla,
ale vážně to nešlo. Stav kolene
mi to neumožňuje.“ Kromě
zdravotních důvodů je za neúčastí
Tomanové v národním výběru
také jedna ryze osobní záležitost.
Podle našich informací se má
hráčka, která v kariéře pokračuje
v Prostějově, brzy vdávat. „Ale
jo, něco takového plánujeme,“
usmála se.
Přestože v českém týmu
tak hráčku VK Modřanská
nenajdete, jinde je to jinak.
Slovenský národní tým, který
jak známo vede z lavičky kouč
Miroslav Čada, posílila Solange
Soaresová a čeká se také, jak
se bude vyvíjez zdravotní stav
Ivany Bramborové. Oporou
německého družstva je
blokařka Corina Ssuschkeová.
-pk-

Obchodní partneři VK Modřanská Prostějov

Basketbalový rozehrávač Orlů Eugene Lawrence odpovídal na chatu fanouškům

„V Prostějově chybí nákupní centra. Je jich tu podle mě
málo a to mi trochu vadí. Jinak si nemám na co stěžovat“
PROSTĚJOV - Pár dnů
před startem tolik očekávané
semifinálové série vyřazovací
části Mattoni NBL přijal
americký rozehrávač BK
Prostějov Eugene Lawrence
pozvání k on-line rozhovoru a
na klubových stránkách téměř
hodinu diskutoval s příznivci
Orlů. Těm mimo jiné prozradil,
že s basketbalem začínal až
ve třinácti letech i to, jak se
vypracoval ke své postavě.
Současně také všechny ujistil,
že celý tým udělá maximum
pro postup do finále. Samotné
angažmá na Hané by si prý
třiadvacetiletý hráč klidně
prodloužil. „O setrvání v klubu
právě jednám, ale ještě jsme se s
vedením nedohodli. Přiznávám,
že se mi v Prostějově líbí a chtěl
bych tu zůstat,“ napsal doslova
Eugene Lawrence.
¤ Srovnejte českou a slovenskou
ligu?
Dušan
„Myslím si, že česká liga je lepší,
ale ne o tolik. Kdybych to měl
srovnat na stupnici jedna až pět,
tak česká je na pětce a slovenská
na trojce.“

¤.Jak vycházíte se Skibou
(Skibniewski - pozn.red.)?
Dušan
„Myslím si, že se Skibou
vycházíme dobře. Jsme hráči,
kteří hrajou a vidí hru hodně
podobně.“
¤ Jste opravdu tak kolektivní
hráč, že tak málo zakončujete?
Dušan
„Mám radši přihrávky než střelu,
protože basketbal je kolektivní
hra a všichni musí pracovat i
zapojit se do hry jak v obraně, tak
útoku. Navíc rozehrávači mají
míč pětasedmdesát procent času
v držení, takže se opravdu snaží
najít spoluhráče a přihrát jim.“
¤ V kolika letech jste začal hrát
eugene lawrence
v číslech
počet zápasů:
44
odehrané minuty:
1081,8
průměr na utkání:
24,6
body:
9,4
užitečnost:
13,4
střelba:
42,6%
doskoky:
4,4
asistence:
4,5
získané míče:
2,3
ztracené míče:
3,0

basketbal a jak
dlouho plánuješ
zůstat v týmu BK
Prostějov? A umí
všichni hráči z týmu
BK Prostějov aspoň
trochu česky?
Věra
„S basketbalem jsem
začal ve třinácti letech. O setrvání
v klubu právě jednám, ale ještě
jsme se s vedením nedohodli.
Přiznávám, že se mi v Prostějově
líbí a chtěl bych tu zůstat. Co
se týče češtiny, tak si myslím,
že každý ze zahraničních hráčů
rozumí několika českým slovům.“
¤ Věříte, že zdoláme Nový Jičín?
A co se vám v Prostějově nelíbí?
Pavel
„Věřím, že Nový Jičín můžeme
porazit, pokud budeme hrát tvrdě
a společně budeme táhnout za
jeden provaz. Myslím si, že v
Prostějově chybí nákupní centra.
Je jich tu podle mě málo a to mi
trochu vadí. Jinak si nemám na co
stěžovat.“
¤ Jak vycházíte s ostatními
kluky z týmu?
Martin
„Myslím si, že s týmem vycházím
dobře. Každý mluví anglicky a to
je pro mě dobře.“

¤ Co očekáváte od semifinále s
Novým Jičínem?
Martin
„Nový Jičín je velice dobrý tým.
Musíme hrát tvrdě v obraně a v
útoku chytře. To je hodně důležité, to
rozhodne celou semifinálovou sérii.“
¤ Víte o tom, že Prostějov ještě
nikdy nepřešel v play
off přes Nový Jičín? Jak
myslíte, že to dopadne
tento rok?
Bart
„Myslím si, že se to nedá
srovnávat. Máme teď úplně
jiný tým, který je odhodlaný
udělat pro finále maximum. Nový
Jičín je určitě kvalitním celkem,
ale stejně jako my má dvanáct
hráčů a teprve zápasy rozhodnou,
ne historické statistiky a tabulky.“
¤ Co říkáte na českou ligu a jak
se vám líbí v České republice?
Martin
„Myslím si, že česká liga je silná.
Každý může porazit každého.

Nic
N není před zápasem
jisté
a všichni musí
ji
do
d poslední chvilky
bojovat
o vítězství. Co
b
se týče samotné země,
tak
ta si myslím, že Česká
republika
je opravdu
re
krásná
a dobře tu vaří...“
kr
¤ Co říkáte na úroveň
rozhodčích tady v česku?
„Dělají dobrou práci. Je to nejtěžší
práce na celém sportu. Každý dělá
chyby, jsme přeci lidé. Přesto jsme
přesvědčen, že úroveň rozhodčích
je v české lize na vysoké úrovni.“
¤ Sledujete NBA a jestli ano,

který je tvůj nejoblibenější hrač
a tým?
Pavel T
„NBA sleduji často a mým
nejoblíbenějším hráčem je
Chauncey Billups a týmem
Denver Nuggets.“
¤ Jaký máte názor na
povzbuzování megafonem?
Fanda
„Někdy není slyšet přes tlukot

bubnů, ale při střelbě trestných
hodů soupeře je to užitečné. Dělá
to hodně velký hluk a může to
hráče dost znervóznit.“
¤ Moc se mi líbí váš crossover!
Chtěl jsem se zeptat, kde jste se
ho tak naučil, případně jak jste
trénoval?
Pepa
„Díky, tenhle crossover jsem se
naučil hned v začátku, když jsme
s basketbalem začínal. Tedy ve
třinácti letech od svého staršího
kamaráda, který už byl daleko
zkušenější než já a často jsem
ho tak pozoroval a zkoumal jeho
hru.“
¤ Chtěl bych se zeptat,
jestli
jste od svých
je
basketbalových
začátků
měl takovou
z
hmotnost
jakou nyní?
h
Ve
V statistikách se píše,
že
ž máte 94 kg, to je
cca o deset víc než ostatní
rozehrávači. Nevěnoval jste se
někdy kulturistice?
Norman Dale
„Když jsem byl mladší, tak jsem
hrával americký fotbal a dělal
jsem hodně cvičení v posilovně.
Navíc to mám geneticky v sobě.
Můj otec, můj bratr, všichni
jsou ´dobře stavění´ . Není to

o žádných prášcích, ale o píli a
trochu i o genech.“
¤ Všimla jsem si, že na zápasy
chodí i vaše dcerka, můžu se
zeptat na její jméno? Jak se jí
tady líbí? Je moc roztomilá.
Šárča
„Jméno mojí dcery je Ariel a v
České republice se cítila dobře.
Teď je ale zpátky v New Yorku.“
-pk-

CHCE ZŮSTAT. Americký rozehrávač
prostějovských basketbalistů se nebrání prodloužení svého angažmá. Ještě
předtím ale touží přejít v semifinálové
sérii přes Nový Jičín.

Házená, cyklistika

10. května 2010

27

O víkendu dospěly do svého cíle obě házenkářské soutěže s regionálními zástupci
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TJ S O K O L K O S T E L E C
N A HANÉ-HK
TJ SOKOL
OS TRAVA
Poločas:
15:13
Sedmimetrové hody: 4/3:5/3
Vyloučení:
2:3
Diváků:
150
Rozhodčí:
A. Kondělka, D. Kondělka

Průběh utkání: 5:3, 6:5,
6:8, 9:9, 12:10, 15:13,
18:16, 20:20, 23:23, 26:25,
29:27, 32:29

Sestava a branky Kostelce n.H.:
Varhalík 2
T. Grulich 9/1
Varha - Navrátil
Čech
Jurka 4/1
I. Chalupecký
Grepl
Paták 1
Vasilyev 3
Kosina 10/1
Ševčík 1
Zajíček 2
Trenér:
Vedoucí týmu:

Alois Jurík
Radek Navrátil.
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KOSTELEC NA HANÉ V derniéře první házenkářské
ligy porazil kostelecký tým
nováčka soutěže z Ostravy
a se sezonou se tak rozloučil
triumfálně. Utkání svěřenci
Aloise Juríka zvládli, byť
jeho průběh byl vyrovnaný
a skóre se místy přelévalo ze
strany na stranu. Závěrečnou
desetiminutovku ale zvládli
lépe Kostelečtí. Po závěrečné
siréně se tak mohli radovat
z druhého vítězství v řadě
a naposledy se tak blýsknout
uspokojivým výsledkem
před svými fanoušky, kteří
jej trpělivě a věrně po celou
sezonu povzbuzuvali. Kostelec
se tímto také v tabulce trhnul
od svého severomoravského
soka a v konečné tabulce
obsadil pátou příčku.
Poslední souboj sezóny totiž
svedl dohromady družstva, která
dosáhla v dosavadním průběhu
prvoligové soutěže stejný počet
bodů a o umístění v tabulce
rozhodovalo pouze skóre.
Kostelec v prvním utkání sebral
Ostravě doma body za výsledek

Pv 37:33 T

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 1. LIGY
18
13
11
11
8
10
9
9
7
7
5
6

32:29 O

424:609
640:583
622:602
724:678
594:610
652:659
622:635
615:626
580:617
552:589
603:652
534:602

26:22, takže hosté určitě měli
motiv pro toto utkání – chtěli
získat zpět ztracenou čest.
Kostelec nikdy nedá v domácím
prostředí svým soupeřům nic
zadarmo, navíc měl také svůj,
již zmíněný motiv – zakončit
sezónu vítězstvím na domácí
palubovce a oslavit se svými
fanoušky sladké vítězství.
V úvodu byli domácí o něco
lepší a zaslouženě šli do vedení
– 3:1. Dvoubrankový náskok si
svěřenci trenéra Juríka drželi do
11. minuty, kdy hosté nejenže
srovnali na 6:6, ale vzápětí šli
také do trháku – 6:9! Další obrat
předvedl Kostelec (10:9), který
si pak už vedení udržel až do
přestávky – 15:13. Také vstup do
druhé půle vyšel lépe domácím
a ve 34. vedli znovu o tři
branky – 18:15. Jenže, Ostrava
prokázala velkou houževnatost
a šňůrou čtyř gólů podruhé
v utkání otočila jeho vývoj –
18:19. V této fázi zápasu se oba
týmy přetahovaly o vedení ve
stylu „každý chvilku, tahá pilku
(20:19, 20:22, 23:22, 23:25,
26:25, 28:26). Závěr už si ale
Kostelec pohlídal a nakonec
také duel dovedl do vítězného

konce poměrem 32:29.
„Výhra byla zasloužená,
i když jsme si utkání zbytečně
zdramatizovali vlastními
chybami. Ostrava rozhodně
nepřijela na výlet, chtěla potvrdit
své dobré výsledky v posledních
utkáních. Ale i my jsme chtěli
sezónu zakončit vítězstvím.
Vyplatilo se nám, že jsme se
na pátečním tréninku dobře
na utkání připravili,“ kvitoval
s povděkem trenér Alois Jurík.
„Chtěli jsme jít rychle do vedení,
ale nedařilo se nám prosadit
se střelecky tak, jak jsme si
představovali. První problémem
našeho družstva byl velký počet
technických chyb. V prvním
poločase jich bylo hned jedenáct,
ve druhém osm, což je hodně,
moc hodně. Do útoku jsme navíc
přecházeli váhavě, přihrávky
byly průhledné a dlouho
dopředu avizované a soupeř
toho využíval k rychlým
trhákům. Výsledkem byla
situace, že jsme nebyli schopni
utéct rozdílem skóre natolik,
abychom mohli v klidu hrát.
Změna nastala až po úspěšné
osobní obraně na ostravského
nejlepšího hráče Štěpánka. Až

Sestupujícím hostům z Tišnova naopak tekly nervy...

22. kolo: TJ Fatra Slavia Napajedla - Tatran Litovel 29:27,
Sokol Kostelec na Hané-HK - Sokol Ostrava 32:29 (15:13),
TJ Bystřice pod Hostýnem - HC Košutka Plzeň 41:27,
Sokol Nové Veselí - HBC Jičín „B“ do uzávěrky nehlášeno,
TJ Praha Chodov - HK Královo Pole 33:36, HCB OKD
Karviná SCM - TJ Náchod (předehráno 32:26).
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Prostějov si výhru v posledním utkání vychutnal

VÝHRA!

JAK SE HRÁLO...

1. HK Královo Pole Brno
2. HCB OKD Karviná SCM
3. TJ Praha Chodov
4. TJ Bystřice pod Hostýnem
5. Sokol Kostelec na Hané-HK
6. Sokol Ostrava
7. HC Košutka Plzeň
8. Tatran Litovel
9. TJ Náchod
10. HBC Jičín „B“
11. TJ Fatra Slavia Napajedla
12. Sokol Nové Veselí

V Kostelci na Hané oslavovali vítězství i pátou příčku
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PROSTĚJOV - K poslednímu utkání moravské druholigové soutěže, skupiny Jih
nastoupili prostějovští házenkáři na domácí půdě, kde
hostili poslední tým průběžné
tabulky, družstvo z Tišnova,
které v celé soutěži dokázalo z dosavadních jednadvaceti duelů pouze ve čtyřech
zvítězit. Vše nasvědčovalo
tomu, že Prostějov nebude
mít se soupeřem příliš práce.
Obzvlášť když domácí toužili
po odvetě za podzimní střetnutí v Tišnově, kde prohráli
rozdílem jediné branky 29:30.
Jak však ukázal průběh zápasu a zejména jeho konec, nešlo
o žádnou procházku růžovým
sadem či přátelské posezení...
V první půli bylo skóre zpočátku vyrovnané, ba co víc v 10.
minutě hosté dokonce o branku
vedli. „Utkání jsme totiž odehráli
absolutně bez obrany.... Po dlouhé době, kdy jsme na jaře kladli
důraz především na obrannou

fázi, se kluci v tom posledním
utkání vrhali do útoku a obranu
naprosto vyloučili. Během utkání
jsme zaznamenali 68 útoků z naší
strany, to byly doslova dostihy!
Dopředu hráli výborně, dobře
běhali a dařilo se jim, ale obrana byla špatná,“ okomentoval
počínání svých svěřenců trenér
Antonín Krist. Až v posledních
minutkách úvodního poločasu
se domácí dokázali odpoutat a do
šaten šli s uklidňujícím dvoubrankovým náskokem.
Ve druhém dějství už
Prostějované nic nenechali
náhodě, začali dirigovat hru na
hřišti podle své vlastní partitury
až do vítězného finále. „Tišnov,
přestože skončil poslední, byl
kvalitní soupeř, jejich útok byl
dobrý, velice dobře se dokázal
odblokovat jejich pivot,“ uvedl Krist. Přesto měl duel jednu
podstatnou nevýhodu, z níž se
nakonec málem vyrekrutovala
ostuda... „Nemuseli jsme se sice
až tak strachovat o výsledek, ale
trenéry aby z takové hry bolela
hlava... Soupeř byl velice neu-

kázněný, hrál bez trenéra, hráči
se koučovali sami a podle toho
to taky vypadalo. Absolutně to
nezvládli psychicky, když neustále protestovali u rozhodčích
a komentovali každé jejich rozhodnutí... Přitom nesmyslně
faulovali, za zákroky mohli
fasovat i červené karty,“ přiblížil
počínání hostujícího souboru
Antonín Krist. „Nakonec se ale
kromě malého požďuchování
nic vážného nestalo,“ mávnul nad nechutnou tečkou celé
sezony kouč Prostějova. Své
svěřence sice nechválil za bránění, ale s útokem a výsledkem
byl spokojen. „V útočné fázi
hráli kluci podle mých představ, ale bohužel bez obrany to
nejde a ani to nepůjde. To bude
činnost, které se budeme muset
v budoucnu víc věnovat. Bylo to
poslední utkání, tak si ho kluci
skutečně užili a pohráli si. Byl
jsem spokojen,“ dodal.
Prostějov tímto vítězstvím uhájil
bezpečný střed tabulky a i v příští
sezóně tak bude svádět duely v druholigové soutěži.
-jp, pk-

v závěru utkání se prosadila
větší zkušenost kosteleckého
týmu a větší vůle po vítězství,“
pokračoval v hodnocení utkání
trenér. Za dosažený výsledek
pochválil celý kolektiv. Jeho
svěřenci bojovali celých 60
minut utkání, nad vodou je
drželi vynikajícím výkonem
oba brankáři Varha i Navrátil.

„Utkání bylo dramatické až do
samotného konce a jsem rád,
že jsme zvítězili, že jsme se
rozloučili se sezónou ziskem
bodů a odvděčili se fanouškům
za jejich podporu. Jim obzvlášť
děkuji a věřím, že vydrží i v příští
sezóně a budou i dál kostelecké
házenkáře povzbuzovat,“
zakončil Alois Jurík.
-jp-
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TJ S O K O L I I .
P ROSTĚJOV
ROS TĚJOV
HC TIŠNOV
Poločas:
21:19
Sedmimetrové hody: 6/4:3/2
Vyloučení:
5:11
Rozhodčí:
Zmeškal, Smékal

Průběh utkání:
3:2, 8:9, 12:10, 13:13,
17:17, 21:19, 24:22, 28:24,
29:27, 32:30, 34:32, 37:33

Sestava a branky Kostelce n.H.:
M. Bečička 4/2
P. Bečička 1
Hrubý - Kamený
Bydžovský 6/1
Raška
Závodský 1
Kosina 13/1
T. Jurík 2
Ordelt 2
Černíček 3
Nevrlý 1
M. Jurík 3
Chytil 2
Trenér:
Antonín Krist
st
Hrající asistent a vedoucí týmu: Svatopluk Ordelt

VÝHRA!

JAK SE HRÁLO...
Nehlášené výsledky 21. kola: HC Zlín - Sokol Telnice 33:24,
HC Tišnov - Házená Legata Hustopeče n.B. 27:37
22. kolo: Sokol II Prostějov - HC Tišnov 37:33, Sokol Velké
Meziříčí - SK Kuřim 27:29, TJ Jiskra Havlíčkův Brod - Sokol
Brno-Juliánov 24:30, SHC Maloměřice - HK Ivančice 29:20,
Házená Legata Hustopeče - HC Zlín 26:23, Sokol Telnice Tatran Bohunice 30:30.

KONEČNÁ TABULKA
1. Házená Legata Hustopeče
2. SHC Maloměřice
4. HC Zlín
3. Sokol Velké Meziříčí
5. HK Ivančice
6. Tatran Bohunice
7. Sokol Telnice
8. Sokol II Prostějov
9. Sokol Brno Juliánov
10. SK Kuřim
11. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
12. HC Tišnov
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669:507
523:576
609:568
617:562
606:596
567:576
638:647
551:565
575:622
596:650
534:651
599:664
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30
28
27
23
21
20
19
17
16
10
9
-pk-

„O POHÁR MĚSTA PROSTĚJOVA“ pojedou cyklisté základních škol
PROSTĚJOV - Po loňském
úspěchu se již podruhé chystá Cyklistický závod škol „O
pohár města Prostějova“,
který se uskuteční tento
pátek 14. května 2010 v prostějovském parku Kolářovy
sady – u hěvzdárny v místě
vyznačeném jako stezka pro
cyklisty. Pořadatelem je SKC
Prostějov ve spolupráci se
SPORTCENTRUM-DDM.
Závod je také pořádán za pod-

pory z programu ZDRAVÉ
MĚSTO PROSTĚJOV.
„Registrace závodníků proběhne
od 8:00 hodin, start je naplánován o hodinu později,“ prozradil
Večerníku Petr Šrámek, předseda prostějovského cyklistického oddílu a jeden z vedoucích
činovníků závodu. Tím druhým je
šéftrenér klubu Vladimír Vačkář.
„Podmínkou účasti je jakékoliv fungující kolo a to silniční,
horské, po tátovi i mámě, dále

pak bezpečnostní přilba, vyplněné prohlášení a chuť závodi,“
vzkazuje ředitel celého klání
Petr Ejem s tím, že aktéři budou
jak v chlapecké, tak i dívčí části
rozděleni do tří kategorií – D1,
resp. CH1 4. a 5. třída, D2, resp.
CH2 6. a 7. třída, D3, resp. CH3
8. a 9. třída. „Vložený závod
vytvoří žáci mateřských škol,“
doplnil Ejem. Přihlášky jsou očekávány na e.mailové adrese: ejator@seznam.cz. Pro prvních pět

závodníkú v každé kategorii jsou
připraveny věcné ceny, medaile a
diplom. Proběhne také hodnocení
škol a to následujícím způsobem:
U každého smíšeného družstva
jedné školy (kategorie D1, D2, D3,
CH1, CH2, CH3) se bude po etapě
sčítat nejlepší umístění dvou jednotlivců v každé kategorii, z čehož
se následně vyrekrutuje celkové
pořadí. Slavnostní vyhlášení proběhne po ukončení závodu cca v
11 hodin, vyhlášení a předání hlav-

ní ceny 2. ročníku „Poháru města
Prostějova“ o půl hodiny později.
„Doporučujeme postavit do závodu co nejvíce družstev i jednotlivců, minimálně dva v každé kategorii. Startovné se neplatí,“ vzkazuje
všem zájemcům Petr Ejem.
Dodejme, že občerstvení pro
závodníky zajišťuje firma
NUTRIPRODUCT a celý průběh závodu bude dokumentován
Prostějovskou kabelovou televizí.
-pk-

Cyklisté SKC Prostějov zářili při Českém poháru v Praze-Motole
(Dokončení ze str. 19)
Ondřej Tkadlec s Denisem
Rugovacem z TJ ZČE Plzeň
skončili hned za nimi čtvrtí.
Kadeti měli na programu 100

kol a nejpilnější byli Michael
Vakoč a Adam Valeš z Dukly
Brno, na druhém místě skončili Ondřej Ponikelský (Mapei
Kaňkovský Olomouc) a Ondřej

OBRAZEM

Kott (Dukla Praha) a třetí Tomáš
Malec z SKC Prostějov a Tomáš
Heřmanovský z TJ Uničov, členové centra. Ryze prostějovské
duo Jan Čech a Tomáš Křivánek
Závodní sezonu zahájil i nejmladší a velice nadějný závodník stáje SKC Prostějov Dominik
Bušina Ve svém prvním silničním startu v Českém poháru
ve Zbraslavi u Brna skončil na
pěkném šestém místě. -pk-

obsadilo šestou příčku.
Vynikající výsledky nadějí SKC
neunikají ani pozornosti expertů a reprezentačních trenérů.
„Naši závodníci se díky svým
výkonům stále více prosazují i
do výběrů silničních reprezentačních družstev. Tomáš Malec
obdržel nominaci na čtyřetapový

silniční závod v Anglii, Jakuba
Filipa čekal juniorský silniční etapový vrchol Závod Míru (konal
se v uplynulém týdnu, Večerník
bude informovat - pozn.red.),
kde startoval i Honza Kadůch
z centra a v širší nominaci byl i
Ondra Tkadlec,“ pochvaloval si
Vladimír Vačkář.
-pk-

POKRAČOVATEL DYNASTIE. Žák Martin Šmída je nejmladší
zástupce legendární prostějovské cyklistické dynastie. Na Českém poháru
v Motole se neztratil, přestože je až o tři roky mladší než jeho konkurenti.
Foto: M. Mráček
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A JE TO TADY, nastává čas basketbalového rozuzlení:

k
o
k
s
roz
JAK A KDY SE HRAJE SEMIFINÁLE
PLAY OFF MATTONI NBL
1. ZÁPASY
11.5. 18:00 Nový Jičín - Prostějov (ČT4)
12.5. 18:00 Nymburk - Pardubice
2. ZÁPASY
14.5. 18:00 Prostějov - Nový Jičín
15.5. 19:30 Pardubice - Nymburk (PP ČT4 SPORT)
3. ZÁPASY (od třetích zápasů jsou
všechna utkání vysílána na ČT4)
18.5. 18:00 Nový Jičín - Prostějov
19.5. 18:00 Nymburk - Pardubice

Orli jdou na Nový Jičín. Překonají konečně tuto kletbu?
PROSTĚJOV - Přestože
čvrtfinálové série skončily v
nejkratším možném termínu,
k úpravě semifinálových
termínů nedošlo a tak bojům
o medaile předcházela více
jak týdenní přestávka.
Semifinálové série Mattoni
NBL už ale odstartují zítra,
tj. v úterý 11. května, kdy je
na programu úvodní duel
prostějovských Orlů v Novém
Jičíně. O den později vstoupí
do semifinále Nymburk proti
Pardubicím. „My uděláme
určitě všechno pro to,
abychom udělali ještě jeden
krok a postoupili do vysněného
finále,“ přeje si Peter Bálint,
kormidelník BK Prostějov.
Jak na svého soka ladili jeho
svěřenci formu? „Pro nás bylo
velice důležité, že jsme ze

čtvrtfinále postoupili rychle
3:0 na zápasy. Přestávku jsme
uvítali, neboť zdravotní stav
našich hráčů nebyl optimální a
sérii s USK jsme dohrávali bez
tří hráčů základní sestavy. Volný
čas jsme tak využili především
na zotavení a důstojnou přípravu
na semifinále,“ prozradil Peter
Bálint s tím, že konkrétně
zdravotní stav hráčů rozebírat
nechce. „Přece jen hrajeme play
off a nebudeme upozorňovat
soupeře na naše slabiny. Jen
doufám, že nás v semifinále
začnou zdravotní trable
obcházet,“ podotkl. Podobnou
mlčenlivost dodržovali i v
táboře Nového Jičína. „My jsme
žádné mimořádně volno hráčům
nedávali. Trénujeme pořád podle
zaběhnutého řádu, snažíme se
udržet hráče v tréninkovém

rytmu,“ uvedl Milan Dvořák,
tiskový mluvčí týmu. Oba kluby
už se dost znají, takže se asi
tentokrát chtějí překvapit.
Kouč Orlů se tedy alespoň ještě
jednou ohlédl za čtvrtfinálovou
sérií proti USK Praha. „První
zápas jsme odehráli dobře, druhý
duel už nebyl moc dobrý a v tom
třetím bez trojice klíčových hráčů
základní rotace se asi ani nedalo
čekat, že bychom předvedli
líbivý basketbal. Spíše jsme hráli
účelně s cílem, dovést sérii do
úspěšného konce,“ poznamenal
Peter Bálint, který po postupu
svého celku ocenil i výkony a
výsledky pražského mužstva.
„Jejich práce s mladými je
výborná a myslím, že šestá příčka
jim patří zaslouženě.“
V uplynulém týdnu svůj tým
poctivě ladil na semifinálového

soupeře. „Po krátkém oddechu
jsme hned od pondělí začali s
přípravou na Nový Jičín. Začali
jsme vnímat jejich obranu,
jejich útok a vůbec celkovou
hru. Jeden a půl týdne byl akorát
na to, abychom byli dostatečně
připraveni. Alespoň doufám,“
dodal Peter Bálint.
Nažhavenost už je cítit také v
prostějovské kabině. „Všichni se
na Nový Jičín těšíme. Doufáme,
že přijde hodně diváků a my
před plnou halou vyhrajeme.
Věříme si, že půjdeme do
finále,“ vzkazuje na tribuny
Petr Dokoupil, křídelník Orlů,
který se v této sezoně usadil v
základní formaci. „Jsem rád, že
se mi daří,“ svěřil se Večerníku
po postupovém utkání s USK
Dokoupil, který si právě v tomto
zápase vytvořil osobní střelecký

rekord v podobě 16 bodů.
Na úterní utkání do Nového
Jičína vypravuje fan-klub
prostějovského basketbalu
autobus, v pátek se v Městské
hale Sportcentrum-DDM začíná
od 18 hodin. „Opět pořádáme
divácké soutěže o poukazy
na pobyt v penzionu na Dolní
Moravě, nákup od Helia
Sportu či víkendové zapůjčení
automobilu Ford. „Věřím, že v
úterý bude zaplněn autobus do
posledního místečka, protože
hlasivky fanoušků budeme přímo
v Novém Jičíně potřebovat.
První duel totiž může být hodně
podstatný pro vývoj celé série. A
na pátek očekávám vyprodáno,“
hecl fanoušky generální manažer
Petr Fridrich. Vyslyší příznivci
jeho výzvu? Měli by! Protože
kdy jindy, než právě teď! -pk-

Obchodní partneři BK Prostějov

případné 4. ZÁPASY
21.5. 19:00 Prostějov - Nový Jičín
22.5. 19:00 Pardubice - Nymburk
případné 5. ZÁPASY
25.5. 18:00 Nový Jičín - Prostějov
26.5. 20:00 Nymburk - Pardubice

Auto
Samson

ERVICE
Domovní správa
Prostějov, s.r.o.

a.s.

Nový Svět 89 / 4, 118 00 Praha 1

přehled vzájemných bitev v Mattoni NBL 2009/10
3.10.2009 Mlékárna Miltra Nový Jičín - BK Prostějov
67:69(16:9 34:36 57:51)
11.11.2009 BK Prostějov - Mlékárna Miltra Nový Jičín
64:66(19:9 33:31 49:47)
16.1.2010 Mlékárna Miltra Nový Jičín - BK Prostějov
104:97 (29:27 56:46 72:66)
6.3.2010 BK Prostějov - Mlékárna Miltra Nový Jičín
87:96 (16:19 39:46 60:67 81:81)
celková bilance v Mattoni NBL do ročníku 2004/2005
(z pohledu BK Prostějov):
16 výher – 25 porážek (5 utkání se muselo prodlužovat)

FANOUŠCI VYRÁŽÍ DO NOVÉHO JIČÍNA!
Už zítra autobusový zájezd
na první zápas semifinále
FAN KLUB prostějovského basketbalu a BK Prostějov pořádají
v ÚTERÝ 11. KVĚTNA 2010 autobusový zájezd na 1. utkání
semifinále play off MLÉKÁRNA MILTRA NOVÝ JIČÍN - BK
PROSTĚJOV. Odjezd autobusu je ve stejný den z areálu TK PLUS
ve 16:00 hodin. Cena zájezdu včetně vstupenky je 50 korun. V
případě zájmu pište SMS nebo volejte na telefonní číslo 608 978
163, p. Michal Klaudy. „K dispozici je ještě posledních pár volných
míst! Vzhledem k omezenému počtu vstupenek bych byl rád, aby se
přihlásili jen ti, co skutečně ví, že pojedou. Rád bych se vyvaroval
nešvaru z minulých let, kdy některí z Vás nakonec k autobusu
nedorazili....,“ vzkazuje šéf fan-klubu.
-red-

Vedení klubu už jedná o podobě kádru na příští sezonu

Tři nové kontrakty oproti jisté ztrátě podkošové opory
PROSTĚJOV - Jak informujeme na straně 15, vedení prostějovského klubu už rozjelo
jednání se stávajícími hráči
o jejich dalším působení v týmu
Orlů. V průběhu uplynulého
týdne pak došlo i k prvním
podpisům smluv u tří hráčů,
kteří tak i v příští sezóně budou
bojovat v dresu BK Prostějov.
Jedná se Jaroslava Prášila,
Kyla Landryho a Benase
Veikalase. Naopak na odchodu
je Aleš Chán, který se vrací do
Nymburku.
Jak bylo již před sezónou avizováno, prostějovské vedení
přivedlo na Hanou hráče, kteří
by byli ochotní setrvat v našem
celku déle jak jednu sezónu.
Protože mají fluktuace hráčů na
týmovou hru jménem basketbal
velký vliv, rozhodli se předsta-

vitelé klubu zachovat co největší počet hráčů ze současného
kádru. „S radostí tak můžeme
oznámit, že dvouletý kontrakt
podepsal současný kapitán a křídelník Jaroslav Prášil, který již
v našem dresu působí dva a půl
roku, kdy k nám přestoupil
v polovině sezóny 2007/2008
z týmu NH Ostrava. S kvalitním
střelcem ze tříbodové vzdálenosti tak budeme moct počítat
i v dalších dvou sezónách,“ prozradil Petr Fridrich, generální
manažer BK Prostějov. Dalším
podepsaným hráčem pro příští
sezónu je aktuálně pátý nejlépe
doskakující hráč v celé Mattoni
NBL a kanadský reprezentant
Kyle Landry. Ten ve svých
čtyřiadvaceti letech patří jednoznačně k oporám našeho
týmu a to jak v obraně i útoku.

Navíc v průběhu letošní základní části podával jedny z nejvyrovnanějších výkonů a i on tak
bude v příští sezóně hájit barvy
Orlů. Posledním do trojice je
křídelník litevské národnosti
Benas Veikalas. Hráč, který do
Prostějova přišel před letošní
sezónou stejně jako výše zmíněný Kyle Landry, je velice dobrým
střelcem z dlouhé i střední vzdálenosti a s vysokou procentuální
úspěšností zakončuje i z bezprostřední blízkosti koše. Především
těží ze své rychlosti a to jak
v útoku tak i v obraně. To ho činí
opravdu platným hráčem a není
tedy divu, že vedení se rozhodlo
podepsat s tímto hráčem smlouvu i na příští sezónu. „Jsme rádi,
že jsme se dohodli právě s těmit
hráči, kteří se tak připojili ke triu
Bratčenkov, Dokoupil, Tóth,

jímž smlouva na příští sezónu
běží. Na křídlech bychom tak
měli mít prakticky stejné složení
jako v letošní sezóně,“ mnul si
ruce spokojeností Fridrich.
Ten naopak se svými pobočníky
bude muset řešit jeden ožehavý
problém pod košem, kde ztrácí
Aleše Chána. Pivotman se totiž
po ročním hostování vrací do
Nymburku. „Bohužel je to jisté.
Aleš se vrací do Nymburku, který
s námi na téma jeho dalšího působení v Prostějově nehodlá vůbec
diskutovat. Dělali jsme všechno
pro to, aby Aleš zůstal, ale naše
snaha byla marná,“ posteskl si
Fridrich, který dodal, že další setrvání Chána nebylo nijak
otázkou finančních podmínek.
„O penězích to vůbec nebylo.
Prostě ho chce Nymburk zpátky.“
Co se týká dalších hráčů ze sou-

ščasného kádru, tak i s nimi průběžně probíhají jednání o jejcih
případném setrvání v Prostějově.
K žádné další dohodě ale zatím
nedošlo. „Ani vjejich případě to
není otázka peněz. Můžu s klidným svědomím říct, že v této
fázi nejde o žádné handrkování či licitování. Prostě někteří
čekají na výsledek této sezony
a případné další nabídky. Můžu
říct, že i o zbytek týmu máme
eminentní zájem a budeme rádi,
když mužstvo zůstane co nejvíce
pohromadě. V příští sezoně bychom právě z toho mohli těšit,“
neskrývá generální manažer
jasný plán. Vedení pochopitelně
oslovilo i další hráče mimo prostějovský klub. „Nějaká jednání
probíhají, ale žádná nová smlouva podepsaná není,“ prozradil
Večerníku Petr Fridrich.
-pk-

STARŠÍ MINIŽAČKY Prostějova nejlepší v republice. Na domácí půdě vládly všem konkurentkám
pro tento rok kategorie starších
minižaček bylo město Prostějov.
Hráli zde vítězové jednotlivých
oblastí, kteří se o právo hrát na
MČR museli vybojovat v předkole. Teoreticky tak mohlo dojít
k tomu, že prostějovský oddíl
mohl být organizátorem, ale tým
Pořadatelem Mistrovství ČR neměl jistý start zajištěn. Hráčky
Prostějova ale neponechaly nic
náhodě a prošly kvalifikací bez
zaváhání, čímž se staly jedním
z kandidátů na medaile. Předem
Pátek 7. května
určený systém soutěže nastínil,
Slovanka - Sparta 62:34 (10:8, 28:11, 41:21), Hradec Králové - že s hlavními favority odehraPardubice 89:23 (24:4, 42:9, 65:15), Prostějov - Žďár nad Sázavou jí domácí naděje své zápasy v
57:31 (10:5, 32:12, 37:20). Střelkyně Prostějova: Matušková 16 první várce, dvě slabší družstva
b., Krátká 14 b., Melichárková 7 b. Kyselá,Hanousková,Fialová zůstala Prostějovankám na
a Neubauerová po 4 b., Handlová a Tilšarová 2, Hradec Králové - závěr.
Sparta Praha 55:33 (14:8, 31:17, 47:29), Žďár n.S. - Pardubice 52:33 V pátek tak mladé basketblistky
(13:6, 22:10 a 36:19), Prostějov - Slovanka 49:46 (13:11, 19:22, nastoupily proti týmu TJ Žďár
29:32). Střelkyně Prostějova: Matušková 14 b., Melichárková, nad Sázavou. „Toto družstvo
Tilšarová a Neubauerová po 8 b., Švécarová 5 b., Krátká 3 b., Kyselá nás již porazilo, hraje výborně v
2 b., Hanousková 1 b. - Slovanka - Šípová 16 b., Pastorná 12 b., obraně a opírá se o skvělé střelŠauerová 6.
kyně z dálky. Dokáže porazit
kohokoli, bohužel zápasy o mety
nejvyšší mu nevychází. Našemu
Sobota 8. května
celku se však podařilo přes tuto
Sparta Praha - Pardubice 49:36 (9:10, 16:23, 30:31), Slovanka - nebezpečnou překážku přejít,“
Žďár n.S. 57:44 (13:10, 32:22, 43:35), Hradec Králové - Prostějov oddechl si po skončení nesmírně
38:40 (9:10, 11:19, 28:25). Střelkyně Prostějova: Matušková 11 b., důležitého vstupního duelu pavel
Krátká 9 b., Tilšarová 6 b., Neubauerová 4 b.,Melichárková 3 b., Švécar, trenér starších minižaček
Fialová,Kyselá a Salajová po 2 b., Švécarová 1, Pardubice - Slovanka TJ OP Prostějov. Večerní zápas
40:64 ( 9:15, 22:33, 40:43), Žďár n. S. - Hradec Králové 33:40 (11:7, se Slovankou Praha byl pro jeho
16:14, 22:24), Sparta Praha - Prostějov 34:55 (1:12, 13:30, 19:45). svěřenkyně ještě podstatně těžší.
Střelkyně Prostějova: Kyselá 13 b., Neubauerová a Matušková po 8 Tento medailista předchozích misb., Filaová 6 b., Salajová 5 b., Burgetová 3 b., Halmo,Melichárková, trovství se opírá o výkony několika skvělých hráček, především
Švécarová, Hanousková, Handlová a Krátká po 2.
Terezu Šípovou, vysokou a skvěle připravenou hráčku. „Pokud
Neděle 9 května
se ocitla ve střelecké pozici pod
Prostějov - Pardubice 86:36 (12:12, 47:23, 65:32). Střelkyně Prostějova. naším košem, bylo zle. Úkolem
Matušková a Neubauerová po 16 b.,Krátká 13 b., Melichárková 10 b., bylo tedy dosáhnout,aby se tato
Hanousková 8 b., Švécarová a Kyselá po 6 b., Tilšarová a Handlová 4 b., situace nestávala často,“ plánoval
Fialová 3, Sparta Praha - Žďár n.S. 20:51 (3:10, 9:23, 11:37), Slovanka před úvodním hvizdem Švécar.
V průběhu zápasu se žádný tým
- Hradec Králové 40:59 (10:10, 20:29, 28:52).
nedostal do výraznějšího násko-

PROSTĚJOV - O uplynulém víkendu ve dnech 7. až 9.
května proběhlo v Městké hale
Sportcentra-DDM Mistrovství
ČR kategorie starší minižačky, tj. ročník narození 1997 a
mladší. Na Hané se sešlo šest
nejlepších týmů tuzemska, které systémem každý s každým

bojovaly o konečné umístění.
Z tohoto klání vyšla nejlépe
děvčata pořadatelského klubu
TJ OP Prostějov, která ve všech
zápasech zvítězila a zaslouženě
získala titul Mistr České republiky pro rok 2010.

Výsledky mistrovství ČR

ku a vše se tak rozhodovalo až v
koncovce. Domácím se přece jen
podařilo získat malý náskok a přes
snahu Slovanky jej také udržely a
po pátečním dni tak měly na kontě
dvě výhry.
Klíčový zápas je ale čekal v
sobotním poledni. Sokol Hradec
Králové vyhrál dvě předchozí mistrovství a byl i tentokrát hlavním
favoritem zápasu. Po vyrovnané
první čtvrtině se prostějovským
hráčkám podařilo soupeři odskočit na rozdíl osmi bodů, po poločase však o tento náskok ovšem
během několika minut přišly. „V
této fázi se holkám nedařily ani
trestné hody a je štěstí, že i Hradci
došel na konci čtvrtiny střelecký
prach. Poslední část byl boj o vše
a nám se opět podařilo dostat se
do vedení, o které jsme ještě čtyři
minuty před koncem naposledy
přišli. Pak, i díky zlepšené střelbě
trestných hodů, jsme opět získali
mírné vedení a když soupeř ještě v
poslední minutě srovnal, projevila pevné nervy Matušková, která
dvěma proměněnými trestnými
hody zápas rozhodla,“ usmíval
se šťastný kormidelník basketbalových nadějí TJ OP. Večerní
zápas s BA Sparta Praha proběhl
jasně v režii domácího výběru,
trenér Švécar dokonce mohl pustit
na hřiště i hráčky z lavičky a bylo
jasné, že bez ohledu na výsledek
posledního zápasu nám prvenství
nikdo vzít nemůže. Také po sobotě tak bylo družstvo Prostějova
beze ztráty kytičky.
I poslední zápas v neděli se
Studánkou Pardubice byl s
výjimkou první čtvrtiny již pod
taktovkou Prostějovanek, i když
se už vlastně o nic nehrálo. Hráčky
domácího výběru se po závěreč-

ném klaksónu mohly radovat –
staly se zaslouženě mistryněmi
České republiky pro rok 2010!
Příčin tohoto mimořádného
úspěchu družstva trenéra Pavla
Švécara je několik. Tento zkušený trenér dal před několika
lety dohromady skupinu děvčat
ochotných na sobě tvrdě pracovat.
Spolu s úspěšným koučem, ten
má již pátou medaili z domácího
šampionátu za posledních deset
let,a to jak u děvčat, tak chlapců,
vznikl zárodek perspektivního
výběru. „Hra týmu je postavena
na kolektivu, nejsou zde žádné
hvězdy, všichni hrají jako tým.
Základem je fyzicky náročná,
celoplošná obrana, v útoku se
hrají nacvičené signály. Kladem
je vysoká psychická odolnost
týmu, to je v ženském basketbale neskutečná výhoda,“ uvádí
Pavel Švécar. Ani to by ovšem k
dosaženému úspěchu nestačilo. V
tomto roce se tým podařilo doplnit o Michaelu Matuškovou, která
přišla na hostování z BK Lipník
nad Bečvou a v žákovské lize patřila k nejlepším střelkyním, když
zařídila značnou část našich bodů,
stala se tak střelkyní, která chyběla. „Tato hráčka, podobně jako
Adéla Neubauerová, nenastupovala zcela zdravá, o to více musíme její výkon ocenit. Mistrovství
ukázalo i slabiny: většina hráček
soupeře je vyšší a to je v basketbale značná výhoda. Podobný
úspěch se tak v budoucnu zřejmě
nebude opakovat, za předpokladu
, že tým zůstane pohromadě, by
však i nadále měl patřit mezi špičku u nás,“ míní dále Švécar.
„Celá akce, pro prostějovský
basketbal tak úspěšná, se mohla
uskutečnit pouze díky podpoře

Konečné pořadí MČR:
1. TJ OP Prostějov, 2. Sokol Hradec Králové, 3. Basket Slovanka
Praha, 4. TJ Žďár nad Sázavou, 5. BA Sprata Praha, 6. Studánka
Pardubice
Nejužitečnější hráčky družstva:
Karolína Fadrnosová (Sparta), Veronika Mullerová (Hradec Králové),
Lucie Pastorová (Slovanka), Michaela Matušková (Prostějov) Anna
Horáková (Žďár) a Barbora Kořínková)
All stars MČR dle výběru trenérů:
Karolína Fadrhonsová (Sparta) Alena Klokočová (Hradec Králové)
Dominika Pacholíková (Hradec Králové), Anna Horáková (Žďár) a
Tereza Šípová (Slovanka)
Nejlepší střelec MČR:
Tereza Šípová (Slovanka) 79 b.
města Prostějova, který přispěl na
zdárný průběh a zprostředkoval
nájem důstojné prostředí - haly
Sportcentra DDM. Poděkování
patří členům oddílu basketbalu,
zajišťující průběh akce a rodičům,

kteří nejenom hlasitě fandili,ale
zajistili část cen a občerstvení,“
vzkázali jednohlasně všichni, kdo
se po tři dny snažili o bezproblémový průběh celého šampionátu.
Podařilo se...
-ls, pk-

ŠAMPIONKY. Nové mistryně České repubiky pro rok 2010 v kategorii starších minižaček.
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