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SEŠÍVANÍ KASINO je fuč! MILION

v Pivíně
Velkou slávu zažili v sobotu
Pivínští. K přátelskému
mači sem přijela "stará
garda" Slavie Praha a přestože chyběla asi největší legenda sešívaných František
Veselý starší, bylo se
vskutku na co dívat. Slávisté

v utkání, které se hrálo na
počest čerstvého šedesátníka
a místního fotbalového matadora Radslava Švédy, zvítězili 9:6. Více informací
včetně bohaté fotodokumentace najdete na 22. straně
dnešního vydání.
-mik-

Slávistům leží po zisku dvou titulů v řadě v současnosti celá republika u
nohou. Stejně jako v Pivíně domácí gólman u kopaček Františka Koubka,
který sám vsítil čtyři branky.

Lidé si vydechli, na nádraží je klid vyhozený z okna?

Před dvěma lety bylo v jedné z
budov hlavního vlakového
nádraží v Prostějově otevřeno
kasino. A to vzbudilo negativní
reakce jak u okolobydlících
lidí, tak i u policistů. A jejich
pesimistické předpovědi daly
všem nevěřícím Tomášům za
pravdu. České dráhy nebraly v
potaz ani jednu stížnost a četné
protesty či petice. Proč taky
ano, když za pronájem haly dostaly jistě slušně zaplaceno od
společnosti provozující kasina
a výherní automaty. Jenomže s
tímto vším je už naštěstí konec,
kasino je už nějaký čas zrušeno
a do okolí hlavního nádraží se
znovu vrátil jakýsi klid a pořádek.
Podle některých informací kasino prostě a jednoduše zkrachovalo. To ale pro slušné lidi
není důležité, hlavně že je fuč.
V herně i jejím okolí se objevovaly ty nejpochybnější živly
mnohdy s kriminální minulostí,
takřka denně zde byl porušován
noční klid a vloni se zde dokonce i střílelo, když jeden ze
slušných občanů to už nevydr-

Na svém červnovém zasedání
schválili na žádost Povodí Moravy prostějovští zastupitelé
částku jednoho milionu korun
jako příspěvek na revitalizaci
Plumlovské přehrady. Konkrétně na pořízení chemického
přípravku PAX 18 a jeho následné aplikace do vodní nádrže.
Mezi přispivateli se objevil i
Olomoucký kraj, který odsouhlasil ještě dvojnásobnou částku.
Jaký je ovšem výsledek a ne-

žel a jal se hájit právo a pořádek se zbraní v ruce. "Je
pravda, že za dva roky, co bylo
kasino v provozu, jezdily naše
hlídky řešit různé přestupky na
nádraží mnohem častěji než
předtím. Scházela se zde skutečně opravdová "smetánka"
společnosti. Převážně pachatelé
krádeží, výrobci a překupníci
drog a další jim podobní. Myslím si, že v kasinu nebo ve výherních automatech tady
prohrávali peníze, které pochá-

zely většinou z trestné činnosti," uvedl Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.
Také on uzavření kasina uvítal.
"Zaplaťpánbůh za to! Podle
mého názoru by se tak mohlo v
Prostějově zrušit mnohem více
podobných zařízení. Konec kasina na nádraží má určitě i pro
nás velký pozitivní vliv, už tam
nejezdíme tak často a hlídky
tak můžeme směrovat do jiných míst, kde je jich potřeba,"
řekl Jan Nagy.
-mik-

sedlo Město Prostějov společně
s krajem někomu na lep? Povodí
Moravy totiž slibovalo aplikaci
PAXu 18 hned na začátku letní
sezony společně s dalšími opatřeními směřujícím ke zkvalitnění čistoty vody v přehradě. Jak
si ale každý z nás může všimnout, skutek utek! Do vody letos
nebylo proti sinicím aplikováno
ani zrníčko PAXu, naopak hygienici už začátkem června zakázali koupání v Plumlovské
přehradě.
Věnované miliony korun z kapes
daňových poplatníků tak zřejmě
teď někde leží
ladem místo toho,
aby byly k užitku.
Proč představitelé
Povodí Moravy a
politici zaštiťující
se ve svých volebních programech
čistitou přehrady
nedodrželi své
Přes obrovské plány letos Povodí Moravy neudělalo sliby? Odpovědi
pro čistou přehradu zhola nic. Kde je nyní milion budeme hledat
příští týden.-mikkorun věnovaný naší radnicí, to je ve hvězdách.

Zesláblý dudek

Věž
v
Moragru
šla
k
zemi
byl ZACHRÁNĚN
Strážníci prostějovské Městské policie se v posledních
dnech stávají častými zachránci všelijakého zvířectva. Nejinak tomu bylo i
minulý týden.

Poraněný a zesláblý dudek byl díky zásahu strážníků zachráněn

"Před desátou hodinou nám
bylo oznámeno, že v areálu
nové nemocnice se nachází
zraněný pták. Vyslaná hlídka
oznámení potvrdila. Jednalo
o zesláblého a pohmožděného dudka. Dudka se podařilo odchytit, poté byl
převezen na veterinární ambulanci, kde byl veterinářem
ošetřen. Poté byl pták převezen na naši služebnu, kde
si jej v odpoledních hodinách převzal pracovník z
Stanice pro handicapované
živočichy v Němčicích nad
Hanou," uvedl František
Horák z Městské policie v
Prostějově.
-mik-

S žalostným skřípáním se ve
středu dopoledne složila na
zem stará silážní věž v prostějovském Moragru ve Vrahovické ulici. Přesnými
chirurgickými řezy pomocí
autogenu ji složil specialista
na likvidaci železných konstrukcí Robert Výmola z
Pňovic s manželkou Ljubou
„Tohle je práce, která mě
baví. Člověk musí přesně
vědět, kde říznout a je potřeba pracovat rychle, aby
byla optimální spotřeba paliva. Toto je naše třetí velká

věž a myslím, že se složila
moc pěkně,„ řekl Večerníku
Robert Výmola.
Věž byla vysoká 22 metrů a
vážila 50 tun.
Druhým členem demoličního týmu a Výmolovým
nejlepším parťákem je jeho
třiatřicetiletá
manželka
Ljuba. S autogenem prý na
ni žádný chlap nestačí.
-mikRobert Výmola dobře ví, jak podobným kolosům "podříznout" nohy,
aby padly tam, kam mají.

Zadržení jako z akčního filmu
Bezpečnostní služba SIDA připravila past na zloděje

Zloději zatím nerušeně vybírají palety, které chtějí odcizit

Pracovníci bezpečnostní agentury SIDA už vybíhají z úkrytu

K zadržení dochází bleskově, chmatáci nemají šanci
Dne 12. července tohoto roku v nočních hodinách
došlo k zadržení pachatelů opětovných krádeží europalet v prostějovském průmyslovém podniku Za Olomouckou ulicí. Zadržení pachatelů provedli
pracovníci bezpečnostní agentury SIDA, kteří na
tehdy zatím nepolapitelné chmatáky připravili dokonalou past.
"Mohu potvrdit, že uvedeného dne ve 22.40 hodin zajistili
naši pracovníci zloděje europalet v jednom z průmyslových
podniků v Prostějově a to přímo při pokusu tyto palety odcizit," uvedl ředitel bezpečnostní agentury SIDA Jiří Netušil.
"Samotnému zadržení předcházela delší příprava, jelikož
palety se v tomto podniku ztrácely nepravidelně zhruba od
poloviny měsíce června. Proto bylo nutné předem zjistit
mechanizmus, jak ke ztrátám palet dochází, zda krádeže
provádí vlastní zaměstnanci podniku nebo cizí osoby a
jakým způsobem se ukradené palety dostávají ven z podniku. K tomuto účelu je ideální kamerový systém, který s
minimálními náklady a maximální spolehlivostí zajistí monitoring kritických míst," vysvětluje Jiří Netušil.
Dokončení na str. 2
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Nadávali ženě
Kolem třiadvacáté hodiny přijali strážníci telefonické oznámení od ženy, že na hřišti u domu
mládež ruší noční klid. Hlídka
na místě zjistila dva sedmnáctileté mladíky. Ti uvedli, že oni
nikoho nerušili a ostatní kamarádi před chvilkou odešli. V přítomnosti hlídky zde byl klid. Za
malou chvilku však oznamovatelka volala znovu, že ji mladíci
zahlédli v okně a údajně ji měli
napadnout. Část party byla dle
oznamovatelky poschovávaná
v okolí. Hlídka se vrátila zpět na
místo, zde se nacházelo několik
dalších osob. Ty strážníci předali rodičům. Napadení oznamovatelky mělo spočívat v tom, že
když se při odjezdu hlídky vyklonila z okna, někdo ji z přítomné mládeže měl nadávat. S
oznamovatelkou byly dohodnuty častější kontroly hřiště z
důvodu narušování veřejného
pořádku ze strany mládeže, která se zde schází.

Zastávky u rybníka se opraví

Vzpomene si město i na tu v Kostelecké ulici?
Zřejmě na nátlak občanů a
četné stížnosti zareagovala
prostějovská radnice velice
rychle. V co nejkratší době
hodlají radní investovat velké
peníze do totální rekonstrukce
dvou autobusových zastávek v
Drozdovické ulici v bezprostřední blízkosti rybníka. Ještě
tento rok by tedy obě zastávky
měly získat glanc hodný 21.
století.
"Dnes se už jedná o poměrně
jednoduchý problém. Rada
města s definitivní platností rozhodla, že se v tomto případě nebudeme pokoušet o získání
žádné dotace na úhradu nákladů
s tím spojených, ale částku urče-

nou v rozpočtu ve výši 2,6 milionu korun okamžitě uvolníme a
tyto peníze budou ještě letos proinvestovány. Takže ještě v roce
2009 budou upraveny obě zastávky u rybníka," sdělil na úvod
Miroslav Pišťák, místostarosta
města. Podle radních se s rekonstrukcí obou zastávek začne co
nevidět. "Neříkám, že to bude
ještě v srpnu, ale každopádně
chceme, aby na začátku Drozdovic byly do prosince letošního
roku postaveny zbrusu nové zastávky. Například zálivy jsou
dnes již naprosto nevyhovující a
na základě požadavku dopravní
policie budou umístěny trochu
jinak. Zastávku blíže k rybníku

S krumpáčem do domu
Pár minut po desáté hodině bylo na tísňovou linku 156 přijato
oznámení od muže, že na ulici
Za Olomouckou v objektu určeného k demolici se pohybují
osoby, které mají v ruce krumpáč a odnášejí ocelový šrot.
Oznamovatel měl obavu, aby se
osoby nedopouštěly nějakého
protiprávního jednání. Hlídka
na místě našla čtyři občany. Ti
řekli, že mají povolené z rumiska vytáhnout staré železo a mohou si ho vzít. Operačním střediskem městské policie byla
kontaktována odpovědná osoba za areál, která o ničem nevěděla a nikdo žádné povolení nedostal. Osoby přistižené na místě odmítly železo vrátit zpět na
místo. Na místo bylo přivoláno
nákladní vozidlo, které staré železo i dvoukolák odvezlo na služebnu městské policie. Jelikož
došlo k podezření ze spáchání
přestupku proti majetku, byl občanům ocelový šrot a vozík,
který byl použit ke spáchání
přestupku, odebrán. Celá věc
včetně odebraných věcí byla
předána správnímu orgánu k
dořešení.

Honila zlodějíčky
Před sedmnáctou hodinou bylo
přijato telefonické oznámení od
ženy, že když jela na jízdním
kole po Dolní ulici, odcizily jí
děti z košíku kabelku. Ona jela
za nimi a když je doháněla, malí zlodějíčci kabelku odhodili a
utekli. Oznamovatelka si kabelku vzala zpět, nic se jí neztratilo,
ale byl to pro ni šok a věc chtěla
nahlásit. Na místo se dostavila
hlídka, která oznámení potvrdila. Vzhledem k tomu, že se jedná o neznámého pachatele, byla
odkázána k podání oznámení
přímo na Policii ČR.

Kauza postřeleného Lakatoše
Zastávky u drozdovického rybníka získají ještě letos nový háv. Konečně!

V době mezi šestnáctou a sedmnáctou hodinou strážníci prováděli kontrolu hlavního vlakového a autobusového nádraží.
Hlídka si všimla osmadvacetiletého muže, který se již na autobusovém nádraží nacházel
před třemi dny. Při minulé kontrole bylo z dokladů zjištěno, že
muž je zbaven svéprávnosti k
právním úkonům.Tehdy muž
uváděl, že čeká na autobus a odjíždí domů. Vzhledem k tomu,
že se neustále nacházel na této
autobusové zastávce a domů
nejel, vzniklo důvodné podezření, že se může jednat o osobu
hledanou či pohřešovanou policií. Při ověřování totožnosti bylo skutečně zjištěno, že osmadvacetiletý muž je hledaný a
proto byl předveden na Policii
ČR.
O půlnoci strážníci vykonávali
autohlídku v centru města. V
ulici Rejskova spatřili osobní
vozidlo, které jede v jednosměrné ulici v protisměru. Hlídka řidiče zastavila na ulici Vápenice.
Strážníci vyzvali řidiče k předložení dokladů potřebných k řízení vozidla. Pětadvacetiletý řidič uvedl, že u sebe žádné doklady nemá. Z tohoto důvodu
byla na místo přivolána Policie
ČR. Následně bylo zjištěno, že
řidič má opakovaně vysloven
zákaz řízení motorových vozidel, který porušil. Věc si převzala Policie ČR k dalšímu šetření.

jsem v patnácti měla chlapce,„
přiznala bez skrupulí. A pak že je
dnes jiný. Ba ne, možná jedině v
Koho chleba jíš…
tom, že se s tím nedělají takové
„Hned bych jim to jel vysvětlit, drahoty. I když – kdo ví, kdyby
jakou dělají chybu,„ durdil se di- se babička rozpovídala…
stributor rychlých půjček, který
ovšem zrovna končí a dává se do Na výlet
služeb jiných finančníků, kteří „Kolik let jsem se tam chystal,„
naopak lidem vštěpují, jak jen dí- přiznal taťka, který pro své ratoky jim ušetří. Co na tom, že ještě lesti vymyslel prázdninový výdonedávna byl také tím, co své let. A ejhle. Když se konečně k
klienty přiváděl potenciálně na Brněnské přehradě vypravili,
buben a přesto je přesvědčoval o kde nic tu nic. Po dlouhých desevýhodnosti takových úvěrů. Pro- tiletích je vypuštěná a zrovna se
stě – čo bolo, bolo. Že by nena- trefili… Ovšemže. Kdo se může
dálé prozření?
za pár let pochlubit, že byl na
Pryglu zrovna když se dalo projít
Letní lásky
po dně suchou nohou? Takovou
„Vidíte, má patnáct let a už má velikánskou kaluž viděl kdekdo,
děvče,„ pyšnila se babička nad ale její dno určitě ne každý. Možzapálenými lýtky svého vnuka. ná nakonec na první pohled ne„To je ta prázdninová láska. Taky povedený výlet docení. –MiH-

Vidìno - Slyšeno

pokračovala u Krajského soudu

Předali hledaného

Jezdil načerno
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Vzpomene si město i na zastávku v Kostelecké ulici, kde se lidé při deštivém počasí brouzdají v blátě a loužích?

samozřejmě zbavíme zabudovaných panelů, které pochopitelně
působí nevábně. Upravíme nejenom zastávky, ale mluvím i o rekonstrukci okolních chodníků. A
pokud si dobře vzpomínám, v
projektu se pamatuje i na výstavbu ostrůvku pro chodce
uprostřed zdejší silniční komunikace. To proto, aby zde chodci
přecházející vozovku byli ve větším bezpečí," dodal Miroslav
Pišťák.
"Konečně tady budou stát regulérní zastávky. Jak určitě spousta
z vás potvrdí, jejich současný
stav dávno neodpovídá době. Na
nástupišti u rybníka jsou zvednuté panely, ze kterých čouhají
dráty a určitě tady chybí i čekárna a lavičky. Výše uvedená
investice by měla zkulturnit celé
okolí," dodal ještě druhý z místostarostů Pavel Drmola.
Nám však nešlo do hlavy, proč
město přikročilo k této investici, když se zanedlouho začne

realizovat projekt celkové revitalizace drozdovického rybníka,
která počítá i s rekonstrukcí
okolních komunikací. "Kdepak,
toto není součást plánované revitalizace rybníka. Na tu jsme
požádali o dotaci fond životního prostředí a nejsem si jistý,
zda by se tato dotace vztahovala
i na rekonstrukci autobusových
zastávek. Na toto máme dostatek svých finančních prostředků, takže nemusíme na nic
čekat," vysvětlil starosta Jan
Tesař.
Shodou okolností nám minulý
týden jedna ze čtenářek poslala
fotografie jiné autobusové zastávky z Kostelecké ulice. Ta již
také pamatuje minulý režim a
hlavně při deštivém počasí
abyste si při čekání na autobus
vzali na nohy holínky. Kaluže a
bahno nesvědčí o tom, že by se
psal rok 2009! Vzpomene si
město i na tuto zastávku ve svých
investičních plánech?
-mik-

Zadržení jako z akčního filmu

Bezpečnostní služba SIDA připravila past na zloděje
Dokončení ze str. 1
"V obdobných případech je
vhodné instalovat takový
systém skrytě, třeba i nad
rámec již stávajícího kamerového systému, aby nedošlo k
vyzrazení prováděných záznamů. Přesně tak bylo postupováno i v tomto případě.
Zhruba po 14 dnech záznamů
a jejich vyhodnocení byla většina otázek zodpovězených a
mohli jsme přistoupit k vlastní
realizaci zadržení pachatelů.
Věděli jsme, kudy pachatelé
přicházejí, jak se v objektu pohybují a zhruba i časový úsek,
kdy krádeže provádějí. Proto
jsme mohli přistoupit k závěrečné fázi a to zadržení pachatelů. Do objektu jsme museli
nasadit naše zaměstnace, kteří
budou připraveni a schopni
pachatele zadržet. Tato fáze
obdobných opatření je vždy
nejsložitější a nejdražší. Jedná
se o speciálně vyškolené a vycvičené bezpečnostní pracovníky, kteří se v objektu

Èerná kronika
Ledvinka s doklady
Neznámý pachatel se vloupal
do nákladního vozidla zaparkovaného v Prostějově na ulici
Českobratrská a odcizil ledvinku s doklady a platebními
kartami. Škoda byla vyčíslena
na 6 500 korun.

Okradli lékaře
Z osobního vozidla značky
Škoda Favorit odcizil neznámý pachatel lékařskou tašku s
glukometrem, tonometrem,
ampuláriem pro základní péči
a dalšími věcmi. Vozidlo bylo
zaparkované v Prostějově na
Husově náměstí. Způsobená
škoda činí 9 950 korun.

Lapka u hřbitova
V obci Olšany u Prostějova se
neznámý pachatel vloupal do
motorového vozidla zaparko-

pohybují skrytě a vždy jsou
nasazováni nad rámec běžné
vrátní a strážní služby. Tím
máme zajištěno, že i když pachatelé monitorují pohyb vrátného po objektu, aby se mu
vyhnuli, jsou zde další naši
pracovníci, o kterých pachatelé nevědí. Pak již stačilo
pouze pár dnů čekat, dokud si
zloději nepřišli pro další část
svého lupu. V okamžiku, kdy
si chystali palety k odcizení,
došlo k bleskovému zásahu
našich pracovníků a jejich zadržení. Ti byli neprodleně předáni Policii ČR a čeká je
spravedlivý trest i za předchozí krádeže." dodal Jiří Netušil.
"Obecně k ostraze průmyslových objektů je nutné dodat, že
podle posledně zveřejněných
statistik pojišťoven narůstá
počet krádeží v průmyslových
objektech, a co je nejhorší,
prudce stoupá podíl vlastních
zaměstnanců na krádežích.
Obrana a ochrana proti tako-

vým jevům je velice složitá,
protože tito (domácí) zloději
mají volný přístup k majetku
svých zaměstnavatelů, jejich
pohyb po objektu není často
nikterak omezen a velmi dobře
znají prostředí. Domnívat se,
že vše vyřeší vrátní služba při
kontrole na výstupu z objektu,
popřípadě obchůzková služba
po objektu, by bylo naivní a
nebezpečné. Proto, zvláště v
této krizové době, doporučujeme nepodceňovat ostrahu
majetku a využívat moderních
nadstavbových částí fyzické
ostrahy, jako jsou kamerové
systémy (i přes potíže a neadekvátní reakce, které plodí Úřad
pro ochranu osobních údajů inu je to Úřad) a elektronické
zabezpečovací systémy napojené na pult centrální ochrany.
Jelikož osobně předpokládám
v budoucnu značný pohyb pracovních sil na trhu práce, je žádoucí před přijetím nového
pracovníka provést alespoň základní bezpečnostní prověrku,

spočívající v kontrole výpisu z
rejstříku trestů, registru dlužníků a dalších přístupných
zdrojů. Při výběru bezpečnostní služby, zajišťující
ostrahu majetku je dobré si
ověřit její velikost, dobu působení na trhu, technické a personální možnosti. Jelikož při
ostraze majetku se jedná většinou o dlouhodobé a důvěrné
vztahy, vždy se vyplatí nedat
pouze na písemnou nabídku
dodávky bezpečnostních služeb, ale osobně navštívit sídlo
bezpečnostní agentury, nechat
si ukázat v jakém prostředí a na
jakých technologiích provádí
dálkovou ostrahu objektů formou pultu centrální ochrany a
kamerovými systémy, co může
nabídnout do budoucna (při
zlepšování systému ostrahy,
prověřování osob ap). Ta
chvíle věnovaného času při výběru bezpečnostní služby se
jistě vždy v budoucnosti vyplatí." dodal na závěr Jiří Netušil.
-mik-

vaného na parkovišti před
hřbitovem a odcizil pánskou
koženkovou příruční tašku s finanční hotovostí, osobními
doklady poškozeného a doklady od osobního motorového
vozidla. Majiteli vznikla škoda
23 300 korun.

50 126 korun. Poškozením zařízení vznikla další škoda za 3
000 korun.

nil osobního motorového vozidla, které měl majitel zaparkované v obci Plumlov. V
průběhu šetření bylo vozidlo
vypátráno odstavené v obci
Mostkovice na parkovišti u
letního kina. Vozidlo bylo
poškozené a byly z něj odcizeny osobní věci, věci povinné výbavy a autorádio. Majiteli vznikla škoda 10 600 korun.

Peníze a doklady

Do neuzamčeného vozidla zaparkovaného u čerpací stanice
na Petrském náměstí vnikl neznámý pachatel a odcizil pánskou peněženku s finanční hotovostí a doklady. Způsobená
škoda činí 5 500 korun.

Neznámý pachatel se vloupal
do vozidla zaparkovaného v
Prostějově před domem na ulici Za Kosteleckou a z vozidla
odcizil pánskou peněženku s
finanční hotovostí, doklady,
profesním průkazem, platební
kartou a mobilním telefonem.
Dále pachatel odcizil peněženku s daňovými doklady. Způsobená škoda činí 31 100 korun.

Vybílil prodejnu

Kola z garáže

Neznámý pachatel po vypáčení kovových dveří prodejny v
obci Otinoves vnikl do objektu
a odsud odcizil monitor LCD,
cigarety, alkohol, zubní pasty,
žárovky a mražené zboží. Celková škoda, která vznikla odcizením zboží, byla vyčíslena na

Neznámý pachatel se vloupal
do garáže na ulici Moravská v
Prostějově a odcizil dvě horská
jízdní kola. Majiteli vznikla
škoda 33 120 korun.

Kradl u benzínky

Vozil se a kradl
Neznámý pachatel se zmoc-

Velká kořist
Neznámý pachatel se vloupal
do vozidla značky Škoda Octavia zaparkovaného v Brodku u Prostějova před místním
hřbitovem. Z vozidla odcizil
pánskou koženou aktovku,
ve které byly uloženy obchodní písemnosti, osobní
doklady a peněženka s finanční hotovostí. Odcizením
věcí a poškozením vozidla
byla způsobena škoda ve výši 122 520 korun.

Kordon policistů opět odděloval dva tábory olašských Romů
na nádvoří Krajského soudu v
Brně. Kauza znepřátelených
klanů, která začala sporem o
věno a skončila v Prostějově
únosem, bitkou a střelbou, se
sem totiž vrátila. Už loni se zpovídalo pět Olachů z pokusu o
vraždu a ublížení na zdraví.
Jeden z nich se k soudu vrátil.
Proces byl odložen na 28. srpna.
Případ obžalovaného Ladislava
Daniše z ostravské větve olašských Romů do Brna vrátil
Vrchní soud v Olomouci. Původní patnáctiměsíční trest se odvolacímu soudu zdál nízký.
Daniš totiž podle obžaloby kvůli
sporu brněských a ostravských
Romů postřelil Josefa Lakatoše.
Hrozilo mu až 15 let za pokus o
vraždu.
Sám Lakatoš i jeho žena potvrdili, že zbraň držel právě Daniš.
Těsně před rozsudkem ovšem
Lakatoš zvaný Pepíček vše odvolal s tím, že už si nic nepamatuje. „V této části je nutné doplnit
dokazování,„ vysvětlil mluvčí
vrchního soudu Petr Angyalossy.
Helena Lakatošová, manželka
postřeleného Lakatoše, včera u
soudu znovu zopakovala, že jim
ostravští Olaši vyhrožovali, aby
odvolali, že po jejím muži Ladislav Daniš střílel. „Volali nám, že
za tu střelbu zaplatí milion nebo
dva, že se s námi vyrovnají, abychom to na Daniše neříkali, aby
nemusel jít sedět. Vyhrožovali
taky, že nás všechny vypálí a naši
rodinu vyvraždí.„
U soudu znovu vypovídal také
postřelený Josef Lakatoš. „Mám
už těchto otřesů dost, nechci se k
tomu vracet, opravdu nechci vypovídat.„

Soudce pak Lakatoše několikrát
poučil, že jako svědek vypovídat
musí a vyjmenoval mu i důvody,
kdy svědeckou výpověď může
odepřít. Lakatoš to nejdřív udělal,
po opakovaných poučeních však
připustil, že takové důvody nejsou a znovu potvrdil to, co dříve
sám odvolal. „Pokud bych měl
říct pravdu, bylo mi vyhrožováno, abych se udobřil a neobviňoval ty lidi, abych změnil
výpověď,“ řekl Lakatoš.
Verdikt ani minulý týden nepadl.
Soudce proces odročil na 28.
srpna. „Pokusíme se předvolat
další svědky. Jako důkaz budou
promítnuty i televizní záznamy
toho, co se dělo v budově soudu
loni v průběhu předchozího hlavního líčení,“ uvedl soudce Jiří
Stýblo.
-mik-

Celá soudní kauza začala
vloni v Prostějově. Také
tehdy bylo před budovou soudu i uvnitř
pořádně živo a znesvářené klany Romů
museli uklidňovat uniformovaní příslušníci justiční stráže a policie.

Ztráty a nálezy mají nový

přírůstek: ROHLÍKY!
Tak to tady ještě nebylo! Velice zajímavým kuriózním přírůstkem se
mohou pochlubit pracovníci oddělení ztrát a nálezů na městském
úřadě. Do jejich úschovy jim přibylo pět přepravek plných rohlíků.
A jak k nim přišli? Dovezli jim je
strážníci!
"Předminulý víkend krátce po
osmé hodině na ulici Újezd vypadlo z projíždějícího vozidla nezjištěné pekařské firmy pět
přepravek s rohlíky, které se vysypaly na vozovku. Řidič si události
nevšiml a pokračoval v jízdě.
Oznamovatelka před nahlášením
události na městskou policii rozsypané rohlíky posbírala do přepra-

vek. Strážníci pak přepravky s rohlíky převezli na služebnu. Nepodařilo se nám však zjistit, komu
nalezené přepravky s pečivem
patří," uvedl František Horák z
Městské policie v Prostějově. I začalo se vyšetřovat. Ovšem s nevalným výsledkem. "Z těchto důvodů
strážníci kontaktovali místní pekárny s odkazem na nález přepravek s pečivem. Do pondělí si pro
nález nikdo nepřišel, takže byl předán na ztráty a nálezy Městského
úřadu Prostějov," vysvětlil František Horák.
Teď už jsou rohlíky zralé tak akorát na strouhanku, přesto je jejich
budoucnost nejasná.
-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...
Marie Pilařová 1919 Prostějov Věra Pátková 1925 Prostějov
Vlastimil Müller 1937 Smržice Marie Čížková 1919 Prostějov
Alžběta Trnečková
Františka Sekaninová
1925 Prostějov
1931 Prostějov

Pohøby v tomto týdnu
Středa 5. srpna 2009
Jarmila Řezníková 1923 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Ing. Jozef Ivo Novák 1942 Olomouc 12.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 6. srpna 2009
Marie Staňková 1913 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Sobota 8. srpna 2009
Jarmila Kolářová 1920 Buková 14.00 kostel Protivanov
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Sedlo to jak na HRNEC! Vandalský čin přímo k vzteku!

Most přes Hloučelu je na místě

Po zhruba hodině doputoval patnáctitunový ocelový kolos z DT Mostárny až
k samotnému místu určení. Bravo šofére!

Jeřábník byl také přesný jak švýcarské hodinky. Šestadvacet metrů dlouhý a tři metry široký most pomaličku sunul k připraveným betonovým pilotům.

V úterý časně ráno se městem
plížil zajímavý nadměrný náklad. Z areálu DT Mostárna
vyjel zhruba ve čtyři hodiny
ráno speciální tahač vezoucí
patnáctitunový ocelový most.
Cílem této dopravy byl biokoridor Hloučela za Kosteleckou ulicí.
Město před časem začalo budovat cyklostezku, která by již
brzy měla propojit Prostějov s
Kostelcem na Hané. Komunikace jsou již z větší části hotovy, zbývalo už jen dokončit
přemostění přes říčku Hloučelu.
Kolos se městem proplížil asi
za hodinu, k žádným dopravním komplikacím nedošlo.
Řidič bravurně zvládl všechny
nástrahy i přesto, že z Olomoucké ulice až k ulici bratří
Čapků musel s šestadvacetimetrovým nákladem couvat!
Kolem deváté hodiny pak jeřábník přesunul most ze speciálního vozidla na již připravené
betonové piloty, a to prosím s
milimetrovou přesností. Dílo se
podařilo dokonale a tak k celkovému zdárnému dokončení
cyklostezky nebrání už nic v
cestě. Cyklisté mohou nový
most otestovat už za pár týdnů,
kdy by cyklostezka měla být
slavnostně otevřena.
-mik-

Zarážející případ řeší Policie z Němčic nad Hanou

Není divu, že majitel poničeného dodávkového auta je značně rozezlen. Nejenom že utrpěl škodu, ale další patálie drásající jeho nervovou soustavu teprve nastanou.
V noci ze soboty 25. července
na neděli 26. července došlo v
obci Skalka, kde právě probíhala taneční zábava, k
události, nad kterou zůstává
rozum stát. Během hudební
produkce mi zatím neznámý
vandal poničil osobní vozidlo
Fiat Doblo tím, že se rozhodl
zatancovat si na jeho střeše.
Ironií osudu jsem na této akci
jako DJ hrál a staral se tak celý večer o zábavu návštěvníků
diskotéky v místním lázeňském parku.
Zřejmě pro tuto osobu nedostačujícím způsobem, což ovšem mohla řešit osobním rozhovorem a
nebo naopak tak dobře, že chtěla
tancovat ve výšinách. Zarážející
na tomto případu je, že podle velikosti a tvaru otisků bot se zřejmě
jednalo o osobu „něžného„ pohlaví a menšího vzrůstu, která
musela prokázat obrovskou horolezeckou zkušenost, neboť zmiňované vozidlo patří do kategorie
dodávek a tím pádem je dosti vysoké. Podle předběžných zjištění
se dokonce viník pokoušel, nebo
se mu i povedlo vylézt přes zadní
část vozu, tedy po rovné stěně
dveří, přes kliku na střechu, kterou promáčknul a po předvedených tanečních kreacích se jal
slézt z vozidla přes přední sklo a
kapotu na zem. Tím, že nejprve
navštívil rozblácené políčko
ovšem nejen zanechal na kapotě a

střeše stopu podrážky, ale hlavně
kamínky obsaženými v blátě poškrábal i její lak a čelní sklo. Při
slézání zřejmě zapůsobila i hladina alkoholu v krvi, protože viníkovi podjely nohy a tak se snažil zachytit radiové antény na střeše, kterou ulomil.
Vznikla mi tak na vozidle škoda
vyčíslená na více než pět tisíc korun a tím pádem toto počínání není přestupkem, ale trestným činem poškozování cizí věci a při
dopátrání viníkovi hrozí nejen vymáhání finanční částky od pojišťovny, ale třeba i cesta za mříže,
kde bude moci projevit odvahu a
sílu, kterou si dokazoval na nevinném vozidle, které se nemohlo
bránit jeho počínání!

Pár slov k zamyšlení

Jsou opravdu nutné tyto „hrdinské„ činy? Stojí opravdu tohle dokazování nebojácnosti kamarádům za způsobenou škodu?
Proč se člověk, který se chystá
spáchat tuhle „frajeřinu„, nedokáže vžít do kůže toho, komu tím
způsobí potíže? Určitě by si rozmyslel tak konat, protože si myslím, že ani jemu by se nelíbilo,
kdyby našel své vozidlo či jiný
majetek, za které utratí těžce vydělané peníze, v takovém stavu.
Možná si ten člověk říká, že mi to
zaplatí pojišťovna, ale já bych mu
doporučil, ať si zkusí, co je to za
běhání a telefonování od instituce

k instituci. Nehledě na to, že v
dnešní těžké době, kdy člověk šetří každou korunu, protože platy
tu nejsou z nejvyšších a nikdo nezná dne ani hodiny, kdy může přijít o zaměstnání a tedy zdroj příjmu. Mnozí ani své auto proti tomuto nemají pojištěno a platí jen
zákonné pojištění nařízené
státem.
Když opomenu fakt, že pojišťovna ani nezaplatí plnou částku skrz
amortizaci a tudíž poškozený už
tady doplácí na něčí hloupost, tak
časem stráveným vyřizováním za
lidskou nevychovanost doplácí
podruhé. Většinou si musí vzít
volno i v zaměstnání, protože v
pojišťovacích nebo i leasingových společnostech pracují
přesně v tu samou dobu co poškozený. Také policie s vámi sepíše
protokol jen v pracovní době. Další časová a tedy i finanční ztráta
(protože čas jsou peníze) nastane,
když po ohledání likvidátorem
škod, který pochopitelně nepřijde
v ten samý den, musím auto
zavézt do servisu, protože i tam
mají stejnou pracovní dobu co já.
Pak se auto opraví a začíná se počítat další čas, kdy musím, pochopitelně ve své pracovní době, vůz
vyzvednout, zaplatit, zavést fakturu za opravu na policii a zároveň
na pojišťovnu. Naštěstí na tyhle
úkony po opravě už mi stačí jeden
den a když to dobře půjde i půl
dne na rozdíl od těch před opra-

vou. Pak čekám několik dní, než
mi pojišťovna proplatí škodu a
modlím se, aby mi dali co nejvíc.

Poučení na závěr

Shrňme si to závěrem. Nějaký
chvilkový frajer, jehož hrdinský
čin je stejně v partě záhy zapomenut, mi způsobil rozhodně déle trvající problémy než vzpomínka
na jeho „chvilku slávy„. JÁ doplácím za amortizaci u pojišťovny, JÁ protelefonuji a projezdím
pohonné hmoty lítáním s papíry,
JÁ budu 14 dní bez auta, které potřebuji ke své práci, protože tolik
času bude trvat oprava, JÁ budu
muset zaplatit za půjčení náhradního vozidla, protože tato událost
jde z havarijního pojištění a zápůjčka se vztahuje jen na škodu ze
zákonného, JÁ strávím spoustu
volného a naplaceného času běháním a zařizováním a přitom
jsem JÁ nic neprovedl. Možná by
nebylo špatné promluvit se svými
dospívajícími dětmi nacházejícími se v pubertě o vandalismu,
protože je ho kolem nás čím dál
víc a nezapomeňte na tu nejdůležitější věc! To, co se stalo mě, se
může stát i vám a věřte, že čím víc
to podceníte nebo čím dál nad tím
mávnete rukou, tak tím spíš se to
přihodí právě vám. Nepřeji nikomu nic zlého, ba naopak bych přál
lidem, co dělají tyto věci, aby dospěli a zauvažovali nad svým jednáním!
Roman Škop

Zakáže město pít alkohol na veřejnosti?
Už sedí! Teď už zbývá dodělat jen pár maličkostí a cyklisté ho budou moci brzy otestovat.

V hledáčku policie i dva neplatiči alimentů
Prostějovská policie vyhlásila
další celostátní pátrání po třech
mužích, kteří se vyhýbají vyšetřování své trestné činnosti.
Dva z nich byli již dokonce odsouzeni, ale skrývají se před nástupem trestu vězením. Strážci
zákona spoléhají na osvědčenou pomoc veřejnosti při jejich
zatčení.
PAVEL PETRŽELA se narodil
18. října 1971 a
trvalé bydliště
má hlášeno v
Norské ulici číslo 3 v Prostějově. Na hledaného vydal
Okresní soud v Prostějově příkaz
k zatčení pro trestný čin zanedbání povinné výživy. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 33 do 35
let, měří mezi 175 až 180 centi-

Pohledem shora
Pohledem shora

metry, má hubenou postavu, šedomodré oči a hnědé vlasy.
ALEŠ DANIEL se narodil 27.
ledna 1988 a trvalé bydliště má
hlášeno v obci
Dobromilice
číslo 140 v okrese Prostějov. Na
hledaného vydal
Okresní soud v Prostějově příkaz
k dodání do výkonu trestu odnětí
svobody do nejbližší věznice pro
trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
20 do 25 let, měří mezi 180 až 185
centimetry, má střední postavu a
černé krátké vlasy.
LUBOMÍR SALAVA se narodil
24. června 1974 a trvalé bydliště
má hlášeno v obci Čehovice číslo
16 v okrese Prostějov. Na hle-

daného vydal
Okresní soud v
Olomouci
příkaz k dodání
do výkonu trestu odnětí svobody do nejbližší
věznice pro trestný čin zanedbání
povinné výživy. Jeho zdánlivé
stáří je 35 let, měří 180 centimetrů, má střední postavu, modré oči
a hnědé krátké vlasy česané dozadu. Nejčastěji nosí motorkářské
oblečení a čepici s kšiltem.
Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv
oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo Službu kriminální
policie a vyšetřování v Prostějově
na tel. číslo 974 781 326. -mik-

ZASE BUDE LÍP

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ak se to všechno na nás nějak hrne. A vždycky se počítá do tří. Máme
vybráno? Kéž by! Finanční krize. Zaklínadlo, před kterým neutečeme. Ať už je skutečná, nebo zneužíváno ve virtuálním kontextu. To dnes už asi nikdo nedokáže rozlišit. Škoda. Je ale zjevné, že v
patřičných kruzích se docela hodí. Prasečí chřipka. O jéje. To, co napřed vypadalo docela nevině a ve srovnání s nedávnou ptačí chřipkou vcelku pitoreskně,
alespoň co se týče počínání redaktorů naší komerční televize, kteří nakonec za prasečí pitvoření dostali možná taky trochu pokrytecké vyhazovy, nakonec získává obludné rozměry. Odborníci nabízí srovnání se španělskou chřipkou, která v roce 1918 zabila na světě
100 milionů infikovaných. Můžeme se konejšit tím, že dnešní věda je už skoro o 100 let
dál, ale i tak. Říká se, že vše zlé přichází vždycky třikrát. Dá se za to považovat i povodně,
které nás už od přelomu jara a léta sužují? Nebo je to jenom takový bonus pouze pro nás
a měli bychom vyhlížet jinou globální ránu? Docela šílené pomyšlení. To, co jsme znali z
dějepisu, případně z dějepravné literatury, najednou dostává reálný rozměr. A vůbec ne
pravěký. Konec první světové, hospodářská krize 30. let… Dá se s tím nějak bojovat? Čeho bychom se měli v tomto kontextu obávat? Paralely existují, kacířské je ale domýšlet.
Kdo mě zná, zajisté mě nemůže pokládat za nějakého zkázozvěsta, i přes všechny životní
peripetie se snažím vždy vidět sklenici napůl plnou. I teď vzdor krizovým scénářům
věřím, že opravdu zase bude líp, že každý špatný den je i tak o den blíž k tomu lepšímu.
Ale rozhodně bychom si měli dobře zapamatovat, co všechno se může stát…!

T

Radní budou zkoumat i přísnější metr na rušení nočního klidu
Obyvatelé Prostějova si budou
muset dát pozor, kde popíjejí alkohol a zda neruší noční klid
třeba hlasitou hudbou. Městští
radní se nyní rozhodli, že si nechají zpracovat analýzy, jak by
vyhlášky o pití alkoholu na veřejných prostranstvích a o nočním klidu mohly vypadat. Obě
nařízení by mohla začít platit ještě v letošním roce.
„Nejde o to, že bychom s rušením
nočního klidu měli zrovna v poslední době nějaké zvláštní problémy, ale vnímáme to, že celá
věc není dostatečně ošetřená. Městská policie sice má jakési orientační měřidlo hluku, ale její pravomoci jsou diskutabilní a při
projednávání přestupku by takové měření použít nešlo.
Oprávnění měřit hluk má hygienická stanice. Proto jsme se rozhodli, že si necháme vypracovat
rešerše, jak tuto záležitost řeší
ostatní města a podle toho se pak
zařídíme,„ vysvětlil Jan Tesař,
starosta Prostějova.
Stížnosti se podle něj v poslední
době objevily například při večerních koncertech na veledromu, o
čemž jsme nedávno sáhodlouze
informovali. Hlasitá hudba byla
slyšet v celé západní části našeho
města, kdy od hlasité muziky z pořádaného rockového festivalu ještě ve tři hodiny ráno lidem drnčela v bytech okna a parapety.
Podobné to bude s vyhláškou o
popíjení alkoholu na veřejných
prostranstvích. „Vyhláška zcela
jednoznačně stanoví místa, kde to
je striktně zakázané. Obě vyhlášky budou sloužit k upřesnění
pravidel například pro městskou
policii, jak případné problémové
akce a záležitosti kvalifikovaně řešit,„ podotkl Miroslav Pišťák,"
místostarosta města. Vyhlášku o
rušení nočního klidu již Prostějov
v minulosti měl, tehdejší okresní
úřad ji však zrušil, protože odporovala zákonu. „Právě proto se
chceme podívat do jiných měst,
jak to tam vypadá. Nemá cenu
schválit vyhlášku jen proto, aby-

chom ji měli, ale aby opravdu k
něčemu byla. Bude to ještě dost
práce,„ dodal starosta Jan Tesař.
-mikZakázat pití alkoholu na veřejnosti by nebylo od věci. Určitě bychom
pak viděli daleko méně takových odpudivých obrázků. Hlavně bezdomovci si z
veřejných míst dělají často nálevny a
pak noclehárny...
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Bude Knížecí dům kulturní památkou?
Ministerstvo kultury zahájilo
z podnětu Městského úřadu
Prostějov řízení o prohlášení
domu na Pernštýnském
náměstí číslo 7 kulturní památkou.
Prostějovský měšťanský dům tzv. Knížecí dům - na Pernštýnském náměstí je výrazným architektonickým prvkem prostějovské městské památkové zóny
a leží v těsném sousedství několika kulturních památek (prostějovského zámku, sokolovny,
Masarykovy školy a domu č. p.
178 – Pernštýnské nám. č. 6).
Bohatě členěná průčelní fasáda
domu je pojata v historizujícím
neorenesančním stylu. Z nárožní části objektu vystupuje válcový arkýř s cibulovitou střechou s lucernou. Rizalit ústředního schodiště s velkými obdélnými okenními otvory má v horní části dochovanou vitrážovou
výplň. Výrazné jsou také vstupy
do bytů s bohatým profilováním, původními skly a mřížemi. Fasády ve dvorní části jsou
převážně hladké. Člení je okenní otvory orámované jednoduchými šambránami a pavlačemi. Na severní straně k rizalitu
přiléhá zajímavá konstrukce tzv.
popelového výtahu, procházejícího skrze jednotlivá patra až
do sklepní části.
Knížecí dům lze i díky osobě
svého architekta zařadit mezi
výrazné a velmi hodnotné stavby, a to nejen v rámci zástavby
realizované v městě Prostějově.
Objekt na dané parcele je doložen již na vyobrazení z roku
1728. Dříve se předpokládalo,
že stavbu projektoval Rudolf
Konečný, ale jednalo se pouze o
provádějícího stavitele, neboť
vlastním projektantem byl vídeňský architekt Max Fleischer,
který společně s Rudolfem Konečným plány také signoval.
Slavný vídeňský architekt, prostějovský rodák evropského
významu Max Fleischer, se narodil v Prostějově 29. 3.1841. Po

absolvování reálky v Olomouci
vystudoval architekturu na vídeňské technice. Byl vynikajícím
studentem a proslul později zejména jako autor synagog a hrobek na židovských hřbitovech.
V samotné Vídni stály až do období nacismu čtyři jeho synagogy, na území naší republiky to
pak byly synagogy v Českých
Budějovicích, Pelhřimově a
Brně, je i autorem plánů k velké
plzeňské synagoze, jejíž základní kámen byl položen roku
1888. Dnes u nás můžeme vidět

na vlastní oči už jen dvě obřadní
síně postavené podle jeho projektů (Tovačov 1889, Mikulov
1898). Obě tyto budovy byly
projektovány v eklektickém
klasicizujícím slohu. Kromě
těchto sakrálních staveb Max
Fleischer navrhl i mnoho civilních objektů, například budovu
dívčího sirotčince v XIX. vídeňském okrese (1894), objekt domova pro lidi bez přístřeší v ulici Blattgasse ve III. okrese tamtéž (1903) nebo budovu sladovny firmy Hamburger a Steiner

v Prostějově (1889–1890). Z nedalekého okolí je známá i Fleischerova rozsáhlá přestavba
zámku v Tovačově.
Max Fleischer je pohřben v židovské části vídeňského hlavního městského hřbitova v rodinné hrobce, kterou sám projektoval. Hrobka má podobu goticko-romantické kaple vybavené dřevěným kazetovým stropem s malovanými znaky jednotlivých stavařských a uměleckých řemesel a bohatými okenními vitrážemi. Největší zvlášt-

ností tohoto "Fleischerova mauzolea", jak se hrobce říká, je
však její průčelní štít, záměrně
napodobující štíty pražské Staronové synagogy.
Prohlášení domu na Pernštýnském náměstí číslo 7 v Prostějově kulturní památkou by bylo
prestižní záležitostí a dotčený
objekt si je vzhledem ke svým
nesporným architektonickým
kvalitám a osobě svého autora
bezpochyby zaslouží.
Mgr. Daniel Zádrapa,
oddělení památkové péče

Prostějovská nemocnice jako první v ČR uvedla
do provozu moderní systém k mapování genomu
Automatizovaný
systém
Long-Read Tower Sequencer
spustilo jako první pracoviště
v České republice v těchto
dnech do provozu Oddělení
laboratorní medicíny Nemocnice Prostějov, která je členem
skupiny Agel. Systém sloužící
k mapování lidského i cizího
genomu přišel na 1,3 miliony
korun.
„Long-Read Tower Sequencer
je automatický DNA sekvenátor, který je využíván pro rutinní analýzy genových mutací
některých patogenů, které vedou k rezistenci na podávanou
terapii (např. hepatitis B virus,
hepatitis C virus) nebo k vyše-

tření mutací lidského genomu
(tzv. genomové mapě), která
může pomoci při diagnostice familárních, geneticky determinovaných onemocnění,„ říká Doc.
MUDr. David Stejskal, MBA,
Ph.D., EurChem, přednosta Oddělení laboratorní medicíny prostějovské nemocnice.
Oddělení laboratorní medicíny
prostějovské nemocnice se v
rámci rozvojové strategie společnosti Středomoravská nemocniční stává specializovaným
centrem pro poskytování zdravotní péče pro pacienty v rámci
spádových oblastí svých tří nemocnic. Plán Sředomoravské
nemocniční také předpokládá

vznik tzv. "center excellence" s
ambicí poskytovat péči s nadregionálním dosahem, tedy i za
hranicemi Olomouckého kraje.
I proto oddělení laboratorní medicíny zakupuje jedinečné přístroje. Letos již například jako
první v České republice pořídili
za 1,15 milionu korun plně automatický inovovaný systém
"HB&L Uro Quattro", který
slouží k vyšetření moči a dalších biologických tekutin, nebo za sedm milionů korun alinku TCA Thermo Fisher Scientific, která je určena k provádění
rutinních biochemických a
imunoanalytických vyšetření.
-red-

Ze Žďárských vrchů Hanákem
Další z Cen města Prostějova obdržel ředitel hvězdárny
Další z cen města Prostějova
za rok 2008 byla udělena Jiřímu Prudkému (na snímku)
za dlouholetou publikační a
vzdělávací činnost v oblasti astronomie.
„Žádné ocenění jsem neočekával a přirozeně jsem z něj měl
radost. Nic jiného snad člověk
při takové příležitosti pociťovat
nemůže,“ dodal prudký. Nyní na
hvězdárně probíhají opravy a
elektroinstalace. „Tyhle opravy
nebyly z mé hlavy, ale je nutno je
provést. Poslední rekonstrukce
proběhla totiž v roce 1975 a stav
věcí byl v katastrofálním stavu.
Úprava poskytne návštěvníkům
zkvalitnění služeb,“ objasnil
Prudký.
Jiří Prudký pochází ze Žďárských vrchů, ale v Prostějově žije již 40 let. Povolání ředitele Lidové hvězdárny je druhé pracovní místo, ve kterém působí. Do
této organizace vnesl řád, a to jak
v oblasti popularizace vědy, tedy
nabídky veřejnosti, tak i v oblasti odborné. Prostějovská hvězdárna je jedinou svého druhu v
tomto kraji a navíc má profesionální obsazení. Ještě stále zbývá

Jiřímu Prudkému splnit si jeden
sen, a to přistavět ke stávající
hvězdárně planetárium.
Bohatá je i jeho přednášková
činnost s akčním rádiusem sahajícím po celé Moravě i v části
Čech. Příležitostně pan Jiří
Prudký pořádá i přednášky v
anglickém jazyce pro zahraniční studenty i návštěvníky hvězdárny. "Málokdo ví, že v Prostějově byla původně pozorovatelna na budově školy na Husově
náměstí. Jenže brzy přestala kapacitně dostačovat, navíc noční
vstup do školní budovy byl problematický, a tak se začalo uvažovat o výstavbě nové hvězdárny. Stavět se začalo v roce 1953,
ovšem kvůli problémům s povolením byla výstavba pozdržena
o dva roky. Zcela dokončena byla hvězdárna v roce 1962, ale už
o rok dříve začala sloužit veřejnosti. Prvním a dlouhodobým
ředitelem byl Adolf Neckař, po
němž nese od roku 2001 své
jméno i jedna z planetek mezi
Marsem a Jupiterem," zavzpomínal na začátky hvězdárny v
Prostějově její současný ředitel
Jiří Prudký.
-vevi-
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130
Na hvězdárně byla zahájena do 15. září 2009 trvající generální
oprava resp. výměna elektroinstalace, počítačových i telefonických rozvodů. To s největší pravděpodobností způsobí omezení a
je velmi pravděpodobné i odvolání všech v té době plánovaných
aktivit pro veřejnost. Právě nyní je hvězdárna, pokud se týká nabídky veřejnosti, zcela mimo provoz. Mimo provoz může být i internetové spojení, což se mj. nepříznivě projeví a již projevilo i v
obnově dat z naší meteorologické stanice Davis. Prosíme, ověřujte si proto aktuální situaci nejlépe telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle – pokud ovšem bude funkční. Za vzniklé
obtíže se omlouváme, ale současný stav instalace takovýto rozsáhlý zásah vyžaduje. Děkujeme za pochopení.
V případě, že se situace změní tak, že naše nabídka bude moci být,
byť jen částečně obnovena, informaci o tom naleznete mj. zde.
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Western park v Boskovicích – to je také prázdninový Indiánský tábor
V areálu westernového městečka Western park v Boskovicích prožívají děti ty pravé indiánské prázdniny. Už čtvrtý rok
se ve čtyřech letních turnusech
vystřídá téměř stovka dětí školního věku.
Pobyt je zaměřen na získávání
dovedností starých Indiánů, kdy
se děti naučí tábornické dovednosti, vyrábějí indiánské amulety,
šípy, náramky a ozdoby. Prožijí
krásné dny v indiánských stanech
tee-pee v jednoduchém indiánském oblečení zdobeném péry a
náhrdelníky ze zubů dravých šelem.
„Pro děti máme připravený pestrý
program plný her, soutěží, poznávání života indiánů na vlastní
kůži. Hrajeme celotáborovou hru
Sever proti Jihu, kde mezi sebou
jednotlivé kmeny soupeří v různých disciplínách,„ vysvětlil sám
velký náčelník Jiří Látal. On sám
je ostříleným velitelem a nejvyšším Indiánem v táboře. Dětské
tábory jsou jeho každoročním
prázdninovým vyžitím už osmadvacet let.
Děti vybavené vlastnoručně vyrobenými šípy, oštěpy a jednoduchými indiánskými oblečky se
vrhají do her a soutěží s obrovským nadšením. Výsledky pak
hlavní náčelník a jeho pomocníci
pečlivě vyhodnocují u pravého
indiánského totemu a odměňují
ty nejlepší. Samozřejmostí jsou i

Navlékání korálků a výroba náhrdelníků je oblíbenou kratochvílí v indiánské siestě.
pravidelné návštěvy jednotlivých
programů westernových představení Vinnetou jak ho znáte, Vinnetou jak ho neznáte i velké show
na koních Poklad Apačů.
„O dětské indiánské tábory je každý rok velký zájem, všechny turnusy jsou vždy beznadějně obsazené. Mnohé děti se sem rády vracejí, což svědčí o oblibě dětských
táborů v duchu života indiánů a to
nás těší,„ spokojeně konstatoval
Jerry Procházka.
-jp-

SOUTĚŽ
Pokud chcete získat dvě celodenní volné vstupenky do Western
parku v Boskovicích, pak stačí odpovědět na naši otázku a
zúčastnit se soutěže.
Jak se nazývají indiánské příbytky, ve kterých prožívají děti prázdninové dny? Ze správných odpovědí vylosujeme 2
výherce, kteří získají dvě celodenní vstupenky.
Za správné odpovědi z minulého čísla získávají volné vstupenky tito vylosovaní čtenáři:
Natálie Soldánová, Česká 73, Prostějov
Bohuslav Dušek, Česká 24, Prostějov
Luk a šíp v rukou děvčat - v indiánském táboře nic neobvyklého.

Jak jsme jeli do Kanady
Divadélko při CMG přijalo pozvání na světovou přehlídku
Všechno začalo v dubnu 2008
vítězstvím na brněnském Festivalu studentských divadel ve
francouzském jazyce. „Divadélko ve francouzštině„
vzniklo při Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově v
roce 2001. Zakladatelkou a
zároveň uměleckou vedoucí a
režisérkou je BSc Virginie Hyllová, rodilá mluvčí a učitelka
francouzské konverzace na
CMG. Drobná, nenápadná žena s velkým potenciálem nápadů a s uměním nadchnout studenty pro divadlo žije v České
republice již několik let a jejím
hlavním koníčkem je divadlo,
literatura, psychologie a práce
s mladými lidmi.
Původní záměr posílit zájem studentů o francouzský jazyk zába-

vnou formou přerostl v opravdový
zápal. Činnost divadélka postupně
získávala na kvalitě a dnes má
dvacetičlenný soubor studentů ve
věku 12 – 19 let za sebou pěknou
řádku inscenací komediálních i
dramatických, které vynikají především textovou náročností a interpretací. Texty V. Hyllová vybírá
vždy podle věku studentů a
úrovně jejich jazykových znalostí,
proto se také soubor dělí na „mladší„ a „starší„. Právě vhodným
výběrem repertoáru a působivým
ztvárněním zapůsobilo divadélko
na porotu již výše zmíněné celostátní přehlídky studentských
francouzských divadel a výsledkem bylo nejen 1. místo v kategorii starších studentů, ale i pozvání
na světovou přehlídku do kanadského města Trois-Riviers 2009.

19. července 2009 se tedy vydalo šest studentek CMG se svou
učitelkou na dlouhou cestu za
moře, aby vedle Španělska,
Itálie, Belgie, Rumunska, Srbska, Turecka, Maroka, Maďarska, Litvy, Francie a pořádající
Kanady reprezentovali své město Prostějov, Olomoucký kraj,
který finančně podpořil celý projekt a samozřejmě celou Českou
republiku. Naše vlajka i nápis
République Tcheque byla součástí všech plakátů a po celých
šest dnů vlála na mnoha místech
půvabného městečka Trois-Riviers, které si zrovna v těch dnech
připomínalo 375 let od svého
vzniku.
Přestože o účasti vědělo Divadélko již rok dopředu a letenky byly
úspěšně zabukovány tři měsíce

předem, nikdo nepočítal s komplikací, která 3 dny před odletem
nastala – s vyhlášením jednostranného zavedení vízové povinnosti pro ČR, takže naše výprava se nevešla do 48 hodinového dispenz a musela si víza obstarat. Nejbližším zastupitelským úřadem pro vydání víz je
Vídeň. S nesmírným úsilím koordinátorky projektu p. Mgr. Jitky Ungermannové, která měla na
vyřízení formalit asi 24 hodin,
včetně cesty do Vídně a zpět, se
vše podařilo a naše studentky
mohly nastoupit do letadla včas.
Takové štěstí už neměli například Egypťané a Mexičané, kterým úřady odmítly víza udělit,
atak se musel celý program festivalu na poslední chvíli přepracovávat.

Na snímku jsou studentky CMG, které se festivalu zúčastnily. Zleva: Jana Růžičková, Lucie Burešová , Barbora Laptasová. Stojící zleva: Michaela Krejčířová , Johana Kučerová
a Michaela Klímová.

Uvítání i ubytování v hostitelských rodinách se díky dobré
znalosti jazyka obešlo bez problémů, a tak se dívky se svou učitelkou mohly věnovat pestrému
programu, který pro ně pořadatelé připravili. Nechybělo úvodní představení účastníků a průvod v kostýmech městem, každý den probíhaly ateliéry a semináře různých zaměření vedené profesionálními divadelníky. V odpoledních hodinách
pak dostaly prostor jednotlivé
soubory k předvedení své hry.
Naše divadélko vystoupilo s
dramatickou hrou „Legendes
dˇanjou!„ se strašidelnými až
hororovými motivy dávného
zločinu, který se udál v šlechtickém rodu vévodů. Vedle
vesměs komediálních příběhů
ostatních účastníků jsme se tak
vymezili žánrově i interpretačně. Z ohlasů jsme se dozvěděli,
že hra zanechala v posluchačích
i v přítomných odbornících velmi dobrý dojem, studentky si
vysloužily pochvalu za špičkové zvládnutí obtížného textu
a silný prožitek, který byl z jejich výkonu patrný. Od kolegů z
Francie přišlo pozvání na přehlídku divadel mladých, kde
soutěží i mladší studenti od 12
let. Bude to skvělá motivace pro
nejmladší členy divadélka pro
nácvik programu.
Ale zpět do Kanady. Po skončení
festivalu se všichni shodli na
tom, že to byla nejkvalitněji připravená akce za 15 let existence
tohoto svátku francouzského studentského divadla, jak po stránce
organizační, tak po stránce doprovodného programu. Asi není
třeba dodávat, že díky ubytování
v rodinách vznikla i nová přátelství , a tak loučení na letišti se neobešlo bez slziček lítosti, že už je
konec krásného týdne.
Děkujeme všem, bez nichž by se
cesta do Kanady neuskutečnila –
rodičům, sponzorům, Francouzskému institutu v Brně a Krajskému úřadu Olomouckého kraje za finanční příspěvky na úhradu letenek.
Jitka Hubáčková
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LÉTÁ ČÁSLAVÁK?
REGION JAK
„Za sezonu probrzdím dvoje sandále,“ říká O. Kadeda
Na konickém triatlonu

měl premiéru déšť

Je to nádhera, možná i tak trochu vrchol elegance. Jízda na
kostitřasu je zajisté rovnocenným partnerem ve sporu o nekrásnější pohled na svět, který
je pro někoho z koňského
hřbetu, pro jiné třeba z útrob
Velorexu. Je to prostě fenoném
a svým způsobem také symbol
technického pokroku 19. století.
Není divu, že pro mnohé se zastavil čas právě v této době.
Rozhodně nemusí být člověk nějaký ‚zpátečník‘ nebo ‚milovník
starých pořádků‘, aby zcela propadl
něčemu takovému. Pan Oldřich
Kodeda je původem Prostějovák,
který se trvale usadil na Bruntálsku.
Na ‚kostitřasu‘ jezdí už přes 30 let,
kromě toho v jeho ‚stáji‘ jsou i další
víc jak stoleté skvosty. „Mám samozřejmě i moderní horské kolo,
ale ze všeho nejradši jezdím na Pe-

dersenu z roku 1893,„ přiznává a
nemůže si vynachválit jeho pohodlnost, která nelze v žádném případě s dnešními bicykly srovnat.
Koneckonců – není ve svém přesvědčení sám, alespoň v okruhu
svých nejbližších, kteří osedlávají
historická kola. A nejenom při výjimečných příležitostech, ale i v
běžném provozu. Může se pyšnit
anglickým Sans Parielem z roku
1878, ještě o 4 roky starší je Kogen
z roku 1874. Potvrzuje, že víceméně vše podstatné, co šlo na kole
vymyslet, bylo objeveno do konce
19. století. I nejmodernější technické ‚vychytávky‘ jsou podle něj
už jen variacemi toho, co bylo vymyšleno tenkrát. A navíc ne vždy
úplně zdařilými.
O minulém víkendu se na svém
kostitřasu proháněl po zámeckém
parku v Čechách p/K. Jak říká, na

Hanou se vrací často a rád ji ukazuje i svým přátelům. „Odbrzdím
doma auto a jsem tady dole,„
usmívá se. Samozřejmě nechtěl se
svojí zálibou v historických bicyklech zůstat sám. Je členem nejstaršího našeho cykloklubu –
Českého klubu velocipedistů,
který byl založen už v roce 1880.
Spanilé jízdy na jednostopých krasavcích čas od času zamíří i k
nám. „Snažím se vždycky kamarádům ukázat nějakou část Hané.
Klubové akce samozřejmě bývají
společné, ale když se jede na Moravu, jedou vždycky jenom chlapi,
to je podmínka. S ženskými bývá
vždycky potíž,„ podotýká s úsměvem Oldřich Kadeda.
Ale zpět k jeho kostitřasu. A
vlastně nejen jeho. Velocipéd této
konstrukce je opravdu unikátní.
Přední kolo má průměr na dnešní

Na výstavu se podařilo přilákat víc návštěvníků i chovatelů
Ženskou část startovního pole dovedla do Konice po cyklistické položce Soňa Schaffnerová. Primát slavila ve své kategorii i v cíli.
Na šest desítek závodníků se
postavilo minulou sobotu dopoledne na břeh jezera v Nákle.
Blížící se bouřka a opravdu nevlídné počasí dávaly účastníkům na srozuměnou, že s nimi
nehodlají nijak špásovat! Letošní konický triatlon tak nakonec měl svým způsobem i
čtvrtou disciplínu.
To, že bude letošní VETERAN
STEEL MAN na vodě, už pořadatelé předvídali s předstihem.
Nicméně vždycky je naděje, že se
obloha umoudří. To se však nestalo a předpoklad se minulou sobotu splnil se vším všudy.
„Sedmý ročník konického Veteran Steel Mana byl, jak jsme
předpokládali opravdu mokrý a
zřejmě nejnáročnější ze všech
dosud konaných,„ přiznává ředitel závodu Milan Dvořák, který
vzdor své direktorské funkci se
každoročně závodu také aktivně
účastní, takže na vlastní kůži také
okusil, jaké je si ‚užít‘ triatlon za
takových podmínek. A jak dodává, proměnlivé počasí bylo pro
závodníky opravdu čtvrtou disciplínou, kterou ovšem nejde
nijak natrénovat. „Čtvrtou disciplínou bylo poměrně chladné počasí, ostrý protivítr a prudké
dešťové přeháňky střídající se sluníčkem. Hned plavecká disciplína
byla na ostří nože - vysoké vlny
Nákelského jezera dokonce odradily jednoho sportovce od startu,„
dokresluje podmínky závodu.
Důkazem náročnosti je i fakt, že
z 62 závodníků nakonec vidělo
cílovou pásku 59.
Počasí samozřejmě také výrazně

do výkonnosti jednotlivých účastníků. Pomýšlet na přiblížení se
nebo překonání nejlepších časů z
minulých ročníků bylo už od začátku marným bojem. „Dosahované časy byly hned o několik
minut horší než jiné ročníky. To
se týkalo také cyklistiky, kde se
museli závodníci doslova rvát s
větrným nepřítelem. O náročnosti
závodu svědčí fakt, že poprvé v
historii tři účastníci vzdali,„ říká
M. Dvořák.
Obtížnost letošního konického triatlonu si můžeme odvodit také od
konečných výsledků. Jenom pro
porovnání – zatímco čas loňského
vítěze v hlavní kategorii Muži
free Martina Lipenského se zastavil na 1:44:30, letošní vítěz, vloni
stříbrný, Jan Barabáš byl o 8
minut pomalejší (1:52:20). Na
nejvyšší příčce si s Martinem Lipenským vyměnili pozice, ten
letos za Janem Barabášem zaostal
o 2 minuty, s výraznějším odstupem (2:06:22) pak skončil třetí
František Koudelka. Ve stejné kategorii žen vévodila Soňa Schaffnerová (2:11:30), před Zuzanou
Tomečkovou a Marcelou Hubáčkovou. Mezi Ženami 40+ kralovala Lenka Dittrichová (2:56:58),
kategorii Muži 50+ ovládl Pavel
Mikita (2:06:30). Vítěz Muži free
Jan Barabáš se samozřejmě stal
také absolutním vítězem.
Jak dodává závěrem Milan Dvořák, sedmý ročník konického triatlonu skončil i přes rozmary
počasí úspěšně a bez úrazů. Už
nyní účastníci vyhlíží ročník
osmý, který odstartuje 24. července 2010.
–MiH-

KONICE – Výstava drobného
zvířectva ke konickému létu
patří. Na tu letošní bylo možné
zajít o uplynulém víkendu.
Podle předsedy MO ČSCHDZ
v Konici Lubomíra Páleníka
chovatelé zaregistrovali letos
jednoznačně pozitivní posun.
„Oproti minulým letům alespoň
prozatím přichází víc návštěvníků, což nás samozřejmě jednoznačně těší,„ řekl v sobotu odpo- Pokušení utrhnou zelený lístek a zkusit
ledne předseda konické organi- nakrmit králíka prostě nešlo odolat.
zace Českého svazu chovatelů
drobného zvířectva (ČSCHDZ) ných zvířat,„ potvrzuje L. PáleLubomír Páleník. Koničtí v mi- ník.
nulých letech tak trochu tápali v
Letos se na výstavě sešlo 175
tom, jak optimálně načasovat králíků oproti 150 loňským, k visvoji výstavu jednak z pohledu dění byla stovka holubů. „Vystazájmu návštěvníků, jednak také vovaných slepic se ale sešlo jen
tak, aby se nekřížila s jinou vý- 33, takže v této kategorii jsme
stavou, která by rozmělnila zá- nakonec nevyhlašovali ani vítějem vystavovatelů. Už v minu- ze. Kromě vítězných ocenění u
lém roce zvolili termín na přelo- králíků a holubů jsme udělili tamu července a srpna, stejně tak ké 12 čestných uznání,„ pokratomu bylo i letos. „Zvyšuje se čuje Lubomír Páleník. Kvalita
návštěvnost i počet vystavova- letošní výstavy se dá také odvo-

dit od faktu, že v odborném posuzování dosáhlo hned 11 králíků na 95 bodů, což představuje
hranici opravdu kvalitních chovných kusů. „Rozšířil se také
okruh vystavovatelů. Letos přijeli mimo jiné z Biskupic u Jevíčka, Zábřeha, Chornic. Tam
také na oplátku příští víkend pojedou vystavovat i naši chovatelé,„ říká.
Koničtí chovatelé se snaží také
představit svoji zálibu i těm nejmladším. Výstava domácích miláčků probíhá ve zdejší škole
každým druhým rokem a Lubomír Páleník se netají tím, že chtějí zaujmout školáky víc, než na
jeden den školní výstavy. „Právě
to bylo impulsem pro našeho
mladého chovatele Lukáš Zapletala, aby se stal chovatelem.
Začal s činčilami a velkou měrou se podílel i na přípravě této
letošní výstavy,„ podotýká předseda ČSCHDZ v Konici Lubomír Páleník.
–MiH-

poměry neskutečných 53„, což
představuje výšku asi 175 cm.
Váha se pohybuje kolem 30 kilogramů, což v porovnání s dnešními koly, kde se počítá každé
deko, je opravdu nepředstavitelné.
Přesto třeba známý velocipedista
Josef Zimovčák na takovém kole
dokázal absolvovat Tour de
France, Giro d’Italia i Vuertu. „Už
od roku 1875 má stejné regule rallye na 100 mil, kterou každoročně
absolvujeme. Podmínkou je
zvládnout trasu asi 160 kilometrů
od rozbřesku do setmění. A Pepa
Zimovčák vyrazí ráno v sedm a v
poledne už má odjeto,„ dokládá O.
Kadeda, jak se dá také na kostitřasu rychle jezdit a jak daleko
dojet. „My ale nezávodíme, jízdy
si prostě užíváme,“ dodává.
A je těžké se naučit na takovém
‚stroji‘ jezdit? Podle něj na to stačí
jedno dopoledne, pokud je k dispozici dostatečně velká plocha,
třeba v podobě rozlehlého parkoviště. „Hlavně je potřeba si přivyk-

nout, že těžiště je hodně vepředu.
Kolo má sice přední brzdu, ale ta
se používá jenom na přibrzďování.
Jinak se brzdí protipohybem pedálů nebo když je potřeba, tak jednoduše podrážkou o zadní kolo. Za
sezónu probrzdím tak dvoje sandále,„ přibližuje ‚techniku‘ jízdy na
kostitřasu. Ovšem samotná konstrukce napovídá, že jedna věc je
naučit se jezdit téměř ve dvou metrech nad zemí, druhá věc je umět
také z takové výšky padat. Je tedy
nutné natrénovat i tuto fázi jízdy?
„To se asi naučit nedá. Pádům přes
řídítka říkáme ‚Čáslavák‘ a každý
z nich je originál. Na to se opravdu
dost dobře připravit nejde,„ přiznává Oldřich Kadeda.
Pak už ale osedlává svého ‚oře‘,
aby nám předvedl, jak mu to na
jeho velocipédu ve stylovém oblečku sluší. Opravdu úžasná podívaná. I když pojmenování
‚kostitřas‘ nezní zrovna vznešeně,
bezesporu má svoje kouzlo.
–MiH-

Fotbalisty odradilo vedro, turnaj má ale tradičního vítěze
POLOMÍ – Turnaj v malé kopané měl v sobotu svoje třetí
pokračování. Z původně přihlášených šesti družstev nakonec nastoupila na zdejší trávník čtyři, mezi nimi ale také
papírový favorit – držitel
předchozích primátů. Ten nakonec svoji roli splnil.
Fotbalový plácek v Polomí v sobotu ožil turnajovým kláním.
„Turnaj Polomí Cup pořádá
Hospoda Polomí už potřetí,„ říká ředitelka turnaje Lucie Kaprálová.
Pořadatelé obeslali dvanáct týmů. Účast přislíbilo šest, dva

ještě na poslední chvíli odřekli.
„Svoji účast odvolali kvůli horku. Loňský ročník jsme pořádali v červnu a pro příště se s největší pravděpodobností k termínu na začátku léta vrátíme,„ poznamenává L. Kaprálová. Argumenty k takovému rozhodnutí jsou jednoznačné. V prvním ročníku nastoupilo pět týmů, v loňském červnovém termínu sedm, oproti letošním čtyřem.
I tak ale bylo se na co dívat. V
hracím čase 2x15 minut proti sobě nastupovala sedmičlenná
mužstva (6+1), která i přes sobotní
výheň
předváděla dynamický fotbal,
jak se k malé kopané sluší a patří.
„Favority

jsou jednoznačně podle výsledků z předchozích ročníků Vyprahlo Konice. Teď ale jejich výsledky zas tak úplně přesvědčivé
nejsou,„ hodnotila průběžné výsledky rozehraného turnajového
pavouka Lucie. Po jedné výhře a
jedné plichtě je čekal ještě po-

TRUCKTORTRIAL 2009: „Nerozhoduje nic!“ tvrdí pořadatelé Rockový RELAX oprášil zašlou slávu

Ani vyšší kubatura, ani technická dokonalost. Zhola nic. Na
žádnou domnělou výhodu nemohli vsadit účastníci sobotního
TRUCKTRIALu 2009, který
měl v Ludmírově svůj třetí ročník. O záludnosti trati se nakonec ve své exhibici přesvědčily i
nadupané LAND ROVERY.
Tři samostatné sekce čekaly na své
zdolání. Závod traktorů domácí i
sériové výroby svedl na startovní
čáru 17 odvážlivců, kteří plni odhodlání se chtěli popasovat s nástrahami TRUCKTRIALu 2009.
Jak říká ředitel závodu Jan Zapletal, vsadit na to, že technické parametry stroje staví jezdce do role favorita je v tomto případě úplně lichá. „V tomto závodě nerozhoduje
prakticky nic. Každá sekce klade
důraz na jiné přednosti a i papíroví
favoriti mohou být nakonec postaveni do úplně odlišné role,„ poznamenává.
Oproti loňskému klání letošní
TRUCKTORTRIAL podle J. Zapletala příliš změn nedoznal. Tím
hlavním důvodem je počasí. „Letos poprvé nám počasí opravdu
přeje,„ říká. Právě nepřízeň počasí
zapříčinila, že loňské nástrahy trati
zůstaly takříkajíc ‚neokoukané‘. I
když jak dál Večerníku prozradil,
co se týče startovního pole, objevila se zde většina nových jezdců, pro
něž je traktorový trial i tak premiérou. V první sekci museli závodníci zvládnout couračku s návěsem,
ne ovšem nějaké jednoduché parkování do garáže. Do té dojeli až po
absolvování asi 50 metrů dlouhé
dráhy plné ostrých zákrut. ‚Elitním

Projet trialovou plnou strmých srázů a taky pařezů trať nebyla rozhodně
žádná zívačka

jde tak nějak u všech nastejno…
Ředitel závodu Jan Zapletal se netají tím, že v podobě závodu, do jaké ho chtějí dotáhnout, se netají
metami nejvyššími. Tedy ve srovnání s podobnými podniky v republice. „Například v Neklasově
na takové závody chodí 4 – 5 tisíc
diváků. Z naší strany to není závist,
ale upřímný obdiv,„ říká.
Ludmírovský TRUCTORTRIAL
však nebyl jen řev motorů malotraktorů. V exhibičním vystoupení
se představily i neohrožené LAND
ROVERY, jimž ovšem zdárně sekundoval i veteránský Mercedes
UNIMOK. Traktortrialový rej má
už svůj pevný termín v kalendáři.
Vždy první srpnovou sobotu. Stejné to bude i za rok.
–MiH-

číslem‘ bylo zdolání trialové trati v
lesním terénu, ve strmých stoupáních o srázech, navíc v prostoru vymezeném brankami přizpůsobenými šířce každého stroje. To vše ale
šlo ještě zvrátit v trati Jožina z bažin. K samotnému pojmenování
asi není třeba cokoliv dodávat.
„Jestli dá práci ukecat majitele
traktorů, aby se závodu zúčastnili?
Ti, co jsme v minulých letech přemlouvali, tak postupně odpadli a
nahradili je jiní s chutí závodit, kteří si malotraktory pořídili třeba i výhradně k tomuto účelu,„ přibližuje
složení startovního pole Jan Zapletal. Jak dál říká, kromě absolutních
výsledků se také hodnotí nejmladší
a nejstarší závodník, nebo například nejkrásnější stroj. Nicméně po
absolvování sekce Jožina z bažin
právě tento hodnotící parametr vy- I nadupané LAND ROVERy si musely pořádně kousnout.

František Antonín Dostál odsloužil v Tištíně svou první bohoslužbu

Pohled na svět z téměř dvou metrů mnůže člověk jen závidět.Jiná věc je ale najít kuráž a na kostitřas nasednout…

slední zápas s domácími Polomáky. I přesto, že vývoj na hřišti
nabízel docela jiný obraz, poločasové skóre 3:0 však vyznívalo
jednoznačně pro Vyprahlo. Koničtí tak vykročili neomylně za
dalším turnajovým titulem.
Jak už vyplývá z předchozích

I když měl gólman Vyprahla v souboji s domácími hodně práce, gólystříleli Koničtí.

řádků, svůj loňský a předloňský
triumf tedy znovu obhájilo konické Vyprahlo. Bohuslavice sice dostali ve vzájemném duelu
od pozdějších vítězů nakládačku
5:0, výkony z dalších dvou klání
je však posunuly na stříbrnou
příčku. Třetími na bedně byli domácí Polomáci, nepopulární
brambora pak zbyla na Agrop
Plumlov.
„Díky sponzorům máme kromě
konečného pořadí dost cen i pro
další vyhodnocení třeba individuálních výkonů jednotlivých
hráčů,„ poznamenává ředitelka
turnaje, na jehož uspořádání přispěli nejen místní sponzoři. Přáním do budoucna je jednoznačně
přitáhnout víc účastníků a turnaj
tak udělat atraktivnější. Příjemné prostředí areálu v Polomí si to
určitě zaslouží.
–MiH-
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Po víc než třech desítkách
let se v kostele sv. Petra a
Pavla v Tištíně konala primice – první bohoslužba nově vysvěceného kněze. Pro
široké okolí je taková událost velice slavnostním aktem, v Tištíně se sešly stovky
věřících.
Tištínský rodák František Antonín Dostál ukončil studia na
Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci a svátost
kněžství přijal z rukou olomouckého arcibiskupa Msgre

Jana Graubnera v katedrále sv.
Václava v Olomouci. Jeho primice v Tištíně se zúčastnily desítky kněží a družiček, cesta z
rodného domu do kostela byla
vyzdobena zelenými březovými ratolestmi s bělostnými
kvítky.
„Primice je na vesnicích vždy
ojedinělou událostí. Chrám
zdaleka nepojme takové
množství věřících, kteří se
slavnosti chtějí zúčastnit. Desítky lidí sledovali bohoslužbu venku před kostelem na te-

První mši sloužil František Antonín Dostál v rodném Tištíně

levizní obrazovce,„ uvedla
starostka Tištína Alena Wagnerová. Naposledy se slavnosti primice konaly v tištínském kostele u příležitosti vysvěcení Vladimíra Krejsy a
později i jeho bratra Františka
Krejsy.
Kostel sv. Petra a Pavla tvoří
dominantu Tištína už od konce
14. století a je jedinečným barokním klenotem. Nástropní
fresky, obrazová i sochařská
výzdoba kostela stejně jako
řezbářské práce na rámech obrazů a několika
původně dochovaných lavicích
patří k vrcholům
moravského baroka. Některé obrazy jsou signované
malířem
Velehradským, jeden
je dokonce připisován malířské
škole Quida Reniho. Řada rozměrných nástěnných
obrazů a maleb je
„šitá„ přímo na
míru a působí jako díla holand-

ských nebo italských starých
mistrů. Interiér kostela tvoří
rozsáhlou obrazovou galerii ve
stylové čistotě a jednotě.
Nedávno byla nákladem 600 tisíc korun opravena střecha
kostela, krovy a krytina. Vloni
uvolnilo ministerstvo kultury
100 tisíc korun na restauraci
obrazu Krajinomalba s božským okem. Je to obraz romantické krajiny, nad níž bdí oko
boží prozřetelnosti.
„Rám obrazu umístěného ve
vítězném oblouku zdolal zub
času a odpadla část vyřezávaného rámu. Aby nedošlo ke
zranění farníků, musel být sňat
a v restaurátorské dílně Františka Sysla v Kroměříži opraven,„ vysvětlil duchovní
správce tištínského svatostánku Miroslav Hřib. Kostel sv.
Petra a Pavla patří svou harmonickou vyvážeností a čistotou
exteriéru i interiéru k národnímu dědictví. Výzdoba kostela
má podle odborníků obrovskou
uměleckou hodnotu, ale pouze
jako celek. Samostatné obrazy
nejsou příliš ceněny a jednotlivé kusy nejsou zajímavé ani
pro sběratele.
-jp-

Že ještě zdaleka nepatří do starého železa a umí pořádně rozpálit paličky a struny kytar dokázali muzikanti legendární
skupiny Relax, která začátkem
devadesátých let bourala sály
nejen celého Němčicka, ale i daleko za jeho hranicemi. Combeck si odbyli v Dobromilicích v
původní sestavě, ve které hrávali před téměř dvacítkou let.
Hezké jsou holky české – to byl
super hit Relaxu, který dokázal
davy příznivců a obzvlášť něžné
pohlaví pořádně rozparádit. Zpěvák Lubomír Župka, bubeník Jaroslav Pluhař, kytaristé Vladimír
Skoupil a Jan Srostlík, a basista
Pavel Rak tvořili zdravé jádro
skupiny, která měla v repertoáru
převážně autorské písničky.
„Když jsme skupinu zakládali, to
byly tučné časy. Sobotní zábavy a
muziky měly zvuk a velkou návštěvnost. Popularitu jsme získali
poměrně rychle, znali nás v širokém okolí a nabídky se jen sypaly,„ zavzpomínal s nostalgií Pavel
Rak, který byl jedním z trojice zakládajících členů kapely.

Kapela Bludný rozmar si„střihla„ pořádný rock po třech desítkách let.
Myšlenka oprášit staré partesy a
znovu rozparádit publikum vznikla letos na jaře. Pak stačilo pár společných zkoušek a znovuzrozený
Relax mohl směle na pódium. A
přizvali si na společný koncert ještě další již zapomenuté kapely Bludný rozmar a Habrfull. Zdatně
jim k tomu sekundovali i mladíci
ze skupin Farao a Bloodground.

„Nakonec to byl koncert dvou generací. Basu po mně zdědil můj
syn a musím uznat, že si vede docela dobře,„ chválil Pavel Rak. Také Milan Čmela, Zdeněk Klusal a
Petr Hruda ze skupiny Bludný
rozmar se sešli po víc než třicetileté pauze a všem dokázali, že pořádný rock se dá hrát v každém věku.
-jp-
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Prázdninové odpoledne Sochařské sympozium dospělo do poloviny
s Kroužkem Kámoš Hotová díla budou vystavena u zámku na počest Vladimíra Preclíka

V sobotu 25. července 2009
jsme v areálu občerstvení U Abrahámka v biokoridoru Hloučela
uspořádali akci “Prázdninové
odpoledne (plné her a zábavy)”.
Přestože nám počasí moc nepřálo, akce se uskutečnila za
velkého ohlasu návštěvníků. I
když jsme kvůli dešti museli
skončit dřív, všichni účastníci
odcházeli spokojeni. Pro děti

jsme připravili soutěže, hry a
jiné volnočasové aktivity. Na
tradiční stezce čekaly soutěžící
úkoly na témata např. Lidské tělo, Poznej přírodu nebo zvíře,
Koření, Pohádkový kvíz a další.
Po splnění stezky dostal každý
účastník bohatou odměnu a rodiče informace o kroužku Kámoš
a našem webu www.kkamos.
blog.cz.
Ladislav Soldán

VIII. Mezinárodní sochařské
sympozium Hany Wichterlové v Prostějově je v plném
proudu a dospělo přesně do
své poloviny. Šestice zúčastněných sochařů, žáků nedávno
zesnulého Vladimíra Preclíka, má již spoustu práce za
sebou a každý návštěvník
Smetanových sadů může být
svědkem, že jejich díla už
zdárně dosahují konkrétních
podob.
Organizátoři akce neskrývají
spokojenost s dosavadním
průběhem sympozia. "Jsem velice spokojen. Jak materiál, tak
samotná pracoviště pro sochaře
byly velmi dobře připraveny.
Navíc disponujeme kvalitními
spolupracovníky, kterým už za
ta léta zkušeností nemusíme
příliš nic vysvětlovat a oni sami
ví, kde mají pomoct či přiložit
ruku k dílu. Stejně tak probíhá
vynikající spolupráce s firmami

i odbory města, všechny činnosti probíhají naprosto koordinovaně. Nadšený jsem i ze zájmu
návštěvníků parku, kterých
denně docházejí stovky," řekl
Večerníku Miroslav Švancara,
výkonný manažer sochařského
sympozia.
Činí se i samotní sochaři a není nejmenších pochyb, že své
výtvory zvládnou dokončit
včas. "Co se týká rozpracování jednotlivých uměleckých
děl, věřím, že to všichni sochaři mají dobře spočítané. A
mohu-li to tak odhadnout,
myslím si, že všichni jsou skutečně zhruba v polovině. Samozřejmě vnímáme tvrdé časové limity, které nás tak trochu svazují. Na konci sympozia budou totiž sochy převezeny k zámku a je z tohoto důvodu již objednána těžká technika a pracovníci speciální firmy. Musíme ve čtvrtek být hoVáclav Kyselka byl v pátek v polovině své tvůrčí práce na soše zvané Zazářit a odejít

Sobotní prázdninové odpoledne bylo plné her a zábavy

Účastněte se Focení s knihovnou
Jistě si většina čtenářů všimla,
že probíhá celonárodní anketa
Kniha mého srdce. I naše knihovna se aktivně zapojila do
nejrůznějších doprovodných
akcí (např. Osobnosti čtou
svoje oblíbené knihy, sbírání
hlasů pro nejoblíbenější knihu
aj.) V souvislosti s touto anketou byla vyhlášena fotografická soutěž pro čtenáře knihoven. Odborným garantem této
celostátní soutěže je fotograf
Jan Šibík.
Abychom se jako knihovna
mohli do soutěže přihlásit potřebujeme zaslat kvalitní fotografie. Proto se obracíme na vás,
milí čtenáři (i nečtenáři) a vyhla-

šujeme lokální kolo fotosoutěže
s názvem Focení s knihovnou.
Pět nejlepších fotografií zašleme
do celostátního kola, aby reprezentovaly naše město. Nejlepší
fotografie vystavíme v Městské
knihovně Prostějov. A ty nejúspěšnější mají šanci dostat se až
na vernisáž Týdne knihoven ve
Vsetíně, kde se koná prestižní
Knihovnický happening. Fotografie zasílejte na e-mail focenisknihovnou@email.cz
do
9.září 2009. Garantem lokálního
kola je fotograf Bohuslav Pacholík. Hodnotit budeme fotografie ve dvou okruzích: Knihovna mého srdce a Čtení mého
srdce.
-ap-

Rodí se studentský časopis
Prázdniny jsou v plném proudu a všichni studenti si je
užívají plnými doušky. I tak se
ale našla hrstka asi patnácti
nadšenců, kteří se pustili do
nelehkého úkolu založit studentský časopis. Městská knihovna Prostějov jim poskytla
prostor k realizaci tohoto počinu. A to prostor jak fyzický,
tak i „duchovní„.
Knihovníci Martina Štafová,
Aleš Procházka a Tomáš Štefek
společně se studenty prostějovských středních škol vytvořili redakční radu a i přes tropické parno se scházejí, aby sbírali a vytvářeli materiál do časopisu.
V týmu najdeme literáty, reportéry, výtvarníky a fotografy.

Mnozí přispívatelé zasílají své
články i z dovolených. Věříme,
že na konci prázdnin bude dostatek příspěvků a my budeme moci časopis spustit v jeho webové
podobě. Během září a října pak
budeme vybírat to nejlepší a do
konce roku vyjde první „papírové„ číslo všestudentského
středoškolského občasníku, jehož název se zatím rodí. Zkuste
se zapojit i vy do této aktivity a
zasílejte své příspěvky na
a.prochazka@knihovna.cz . V
zákulisí naší vznikající redakce
se rozhořela diskuze zda se omezit jen na náctileté nebo se rozšířit i na takzvanou generaci X.
Napište nám svůj názor, může
být pro nás podnětem.
-ap-

tovi, ale věřím, že se to všech- Jiří Marek nazval svoji sochu Trojice. Také jeho dílo už získává konkno zvládne," uvedl Miroslav rétní obrysy.
Švancara.
Oproti předešlým ročníkům jednu významnou změnu. Ho- profesora Vladimíra Preclíka,
sympozia jsme zaregistrovali tová díla nezůstanou vystavena kterému je letošní sympozium
ve Smetanových sadech, ale po věnováno a jeho žáci tady tvoří
S motorovou pilou to umí i dokončení se přestěhují do pro- současná díla," objasnil Mirojediná zúčastněná žena storu mezi prostějovským zám- slav Švancara.
na sympoziu Miroslava Špačková. kem a městskou knihovnou. Slavnostní otevření tohoto paTa své dílo nazvala Křesťanem v po- "Nové místo vybralo Město mátníku je naplánováno na soslední chvíli.
Prostějov jako památník pana botu 8. srpna.
-mik-

Výtvarník Petr Ptáček poprvé v Prostějově
Poprvé v Prostějově představil své obrazy umělec Petr
Ptáček (na snímku) na zahájení výstavy ve čtvrtek 30. července v kavárně Národního
domu.
Celou výstavu zahájila kapela
Jazzpro skládající se z klavíristy, trumpetisty a flétnisty. Poté
úvodním slovem zahájil akci
kurátor výstavy a přítel umělce
Miroslav Švancara. „Obrazy
vypovídají o odvaze, o republikových i novodobých hrdinech
a o obdivu k válečným vozům.
Petr Ptáček má cit pro techniku,
litografická díla převládají buď
modrou a šedou nebo žlutou a
šedou, která znázorňuje prach a

Sbírka pro nevidomé v knihovně
Již druhým rokem se Městská
knihovna Prostějov podílí na
veřejné finanční sbírce Sjednocené organizace nevidomých a
slabozrakých (SONS), s jejíž
prostějovskou pobočkou dlouhodobě spolupracujeme.
Lidé si do knihovny chodí především půjčovat knihy, ale zaujalo
je i oznámení o vyhlášení veřejné sbírky na podporu nevidomých a slabozrakých. Naši čtenáři nezůstávají k tomuto problému lhostejní. Jsme velmi
rádi, že jsme díky čtenářům a

návštěvníkům knihovny mohli
přispět částkou 2 516 korun.
Výtěžek celé sbírky pomůže integraci nevidomých a slabozrakých do společnosti, bude využit
například na nákup kompenzačních pomůcek, zajišťování asistenční služby, na výcvik vodících psů a podobně Sbírka bude pokračovat i nadále a všechny
příchozí nyní v knihovně přivítá
maskot – plyšový vodící pes.
Přispět můžete i vy!
M. Benediktová,
MěK Prostějov

Čtenáři knihovny přispěli nevidomým a slabozrakým zatím částkou
přes dva a půl tisíce korun.

vedro. Petra lze rozdělit na dvě
osobnosti. Tou první je člověk,
což je jeden z největších lenochů jakého znám, kterému když
zavoláte v jedenáct hodin dopoledne, tak bude ještě spát. Tou
druhou osobností je umělec a
výtvarník, který chrlí obrazy
rychlostí toku Niagarských vodopádů a grafiku rychlostí automobilu F1 v závěrečném úseku
závodu,„ popsal výtvarníka
Švancara. Výstava potrvá do 2.
září a díla můžete shlédnout od
pondělí do soboty vždy od půl
jedenácté do 22 hodin.
Petr Ptáček se narodil 16. října v
roce 1965. Vyučil se technice
ruční a ofsetové litografii se za-

měřením na uměleckou grafiku.
Zabývá se malbou, kde používá
hlavně akryl a olej a grafikou,
kde užívá hlavně techniku litografie. Také ilustruje dětské knihy, lze ho považovat za multiinstrumentalistu, navrhoval plakáty, reklamy, novoročenky a
realizoval desítky ilustrací na
krabičky plastikových modelů.
Jeho práce jsou v mnoha soukromých sbírkách domácích i
zahraničních. „Dokážu namalovat téměř vše, modely aut kreslím podle historických předloh a
momentálně ilustruji dětskou
knihu. Obrazy, které zde vystavuji, jsou za období deseti let,„
dodal malíř Petr Ptáček. -vevi-

Galerie Metro: Mezi nebem a zemí

Výstava započatá v pátek 31.
července se nese v duchu parašutismu a fotografie budou ke
zhlédnutí až do 8. září. Obrázky jsou vystaveny v galerii
Metro 70. Zahájení se zúčastnila i Irma Havlíčková, první parašutistka v Prostějově.
Na fotografiích jsou zachyceny
momenty sportovního typu, kde
je možné vidět zatnuté zuby nebo
vyplazený jazyk parašutistů, fotky humorného charakteru, na kterých skokani slaví Velikonoce po
svém, jak jinak než ve vzduchu, a
také může návštěvník shlédnout
výtvarné fotografie ukazující
různé kreace aktérů třeba při západu slunce, mezi mračny, ale také
starší fotografie znázorňující
tenhle sport. „Na mě výstava působí velmi dobře, pobavily mě
humorné snímky a myslím, že se
výstava vydařila,„ vyjádřil se Jiří
Andrýsek, kurátor výstavy.

Fotografie pořizovali přímo parašutisté na prostějovském letišti
Martin Dlouhý, Jan a Josef Hlavačkovi, Vladimír Hurdálek,
Patrik Minár, Miloš a Jakub
Sklenkovi. V parašutistickém
sportu je základem aktivní válečná taktika, ale je to člověk, který tuto myšlenku změnil a přetvořil na nádherný pestrobarevný
svět radosti, obratnosti, sportovní soutěživosti a odvahy. První
pokusy zaznamenat obrázky z
parašutismu byly velmi obtížné.
Dříve bylo nemyslitelné fotit za
volného pádu nebo na padáku, to
bylo pro nevětší odvážlivce, proto nejvíce zachovaných snímků
je ze statické polohy, ovšem mají obrovskou historickou cenu. V
dnešním digitálním světě je situace opačná. V průběhu volného
pádu, který trvá do jedné minuty,
se mění světelné podmínky a
sportovci jsou v neustálém troj-

rozměrném pohybu. Tato výstava ukazuje snahu a výsledky
těch, kteří se snažili zachytit tento sport. Přibližuje fotografickou
cestou příběh vývoje od vojenské záležitosti ke sportovně rekreační činnosti. Výstava přichází v období, kdy se organizuje Mistrovství Evropy a Světového poháru v parašutismu, skupinové akrobacii a uměleckých
disciplín. „Myslím, že už teď se
můžeme těšit na fotografický
příběh z tohoto mistrovství,„dodává Miloš Sklenka. Výstava se uskutečnila díky městu
Prostějovu a TK Plus, které bylo
na zahájení zastoupené Josefem
Váňou.
-veviNově otevřené výstavy fotografií v Galerii Metro 70 se
osobně účastnila také Irma
Havlíčková, první prostějovská parašutistka.

Kultura & zábava
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
SPORTCENTRUM - DDM
Prostějov
LETNÍ TÁBOR DOLNÍ MORAVA: 17. - 23.8.2009. Přihlášky a informace: Mgr. Zdenka
Ševčíková 775 910 275, 582 344
125, Sportcentrum-ddm, Vápenice 9, Prostějov, www.sportcen
trumddm.cz
Pro děti od 7 do 15 let
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR plný her
a zábavy 24.8. - 28.8.2009. Místo konání: Dopravní centrum, ul.
Pod Kosířem, Prostějov. Informace: Mgr. T. Zajíčková 582
332 296, e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz
Pro děti od 6 do 15 let Baldovec
- ADRENALINOVÝ TÁBOR celotáborová hra, horolezecká
věž, lanovka a další zábava 8.8. 15.8.2009. Info: Mgr. D.Ovečka
582 330 883, 582 332 297,
D.Ovecka@seznam.cz

LAZARIÁNSKÝ SERVIS
Vás zve na 10ti denní ozdravný
pobyt v Chorvatsku od 23.8. –
1.9.2009, na který máme ještě
několik volných míst. Ubytování jen 10 m od moře. Bližší informace p. Zapletalová tel.: 776
054 299, 581 022 303.
MC Cipísek
Obě pracoviště jsou od 1.8. do
28.8. z provozních důvodů pro
veřejnost uzavřena.
Zahradní slavnost se skákacím

hradem – zahájení nového školního roku na zahradě MC Dvořákova ve čtvrtek 27.8. od 9.30
do 12.30 hod.
Zápisy do kroužků pro děti od 2
do 6 let a do kurzů pro dospělé
na 1. pololetí: proběhnou na
obou pracovištích MC od 31.8.
do 11.9. od 8.30 do 12.00
Rezervace vstupenek na přednášku Dr. Jiřiny Prekopové, která se uskuteční 20.10., již probíhá e-mailem. MC Cipísek hledá pro příští školní rok externí
lektory kroužků pro děti (hudební, pohybové, výtvarné) a lektory programů pro dospělé (cizí jazyky, kreativní a vzdělávací programy) a rodiče pro vedení Klubu dvojčat.
Připravujeme na podzim 2009
výstavu fotografií na téma Rodina. Budeme rádi, když nám zašlete vaše povedené fotografie
na e-mail: mcprostejov@cen
trum.cz
Děkujeme
www.mcprostejov.cz, e-mail:
mcprostejov@centrum.cz, tel.
602364874, 602364868
Svaz tělesně postižených v ČR
o.s., Kostelecká 17, 796 01 Prostějov pořádá dne 25.9.2009
jednodenní zájezd na Slovensko – Velký Meder – koupání v
termálních lázních. Přihlášky je
možno podat v kanceláři č. 106
na Kostelecké ul. 17, přízemí,
případně na tel. číslech 588 000
167, 724 706 773.

KUPÓN č. 31
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
zve své členy i nečleny na zájezdy do Velkých Losin – plavání
v termálním bazénu v srpnu ve
dnech 11., 18. a 25. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na
tel.: 588 000 167.
Výstava: červenec - srpen
Jakub Jansa – grafika 3D DOKUMENT
DĚSIVÉ DUŠE
Bar 12opic, Partyzánská 14,
Prostějov. 3D grafické listy, jejichž prostorovost můžete sledovat v 3D brýlích.
Club Zátiší, Lidická 28, PV.
Pá + so DISCO 80“ – 90“.
Vstup free. Otevřeno + udírna po – ne od 16.00 hod.
www.clubzatisi.cz
SEMTAMNÍK
pro členy SONS
6. 8. čtvrtek – Výlet do Plumlova.
Odjezd z PV busem v 10.45 hod.
ze stan. č. 12 od Alberta, možnost nástupu i na zastávce
MHD Svatoplukova. Projdeme
se městem, dále kolem podhradského rybníka a občerstvíme v
Autokempu Žralok. Delší procházka a program dle společné
dohody. Předpokládaný návrat –
odjezd z Plumlova ve 14.20 nebo v 15.13 hod.
Hudební festival senátorky
Boženy Sekaninové
se uskuteční
v sobotu 22. srpna 2009
od 16.00 hod. do 23.00 hod. v
Kolářových sadech (u hvězdár-

ny) v Prostějově. Akce se stěhuje po letech z plumlovské přehrady na dosah Prostějovanům.
Festival bude laděn ve stylu
country a folku a vystoupí
známé kapely, které si již vydobyly své místo na slunci. Budou
to brněnští POUTNÍCI, ostravští
GOODWILL, prostějovská
NÁHODA a DOJEM, skvělá a
vždy originální písničkářka
EVA HENYCHOVÁ ze Zlína či
skupina POUTA z Pardubic.
Vstup zdarma! V místě je zajištěno občerstvení. Doporučujeme deku k sezení a dobrou náladu s sebou! Informace o akci naleznete také na stránkách
www.sekaninova.cz
Fit klub Line, Újezd 3, PV,
tel.: 608 881 704:
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti
od 4 let. Od 17. – 21.8. a od 24. –
28.8.2009. Koupání, hry, keramika, cvičení, vč. oběda a pitného režimu.
CVIČENÍ S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
denně od 9 - 11hod. a od 17:30 –
20 hod. - zumba, spinning, fitbox, kalanetika, aerobik, MTV
dance, pilates, power joga. Po
cvičení možnost občerstvení na
letní zahrádce. Fit klub Linie,
Újezd 3.

LATINO PARTY pro ženy během léta – určeno ženám a dívkám bez rozdílu věku. Termíny v
srpnu 7., 14. a 28. Vždy od 18.30
do 20.00 hod. v Tanečním klubu
Jiřího Šindlera, Dům služeb,
Olomoucká ul., PV.
Zveme Vás na „Nohejbalový
turnaj v Křenůvkách“ v sobotu 8. srpna 2009 od 9.00 hod. ve
sportovním areálu.
Myslejovice - soutěž O pohár
starosty obce v požárním
sportu.Akce se koná v sobotu 8.
srpna od 12:30 na fotbalovém
hřišti v Myslejovicích.
Více o soutěži se dozvíte na
http://sdhmyslejovice.cz/soutez
_my2009.html

výstava soutěžních fotografií
žáků ZUŠ na témata "Hudba"
a "Fandím".
Současně je prodloužena výstava fotografiky "Motýli
v abstrakci" od Jaroslava Trubače.
Obě výstavy potrvají do začátku září 2009, kdy bude zahájen stálý provoz rozšířené
obrazárny.
Foto atelier
a Galerie Eufrasio,
Nám. T. G. M. 15,
Prostějov

Správná odpověď z č. 29: Na snímku je ulice Úprkova č.18. Vylosovaným výhercem se stává paní
Květoslava Hejcmanová, ul. Krasická. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na
snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 11. srpna 2009, 15.00 hodin
na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v
pondělí 17. srpna 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

Kino Metro 70
Pondělí 3. srpna:
15.00 Harry Potter a Princ Dvojí krve
Dobrodružný film
18.00 Harry Potter a Princ Dvojí krve
21.00 Wrestler
Americký akční film
Úterý 4. srpna:
15.00 Harry Potter a Princ Dvojí krve
18.00 Harry Potter a Princ Dvojí krve
21.00 Wrestler
Středa 5. srpna:
15.00 Harry Potter a Princ Dvojí krve
18.00 Harry Potter a Princ Dvojí krve
21.00 Wrestler
Čtvrtek 6. srpna:
18.30 Veni, vidi, vici
Česká romantická komedie
21.00 Veřejní nepřátelé
Americký krimithriller
Pátek 7. srpna:
18.30 Veni, vidi, vici
21.00 Veřejní nepřátelé
Sobota 8. srpna:
18.30 Veni, vidi, vici
21.00 Veřejní nepřátelé
Neděle 9. srpna:
18.30 Veni, vidi, vici
21.00 Veřejní nepřátelé
Letní
kinokino
Mostkovice
Letní
Mostkovice

GALERIE EUFRASIO
V galerii Eufrasio pokračuje

Okresní organizace ČASCH
Prostějov, Základní organizace
č. 1 Prostějov pořádají 12. – 13.
září 2009 HANÁCKOU VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA v novém areálu
Plumlovská ul. č. 50, PV. Otevřeno: sobota: 8.00 – 18.00 hod.,
neděle 8.00 – 27.00 hod.
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Oznámení o vypnutí
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické
energie:
Obec: Vrbátky, Dubany,
Hablov
Dne: 17.8. 2009 od 07:30 do
16:00 hod. - vypnutá oblast:
Areál farmy ZD Vrbátky, celé
obce Dubany a Hablov vč. vodárny
Obec: Čunín
Dne: 19.8. 2009 od 07:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast:
část obce Čunín - od č. domů
18, 78, 79 (u křižovatky s hlavní silnicí) po konec obce Čunín
směr chatová oblast s č. chat
215, 216 včetně pily (Dřevovýroba Grepl s.r.o.)
Obec: Hvozd
Dne: 20.8. 2009 od 07:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast:
část obce Hvozd od č.p. 123 a
55 po konec obce směr Luká s
č. 134 a 111 vč. Obecního úřadu, pošty, školy, sport. areálu,
budovy ZS Bohuslavice, a.s.
Obec: Prostějov
Dne: 21.8. 2009 od 07:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: bytové domy na sídl. E. Beneše s
č.p. 24, 26, 27, 28, 29 (19/31 19/35) a č.p. 3916 (15/21)
E.ON Česká republika, s.r.o.

Pondělí 3. srpna:
21.00 Pařba ve Vegas
Komedie USA
Úterý 4. srpna:
21.00 Sněženky a machři po 25 letech
Česká nostalgická komedie
Středa 5. srpna:
21.00 Veřejný nepřítel č. 1
Biografický thriller
Čtvrtek 6. srpna:
21.00 Holka z města
Americká komedie
Pátek 7. srpna:
21.00 Noc v muzeu 2
Bláznivá komedie
Sobota 8. srpna:
21.00 Dvojí hra
Krimi - thriller
Neděle 9. srpna:
21.00 Sobík Niko
Animovaný rodinný film
Apollo
13
Apollo

13

Čtvrtek 6. srpna:
20.00 LIVE ON GRAMOFÓN
Sobota 8. srpna:
20.00 KLEMENTOVA PLAVKOVÁ
PARTY
Simetrix
Simetrix
Pátek 7. srpna:
Pravidelná diskotéka
+ okřídlená fina
Sobota 8. srpna:
Pravidelná diskotéka
+ okřídlená fina

Berani - 21.3.-20.4. Můžete být se sebou spokojeni, ale pouze do té
chvíle, než se pustíte do něčeho náročnějšího. V prkotinách slavíte
úspěchy, ale jestli bude před vás položen těžký úkol, budete v tom
plavat.
Býci - 21.4.-21.5. Díváte se zbytečně až moc dopředu a unikají vám
věci, které právě teď plují okolo vás. Zřejmě trochu podceňujete
přítomnost, kterou považujete za vyřešenou. Omyl, budete překvapeni.
Blíženci - 22.5.-21.6. Dostanete krásnou a finančně zajímavou nabídku, kterou prostě a jednoduše nemůžete odmítnout. Možná se budete ohlížet na rodinu, ale tentokrát můžete být i trochu sobečtí.
Raci - 22.6.-22.7. Do cesty se vám postaví člověk, do kterého se
rázem a bez okolků zamilujete. Najednou zapomenete úplně na
všechno a až po uši se utopíte v milostných radovánkách. Pozor ale
na žárlivost.
Lvi - 23.7.-23.8. V partnerském vztahu vám to přestává klapat a ať si
můžete mozek namáhat sebevíc, nemůžete přijít na důvod. Možná
by to chtělo nějaké to oživení, například v podobě exotické dovolené.
Panny - 24.8.-23.9. Máte v hlavě spoustu plánů, ale nemáte je s kým
uskutečnit. Chybí vám člověk, který by vás provázel a také samozřejmě povzbuzoval. A co se takhle poohlédnout po bývalých
známostech?
Váhy - 24.9.-23.10. Ve vašem pracovním prostředí dojde k častým
sporům, které mohou vyvrcholit nepříjemným pokáráním od nadřízených. Pokud se tomu budete chtít vyhnout, prodlužte si dovolenou.
Štíři - 24.10.-22.11. Za volant svého vozidla tento týden raději ani nesedejte. Jste sice dobří řidiči, ale reálně vám hrozí srážka s piráty silnic, kterých je stále více než dost. Využijte hromadnou dopravu.
Střelci - 23.11.-21.12. Pořádně si zkontrolujte své úspory. Možná přijdete na to, že už dlouho jste do ničeho neinvestovali, přičemž do kapsy rozhodně hluboko nemáte. Poraďte se s odborníky a jděte do toho!
Kozorohové - 22.12.-20.1.Pokud v současnosti nemáte stálého partnera, pořiďte si zvíře, nejlépe psa. S ním si užijete kolikrát více srandy než s člověkem, na kterého se nemůžete mnohdy spolehnout.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Do tohoto týdne jste vstoupili velmi špatně.
Nálada je na bodu mrazu a rozmrzelostí otrávíte i spoustu ostatních
lidí okolo sebe. Chtělo by to zajít si do společnosti, která vás potěší.
Ryby - 20.2.-20.3. Udělejte si v nejbližších dnech čas a dejte do pořádku všechny formality s úřady. Ve schránce se vám už kupí složenky a formuláře, tak neváhejte a něco pro to udělejte. Nepodceňujte to!

3. srpna 2009
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Čechomor koncertoval pro Pomocné tlapky

Na poslední červencový večer
v Konici jen tak nikdo nezapomene. Zámecký park vzalo
útokem na třináct stovek milovníků kvalitní muziky a fanoušků kapely ČECHOMOR.
Až do půlnoci se městem nesly
čarovné tóny houslí, harmoniky, víření bicích i kovový zvuk
kytar či trubky.
Folk v kombinaci se skvěle znějícím technem, neuvěřitelně zdařilá aranžmá docela prostých
popěvků – to je směs, která chytne za srdce nejledovatější. To je
Čechomor. Příznivci z Konicka i
celého prostějovského regionu
podupávali zpočátku pod hvězdnou oblohou jen tak do rytmu.
Jak se rozpalovali muzikanti na
pódiu, rozpalovali se i všichni
pod nimi přimáčknuti na bariéry
zajišťující kapele odstup a klid.
Pak už se dav roztančil ruce nad
hlavami a se slovy notoricky
známých písní na rtech. Plné dvě
hodiny skvělé muziky, plné dvě
hodiny jedinečné zábavy. Kapela v současném složení František

Čechomor "zaběhl" bez oddechu dvouhodinový maraton skvělé muziky

Karel Holas hrál jak o život - až praskaly žíně z jeho smyčce.

Černý – kytara, zpěv, Karel Holas – housle, zpěv, Radek Pobořil – harmonika, trubka, Michal
Pavlík – violoncello, dudy, Martin Vajgl – bicí a Taras Voloshchuk – kontrabas, nenechala v
klidu naprosto nikoho.
Čechomor oslavil vloni dvacáté
narozeniny. Za dvě desetiletí se
vyšvihl z příležitostných muzikantů s repertoárem kramářských písní na oblíbenou kapelu s
výhradně autorskými písněmi.
Za vše mluví patnáct vydaných
alb. Jako předkapela vystoupila
v parku konického zámku Bílá
nemoc.
Před třemi lety přijali muzikanti
Čechomoru za svou propagaci
humanitárních cílů a do dneška
svými koncerty pomáhají
obecně prospěšné společnosti
Pomocné tlapky, která je zaměřena na zlepšení života tělesně postižených spoluobčanů.
„Zaujala nás činnost Pomocných tlapek, která je zaměřena
na výcvik asistenčních psů. Naši
spoluobčané na invalidním vozíku v nich nacházejí neoceni-

Michal Pavlíček ve svérázném čepečku měnil čelo za dudy.
telné pomocníky a O této aktivitě, bohužel, veřejnost moc neví, proto jsme se rozhodli podpořit ji na našich koncertech.
Přispět může každý, stačí vyťukat do mobilu dárcovskou smsku,„ vysvětloval Karel Holas.
Další velkou pomocí je videoklip skupiny Čechomor, který
natočila právě na propagaci Pomocných tlapek. Jímavá píseň
Ej padá padá rosenka doprovází
záběry ze života vozíčkářů. Výtěžek z prodeje klipu jde na konto obecně prospěšné společnosti.

„Je to dobrý pocit pobavit lidi a
ještě udělat něco prospěšného
pro ostatní lidi. Máte s sebou
mobily? Fajn, tak pište. Hned
teď a všichni,„ nabádal z pódia.
V tom okamžiku se rozsvítily
desítky displejů mobilů a
skloněné hlavy byly dokladem
toho, že jeho výzva padla na
úrodnou půdu.
Za příspěvek Pomocným tlapkám se Čechomor odvděčil pořádným přídavkem a autogramiádou po skončení koncertního
vystoupení.
-jp-

Nový seriál: Představujeme prostějovské umělce a tvůrce

HUDEBNÍ SKUPINA PETER´S MUSIC
Hudební skupina PETER´S
MUSIC, která je známá také
pod názvem TRIO BRITISH
MUSIC, vznikla v roce 2000 v
Prostějově. Vystupuje u příležitostí plesů, podnikových večírků, na městských slavnostech,
koncertech, v televizních pořadech, revival festivalech, na zahradních party, svatbách a na
narozeninách.
Repertoár skupiny tvoří široký
záběr od tanečních evergreenů,
aktuálních hitů zahraniční i domácí scény, až po hudbu určenou
k rautům. Největší specialitou této hudební skupiny, která patří
mezi nejpopulárnější české revival skupiny hlavně v zahraničí, je
dokonalá revival show švédské
legendární skupiny ABBA, kde
skupina PETER´S MUSIC vystupuje pod názvem „DANCING QUEEN“ ve čtyřčlenném
obsazení. Celá produkce je na

špičkové profesionální úrovni,
založená na výborném zpěvu, dobových kostýmech a pódiové
choreografii. Repertoár zahrnuje
okolo 20 nejznámějších skladeb.
Další úspěšnou specialitou skupiny je revival show světoznámého
autora písní a zpěváka Roy Orbisona, kde skupina vystupuje pod
názvem „CALIFORNIA BLUE
BAND“. Poslední revival show
skupiny je “BACCARA“, která
byla nově vytvořena u příležitosti dvouletého angažmá na Kanárských ostrovech. Jedná se o revival show světoznámého dívčího
dua BACCARA. Repertoár zahrnuje okolo 20 nejznámějších
skladeb v anglickém, ale také ve
španělském podání.
Zakladatel a vedoucí skupiny PETER´S MUSIC je Petr Slouka
hrající na saxofon, klarinet,
klávesy a elektrickou kytaru. Další členové skupiny jsou Ivo Pav-

lík obsluhující klávesy, hráč na
elektrickou kytaru Petr Přecechtěl, zpěvačka Iveta Houšťavová a Michaela Vopršalová.
„Hlavní zpěvačka Michaela Vopršalová má za sebou úspěšné vystoupení v celostátní soutěži
„Zlín talent“ v roce 2005, kde se
umístila mezi deseti nejlepšími.
Dále se umístila v konečné desítce nejúspěšnějších soutěžících v
evropské pěvecké soutěži pořádané na Slovensku a také se
účastnila televizní soutěže „Caruso show“. Kromě toho působí
příležitostně, jako zpívající modelka na řadě prestižních módních vystoupení, naposledy jako
finalistka Miss léto 2009 v Olomouci, kde dokonce ve volné disciplíně zpívala s moderátorem
pořadu Leošem Marešem,„ vypovídá Petr Slouka.
V poměrně krátké době historie
vzniku skupina vystupovala ve

spoustě zemích nejen Evropy jakými jsou Česká republika, Polsko, Slovensko, Německo, Rakousko, Kanárské ostrovy a
Španělsko. „Ve Španělsku bych
jako zajímavost uvedl koncertování na neobvyklých místech. Ať
to bylo na prosluněných plážích u
moře nebo v nejvýše položeném
hotelu v Rakousku na ledovci.
Největších úspěchů dosahuje
skupina pravidelně v Polsku. Na
koncertu skupiny, v rámci silvestrovských oslav v polské Czenstochowé, bylo přítomno okolo
25.000 diváků. Při příležitosti
svých koncertů a vystoupení skupina spolupracovala s řadou českých i zahraničních celebrit. U
nás to byl třeba Leoš Mareš, Martin Dejdar, Michal David, Lucie
Borhyová, Karel Štědrý, Miroslav Šimůnek, Sagvan Tofi, Jana
Doleželová, Iva Kubelková neboskupina ALL X.
-vevi-

Vstupenky na Melody
Makers v prodeji
V pondělí 3. srpna od 11.00 hodin
bude obnoven prodej vstupenek
na koncert Ondřeje Havelky a
jeho Melody Makers, který se letos mimořádně koná počátkem
nové divadelní sezóny.
V posledních letech patřil věhlasný band neodmyslitelně k předvánoční programové nabídce
městského divadla, tentokrát se
koncert uskuteční již v pátek 25.
září a stane se tak nepochybně
ozdobou zahájení sezóny 2009 –
2010.
„Pan Havelka bude v čase před
Vánocemi zaneprázdněn režií
operety Netopýr v Národním divadle v Brně. Nechceme riskovat, že by se tradiční koncert v
Prostějově nekonal a domluvili

jsme se proto na zářijovém termínu,„ uvedla ředitelka Městského divadla v Prostějově Alena
Spurná. Připomněla, že Havelka
s Melody Makers již Prostějovanům jednou nevánočně zahráli v
květnu 2004, tehdy dokonce potěšili publikum hudebním „předkrmem„ v zahradní restauraci.
Tuto událost připomíná fotografie v publikaci Národní dům v
Prostějově vydané v roce 2007 ke
stému výročí Národního domu.
O slavnostní vánoční koncert
však prostějovské publikum
ochuzeno nebude. „Na čtvrtek 3.
prosince máme přislíbený koncert Gentlemen Singers, kteří v
Prostějově zatím neúčinkovali,„
prozradila ředitelka Spurná. -eze-
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06:25
- Teleshopping
06:35- Tutenstein I
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Deník zasloužilé
matky III (21)
08:10- Přátelé IX (15)
08:40- M*A*S*H (150)
09:00- M*A*S*H (151)
09:30- Policie
- New York VIII (20)
10:20- Případ pro Sam III (16)
11:10- To je vražda,
napsala IX (12)
12:05- Drzá Jordan IV (7)
13:00- Deník zasloužilé
matky III (22)
13:25- Sabrina
- mladá čarodějnice VII (2)
13:55- Muži na stromech II (8)
14:50- Chirurgové I (26)
15:45- Pobřežní hlídka:
Havajská noc
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IX (16)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:10- Jak se staví sen
22:00- Myšlenky zločince II (4)
22:55- Kauzy z Bostonu II (17)
23:45- Wolffův revír I (16)
00:40- Volejte Věštce
02:25- Medicopter 117 III (5)
03:15- Autosalon
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05.00 - Občan
Aristokrat
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Napříč světem
10.25 - Kultura.cz
10.45 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Zahrada je hra
05:59
12.25 - Ondřejova
Snídaně
filmová škola
s Novou
12.40 - Případy
Cordierovi, soudce
detektiva Packala
a policajt (10)
13.10 - Dýka Batu Chána
Tescoma s chutí
14.40 - Měsíc na prodej
Nová cestománie
15.30 - La Boudeuse:
Lenssen & spol.
Objevování mořských
Komisař Rex VI (15)
16.25 - Urbanita
Ženatý se závazky
17.00 - Gambrinus liga
Walker,
19.45 - Zprávy v českém
Texas Ranger II (16)
znakovém jazyce
Superman (2)
20.00 - Století létání
Zákon a pořádek:
20.55 - Neznámí hrdinové Zločinné úmysly (12)
Pohnuté osudy
Odpolední Televizní
21.25 - Krásný ztráty
noviny
22.00 - V odborné péči (40/43)
Sportovní noviny
22.30 - Události, komentáře
Odpolední Počasí
23.10 - Q
Dva a půl chlapa II (2)
23.40 - V Hlubokém hrdle
Vražedná čísla IV (5)
01.05 - Hudební večer
Kriminálka
s Pražským komorním
Las Vegas II (7)
orchestrem
Televizní noviny
03.05 - Toulavá kamera
Sportovní noviny
03.30 - Objektiv
Počasí
04.00 - Čtenářský deník...
O zvířatech a lidech (10)
Petra Hůlová:
Víkend
04.15 - Česko jedna báseň:
Černý jestřáb sestřelen
Stanislav
Štvanci (6)
Dvorský
Playmate roku 2005 (9) 04.20 - Po stopách
Novashopping
04.35 - Československý
Zvěrokruh II (6)
filmový týdeník
Konec vysílání
(740/2379)

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Svět Elmo
09.00 - Hrabě Drakula
10.20 - Lindbergh
11.15 - Zeměpis světa
11.35 - Výměna
12.00 - Zprávy
12.30 - Přezůvky s sebou
13.25 - Osudy hvězd
13.45 - Cesta vzhůru (8/22)
14.35 - Doktorka Quinnová II
15.20 - My holky z Městečka
15.45 - Tohle jsem já...
16.00 - Futuroskop
16.30 - Příběhy staré Indie
16.35 - Pošťák Pat II. (21/26)
16.50 - Mirabelino domácí
kino (21/26)
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Svět, kde se nežebrá
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Konec velkých
prázdnin (3/6)
21.05 - Na cestě po Pálavě
21.40 - Reportéři ČT
22.20 - V zajetí rychlosti
00.25 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.30 - Sex ve městě IV
01.05 - Cesta vzhůru (8/22)
01.50 - Události v regionech
Brno
02.15 - Události v regionech
Ostrava
02.40 - Regiony ČT24
03.05 - Týden v regionech
Brno
03.30 - Týden v regionech
Ostrava
03.55 - U nás v Evropě
04.05 - Přezůvky s sebou

Pondìlí

Støeda

05.00 - Chalupa
je hra
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Pošťák Pat II. (22/26)
08.45 - Mirabelino domácí
kino (22/26)
09.00 - Jak se Mette chtěla
stá královnou
09.40 - Portréty z not
10.20 - Televarieté
12.00 - Zprávy
12.30 - Bambinot (6/6)
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Cesta vzhůru (10/22)
14.35 - Doktorka Quinnová II
15.20 - Bludiště
15.50 - Nová dobrodružství
Černého Bleska (5/26)
16.15 - Můj zub, ten zbabělec
16.35 - Pošťák Pat II. (23/26)
16.50 - Mirabelino
domácí kino (23/26)
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Království za koně
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.30 - Michaelovy
experimenty
18.40 - Živé srdce Evropy:
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
19.58 - Sportka a Šance
20.00 - 3 plus 1 s Miroslavem
Donutilem
21.30 - Na stopě
21.55 - Reportéři (4/8)
05.00 - Objektiv
22.55 - Losování Sportky
05.30 - Správy STV
a Šance
05.59 - Dobré ráno 23.00 - Černá slečna
08.30 - Panorama
00.15 - Losování
09.10 - Kosmopolis
00.20 - Cesta vzhůru (10/22)
09.40 - Mýty a fakta historie
01.05 - Hledání ztraceného
10.30 - Podivuhodný svět
času
11.00 - Mezi námi zvířaty
01.25 - Podivuhodný svět
11.35 - AZ-kvíz
01.55 - Zapomenuté výpravy
12.00 - Kluci v akci
02.45 - Události v regionech
12.25 - Svět, kde se nežebrá
Brno
12.40 - Obyčejná koňská historie 03.10 - Události v regionech
13.10 - Animované písničky
Ostrava
03.35 - Regiony ČT24
13.15 - Teď vedou,
04.00 - Kultura v regionech
13.20 - Animované písničky
04.25 - Naivní cesty naivního
13.25 - To musíš vidět
malíře
13.30 - Animované písničky
13.35 - Rybářská školička (6/10) 04.40 - Na kolech
jižní Moravou
13.45 - Měsíční kámen

06:25
- Teleshopping
06:35- Tutenstein I (19)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Deník zasloužilé
matky III (22)
08:15- Přátelé IX (16)
08:40- M*A*S*H (152)
09:05- M*A*S*H (153)
09:30- Policie - New York IX (1)
10:25- Případ pro Sam III (17)
11:15- To je vražda, napsala IX
12:10- Drzá Jordan IV (8)
13:00- Deník zasloužilé matky
13:25- Sabrina
13:55- Muži na stromech II (9)
14:50- Chirurgové I (27)
15:50- Ostře sledovaná banka
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IX (17)
20:00- Melodie lásky
21:50- Closer III (5)
22:45- Kauzy z Bostonu II (18)
23:35- Wolffův revír I (17)
00:30- Volejte Věštce
02:20- Výklad snů
03:15- Medicopter 117 III (6)
04:05- Svět 2009
04:30- Nikdo není dokonalý
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06:25
- Teleshopping
06:35- Tutenstein I (20)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Deník zasloužilé matky
08:15- Přátelé IX (17)
08:40- M*A*S*H (154)
09:05- M*A*S*H (155)
09:30- Policie - New York IX
10:25- Případ pro Sam III (18)
11:15- To je vražda, napsala IX
12:10- Drzá Jordan IV (9)
13:00- Deník zasloužilé matky
13:25- Sabrina
13:55- Muži na stromech II
14:50- Chirurgové I (28)
15:50- Koumáci
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IX (18)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:10- TOP STAR magazín
22:15- Sběratelé kostí II (17)
23:10- Prostředník
01:15- Volejte Věštce
03:05- Výklad snů
04:00- Medicopter 117 III (7)
04:45- TOP STAR magazín
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05.00 - Auto Moto
Revue
05.30 - Správy
STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Babylon
09.35 - Zapomenuté výpravy
10.00 - Renoir
10.55 - Svět zázraků:
Vinařství v Čechách
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
12.25 - Přežili rok 2000 (6/9)
12.40 - Reportéři ČT - ST 13.20 - My holky z Městečka
13.50 - Tohle jsem já...
14.05 - Věda je zábava III
14.30 - Pomáhejme si
14.45 - Film o filmu
Na půdě aneb Kdo má
dneska narozeniny?
14.55 - Exit 316: Odpuštění
15.00 - Naivní cesty
15.15 - Vltava v obrazech
05:59
15.15 - Potopení Estonie
15.35 - Svět zázraků: Vinařství
Snídaně
16.10 - Deset století
05:59
v Čechách a na Moravě
s Novou
Snídaně
architektury
08:35 Zorro: Meč a růže (117) 16.10 - Renoir
s Novou
16.25 - Osm dní
17.00 - Štíty království českého
09:25 V Říši stříbrného lva
08:35 Zorro: Meč a růže (118)
zdraví v Evropě
17.25 - Soukromá muzea
11:10 Tescoma s chutí
17.15 - Utajená řeč peněz
17.35 - Na vlně první republiky 09:25 Chlapec z džungle
11:20 Nová cestománie
11:10 Tescoma s chutí
17.35 - Neznámá Země
17.55 - Divnopis
11:50 Lenssen & spol.
11:20 Nová cestománie
17.55 - Přidej se
18.00 - Televizní klub
12:20 Komisař Rex VII (1)
11:50 Lenssen & spol.
18.10 - Nedej se
neslyšících
13:15 Ženatý se závazky
12:15 Komisař Rex VII (2)
18.30 - Hledám práci
14:10 Walker, Texas Ranger II 18.30 - Babylon
13:15
Ženatý
se
závazky
18.55 - Zprávy v českém
18.55 - Zprávy v českém
15:10 Superman (3)
14:15
Walker,
Texas
Ranger
znakovém jazyce
znakovém jazyce
16:05 Zákon a pořádek:
15:10
Superman
(4)
19.05 - Ostravské dny 2007
19.10 - Zatopené osudy
17:00 Odpolední Televizní
16:05
Zákon
a
pořádek
19.20 - B. Bartók: Rumunské
19.30 - Sabotáž
noviny
17:00 Odpolední Televizní
lidové tance
20.00 - Emmina
Sportovní noviny
noviny
19.30 - Pětka v Pomeranči
21.35 - Cesta ke křižovatce
Odpolední Počasí
Sportovní noviny
20.00 - Trojhra
22.30 - Události, komentáře
17:25 Dva a půl chlapa II (3)
Odpolední Počasí
23.10 - Ženský hlas
17:50 Vražedná čísla IV (6)
17:25 Dva a půl chlapa II (4) 20.30 - Vinci
18:40 Kriminálka Las Vegas II 23.35 - Hudební studio M
17:50 Vražedná čísla IV (7) 22.20 - Krásy evropského
pobřeží: Léto
00.10 - Archivní mozaika
19:30 Televizní noviny
18:40 Kriminálka Las Vegas
v Algarve
01.10 - Příběh vyhozeného filmu 19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
22.30 - Události, komentáře
01.20 - Jak se máte, co děláte?
Počasí
Sportovní noviny
23.10 - Dokumentární klub:
01.55 - Život operního pěvce
20:00 Protiklady se přitahují
Počasí
Taxi na temnou
02.10 - Století létání
21:50 Námořní
20:00 Hospoda (7)
stranu
vyšetřovací služba IV (5) 03.00 - Náš venkov
20:40 15 let TV Nova
00.05 - Klepy
03.20 - Světci a svědci
22:45 Drž hubu!
21:40 Odložené případy VI
02.15 - Q
03.30 - Znamení a rituály
00:25 Kriminálka New York
22:40 Mnichov
02.40 - POP ART
03.45 - Sváteční slovo
01:30 Novashopping
01:15 Novashopping
03.20 - Deset století
01:50 Senzibilšou
03.50 - Cesty víry
01:35 Rady ptáka Loskutáka
architektury
04.10 - Křesťanský magazín
02:35 Áčko
02:25 Senzibilšou
03.35 - Osm dní zdraví
04.25 - Exit 316: Odpuštění
03:25 Kolotoč
03:15 Áčko
v Evropě
04.40 - Návštěva
04:05 DO-RE-MI
04:05 DO-RE-MI
04.30 - Babylon
u paní Tussaudové
05:00 Novashopping
05:00 Novashopping

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Pošťák Pat II. (21/26)
08.45 - Mirabelino domácí kino
09.00 - Robinsonka
10.20 - Kavárnička dříve
narozených
11.10 - Černá hodinka
s Jožkou Černým
11.55 - Postřehy odjinud
12.00 - Zprávy
12.30 - Co teď a co potom? (6/8)
13.20 - Co mám dělat, když...?
13.40 - Cesta vzhůru (9/22)
14.20 - Doktorka Quinnová II
15.10 - Film o filmu
Na půdě aneb Kdo
má dneska narozeniny?
15.25 - Případy detektiva
Packala
15.50 - Věda je zábava III
16.15 - Pomáhejme si
16.35 - Pošťák Pat II. (22/26)
16.50 - Mirabelino domácí kino
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Přežili rok 2000 (6/9)
18.40 - Živé srdce Evropy:
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Lusitania
21.35 - Všechnopárty
22.25 - Místo činu
23.55 - Losování
00.00 - Vltava v obrazech
00.20 - Cesta vzhůru (9/22)
01.05 - Podzemní Čechy II
01.30 - Géniové, blázni
01.45 - Rodinné křižovatky
02.15 - Události v regionech
Brno
02.40 - Události v regionech
Ostrava
03.05 - Regiony ČT24
03.30 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.20 - Zajímavosti z regionů
04.45 - Setkávání

Úterý
06:25Teleshopping
06:35- Tutenstein I (21)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Deník zasloužilé matky
08:15- Přátelé IX (18)
08:40- M*A*S*H (156)
09:10- Policie - New York IX
10:00- Případ pro Sam III (19)
10:55- To je vražda, napsala IX
11:50- Drzá Jordan IV (10)
12:45- Deník zasloužilé matky
13:15- Sabrina
13:45- Muži na stromech II
14:40- Chirurgové I (29)
15:35- Charley Varrick
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IX (19)
20:00- Policejní akademie 5:
Nasazení Miami Beach
21:50- Zoufalé manželky IV
22:45- Myšlenky zločince II
23:40- Žralok I (19)
00:30- Wolffův revír I (18)
01:25- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:05- Medicopter 117 III (8)
04:55- Miláčci
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Pátek

05.00 - Bydlení je hra
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Pošťák Pat II. (24/26)
08.45 - Mirabelino domácí
kino (24/26)
09.00 - Rudolf Těsnohlídek
09.20 - Sladké hrátky říše
sběratelek
09.35 - Úsměvy Bronislava
Poloczka
10.15 - Géniové, blázni
a pábitelé
10.30 - Za vesnickými
muzikanty
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Svět rekordů a kuriozit
13.25 - Domácí lékař
13.35 - Cesta vzhůru (12/22)
14.20 - Film o filmu Veni,
vidi, vici
14.40 - Simpsonovi XVIII
15.05 - Benjamin Kvítko
15.30 - Let 29 (8/30)
15.55 - Ovečka Shaun (6/40)
16.00 - Daleká cesta za
domovem (23/39)
16.25 - Bludiště
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Zahrada je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Ondřejova
filmová škola
18.40 - Živé srdce Evropy:
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Losování Euromiliony
05.00 - Neznámá 19.55 - Předpověď počasí
Země - Svět
20.00 - Dobrodružství
kriminalistiky (10/26)
podle Thora
Heyerdahla 20.55 - 13. komnata
21.25 - Uvolněte se, prosím
05.20 - Michaelovy
22.10 - Sex ve městě V (1/8)
experimenty
22.45 - Losování
05.30 - Správy STV
22.50 - Slib
05.59 - Dobré ráno
00.30 - Losování Euromiliony
08.30 - Panorama
00.35 - Cesta vzhůru (12/22)
09.10 - Lusitania 01.20 - Všechnopárty
vražda v Atlantiku
02.25 - Události v regionech
Brno
10.40 - Rodinné křižovatky
02.50 - Události v regionech
11.10 - Zatopené osudy
Ostrava
11.40 - AZ-kvíz
03.15 - Regiony ČT24
12.05 - Kuchařská pohotovost
03.40 - Krásný ztráty
12.35 - Rozhlédni se,
04.10 - Gustav Brom
člověče (10/15)
představuje
12.55 - Dvaasedmdesát
05:59
jmen české historie
Snídaně
Václav II.
05:59
s Novou
13.10 - Čertova nevěsta
Snídaně
08:35 Zorro: Meč a růže (119) 14.30 - Futuroskop
s Novou
09:25 Zbožňuju trable
14.55 - Můj zub, ten zbabělec 08:35 Zorro: Meč a růže
11:40 Tescoma s chutí
09:25 Cordierovi, soudce
15.15 - Toulavá kamera
11:50 Nová cestománie
a policajt (11)
15.40 - Království divočiny:
12:20 Komisař Rex VII (3)
11:10 Tescoma s chutí
Mořští hadi
13:20 Ženatý se závazky
11:25 Nová cestománie
16.10 - Prizma
14:15 Walker, Texas Ranger
11:55 Lenssen & spol.
16.35 - Tepny naší země (4/4) 12:25 Komisař Rex VII (4)
15:10 Superman (5)
17.05 - Tak dlouhé čekání
13:20 Ženatý se závazky
16:05 Zákon a pořádek
14:15 Walker, Texas Ranger
17:00 Odpolední Televizní 18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
15:10 Superman (6)
noviny
16:05 Zákon a pořádek
19.05 - Alternativní kultura
Sportovní noviny
17:00 Odpolední Televizní
20.00 - Soukromé století
Odpolední Počasí
noviny
17:25 Dva a půl chlapa II (5) 20.55 - Historie.cs
Sportovní noviny
21.50
Čekání
17:50 Vražedná čísla IV (8)
Odpolední Počasí
na katastrofu
18:40 Kriminálka Las Vegas
17:25 Dva a půl chlapa II (6)
22.15 - Může to být i vaše dítě 17:50 Vražedná čísla IV (9)
19:30 Televizní noviny
22.30 - Události, komentáře
18:40 Kriminálka Las Vegas
Sportovní noviny
23.10 - Inland Empire
19:30 Televizní noviny
Počasí
Sportovní noviny
20:00 Vesmírná exploze (1/2) 02.05 - Taxi na temnou stranu
Počasí
03.00 - Přidej se
22:00 Zákon a pořádek
20:00 Dědictví
03.15 - Nedej se
22:50 Porotce
aneb Kurvahošigutntag
01:05 Kriminálka New York 03.30 - POP ART
22:30 Vztekle tvá
04.10 - Co mám dělat, když...? 00:40 Smyslné hrátky
01:50 Novashopping
04.25 - Návštěva ve varieté
02:10 15 let TV Nova
02:20 Novashopping
04.50 - Krásy evropského
03:00 Paškál
02:45 DO-RE-MI
pobřeží:
04:05 DO-RE-MI
03:35 Kolotoč
04:25 Novashopping
Léto v Algarve
05:00 Novashopping
05.00 - Království
za koně (6/9)
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Pošťák Pat II. (23/26)
08.45 - Mirabelino domácí
kino (23/26)
09.00 - Čert a Káča
09.45 - Melodie, které se
vracejí s Evou Pilarovou
10.25 - A stvořil ženu
10.50 - Eva Pilarová a hosté
12.00 - Zprávy
12.30 - Bylo nás šest (6/6)
13.25 - Medicína pro 21.
století
13.45 - Cesta vzhůru (11/22)
14.35 - Doktorka Quinnová II
15.20 - Pod plachtami
Středomořím
15.45 - Výpravy
16.05 - Pytlíkov
16.15 - Šikulové
16.30 - Animované písničky
16.35 - Pošťák Pat II. (24/26)
16.50 - Mirabelino domácí
kino (24/26)
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Služby v našich
službách
18.40 - Živé srdce Evropy:
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Komisař Moulin
21.40 - Příběhy slavných
22.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.40 - Avignonské proroctví
23.35 - Blues ze Staré Pekárny
00.15 - Cesta vzhůru (11/22)
01.00 - Pětka v Pomeranči
01.25 - Sabotáž
01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
03.35 - Recitál
Jaroslava Hutky
04.15 - Kouzelná dvířka

Ètvrtek
05.00 - Zahrada
je hra
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.55 - Návštěva v ZOO
06.00 - Navštívenka
06.25 - Šikulové
06.35 - Sezamová angličtina
07.05 - Garfield a přátelé
07.30 - Let 29 (8/30)
07.50 - Hurá, škola!
08.05 - Děti z Duranga
09.35 - Ovečka Shaun
09.45 - Kuchařská
pohotovost
10.10 - Kšefty s tátou
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Království divočiny:
13.35 - Dobrá rada nad zlato
14.00 - Mlčení krahujce (5/8)
14.50 - Clarissa
16.40 - El Dorado
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - 70 minut s Evou
Pilarovou a jejími
21.15 - Velký flám
23.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.30 - Fantom
01.05 - Zásah do srdce
02.55 - 13. komnata
Šárky Ullrichové
03.25 - Křivda
04.15 - Folklorní magazín
04.35 - Křesťanské umění
na Moravě

Sobota
dobrodružství
Rudly a Koumáka II
07:20- Oggy a škodíci
07:35- Dobrodružství Tom
a a Jerryho
08:00- Fresh Prince IV (10)
08:25- Přátelé IX (20)
08:55- Autosalon
09:50- Knight Rider I (13)
10:50- Policejní vyjednavači
11:45- Columbo
13:10- Fletch žije
14:55- Ztracený a nalezený
16:55- Ve svatební den
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IX (21)
20:00- Hra
22:35- Komando
00:20- Krevní pouto:
Smrt v rodině (2/2)
01:55- Volejte Věštce
03:40- Inspektor Balko (20)
04:30- Inspektor Balko (21)
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05.00 - Kus dřeva
ze stromu
05.15 - Vizitky
českých
muzeí a galerií
05.00 - Hledám
05.25 - Štíty království
práci
05.25 - Sváteční
českého (7/10)
slovo
05.50 - Tepny naší země (4/4)
05.30 - Správy STV
06.20 - Může to být i vaše dítě
05.59 - Dobré ráno
06.30 - Správy STV
08.30 - Panorama
06.55 - Divnopis
09.10 - Na stopě
07.00 - Utajená řeč peněz
09.40 - Neznámí hrdinové
07.20 - Soukromá muzea
10.05 - Osudové okamžiky
07.30 - Osudové okamžiky
10.20 - Trojhra
07.50 - Panorama
10.50 - Království za koně
08.30 - Zázračná planeta:
11.10 - Služby
v našich službách
Mocné síly Země
11.35 - AZ-kvíz
09.25 - Folklorní magazín
12.05 - Bydlení je hra
09.50 - Náš venkov
05:25
12.30 - Na plovárně
Baby Looney 10.10 - ...a tuhle znáte?
12.55 - Za lidmi z ráje
10.40 - Hledání ztraceného
Tunes (34)
13.25 - Výpravy
času
05:45 Admirál Bublina
13.45 - Pytlíkov
11.00 - Soukromé století
útočí (19)
13.55 - Šikulové
12.00 - Neznámá Země 06:10 Spongebob
14.10 - Nová dobrodružství
Svět podle Thora
Černého Bleska
v kalhotách (14)
Heyerdahla
14.35 - Sportovci světa
06:40 Čarodějky VIII (22)
15.00 - Roger Federer
12.20 - Pětka v Pomeranči
07:30 HOGO FOGO
15.30 - Napříč světem
letní sestřih
08:35 Zlatíčka
16.00 - Kus dřeva ze stromu
09:40 Dvojí tvář požehnání 12.45 - Sabotáž
16.20 - Vizitky českých
13.10 - Black Eyed Peas:
11:30 Zákon podle
muzeí a galerií
Live
Canterburyové (5)
16.25 - Nepohodlní
14.25 - Kamera na cestách:
12:20 Alibi na vodě
16.45 - Hledači času
Senegal
17.00 - Rozhlédni se, člověče 14:20 28 dní
17.20 - Dvaasedmdesát
16:20 Co je Vám, doktore? 15.20 - Přišli jsme z kosmu?
16.10 - Modrá tajemství
jmen české historie
17:55 Babicovy dobroty
17.05 - Po stopách
17.40 - Géniové, blázni
18:35 Koření
17.20 - O češtině
17.55 - City Folk 2008
19:30 Televizní noviny
18.25 - Kosmopolis
17.40 - Památky na prodej
Sportovní noviny
18.55 - Zprávy v českém
18.00 - Příběhy domů
Počasí
znakovém jazyce
18.20 - Krásy evropského
20:00
Okrsek
49
19.05 - Televizní klub
pobřeží:
22:15 Chaos
neslyšících
Pláž potěšení
19.35 - Simpsonovi XVIII
00:10 Tajemství
18.30 - Kultura.cz
20.00 - Zázračná planeta
rodiny Locků
18.55 - Ruská liturgická
20.55 - Soul Deep (2/6)
01:35 Novashopping
tvorba
21.45 - Loupežníci
01:55 Babicovy dobroty
19.45 - Chvilka hudby
22.30 - Události, komentáře
02:25 Zlatíčka
20.00 - Khamoro 2009
23.10 - Golfmagazín
23.30 - Horečka páteční noci 03:55 DO-RE-MI
21.30 - Zlomvaz 2009
04:45 Novashopping
00.20 - Ženský hlas
22.00 - Alternativní kultura
00.45 - Ženy
22.55 - Noc s Andělem
01.45 - Hudební setkání
00.25 - ABBAmánie (2/2)
02.35 - M. Hlaváč
01.20 - Soul Deep (2/6)
02.45 - Urbanita
02.10 - Sešli se...
03.15 - Hledám práci
03.00 - Na Kloboučku
03.40 - Po stopách
06:05- Párty
03.40 - Kdo je kdo
03.55 - Co mám dělat, když...?
s kuchařem 04.10 - Grotesky
04.10 - Nepohodlní
06:35- X-Men: Začátek IV 04.30 - Ladí neladí
04.25 - Hledači času
07:00- Neuvěřitelná
04.45 - Čtení na dobrou noc
05.25 - Banánové rybičky

06:25Teleshopping
06:35- Tutenstein I (22)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:25- Párty s kuchařem
07:55- Deník zasloužilé
matky IV (2)
08:20- Přátelé IX (19)
08:50- M*A*S*H (157)
09:15- Policie - New York IX
10:10- Případ pro Sam III (20)
11:00- To je vražda, napsala
11:55- Drzá Jordan IV (11)
12:50- Deník zasloužilé
matky IV (3)
13:20- Sabrina
13:50- Muži na stromech II
14:45- Chirurgové I (30)
15:45- Nepřemožitelný
bukanýr
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IX (20)
20:00- Nezkrotná Angelika
21:50- Smrtonosná zbraň
23:55- Klub sebevrahů
01:25- Volejte Věštce
03:10- Medicopter 117 III (9)
04:00- Carusošou
04:50- Trní

7. 8. 2009

05:45
Království
surikat II (3)
06:10 Kamarádi z lesa (24)
06:25 Bolek a Lolek (57)
06:35 Baby Looney Tunes
07:00 Spongebob
v kalhotách (15)
07:25 Bratříček a sestřička
08:35 XXL
10:20 Old Surehand
12:05 Unesený (6)
13:00 Muzikál ze střední 2
15:00 Rytíři nebes
17:35 Rady ptáka Loskutáka
18:40 Kriminálka
Las Vegas II (12)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Chalupáři (8)
20:55 Mr. GS
21:30 Ohnivý oceán
00:00 Extrémní seznamka

05.00 - Co mám dělat,
když...?
05.15 - O češtině
05.30 - Postřehy odjinud
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Navštívenka
06.25 - Ve dvou se to
lépe táhne (6/13)
06.30 - Borůvka a Kvítko
06.40 - Pět draků vodáků
06.50 - Ferda (15/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Obyčejná koňská
historie (3/6)
07.55 - Teď vedou,
babička s dědou
08.00 - Animované písničky
08.05 - To musíš vidět
08.15 - Animované písničky
08.20 - Rybářská školička
08.25 - Putování po
Blažených ostrovech
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Eliška a její rod (4/7)
12.00 - Zprávy
12.05 - Neznámý známý
Miloš Kopecký
13.00 - Probuzená skála
13.55 - Sydney
14.15 - Křesťanský magazín
14.30 - Sváteční slovo
14.35 - Bílá vrána
16.25 - Podzemní Čechy II
16.55 - Čétéčko
17.15 - Území bílých králů
18.05 - Návštěva v ZOO
18.15 - Škola Na Výsluní
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Milenci a vrazi
21.50 - Foylova válka IV (6/7)
23.30 - Losování Sportky
a Šance
23.35 - Mrtví jako já (10/14)
00.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.25 - Svět umění
01.15 - Uvolněte se, prosím
02.00 - Na cestě po Pálavě
02.25 - Neznámý známý
Miloš Kopecký
03.15 - Blues ze Staré Pekárny
03.55 - Progres hraje
s Laurou - Laura
04.35 - Závan východního
větru

Nedìle
Báječní lidé (5)
Novashopping
HOGO FOGO
DO-RE-MI
Novashopping

05.55 - Nedělní ráno
06.50 - Správy STV
07.20 - City Folk
2008
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Alternativní kultura
09.40 - Česko jedna báseň:
09.45 - Čtenářský deník...
10.05 - Film 2009
10.30 - Film o filmu Proměny
10.45 - Exit 316: Image
11.10 - Mýty a fakta historie
12.00 - Kamenný řád (6/6)
13.20 - Dědek
13.55 - Notes
14.40 - Svět umění
15.35 - Světci a svědci
15.50 - Znamení a rituály
16.05 - Tahače 2009 Barcelona a
Nürburgring
16.20 - Gunga Din
18.15 - Poklady světa
18.30 - Kultura.cz
19.00 - F. Mendelssohn
19.25 - G. Bizet: Symfonie č. 1
20.00 - Město mé studentské
20.10 - Všichni slavní
spolužáci
20.35 - Ze zahradníka malířem
20.45 - Svoboda pod bodem
mrazu
21.45 - Můj kraj a moje filmy
22.05 - Na plovárně
22.30 - Slon
23.50 - Flamenco
21. století (3/3)
00.55 - Čétéčko
01.15 - Památky na prodej
01.35 - Příběhy domů
01.50 - Kamera na cestách:
Zelená země
02.45 - Podzemní
Čechy II (7/13)
03.10 - Kavárnička
dříve narozených
04.05 - Torontské snění
04.25 - Krásný ztráty

06:05- Párty
s kuchařem
06:35- X-Men: Začátek IV (3)
07:00- Neuvěřitelná
dobrodružství
Rudly a Koumáka
07:20- Oggy a škodíci
07:30- Přátelé IX (21)
08:00- Hitlerovi muži I (2)
09:05- Svět 2009
09:40- Smysluplná vražda
11:25- Madam Sundance
13:10- Všichni prezidentovi
muži
15:50- Navždy spolu
17:50- Jste to, co jíte
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IX (22)
20:00- Vraždy v Midsomeru
22:10- Ve jménu otce
00:40- Skandál Bulworth
02:30- Volejte Věštce
04:10- Dvojí nasazení (10)

01:45
02:30
02:50
04:05
05:00
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Zahrada Naděje v Brodku u Konice

JE ZÁSOBÁRNOU BYLINEK
Nový projekt zásobní zahrady léčivých rostlin Jarmily Podhorné, jejíž firma Naděje má sídlo v centru
panenské přírody Drahanské vrchoviny, získal svou konečnou podobu. Vybudovaná bylinková zahrada vytvoří nejen zdroje pro
výrobu léčivých výtažků, ale svým
ekologickým laděním přispěje k
ozelenění a celkovému zlepšení životního prostředí v Brodku u
Konice.
Magistra Jarmila Podhorná se alternativní medicíně a výrobě přípravků z
léčivých bylin věnuje už deset let.
Firma Naděje si získala na českém i
zahraničním trhu své stálé místo a
vzrůstající odbyt dokazuje její oblibu
mezi lidmi, kteří chtějí vyléčit své neduhy nebo jen udržet své zdraví.
„Lidé se při řešení zdravotních potíží
vrací k přírodě stále častěji. A to je dobře. Vždyť bylinky byly od dávných
věků prostředky k léčení neduhů těla i
duše. Babku kořenářku měla skoro
každá vesnice. Také dnešní fyzioterapie využívá poznatků léčivých látek z
bylin a rostlin. Nejnovější metodou je
pak gemmoterapie, kdy se využívají
látky obsažené v pupenech a semenech rostlin,„ objasnila tajemství
svých léčivých kúr, které dokáže

„ušít„ každému člověku přímo na
míru, Jarmila Podhorná. Na výrobu
bylinkových výluhů potřebných k
výrobě mastí, olejů, tinktur a nově
včelích produktů a koupelí používaných k očistě těla, posílení imunity a k
podpůrné léčbě celé řady zdravotních
problémů, používá především vlastní
suroviny. Rostlinný materiál – dary
přírody – se sbírají v okolních lesích i
na lukách, které nejsou zatížené průmyslovými vlivy. Právě nově vybudovaná zásobní zahrada teď bude dalším zdrojem získávání bylinek, takže
materiál bude pod pečlivou kontrolou
od výsadby až po finální zpracování.
Kromě rostlinek, které mají čistě český původ, našly v zahradě své místo i
sazenice bylin známých v čínském
léčitelství. Také alternativní medicína
se ubírá mílovými kroky kupředu a
Jarmila Podhorná nezůstává pozadu.
Neustálým studiem získává nové poznatky a rozšiřuje nabídku léčivých
produktů o nové a nové účinné látky z
bylin a pupenů stromů. Proto jsou její
léčebné metody velice ceněny i mezi
odborníky, o čemž svědčí účast
Jarmily Podhorné na mnoha mezinárodních sympoziích, na přednáškách, v televizních i rozhlasových
relacích. V loňském roce byla mezi

třinácti nejlepšími podnikateli
Olomouckého kraje a jako čestný
host se letos zúčastnila celostátního
setkání úspěšných manažerů v Praze
u příležitosti vyhlášení soutěže
Podnikatel roku 2008.
„Někdy si myslím, že už nemůžu dál.
Ale stačí jediný mail, jediná zprávička o úspěchu léčebné kúry s nálepkou
Naděje, chvilková krize se přežene a
já zase s novým elánem pokračuji dál.
Mnoho lidí na mne spoléhá ve své bolesti a trápení, čekají ode mne pomoc.
Navíc zaměstnávám téměř dvacítku
lidí a to je velký závazek, který mě žene dál,„ tvrdí paní Podhorná.
„Nová zásobní zahrada nám dává
možnost ukázat zájemcům, jak tady
bylinky rostou, jak se zpracovávají a
od samotného počátku výtažky z bylin získávají. Až po finální výrobky.
Malé exkurze klubů důchodců, zahrádkářů, ale i školáků jsou u nás
vítané, rádi je provedeme a podělíme
se s nimi o naše poznatky. Zahrada i
nově vybudované zázemí firmy skýtá
dostatečné prostory k poučnému a
prospěšnému výletu,„ dodala Jarmila
Podhorná.
-jpRozkvetlá léčivá zahrada láká
svou vůni čmeláky, včely i motýly.

ZÁJEMCI

Najdete nás
na adrese:

www.vecernikpv.cz

O PLOŠNOU
INZERCI
VOLEJTE
NA ČÍSLO
608 022 023
NEBO
PIŠTE NA
EMAIL
pvbila@seznam.cz
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SPORT Jestřábi vyjedou na led
Událost týdne

Vše nejlepší! Oslavenec Radslav Švéda přebírá před utkáním malý dárek
od slávisty Mareše

Sportovní tipy týdne

Dnes začíná prodej permanentek!

Prostějovští hokejisté si mohou odškrtnout počáteční
fázi
přípravy
(mnohými krajně
neoblíbenou) - trénink na suchu a
podle blízkých
zdrojů by po ní měli být skvěle
připraveni. „Příprava s trenérem Flašarem byla asi nejtvrdší,
co jsem ve druhé lize zažil. Bylo
tam dost běhání, a to mi vzhledem k postavě dělalo trochu potíže,“ vyznal se jeden z tahounů
mužstva v uplynulé sezoně, hokejista Michal Rak.
Jestřábi vyjedou v tomto poprvé
na led a na něm se prostějovský
forvard cítí o mnoho lépe než na
atletickém oválu. „Čekám na to
jak dítě na lízátko,“ zažertoval si
Rak. Po ani ne týdenním pobytu

na ledě je bude
čekat první herní
prověrka v podobě přípravného
zápasu proti celku
Techniky Blansko
na jeho ledě příští
středu 12. srpna
od 17:30, šály si fandové mohou
oprášit ještě ten samý večer, neboť
hned následující den si pozvali
celek nováčka 2. ligy skupiny
Východ, tým z Frýdku-Místku.
Dnes, v pondělí 3.8.2009 bude na
vrátnici zimního stadionu zahájen
prodej permanentních vstupenek
na sezonu 2009/2010. Cena permanentky je 800 Kč. Od příštího
ročníku 2. ligy se cena vstupného
na jednotlivé zápasy zvyšuje na 50
Kč, vstupné na přípravné zápasy
bylo vedením klubu stanoveno na
30 Kč.

Horáková si veze od protinožců „bramboru“
Bikrosařka Jana Horáková
(snad se to nestane zvykem) si
z Mistrovství světa v Austrálii
veze bramborovou medaili,
čímž obhájila umístění z loňského MS v Číně. Mistrovství světa v BMX tentokráte
hostilo australské město Adelaide. Pro Janu Horákovou to
na australském kontinentu
bylo celkově třetí MS,
kterého se účastnila.
První závod ještě v žákovské
kategorii 1998 (pád v semifinále) v roce 2003 již v elitní kategorii (pád v semifinále a
1.místo v kategorii Elite Cruiser). A v minulém roce tam
ještě absolvovala Světový
pohár, kde taktéž byl pád v semifinále). Takže doposud australský kontinent nebyl pro
Janu úplně nejúspěšnější až na
zisk titulu MS v kategorii Elite

O okresní trofej si to rozdá Hvozd s Hanou
Hvozd - Sokol Pivín 5:1 (2:0)
Za účasti šesti týmů se po roční
pauze opět rozběhl Český pohár
OFS Prostějov. Jak jsme v podrobných reportážích informovali o všech třech víkendových
zápasech, využili výhodu domácího prostředí pouze fotbalisté Hvozdu, kteří si v sobotním
semifinále poradili s Pivínem o
postoupili do finále. Soupeřem
jim bude Haná Prostějov, která
měla ve 2. kole volný los a postoupila přímo do finále.
Fotbalisté FC Hvozd si v nedělním dopoledni na domácí půdě
zajistili postup do finále po-

háru OFS Prostějov, když zdolali celek Pivína jasně 5:1. Pivíští do zápasu poslali pouze
dorostenecké mužstvo a v
zápase tak dle očekávání měli
navrch domácí. Jejich vítězství
se ale nerodilo snadno, v úvodu
utkání jim mladíci byli více než
vyrovnaným soupeřem a šance
se střídaly na obou stranách hřiště, střelcům však chybělo
přesnější zakončení, nebo jejich pokusy končily v náručí
brankařů. Až po půlhodině hry
se Hvozdečtí dostali do vedení,
když V. Bílý využil lehkou střelou z přímého špatného postavení nezkušeného brankaře

hostí. Stejný hráč si gólovou
radost zopakoval po dalších
pěti minutách, když po nejhezčí akci zápasu po rychlé kombinaci a tvrdém centru P. Grulicha na bližší tyč nedal hlavou
brankaři šanci. Do kabin se tak
šlo za stavu 2:0 pro domácí.
Po změně stran se hosté v
parném počasí pokoušeli o
vstřelení kontaktního gólu, udeřilo však na druhé straně, když
Kvapil po jednom z protiútoků
umístil míč z hranice šestnáctky
přesně k pravé tyči svatyně hostí. Ti se dočkali alespoň čestného úspěchu po hodině hry, kdy
využili chyby hvozdeckých

hráčů ve středu hřiště a z brejku
snížili stav utkání na 3:1. Domácí se vstřeleným gólem nenechali ovlivnit a v již poklidném tempu hry přidali další
dvě branky zásluhou D. Grulicha. Ten nejprve po trestném
kopu V. Bílého na zadní tyč pohodlně dorazil brankářem vyražený míč a v zápětí uzavřel skóre utkání přesnou střelou z dvaceti metrů na 5:1 pro domácí.
Hvozd se tak po může těšit na
finálové utkání proti TJ Haná
Prostějov, které se odehraje v
úterý 18. 8. na zatím neurčené
neutrální půdě.
zpracoval Vojtěch Bílý

Cruiser. Jana do Austrálie odjížděla v dobré formě, když na
posledních závodech ME se
probojovávala na medailové
pozice. Takže základem na MS
je vždy postup do finálové osmičky a potom zajet finále co
nejlépe. Na start závodu v elitní
kategorii žen se postavilo celkem 32 závodnic. Do 3. kvalifikační jízdy Jana dojela vždy
na druhém místě vždy v těsném
závěsu za mistryní Evropy.
V semifinále si Jana hodně pozvedla sebevědomí, když po
nepříliš vydařeném startu semifinálovou jízdu vyhrála s více
jak sekundovým náskokem. To
znamenalo pro finálovou jízdu
výhodnou startovní pozici na
vnitřní dráze, jenže to Jana ve
výhodu neproměnila, když
hodně pokazila start a ze startovního pahorku sjížděla poslední. Naštěstí je Jana mistryní
v jízdě po dráze a již v první zatáčce se jí podařilo proklouznout na čtvrtou pozici, jen
škoda, že se v první zatáčce postrkovala se dvěma závodnicemi, což jí hodně zpomalilo a
již nestačila stáhnout náskok
první trojky, i když dojezd za
třetí Američankou byl pouze o
0,4 vteřiny. Takže zase brambora.
Se 4.místem je Jana hodně spokojená, kdo by nechtěl být čtvrtý
na světě, ale po semifinále si
věřila na medaili. Další závod,
již kvalifikační na OH, Jana absolvuje v Jihoafrické republice a
to 22.8.2009, odkud směřuje na
letošní druhou návštěvu do australského města Cannbera na
mistrovství světa v MTB, kde
bude obhajovat 2.místo z minulého roku.
V. Horák

Prověrka rychlosti a obratnosti v netradičním sportu
Třiadvacet metrů vysoká lezecká věž ve sportovním areálu v Baldovci prověřila v sobotu 1. srpna vyznavače lan a
maček z celé republiky. Na
jedné z nejvyšších lezeckých
věží ve střední Evropě se
uskutečnily závody BaldCup
2009 v lezení na rychlost pro
veřejnost.

Lezecké závody BaldCup odstartovaly novou tradici v Baldovci v loňském roce. Své síly a
zkušenosti zde otestovala vloni
při premiérovém ročníku třicítka lezců, mezi nimi i naše lezecká reprezentace.
„V lezecké oblasti Moravského
krasu a pouhé dva kilometry od
Holštejnských skal je to skvělá

Výsledky:
Dívky do 15 let :
1. Karolína Nevělíková (HKPálavský Věšák, TJ Orel Břeclav)
2. Andrea Pavlincová (Sokol Brno Rajče)
3. Veronika Schenerová (HK Lanškroun)

Číslo týdne

Ženy :
1. Karolína Nevělíková (HKPálavský Věšák, TJ Orel Břeclav)
2. Andrea Pavlincová (Sokol Brno Rajče)
3. Eva Křížová (SASM Brno Líšeň)

15

Hoši do 15 let :
1. Radovan Šifra (HK Lanškroun Saltic, Akuna)
2. Jan Kříž (SASM Brno Líšeň)
3. Miroslav Doseděl (LK Svitavy)

branek mohli vidět diváci při exhibičním zápase v Pivíně
na oslavu šedesátin Radslava Švédy, kde se utkali domácí
fotbalisté se starou gardou Slavie Praha

Muži:
1. Martin Šifra (HK Lanškroun, Saltic, Akuna)
2. Radovan Šifra (HK Lanškroun Saltic, Akuna)
3. Jan Kříž (SASM Brno Líšeň)

Více čtěte na straně 22

příležitost k tréninku. Letos se
na rozdíl od předchozího ročníku závodilo na rychlost. Na
startovní listině se sešlo celkem
31 lezců,„ uvedl pořadatel Jakub Káňa. Zúčastnit se mohl
kdokoliv, kdo si chtěl vyzkoušet své schopnosti, měl možnost zapůjčení lezeckého materiálu jako je celotělový úvazek, přilba i lezečky.
Cesty dlouhé 20 metrů postavené Ondřejem Nevělíkem potrápily a prověřily naprosto
všechny. Původní dobrou náladu, úsměvy a chuť závodit vystřídal pot, bušení srdce, lapání
po dechu a sténání.
„Vždyť někteří ze startujících
tyto dvacetimetrové cesty lezli
celkem 16 krát, což je neuvěřitelných 320 metrů na rychlost.
Absolvovat takový lezecký maraton v průběhu necelých tří hodin je skutečně výkon,„ ocenil
Jakub Káňa, který je v kempu v
Baldovci šéfinstruktorem.
Jako doprovodný program byly
otevřené za běžné vstupné
všechny atrakce kempu v Baldovci – lanové centrum, Tarzanův skok, Welnes centrum,
bazén, lukostřelba, nafukovací
aktivity.
-jp, jk-

Lezecká stěna prověřila rychlost a obratnost všech závodníků.
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EFEKT PLUS
spol. s.r.o.

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

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

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

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

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

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

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

Moravská, Prostějov
info v RK
A. Slavíčka, Prostějov
750 000,Karlov, Prostějov
790 000,Jana Zrzavého, Prostějov 830 000,Dolní, Prostějov
1 020 000,Dolní, Prostějov
1 040 000,J. Zrzavého, Prostějov 1 040 000,Západní, Prostějov
1 040 000,Krasická, Prostějov
1 074 000,Dolní, Prostějov
1 120 000,Rumunská, Prostějov
1 150 000,Krasická, Prostějov
1 150 000,B. Šmerala, Prostějov 1 150 000,Dolní, Prostějov
1 200 000,Tylova, Prostějov
1 440 000,Západní, Prostějov
1 450 000,Západní, Prostějov
1 480 000,Jezdecká, Prostějov
1 481 220,Václava Špály, Prostějov 1 525 000,Jezdecká, Prostějov
1 547 670,Moravská, Prostějov
1 600 000,Jezdecká, Prostějov
1 615680,Jezdecká, Prostějov
1 615 680,B. Šmerala, Prostějov 1 649 000,Krasická, Prostějov
1 650 000,Šlikova, Prostějov
1 650 000,Jezdecká, Prostějov
1 700 250,Vojáčkovo nám., Prostějov 2 100 000,Jezdecká, Prostějov
2 353 410,Vojáčkovo nám., Prostějov 2 390 000,sídl. E. Beneše, Prostějov 2 520 000,Krasická, Prostějov
2 540 000,-

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

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

5+1 Nová, Němčice nad Hanou 15 000,5+kk Kováříkova, Prostějov
20 000,4+1 Dobromilice
336 000,2+1 Otinoves
380 000,2+1 Myslejovice
710 000,2+1 Lešany u Prostějova
740 000,Víceměřice
749 000,Zdětín na Moravě
750 000,1+1 Přemyslovice
950 000,2+1,1+1, Výšovice
1 640 000,3+1 Krasická, Prostějov
1 650 000,2-5+1 Ohrozim
1 800 000,2*2+1 Lidická, Prostějov
2 650 000,Winklerova, Prostějov 3 320 000,2*3+1 Krasická, Prostějov
3 995 000,4+kk Držovice na Moravě
4 212 000,5+1 Kralice na Hané
4 600 000,6+kk Kováříkova, Prostějov 8 200 000,-

Tel.:732 936 734
Tel.:731 704 904
Tel.:732 231 126
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 948 955
Tel.:605 948 955
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:604 665 206
Tel.:731 704 904

BYTY - PRODEJ

1+1Sídl. svobody, PV, panel/os.vl.
Cena: 690 000Kč
2+1, s garáží Dr. Mičoly, os.v./cihl., 66m2,
balkon.
Cena: 1 300 000Kč
3+1 v Olomouci, OV, 3.patro s výtahem, po
úpravách.
Cena: 1 560 000Kč

BYTY- PRONÁJEM

1+kk E. Husserla
2+1 Puškinova ul.
2+1 Karlov
2+1 Puškinova ul.
2+1 s garáží Dr. Mičoly
3+kk Česká ul.
3+1 Puškinova ul.
3+1 Hanačka
4+kk Nerudova ul.
4+kk Pod Kosířem
4+2 Hanačka

POZEMKY – pronájem, prodej – PROSTĚJOVSKO:

Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek

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

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

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

Prodej DB, 3+1, Vojáčkovo nám., PV
Prodej cihlového, družstevního bytu, 78
m2, 3+1, v centru města, byt v původním
stavu, nový plyn. kotel, 4. p z 5 p., výtah,
balkón.
CENA: 1 450 000,-Kč

Pernštýnské nám. 6, Prostějov
Tel.: 582 334 010-1, 582 332 782
777 710 280-3, byty 777 710 282
e-mail: realspektrum@rspv.cz
Po - Pá 8 00 - 17 00 hod

Prodej RD 5+kk, Čechovice, Prostějov
Prodej nadstandardně vybaveného RD,
řadový, novostavba, 130 m2, zahrádka 65
m2, podkroví užívané jako úložný prostor
45m2.
CENA 3 140 000,-Kč

Pronájem garážového stání, ul. Krasická, PV
Cena: DOHODOU

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

Pronájem reklamní plochy 5m x 1,8m na ul.
Partyzánská, PV,
Cena: 500Kč/měsíc

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

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

www.jhreality.cz

6500Kč/měs. + inkaso
4900Kč/měs. + inkaso
5800Kč/měs. + ink.
5400Kč/měs. + inkaso
7700Kč/měs. vč. inkasa
10000Kč/měs. + inkaso
6900Kč/měs. + inkaso
7500Kč/měs. + inkaso
7000Kč/měs. + inkaso
10000Kč/měs. + inkaso
7500Kč/měs. + inkaso

Prostějov,Wolkerovaul.
Prodejkomerčnínemovitostivcentruměsta.Celýdům
k prodeji volný. Přízemí vhodné pro obchodní činnost,
v patrech lze vybudovat až 6 bytů. Nová střecha (krovy,
podlaha),fasáda,plast.okna.Nyníve2.patřezrekonstruovanýbyt2+kk.Užitnáplochadomu680m2,zastavěná
plocha293m2.
Cena:Kč6.500.000,-

ČECHY POD KOSÍŘEM: koncový řadový cihl. dům o vel. 2+1 v přízemí a 4+1 v patře;
zahrada 743 m2, dvůr s vjezdem, 2 garáže. Voda
z vl. studny + obecní, el. 220/380 V, kanalizace,
plynovéústřednítopení.RSP368
CenaabližšíinfovRK

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

Prodej RD 2+1 s průjedzem a zahrádkou
v Určicích. Koupelna s vanou, splach. WC.
Obecní voda, vytápění na tuhá paliva, plyn před
domem. Zast. plocha 316m2, zahrada 160m2.
Cena: 850 000 Kč + provize RK

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

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

Pronájem možno i prodej výrob. a sklad.
areálu v PV Drozdovicích
Zavedný obchod, tři kanceláře (původně byt
3+1), hala cca 200m2 a další objekt. Vhodné
na skladování a malovýrobu. Pozemek 880m2.
Areál je průjezdný, možnost parkování ve
dvorním traktu.Perfektní stav, alarm, internet
atd.
Cena: 38 000Kč/měs. + inkaso
Cena při prodeji: 5 800 000 Kč

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
Pronájem objektu Domamyslice - sklad, lehká
výroba, 220m2. Cena: 7000 Kč/měs. + ink.
Pronájem obchodu 250m2 u centra PV.
Cena: 17 000 Kč/měs. + inkaso
Pronájem kanceláře 38,5m2 v centru
města PV, I.patro, koberec, kuchyňka,WC,
internet,alarm atd. Cena: 4500Kč/měs.+ ink.
Pronájem zařízených kanceláří, Vojáčkovo
nám., PV.135m2, II. patro.
7999Kč/měs. včetně otopu a vody!
Pronájem pěkné kanceláře 42m2 v centru města
PV,vlast.vytápěnía elektroměr.
Cena:4000Kč/měs.+ink.
Prodej zděné třípodlažní haly v PV. V každém
podlaží cca 900m2 výrob., sklad. a administrativ.
prostoru.Výtah.Zast.plocha 1070m2.
Cena:8500000Kč

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

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

REAL
SPEKTRUM

realityarea@volny.cz

KOMERCE – pronájem – PROSTĚJOVSKO:

KOMERCE – prodej – PROSTĚJOVSKO:

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992
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ProdejpolyfunkčníhoareáluvobciUrčice,okr.
Prostějov. Plocha areálu cca 8100m2, čtvercový
tvar. Admin. budova, stáje, bývalá sýpka a sklad.
hala 67mx 12,5m. Průběžná údržba.
Cena: osobní jednání

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

Brodek u Konice RD 2+1, samostatně
stojící, přízemní s možností rozšíření do podkroví, částečně podsklepený, CP 118 m2,
plyn v domě, smíšené zdivo, započata rekonstrukce, zahrada 303m2. CENA 390 000,-

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

SLEVA!

Němčice nad Hanou RD 4+kk, samostatně
stojící, patrový,cihlový, po částečné rekonstrukci, dvorek, v centru obce, ihned volný
CENA 750 000,-

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

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

BrodekuKonice,okr.Prostějov
ZděnývolněstojícíRD3+1(100m2)předrekonstrukcí,
možnostvyužitípůdy,garáž.Veškeréinž.sítě.Zast.plocha
118m2,zahrada360m2.
Cena:Kč390.000,-

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

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

reals@volny.cz
VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.
Prostějov, Krasice, prodej novostavby cihelného bytu 1 + 1 v OV, 1. patro,
lodžie.
cena : 980 000,-- Kč
NOVINKA! Prostějov, Krasice pozemky na stavbu řad. i sam. rodinných domů, včetně sítí. podrobnosti
v RK.
Ivaň, okr. Prostějov, samostatně stojící vilka 6 + 1 z roku 1990, celopodsklepená, vjezd, garáž, pěkná zahrada
900 m2, bezvadný stav.
Cena 2 680 000,--Kč
Prodej RD 4 + 1 v Prostějově,
Nerudova ul., zahrada 800 m2, vjezd,
garážování, nutné investice.
Cena : 3 200 000,-- Kč
Prodej řadového domu s obchodem, Plumlovská ulice, 75 m2, dvůr,
malá zahrádka. Celková výměra 260
m2.
Cena 2 150 000,-- Kč
Prostějov, Kostelecká ul., prodej
provoz. objektu s obchody, kancelářemi, dílnou a bytem pozemek 1600
m,
cena v RK
Prodej zánovního rodinného domu v
Kladkách, 5 + 1, dvě nadzemní podlaží, velmi dobrý stav, vjezd na pozemek,
malá zahrada. Cena : 1 350 000,-- Kč
Prodej výrobního a skladovacího
areálu v Plumlově, výrobní a skladovací haly, admin. budova se sálem,
sauna, výměra 5 650 m2.Možno i jednotlivě.
Cena: 13 000 000,-- Kč
Klenovice na Hané, provozní areál
- dílny, sklady, kanceláře, manip. plocha, velmi dobrý stav, 1 600 m2.
Cena : 4 900 000,-- Kč
Pozemek na stavbu RD za tenis.
areálem, výměra 750 m2, veškeré
sítě.
Cena: 1 750 000,-- Kč
Pronájem bytu 1 + 1 v Prostějově,
klidná čtvrt v blízkosti středu města, byt
po rekonstrukci, nová koupelna, plastová
okna, zvýšené přízemí.
Cena 5 500,--/měsíčně, včetně inkasa.

www.reality-prostejov.com

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

Prostějov,ul.Kovaříkova
Prodej nebo pronájem novostavby RD 5+1 s garáží,
obytná plocha 240 m2. Zast. plocha 142 m2, zahrada
1029m2.
Cena:Kč8.200.000,Cenapronájmu:Kč20.000,-/měsíc+inkaso

BYTY–PRODEJ:

1+1,Tylovaul.–DB,34m2,2.p.,bezvýtahu,plast.okna
–VÝHODNÁCENAASKVĚLÁLOKALITA!
Kč699.000,2+1, ul. Šárka – DB, 55 m2, 4. patro, bez výtahu, plast.
okna
SLEVA!Kč890.000,2+1, Martinákova ul. – OV, 58 m2, 6. p., výtah, lodžie,
plast.okna,porekonstrukci
Kč1.295.000,3+1,sídl.Svornosti– OV,90 m2, 1. p., bez výtahu, plast.
okna,lodžie,velkákoupelna
Kč1.650.000,3+1,ul.B.Němcové–OV,82m2,4.p.,bezvýtahu,nová
kuch.linka,lodžie,plast.okna,velkákoupelna
Kč1.690.000,-+možnogaráž(Kč206.000,-)
2+kk a 3+kk, Jezdecká ul. – OV, nové zkolaudované
byty
odKč1.427.670,-

BYTY–PRONÁJEM:

1+kk,Waitovaul.–jenpro2-3studentky
Kč2.100,-/měsícvč.inkasa/1osoba
1+1,sídl.Svobody
Kč5.000,-/měsícvč.inkasa
1+1,ul.A.Slavíčka
Kč5.000,-/měsícvč.inkasa
1+1,Dobrovskéhoul. Kč5.500,-/měsícvč.inkasa
1+1-zařízený,Vrahovickául.
Kč4.500,-/měsíc+inkaso
1+1,Vrahovickául.
Kč5.000,-/měsíc+inkaso
2+1,Biskupice
Kč2.500,-/měsíc+inkaso
2+1,ul.Šárka
Kč5.500,-/měsíc+inkaso
3+kk,Rejskovaul.
Kč8.000,-/měsíc+inkaso
3+1,Brněnskául.
Kč8.000,-+inkaso
4+1,nám.Spojenců
Kč8.000,-/měsíc+inkaso

BYTY - PRODEJ

 1+kk–sídl.E.Beneše:os.vlast./panel.,1.p./ze7,
plast.okna,noválodžie,vrekonstr.domě,poprodeji
volný.RSP119 Cenakjednání:830000Kč
 1+kk – Západní: os. vlast./cihl., zvýš.přízemí/z
5, téměř nový byt s plast. okny, velkou koupelnou
s vanou a vest. skříněmi v předsíni. Nízké měsíční
náklady, klidné bydlení v atraktivní lokalitě. RSP
239
Cena:původně1060000Kč,
poslevě990000Kč
 1+1–Sídl.svobody:os.vlast./panel.,přízemí/ze
4, orientace na jih, v revitalizovaném domě, udržovanýbytvpůvodnímstavu,ihnedvolný.RSP478
Cena:830000Kč
 1+1 – Tylova: družst./panel., 2.p./ze 7, s lodžií a
plast.okny,vrekonstr.domě,udržovanýapěknýbyt,
možnostzařízení.RSP169
Cena:849000Kč
 1+1 – Krasická: os. vlast./cihl., 1.p./ze 4, s balkonem a plast. okny, v koupelně vana, obklady,
dlažba;ihnedvolný.RSP319
NOVINKA:1050000Kč
 2,5+1 – Sídl. svobody: družst./panel., 1.p./ze 4,
prostornýbytsalkovnou,novoulodžiíaplast.okny
vrevitalizovanémdomě. RSP299
NOVINKA:1150000Kč
 2+1-E.Beneše:družst./panel.,zvýš.přízemí/ze
4, zánovní kuch. linka, plast. okna, obklady, dlažby
apod.Krásný,prostornýaudržovanýbyt;poprodejivolný.RSP178
Cenakjednání:1150000Kč(možnásleva)
 2+1-B.Šmerala:družst./panel.,7.p./ze7,výtah,v
rekonstr.domě–plast.okna,zateplenáfasáda.Vbytě
šatnaavest.skříně.RSP89 Cena:1150000Kč
 2+1 – K. Svolinského: družst./panel. (možnost
převodudoos.vlastnictvíaplatbyhypotékou),2.p./
ze 4, výtah, vl. etážové topení, lodžie, vest. skříně a
komoravbytě,ihnedvolný.RSP29
SLEVA200000Kč:NOVÁCENA1050000Kč
 2+1–Tylova:cihl./os.vlast.,3.p./ze3,vl.etážové
topení, plast. okna, klimatizace, plovoucí podlahy,
zděný sklep, velký balkon, ihned volný. RSP 189
SLEVA500000Kč:NOVÁCENA1140000Kč
 2+1 - Brněnská: panel./os. vlast., 63 m2, zvýš.
přízemí/ze 4, plast. okna, v rekonstr. domě, ihned
volný.RSP428 Cena:1390000Kč
 3+1 – Mozartova: družst./panel., 3.p./ze 7, nový
výtah,vrekonstr.doměsplast.okny;bytpoúpravách,
vkrásnélokalitě.RSP279 Cena:1290000Kč
3+1–E.Beneše:os.vlast./panel.,7.p./ze7,výtah,
vrekonstr.doměsplast.okny;příjemnáaklidnálokalita,možnostvyužitíhypotéky.RSP358
Cena:1290000Kč
3+1–E.Beneše:os.vlast./panel.,2.p./ze7,výtah,
2 lodžie, plast. okna, komora v bytě, ihned volný, v
revital.domě RSP229
Cena:1500000Kč
 3+1 – Klenovice na Hané: os. vlast./cihl.,
1.patro, po rekonstrukci – nová kuch. linka, dlažby,
plast.okna…;velkáterasa.RSP199
Cena:1500000Kč
 3+1 - Šmeralova: družst./panel., byt asi rok po
kompletrekonstrukcivč.zděnéhobyt.jádra–nová
kuch. linka, koupelna, podlahy, dveře…; v bytě
šatna, plast. okna se žaluziemi, nová lodžie, v revitalizovanémdomě.RSP129 Cena:1800000Kč

PRONÁJEM

1+kk – M. Pujmanové: panel. byt v rekonstr.
domě,slodžiíaplast.okny,volnýod1.8.09
NOVINKA:5500Kčvč.ink
1+1 – Sádky: cihl. byt v přízemí, vl. topení, ihned
volný
NOVINKA:5500Kčvč.ink
1+1–Karlov:nezařízenýcihl.byt,plast.okna,vl.
topení,ihnedvolný
Cena:4000Kč+ink
1+1 – sídl. E. Beneše: nezařízený byt, s plast. okny,ihnedvolný
Cena:5800Kčvč.ink
1+1 – C. Boudy: nezařízený byt s vlast. topením,
volnýihned
Cena:6300Kčvč.ink
2+kk – Raisova: luxusní, část. zařízený cihl. s vl.
topením,ihnedknastěhování
Cena:9000Kčvč.ink
3+1 – Švýcarská: panel. byt s lodžií, ihned volný
NOVINKA:8000Kčvč.ink
3+1 – E. Beneše: nezařízený byt v 5.patře, volný
od1.8.09
Cena:8500Kčvč.ink
3+1 – E. Beneše: nezařízený byt se šatnou, plast.
okny a 2ma lodžiemi v rekonstr. domě; volný
ihned
Cena:9000Kčvč.ink
3+1 – Komenského: nezařízený cihl. půdní byt,
2.patro, ihned volný; vl. etážové topení, volný
ihned
Cena:9000Kčvč.ink

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

Nabízíme:
RODINNÉ DOMY

RD – PRODEJ

Michael Vejmola

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

tel.:
mobil:

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

email: prostejov@patriotreality.cz
www.PATRIOTreality.cz
Prodej RD 2+1 Ondratice, okrajová část
obce, sam. vjezd, pěkná zahrada, k trvalému
bydlení i k rekreaci.
Cena: 450.000 Kč

Prodej řadového, část. podsklep, izol.
RD 1+1 Ondratice s půdou, dvorkem a
malou zahrádkou v klidné části obce (mimo
hlavní tah). Nové rozvody el. Velmi dobrý
stav. Ihned k bydlení i k rekreaci. Nedaleko
koupaliště a les.
Cena: 390.000 Kč
Prodej RD 2x 3+1 Mostkovice s garáží a
zahradou. CV 785 m2, zahrada 385 m2.
V 1.podlaží byt 3+1, ve 2. podlaží byt 3+1,
ÚT na tuhá paliva, elektřina 220/380 V,
plyn. přípojka před domem, přípravena na
připojení, septik, dílna, sklep, garáž, zahrada, ovocný sklípek.
Cena : v RK

Prodej RD 5+1 v Kobylničkách
NabízímekprodejikoncovýRD5+1vKobylničkách,12
km od Prostějova, v 1.NP bytová jednotka 2+1, ve 2.NP
bytová jednotka 3+1, před dvěma lety proběhla většinová
modernizace domu - plastová okna, nový kotel, plovoucí
podlahy, vnitřní omítky, v domě 2 nové kuchyňské linky,
kompletně zrekonstruovaná koupelna s rohovou vanou
a sprchovým koutem, k domu přináleží přilehlý dvorek
s kůlnou vše navazuje na pozemek zahrady, celková
výměra pozemků činí 683 m2. Cena: 1.700.000,- Kč
Klenovice - Samostatně stojící novostavba RD
6+kk s garáží, terasou, v klidné části, zast. pl. 132m2,
plyn.ÚT + teplovzdušné vytápění z krbu do všech
místností..
Bližší informace v RK
Držovice - Prodej levé části nově postaveného
dvojdomkusdvojgarážíovelikosti7+1snadstandardním
sociálním zařízením. Zastavěná plocha 150m², zahrada
418m², kombinované vytápění, centrální vysavač,
bazén, vlastní studna, vinný sklep. Možnost prodeje
celého domu.
Bližší informace v RK
Hodějice - Rozsáhlá nemovitost 2 km od Slavkova
u Brna, klidná poloha. Obytná část 3+1,1+1,vjezd do
dvora, ten je uzavřen hospodářskými stavbami, rozsáhlá
zahrada se samostatným vjezdem /možné další stavební
místo/,veškeré inž.sítě, nutná modernizace. Celková
výměra 2.380 m².
Cena: 3.200.000,-Kč
Vyškov - Pohostinství se zahradní restaurací a luxusním
bytem 2+1 s privátním bazénem. Uvnitř 35 míst, v zahradě
80 + výčep, udírna, gril. Prodej včetně vnitřního vybavení
restauracíabytu.Velmidobrýstav. Cena:5.000.000,-Kč

NÁŠ TIP!
St. pozemek PV - Vrahovice Tel.: 777 851 606
600 m2, rovina. Sítě ve stádiu územního řízení,
do tří měsíců možnost výstavby. Odborný odhad ceny za sítě 180 tis, v ceně jsou i přípojky k
RD a příjezdová cesta. Cena : 1.080,- Kč/m2

NOVINKA!

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

DOvOlEná
27. 7. - 10. 8. 2009
Aktuální nabídka:

Byt 2+1 Vodní, PV
Tel.: 777 231 606
Družstevní cihlový byt, 60 m2, v centru města,
původní udržovaný stav. Francouzské okno na
jih do zahrady. Nová cena : 1.190.000,- Kč

BYTOVÝ DŮM - PRODEJ

Prodej cihlového patr. RD 2 x 3+1 z r. 1979,
PV-centrum, ZP 225 m2, zahrada 257 m2,
výborný stav,
Cena: 5.500.000 Kč

Prodej přízem. RD k rekonstr. PVJihoslovanská, nyní obchodní prostory.
SLEVA! 1.290.000 Kč

Prodej přízemního RD 3+1 Němčice nad
Hanou, dvůr a zahrada s vl.studnou, skleníkem a 2 přístavky. ZP 180 m2, zahrada 198
m2.
Cena 920.000 Kč
Prodej dvougeneračního RD 5+2+Z
Vilémov, okr. Olomouc. U domu dvorek se
zahradou. ZP 222 m2.
Cena 810.000 Kč
Prodej RD 3+1 se zahradou Vícov.
Cena 980.000 Kč

Prodej podsklepené rekreační chaty se
zahradou Stražisko. V přízemí 2 pokoje s terasou, v podkroví 2 pokoje s verandou. Prodej
včetně vnitřního zař.
Cena 495.000 Kč
BYTY PRODEJ
Prodej OV 2+1, PV-Sídl.Svobody, 56
m2, balkon, 5p.
Cena 1.090.000 Kč
Prodej bytu OV 1+1 E.Valenty 35
m2, 1p., lodžie, dům kompl. revital.
890.000 Kč
Prodej bytu 1+1, PV-Pujmanova
Cena 820.000 Kč
Prodej DB 2+1 PV-Anglická, 48 m2.
Cena 860.000 Kč
Prodej DB 1+1 PV-Šárka, 30 m2, 1p.
Cena 740.000 Kč
Prodej DB 3+1 Němčice n.Hanou, 75
m2, balkon, zvýš. přízemí
BYTY PRONÁJEM
Pronájem OV 1+kk, Sídl.svornosti
4900 Kč/měs + ink
Pronájem OV 2+kk, Sídl.svornosti
5800 Kč/měs + ink.
Pronájem zařízeného bytu 3+1 PV Ječmínkova, 64 m2, 2.p./2 11 500 Kč/měs.
Pronájem zařízeného bytu 3+1 PV Svornosti, 87 m2, 4.p./4
16 000 Kč/měs.
Pronájem zařízeného bytu 2+1 PV- sídl.
Svobody, 56 m2, 5 patro. Ihned volný.
Cena 8.000 včetně ink.
Kompletní nabídka v kanceláři
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
NOVINKA !!! Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního domu s 10 bytovými jedn.,
restaurací, vinárnou, vitotékou a dvěma obchody
v historickém centru Prostějova. Cena v RK.
Pronájem obchodu 50 m2 v centru PV,
suterén
15 000 Kč/měs.
Pronájem kanceláří PV-Svatoplukova,
28,4+51,8 m2, 1.p.
7 200 Kč/měs.
48 +27 m2, 1p. nezař.
7 300 Kč/měs.
Pronájem obchodu 75 m2 Prostějov - Dolní
ul.
15000 Kč/měs
Pronájem 400 m2 v suterénu centra PV
cena dohodou
Prodej novostavby sportovního areálu s restaurací a tanečním parketem Dobromilice
3.000.000 Kč
Pronájem KO u centra,obchody,kanceláře,sklady,dílny, v rekonstrukci. Cena v RK
POZEMKY PRODEJ
Dobrochov st. poz., kompl. IS 2 x 1040 m2
550 Kč/m2
Kostelec na Hané část st.poz.4032 m2
320 Kč/m2 NÁŠ TIP
Vřesovice zahrada 744 m2
350.000 Kč
Alojzov parcela 1200 m2
550 Kč/m2
Hluchov 695 m2
200.000 Kč
Hluchov 854 m2
99.000 Kč
Kostelec na Hané,2520 m2 195 Kč/m2 NÁŠ TIP
Kompletní nabídka v kanceláři

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

www.realitycz.net

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

BYTY - PRODEJ

Prodej luxusně vybaveného bytu 4+kk v Prostějově
Nabízíme k prodeji byt 4+kk , OV, 3.NP panelového
domu, BJ po celkové rekonstrukci,nadstandartně
vybavená, nové obklady a italská dlažba, luxusní
kuchyňská linka a jídelna, nová koupelna s
masážním programovatelným sprchovým koutem,
prostorná lodžie se vstupem z obývacího pokoje,
moderní vestavěné skříně se zrcadly, zvlášť
místnost pro umístění aut.pračky, prostorný sklep v
1.PP. Prostorné a komfortní. Výrazná sleva, spěchá,
rodinné a zdravotní důvody. Cena: 2.000.000,- Kč

Prodejbytu3+1pokompletnírekonstrukcivProstějově,
možno i s garáží, ul. Zrzavého. Nabízíme k prodeji byt 3+1
kompletně zrekostruovaný, DB,75 m2, plastová okna, nové
podlahy, nová koupelna se sanitou, zděné jádro, vestavěné
skříně, internet WIfi, kabelová televize, lodžie, v domě nový
výtah, nová fasáda se zateplením, velký sklep 9m2, možnost
pronájmu či dokoupení garáže do 200 m od domu, prodej
možný s vybavením. Kvalitní bydlení bez dalších nákladů.
Cena k jednání: 1.550.000,- Kč

Prodej nadstandardního vkusně zmodernizovaného bytu 3+kk s terasou 42 m2 a garáží ve 2.
NP bytového domu se 4 BJ v Klenovicích na Hané
v klidné lokalitě. Cena k jednání 1.790.000,- Kč
Plumlov-Byt3+1ovým.64m2skrásnýmvýhledem
v klidné lokalitě, plastová okna, nízké náklady na
bydlení, garáž, parkování.
Cena:1.400.000,--Kč
Prostějov - V.Outraty - Družstevní byt 1+1, I. NP,
podlahová plocha 32 m2.
Cena: 750.000,- Kč
Prostějov-Budovcova-Cihlovýbyt2+1,OV,podlahová
plocha 56m².
Cena: 1.050.000,-Kč - SLEVA!

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

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

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

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

3+1 Waitova, PV
Tel.: 777 231 606
Družstevní byt 3+1, cihla, 75m2. Byt je částečně po rekonstrukci, etážové topení, plastová okna, žaluzie.
Cena : 1.450.000,- Kč

CHATA – PRODEJ

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

NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM

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

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY

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

POPTÁVÁME:

• RDvProstějověaokolí–Bedihošť,Hrubčice,Držovice,
Vrahovice, Mostkovice, Určice,…
• Provozní objekt s kancelářemi
• Pronájemnebytovýchprostorcca60-70m2–prodejna
zahrádkářských potřeb
• Restaurace v Prostějově
• Pronájem bytu 1+1 v Prostějově
• Pozemekprovýstavbugarážíaparkovánínákladních
automobilů (cca 3-5tis. m2)
• Koupě bytu 2,5+kk v Olomouci, vhodný k rekonstrukci
Chcete prodat RD nebo byt? Díky naší široké
databázi klientů Vám nabízíme
rychlé zprostředkování prodeje.

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

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

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

BYTY - PRONÁJEM

Pronájem 2+1 V.Špály Prostějov
Nabízíme k pronájmu byt 2+1,7.NP, s výtahem,60
m2,plastová okna,nová fasáda domu,kuchyňská
linka,nová lodžie (zvětšená) s pěkným výhledem
do okolí,prostorná šatna,sklepní kóje,pěkné, klidné
bydlení, volný ihned. 7.500,- Kč/měsíc včetně služeb.
Pronájem částečně zařízeného bytu 3+1 ve 3.
NP s lodžií v blízkosti lesoparku Hloučela na sídl.E.
Beneše v Prostějově. Cena 7.900,- + 2.000,- inkaso

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

RD 2+1 – Čelčice
krajní řadový menší RD s bytovou jednotkou 2+1 ve středu obce s možností
rozšíření do podkroví. Vjezd do domu a
na pozemek, malý dvorní trakt. Obecní
IS, nutná celková rekonstrukce domu.
SLEVA – Nová cena: 260.000,-Kč
Byt 2+1 ul.Dolní, Prostějov
byt (50m2) v osobním vlastnictví, panel,
2 patro, nový výtah, balkon, udržovaný,
dobrá poloha, volný po dohodě.
SLEVA – Nová cena: 950.000,-Kč
Byt 3+1 ul.Svatoplukova, Prostějov
dr.byt (110m2), cihla, 1patro, balkon,
nová koupelna, plastová okna, topení
lokální na plyn, dům po kompletní rekonstrukci, velký prostorný byt v dobré
lokalitě, volný po dohodě. Cena v RK

Chatka Brodek u PV Tel.: 777 851 606
Zahradní chatka,12 km od PV, zast.plocha
12 m2, rovina, oplocený, 379 m2. Vlastní
studna. Elektrika na hranici pozemku.
Cena: 88.000,- Kč

Skladová hala – Plumlov
pronájem nezateplené skladovací haly v
Plumlově, celková plocha 3200 m2, možný příjezd pro kamiony, možnost sociálního zázemí. pronájem dohodou v RK

BYTY PRODEJ:

Pozemek 1374m2 - PV – Vrahovice
stavební pozemek Prostějov, Vrahovice,
IS na hranici pozemku, příjezd na pozemek po místní komunikace, velmi klidná lokalita a zajímavé místo, bližší info
v RK.
Cena dohodou v RK

2+1, ov/c, Spitznerova, PV
2+1, ov/p, Okružní, PV
3+1 Zrzavého, PV

1.200.000,- Kč
1.050.000,- Kč
1.250.000,- Kč

BYTY PRONÁJEM:

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

7.000,- Kč/měs.vč.ink.
5.500,- Kč/měs.+ink.
8.000,- Kč/měs.vč.ink.

POZEMKY:

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

930,- Kč/m2
1.000,- Kč/m2
300,-Kč/m2
1.100,- Kč/m2

NEBYTOVé PROSTORY:

Garáž Držovice

104.000,- Kč

Širokánabídkakanceláří, nebytovýchaobchodníchprostor

Prodáme váš byt, rodinný dům či chalupu

olomouc, Přerov, Prostějov

volejte ZdArmA 800 555 365

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

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

Rodinné domy:
Prostějov - prodej řad. koncov. jednopodlaž. domu, ul.
Tovačovského,2+1smožností
rozšířenídopodkroví.Počásteč.
rekonstr.amodernizaci,novákoupelna,veškerérozvody,podlahy.Vytápěníjelokálnínazemníplyn,veškeréIS.Zadomemsenacházíterasaamalázahrádka.
SLEVA!1.990.000,-Kč
Prostějovičky - prodej řad.
nepodsklep. RD o 2 NP po
rekonstrukci o velikosti 5+1 s
garáží. El. 220/380V, ústř. plyn.
vytápění,kanalizacedoseptiku,studnanapozemku.
Za domem je menší zahrádka. Celková výměra pozemkuje267m2.Součástíprodejejeiornápůda527
m2.
SLEVA!1.865.000,-Kč
Výšovice - prodej RD 2+1, řadový, podstandardní vybavení,
vytáp. ústřed. na zem. plyn.
Nutná celková rekonstrukce
a modernizace. Za domem je hospodář. budova.
Cena:650.000,-Kč
Prostějov - prodej rohového
RD, v 1. NP je sídlo firmy a
prostorná garáž, v obytném
podkroví - byt 3+kk, v širším
centru města po celkové rekonstr. Veškeré IS, vytáp.
na zem. plyn, plast. okna, podlahy z keramické dlažbyaplovoucí,třebadokončitfasádu.Vhodnéktrval.
bydleníikomerčnímúčelům(sídlofirmy,kanceláře,
ordinace, prodejna,...). Celková výměra pozemku
178m2.
Cena:kjednánívRK
Přemyslovice-prodejsamost.
stoj. RD 3+1, 2. NP, na dům
navazuje výměnek, vytápění
lokální na zemní plyn, voda
zestudny,vodovodnířádpředdomem,suchéWC.
Celkovávýměrapozemkuje275m2.
Cena:460.000,-Kč
Doloplazy (u Němčic)
- prodej RD 5+1, celopodsklep., 2. NP, garáž, dílna,
el. 220/380 V, plynové vytápění, obecní vodovod. Za domem je zahrada s
bazénem. Zastav. pl. 107 m2, zahrada 693 m2.
Cena: 1.900.000,- Kč
Určice - prodej dvoupodlaž.
celopodsklep. RD 5+1, (popř.
dvougenerační 2x 2+1 s možností rozšíř. do podkroví) s garáží a zahradou. Dům po část.
rekonstr., zbývá dokončit 2. NP. Zastav. pl. 343 m2,
zahrada357m2.
Cena:vRK
Studenec-prodejřad.jednopodlaž.RD3+1smožnostírozšíření
do podkroví. Dům je vhodný
ihnedkbydlení.Vytápěníústřednínazemníplyn,el.220/380V,vodazvlastnístudny,vodovodpředdomem,kanalizacedožumpy.Zadomem
jehospodář.přístavek(garáž)akolny,následujezahrada
svjezdemnapozemek.Zastavěnápl.369m2,zahrada
155m2.
SLEVA! 650.000,-Kč
Obec Hačky - prodej samost.
stoj. jednopodlažního RD
3+1po částeč. rekonstr. Nové
rozvody vody, kanalizace, plynu, nová kastlová okna, el. 220/380V, nové dřevěné
stropy.Vytáp. lokál. na zemní plyn, tuhá paliva a el.
přímotopy. Obec. vodovod, vlast. studna, kanalizace
dožumpy.Celk.výměrapozemku740m2,zahrada
535m2.Vhodnéktrvalémubydleníirekreaci.
SLEVA!1.150.000,-Kč
Byty - prodej
Prostějov, ul. Západní
- prodej bytu 2+kk, OV,
3. NP, zděný, výměra
cca 56 m2, balkon, plast.
okna, plov. podlahy, v ceně moderní kuch. linka
včetně elektrospotřebičů, vestav. skříně v ložnici.
( Možnost dokoupit garážové stání v 1.PP o vel.
15 m2 - 200.000,- Kč). Cena: 1.750.000,- Kč
Prostějov, Sídl. svobody prodej bytu OV, 2+1, přízemí,
výměra 55 m2. Bytový dům
jeporevitalizaci-zatepl.fasáda,
plast. okna, nové stupačky. Byt je v původním stavu
bezlodžie,pokojesituoványnazápad.
Cena:1.050.000,-Kč
Prodej bytu - Prostějov, J.
Zrzavého, OV, 3+1, 1. NP,
75 m2, panel, lodžie, dům po
celkové rekonstrukci, zateplená fasáda, plastová okna,
plovoucípodlahy,původníjádro. Cena:1.250.000,-Kč
Prostějov - prodej DB 3+1,
K. H. Kepky, panel, 74 m2,
1. patro, kuchyň a jádro jsou v
původním stavu, dům je zateplený, plastová okna,
lodžie.
Cena: dohodou v RK
Byty - pronájem
Pronájem bytu 1+1, sídl.
E. Beneše, panel, 4. NP bez
balkonu, výměra cca 32 m2.
Cena: 6.200,- Kč/měs. včetně inkasa
Prostějov - pronájem bytu 2+1, ul.
Šárka, 4. patro, 56 m2, vybaveno,
plast.okna,plyn.sporák,bezbalkonu,
tel.linka,internet-Infos. Cena:7.500,-Kč/měs. vč.ink.
Pozemky - prodej:
PV-Vrahovice - prodej stavebníhopozemkuovýměře600m2
naul.MarieMajerové.Informace
vRK.
Cena:635.000,-Kč
Nebytové prostory
Prostějov - pronájem nebyt.
prostoru (kanceláře) v podnik.
objektu v centru města, naproti
OD Prior. Kancelář se nachází
ve II. patře, výměra 47 m2, kuchyňský kout +
WC. Elektroměr je společný (přepočet). Možnost
pronájmu parkovacího místa ve dvoře.
Cena: 6.750,- Kč/měs. + ink.
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U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
www.ackoreality.cz
zelená linka: 800 107 014
BYTY:
Luxusní byt 3+1 V.Beneše , OV/panel, 90 m2, 2.p., zimní
zahrada, lodžie, Po nákladné rekonstrukci se změněnou
dispozicí bytu.
2 550 000,- Kč
Byt4+1V.Špály,OV/panel,90m2,7.p.,lodžie,bytjenadstandardně amodernězrekonstruovaný.
2000000,-Kč
Novinka! Byt 3+kk Studentská, DB/cihla, 100 m2, v novostavbě,
vlastníplyn topení,prostornéamoderníbydlení
1950000,-Kč
Byt3+1Moravskáslodžií,OV/cihla,2.p.,75m2,lodžie.
1 490 000,- Kč
3+1 Dolní, OV/panel, 74 m2, 9. NP, lodžie, komora
na patře
1 399 000,- Kč
BYTYPRONÁJEM:
Pronájembytu3+1,KostelecnaHané,OV/cihla,2.NP,78
m2,lodžie,sklep,klidnálokalita,6kmodPV. 8500,-Kč/měs.
Pronájem bytu 3+1 Čelechovice n./H., v přízemí RD
90 m2, část. zařízený, balkon, plast. okna, možnost využití
zahrádky a grilu za domem, parkování. 7 500,-Kč/měs.
Byt 2+1 Resslova, 1.p.kompletně zrekonstruovaný a
zařízený, klidná ulice, blízko centra. 7 000,- Kč +ink.
RODiNNé DOMY:
RD 5+1 Vrahovice se zahradou, poz. 1096 m2, obytná
plocha 120 m2, kanalizace, plyn, el. 22O/380V, průjezd k
parkování.Porekonstrukci,ihnedkbydlení 2990000,-Kč
RD 4+kk, Fanderlíkova, kolaudace 1992, nadstandardní
rekonstrukce 2006, vzrostlá zahrada s bazénem, garáž, 3x
park. stání, klidná lokalita.
Cena v RK
RD3+1B.Němcové,poz.129m2,nyníprobíhákompletní
rekonstrukce domu včetně nové střechy a zateplení, rozvodů vody, el., topení, vnitřních omítek a podlah. Cena v RK
1/2 RD Pod Kosířem –prodej ideální 1/2 2-patrové
vily, sklep, zahrada o velikosti 557 m2. Prodávaná část se
nachází v přízemí o ploše 141 /2m2 (dispozice 2+1),
nutné opravy.
Cena k jednání 2 000 000,- Kč

Novinka! Řadový RD 4+1 PV- Čechovice, zahrádka,
cel. pl. poz. 292 m2, veškeré IS, průjezd na parkování, k
opravám.
1 600 000,- Kč
RD3+1Smržicepočástečnérekonstrukci,pozemek152
m2, voda obecní, kanalizace, plyn, el. 22O/380V, předzahrádka s možností parkování.
950 000,- Kč

RD 2+1 Otaslavice, menší řadový, cihlový,voda obec. žumpa,
el., celková plocha poz. 73 m2. Nyní velká sleva! 450 000,- Kč
REKREAČNÍ NEMOViTOST

Novinka! Chata 2+1 k.ú. Ohrozim, zast. pl. 27 m2, pozemek 612 m2, el. 220, garáž. Klidná lokalita s výhledem na
přehradu.
350000,-Kč
POZEMKY
St.pozemekSlatinice-Lípy,vel.1010m2,důmsč.p.astodola
ve špatném technickém stavu, veškeré ing.sítě. 1 050 000,- Kč
St. pozemek Držovice, vel. 3389 m2, plyn na poz., ostat.
IS v dosahu.
900,- Kč/m2
KOMERČNÍ NEMOViTOSTi
Prodej/ pronájem Školní - třípodlažní komerční nemovitost umístěná v obchodní zóně centra města, 1.NP obchod,
2.NPkanceláře, 3.NP- byt či kanceláře
info v RK
Objekt přízemního rodinného domu 4+1 Drozdovice, zast.
pl. 285 m2, poz. 1428 m2, plyn, kanalizace, voda vl. i obecní.
Lokalitablízkocentraurybníka.Vhodnénarestauracisvenkovnímposezením,penzion,sídlofirmyatd.
3600000,-Kč
Pronájem skladových/výrobních prostor v objektu
bývalé Vitany ( u výjezdu na dálnici). Třípodlažní budova, 2 nákladní výtahy, kanceláře, šatny, sociální zázemí,
Výměra ca 3000 m2, lze vyčlenit a stavebně oddělit
i menší části.
650 Kč/m2/rok

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

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz, www.realitypolzer.cz
Tel. 739 322 895, 723 335 940

Netušilova 6, Prostějov
Tel: 582 333 187
Mob: 777 039 653, 777 051 361
E-mail: info@kk-reality.com

www.kk-reality.com

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

Novinka: 3+kk Klenovice na Hané Prodej nadstandartně zrekonstruovaného bytu v osobním
vlastnictví v prvním patře čtyřbytového domu,
79 m2, terasa 42m2, garáž. Orientace jiho-východní, nízké měsíční náklady, klidná lokalita,
po prodeji ihned volný. Cena: 1.500.000,-Kč
Byty prodej Prostějov:
1+1 Krasická, osobní vlastnictví, 39 m2, cihla, 3.
patro ze 3., bez výtahu s prostorným schodištěm,
loggie, orientace východní, koupelna s vanou a
pračkou, velmi nízké měsíční náklady, po prodeji
ihned volné.
Cena: 930.000,-Kč
3+1 Mozartova, družstevní, panel, 74 m2, 5.patro,
výtah, loggie, komora, dům i byt po celkové rekonstrukci (kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči,
zděné jádro s vanou a pračkou, plovoucí podlahy
a dlažby, nové dveře), velmi žádaná lokalita díky
poloze domu.
Cena: 1.480.000,-Kč
2+kk Hybešova, družstvo, panel, 37m2, 4.patro
ze 4, výtah, loggie, orientace na jih, dům po revitalizaci, nízké měsíční náklady, klidné místo, ihned
volný.
Cena: 890.000,-Kč
Byty pronájem Prostějov:
4+1 Kotkova, podkrovní, 100 m2, 2.patro, cihlový dům, vana + sprchový kout, vlastní topení,
komora, ihned volný.
Cena: 10.000,-Kč+inkaso (cca 3.000,-Kč)
3+1 Brněnská, cihla, 89 m2, 2. patro, loggie s
markýzou, plastová okna, samostatné plynové
topení, orientace východ-západ, internet, kabelová
televize, ihned volný.
Cena: 8.000,-Kč/měsíc + inkaso (cca 2.000,-Kč)
Byty výměna Prostějov:
výměna nájemního bytu velikosti 1+1 s komorou a šatnou, 65m2, střed města, 3.patro, cihla,
topení WAF, sklep - za byt 1+kk kdekoliv v
Prostějově.
Domy prodej:
RD 4+1 Kojetín, okr. Přerov, patrový, koncový,
smíšené zdivo, dvorak s přístavbou, ústřední topení - tuhá paliva, vodovod, elektřina 220V, kanalizace, plyn před domem, po prodeji ihned volný.
Cena: 550.000,-Kč
RD Lípy, okr. Olomouc, řadová patrová zástavba s
č.p. s hosp. přístavky a stodolou ve střadu obce, pozemek cca 1.000m2, objekty ve velmi špatném technickém stavu určené k demolici s možností využití stávajícího stavebního materiálu.
Cena: 850.000,-Kč
Rekreační objekty
Prodej přízemního rekreačního objektu v chatové oblasti Ptení, elektřina, voda, WC, krásný
velký pozemek.
Cena: Dohodou v RK
Ostatní:
Výměna řadové garáže Prostějov-Moravská
za garáž v lokalitě sídliště Hloučela.
ProdejřadovégarážeProstějov-Krasice,Moravská,
elektřina, zvýšená vrata.
Cena: 220.000,-Kč
POSKYTUJEME KRÁTKODOBé
PŮJČKY OPROTi ZÁSTAVě NEMOViTOSTi. PENÍZE DO 3 - 5 PRAC. DNŮ

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

◘ Prodej RD novostavby 4+1 ve Vrahovicích, patrový, zahrada 150m2 vjezd zezadu.
Cena 2 900 000Kč

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

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

Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví na
sídl. E. Beneše. Dům po celkové revitalizaci,
byt původní, zachovalý. Cena 1 250 000Kč
◘ Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví
na Dolní ulici, lodžie, plastová okna, zateplení.71m2.
Cena 1 395 000,-Kč
◘ Pronájem bytu 2+1 75m2,cihlový, po rekonstrukci,Pod kosířem Cena 7800vč ink
◘ Pronájem bytu 1+kk po celkové rekonstrukci,1.P,výtah
6 000Kč vč.ink.



BYTY
1+kk Okružní Cena 630.000Kč
Tel:739 322 895
1+kk E. Beneše OV 32m2+lodžie. Po část. rek. I
zařízený. 839.000Kč
T:739 322 895
Nový 1+kk Krasická OV. Kolaudace 2006. Nulové
opotřebení. Balkon, sklep. 39m2. Cena 1.149.000Kč
T:739 322 895
1+1 Slavíčka OV Cena 720.000Kč
T:739 322 895
1+1 Sidl. Svobody OV Cena 790.000Kč T:739 322 895
1+1 Na hrázi OV. Po rekonstrukci vč. zděného jádra.
Lodžie. Cena 790.000
T:739 322 895
1+1 Krapkova OV cihla 839.000Kč
T:739 322 895
1+1 Šmerala 42m2, pl.okna, 795.000KčT:731 541 589
1+1 Šárka Cihla. Cena 899.000Kč
T:739 322 895
1+1 Dolní OV, balkon. Po celk. rekonstrukci vč.
zděného jádra. Cena 890.000Kč
T:739 322 895
1+1 E. Beneše OV Cena 920.000Kč
T:723 335 940
Nový 1+1 Krasická OV, 39m2, balkon.Cena
1.040.000Kč
T:723 335 940
2+kk Hybešova OV Cena 870.000Kč T:732 285 189
2+1 Zrzavého Cena 890.000Kč
T:739 322 895
2+1 Zrzavého šatna, 60m2, 1.130.000Kč T:774 841 109
2+1 E. Beneše Dům po revitalizaci. Šatna, lodžie. Cena
999.000Kč
T:739 322 895
2+1 Svolinského Cihla. 60m2. Lodžie.Cena 1.000.000
T:739 322 895
2+1 Dolní Po rek. 1.090.000Kč
T:739 322 895
2+1 Okružní 64m2, OV 1.140.000Kč T:723 335 940
2+1 Slavíčka 62m2, 1.150.000Kč
T:723 335 940
2+1 Česká Cihla.Po rekonstrukci. Velmi nízké měsíční
náklady. Cena 1.240.000Kč
T:739 322 895
2,5+1 Sídl. Svobody OV 60m2. Nová koupelna. Cena
1.240.000Kč
T:739 322 895
2+1 OV 60m2 dům i byt po rekonstrukci Cena
1.350.000Kč
T:723 335 940
Nový 2+kk PV-Krasice Možno i garážové stání. Cena
1.490.000Kč
T:739 322 895
3+1 S. Svobody OV Dům po revit. Nové jádro a
koupelna. Cena 1.190.000Kč
T:739 322 895
3+1 E. Beneše OV 68m2 1.390.000Kč T:723 335 940
3+1 Žeranovská OV, cihla 75m2+lodžie, sklep.
Cena 1.599.000 Kč + možnost garáže za 120.000Kč
T:739 322 895
3+1 Tylova OV, cihla 75m2+lodžie, sklep. Cena
1.649.000 Kč
T:739 322 895
3+1 Moravská Cihla OV 75m2 + sklep, lodžie.
Cena 1.490.000Kč Možno garáž
za 260.000Kč
T:739 322 895
3+1 centrum PV OV, cihla 75m2+lodžie, sklep. Cena
1.698.000 Kč
T:739 322 895
3+1 Němčice n. H. Cihla, pův. stav, OV, 66 m2.Cena
820.000Kč
T:732 285 189
3+1 Pv V. Špály panel po celk. rek., DR., 77 m2. Cena
1.450.000 Kč.
T: 732 285 189
4+1 centrum PV OV 120m2, terasa, zimní zahrada,
garáž. Cena 2.320.000Kč
T:732 285 189
4+kk Moravská OV, cihla, 95m2, po rek.,garáž,
T:723 335 940
6+1 u centra Pv Nadstandardní, zahrada, 185m2.
T:723 335 940
DOMY
RD 4+1 v Ondratice.Velmi dobrý stav, garáž, zahrada.
V kuchyni krb.Cena 1.290.000Kč. Při rychlém jednání
sleva.
T: 739 322 895
RD 2+1 Hor. Štěpánov 270.000Kč
T :723 335 940
RD 2+1 Otaslavice Cena 380.000Kč T:723 335 940
RD 2+1 Otinoves Cena 380.000 Kč
T.723 335 940
Chata Bělecký mlýn Cena 280.000
T:732 285 189
RD 3+1 Kostelec n. H. Cena 690.000Kč T:723 335 940
RD 3+1 Vřesovice Cena 765.000Kč
T:723 335 940

Tel.: 606 922 838
RODINNé DOMY, ChATY

*NOViNKA*Prodejrekreačníchaty1+1Bělecký
Mlýn, WC suché, el. 220V/380V, vytápění lokální na
TP, zastavěná plocha 40m2, zahrada 480m2. U chaty
studánkaspitnouvodou.Klidnémístoupotoka.
Cena230.000Kč–DOPORUČUJEME!!
* NOViNKA * RD v Prostějově – prodej spoluvlastnického podílu ve výši 5/8 na cihlovém rodinném domě a zahradě nedaleko centra města. Podíl
tvoří byt 3+1, 95m2, v přízemí, k celkové rekonstrukci. Vytápění WAW, parkety, sklep. Zast. plocha
161m2, zahrada 206m2. Vhodné i jako sídlo firmy,
kanceláře.
Cena za podíl činí 1.600.000Kč.
* RD 2+1 ve Vícově, cihlový, udržovaný, nová
eurookna a plynový kotel. V přízemí jsou 2 pokoje,
kuchyň, koupelna, WC a vstupní hala. V patře je 1
pokoj a terasa 15m2. Sklep 16m2, kotelna, prádelna a špajz, zděná garáž. Zastavěná plocha 370m2,
zahrada výměra 1050m2. Klidná lokalita na okraji
obce u lesa.
Cena 1.980.000Kč.
* RD 6+1 v Plumlově, dvougenerační, cihlový,
plastová okna, nová střecha, rozvody vody a plynu,
dva sklepy, dvojgaráž, veškeré IS, obytná plocha
150m2, pozemek 1100m2. Klidná lokalita s naprostým soukromím !!
Cena 2.980.000Kč.
* RD 4+1 v Držovicích, cihlový, k celkové rekonstrukci, veškeré IS, zastavěná plocha 341m2, rozsáhlá zahrada o výměře 2479m2. LUKRATIVNÍ
LOKALITA !! Cena k jednání 4.170.000Kč.
Tel.:606 922 838
BYTY

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

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

www.reality-domino.cz

RD 3+1 Služín dvůr, hosp. budovy, zahrada 1.000m2, u
lesa. Cena 1.050.000 Kč
T:732 285 189
RD 7+1 Polkovice Cena 1.060.000Kč T:723 335 940
RD 3+1 Janáčkova PV Dům po část. rek. Cena
1.280.000 Kč.
T:732 285 189
RD 4+1 Mostkovice Po část. rek., dvůr, garáž, vjezd,
zahrada, bazén. Cena 2.990.000 Kč.
T:732 285 189
RD 4+1 Ptení Cena 1.100.000Kč
T:723 335 940
RD 3+1 Stražisko Cena 1.090.000Kč T:723 335 940
RD 2x 4+1 a komerční objekt Přemyslovce. Pozemek
582 m2. Cena 1.400.000Kč
T:732 285 189
RD 4+1 Doloplazy Cena 1.300.000Kč T:723 335 940
RD 3+1 Plumlov Cena 1.550.000Kč T:723 335 940
RD Čechy p. K. 4+1 Cena 1.760.000Kč T:723 335 940
RD Brodek u Pv 4+1 zahrada 1000m2, garáž, Cena
1.650.000Kč
T:723 335 940
RD 5+1 Prostějovičky Zahrada, garáž.Cena
1.380.000Kč
T:723 335 940
RD 4+1 Dělnická Pv Cena 1.890.000Kč
T:739 322 895
RD Prostějov 2+1 Cena 1.900.000Kč T:723 335 940
RD Bedihošť 2 byty 3+1 a 2+1 Zahrada. Cena
2.170.000Kč
T:732 285 189
RD 6+1 Čelech. Kaple zahrada 2.000m2, nová koupelna a WC
T:723 335 940
RD 7+1 Kostelec 2.350.000Kč
T:723 335 940
Nov. RD 5+2 Brodek u Konice, okr. zahrada, bazén.
Cena 2.490.000 Kč.
T: 732 285 189.
RD 2x 2+1 Jezdecká Cena 2.600.000Kč T:723 335 940
RD 3+1 Prostějov poblíž centra, po část. rek. Cena
2.700.000 Kč
T: 732 285 189
RD 3+1 Pv B. Němcové Po komplet. rek., zast. 139
m2, dvůr, 3.170.000Kč.
T:732 285 189
Nový dvougenerační RD Vrahovice 2x4+1 Možnost podnikání, 3.600.000Kč.
T:732 285 189
RD Plumlov 4+1 zahrada, garáž
T:723 335 940
Nový RD 5+1 Pv zahrada 1.000m2, garáž T:723 335 940
Luxusní RD 5+kk Česká 2x garáž + 3x kancelář Po kompletní rekonstrukci. Cena 7.290.000Kč
T:732 285 189

St.

poz.

POZEMKY
Prostějovičky 1000m2

590.000Kč
T:723 335 940
St. Poz. Služín 473m2 a 866m2 360Kč/m2
T:732 285 189
St. Poz. Určice 1400m2 sítě v dosahu Cena 650Kč/m2
T:723 335 940
St. poz. Bedihošť 730 m2 IS u pozemku. Cena 780 Kč/
m2.
T:732 285 189
PRONÁJMY
Nový 1+kk Hliniky 60m2 Nájem 5.300Kč+ cca1000Kč
ink.
T:739 322 895
1+1 Tylova Nájem vč. ink. 6.000Kč
T:739 322 895
1+1 Zrzavého Lodžie Po celkové rek. Nájem vč. ink.
6.900Kč
T:739 322 895
2+1 Pražská Po celk. rekonstrukci. Nájem 6.500+ink.
T:739 322 895
2+1 Žeranovská Nájem vč. ink. 8.000Kč T:739 322 895
2+1 Okružní Po rek. Nájem vč. ink. 8.500Kč T:739 322 895
2+1 Mičoly Cihla 63m2 + balkon. Pes nevadí. Nájem vč.
ink. 7.000Kč +1.000Kč za garáž.
T:739 322 895
3+1 Tylova Nájem 7.200Kč + elektřina asi 700Kč
T:739 322 895
3+1 St. Manharda Po celk. rekonstrukci. Nájem vč.
ink. 8.500Kč
T:739 322 895
3+1 Jihoslovanská 91m2 Nájem vč. ink. 9.000Kč
T:732 285 189
Mezonet 3+1 Blahoslavova Zánovní nadstandardní byt v
půdní vestavbě. 92m2. Nájem 9.500Kč + ink.T:739 322 895
Nadstandardní 3+1 Svatoplukova 95 m2. Nájem vč.
ink. 11.000Kč
T:739 322 895

Uzávěrka
      

     
    
Křenůvky – dřevěná chata 2+1, koupelna, el. 220 V,


Prodej Chaty 2+kk, Protivanov, okrasná
zahrada
547
m2, vl.    
lokální topidla na tuhá paliva, pozemek 300 m2, venstudna, el., wc, parkování. Krásné prostředí.
Cena:
530.000,- Kč

  
kovní posezení, v blízkosti les.
Cena 440 tis. Kč
Prodej RD 2,5+1, Slatinice, po kompletní rekonstrukci, doporučujeme.
Cena: 2.160.000,Kč


   
Prodej RD 4+1, Ohrozim, s vjezdem a zahradou, plocha po  


zemku 420 m2, po rekonstrukci, doporučujeme
prohlídku.
Cena     
    k
jednání. 
Cena:
1.600.000,-Kč    


Prodej RD 4+1, Bedihošť, s vjezdem a zahradou, plocha po
 

   
Dobromilice - zavedený hostinec, 2x výčepní
místnost,
zemku 1036 m2
Cena: 1.300.000,-
Kč
Byt 1+1,
OV, 33 m2, lodžie, panel, PV – M. Pujmanové
sociální zařízení, kuchyňka, venkovní
se samoposezení






   
Cena:
650.
000,Kč
statným sociálním zázemím a grilem, možnost pořádání
   Byt1+1,

OV, 35 m2,panel, lodžie, PV–A.
 Slavíčka
       
zábav. Parkování v objektu, ale i před. Cena 1.680 tis. Kč
Cena:
730.000,Kč
   
       
Byt1+1,OV,42m2, panel,lodžie,PV–
Nahrázi
Cena:885.000,-
Kč    
 Cena:

Byt
1+1,OV,
39
m2,
cihla,
PV
–
Krasická
950.000,- Kč
  
   
Byt3+1,OV,65m2,panel,PV–E.Beneše
Cena:1.345.000,Kč


   
Byt 3+1,OV,75 
m2, panel, PV–Anglická, po rekonstrukci
   
Dobromilice – RD 4+1, cihla, rovná střecha, plastová

Cena:
1.550.000,- Kč    
zahrada
660

m2, cihla, PV – Tylova Cena: 1.650.000,- Kč
okna, tlak. kanalizace, garáž, dílna, altán,
Byt
3+1,OV,76

inzerce


   


 
    
   

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

Byty pronájem
1+kk PV E.Beneše, zařízen
5.900 Kč/m vč. en
1+1 PV Tylova, část. zařízen 6.400 Kč/m vč. en
2+1 PV Okružní, po rek., cihla 7.000 Kč/m + en
2+1 PV Okružní, po rek., cihla, zařízen
8.000 Kč/m + en
3+1 PV V.Ambrose, cihla,
8.500 Kč/m vč. en
3+1 PV Mozartova, po rek., zařízen
9.000 Kč/m vč. en
Byty prodej
1+1 OV, PV Okružní
790tis Kč
2+1 OV, PV Palackého, cihla
990tis Kč
3+1 OV, Palackého, po rek.
1.850tis Kč
3+1 OV, PV V. Ambrose 61m2, cihla 1.490tis Kč
3+1 DV, PV Šmeralova
1.350tis Kč
3+1 DV, PV A.Slavíčka
1.450tis Kč
3+1 OV, PV C. Boudy
1.590tis Kč
3+1 DV, PV, garáž, zahrada
2.200tis Kč
RD Kostelec na Hané, novostavba 5+1, garáž,
dílna, bazén.
2.550tis Kč
RD Přemyslovice. Po rek. 1+1.
950tis Kč
RD PV Čechovice, 3+1, 2 x 1+kk, pozemek
824m2.
3.190tis Kč
RD Němčice nad Hanou 3+1.
890tis Kč
RD Hrubčice, 2 x 3+1, garáž, po rek. 2.490tis Kč
RD Vyškov, 3+1.
2.650tis Kč
Zděná chata Maleny.
1.200tis Kč
Zděná chata Seč
690tis Kč
Zděná chata po rek. Lutotín
730tis Kč
Pozemek Domamyslice, 1426m2. 1450 Kč/m2
Pozemky Mostkovice – výměry cca 700 m2
Pronájem garáže, PV-Žeranovská a Vrahovice
Pronájem prodejny PV Svatoplukova 140m2.
19.500 Kč/m
Pronájem neb. Prostor PV Drozdovice 80m2
10tis Kč/m
Pronájem neb. Prostror PV Daliborka 6tis Kč/m

Mobil: 775 246 321
Byty pronájem

3+1 PV Sídl. Svobody, zařízen

7.300 Kč/m+en.

Byty prodej

1+kk OV, PV E.Beneše
730tis Kč
1+kk OV, PV M.Pujmanové
730tis Kč
2+1 DV, PV Šárka. cihla.
990tis Kč
3+1 OV, PV E.Beneše
1.290tis Kč
3+1 OV, PV E.Beneše
1.350tis Kč
3+1 OV, PV Sídl. Svobody, po rek.
1.350tis Kč
3+1 OV, PV Krapkova, po rekonstrukci,
1.490tis Kč
3+1 DV, PV Tylova, byt po rek.
1.590tis Kč
3+1 OV, PV Spitznerova, cihla
1.650tis Kč
3+1 DV, PV Mozartova, po rek.
1.390tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, zděné jádro. 1.600tis Kč
3+1 Lutín OV, cihla 70 m2
790tis Kč
RD Čechy pod K., po část. rek.
1.190 tis Kč
RD Vrahovice 6+1, dvougenerační se zahrádkou,
2.090tis Kč
RD Želeč, 4+kk, novostavba
1.490tis Kč
RD Bedihošť, 2+1 se zahrádkou
550tis Kč
RD Drahanovice 2+1, k demolici nebo rek.
200tis Kč
RD PV, B. Němcové, po rek.
3.190tis Kč
Pronájem prodejny PV - 45m2.
6000,- Kč/měs + energie

Pronájem kancelářských prostor v centru, 110 m2,
PV - Netušilova, možnost pronajmutí poloviny
Cena: 8.000,-Kč/polovinu
Pronájem bytu 2+1,cihla,58m2, PV-B. Němcové
7.000,-Kč včetně inkasa
Pronájem bytu 2+1,cihla,60m2, PV-sídl. Svornosti
7.500,-Kč včetně inkasa

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

    
    

    
   
   
  
  
     

  
    

ve čtvrtek

Cena 1.010 tis. Kč

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

www.cmreality.cz
    
 

je vždy

m2, dvorek.

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

    
www.realitypolzer.cz
    

   
     

      

 
T.
G.
Masaryka
30,
796
01
Prostějov
(pasáž
Mika)
    
Tel.: 774506771, 774106771, 582330758



E-mail: vasereality-pv@vaserality-pv.cz
Školní 14 v Prostějově , tel./fax: 582 331 314,

www.vasereality-pv.cz
mob.: 608 888 541, www.a-zreality.cz
E-mail: prostějov@a-zreality.cz.

VYKOUPÍME VÁŠ BYT NEBO DŮM ZA HOTOVé
Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz
www.reality-domino.cz
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ve 14.00
hodin


      
      
      
       


Zájemci
o plošnou inzerci

volejte číslo
608 022 023   
  

  
     
    
Stav. pozemky v Prostějově
– Vrahovice,
Čechovice,

 
   

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

     
        
      

Byt 3+1, Dr., panel, po rekonstrukci, Němčice
Cena 1.099 tis. Kč
Byt 1+KK, OV, panel, v PV
Cena 635 tis. Kč
Byt 1+1, OV, panel, v PV
Cena 799 tis. Kč
Byt 1+1, Dr., panel, v PV
Cena 848 tis. Kč
Byt 1+KK, OV., panel v PV
Cena 899 tis. Kč
Byt 2+1, panel, Dr., PV
Cena 999 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV Cena 1.000 tis. Kč
Byt 2+1, OV, panel, pěkná lokalita, v PV Cena 1.100 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV Cena 1.200 tis. Kč
Byt 2+1, Dr., cihla, nízké náklady v PV Cena 1.210 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV Cena 1.155 tis. Kč
Cena 1.260 tis. Kč
Byt 2+1, Dr., cihla, po rekonstrukci, v PV
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV
Cena 1.365 tis. Kč
Byt 2+1, OV, cihla, v PV
Cena 1.390 tis. Kč
Byt 3+KK, Dr, panel, v PV
Cena 1.290 tis. Kč
Byt 3+1, OVpanel, v PV
Cena 1.365 tis. Kč
Byt 3+KK, OV, cihla, v PV
Cena 1.390 tis. Kč
Byt 3+1, Dr., panel,, po rekonstrukci v PV Cena 1.450 tis. Kč
Pěkný byt 3+1, v OV, panel, po rekonstrukci, v PV
Cena 1.470 tis. Kč
Byt 3+1, OV, panel, po rek., v PV
Cena 1.699 tis. Kč

        
       
    

     
     
    
   
    
      
       

    
DALŠÍ NABÍDKA V
RK NEBO
www.a-zreality.cz
CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
BYT Či DŮM?
STAČÍ JEN ZAVOLAT A MY VÁS RÁDi
NAVŠTÍVÍME A VŠE ZA VÁS ZAŘÍDÍME

    
       


      
     
      
     


      
    
      
    
  

      
  
     
  
  
   
   
    
     
    

3. srpna 2009

reality

reality

reality

reality

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

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

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

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

Hledám menší domek se zahrádkou i k rekonstrukci - kdekoliv na
Prostějovsku.
Platím
hotově.
Spěchám. 774 851 606.
Koupím chatu v okrese Prostějov
Seriózní jednání. Platím hotově. 773
925 779.
Koupím stavební pozemek s možností okamžité výstavby. Prostějov a okolí. 777 231 606.
Koupím rodinný dům v Prostějově s
menším pozemkem. Stav nerozhoduje. 775 125 779.
Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 774 851 606.
Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. Děkuji.
777 851 606.
Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoliv na sídlišti v Prostějově. Cena
max. 10.000 vč. inkasa.
774 851 606.
Sháním pozemek na stavbu RD, nejlépe v dostupných obcích poblíž dálnice
Olomouc – Vyškov. 773 925 779.
Hledám udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic,
Nové Dědiny aj. Částečná rekonstrukce možná. 777 231 606.
Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2 +
1 v Prostějově. Tel.: 739 322 895.
Pronajmu 3 x nebytové prostory (obchod) v PV cca 160, 90 m2 a 35 m2,
soc. zař., parkování. Tel.: 724 337 984.
Pronájem 3 + 1 v RD se zahradou, PV.
Cihlový byt cca 72 m2, kuch. linka, jinak nezařízený, volný od 1.8. Tel.: 733
340 168 cena 5.500 Kč + inkaso.
Pronájem bytu 3 + 1 po kompl. rek.,
vč. etáž. topení, nájemné dohodou.
Tel.: 582 346 235.
Prodám byt 1 + 1 v OV, Sídl. svob. 1.
patro, 39 m2, byt v pův. stavu, lodžie,
zateplená fasáda, plast. okna. T.: 602
810 632.
Prodám DB 2 + 1, Šárka, po celkové
rekonstrukci. Cena 950.000 Kč. Tel.:
602 704 000.
Hledám podnájem v cihlovém domě 1
+ 1, klidná lokalita, nekuřák. Tel.: 605
861 940.
Prodám byt 1 + kk Prostějov Vrahovice, OV s lodžií. Plocha 32 m2,
plast. okna, plovoucí podlaha, jádro
původní zachovalé, k bytu náleží
sklep. Cena 630 000 Kč. Tel. 607 914
813. Bez RK !
Pronajmu byt 1 + 1, Tylova, po opravě.
Osobní jednání. Bez RK! Tel.: 605 846
133.
Pronajmu cihl. byt 1 + 1, 47 m2 po rekonstrukci. 6.000 Kč vč. ink. Tel.: 739
656 557.
Pronájem bytu 1 + 1 v 1. NP domu v
blízkosti středu města, pěkný, nová
koupelna. Telefon 731 510079. Cena 5
500,- včetně inkasa.
Prodám pozemek ke stavbě chaty nebo RD o rozloze 960 m2, v klidné
atraktivní části chatové oblasti
Plumlovské přehrady. Cena dohodou.
Tel.: 722 185 996.
Pronajmu 2 + kk, max 2. osoby, nájem
4.500 Kč + ink/měs. Volejte po 16.00
hod. 776 863 766.
Prodám pěknou chatu po rekonstrukci, el., studna, cena dohodou. Tel.: 724
337 984.
Pronajmu hezký byt 2 + 1 blízko
Olomoucké ul., 732 686 302.
Pronajmu byt 2 + 1, 1 lodžie, 1 balkon,
koupelna s rohovou vanou, celkem 89
m2. Centrum Přerova. Volný ihned.
Tel.: 602 500 711.
Pronájem garáže na konci Plumlovské
ul. Tel.: 608 752 315.
Hledám menší nebytový prostor asi 30
m2 v Prostějově, vhodný ke zřízení
vzorkové prodejny, obchodu. RK
makléři nevolat! Tel.: 608 88 76 64.
Pronájem bytu 3 + 1 a 2 + 1 v PV, cihla, lodžie. Ceny dohodou. Tel.: 724
337 984.
Prodám byt 1 + 1 v OV, Cena 680.000
Kč. Tel.: 725 686 195.

Pronajmu větší podkrovní byt 2 + 1
(72 m2) se 2.lodžiemi v centru. Nájem
včetně inkasa 8.000 Kč. Tel.: 608 425
878.
Sídl. E.Beneše – prodám byt v OV:
3 + 1, 7.p./7, 1.390.000 (výhled)
3 + 1, 3.p./7, 1.350.000 (standard)
1 + KK, 2.p./7, 850.000 Kč
Udržované byty, volné ihned, ceny
k jednání. Tel.: 775 201 942.
Prodám byt 1 + 1 Dolní ul. Plastová
okna, nová koupelna, kuchyň, 5. p.
Nevolat RK! Cena dohodou. Tel.: 777
765 130.
Pronájem rekonstruované garsonky v
centru PV, možnost parkování, nízký
nájem. Informace na tel.: 777 862
900.
Prodej bytu 2 + 1 v OV, Kostelec na
Hané, sídliště Sport. Krásný slunný
byt, plastová okna, nová lodžie, částečně elektrické rozvody, obklady,
dlažba, vana, umyvadlo a WC.
Zánovní kuchyňská linka. Třetí patro
čtyř podlažního domu, který je po nedávné revitalizaci. Klidná a žádaná lokalita. Telefonní kontakt 776 859 268.
RK nevolat!
www.centrum-reality.cz
Prodej poz. na bytový dům v PV
Prodej RD Mánesova 12 v PV
Stav. poz. Hamry u lesa, 970m2
Prodej garáže na Močidýlkách
Tel.: 608 776 089 Makléř
Pronajmu menší obchod vhodný i na
kancelář. Tel.: 602 776 941 – 2.
Hledám dům na vesnici. Možná platba
v hotovosti. Tel.: 774 414 525.
Prodej bytu 4 + 1, PV - Krasice, OV/C,
95m2, lodžie, po rekonstr. Tel. 774 101
818,
www.byty-gfb.cz
Prodám dřevěnou chatu 2 + 1 v osadě
Podskalí – Křenůvky. Vč. soc. zařízení. Cena dohodou. Tel.: 608 878 100.

Nabízíme k pronájmu nebytové prostory na Svatoplukové ul. v PV.
Přízemí přístupné z ulice, cekem 44
m2, bez výlohy. Vhodné pro obchod,
služby nebo kanceláře. Tel.: 777 64 06
18.
Prodám RD v Bílovicích na Hané na
ploše 1.500 m2, vzrostlá zahrada, bazén, 9 + 1. Tel.: 777 64 06 18.
Prodám družst. byt 3+1 Prostějovblízko centra, 72 m2. Cena 1.190.
000Kč. Tel.:728638112.Ne přes RK.
Dlouhodobý pronájem 3 + 1,
Manhardova ul., Cena 8.500 Kč + ink.
Tel.: 777 108 362.
Prodám RD 2 + 1, zahrada, bez RK,
Zdětín. Tel.: 732 927 969.
Prodám cihl. byt 2 + kk s lodžií po celk.
rek., plast. okna, ul. Raisova, cena 1,1
mil. Kč. Možná sleva. Tel.: 608 267
230.
Prodám RD 7 + 1 Kostelec na Hané,
cena 2.340.000 Kč. Tel.: 724 337 984.

SLEVY
MODELŮ 2009
SUPERIOR
APACHE
STRATOS
Prodej RD Plumlov 3 + 1 po rekonstrukci se zahradou, cena 1,9 mil. Tel.
777 181 816.

Yamaha FZ6 Fazer S2, r.v.08, 127.t,-

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

Honda XL700 Transalp r.v.08,148.t,-

Prodám pšenici, 1q/300 Kč. Tel.: 607
971 192.
Suzuki DL1000 V-storm, r.v.04,
125.t,-

koupím
Starý nábytek, obrazy, lustry, koberce,
hodiny, kamna, rádia, zbraně, staré
hračky, porcelán, sklo, šperky, vyznamenání, mince, bankovky, pohlednice
a další. Tel.: 605 138 473.

Prodám dr. byt 2 + 1 (54 m2), 2. patro, v Šárce, zatepleno, plast. okna, zaveden internet, částečně zařízen, převod do OV koncem roku. Cena
980.000 Kč. Tel.: 739 087 414. RK nevolat!

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

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

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

zvířata
Výcvik psů, hlídání psů po dobu vaší
dovolené. Tel.: 604 188 648.
Prodám štěňata angl. kokr. Odběr konec srpna. Tel.: 774 19 77 81.

seznámení
40/180 rozvedený, s vyřešenou minulostí hledá touto cestou ženu přiměřeného věku k vážnému seznámení. Tel.: 775 125 780.
39/169 rozvedený 5 roků, s vyřešenou minulostí, hledá přítelkyni k vážnému, trvalému seznámení. Tel.: 737
380 173.
44/165 svobodná SŠ s chutí do života se ráda seznámí s nekuřákem do
50. let. Jen vážně. Najdu Tě? Tel.: 737
867 950.

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

Pronajmu byt 3 + kk blízko divadla v
Prostějově. Nájem 7.000 Kč/měs. +
inkaso. Kauce 1 měs. ve výši nájmu.
Kontakt: Molnár 606 312 009.

daruji

Prodej RD 3 + 1, Držovice, po rekonstr., velká zahrada, garáž. Ihned volný.
Tel: 774 101 818, www.byty-gfb.cz
Pronajmu nově zařízený byt v přízemí
2 + kk, okna do zahrady, vl. topení,
7.500 Kč vč. ink. Tel.: 777 306 155.
Prodej pěkného RD 3 + kk, Malé
Hradisko, po kompl. rekonstr. ZP
130m2, zahrada 380m2. Ihned. Tel.
774 101 818, www.byty-gfb.cz
Prodám RD 4 + kk ve výborném
stavu, ihned k bydlení, 6 km od PV.
Cena 1.680.000 Kč. RK nevolat! Tel.:
776 16 16 00.

Přenechám starý nábytek za odvoz.
Tel.: 777 66 22 62.
Přemyslovice, okr. PV. RD 3 + 1 s
mož. rozšíření do podkroví, zast. pl.
141 m2, zahr. 66m2, garáž, hos. přístavky, ele., kanalizace, vl. studna,
sklep, po část. rekonstrukci, tel.608601-719. SLEVA na 295.000 Kč.
Prodej bytu 3 + 1 v PV, OV, po kompletní rekonstrukci, lodžie, plast. okna,
nové jádro, možno vč. nábytku. Tel.:
724 337 984.

Pro lékaře hledáme zděný 2 + 1, balkon. Tel: 774 858 723.

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

Prodej hrubé stavby RD v
Dětkovicích, patrový 5 + kk, podsklepený. Tel: 774 101 818, www.bytygfb.cz

Prodej bytu 1+1 OV, 3+1 v PV. Tel.:
722 912 715.

Prodej RD po rekonstrukci v
Ohrozimi, v přízemí 2 pokoje + kuchyň, WC, koupelna. Podkroví připravené k vybudování 3 pokojů.
Nová střecha, nové rozvody.
Zahrada cca 200m2 s vjezdem.
Možnost vybudování garáže. Klidná
část obce. Cena 1.600.000 Kč. Tel:
603 598 193.
Prodej cihlového bytu OV 1 + 1, ul.
Krasická, novostavba, výměra 39 m2,
3.p, po rekonstrukci, nízké náklady.
Cena 930 000 Kč. Tel: 603 598 193.
Prodej řadového RD 4 + 1 v
Domamyslicích. Nutná rekonstrukce.
Celková výměra 213m2. IS na pozemku. Cena k jednání. Tel: 603 598
193.
Prodej bytu 3 + 1, PV - Krasice, OV/C,
98m2, novostavba, 2 garážová stání.
Tel. 774 101 818, www.byty-gfb.cz
Pronajmu byt 1 + 1. 602 745 131.

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

Koupíme malý RD v PV nebo ve
Smržicích, možnost i výměny za
pěkný byt 2 + 1, po rekonstrukci, na
Dolní. ul. Tel.: 721 853 403.

Dokončení
řádkové inzerce
na straně 20.

POZOR
VELKÉ
SLEVY
KOL
AUTHOR
JIŽ
ZAČALY

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

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

* servis
* doplňky
* součástky * prodej

blahopřání

Dne 1.8.2009 oslavili 50 let společného života
Marie a Vojtěch SPÁČILOVI z Prostějova.
Do dalších let přeje hodně zdraví a spokojenosti syn s rodinou.

Prodej dvougenerač. RD Kaple 2+1 a
3+1s velkou dílnou a zahradou. Cena
2,2 mil. Tel. 777 181 816
PRONÁJEM BYTU 2+KK,3 KM
OD PV - KOMPLETNĚ VYBAVEN
(LINKA, SPORÁK, PRAČKA, VANA, SEDAČKA, LETIŠTĚ, TELEVIZE, INTERNET). VČ. IKASA
6000 Kč, KAUCE NE, PLATBA NA
3 MĚSÍCE DOPŘEDU, NEKUŘÁK! BEZ ZVÍŘECTVA! TEL: 608
215 911.

BA STET

Hlaváčkovo nám 1,PV

Pronajmu byt 3 + 1, ul. Zrzavého, cena 6.500 Kč. Tel.: 603 954 246.
Prodej RD 4 + 1, Čelechovice Studenec, ZP 139m2, zahrada 143m2,
udržovaný. Ihned. Tel: 774 101 818,
www.byty-gfb.cz

V Ě Š T Í R NA
A TRIUM 1.patro

oznámení

Koupíme RD, do 1mil, do 10 km od
PV. Tel: 774 421 818.

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

prodám

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

Prodej bytu OV 1 + kk, 31 m2 + lodžie, pův. stav.,ul. M.Pujmanové, cena
520.000 Kč. T.: 604 821 332.
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Dne 3. srpna se dožívá 65 let
pan František SMOLKA
z Prostějova.
K jeho životnímu jubileu
mu přejeme pevné zdraví,
štěstí a pohodu.
Manželka Jana, děti Jana,
Petr a Pavlína s rodinami.

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

Karel Sochor

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

3. srpna 2009

Fotbal Extra

2009/2010 3. DÍL
Po zhodnocení 1. B třídy Olomouckého KFS v minulém díle Večerníku se v dnešním 3. díle předsezónního seriálu Fotbal Extra podíváme nejprve o soutěž výše, abychom vás seznámili s novinkami
uvnitř oddílů regionálních zástupců hrajících nadcházející sezonu
v 1. A třídě KFSO - Jesenec, Čechovice, Mostkovice, Plumlov a Klenovice. Řekneme si také o dvou zástupcích regionu v nejvyšší krajské soutěži - mužstvech Kralic a Určic, startujících v Krajském fotbalovém přeboru Olomouckého kraje.
Budeme pokračovat ve skladbě z minulého vydání, kdy nejprve
zhodnotíme vystoupení každého celku v minulém ročníku, poté se
od vybraných zástupců jednotlivých oddílů dozvíme bližší informace o přípravě na ročník nadcházející.
V příštím 4. dílu vás budeme informovat o nejvyšší okresní fotbalové soutěži - 2. třídě OFS Prostějovska a také o dění v klubech Konice a Protivanova, které zastupují prostějovský region v Moravskoslezské fotbalové divizi.
-pezJiž vydané díly seriálu FOTBAL EXTRA:
1. díl
2. díl
3. díl

20.7.
27.7.
dnes

III. třída OFS
I. B třída KFSO, skupina A
I. A třída KFSO, skupina B
KFPO - Určice a Kralice

Další pokračování FOTBALu EXTRA
4. díl
5. díl

10.8.
17.8.

II. třída OFS
IV. třída OFS - obě skupiny

Kralice vybojovaly bronz, Určice nakonec na pěkném 6. místě
MUŽSTVA KRAJSKÉHO FOTBALOVÉHO
PŘEBORU OLOMOUCKÉHO KRAJE

1. Sokol Štíty
2. HFK Olomouc "B"
3. FC Kralice
4. Tatran Litovel
5. FC Dolany
6. Sokol Určice
7. FC Hněvotín
8. FK Jeseník
9. FK Kozlovice
10. 1. FC Přerov
11. FK Želatovice
12. Sokol Ústí u Hranic
13. FK Šternberk
14. Sokol Leština
15. FC Bělotín
16. FK Mohelnice
TIP VEČERNÍKU NA UMÍSTĚNÍ
MUŽSTEV REGIONU V ROČNÍKU
2009/2010

5. Kralice
6. Určice
ROZLOSOVÁNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR
OLOMOUCKÉHO KRAJE - PODZIM ´09
Zápasy Určic a Kralic:
1. kolo 09.08.2009
Štíty - Určice, Bělotín - Kralice
2. kolo 16.08.2009
Určice - Dolany, Kralice - Kozlovice
3. kolo 23.08.2009
1.HFK Olomouc "B" Určice (Hodolany), Hněvotín - Kralice
4. kolo 30.08.2009
Určice - 1.FC Přerov, Kralice Dolany
14. kolo 02.09.2009
Určice - Želatovice, FK Jeseník Kralice
5. kolo 06.09.2009
Litovel - Určice, 1.FC Přerov Kralice
6. kolo 13.09.2009
Určice - Kralice
15. kolo 16.09.2009
Hněvotín - Určice, Kralice - Leština

7. kolo 20.09.2009
FK Jeseník - Určice, Kralice Šternberk
8. kolo 27.09.2009
Určice - Šternberk, Ústí - Kralice
9. kolo 04.10.2009
Leština - Určice, Kralice - Mohelnice
10. kolo 11.10.2009
Určice - Ústí, Želatovice - Kralice
11. kolo 18.10.2009
Bělotín - Určice, Kralice - Štíty
12. kolo 25.10.2009
Určice - Mohelnice, 1.HFK Olomouc "B" - Kralice
13. kolo 01.11.2009
Kozlovice - Určice, Kralice - Litovel
16. kolo 08.11.2009
Určice - Štíty, Kralice - Bělotín
17. kolo 15.11.2009
Dolany - Určice, Kozlovice - Kralice

MUŽSTVA 1.A TŘÍDY, SKUPINY B KFS

3. Kralice

Sezona 2008/2009
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Kraličtí fotbalisté mohli být po
skončené sezoně nadmíru spokojeni, když se po odehraných 30
kolech umístili na bronzové
příčce. Nerozhodných výsledků
si během soutěže příliš neužili
(pouhých 5 remíz), co je ale může o to více těšit a co je v konečném účtování vyneslo až na
stupně vítězů, je zisk plných tří
bodů v každém druhém utkání.
Tato bilance jim po 30. kole vynesla nakonec zisk půl stovky bo-

44:38 50

dů a pěkné třetí místo za suverénem soutěže Mikulovicemi a rezervou olomouckého HFK na
druhém místě.
I přes nadstandardní výsledek v
nedávno skončené sezoně zůstávají v Kralicích oběma nohama
pevně na zemi. „Chceme hrát v
poklidném středu tabulky,“ uvedl
k za týden startujícímu novému
ročníku krajského přeboru předseda klubu Jan Kubalák.
Jak už napověděla konečná tabul-

ka minulého ročníku, k favoritům
soutěže bude podle něj patřit i v
novém ročníku letos stříbrná rezerva Holic, na sestupové příčky
by těžko hledal nějakého jasného
kandidáta.
Ke změnám v kádru uvedl, že do
mužstva přišel z 1. SK Kocourek,
z dorostu se s mužským celkem
připravuje Kratina. S posledním
zápasem jara skončilo hostování
mostkovického Hatleho. Kraličtí
se na novou sezonu připravují v
domácím prostředí, 4 přátelská
utkání odehráli venku (naposledy
zavítali uplynulou sobotu do nedalekého Tovačova).

V Určicích do kraje s mladíky
Sokol Určice

6. Určice

Sezona 2008/2009
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Společně s Kralicemi naskočí do
nového ročníku nejvyšší krajské
soutěže - Krajského fotbalového
přeboru Olomouckého kraje celek
Určic. Na 3. místo souseda z Kralic sice nedosáhly, ale i tak vládla
se 6. místem v konečné tabulce
spokojenost. Z třiceti utkání dokázali určičtí fotbalisté dvanáctkrát vyjít jako vítězové, osmkrát se
se svými soupeři rozešli smírně a
jen v každém třetím utkání odešli
poraženi při lehce pasivním skóre.
Po uspokojivém 6. místě z minulého ročníku se v Určicích už ale plně připravují na start další sezony.
Během přípravného utkání s celkem Hluboček, který si Určice pozvaly uprostřed minulého týdne,
jsme se na novinky v klubu z přípravného období zeptali předsedy
oddílu Milana Sosíka.
„Naše letošní příprava na novou
sezónu byla krátká, pouze
třítýdenní a byla negativně
ovlivněna absencí některých hráčů
z důvodu nemoci, čerpání dovolené a také změnami a doplňováním kádru. Z důvodu zranění
jsou v současné době mimo hru
Trajer, Macourek a Mlčoch. V
průběhu přípravy jsme zatím odehráli čtyři přátelská utkání, ve kterých se nám herně ani výsledkově
příliš nedařilo,“ začal hodnocení
Sosík. „Pravdou ovšem je, že v přípravných zápasech není výsledek
až tak důležitý,“ vzápětí dodal.
„Herně jsme zklamali především v
závěru zápasu s Lutínem, který
nám uštědřil debakl 6:1. Naopak
nejlepší výkon jsme podali proti
diviznímu soupeři z Boskovic, se
kterým jsme dlouho drželi krok a
nakonec prohráli 2:0. O tom, že
náš výkon má zlepšující se tendenci svědčí dnešní vítězství nad Hlubočkami,“ naznačil zlepšující se
herní projev před startem předseda. „Před prvním mistrovským utkáním, ke kterému zajíždíme do
Štítů, nás ještě čeká poslední zápas
proti Čechovicím.“
„Mužstvo skládáme za pochodu,
dochází k výraznému omlazení.
Máme spoustu mladých kluků kolem osmnácti let, kteří mají budoucnost před sebou, ale budou
muset na sobě pracovat, otrkat se,

V příští sezoně povede fotbalový tým
Sokola Určice opět trenér Svatopluk Kovář

kteří v průběhu prvních deseti minut rozehrávali několik standardních situací, z nichž však ke své
smůle pouze dokázali nastřelit tyč a
břevno. A tak se potvrdilo staré a
otřepané, nedáš - dostaneš. Určice
se totiž dokázali gólově prosadit
hned ze své první vážné příležitosti. Vše zařídil Kvapil, když si naběhl na kolmou přihrávku, kličkou
obešel i brankáře a nekompromisně zavěsil pod břevno- 1:0. V
25. minutě vedli domácí, již rozdílem dvou branek. Po chybě obrany se k míči dostal Kryl, pronikl
před hostující branku, poslal zpětnou přihrávku Losovi, který se z
hranice velkého vápna nemýlil –
2:0. Chvíli na to stejná dvojice
hráčů zařídila třetí gól, kdy po přihrávce Kryla vypálil Los po zemi k
tyči a Určice vedli 3:0. Za tohoto
stavu první poločas skončil.
I přes výrazné vedení vytýkal domácí trenér Svatopluk Kovář svým
svěřencům v průběhu přestávky nedostatečný důraz a agresivitu. Zdů-

2. Kojetín
3. Brodek u Přerova
4. Kožušany
5. Troubky
6. Náměšť na Hané
7. Opatovice
8. Klenovice
9. Dub nad Moravou
10. Plumlov
11. Čechovice
12. Lipník
13. Mostkovice
14. Slatinice

Primárním cílem je záchrana v soutěži
TJ Sokol Mostkovice

13. Mostkovice

získat zkušenosti. Jsme si vědomi
toho, že je složité do mužstva zapracovat tolik mladých kluků v tak
krátké době, ale je to perspektiva
do budoucnosti, která se časem
zúročí,“ řekl k věkovému složení
mužstva Sosík.
Vzápětí uvedl i konkrétní změny.
„O konci fotbalové kariéry uvažuje Adrián Černý, hostování u nás
skončil Burget a do Konice se vrací Blaha. Na hostování k nám přišli - Cibulka z Klenovic, Hradečný
z HFK Holice, Žáček ze Zlatých
Hor, Kvapil z Výšovic a v jednání
je hostování Kryla z Nových Sadů
a Dokoupila z Hněvotína. Z hosto-

vání z Velkých Losin se vrátil Los.
Informace, která se objevila v tisku, že Ullmann u nás hrát nebude a
vrací se do Konice, není pravdivá.
Ullmann je hráčem Určic a nepřišel k nám z Konice, ale z Prostějova. V kádru tak máme 19 hráčů,“
vyvrátil možné spekulace klubový
předseda.
„Pozitivní je, že pro podzim máme
chod oddílu zajištěn, což je vždy
důležité, v dnešní době zvlášť. Počítáme, že bychom měli v nadcházejícím ročníku krajského přeboru hrát důstojnou roli a pohybovat se někde v klidném středu tabulky,“ uzavřel Sosík.

Určice přehrály v přípravě Hlubočky
TJ Sokol Určice – FK Hlubočky
4:1 (3:0)
Branky: 16. Kvapil, 25. a 35. Los,
54. Kryl – 70. Žádník.
Diváků: 20
Rozhodčí: Marek
Sestava Sokola Určice: Nejezchleb
– Dokoupil, Žáček, Ullmann, Hradečný- Vaněk, Los, Havlena, Cibulka – Kryl, Kvapil. (střídali: Mikeš a
Žídek) Trenér: Svatopluk Kovář.
Uprostřed minulého týdne odehrál
účastník krajského přeboru, áčko
Sokola Určice, další ze série přípravných zápasů na nadcházející
soutěžní ročník 2009-10. Tentokrát
na svém hřišti přivítal účastníka I.
B třídy, fotbalisty FK Hlubočky.
Ani v jednom z dosud odehraných
přípravných zápasů určičtí herně
ani výsledkově své příznivce nepotěšili. Tentokrát tomu bylo jinak
a po závěrečném hvizdu rozhodčího, se z vítězství radovali právě
oni.
Vítězství se však nerodilo lehce.
Úvod utkání totiž patřil hostům,

1.A TŘÍDA KFS OLOMOUC, SKUPINA B: Jesenci o bod unikl postup, Lipová se se soutěží po roce loučí

Kraličtí chtějí hrát klidný střed pole 1. Jesenec
FC Kralice

raznil, že je třeba vyvarovat se technických chyb a zpřesnit přihrávky.
Když v úvodu druhého poločasu
přidal, po chybě hostující obrany
Kryl čtvrtý gól bylo o výsledku utkání rozhodnuto. V 70. minutě se ze
vstřelené branky radovali také hosté, kdy se díky nedostatečnému důrazu určické obrany prosadil Žádník a rozvlnil síť za zády gólmana
Nejezchleba – 4:1. V závěru utkání
předvedli ještě dva pěkné fotbalové
momenty bez gólového efektu domácí borci. Nejprve dalekonosná
střela Lose, skončila na tyči a chvíli
na to přihrál kapitán Ullmann míč z
trestného kopu nejaktivnějšímu
hráči domácích Losovi, který ten- Momentka z přípravného utkání Určice - Hlubočky, ve kterém domácí
tokrát vypálil k tyči, ale brankář si s tým zvítězil 4:1.
jeho střelou poradil.
dnes chtěli konečně prosadit vý- noví hráči. Sice to ještě není úplně
Hlas trenéra:
sledkově i herně, vstřelit branky, ono, ale v herním projevu vidím
Svatopluk Kovář (Sokol Určice): abychom se zvedli psychicky, což určité zlepšení, místy se bylo na co
„ Bylo to typické přípravné utkání se myslím, podařilo. V průběhu pří- dívat. Neustále hledáme nejse snaživým běhavým soupeřem, pravy se celou dobu potýkáme se vhodnější složení mužstva, předese kterým v přípravných zápasech změnami v sestavě, mužstvo do- vším obrany. Chce to čas, ti kluci si
hráváme každoročně. My jsme se plňujeme za pochodu. I dnes hráli na sebe potřebují zvyknout.“

18 - 19

26

V Mostkovicích si po skončení
minulého ročníku mohli zase
spokojeně zopakovat: „Je to
dobré, udrželi jsme to.“ A v souvislosti s průběhem celého ročníku by se dalo říct, že se na to
tentokrát ani moc nenadřeli. Tentokrát totiž roli bílého koně už od
počátku sezony převzal tým Lipové, který však v soutěži zprvu
vůbec nemusel startovat.
Mostkovičtí se usadili ke konci
startovního pole s tím, že sestupovou tajenku vyluštila s předstihem Lipová a oni mají celkem
dost času na stabilizaci stávajícího kádru s výhledem k sezoně
následné.
Zisk 27 bodů z 24 utkání odsoudil
mostkovický tým v konečné tabulce na předposlední místo.
Obrana podle počtu obdržených
branek nefungovala zase až tak
špatně, o čemž svědčí průměr na
zápas něco vyšší než 2 a obrannými statistikami podobnými
mužstvům dolní poloviny tabulky, kde ale mostkovické tlačila
bota trochu víc byl útok. Vyjma
Lipové se žádné jiné mužstvo nemohlo „pochlubit“ tak chabou
střeleckou potencí, kdy v konečném zúčtování dosáhly Mostkovice na hranici 1 vstřeleného gólu
až v posledních dvou zápasech
sezony.
Z TJ Sokol Mostkovice jsme se
před startem nového ročníku zeptali Miloše Korhoně. „Mužstvo
mužů si žádné přehnané před sezonou nedává, naším primárním
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cílem stejně jako v posledních několika letech bude záchrana v
soutěži. Kádr hráčů, tvořený
vlastními odchovanci, snad zůstane beze změny, problémy
máme na postu brankáře,snad se
nám je ale podaří vyřešit,“ nastínil
směr zájmu mostkovických fotbalistů Korhoň.
Za favority soutěže považuje i letos celky, které už v minulé sezoně patřily k těm nejlepším, co 1.
A třída nabídla - o bod nepostupující Jesenec a páté Opatovice, k
silným týmům řadí i oba nováčky.
„Myslím si, že dobře budou hrát
opět Jesenec a Opatovice, ambiciózní budou také oba postupující, Dub a Kojetín“, shrnul aspiranty na vyšší příčky.
Sice nerad, ale pro boj o udržení
musel zmínit svůj tým, další mužstva si netroufl jmenovat. „Po
výrazných změnách v kádrech
mužstev v letní přestávce může
být všechno úplně jinak než v nedávno skončené soutěži,“ nešetřil
opatrností pro výběr dalších kandidátů na sestupové příčky.
Mostkovice zahájily přípravu po
dovolené 17.července, před týdnem sehrály přípravu v Nezamyslicích, kde podlehly domácí
Hané 4:1 po poločase 2:0. Sestava Mostkovic :
Lukáš - Kazda,Vojtíšek M.,
Cigr,Vojtíšek Vl.- Sekanina, Zapletal O., Karafiát R., Svoboda
M.- Kroupa, Dadák
Střídali - Hanák J.,Walter, Hanák
R.

První regionální derby se odehraje již o víkendu
V minulém ročníku se v druhé nejvyšší krajské soutěži představilo
celkem 6 mužstev z prostějovského
regionu. Na startovní čáře nového
ročníku jste určitě zaregistrovali o
jeden tým méně, takže do bojů
vstoupí loňský nováček z Klenovic
na Hané a dále celky z Jesence,
Plumlova, Čechovic a Mostkovic.
Důvod je jednoduchý. Po peripetiích Lipové po sestupu z Moravskoslezské ligy se dlouho v oddíle
rozhodovalo, kterou soutěž pro muže zvolit v ročníku 2008-2009, až se
nakonec tým objevil hned o 3 soutěže níže v 1. A třídě skupině B s dalšími čtyřmi celky z regionu. Od
podzimních kol bylo znát, že tento
tým bude mít značné potíže s udržením a když ani zimní pauza nevde-

chla mužstvu nějaké zlepšení v herních činnostech, musela se Lipová
se soutěží rozloučit a v příštím ročníku bude hrát 1. B třídu. Do skupiny se opačným směrem posunul
celek Kojetína, z vyšší soutěže se o
úrovni ostatních týmů přesvědčí sestoupivší Dub nad Moravou.
Kromě těchto celků se z Přerovska
zapojí ještě kvarteto týmů Troubky, Brodek u Přerova, Opatovice a Lipník, které lze řadit mezi
tradiční účastníky. Čtrnáctku celků
doplní týmy z Olomoucka, loňské
duo Kožušany a Náměšť na Hané
přibraly ještě celek Slatinic, který
vystřídal tým z olomouckého
předměstí Nové Sady.
Šestice týmů z Prostějovska účast v
minulém ročníku viděla docela od-

1. kolo 09.08.2009
Plumlov - Klenovice, Kojetín - Jesenec, Dub nad Mor. - Mostkovice,
Troubky - Slatinice, Čechovice Náměšť, Opatovice - Lipník, Kožušany - Brodek u Př.
2. kolo 16.08.2009
Klenovice - Brodek u Př., Lipník Kožušany, Náměšť - Opatovice,
Slatinice - Čechovice, Mostkovice Troubky, Jesenec - Dub nad Mor.,
Plumlov - Kojetín
3. kolo 23.08.2009
Kojetín - Klenovice, Dub nad Mor. Plumlov, Troubky - Jesenec, Čechovice - Mostkovice, Opatovice - Slatinice, Kožušany - Náměšť, Brodek
u Př. - Lipník
4. kolo 30.08.2009

Klenovice - Lipník (Němčice nad
Hanou), Náměšť - Brodek u Př., Slatinice - Kožušany, Mostkovice Opatovice, Jesenec - Čechovice,
Plumlov - Troubky, Kojetín - Dub
nad Mor.
5. kolo 06.09.2009
Dub nad Mor. - Klenovice, Troubky
- Kojetín, Čechovice - Plumlov,
Opatovice - Jesenec, Kožušany Mostkovice, Brodek u Př. - Slatinice,
Lipník - Náměšť
6. kolo 13.09.2009
Klenovice - Náměšť (Němčice nad
Hanou), Slatinice - Lipník, Mostkovice - Brodek u Př., Jesenec - Kožušany, Plumlov - Opatovice, Kojetín Čechovice, Dub nad Mor. - Troubky
7. kolo 20.09.2009

lišně. Celkem spokojení byli v Klenovicích, kde po loňské premiéře v
1. A třídě o jejich celek v soutěži obstál a zajistil si poklidnou sezónu ve
středu tabulky s konečným 8. místem. Velmi dobrou sezonou se blýskl Jesenec, který se během podzimu
i jara nepotkal s vážnější výsledkovou krizí a v konečném zúčtování
dýchal do posledních kol na záda
postupujícímu Bělotínu z 2. místa.
Na opačném pólu tabulky se zdržovaly Mostkovice, které však vzhledem k výsledkům Lipové mohly v
minulém ročníku více než o záchranářských pracech přemýšlet o stabilizaci kádru a o začlenění některých
nadějných dorostenců do sestavy. U
sousedů z Plumlova se s konečným
10. místem vcelku počítalo, celek

byly vytvořeny co nejlepší podmínky za co relativně nejlepší cenu. Hlavně podkladové vrstvy musí být pečlivě uložené, rádi bychom, aby hřiště bylo co nejširší.
Přesnou životnost celého hřiště nedokážu říct, ale odhadoval bych, že
se to dá srovnat se základy na ba-

cích, ale z důvodů rekonstrukce šaten na jejich hřišti v Němčicích na
Hané, které si zvolily za své domovské hřiště pro podzimní zápasy.
Možná na kolech se k utkání 3. kola do Čechovic vypraví fotbalisté
Mostkovic, které je na programu v
sobotu 23. srpna. Přehradní derby
přinese 12. kolo na sklonku podzimu koncem října, kdy se na opačnou stranu do Plumlova vydají
Mostkovice. Korunní princ minulého ročníku Jesenec hostí na podzim
v rámci okresu Plumlov a Čechovice, jinak zajíždí na hřiště do Němčic
k utkání s Klenovicemi a do Mostkovic. Král podzimu bude znám
první listopadový den, jak už jsme
zmínili dvě jarní kola (14. a 15.) se
odehrají ještě na podzim.

ROZLOSOVÁNÍ I.A TŘÍDA „B" - MUŽI, PODZIM 2009
Troubky - Klenovice, Čechovice Dub nad Mor., Opatovice - Kojetín,
Kožušany - Plumlov, Brodek u Př. Jesenec, Lipník - Mostkovice, Náměšť - Slatinice
8. kolo 27.09.2009
Klenovice - Slatinice (Němčice nad
Hanou), Mostkovice - Náměšť, Jesenec - Lipník, Plumlov - Brodek u
Př., Kojetín - Kožušany, Dub nad
Mor. - Opatovice, Troubky - Čechovice
9. kolo 04.10.2009
Čechovice - Klenovice, Opatovice Troubky, Kožušany - Dub nad Mor.,
Brodek u Př. - Kojetín, Lipník Plumlov, Náměšť - Jesenec, Slatinice - Mostkovice
10. kolo 11.10.2009

„Uhrát lepší výsledek než minulou sezonu,“

zní z tábora plumlovských fotbalistů
TJ Sokol Oresvo Plumlov

11. PLUMLOV
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Minulá sezona nezastihla fotbalisty
Plumlova v nejlepším rozpoložení a
výsledkem tak bylo konečné 11. místo, pouhé tři body od sestupem ohrožených Mostkovic. Plumlovským fotbalistům se podařilo získat plný bodový
zisk v celkem devíti zápasech, co se
jim ale během sezony příliš nedařilo,
bylo dovedení pouze 3 zápasů k nerozhodnému výsledku.
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S velkými potížemi absolvoval jarní
část i Plumlov, který skončil pouhé 3
body před Mostkovicemi a do posledních kol bojoval s nejistotou sestupových úvah. Tento celek ale měl jednu
velkou přednost, když v rozhodujících
duelech nepropadl panice a dokázal, že
1. A třída je soutěž, do jejíž společnosti
patří a v konečném účtování se musel
spokojit s jedenáctou příčkou.

V soubojích s regionálními soky si (s
výjimkou zápasů s celkem Jesence,
které oba o gól prohrál) vedl poměrně
dobře a z osmi vzájemných utkání si v
plné polovině z nich odnesl vítězství,
ve dvou se rozešel smírně a ve dvou
odešel poražen.
O svých kvalitách může přesvědčit
příchozí už tento víkend, kdy na hříšti v
Borkách bude hostit v prvním podzimním regionálním mači fotbalisty z
Klenovic. Se svými sousedy z druhé
strany přehrady Mostkovicemi se potká ve 12. kole na sklonku října.

Výsledky všech regionálních derby v I.A TŘÍDĚ, SKUPINA „B“
Podzim 08:
TJ Sokol Klenovice na Hané -TJ Sokol Mostkovice 1:0, (branka:
Přikryl); SK Lipová - SK Jesenec 0:3,
(P. Klicpera, Čížek, J. Tichý); TJ Sokol
Klenovice na Hané - SK Lipová 4:0,
(Kubíček, Rozehnal, Škantár, Všianský); TJ Sokol Čechovice -TJ Sokol
Mostkovice 0:2, (Šlambor 2); TJ Sokol Klenovice na Hané - SK Jesenec
2:2, (Merda, Kubíček - Čížek, Kuřitka); TJ ORESVO Sokol Plumlov TJ Sokol Mostkovice 1:1, (Ježek - J.
Karafiát); TJ Sokol Čechovice - SK
Lipová 1:0, (Začal); TJ ORESVO
Sokol Plumlov - SK Lipová 3:1,
(Ševcůj, Daněček, Ježek - Havelka);
TJ Sokol Čechovice -TJ Sokol Klenovice na Hané 1:0, (M. Horák); TJ
ORESVO Sokol Plumlov -TJ Sokol
Klenovice na Hané 3:3, (J. Bureš 2,
Křupka -Všianský, Kubíček, Škantár);

TJ Sokol Čechovice - SK Jesenec
1:0, (Dvořák); SK Jesenec -TJ Sokol
Mostkovice 2:2, (J. Tichý, M. Klicpera - M. Vojtíšek, J. Karafiát); TJ ORESVO Sokol Plumlov -TJ Sokol Čechovice 4:1, (J. Bureš 2, Ševcůj, Křupka - Kovařík); SK Lipová -TJ Sokol
Mostkovice 1:0, (D. Abrahám); TJ
ORESVO Sokol Plumlov - SK Jesenec 1:2,(J. Bureš - M. Klicpera z pen.,
Ostřížek).
Jaro 2009:
SK Jesenec - SK Lipová 1:1, (Kuřitka
-Vlček); TJ Sokol Mostkovice -TJ
Sokol Klenovice na Hané 1:1, (J. Karafiát - Štefka); SK Lipová -TJ Sokol
Klenovice na Hané 0:2, (Přikryl,
Škantár); TJ Sokol Mostkovice - TJ
Sokol Čechovice 2:1, (Milar, R. Karafiát - Chmelík); TJ Sokol Mostkovice
- TJ ORESVO Sokol Plumlov 1:0, (J.
Karafiát); SK Lipová -TJ Sokol Če-

chovice 1:1, (Havlen - Petr Haluza);
SK Jesenec -TJ Sokol Klenovice na
Hané 1:0, (J. Tichý); TJ Sokol Klenovice na Hané - TJ Sokol Čechovice
2:1, (R. Cetkovský, Fialka - Petr Haluza); SK Lipová -TJ ORESVO Sokol
Plumlov 2:4, (Pukl 2 - Křupka, P. Kiška, Parák, Frýbort ml.); SK Jesenec TJ Sokol Čechovice 4:2, (P. Tichý ml.
2, J. Tichý, Ostřížek - Začal, Bílý z
pen.); TJ Sokol Klenovice na Hané TJ ORESVO Sokol Plumlov 3:1,
(Rozehnal, Kubíček, Přikryl - J. Kiška); TJ Sokol Mostkovice - SK Jesenec 1:1, (J. Karafiát - Burian); TJ Sokol Čechovice - TJ ORESVO Sokol
Plumlov 0:1, (Chmelař); TJ Sokol
Mostkovice - SK Lipová 3:2, (J. Karafiát 2, Šlambor -Vlček, Vacula); SK
Jesenec -TJ ORESVO Sokol Plumlov 4:3, (J. Tichý 2, T. Ullmann, Tyl Chmelař 3).

Vzestup fotbalu se bude odvíjet od podpory města
Prostějova, míní okresní fotbalový šéf V. Trunda
Venkovní teploty se po vlnách
neočekávaných průtrží mračen
opět blíží třicítkám, trávy fotbalových hřišť na okrese se zelenají. Aby také ne, když o víkendu se
rozeběhnou naplno regionální
soutěže v krajích a okresech.
Výjimkou nebude ani Prostějovsko, kde od druhého srpnového
víkendu více než čtyřicítka regionálních oddílů vyběhne na trávníky k soutěžním utkáním.
Jaké změny se v rámci regionu
chystají a co nového v soutěžích a
mimo ně, jsme se ke konci minulého týdne zeptali předsedy Okresního fotbalového svazu Prostějov
Vladimíra Trundy (na snímku).
První naše otázka směřovala k veřejností ostře sledované výstavbě
sportovního fotbalového areálu za
Olomouckou ulicí. Důležitou součástí nově budovaného areálu bude
bezesporu umělá hrací plocha, ke
které směřovala naše první otázka.
„Samozřejmě nám jde o to, aby zde

měl během roku vyrovnané výkony
odpovídající složení kádru. To v
Čechovicích přišel po bohatých letech půst, a mužstvo, které se v
předcházejících letech tlačilo na
příčky nejvyšší, se muselo na konci
sezony spokojit s 11. místem.
Všech čtrnáct týmů bude mít větší
zápasovou zátěž na podzim, kdy
odehrají celkem 15 utkání s celkového počtu 26. Regionálních
derby si diváci užijí hned deset, na
první nemusí ani dlouho čekat, neboť hned o víkendu hostí Plumlov v
Borkách Klenovice na Hané a
vzhledem k tomu, že se na podzim
předehrávají dvě jarní kola, budou
mít klenovičtí fotbalisté možnost
odvety ještě před Vánocemi. Utkání se však neodehraje v Klenovi-

rák, při zodpovědné údržbě,“ poznamenal k nově vznikajícímu
umělému hřišti Trunda. Podle
předložené studie proveditelnosti,
s kterou měl možnost se seznámit,
by kromě hodin vymezených pro
veřejnost rád viděl využití hlavně
pro přípravu mládežnických celků
týmů se sídlem v Prostějově (Haná,
Vrahovice, 1. SK, Čechovice), pokud bude z jejich strany zájem při
zajištění co největší vytíženosti.
Podle předsedy se dá předpokládat,
že využití bude vycházet především z potřeb klubů, které se o
sportovní organizovanost mládeže
v největší míře starají.
Podle jeho slov je výstavba hřišť
určitě krokem dopředu pro prostějovský fotbal, který se po sportovní
stránce určitě nenachází na místech, kde by si ho většina místních
příznivců fotbalu přála vidět. Jak
Trunda naznačil, i toto je oblast, pro
kterou by v budoucnu chtěli na svazu něco udělat. „Určitě se mnou ka-

ždý bude souhlasit, když řeknu, že
pro město jako je Prostějov, je současná sportovní úroveň nedostatečná. Rád bych tu v budoucnu viděl
hrát 3. nejvyšší soutěž, v horizontu
do pěti let se nám doufám podaří
dosáhnout minimálně alespoň na
divizi nebo krajský přebor. Všechno ale také bude záviset od podpory města.“
Jak už naznačil v jednom z předchozích vydání Večerníku, změny
související s výměnou osazenstva
ČMFS uvítal. Transparentnost,
vše veřejně. Tak by ve třech slovech zhodnotil, kterým směrem
by rád viděl svazové vedení se
ubírat. Pro budoucnost celého
českého fotbalu je důležitá
mládež. „Bylo by třeba se vydat
trochu jiným směrem v systému
výchovy mládeže, od kolektivního pojetí se zaměřit více na individualitu jednotlivce. Několik posledních generací se stalo trendem
sázet na kolektivní pojetí na úkor

individuality jednotlivých hráčů.
A dnes si v mládežnických kolektivech trenéři nejčastěji postesknou, že jim v kádru chybí vůdce,
který by strhnul ostatní,“ zhodnotil situaci mládeže Trunda. „Přestat soupeřit jen o body, ale přejít na
individuality hráčů, mít k nim
osobní přístup. Myslím, že touto
cestou se před časem vydali v Německu, a dnes už vidíme výsledky,“ dodal.
Od regionu jsme skočili na reprezentační úroveň, kde nás zajímal
jeho pohled na zpackanou první
část kvalifikace. Sám příliš nadšený s dosavadním průběhem nebyl,
přesto však stále viděl záchranu
reálně. „Rozhodne zápas na Slovensku, a to nejen výsledkem, ale
v případě vítězství i pocit z předvedené hry. Mužstvo je schopné
zbývající utkání vyhrát, na druhé
straně nelze zapomenout na značnou bodovou ztrátu, takže záleží i
na výsledcích ostatních týmů.“

Klenovice - Mostkovice (Němčice
nad Hanou), Jesenec - Slatinice,
Plumlov - Náměšť, Kojetín - Lipník,
Dub nad Mor. - Brodek u Př., Troubky - Kožušany, Čechovice - Opatovice
11. kolo 18.10.2009
Opatovice - Klenovice, Kožušany Čechovice, Brodek u Př. - Troubky,
Lipník - Dub nad Mor., Náměšť Kojetín, Slatinice - Plumlov, Mostkovice - Jesenec
12. kolo 25.10.2009
Klenovice - Jesenec (Němčice nad
Hanou), Plumlov - Mostkovice,
Kojetín - Slatinice, Dub nad Mor. Náměšť, Troubky - Lipník, Čechovice - Brodek u Př., Opatovice - Kožušany

13. kolo 01.11.2009
Kožušany - Klenovice, Brodek u Př.
- Opatovice, Lipník - Čechovice,
Náměšť - Troubky, Slatinice - Dub
nad Mor., Mostkovice - Kojetín, Jesenec - Plumlov
14. kolo 08.11.2009
Klenovice - Plumlov(Němčice nad
Hanou), Jesenec - Kojetín, Mostkovice - Dub nad Mor., Slatinice Troubky, Náměšť - Čechovice, Lipník - Opatovice, Brodek u Př. - Kožušany
15. kolo 15.11.2009
Brodek u Př. - Klenovice, Kožušany
- Lipník, Opatovice - Náměšť, Čechovice - Slatinice, Troubky - Mostkovice, Dub nad Mor. - Jesenec, Kojetín - Plumlov

V Jesenci budou opět
myslet na příčky nejvyšší
FK Jesenec

2. JESENEC
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Až do posledního kola držely
naděje na postup do nejvyšší
krajské fotbalové soutěže Krajského přeboru Olomouckého kraje, fotbalisté z Jesence. I když se jim v posledním
domácím utkání na jaře podařilo nakonec udolat gólem kanonýra Tichého dvě minuty před
koncem v derby utkání Plumlov, radost jim zkazil výsledek
souběžně hraného utkání v Bělotíně, ve kterém si vedoucí celek tabulky utkání pohlídal a po
vítězství 1:0 nad Náměští slavil
postup.
Z půltuctu zástupců prostějovského regionu v I.A třídě spokojenost
může panovat právě v Jesenci.
Ambiciózní nováček vtrhl mezi
těžší konkurenci bez většího respektu a až do posledního kola bojoval dokonce o postup. Nakonec
mladému týmu trenéra Jaroslava
Ullmanna postup utekl o jediný
bodík, o který byl lepší v konečném součtu postupující Bělotín.
Přestože jesenečtí měli vzájem-

68:33 55

nou bilanci s lídrem více než
uspokojivou (2 utkání, 2 výhry,
skóre 9:3), vaz jim zlomili především derby utkání s o záchranu bojujícími soupeři z Prostějovska,
proti kterým se jim příliš nedařilo
(viz minitabulka derby) V deseti
utkáních s místními rivaly ztratili
hráči Jesence dohromady 11 bodů. Na prostějovském okrese je
dokázali porazit na podzim jen čechovičtí na vlastním hřišti, mrzet
je však musí jarní ztráty v Mostkovicích (1:1) a především propadák
s beznadějně poslední Lipovou na
domácím trávníku, která si odtud
odvezla bod za remízu 1:1.
„Ta derby nám nesedí. Máme
mladý tým a nedokážeme se s to
vyhrocenější atmosférou ještě
adekvátně srovnat. Každopádně
však celkové druhé místo a především bodový zisk hodnotit jako
velký úspěch. Postup nebyl naším
cílem, ale když ta šance pořád žila
tak jsme bojovali až do konce,“
pronesl po posledním střetnutí
trenér Jaroslav Ullmann.

Minitabulka zápasů celků Prostějovska
1. SK Jesenec
2. TJ Sokol Klenovice n. H.
3. TJ Sokol Mostkovice
4. TJ ORESVO Sokol Plumlov
5. TJ Sokol Čechovice
6. SK Lipová
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10
10
10
10
10

5
5
4
4
3
1

4
3
4
2
1
2

1
2
2
4
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7

20:13
18:10
13:10
21:18
9:16
8:22

19
18
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5

TIP VEČERNÍKU NA UMÍSTĚNÍ
MUŽSTEV REGIONU V ROČNÍKU
2009/2010

3. Jesenec
4. Čechovice
5. Plumlov
8. Klenovice na Hané
10. Mostkovice
Fotbal Extra připravil Josef Zatloukal a Lubomír Kaprál
Foto: Zdeněk Pěnička, Josef Zatloukal, Lubomír Kaprál
a archiv

3. srpna 2009

práce

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

ZŠ Dr. Horáka Prostějov přijme ihned kuchařku s praxí na plný úvazek
do školní jídelny. Tel. 582 330 861.

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

Společnost působících v oboru realitních a peněžních služeb přijme obchodního zástupce. SŠ, vítaná delší
praxe u policie nebo celní správy.
Kontakt: recepce 582 331 331 paní
Majerová.

Přijmeme pracovníky-ce do nových
poboček. Požadujeme spolehlivost,
samostatnost, čistý TR. Nabízíme zaškolení, výdělek 30 - 50 000
Kč/měs. Nehledáme dealery. Tel. 605
254 556

Vaše šance získat finanční nezávislost! Výdělek 200 € denně. Podmínka
PC+internet. Kontakt: 603 845 583

Pronajmu pracovní místo na kosmetiku, pedikúru, kadeřnictví. Informace
na tel.: 731 11 52 50.
FORTE a.s., Mostkovice 529, přijme samostatnou administrativní pracovnici(ka) na zástup za dlouhodobou nemoc. SŠ vzdělání podmínkou, praxe v personalistice vítána.
Kontakt: Ing. Tomáš Krzák, tel.: 777
750 649.
www.cinnostdoma.cz/simi
Do restaurace v Prostějově přijmeme číšníka- servírku na HPP. Tel.:
608 442 154.
Hledám místo hlídače. Možno jen
nočního. Prostějov. Mám. zdrav.
omezení. Tel.: 739 821 843.
Do nového salonu v Prostějově přijmeme kadeřnici, kosmetičku a
masérku na ŽL. Tel.: 721 755 420.
Přijmeme strojníka na kolový bagr a
nakladač. Platný strojní a profesní
průkaz. Tel.: 603 53 28 01.
Chceš si vydělat nebo si objednávat
levně kosmetiku AVON? Zaregistruj se jako AL a získej slevu až 30%
a dárky v hodnotě až 2.500 Kč
ZDARMA. Možnost práce i na plný
úvazek. Registrace zdarma. Info
Alena Rubešová 736 488 883.
Centrum zdraví v Prostějově. Ihned zapracujeme do nových pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810
644
Broker consulting a.s.
Nezávislý finanční konzultant
Hledá vhodné spolupracovníky
na pozici konzultant, obchodník
– obchodní zástupce – firemní
specialista.
Požadujeme: SŠ nebo VŠ vzdělání
-spolehlivost, flexibilitu,
samostatnost
-komunikativnost, příjemné
vystupování
-obchodní zkušenosti vítány
Nabízíme:
-zázemí stabilní a dynamicky
rozvíjející se finanční skupiny
Jasná pravidla kariéry
-vzdělávání, příspěvek na auto,
mobil, notebook
Atraktivní ohodnocení
Životopis zasílejte:
roman.sevcik@bcas.cz
nebo volejte na 777 88 26 44.
Firma R.S. přijme 9 lidí pro jednoduchou práci z domu, zapisování a
zvedání telefonů. 4 – 8.000 Kč/měs.
Tel.: 775 900 348.
Přijmeme na brigádní výpomoc řidiče sk. C. Nutná časová flexibilita i
jízdy do zahraničí. Volejte po – pá
9.00 – 14.00 hod. Tel.: 602 54 69 54.
PŘIJMU truhláře pro výrobu z masívu, nejlépe na ŽL, popř. na HPP.
Tel.: 731 114 501.
Cestap s.r.o. přijme do HPP strojník
na bagr (praxe 5 let, strojnický průkaz), zedník – obkladač (praxe 3
roky, ř. p. sk. B), sádrokartonář
(praxe 3 roky, ř. p. sk. B, certifikát
SKD výhodou), flexibilita. Tel.: 777
94 20 21.
Čs. Fa přijme telefonní operátoryky, asistenty-ky, referenty-ky, managera a obchodní zástupce. Nabízíme rekvalifikace, výdělky 25 50 000 Kč/měs. a firemní auto a telefon. Tel. 605 254 556.

Hledám učitelku nedo zdravotní sestru do soukromé MŠ v Prostějově, pro
děti od 1 do 6 let.
Volejte na tel. 602 617 804 , 739 619
794

služby
BRAŠNÁŘSTVÍ MUCHA
Husovo nám. 49, PV.
Provádí: opravy kabel, kufrů,
drukování, výměna duší
a ručně šitých míčů.
Po: 8.30 – 11.30, 13.00 – 16.00
Út: volno
Stř.: volno
Čt: 8.30 – 11.30, 13.00 – 16.00
Pá: volno
Nevěřte ševcům, že vám opraví
kož. zboží. Neumí to!
Půjčka na směnku, hypoteční úvěry
bez registrů 725 853 631.
Provádíme renovace niklovaných a
chromovaných dílů. Tel.: 602 792 729
6.00 – 14.00 hod.

služby

MASÁŽE IHNED
– obj. 608 639 609,
www.maserskesluzbyjanahladka.webnode.cz

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

www.pracujdoma.cz
přes internet a telefon

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

ELEKTRO provádím revize a montáže elektroinstalace a hromosvodů.
Možnost oprav poruch i mimo pracovní dobu, nabízím fotowoltaiku za
výhodnou cenu. Mobil: 774 989 007,
abielektro@seznam.cz

Provádíme veškeré zednické
práce, rekonstrukce bytových jader,
obklady, dlažby včetně zámkových.
Dále nabízíme pokládku plovoucích
podlah a po dohodě i jiné práce.
Kvalita a rozumná cena. Tel.: 604
524 666 , p. Rosička Jiří.
www.zhubni.info
Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820 358. Zakázková výroba nábytku (i všechny stol.
práce vč. oprav).
Stěhování – vyklízení Pokorný, 13 let
praxe. Volejte zdarma 800 100 181.
Pokládka zámkové dlažby, stavby
plotů, zídek a další stavební práce.
Tel.: 720 318 195.
Smart úvěr do 24. hod. nebo jiné možnosti. PV 725 853 631.
Rychlá půjčka pro každého od 18 do
75 let. Vhodná i pro ženy na MD i důchodce. Vyřízení do 8 dnů. Kontakt:
732 659 877.
Provádím veškeré stavební práce. Zn.
Rychle, levně, kvalitně. Letní sleva
10%. Tel.: 775 125 780.
Exekuce, zástavy na vaše nemovitosti, vyplatíme rychle diskrétně. Tel.:
776 76 96 73.
Půjčka od soukromého investora, i
jiné úvěry. Tel.: 776 76 96 73.
Kadeřnické práce do domu – Slepánková Jana, tel.: 721 809 413.
OPRAVY TRAVNÍCH SEKAČEK
Tel.: 775 56 23 56.
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek
721 344 771. Zemní práce strojen
UNC
Letos půjčky nově! Rychlá hotovost s
nízkým úrokem. Průchodnější hypotéky. Nejsme linka 900. Tel.: 731 930
714.

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

Uzávěrka
řádkové
inzerce
je vždy
v pátek
v 10.00
hod.

P V Ve è e r n í k ,
Olomoucká 1 0 ,
Prostìjov
tel.: 582 333 433
email:
v e c e r n i k @ p v. c z
Blokové čištění v srpnu,
POZOR NA ODTAHY!
Také v srpnu bude společnost
A.S.A. Technické služby provádět
blokové čištění ulic v Prostějově. V
souvislosti s tím upozorňuje městský úřad občany na nutnost dodržovat v uvedených lokalitách v
daných termínech zónové dopravní značení zákazu stání motorových vozidel. Vyhněme se tak nepříjemnému odtahu vozidla, které
by mohlo následovat v případě nedodržení tohoto zákazu.
04. 8. 2009 – blok č. 21 – J. Rokycany, kpt. J. Nálepky – část, J. Křičky, J.
Suka, O. Ostrčila, V. Nováka, J. Köhlera, Hrázky.
06. 8. 2009 – blok č. 22 – M. Alše,

Husitská, P. Jílemnického, I. Olbrachta, K. Světlé, Sokolovská, Kyjevská, Trpínky, Jaselská, Prešovská, Čechůvky.
25. 8. 2009 – blok č. 23 – Dolní – obslužná, Dolní – parkoviště 1, Dolní –
parkoviště 2, Dolní – parkoviště 3,
Dolní – vnitroblok, Šárka po Jezdeckou, Šárka – vnitroblok, Dvořákova,
Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova.
27. 8. 2009 – blok č. 24 – Jezdecká,
Studentská, Lidická, Okružní od
Brněnské, Okružní – parkoviště, Pešinova, Balbínova, Kazín, Šárka od
Jezdecké, Dobrovského po Tylovu.
-red-

Provádíme rekonstrukce bytových jader od A do Z. Profesionální poklad
obkladů a dlažeb, renovace koupelen,
kuchyní atd. Tel.: 774 06 22 53 nebo
e-mail: dacel@seznam.cz.
Truhlářství, výroba nábytku na míru
za rozumné ceny. Petr Svozil, Biskupice 52, tel.: 606 861 056.

Přijmeme pracovníka na ruční leštění kovů – brigádně. Tel.: 602 792
729.

JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST:
Digitální televize od DIGI – TV !!!
Jen za 260 Kč měsíčně. Instalace možná na jednu nebo dvě televize (za
stejnou cenu). Až 35 programů v češtině. Možnost rozšíření nabídky
(HBO Pack + Cinemax) za pouhých
500 Kč měsíčně. Čas dodání do dvou
dnů. Přístroje jsou v pronájmu zdarma, platíte pouze za službu. MOBIL:
607 170 535, 723 436 699.

www.domajob.cz

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

Letos by uplynulo
35 let od úmrtí
pana Františka BUŘTA
z Určic.
Dne 8.8.2009
by se dožil 100 let.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Dcera a syn s rodinami.

Kdo ztratil na světě to nejdražší,
jen ten ví, kolik žalu
a bolesti v srdci zůstává.
Dne 8.8.2009 vzpomeneme
4. výročí úmrtí našeho manžela,
tatínka, dědečka,
pana Václava KOVAŘÍKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcera s rodinou.

a 5. výročí úmrtí
pana Jaroslava BAUDYŠE.
Vzpomínají dcera Jarka
s rodinou.

Dne 31.7.2009
by oslavil 60. narozeniny
pan Karel LABUDEK
z Určic.
Vzpomíná rodina.

Přednáška o dotacích
NA ZATEPLENÍ BYTŮ
Krajská energetická agentura Olomouckého kraje ve spolupráci s
Olomouckým krajem pořádá dne
20. srpna 2009 od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Prostějov, ve
dvoře radnice na náměstí T.G. Masaryka přednášku k možnosti získání dotace na zateplování rodinných a bytových domů pro fyzické
osoby.
Hned na začátku přednášky budou
hosté seznámeni s podmínkami pro
poskytování příspěvku z rozpočtu
Olomouckého kraje ke snížení spotřeby energie na vytápění rodinných a
bytových domů. Přednášet bude Ing.
Ivan Sládek z Krajské energetické
agentury Olomouckého kraje. Dále

tady budou poskytnuty informace na
téma obecné zásady pro poskytování
příspěvku,
oblasti
poskytnutí
příspěvku, zásady a podmínky pro
poskytování příspěvku, předkládání
žádosti, jejich administrace a požadované podklady k žádosti. Na závěr
programu je naplánována diskuze.
Přednáška je určena majitelům rodinných a bytových domů na území Olomouckého kraje pro získání příspěvku
z rozpočtu OK na zateplení obvodového pláště budovy a výměnu oken a
venkovních dveří.
Přednáška je bezplatná. Prosíme o potvrzení účasti do 17. srpna 2009 na email: kea-olomouc@rea-kladno.cz.
-red-

Tento způsob komunikace nahradí klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a
elektronickou verzi zasílaného dokumentu. Orgánům veřejné moci a právnickým osobám budou datové schránky zřízeny automaticky, všem ostatním na základě jejich žádosti.
Výsledkem realizace projektu informačního systému datových schránek
bude efektivnější - tedy rychlejší,
levnější a spolehlivější veřejná správa,
což pozitivně pocítí každý občan.
Více informací na: www.datove
schranky.info
-red-

Dražba Finančního úřadu

Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343.
Snadná půjčka i pro lidi v registru, i
nezaměstnané. Na OP. Info 777 903
876.

Dne 3. srpna 2009
vzpomínáme nedožitých 75 let
paní Otílie BAUDYŠOVÉ

Více než 250 starostů obcí a zástupců
příspěvkových organizací se na semináři pořádaném Krajským úřadem Olomouckého kraje v Olomouci zajímalo o
problematiku datových schránek. Datové schránky mění způsob doručování
(přijímání a podávání) úředních dokumentů. Pomocí datových schránek je
možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné správy a
také je takto od nich přijímat. Informačních systém datových schránek byl
spuštěn 1. 7. 2009. Stalo se tak podle
zákona 300/2008 Sb. o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

www.hubnete.cz/leto

Vyplňování smluv, slušné provize,
seriozní firma. 725 853 631.

Tatínku milý, co víc
Ti můžem dát, jen kytičku
na hrob a s láskou vzpomínat.
Dne 1.8.2009 jsme vzpomněli
nedožitých 81 let našeho
tatínka, dědečka a pradědečka
pana Oldřicha KAŠPÁRKA
z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery a syn s rodinami.

Problematika datových
schránek vzbudila zájem

www.pracujizdomu.cz
Přijmeme kosmetičku. Tel.: 607 140
260.

vzpomínáme



práce
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Pokud při blokovém čištění města dodržíte dopravní značení, nemůže se vám
stát tato nepříjemnost spojená s odtahem vozidla.

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

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

3. srpna 2009
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Novinky z volejbalového tábora

Soňa Nováková-Dosoudilová: „Volejbal si teď více užívám“
Jednou z posil prostějovského volejbalového týmu
pro příští sezonu 2009/10 se stala v českém prostředí velmi dobře známá nahrávačka Soňa Nováková,
za svobodna Dosoudilová. Na první rozhovor coby
členka našeho volejbalového týmu si čas ochotně
našla.
Narodila se 6. října 1975 v Olomouci a dlouhé roky působila v
KP Brno. V polovině devadesátých let minulého století se začala intenzivně věnovat beachvolejbalu, v němž sklidila řadu
výrazných úspěchů zejména po
boku Evy Ryšavé, tehdy Cel-

bové. Společně vyhrály opakovaně mistrovství republiky i evropský šampionát a v roce 2004
postoupily do osmifinále olympijských her v Aténách. Co se
šestkového volejbalu týče, působila Nováková v uplynulém ročníku právě v Řecku, kde hrála

tamní nejvyšší soutěž za tým
Iraklis Kifisia Atény a byla
dvakrát vyhlášena nejlepší nahrávačkou řecké ligy. Nyní se
zkušená volejbalistka těší na Ligu Mistrů, kterou si toužila zahrát. K tomu bude hrát stále
plážový volejbal, který ji nesmírně baví a je tréninkovým
doplňkem.

Tak
kdy
nastupujete
v Prostějově?
Měla bych se jít představit 12.
srpna, kdy máme první seznámení s týmem, budeme
zkoušet dresy. Já pak nastoupím
do přípravy v září, protože
v srpnu budu hrát pořád plážový
volejbal.
Které hráčky ze svého nového
týmu znáte?
Znám se s Monikou Kučerovou,
Miladou Spalovou, s Markétou
Tomanovou a vlastně z plážáku i
Gábiku Tomašekovou. A samozřejmě manažera Gogu a trenéra
Čadu. Myslím, že v seznamování
nebude žádný problém a vše bude klapat i s ostatními spoluhráčkami.

Plážový volejbal
parádní zábava
Teď máte za sebou velký
úspěch 9. místo z MS
v plážovém volejbale se spoluhráčkou Lenkou Háječkovou, přitom jste jely jako náhradnice…
Je to určitě velký úspěch, který
se moc nečekal. My jsme se daly

s Lenkou dohromady náhodou,
protože moje partnerka v beachi
Terka Tobiášová je těhotná a
spoluhráčka Lenky se zranila,
tak jsme začaly hrát spolu. Pro
mě je beach výborná příprava,
navíc mě strašně baví. Vlastně
jsem ho chtěla hrát jen tréninkově, že vyšel takovýhle záskok
je něco navíc.
S novou volejbalovou partnerkou jste si asi sedly…
No my jsme spolu už před 10 lety získaly titul na MČR, takže
víme, že nám to spolu jde. Jsme
obě zkušené hráčky. Chtěly jsme
si to užít. Přijde mi, že v tom
sportu je to po mateřství vše více
v klidu. Ty děti a rodina jsou
přednější než nějaký bod a tak se
v tom sportu tak nenervujete a
vše si více vychutnáte a vše je
více pozitivní.
Když srovnáte Háječkovou
s Evou Celbovou-Ryšavou vaší partnerkou v plážáku, se
kterou jste zaznamenaly
největší úspěchy?
Tak to nejde, protože s Evou
jsme věděly jedna o druhé, co
která zahraje. Hrály jsme spolu
dlouho a byla tam i Olympiáda.

A přemýšlíte třeba ještě o Londýnu 2012?
Uvidíme, Tereza Tobiášová moje stálá spoluhráčka nyní čeká
dvojčata, navíc už má šestileté
dítě, takže uvidíme, zda to bude
stíhat. Přece jen ty dvojčátka, to
bude ještě náročnější. Já se asi
teď budu věnovat prioritně šestkovému volejbalu v Prostějově a
plážový volejbal bude takový
tréninkový doplněk, který když
se zadaří jako v Norsku bude takové parádní zpestření sezóny.

Z Řecka mi bude
chybět feta
Teď když se vrátíme
k šestkovému volejbalu. Co
vedlo k tomu, že jste se rozhodla pro návrat z Řecka?
Já jsem počítala, že ještě budu
hrát rok, ještě než půjde malá do
školy. Byla jsem v Řecku spokojená, ale kromě rodinných důvodů, rozhodly i ty sportovní. Přece jen jsem chtěla zkusit Ligu
Mistrů. Kdybych v Řecku ještě
zůstala, další rok by ta šance třeba už nebyla...
A měla jste i jiné nabídky než

Datum narození: 6.11.1975
Místo:
Olomouc
Bydliště:
Brno
Věk:
33
Výška:
186 cm
Váha:
73 kg
Naposledy působila: Iraklis (Řecko)
z Prostějova?
U nás nebo v Evropě ne. Jen
z Řecka, třeba z Olympiakosu,
ale to bych spíše zůstala
v Iraklisu.
A po čem se vám bude z Řecka
stýskat?
Po jídle…(smích). Sýr feta po
tom bych se utloukla. A každé
pondělí jsem šla na trh a nakupovala čerstvou zeleninu, to bylo
perfektní. A taky už nemusíme
řešit, kam budeme jezdit na dovolenou, protože jsme si v Řecku
našly přátele, takže za nimi jednou za rok k moři vyrazíme.

Rodiče na zápasech
Nyní zase budete hrát
v Prostějově, bydlíte v Brně a
pocházíte z Olomouce, takže
to je taky dobře logisticky sla-

VK PROSTĚJOV před novou sezonou
Příchody

Petronela Biksadská
Julianna Ljakuninová
Soňa Nováková
Juliana Odilon Da Silva
Corina Ssuschkeová

Odchody

Elisha Thomas
Valerie Pushnenkova
Jolien Wittock
Nikol Sajdová
Michaela Jelínková

děné…
To ano, rodiče se už těší, že budou se známými jezdit na zápasy. Budu sice z Brna dojíždět, ale
není to zas tak daleko, i když každý den, snad nebude dálnice
moc zacpaná.
Po řecké lize vás čeká domácí
Extraliga. Máte o ní nějaké reference?
Slyšela jsem, že to jde mírně dolů, protože dobré hráčky chodí
hodně ven. Že ten rozdíl mezi
špicí a ostatními celky je velký,
ale uvidíme, nechci to dopředu
hodnotit.
A jak ohodnotíte los v Lize
Mistrů?
No jak…mohlo to být přívětivější. Bude to moc těžké, protože
Rusky a prý i Istanbul má ambice hrát o titul. Cesta by měla jít
přes Polky, ale i ty mají výborný
tým. Na druhou stranu na
výborné týmy zase přijdou diváci. Mám trochu obavu, aby
nás Dynamo Moskva moc nepřejelo.
A co vás čeká v nejbližší době?
Teď mě čeká stěhování z Řecka,
pojedeme tam autem pro věci.
No a hned příští týden Mistrovství ČR v plážovém volejbale.
Radek Heloňa

Kostelečtí házenkáři chtějí atakovat bednu Markéta Tomanová přímo na kurtu při
Trenér Alois Jurík spoléhá na kvalitu hráčského kádru družstva postupu na MS žen 2010 v Japonsku
Loňská soutěžní sezóna znamenala pro TJ Sokol Kostelec
na Hané stabilizaci v prvoligové soutěži. Celkové 5. místo
bylo velice dobrým výsledkem a minimálně stejnou
příčku si budou chtít Kostelečtí udržet i v nadcházejícím
ročníku 2009/2010.
Ten zahajuje za měsíc, kostelečtí házenkáři hrají první utkání
doma. Ale čeká je silný soupeř –
TJ Košutka - který vloni obsadil
3. místo. Do extraligy odešly
dva kluby – hanácký rival Přerov a Dvůr Králové nad Labem.
Místo nich budou 1. ligu hrát
Ostrava, Nové Veselí a PrahaChodov, které postoupily z nižší
soutěže. Kostelečtí házenkáři se
již plně soustředili na nový ročník, příprava je v plném proudu
a láme se do druhé poloviny. Vedení klubu je optimistické a věří
v sílu hráčského kádru.
„Podle názoru vedení a podle
názoru mého máme tak kvalitní
kádr na tuto sezónu, že bychom
klidně mohli, jak se říká, okupovat bednu. Je to ale hlavně otázka například zranění i dalších
vlivů. Máme vykombinované
první tři zápasy, budou docela
těžké. Soupeři jako Košutka, junioři Karviné, to jsou kvalitní
týmy. Venku máme Náchod,
který patřil v loňské sezóně k
těm slabším, ale je otázkou, jak
bude hrát letos. Jak říkám,
všechno je otázka herní pohody

a zdraví. Máme široký hráčský
kádr, posílili jsme o dva mladé
hráče z Prostějova – přestup Romana Čecha je již hotový, čekáme na potvrzení přestupu Jirky Kosiny ze svazu. Pak už to
bude jen otázka finanční kompenzace. Naopak vyjdeme Prostějovu vstříc při hostovačkách
hráčů do 23 let tak, aby měly oba
týmy optimální hráčské zázemí,“ srší optimismem starosta
TJ Sokol Kostelec na Hané - HK
Ladislav Hynek. Optimisticky
naladěn je i trenér Alois Jurík.
Ten vidí přípravu, vstup do
nového soutěžního ročníku a
účinkování v něm následovně:
Odkdy a jak probíhá příprava?
Příprava na nový ročník 20092010 začala 1. července, trénovali jsme čtyřikrát až pětkrát
týdně. Celý červenec jsme nabírali hrubou sílu, to znamená,
že hlavní náplní tréninků byl
především běh na Kosíř, potom
tady ve sportovním areálu trénování vytrvalosti se zátěží. Od
začátku srpna přecházíme na
balóny, tedy na míčovou techniku, rychlostní vytrvalost včetně
herních kombinací plus přípravné zápasy. Sezónu začínáme 5. září, to musíme být
nachystaní.
Přípravné zápasy jsou skvělým tréninkem. Které soupeře máte na mušce?
Přípravné zápasy a účast na tur-

najích začínáme už v pátek 7.
srpna, kdy se bude ve sportovní
hale v Kostelci na Hané od 19
hodin hrát první přípravné utkání s týmem Napajedel. Další
týden budeme na turnaji v Bystřici pod Hostýnem, pak pojedeme na turnaj na Slovensko do
Martina, 26. srpna hrajeme opět
doma od 19 hodin s extraligovým Přerovem, 28. srpna Šumperk také od 19 hodin. Poslední
týden už se budeme věnovat jen
herní přípravě v klidu bez dalších zápasů, nechceme přivodit
hráčům zbytečná zranění, abychom nastoupili na soutěžní utkání v plné síle.
Jak vypadá hráčský kádr,
jaké doznal změny?
Hráčský kádr A mužstva uzavřeme v polovině srpna. Tréninky
teď máme společné, pak se tedy
18 hráčů dozví, zda se dostane
do základního kádru nebo ne. Do
soutěží budou opět nasazena dvě
družstva, béčko bude hrát divizi
a bude v případě potřeby rezervou pro prvoligový tým.
Z týmu nikdo neodešel, pokud
je mi známo, tak aktivní činnost
ukončil jen dorostenec Kuba
Rikan. Pro podzimní část soutěže bude určitě chybět Tomáš
Grulich, kterého čeká operace
kolene. Ale naopak už trénuje
Michal Jurka, ten na jaře na postu pivota citelně chyběl. Posilami jsou dva mladí talentovaní
hráči z Prostějova – levák Ro-

man Čech, který bude, doufám,
velkou posilou, a Jiří Kosina,
který už s družstvem trénuje a
absolvuje přípravu. Jak to vypadá s vyřízením přestupu, to ví
vedení oddílu. Ale já s ním každopádně počítám.
Jaké cíle pro nastávající sezónu si stanovil trenér?
Nikdy si nedávám utopické
cíle. Hrát klidný střed tabulky,
vyhnout se komplikovaným
problémům. Tvrdím, že tým na
to má. Základní kádr zůstal nezměněn, posílili jsme pravou
stranu útoku levákem, posílili
jsme střed útoku dalším kvalitním střelcem, takže máme
zdublovaný post levé spojky
Paták-Kosina, v záloze je ještě
mladý Martin Švec. Je ještě
otázkou, jak to bude se Zedníčkem. Já jsem spokojen.
Hrát můžeme klidně střed tabulky, když to bude víc, bude to
jen příjemné. Soutěž bude náročná, silně pochybuji, že se tam
objeví tak slabý celek, jak byl
vloni Prostějov. Soutěž bude
určitě vyrovnaná, uvidíme, co
nováčci. Co mám zprávy, tak
Ostrava bude docela silný soupeř, je otázkou jak budou vypadat další dva týmy. Klukům plně věřím. Takže opakuji – reálný je střed tabulky.
-jp-

Český ženský volejbal si může
mnout ruce. Ženám se podařilo postoupit na mistrovství
světa 2010 v Japonsku. Družstvo České republiky postoupilo na nejprestižnější ze
všech turnajů díky úspěšným
výsledkům v závěrečné kvalifikační části, která se konala
na italské půdě a jednou z
hráček, která se na postupu
výrazně podílela, je i hráčka
VK Prostějov Markéta Tomanová.
V italském Coneglianu měly
naše volejbalistky za soupeřky
domácí Italky, dále Bulharky a
Bělorusky. Na šampionát v

příštím roce postupovaly dva
celky, což znamenalo, že hned
úvodní duel s Bulharskem byl
nesmírně důležitý. A Češky pod
vedením bývalé trenérky VK
Prostějov Táni Krempaské
zápas zvládly velmi dobře a v
zahajovacím zápase kvalifikace
zvítězily 3:1 (-21, 21, 23, 19).
Ve druhém střetnutí však národní výběr dle očekávání nestačil
Itálii, ačkoliv podlehl až po statečném boji 0:3 (-24, -13, -25).
Vše tedy rozhodoval poslední
zápas proti Bělorusku stylem
všechno, nebo nic. Vítěz mohl
propadnout oslavné euforii, poraženému zůstaly jen oči pro

pláč. Výsledek? Česká republika triumfovala 3:1 (21, -21, 18,
22) a Japonsko tak může za rok
na podzim očekávat nájezd červenomodrobílé trikolóry!
Prostějovské libero Markéta
Tomanová absolvovala všechny tři bitvy v základní sestavě a
jako obvykle na ni bylo stoprocentní spolehnutí. Excelovala
hlavně při obraně v poli, kde
celkově vystřihla téměř stovku
úspěšných defenzivních zákroků.
Rozhovor s Markétou přineseme v některém z příštích vydání, jakmile se nám ji podaří
zkontaktovat.
-pez-

Trenér Jurík domlouvá svým
svěřencům během oddechového času.

ROZLOSOVÁNÍ 1. LIGY HÁZENÉ MUŽI sezona 2009-2010
1. kolo 5.9
Bystřice - TJ Náchod, Napajedla
- Sokol Ostrava, Karviná jun. Sokol N.Veselí, Sokol Kostelec Košutka A, TJ Chodov T.Litovel, HBC Ronal Jičín - HK
KP Brno
2. kolo 13.9
Karviná jun. - Bystřice, T.Litovel
- H BC Ronal Jičín, Sokol Ostrava -TJ Chodov, TJ Náchod - Sokol Kostelec, Sokol N.Veselí HK KP Brno, Košutka A - Napajedla
3. kolo 20.9
Bystřice - Sokol N.Veselí, Napajedla -TJ Náchod, Sokol Kostelec - Karviná jun., HK KP Brno
- T.Litovel, TJ Chodov - Košutka
A, HBC Ronal Jičín - Sokol Ostrava

4. kolo 27.9.
Bystřice - Sokol Kostelec, Karviná jun. - Napajedla, Sokol Ostrava - HK KP Brno, TJ Náchod TJ Chodov, Sokol N.Veselí T.Litovel, Košutka A - HBC Ronal Jičín
5. kolo 4.10
Napajedla - Bystřice, Sokol Kostelec - Sokol N.Veselí, HK KP
Brno - Košutka A, T.Litovel - Sokol Ostrava, TJ Chodov - Karviná jun, HBC Ronal Jičín - TJ
Náchod
6. kolo 11.10
Bystřice - TJ Chodov, Karviná
jun. - HBC Ronal Jičín, Sokol
Kostelec - Napajedla, TJ
Náchod - HK KP Brno, Sokol
N.Veselí - Sokol Ostrava, Košutka A - T.Litovel
7. kolo 17.10

Napajedla - Sokol N.Veselí, HK
KP Brno - Karviná jun., T.Litovel
- TJ Náchod, Sokol Ostrava - Košutka A, TJ Chodov - Sokol
Kostelec, HBC Ronal Jičín Bystřice
8. kolo 25.10
Bystřice - HK KP Brno, Napajedla - TJ Chodov, Karviná jun. T.Litovel, Sokol Kostelec - HBC
Ronal Jičín, TJ Náchod - Sokol
Ostrava, Sokol N.Veselí - Košutka A
9. kolo 31.10
HK KP Brno - Sokol Kostelec,
T.Litovel - Bystřice, Sokol Ostrava - Karviná jun., TJ Chodov Sokol N.Veselí, HBC Ronal Jičín
- Napajedla, Košutka A - TJ
Náchod
10. kolo 8.11
Bystřice - Sokol Ostrava, Napa-

jedla - HK KP Brno, Karviná jun.
- Košutka A, Sokol Kostelec T.Litovel, TJ Chodov - HBC Ronal Jičín, Sokol N.Veselí - TJ
Náchod
11. kolo 14.11
HK KP Brno - TJ Chodov,
T.Litovel - Napajedla, Sokol Ostrava - Sokol Kostelec, TJ
Náchod - Karviná jun., HBC Ronal Jičín - Sokol N.Veselí, Košutka A - Bystřice
12. kolo 13.2
HK KP Brno - HBC Ronal Jičín,
T.Litovel -TJ Chodov, Sokol Ostrava - Napajedla, TJ Náchod Bystřice, Sokol N.Veselí - Karviná jun., Košutka A - Sokol Kostelec
13. kolo 21.2
Bystřice - Karviná jun., Napajedla - Košutka A, Sokol Kostelec -

TJ Náchod, HK KP Brno - Sokol
N.Veselí, TJ Chodov - Sokol Ostrava, HBC Ronal Jičín T.Litovel
14. kolo 28.2
Karviná jun. - Sokol Kostelec,
T.Litovel - HK KP Brno, Sokol
Ostrava - HBC Ronal Jičín, TJ
Náchod - Napajedla, Sokol
N.Veselí - Bystřice, Košutka A TJ Chodov
15. kolo 6.3
Napajedla - Karviná jun., Sokol
Kostelec - Bystřice, HK KP Brno - Sokol Ostrava, T.Litovel Sokol N.Veselí, TJ Chodov - TJ
Náchod, HBC Ronal Jičín - Košutka A
16. kolo 14.3
Bystřice - Napajedla, Karviná jun.
- TJ Chodov, Sokol Ostrava T.Litovel, TJ Náchod - HBC Ro-

nal Jičín, Sokol N.Veselí - Sokol
Kostelec, Košutka A - HK KP Brno
17. kolo 20.3
Napajedla - Sokol Kostelec, HK
KP Brno - TJ Náchod, T.Litovel Košutka A, Sokol Ostrava - Sokol N.Veselí, TJ Chodov - Bystřice, HBC Ronal Jičín - Karviná
jun.
18. kolo 28.3
Bystřice - HBC Ronal Jičín, Karviná jun. - HK KP Brno, Sokol
Kostelec - TJ Chodov, TJ
Náchod - T.Litovel, Sokol
N.Veselí - Napajedla, Košutka A
- Sokol Ostrava
19. kolo 3.4
HK KP Brno - Bystřice, T.Litovel
- Karviná jun., Sokol Ostrava - TJ
Náchod, TJ Chodov - Napajedla,
HBC Ronal Jičín - Sokol Koste-

lec, Košutka A - Sokol N.Veselí
20. kolo 11.4
Bystřice - T.Litovel, Napajedla HBC Ronal Jičín, Karviná jun. Sokol Ostrava, Sokol Kostelec HK KP Brno, TJ Náchod - Košutka A, Sokol N.Veselí TJ Chodov
21. kolo 17.4
HK KP Brno - Napajedla,
T.Litovel - Sokol Kostelec, Sokol Ostrava - Bystřice, TJ
Náchod - Sokol N.Veselí, HBC
Ronal Jičín - TJ Chodov, Košutka
A - Karviná jun.
22. kolo 25.4
Bystřice - Košutka A, Napajedla T.Litovel, Karviná jun. - TJ
Náchod, Sokol Kostelec - Sokol
Ostrava, TJ Chodov - HK KP
Brno, Sokol N.Veselí - HBC Ronal Jičín
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V poločase se v Pivíně proháněli Ronaldinho s Henrym
František Veselý starší se na trávníku neobjevil
U příležitosti významného
životního jubilea jednoho z
dlouholetých pivínských
hráčů Radslava Švédy (slaví
šedesátiny) se v Pivíně konala uplynulou sobotu opravdová lahůdka pro všechny
fotbalové fanšmekry. Týden
před tím než místní fotbalisté odehrají první mistrovské
utkání na domácím hřišti s
týmem Radslavic v 1.B třídě
přeboru olomouckého KFS,
se připravila úplně jiná podívaná pro fotbalové příznivce.
V sobotu podvečer s úderem
sedmnácté hodiny se tým domácích fotbalistů střetnul v
exhibičním utkání s věru hvězdným soupeřem – internacionály pražské Slavie. Celé
slavnostní odpoledne začalo
zápasem pivínských
žáků v 15 hodin. O necelé dvě
hodiny později se už na trávníku rozcvičovaly známé
tváře časů minulých z populárního pražského klubu „sešívaných“.
V 17 hodin už na hřišti začalo
měření sil domácích fotbalistů Sokola Pivín a staré gardy pražské Slavie. V sestavě
„sešívaných“ se to hemžilo
slavnými jmény i když podle
původních plánů by jste v sestavě marně hledali jméno
bombera slávistů z 80. let Ivo
Knoflíčka, blonďáka Radka
Bejbla nebo v brance Juraje
Šimůrku. Františka Veselého

Sokol Pivín - Stará garda Slavie Praha 6:9 (2:4)

by jste v soupisce objevili, ale
pouze s přízviskem mladší.
Slušně zaplněná hlavní tribuna a prostory kolem postranních lajn mohly sledovat zpočátku dosti zajímavý průběh
zápasu, neboť slávisté působili docela ospalým dojmem a
Předpokládaná sestava: Juraj Šimurka, Miroslav Šimůnek, Jiří Jeslínek, Jan Mareš,
Miroslav Pauřík, Ivo Lubas,
Pavel Medynský, Radek Bejbl, Ivo Knoflíček, Zdeněk Peclinovský, Petr Herda, Lubomír
Zákostelský, Martin Pěnička,
František Veselý starší, František Veselý mladší.
Na trávník nakonec vyběhli:
Štícha - Šimůnek, Jeslínek,
Lubas, Mareš - Medynský, Fr.
Veselý ml, Čáp, Váňa - Herda,
Koubek
domácí fotbalisté to v úplném
úvodu utkání dokonale využili. Hned ve 3. minutě si domácí Vláčilík pohrál se slávistickou obranou jako kočka s
myší včetně brankáře a dopravil míš do prázdné branky 1:0 pro domácí. Neuběhly ani
tři minuty a na hranici šestnáctky se napřáhl domácí bek
Karel Spáčil a brankář červenobílých Štícha, který zaskakoval za Šimůrku se jen ohlédl do sítě - 2:0. Pokud by se
jednalo o mistrovské utkání,
mohl by si kdokoliv s přihlížejících myslet, že slávisté jsou

Tam bylo našlapáno! Oslavy šedesátin Radslava Švédy (v podřepu s cedulkou 60) spojené s utkáním se starou gardou Slavie přilákaly do ochozů pivínského stadionu bezmála půltisícovku diváků
zralí na ručník. To by se ale
mýlil.
Slávisté se pomalu z těchto
dvou úderů oklepali a začalo
být horko na druhé straně hřiště. Po pár gólových náznacích, kdy domácí brankář mimo jiné vyrazil i dělovku
Koubka, který operoval společně s Petrem Herdou ve
slávistickém útoku, si Koubek

Soustředění před zápasem.(zleva) Pamětníci, brankář Štícha, Lubas a Mareš těsně před výkopem

Ale jo, jde ti to. Slávistický hrot Čáp ukazuje Medynskému před zápasem, jak se umí mazlit s míčem.

Střelec 7. branky Slavie Čáp postupuje směrem k brance.

spravil chuť v 18. minutě,
když po samostatném úniku
snížil střelou kolem přihlížejícího domácího gólmana na
rozdíl jedné branky.
Za další dvě minuty už bylo
vyrovnáno zásluhou střelce
první slávistické branky, který
usměrnil do branky přihrávku
Františka Veselého mladšího.
Střelec úvodního gólu zapasu,
domácí Vláčilík si mohl připsat druhou trefu v 28. minutě,
ale jeho jedovka z hranice pokutového území minula o
kousek pravý horní růžek
Štíchovy branky. Stejně se
vedlo na druhé straně i střelci
slávistů Koubkovi, kterého od
hattricku dělilo jen pár centimetrů.
O chvilku později ho však nahradil Medynský, Koubek se
tentokrát posunul do role nahrávače a Slávia poprvé v utkání vedla. To jí však nemuselo vydržet příliš dlouho, protože hned z protiútoky ji podržel gólman Štícha, který vyrazil velmi pěknou střelu směřující do horního rohu jeho
svatyně.
Když odmítli domácí vyrovnání, zahřmělo ještě před poločasem na druhé straně. A
ptáte se kdo?
Většina z vás určitě odpovída-

la správně. No přece Koubek,
který těsně před poločasem
prostřelil domácího ochránce
branky a dokonal tak svůj hattrick. Po slabém začátku se
Slavia rozehrála a do kabin
odcházela s náskokem dvou
branek.
Přestávku vyplnili svým vystoupením místní malé mažoretky, diváci se šli občerstvit a
na place si to spolu rozdávali
Ronaldinho s Henrym. Doprodávaly se poslední tikety

do tomboly, která se losovala
po skončení utkání.
Po návratu z kabin začali druhou polovinu (hrálo se na 2 x
40 minut) lépe slávisté, když
po sedmi minutách to domácí
obránce trochu přehnal s tvrdostí uvnitř pokutového území a po faulu na Čápa se kopala penalta. Míč si k exekuci
přistavil Herda a střelou k levé
tyči nedal gólmanovi šanci.
Slávia pěti brankami v řadě
otočila průběh utkání a vedla
5:2.
Kdo by si zase teď myslel, že
by na trávník měl hodit ručník
domácí kouč, opět by se mýlil.
Dvě minuty po proměněné penaltě totiž domácí František
Kvasnička dorazil do prázdné
branky polostřelu polopřihrávku spoluhráče a domácí
snížili na 5:3.
Po této brance dostali domácí
hráči chuť do hry a před
slávistickou brankou bylo k
vidění v krátkém časovém
úseku několik nebezpečných
závarů. Dočkal se až Martin
Tydlačka, který se přesně trefil v 53. minutě a vrátil domácí zpět do hry o výsledek.
Že se na hřišti může i jiskřit se
mohl přesvědčit střelec kon-

taktní branky domácích o pár
chvil později, protože po
oboustranném postrkování se
slávistou Medynským se od
něj nedočkal hubičky, ale dobře mířené „čelovky“.
O co se raději v utkání starat,
ukázal všem přítomným v 58.
minutě čarostřelec ne z ruské
opery, ale ve službách sešívaných Koubek a po několikerém přiťuknutí si míče s
Čápem míč dorážel do prázdné branky - 6:4.
O minutu později mohlo být
rozdíl ve skóre opět jen jeden
gól po připomenutí se domácího Martina Svozila střelou těsně vedle pravého horního růžku. Dalo by se říct, že
střelec utkání, slávista Koubek, se spokojil s počtem čtyř
nastřílených branek a přebral
v závěru utkání roli nahrávače.
Nejprve si zopakoval situaci z
58. minuty, kdy si pouze s
Čápem prohodili role a jeho
spoluhráč z jeho přiťukávačky dorazil do opuštěné branky - 7:4. O pět minut později z
jeho přihrávky sklízel ovoce
Herda a připsal si tak ukázkovou šibenicí druhý zásah v utkání.
Slávisté své šance proměnily,
Pivín nabízené nevyužil. Martin Tydlačka se asi ještě úplně
neoklepal z obdržené čelovky
a sám před golmanem příležitost nevyužil. Na druhé straně
postupoval sám na brankáře
kdo jiný než Koubek, míč si
však zasekl, přihrál ho Čápovi, který si ho přehodil na pravou nohu a střelou k tyči poslal Slávii do vedení 9:4.
Pivínští se s daným výsledkem nechtěli jen tak smířit a
tak v posledních třech minutách nejenže nedovolili sešívaným vstřelit potupnou desítku, ale sami výsledek kosmeticky upravili na přijatelný
rozdíl. Nejprve pěknou střelou k vzdálenější tyči snížil
František Kvasnička a konečnou podobu výsledku dal
Karel Spáčil proměněným pokutovým kopem, když si
Štícha na míč sice sáhl, ale ten
přesto skončil v síti
Vydařené fotbalové odpoledne zakončila bohatá tombola,
otrlejší se šli pomalu připravit
na večerní diskotéku.

František Veselý mladší

Bezmála pětistovka diváků si v Pivíně našla cestu na exhibiční zápas se starou gardou Slavie Praha.

Jak šly branky v zápase:
3. MIN 1:0 Jiří Vláčilík si pohrál s celou obranou včetně brankáře
6. MIN 2:0 Karel Spáčil z hranice šestnáctky
18. MIN 2:1 František Koubek po samostatném úniku snižuje
20. MIN 2:2 František Koubek po přihrávce Františka Veselého mladšího
36. MIN 2:3 Pavel Medynský po přihrávce Koubka
39. MIN 2:4 František Koubek dokonává před poločasem hattrick
47. MIN 2:5 Petr Herda (penalta)
49. MIN 3:5 František Kvasnička střelou k vzdálenější tyči
snižuje
53. MIN 4:5 Martin Tydlačka prudkou střelou po zemi, rozdíl
jednoho gólu
59. MIN 4:6 František Koubek do prázdné branky po přihrávce Čápa
63. MIN 4:7 Čáp si prohodil role s Koubkem
68. MIN 4:8 Petr Herda vymetl šibenici po přihrávce Koubka
75. MIN 4:9 Čáp si přehodil na pravou nohu a míč skončil u tyče
78. MIN 5:9 František Kvasnička střelou ke vzdálenější tyči
79. MIN 6:9 Karel Spáčil (penalta), Štícha si na míč sáhl

Holky a kluci z jedné pivínice. Poločasový program vyplnilo vystoupení mladých pivínských mažoretek a .............. mažoretů.
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Nohejbalisté Sokola I Prostějov si letos vedou opět výborně
Již jen nějaký ten týden a opět
se naplno rozběhne druhá část
mistrovských soutěží v nohejbale. Nohejbalisté Sokola I
Prostějov mají za sebou již 2/3
mistrovských soutěží a před
závěrečným podzimním finišem si vedou podobně jako v
předcházejících létech znamenitě.

le. Družstvo ve složení Foret,
Lad. Pírek, Štencl, M.Zapletal,
Hubálek, Fotýnek ( starší hráči),
Anděl, Pírek Lukáš, Pazdera,
Lokoč a L. Nový absolvovalo
pod vedením trenéra B. Kroupy
uvedenou soutěž a skončilo na
velmi dobrém 2.místě a ani toto
umístění jsme příliš v solidní
soutěži kraje nečekali.
Dorostenci Sokola I Prostějov
ve složení Klaudy, Valenta, Dočekal, Anděl, T.Drobil, Lokoč,
Pacejka, Štěpánek a Pírek obhajují z roku 2008 titul mistra republiky juniorské extraligy družstev a v letošním ročníku této
soutěže si vedou opět výborně.
Bez porážky vyhráli základní
skupinu, z níž postoupili do finálové šestice nejlepších celků,
kde jsou před závěrečnými třemi
zápasy hranými na podzim na
2.místě za vedoucím celkem SK
Kotlářky Praha. Po dvou bodovaných turnajích „Poháru českého nohejbalového svazu dorostu“ ( ve Žďáru a v Horažďovicích ) jsou suverénně na 1.místě
a útočí na celkové prvenství v této prestižní soutěži. Na Mistrovství republiky juniorů ve trojicích získali bronzové medaile a
ve dvojicích trio Klaudy, Dočekal a Anděl zvítězilo a stalo se
mistry republiky dvojic pro letošní rok 2009. Navíc dva hráči juniorského celku Sokola I Prostějov Jan Valenta a Kristián Pacejka jsou nominováni na první letošní sraz nového kádru širší juniorské reprezentace ČR.
Žáci Sokola I Prostějov se pilně
připravují na své vrcholy sezony, kterým je vzhledem k jejich
věkovému složení Mistrovství
ČR mladších žáků ve trojicích,
dvojicích a singlech, kde budou

vzhledem k jejich letošním výsledkům patřit k vážným uchazečům o nejpřednější umístění.
V žácích se připravují tito hráči :
Roba, A.Pospíšil, Vláčil (starší
žáci), Ftačnik, Matkulčík, Jančík, Šlajs, Pospíšil O. a další.
Na letošním Mistrovství ČR starších žáků trojic obsadili žáci
Sokola I Prostějov 5.- 8.místo,
což je při jejich věku velký příMuži Sokola I na podzim úspslib do budoucnosti. V dlouhoěšně vybojovali postup do 2. cedobé soutěži hrané pod názvem
lostátní ligy družstev. Kádr no„Moravský pohár žáků 2009“
hejbalistů je složen téměř rovjsou žáci Sokola I zatím na
noměrně ze zkušených hráčů, ja2.místě tabulky.
kými
jsou
bezesporu
Oddíl nohejbalu má v Prostějově
T.Procházka,
L.Pluháček,
své pevné místo a v republice si
K.Husařík, P.Nový, R.Omelka a
vybudoval za posledních 5 až 7
z úspěšně si počínajících dororoků především v mládestenců, kteří hrají nejvyšší junižnickém nohejbale vynikající
orskou soutěž družstev –
renomé. Oddíl nohejbalu mimo
J.Klaudy, J.Valenta, T.Drobil a
vlastní přípravu jednotlivých
K.Pacejka. V současné době 2
svých družstev pravidelně pokola před koncem základní části
řádá hodnotné republikové a
2.ligy jsou prostějovští nohejbamezinárodní akce. Také v letolisté na 2.místě tabulky skupiny
šním roce bude oddíl pořadateB a vzhledem k tomu, že nejlepší
lem II. ročníku „Memoriálu
dva celky budou bojovat v playRostislava Dittricha v nohejbale
off o postup do 1.nohejbalové liveteránů“ (15.8.2009), dále bugy, je zde jistá a nečekaná šance
de pořadatelem „Mistrovství ČR
o postup bojovat již v letošní sedorostenců
v
singlech“
zoně. Stačí k tomu ze dvou po(22.8.2009) a v závěru roku je již Mladí nohejbalisté Sokola I Prostějov. Vydrží jim dobrá nálada i v nové sezoně?
sledních zápasů získat 2 body ( v
tradičním pořadatelem meziBedřichově a doma s Modřicemi
národního turnaje žáků konanéB ), ale i v případě nezdaru není
ho v rámci Evropského poháru
třeba věšet hlavy, prostějovský
žáků – „Poslední žákovské smecelek je velmi perspektivní a ječe 2009“. V současné době abho doba ještě určitě přijde.
solvují nohejbalisté v rámci své
V průběhu minulého týdne se
kvalitních boxerů v nadcházeRezerva mužů Sokola I Prostěletní přípravy prakticky každý
mělo konat v Praze sezení zájícím ročníku boxerské extralijov startovala v krajském přebovíkend nohejbalové turnaje s
stupců boxerských oddílů nagy. „Ještě to není na papíře, jméru a cílem bylo umožnit zejmérůznou kvalitou od ryze amatéršich zeměpisných šířek, kde by
na neprozradím,“ šibalsky se
na mladým perspektivním
ských (turnaje ve Vícově, Vrbátse domluvily bližší informace o
usmíval trenér, když jsme se z
hráčům, kteří ještě nemají
kách, Urna cup u sokolovny aj.)
novém ročníku boxerské inněj pokusili dostat nějaká nová
výkonnost na 2.ligu, aby se v
až po velmi kvalitní s účastí
terligy.
jména. „Na trhu není až tak mnotýmu se staršími a podstatně
mnohých ligových a extraligoho kvalitních boxerů, a je o ně
zkušenějšími hráči připravovali
vých týmů (Vsetín, Zábřeh na
„Schůzka se odkládá na tento
zájem ze všech stran,“ dodal k
na svou další kariéru v nohejbaMoravě a další turnaje)
-pez
týden, hlavním problémem je
nepříliš jednoduché pozici na tuaktivita celků z jižanského Kozemském trhu.
Následující pořad v činnosti nohejbalu ve druhé polovině prázdnin a začátkem září :
sova o účast v soutěži a zároveň
O případném startu Petra Noi pořádání některých zápasů, což
votného nám nic nového říct ne15.8. od 8.00 hod. Memoriál Rostislava Dittricha v nohejbale trojic veteránů
je třeba pro nás z pohledu finamohl, kdo bude letos zastupovat
22.8. od 8.30 hod. Mistrovství ČR v nohejbale dorostu singlů
nční náročnosti a cestování ne- vod prostějovských boxerů Ra- český box ve váhové kategorii
29.8. od 10.00 hod. 2.celostátní liga mužů v nohejbale družstev Sokol I – Sokol Modřice B
přijatelné,“ rezolutně odmítal di- dek Křížek.
na Mistrovství světa v italském
30.8. od 12.00 hod. Dorostenecká extraliga družstev Sokol I Prostějov – Karlovy Vary
voké výlety na jih Evropy lodi- V letní pauze dál jedná a účasti Miláně se zatím nerozhodlo.

O termínech interligy až tento týden
„Lavička čekatelů je hodně našlapaná, v hledáčku jsou stále
kromě Petra také Špringl, Stárek
a mistr republiky Řezníček,“
příblížil nám nesnadné rozhodování Křížek. Právě posledně
jmenovaný má jako republikový mistr podle prostějovského
kouče vysoké šance, pro Petra
však hovoří dlouhý výčet utkání
spojený s jeho zkušenostmi.
Juniorská reprezentace s Vardanem Besaljanem se nedávno
vrátila ze soustředění v Krkonoších, v tomto týdnu odjíždí doladit formu před rychle se blížícím
Mistrovství Evropy.
-pez-

Nejen prostějovskou hokejovou mládež čekají nelehké časy
Pomalu se nám na led začíná
připravovat celek mužů a s
ním i všechny ostatní celky
rozdílných věkových kategorií, které čítají 10 kolektivů s
více než třemi stovkami mladíků, které upoutala hra na ledě s pukem a hokejkou. S čím
jdou tyto týmy mladých Jestřábů do nové sezony jsme se
zeptali osoby pro tyto záležitosti více než povolané, Jaroslava Becka, sportovního manažera klubu a hlavního trenéra staršího dorostu v jedné
osobě.
V úvodu sám neskryl své
zklámání z vývoje českého
mládežnického hokeje jako celku. Neustálé změny v počtech
mužstev v jednotlivých soutěžích ve věkových kategoriích
dorostu os svazového vedení se
leckomu jeví jako bláznovství.
Pro nadcházející sezonu extraligy juniorů musí hned čtyři celky
počítat s hrozbou sestupu z nejvyšší soutěže, v 1. lize potká stej-

ný osud tři týmy, čtvrtý bude
účast i v další sezóně potvrdit vyhranou sérií v baráži.
„V poslední době jakoby zde vítězil trend čím méně dětí, tím více
soutěží.“ posteskl si Beck. „Místo, aby se soutěže udělaly trochu
jednodušší, aby mládež měla
trochu více klidu pro samotnou
hru bez stresu, se soutěžemi se
bez ustání něco mění.“
V prostějovských mládežnických týmech, které zahrnují
všechny věkové kategorie od
přípravek až k juniorům, se nachází okolo tří stovek chlapců.
Na první pohled číslo docela
uspokojivé, ale jestliže si uvědomíme, že tento počet zastřešuje
všechny mladežníky ve věku od
7 do 18 let, kteří se v Prostějově
a jeho okolí věnují lednímu hokeji, nedá se o příliš velkém optimismu hovořit.
Příčiny poklesu výkonnosti reprezentačního mužstva dospělých vyplývají mimo jiné také z
toho, že generaci hokejistů z

90.let okolo Jaromíra Jágra se zatím nedaří nahradit, ale kde brát,
když není z čeho. Většina fanoušků pohybujících se v hokejových vodách má určitě v paměti
sestup osmnáctky z elitní skupiny. „Obávám se, že nám začíná
ujíždět vlak i v Evropě, dnes už
se nedá mluvit jen o zámoří. Hokejový svět se posunul za posled-

ních 20 let trochu jiným směrem,
na rozdíl od Skandinávie máte u
nás dnes trenéra, který se stará
společně o čtyři týmy od rána do
večera, kde potom chcete vidět
výsledky,“ zhodnotil současnou
situaci v českých hokejových
klubech Beck.
Co se týká samotného prostějovského mládežnického hokeje, situace se v posledních letech díky
rozvířeným vášním končících
událostmi v celku dospělých během loňského léta, dostala do

nezáviděníhodné situace. „V
Prostějově loni spousta dětí odešla kvůli prostředí a dojíždíme
na to ještě letos,“ pokračoval
Beck. „V posledních letech se
ale konečně zlepšila spolupráce
s olomouckým klubem , která
nám v devadesátých letech minulého století fungovala velmi
kvalitně,“ uvedl alespoň jedno
kladné zjištění sportovní manažer.
V osobě majitele vidí v klubu
záruku zájmu o komplexní chod
oddílu. „Kdo by vám dnes koupil licenci na mládežnickou ligu,“ s otázkou v hlase reagoval
Jaroslav Beck na odkoupení licence pro druhou nejvyšší soutěž ve věkové kategorii staršího
dorostu od severomoravského
Krnova. „Určitě těm mladým
klukům pomůžou těžké zápasy v
lize než odehrát spoustu zbytečných utkání v rámci oblastních
přeborů, “ uvažoval na závěr
Beck.
Za příhodných klimatických
podmínek by se hokejové celky
měly objevit na ledě prostějovského zimního stadionu v průběhu tohoto týdne.
-pez-

ROZLOSOVÁNÍ LIGA MLADŠÍHO DOROSTU 2009/2010

I v letošní sezoně bude patřit k oporám prostějovských Jestřábů Michal Rak.

2. neděle 13.09.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Zubr Přerov
3. čtvrtek 17.09.09 HC Frýdek-Místek - HK Jestřábi Prostějov
4. neděle 20.09.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Kometa Úvoz
5. neděle 27.09.09 HC Uherské Hradiště - HK Jestřábi Prostějov
6. neděle 04.10.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Orlová
7. neděle 11.10.09 HC Nový Jičín - HK Jestřábi Prostějov
8. čtvrtek 15.10.09 HK Jestřábi Prostějov - SK Karviná
9. neděle 18.10.09 HC Kopřivnice - HK Jestřábi Prostějov
10. neděle 25.10.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Břeclav
11. středa 28.10.09 Orli Znojmo - HK Jestřábi Prostějov
13. neděle 08.11.09 HC Zubr Přerov - HK Jestřábi Prostějov
14. neděle 15.11.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Frýdek-Místek
15. úterý 17.11.09 HC Kometa Úvoz - HK Jestřábi Prostějov
16. čtvrtek 19.11.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Uherské Hradiště
17. neděle 22.11.09 HC Orlová HK Jestřábi Prostějov
18. neděle 29.11.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Nový Jičín
19. neděle 06.12.09 SK Karviná - HK Jestřábi Prostějov
20. neděle 13.12.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Kopřivnice
21. čtvrtek 17.12.09 HC Břeclav - HK Jestřábi Prostějov
22. neděle 20.12.09 HK Jestřábi Prostějov - Orli Znojmo
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ROZLOSOVÁNÍ LIGA STARŠÍHO DOROSTU 2009/2010
1. neděle 13.09.09 Orli Znojmo HK - Jestřábi Prostějov
2. pátek 18.09.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Slezan Opava
3. neděle 20.09.09 SK Karviná - HK Jestřábi Prostějov
4. pátek 25.09.09 HK Jestřábi Prostějov - HC VOKD Poruba
5. neděle 27.09.09 Salith Šumperk - HK Jestřábi Prostějov
6. pátek 02.10.09 HC Zubr Přerov - HK Jestřábi Prostějov
7. neděle 04.10.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Nový Jičín
8. pátek 09.10.09 HC Uherské Hradiště - HK Jestřábi Prostějov
9. neděle 11.10.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Břeclav
10. pátek 16.10.09 HC Kometa Úvoz - HK Jestřábi Prostějov
11. neděle 18.10.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Orlová
12. pátek 23.10.09 HC Frýdek-Místek - HK Jestřábi Prostějov
13. neděle 25.10.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Uničov
14. neděle 01.11.09 HK Jestřábi Prostějov - Orli Znojmo
15. pátek 13.11.09 HC Slezan Opava - HK Jestřábi Prostějov
16. neděle 15.11.09 HK Jestřábi Prostějov - SK Karviná
17. pátek 20.11.09 HC VOKD Poruba - HK Jestřábi Prostějov
18. neděle 22.11.09 HK Jestřábi Prostějov - Salith Šumperk
19. pátek 27.11.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Zubr Přerov
20. neděle 29.11.09 HC Nový Jičín - HK Jestřábi Prostějov
21. pátek 04.12.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Uherské Hradiště
22. neděle 06.12.09 HC Břeclav - HK Jestřábi Prostějov
23. pátek 11.12.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Kometa Úvoz
24. neděle 13.12.09 HC Orlová - HK Jestřábi Prostějov
25. pátek 18.12.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Frýdek-Místek
26. neděle 20.12.09 HC Uničov - HK Jestřábi Prostějov

ROZLOSOVÁNÍ LIGA JUNIORŮ 2009/2010
1. neděle 13.09.09 HK Jestřábi Prostějov - SHK Hodonín
2. pátek 18.09.09 HC Rebel Havlíčkův Brod - HK Jestřábi Prostějov
3. neděle 20.09.09 HK Jestřábi Prostějov - Valašský hokejový klub
4. pátek 25.09.09 Salith Šumperk - HK Jestřábi Prostějov
5. neděle 27.09.09 HK Jestřábi Prostějov - SK Horácká Slavia Třebíč
6. pátek 02.10.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Nový Jičín
7. neděle 04.10.09 Hokejový klub Krnov - HK Jestřábi Prostějov
8. pátek 09.10.09 HK Jestřábi Prostějov - VSK Technika Blansko
9. neděle 11.10.09 HC Zubr Přerov - HK Jestřábi Prostějov
10. pátek 16.10.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Kometa Úvoz
11. neděle 18.10.09 HC Orlová - HK Jestřábi Prostějov
12. pátek 23.10.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Frýdek-Místek
13. neděle 25.10.09 HC Haná Kroměříž - HK Jestřábi Prostějov
14. neděle 01.11.09 SHK Hodonín - HK Jestřábi Prostějov
15. pátek 13.11.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Rebel Havlíčkův Brod
16. neděle 15.11.09 Valašský hokejový klub - HK Jestřábi Prostějov
17. pátek 20.11.09 HK Jestřábi Prostějov - Salith Šumperk
18. neděle 22.11.09 SK Horácká Slavia Třebíč - HK Jestřábi Prostějov
19. pátek 27.11.09 HC Nový Jičín - HK Jestřábi Prostějov
20. neděle 29.11.09 HK Jestřábi Prostějov - Hokejový klub Krnov
21. pátek 04.12.09 VSK Technika Blansko - HK Jestřábi Prostějov
22. neděle 06.12.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Zubr Přerov
23. pátek 11.12.09 HC Kometa Úvoz - HK Jestřábi Prostějov
24. neděle 13.12.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Orlová
25. pátek 18.12.09 HC Frýdek-Místek - HK Jestřábi Prostějov
26. neděle 20.12.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Haná Kroměříž
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Po triumfu v Ostravě bude následovat semifinálové utkání v Chorvatsku

Ohlasy z Davis cupu

Kostelecká děvčata uspěla v Nezdenicích

1.zápas FC Kostelec na Hané
– Bohuslavice u Zlína 3:2
Sestava: Křupková-Hrubanová, Všetičková,Pitáková, Otáhalová-Radvanská, Oravcová R., Tomešová,
Schonová-Matoušková, Švédovástřídající-Lipičková
Kostelecká děvčata nastoupila v neúplné sestavě, doplněné dokonce i o
bývalé hráčky, které už dlouhou dobu
v klubu nepůsobí, a to se také podepsalo na obrázku hry. Celé dění prvního poločasu úvodního zápasu turnaje se odehrávalo vesměs na jejich
polovině, vyjma několika ojedinělých úniků Matouškové, kterou
ovšem vždy výborně zablokovala
stoperka Bohuslavic. I přes velký tlak
si Bohuslavice nedokázali v první
části poločasu vytvořit vyloženou
šanci. Holky do druhé části prvního
poločasu nastoupily v docela jiném
rozpoložení. Prvních deseti minutách
hrály vesměs zálohy a střídavě si předávaly míč.Ve 32.minutě se ocitla ve
stoprocentní příležitosti Matoušková,
ovšem bohuslavická brankářka šanci
zlikvidovala. O tři minuty později
však už byla na střelu Oravcové krátká, která po výborné přihrávce od
Matouškové umístila zkušeně míč k
pravé tyči 1:0. Za tohoto stavu bohuslavické holky začaly tlačit na pilu a
vytvořily si ne jednu nebezpečnou šanci, které výbornými
zákroky ukončila Křupková.
Vlažný začátek druhého poločasu rozvířila jen Tomešová, která z
20 metrů rozezněla břevno. Po
několika oboustranných náznacích šancí se v 60.minutě nádherně uvolnila Matoušková a
tváří v tvář nedala brankářce sebemenší šanci 2:0. Za tohoto stavu se děvčata zatáhla a hrála spíše

zezadu, ale z toho však pramenilo nespočet šancí soupeře, které naštěstí končily mimo bránu Křupkové.V 71.minutě se naše hráčky vrhly opět do útoku a po nádherné kolmici Oravcové se
Matoušková opět řítila sama na brankářku - 3:0. V tuhle chvíli už děvčata
nepotřebovala nikam spěchat to však
dodalo vodu na mlýn děvčatům z Bohuslavic. Po pěkném úniku po levé
straně hostující útočnice probila Křupkovou z hranice malého vápna 3:1. V
samotném závěru brankářka předvedla ukázkový kiks, kdy při malé domů
zvolila místo rychlého odkopu kličku.
Její pokus o Zidanovku se ji ovšem nezdařil a míč skončil v nikým nebráněné brance…3:2. I přes neúplnou
sestavu děvčata předvedla v úvodním
zápase vynikající výkon.Velký dík patří i děvčatům, které jsme sehnali, jak
se říká na ulici, které svou bojovností
dokázali konkurovat holkám, hrajícím
stabilně v základní sestavě.
2. Zápas Nezdenice
– Bohuslavice u Zlína 7:0
3.zápas FC Kostelc na Hané
– Nezdenice 6:4
Branky Kostelce: 7. Matoušková,12.Švédová, 18. Matoušková, 34.
Matoušková, 54. Matoušková, 59.
Oravcová

Děvčata nastoupila do tohoto zápasu
lehce demoralizovaná, vzhledem k
předchozímu výsledku favorizovaného domácího mužstva. Domácí si z
počátku poločasu vytvořili lehký tlak,
ovšem všechny pokusy ztroskotaly
na poučené brankářce Křupkové.
Nádherný zápas plný branek nastartovala Matoušková, když v 7.minutě
nekompromisně zakončila individuální akci k levé tyči. Jen pár minut poté se ocitla v šanci Švédová a jak jinak
než se patří na kostelecké fotbalistky
zakončila gólově.V této chvíli už si
kostelecké děvčata myslela, že je vyhráno, ale opak byl pravdou. Rychlá
přímočará akce soupeře a krásná střela z velkého vápna končí na začátku
17.minuty v naší bráně - 2:1. Nejlepší
možná odpověď přišla hned minutu
na to, když se agilní Matoušková dostala k odraženému míči a opět chladnokrevně zakončila 3:1. Celý zápas
byla gólová přetahovaná,tlak střídavě
na obou stranách,soupeř 20 minut
před koncem fyzicky odpadl a to rozhodlo zápas.
Pořadí:
1. Kostelec na Hané
9:6 6
2. Nezdenice
11:6 3
3. Bohuslavice u Zlína 2:10 0
Tento turnaj byla poslední akce Lucie Tomešové v roce 2009 v
kosteleckém dresu. Lucka odchází na půlroční hostování do
1.FC Slovácko. Přejeme ji tímto za celý kostelecký klub
mnoho sportovních úspěchů a
spoustu vstřeleným branek v
první národní ženské fotbalové
lize.
Vítězná sestava Kostelce na
turnaji v Nezdenicích.

Dívky dnes proti Brazílii
Včera večer v 19
hodin proběhlo v
areálu hotelu Tennis Club v Prostějově losování obou kategorií
Mistrovství světa národních reprezentačních tenisových týmů
chlapců a dívek do 14 let. Losováním se rozběhl týdenní program už 19. ročníku této světově
významné akce, která se po dvanácté v řadě koná právě v Prostějově. Ten se tento týden stane
centrem pozornosti světové tenisové mládeže.
Za českou reprezentaci nastoupí v kategorii chlapců Daniel Filo z Prostějova, dále pak hráči 1. ČLTK Robin
Staněk a Miroslav Štencl. U dívek má
prostějovský tenis zastoupení zásluhou Gabriely Pantůčkové, kterou u
českého týmu doplní Aneta Dvořáková z Beskydského TK z Frýdlantu a
Petra Rohanová z 1. ČLTK. České
týmy mají každopádně co napravovat,
neboť loňský ročník pro ně výsledkově dopadl nejhůře v celé historii. Titul v obou kategoriích obhajují mladí

Chlapce čeká na úvod Austrálie
tenisté a tenistky ze Spojených států
amerických.
Sportovní a společenský program
turnaje v tomto týdnu:
3.8. pondělí – slavnostní nástup a 1. kolo turnaje
4.8. úterý – 2. kolo turnaje
5.8. středa – 3. kolo turnaje
6.8. čtvrtek – zápasy o umístění, dětský
den na Plumlovské přehradě včetně
ohňostroje a diskotéky
7.8. pátek – zápasy o umístění
8.8. sobota – finále a slavnostní ceremoniál
Los turnaje:
Před samotným losováním poděkovala generální sekretářka Českého tenisového svazu Kateřina Dostálová
všem organizátorům za přípravu turnaje. Po ní vystoupil zástupce ITF na
turnaji Luca Santili, který popřál všem
zúčastněným týmům hodně úspěchů v
turnaji apak už se přistoupilo k samotnému losování.

Dívky:
Skupina 1
Francie, Rusko,
Austrálie, Jiho-

africká republika
Skupina 2
Čína, Česko, Kanada, Brazílie
Skupina 3
Ukrajina, Japonsko, Nizozemí, Chile
Skupina 4
USA, Argentina, Bulharsko, J. Korea
Chlapci:
Skupina 1
Francie, Španělsko, Uzbekistán, Chile
Skupina 2
Argentina, Japonsko, Mexiko, Izrael
Skupina 3
USA, Portugalsko, Taipei, Jihoafrická
republika
Skupina 4
Austrálie, Peru, Česko, Rusko
Kapitáni domácích týmů byly s losem
vcelku spokojeni, vyhlídky na postup
se zdají být reálné, bude záležet na
zdravotním stavu u jednotlivých
hráčů. „Postup je v našich silách,“ řekl
bezprostředně po losu kapitán chlapců
Miroslav Štencl.
-pez-

Skupina prostějovských fanoušků se již po několikáté zúčastnila Davis cupového utkání. Tentokráte to byl zápas
v Ostravě mezi ČR a Argentinou. Jak všichni víme, podařilo se nám porazit těžkého soupeře i se zraněným Radkem Štěpánkem 3:2. Pánové Tomáš Langr a Stanislav Husařík s profesionálním přístupem zvládli tento celý
třídenní tenisový maratón a patří jim za to největší dík. Celá naše skupina oblečena do replik reprezentačních
dresů opět vytvářela příjemnou atmosféru pro " naše " hráče a tak závěrečné poděkování z úst nedělního hrdiny Radka Štěpánka všechny pohladilo po fandovské duši.
Všechny naše " zbraně na fandění " se skládaly z kuchyňských pokliček, bubnů,
nafukovacích tyček, houkaček, megafonu
a hlavně neutichajících hlasivek. Mysleli
jsme si, že proniknout s nimi do "Arény"
bude problém, ale vždy se objevil nějaký
šéf ochranky a řekl : " Toho pusť toho
znám" nebo " Ten je z Prostějova ". Také

složení naší ekipy bylo různorodé.
Mládež, muži a ženy v nejlepších letech,
ale také pamětníci, kteří viděli hrát Jardu
Drobného. Přesto tato "masa" vystupovala jako jeden muž a s "Mirečkem " na empiru neměla skoro žádné problémy. Pouze
hráčůmArgentiny se občas něco nelíbilo a
dokonce za rozhodčím lezli až na empire.

Přitom někteří víme z doslechu, když hráli
naši na parketách s indiány v Paraguayi,
tak tam obecenstvo šlo utišit velmi těžko.
Doufám, že se podaří na zářijový zápas v
Chorvatsku vypravit silnou skupinu fanoušků z Prostějova, protože bychom
chtěli být zase na finále Davis cupu doma
v Ostravě.
Oldřich Lošťák

