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Přežil
vlastní
SMRT
Podřezaná žena, ubodaný muž
VRAŽDA v sousedství

Lékaři zachránili muže s probodnutým srdcem!

Smutný obrázek. Těla obětí brutální vraždy byla převezena do ústavu soudního lékařství k provedení pitvy.
Na začátku minulého týdne
vzrušila veřejnost zlá zpráva.
Jen pár kilometrů od Prostějova byla brutálním způsobem zavražděna dvojice
starších lidí. Policie z vraždy
podezírá souseda obou obětí,
kterého hned po příjezdu na
místo našli kriminalisté obě-

šeného ve vedlejším domě.
Tragédie se odehrála v
obci Slatinice místní části
zvané Lípy na Olomoucku. V rodinném domě zde
byli nalezeni mrtví lidé.
Dvaašedesátiletá žena ležela na podlaze v tratolišti
krve s podřezaným hrd-

Na místě hrůzného činu museli kriminalisté posbírat všechny stopy. A
bylo jich hodně.

lem, šestaosmdesátiletý
muž měl v hrudi několik
bodných ran. Policisté přijeli na místo činu před šestou hodinou ráno. Bylo
jasné, že od tragédie neuplynula dlouhá doba. Jisté
stopy vedly do sousedství.
V prázdném domě tam
kriminalisté našli na anténním kabelu čerstvě
oběšeného souseda. "Byl
od krve a stopy nasvědčují
tomu, že to byl on, kdo zavraždil své sousedy.
"Jednou z vyšetřovacích
verzí je skutečně to, že pachatelem dvojnásobné vraždy by mohl být právě on,"
potvrdila olomoucká policejní mluvčí Marta Vlachová.
Policisté zatím prověřují
motiv hrůzného činu. Z
místa činu je evidentní, že
pachateli nešlo o majetek.
Jisté stopy nasvědčují tomu, že do domu důchodců
vnikl nad ránem s jasným
úmyslem vraždit. "Jednou
z možných verzí je, že motivem mohly být sousedské
spory," prozradil kriminalista, který na případu pracuje.
(Dokončení na str. 2)

Jen díky špičkové spolupráci
olomouckých záchranářů a lékařů olomoucké fakultní nemocnice se minulého týdne
podařilo zachránit pacienta,
kterému se do srdce zabodla
velká dřevná tříska. Ta nešťastnou náhodou odlétla od
stroje při zpracování dřeva na
pile v Otaslavicích na Prostějovsku. Sedmadvacetiletý Jiří
Soušek ztratil přes dva litry
krve. Letecky byl přepraven
do nemocnice, kde mu kardiochirurgové zašili probodnutou
srdeční komoru.
Záchranáři Olomouckého kraje
dostali hlášení o vážném úraze na
pile v Otaslavicích v pondělí v
8.15 hodin. Během dvanácti
minut byl vrtulník na místě.
"Muž byl v bezvědomí. Tříska,
která jej zasáhla, byla dlouhá
skoro jako oštěp. Měla zhruba
metr a půl na délku. Do těla se
zabodla deset centimetrů hluboko, ale zřejmě vlastní váhou

Už záchranáři těsně po zranění mladého
muže na pile v Otaslavicích položili významný základ k záchraně života
Tříska, která byla vyjmuta ze srdce Jiřího
Souška
ještě před naším
příjezdem z rány
vypadla," popisuje
MUDr.
Milan Brázdil,
lékař Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje,
který zraněného na místě ošetřoval. Srdce Jiřího Souška se zpomalovalo a bylo nutné odvést
krev z prostoru mezi srdcem a
osrdečníkem, tedy srdečním
obalem. "Pokud se v osrdečníku
hromadí krev, srdce je postupně
utlačováno. Tento stav vede
rychle k srdečnímu selhávání až
k zástavě. Nepřímá srdeční
masáž pak může situaci ještě
zhoršit. Jedinou možností je
odsát krev z osrdečníku a tím
srdce uvolnit ze sevření. To záchranáři výborně zvládli zavedením cévky přes onu bodnou

ránu, což není obvyklé. Situaci
vyřešili na výbornou,„ chválí posádku vrtulníku primář Kardiochirurgické kliniky FN Olomouc
MUDr. Vilém Bruk. Jiří Soušek
tak na místě ztratil asi litr a půl
krve. Zhruba po hodině ošetřování včetně resuscitace jej vrtulník přepravil na heliport Fakultní
nemocnice Olomouc.
Za dalších dvacet minut už byl
Jiří Soušek na operačním sále,
kde mu kardiochirurgové otevřeli hrudník a z osrdečníku a pohrudniční dutiny odsáli téměř
další litr krve. „Ztratil tedy skoro
dva a půl litru, přičemž člověk
má v těle celkově pět až šest litrů
krve. Dostal samozřejmě hodně
jednotek krve a plazmy, abychom ztrátu nahradili,„ říká primář.
(Dokončení na str. 2)

Jiří Soušek ze Stařechovic se už dnes cítí dobře díky famózní
práci olomouckých lékařů

Otřesné svědectví o týrání zvířat!

Hana Hrabalová z Přemyslovic poskytla naší redakci otřesné svědectví o tom, co se děje u jednoho z tamních chovatelů zvířat. Disponujeme
jejím písemným svědectvím, kterým dokumentuje neskutečné týrání zvířat. Podle ní se ho dopouští Luboš Ježek, jenž nechává koně i psy
hladovět, aby je pak s pomocí veterinářů navždy
uspal smrtící injekcí. Její dopis včetně pořízené
fotodokumentace jsme v pátek osobně předali
právě panu Ježkovi, který slíbil na veškerá obvinění reagovat. Bohužel se tak nestalo, navíc nám
chovatel z Přemyslovic o víkendu nebral ani telefon. Doufejme tedy, že jeho vyjádření budeme
mít k dispozici později. Zda ale dokáže vysvětlit
otřesné snímky jím chovaných zvířat, to je ve
hvězdách. Dopis Hany Hrabalové otiskujeme v
plném znění na straně 4 dnešního vydání. -mik-
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Rychlá reakce
V odpoledních hodinách na linku 156 oznámila padesátiletá
žena okradení. Tuto nemilou
zkušenost strážníkům popsala.
Při projíždění ulicí Dolní ji děti
sebraly z košíku kabelku. Ona si
činu povšimla, otočila se a začala je pronásledovat. Jakmile se
dostala do jejich blízkosti, nezletilci tašku odhodili a utekli.
Poškozená si ji vzala zpět. Při
následné kontrole nezjistila
žádnou ztrátu. Z důvodu neznámého pachatele bylo paní doporučeno přímo se obrátit na Policii ČR.

Opilá a pomočená

Neznát svoji míru se prodraží.
O tom se mohla na vlastní kůži
přesvědčit šestačtyřicetiletá žena z Prostějova a to dvakrát během čtyř dnů. Hlídka ji po poledni nalezla ležet na zemi, v
druhém případě na lavičce.
Vždy pomočenou a tak v silně
podnapilém stavu, že nebylo u
ní možno ani provést dechovou
zkoušku na alkohol. Na místo
byl přivolán lékař. Ten rozhodl
o jejím převozu na záchytnou
stanici do Olomouce.
Tento pobyt přijde až na 2 600
korun. Cesta převozní sanitkou
stojí 1 500 korun. Navíc takovéto jednání dle přestupkového
zákona lze posuzovat jako
vzbuzování veřejného pohoršení. Přestupci hrozí pokuta ve výši až 1000 korun.

Prostějov kontra Držovice
Spor o rozdělení majetku dospěl v pátek k soudu
Tak dlouho se táhne spor o
majetkové vyrovnání Prostějova s Držovicemi, až celá
kauza dospěla opravdu až k
soudu. V pátek proběhlo
první jednání a i když bylo na
jeho konci ještě odročeno na
říjen, s výsledkem mohou být
více spokojenější sousedé z
Držovic.
Obec Držovice, která se před
třemi lety odtrhla od Prostějova,
dosáhla v pátek ve svém sporu s
městem o dělení majetku prvního dílčího úspěchu. Prostějovský soud sice kvůli
formálním okolnostem případ
odročil, ale konstatoval, že finance se musí zkoumat dnem
oddělení, nikoliv až ke konci
příslušného roku. To Držovicím
dává do budoucna naději na úspěch.
Držovice se od Prostějova odtrhly v polovině roku 2006
poté, co o tom rozhodli místní

tím, že na zdejší lidi nezapomněla a postupovala podle
plánu investic, který na osadu
pamatoval. Vzápětí propukly
spory o spravedlivé rozdělení
majetku. Držovice si nakonec
nechaly zpracovat expertní posudek od firmy specializované
na veřejné finance a své nároky
vyčíslily někde mezi patnácti až
pětadvaceti miliony korun. Prostějov na to nereagoval, a tak
Držovice podaly žalobu.
Soudkyně Dana Malechová
rozhodla, že žaloba je špatně
napsaná a Držovice ji musí pře-

nosy za Držovice si Prostějov v
roce 2006 nechal až do konce
roku, i když Držovice byly samostatné již od července. To
může dělat několik milionů
korun,„ prohlásila právní zástupkyně Držovic Jana Hamplová z Mohelnice, která se
specializuje na právo ve veřejné
správě. Obec je kromě toho nespokojená například i s vyrovnáním akcií ve vodárnách.
Právnička prostějovské radnice
Olga Kapplová připustila, že
páteční soud by mohl situaci
změnit. „Důležité bude, jak

přímo vyzvala zástupce Držovic a Prostějova, aby se raději
domluvili. „Až přijde přepracovaná žaloba, město může zvážit, které věci jsou sporné a
které nikoliv,„ uvedla na adresu
prostějovské radnice.
Zástupci Prostějova zatím tvrdili, že dělení majetku bylo
spravedlivé. Žádost Držovic
městské zastupitelstvo v minulosti smetlo ze stolu, aniž by se
jí zabývalo. „Jsme přesvědčeni,
že rozdělení bylo spravedlivé a
v pořádku. Postupovali jsme
podle pokynů kraje a ministerstva financí,„ prohlásil již dřív
místostarosta Prostějova Miroslav Pišťák.
Starostka Držovic Blanka Kolečkářová je spokojená i přesto,
že se celá věc protahuje. „Jsme
připraveni se s Prostějovem dohodnout a jsem ráda, že u soudu
můžeme něčeho dosáhnout. Jde
o princip, aby nám budoucí ge-

Kočka v obchodě

Neobvyklé sdělení od pracovnice prodejny bylo přijato na
linku 156 krátce před osmou
hodinou ranní. Prodavačka
uvedla, že mají v obchodě kočku, která se do provozovny neustále vrací a pobývá zde. Vyslaní strážníci zvíře z prostoru
odnesli a doporučili, aby jej kolemjdoucí a zákazníci v těchto
místech nekrmili. Jinak se tyto
potíže budou opakovat.

Všímaví strážníci

Všímavost strážníků ochránila
muže od nemilého překvapení.
V dopoledních hodinách projížděla autohlídka centrem města a
prováděla hlídkovou činnost.
Při tom spatřila mladého muže,
o kterém ví z místní znalosti, že
se často dopouští krádeží věcí z
vozidel. Proto zpovzdálí sledovala jeho pohyb. Po chvíli se podezřelý přiblížil k vozidlu, které
stálo na parkovišti a mělo otevřené zadní dveře, takzvaně kufr.
Přímo z vozu sebral příruční
taštičku na doklady a to i přesto,
že majitel se nacházel u auta.
Zlodějíček se s tímto lupem vydal do ulice Fügnerova . V tomto okamžiku se za ním hlídka
rozjela. Jakmile pachatel uviděl
strážníky, tašku vhodil pod vedle stojící automobil. Tato kamufláž mu ovšem nepomohla, byl
zajištěn. Zcizená věc z pod vozidla byla vyndána a strážníci se
společně se zadrženým přesunuli k poškozenému. Ten se stále zdržoval u svého vozu. Ještě
ani nevěděl, co se mu přihodilo.
Hlídka dvaašedesátiletému muži tašku i s celým obsahem vrátila. Vzhledem k tomu, že zmíněná sedmadvacetiletá osůbka
se těchto krádeží dopouští opakovaně, byla na místo přivolaná
Policie ČR, která si celou věc na
místě převzala.

Měl povolení řezat

Po dvanácté hodině zavolal
muž na linku 156, kde projevil
svoji obavu o vhodnosti a správném postupu prořezávání stromů před jeho domem. Strážníci
na místě prověřili osobu provádějící tuto práci. Devětadvacetiletý muž prokázal oprávněnost
svého konání. U sebe měl platné povolení se všemi potřebnými náležitostmi.

Ach, ta skleróza!

Před polednem byl na tísňovou
linku 156 nahlášen nález finanční hotovosti. V obchodním
domě na Plumlovské ulici zanechala neznámá osoba při výběru z bankomatu GE Money
Bank peníze na místě. Strážníci
obnos vyzvedli. Následně byly
bankovky předány na MěÚ
ztráty a nálezy.

obyvatelé v referendu. Byli přesvědčeni, že město dává do této
okrajové čtvrti málo peněz.
Radnice naopak argumentovala

pracovat. Potvrdila
ale, že dělení majetku se bude zkoumat ode dne, kdy
obec
skutečně
vznikla, nikoliv až
ke konci roku.
„Žalobu
samozřejmě změníme, to je pouze
procesní otázka. Důležité je
ovšem druhé konstatování
soudu. Například daňové vý-

bude vypadat konkrétní vyčíslení k
polovině roku 2006.
Na jedné straně jsou
daně do konce roku,
na druhé straně
město do konce
roku vykazovalo pro Držovice
některé činnosti. Rozhodnutí o
rozdělení majektu potvrdil krajský úřad.„
Soudkyně Dana Malechová ne-

Zájemci tak získávají zprávy o
haváriích vody, včetně předpokládaného termínu ukončení
odstávky. Kromě upozorňování na odstávky a havárie lze
pomocí SMS zpráv získat i informace o cenách a kvalitě
vody, změnách provozní doby
zákaznického centra atd. Zaregistrovat lze i více adres (např.
chalupu nebo dům babičky, o
kterou se staráte.)
Vzhledem k velkému zájmu o

tuto službu společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s. přistoupila k rozšíření
možností poskytování informací o vodě i pro nevidomé
občany, a to formou hlasových
zpráv. Nevidomý zákazník
tedy při registraci požádá o nastavení hlasových zpráv místo
SMS.
Pro aktivaci bezplatné služby
jsou tři způsoby:
zaregistrovat
se
na

Ostuda

„No to nesmím nikomu ani říkat,“ propadal se hanbou majitel
nadupaného teréňáku, který sic
se snažil jak mohl, nedokázal vyprostit svého soudruha uvíznuvšího v záludné louži, jenž se jal
zdolat při lumírovském TRUCTORTRIALu. Za přispění navijáku se to nakonec povedlo. Jestli se zhrzený řidič z toho ještě v
noci odkopával, nevíme, každopádně to co LAND ROVERy
předvedly jinak, se zcela vymykalo obecným představám o fyzikálních zákonech.

Taky bude

„Teď neřeš, co bude v prosinci,“
dostalo se poučení podřízenému, když vznesl dotaz, kdo že
po ‚optimalizaci personálních
stavů‘ zajistí takovou banální

věc, jako je odklízení sněhu, která je ovšem prvořadým předpokladem toho, aby vůbec něco
fungovalo. Ale ještě se nestalo,
že by některý rok prosinec nepřišel. Je ovšem možné, že kromě
personálního auditu byl proveden i kalendářní a problematické
měsíce byly odčleněny jako
nadbytečné. Taky by to tak mohlo být!

To byly časy

„Tak to bych zrovna slyšet nemusel,“ reagoval muž v rozhovoru se známou, kdy přišli na
přetřes ‚zlatí komunisti‘. Jemu
zjevně tato éra až tak zlatá nepřipadala. „To se budu mít radši o
něco hůř, než aby se vrátili,“ konstatoval zcela vážně. No zdá se,
že to s námi zase až tak zlé není.
I po dvou dekádách je čas rozvinutého socialismu výrazným
mementem a výstražně zdviženým prstem.
–MiH-

VRAŽDA v sousedství
Podřezaná žena, ubodaný muž
(Dokončení ze str. 1)
"Nemůžeme uvěřit tomu, co se
tu stalo. Nikdy se tu neudálo
nic horšího, než že někdo někomu vyřezal ze zahrady nějaké zelí," prohodili zděšení
sousedé odnaproti. "Přitom to
byli takoví hodní a dobří lidé.
Nechápeme to," krčili bezradně rameny další sousedé.
Pokud jde o oběšeného muže,
o tom v Lípách nikdo neřekne
pěkné slovo. "Byl to hotový
dobytek, prase chlap. Co mohl,
to propil. Lépe řečeno nepropil

jen to, co nemohl. Dokud ještě
dělal, tak to s ním šlo, ale už
byl dlouho bez práce. Každej
se mu tady vyhýbal. Nejednou
tady kvůli němu byli policajti,"
řekli sousedé.
Pokud kriminalisté skutečně
dojdou k závěru, že ženu s
mužem zavraždil jejich soused,
bude případ odložen. Nebude
totiž koho soudit. Jen v malé
obci v těsném sousedství prostějovského okresu zbyde ještě
dlouhá léta hrůza a děs.
-mik-

Přežil vlastní SMRT
Lékaři zachránili muže s probodnutým srdcem!
nerace nevyčítaly, že jsme něco
zanedbali,„ řekla starostka Kolečkářová. Případ se bude u
stejného soudu dále projednávat
v říjnu tohoto roku.
-mik-

Vodárny informují o pitné vodě pomocí SMS zpráv
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. nabízí zasílání informací o dodávce pitné
vody formou zasílání SMS
zpráv zdarma. Ke službě, která
funguje již dva roky, se zaregistrovalo více než dva tisíce
zákazníků a společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s. již rozeslala svým odběratelům téměř 22 tisíc SMS
zpráv na mobilní telefony
zdarma.

Vidìno - Slyšeno
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www.voda-info.cz – zde si zákazník může vybrat typ SMS,
které chce odebírat.
- nejjednodušší je zaslat SMS
ve tvaru VEOLIA na číslo 720
001 112 – operátorka následně
zavolá zpět a registraci vyřídí
společně se zákazníkem - nejrychlejší možnost je zavolat na
Call centrum Veolia a na čísle
840 111 112 operátorka provede registraci v reálném čase.
-red-

Podle jeho slov měl mladý muž
velké štěstí. Z osrdečníku totiž lékaři vyňali krevní sraženinu velkou jako pěst, která po zranění
utěsnila ránu v srdeční komoře.
„Když jsme sraženinu odstranili,
stříkala krev skoro půl metru vysoko. Díky ní tedy krev dál masivně nevytékala, což bylo štěstí.
Rána v srdci byla asi půlcentimetrová a byla v přední stěně pravé
srdeční komory. Museli jsme jednat rychle, prsty jsme utěsnili ránu
a bez mimotělního oběhu, který
by pro nás znamenal další prodlevu, jsme ji okamžitě zašili,„ líčí
primář Bruk. Lékaři pak hledali
bodný kanál, kudy tříska prošla
mladíkovým tělem. „Probodla
osrdečník a srdce a těsně minula
levou plíci, kterou ale nezranila.
Mladík měl opravdu velké štěstí.
Záchranka v terénu odvedla skvělou práci a opět se ukázalo, jak je

systém spolupráce záchranářů a
fakultní nemocnice dobře nastavený. Pacient se ještě tentýž den
večer probral, jeho stav se zlepšuje, dýchá bez pomocí přístrojů
a komunikuje s okolím,“ dodává
primář Bruk.
Samotný Jiří Soušek si pondělní
ráno, kdy jej nešťastně zasáhl dřevěný „oštěp„, příliš nevybavuje.
„Jsem vyučený nábytkář a k práci
se dřevem mám blízko. Šel jsem
na pilu poradit se s kamarády a
vzpomínám si, že jsem najednou
dostal velkou ránu. Pak už nic
nevím. Probral jsem se až ve fakultní nemocnici,„ říká mladík,
který nyní žije ve Stařechovicích
na Prostějovsku a na konci letošního roku se poprvé v životě stane
otcem. „Záchranářům i lékařům
děkuju. Jsem naživu a cítím se
dobře," dodal se slzami v očích.
-mik-

Poděkování bezpečnostní agentuře SIDA
Dne 4. srpna 2009 v noci došlo
k vloupání do objektu Autoškoly Kalvoda v Kostelecké
ulici v Prostějově. Díky bleskové a profesionální reakci pracovníků bezpečnostní agentury
SIDA Prostějov byl v prostorách sborovny autoškoly zadržen zloděj. Ten měl již
připraveny klíče a doklady od
vozidel autoškoly a další věci z
našeho vybavení. Chtěl bych
touto cestou poděkovat bezpečnostní agentuře za provedený
zákrok a zachránění cenného
majetku, který bezpodmínečně
potřebuji pro své podnikání.

Èerná kronika
Pakl stravenek

V úterý zaparkoval řidič auto
na parkovišti v Prostějově na
ulici Okružní. Když se asi po
půl hodině k autu vrátil, zjistil,
že mu chybí složka, ve které
měl uloženy stravenky. Celková škoda odcizením byla vyčíslena na 97 000 korun.

Vyrazil dveře

V Prostějově na ulici Oskara
Nedbala se doposud neznámý pachatel vloupal do domu, kde nejprve vyrazil dveře
vedoucí do sklepa a poté měl
volný přístup do obytných
prostor. Z domu odcizil finanční hotovost ve výši 5 500

S bezpečnostní službou
SIDA spolupracuji již od
roku 1998 a mé zkušenosti s
prací této služby jsou veskrze pozitivní. Vždy naplnili mé požadavky na
ostrahu majetku a individuální přístup v řešení potřeb
naší firmy vedl k vybudování takových bezpečnostních opatření, které mi
umožňují v klidu se věnovat
své práci a nestrachovat se,
zda zítra nenajdu svou provozovnu "vybílenou".
Jaroslav Kalvoda,
majitel autoškoly
korun. Poškozením dveří
vznikla majiteli škoda 500
korun.

Měl to jednoduché

V dopoledních hodinách neznámý pachatel vnikl do odemknutého vozidla Volkswagen Polo, které bylo odstavené
u domu na ulici Drozdovice v
Prostějově. Z vozidla odcizil
odloženou ledvinku a dámskou tašku. Majitelé přišli o
mobilní telefony, svazky klíčů,
osobní doklady, finanční hotovost a další osobní věci. Škodu
vyčíslili celkově na 23 000 korun.

Straka v baru

Policisté vyšetřují případ,
kdy neznámý pachatel odci-

Primář MUDr. Vilém Bruk jako hlavní operatér má hlavní zásluhu na záchraně života mladého muže.
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.

zil na barové stoličce odloženou pánskou koženou tašku s
osobními doklady, platební
kartou a finanční hotovostí
20 000 korun. Ke krádeži došlo v přesně neurčené době v
noci ze 4. 8. na 5. 8.2009 v
restauraci na ulici Plumlovská.

Kradl na faře

Doposud neznámý pachatel
se vloupal do osobního motorového vozidla Škoda Forman, které bylo zaparkované
ve farní zahradě v obci Dobromilice. Pachatel rozbil
střešní okno u vozidla, dostal
se dovnitř a ze zavazadlového
prostoru odcizil nářadí. Majiteli vznikla škoda v celkové
výši 12 000 korun.

Auto je fuč

Na ulici Ječmínkova v Prostějově se neznámý pachatel
zmocnil vozidla Opel Astra,
barvy zelená metalíza, a odjel s
ním neznámo kam. Vozidlo
bylo zaparkované a uzamčené
před domem. Majitel škodu
odhaduje na necelých 70 000
korun.

Okradena za jízdy

Neznámý pachatel odcizil poškozené ženě při jízdě na jízdním kole na trase od Městských lázní v Prostějově po novou nemocnici nákupní tašku,
kterou měla umístěnou v košíku svého kola. Žena přišla o
osobní doklady, finanční hotovost a mobilní telefon. Škodu
vyčíslila na 1 580 korun.

Nejsou jiz mezi námi...
Jarmila Řezníková 1923 Prostějov
Ing. Josef Ivo Novák 1942 Olomouc
Josef Černý 1947 Prostějovičky
Josef Kohout 1912 Mostkovice
Miloslav Egermajer 1943 Stařechovice
Vlastimil Musil 1937 Prostějov

Vojtěch Rozsíval 1938 Březsko
Marie Staňková 1913 Prostějov
Františka Lakomá 1911 Ondratice
Ladislav Horák 1926 Němčice n{H
Vlasta Švécarová 1939 Prostějov
Jarmila Kolářová 1920 Buková

Pohøby v tomto týdnu
Středa 12. srpna 2009
Marie Koupilová 1930 Prostějov 10.40 Obřadní síň Prostějov
Bohumír Hradský 1931 Štětovice 11.20 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 13. srpna 2009
Rudolf Navrátil 1932 Němčice nad Hanou 14.00 kostel Němčice n/H
Pátek 14. srpna 2009
Vlasta Sedlaříková 1926 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Bohunka Grmelová 1927 Drahany 12.40 Obřadní síň Prostějov
Zdeňka Mazalová 1925 Čehovice 15.00 kostel Čehovice

10. srpna 2009

Ošklivá bouračka

Tři lidé těžce zraněni
Na silnici mezi Skřípovem a
Konicí to předminulou sobotu
pořádně skřípalo. Po čelním
nárazu dvou vozidel odvezli
záchranáři do nemocnice tři
těžce zraněné účastníky velmi
nepěkné havárky.
"V sobotu 1. srpna 2009 ve
10.20 hodin jel třiadvacetiletý
řidič s osobním vozidlem značky Citroen Xsara se spolujezdcem na předním sedadle po
komunikaci z obce Skřípov

směrem na Konici. Při průjezdu
táhlé levotočivé zatáčky se nevěnoval řízení vozidla, vyjel
vlevo do protisměru, kde se
čelně střetl s protijedoucím
osobním autem Škoda Felicie.
Při nehodě došlo k těžkému
zranění řidiče a spolujezdce
Citroenu a k těžkému zranění
řidičky škodovky," informovala
nás o závažné dopravní nehodě
Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
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Koupaliště v Kostelecké. Vstane z mrtvých?
Město zavedlo anketu, občané by obnovu chtěli

Zda řidič požil před jízdou alkohol se policisté na místě ošklivého karambolu nedozvěděli.
"Dechová zkouška nebyla provedena z důvodu zranění, u
obou řidičů byl však v nemocnici proveden odběr krve a policie čeká na výsledkyjeho
rozboru," vysvětlila Alena Nedělníková. Jak ještě dodala,
hmotná škoda na obou vozidlech byla vyčíslena na 110 tisíc
korun.
-mikSmutný pohled současnosti pro každého, kdo pamatuje zlaté časy prostějovského koupaliště v Kostelecké ulici

Řidič Citroenu se nevěnoval řízení a v protisměru čelně narazil do škodovky.

Přepadl invalidu, POZNÁTE HO?
Prostějovská policie nyní pátrá
po mladém muži, který se měl
zúčastnit loupežného přepadení
z konce minulého měsíce.
Případ je o to víc zarážející, že
fyzicky napaden a okraden byl
invalidní občan. Pokud muže na
policejním identikitu poznáváte,
volejte prosím okamžitě bezplatnou linku 158.
"Koncem měsíce července došlo
v Prostějově k loupežnému přepadení invalidního muže. K přepadení došlo ve večerních hodinách. Když
poškozený míjel dva mladíky, ti
ho udeřili do hrudi a poškozený
upadl na zem. Pachatelé ho poté

prohledali a odcizili jeho mobilní telefon.
Jeden z mladíků je vyobrazen na
identikitu. Prosíme občany, po-

kud muže na obrázku poznávají,
aby se obrátili na Policii ČR.
Lidé mohou volat na
linku 158," uvedla Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Policisté disponují poměrně slušným popisem uvedeného podezřelého pachatele. "Podezřelý muž je ve
věku asi 20 let, štíhlé postavy,
měří mezi 175 až 180 centimetry, měl hnědé nakrátko střižené
vlasy, protáhlý obličej a jeho
spodní část obličeje byla deformovaná. Byl oholen a měl na
sobě tmavší oblečení," sdělila
mluvčí prostějovské policie.
-mik-

Pozor, jeden z hledaných je OZBROJEN
Prostějovská policie vyhlásila další celostátní pátrání po třech osobách. Strážci zákona upozorňují
občany hlavně na prvního z hledaných, který může být nebezpečný
z toho důvodu, že je ozbrojen.
OTAKAR BABINEC se narodil
30. dubna 1973
a trvalé bydliště
má hlášeno na
náměstí T. G.
Masaryka číslo
14 v Prostějově.
Na hledaného
vydal Okresní soud v Prostějově
příkaz k dodání do výkonu trestu
odnětí svobody pro trestný čin zanedbání povinné výživy, trestný
čin zpronevěry a trestný čin neoprávněného užívání cizí věci. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 35
do 38 let, měří 178 centimetrů, má
hubenou postavu, držení těla na-

Pohledem shora
Pohledem shora

chýlené dopředu, nos zahnutý vlevo, hnědé oči a hnědočerné krátké
vlasy. Pozor, je ozbrojený!
JAKUB KUČERA se narodil 25.
března 1990 a trvalé bydliště má
hlášeno v obci
Rozstání číslo
33 v okrese Prostějov. Na hledaného vydalo
Okresní státní zastupitelství v Prostějově souhlas k zadržení pro podezření ze spáchání trestného činu
krádeže. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 18 do 22 let, měří 170
centimetrů, má hubenou postavu,
hnědé oči a hnědé rovné středně
dlouhé vlasy česané na ježka.
NGUYEN TIEN DUNG se narodil 22. září 1979 a trvalé bydliště má hlášeno v Plotní ulici číslo
32 v Brně - Komárově. Na hle-

daného vydalo
Okresní státní
zastupitelství v
Prostějově souhlas k zadržení
pro podezření
ze
spáchání
trestného činu zanedbání povinné výživy. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 30 do 35 let, měří
160 centimetrů, má hubenou postavu, černé oči a černé krátké
vlasy.
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-

JENOM KE KOUKÁNÍ

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ž to není, co to bývalo, a kdo ví, když to bývalo, jestli to nějaké bylo… Ale nejspíš jo, bylo, a není to zase tak dávno. Jenomže posledními lety se Plumlovská přehrada změnila v jakousi začarovanou stoku, která je tak možná ještě dobrá ke koukání, s koupáním je
to už kapánek horší. Hygienici dali tomuto letovisku bezpardonový
dištanc, neradno si smáčet ani palec u nohy. Důvody, proč tomu tak je, jsou nabíledni: sinice a také znečištěné přítoky, které sbírají svoje ‚bohatství‘ už daleko nad přehradou. To
vše smícháno v elixír, jenž ani z daleka nelze nazvat životadárným… To určitě naši předkové ve 20. a 30. letech, kdy přehradu budovali, v plánu neměli. Za desítky let své existence (dokončena v roce 1932) se stala pro Prostějov a okolí doslova srdeční záležitostí,
také jedním symbolů Prostějovska pro zbytek světa. Otázkou ale je, jestli je ještě se zas
tak čím chlubit. Jako technická památka bezesporu, jako cíl letního povalování a lenošení stěží. Taky trochu zavděk ale současnému stavu přehrady berou politici. Rádi se fotí ve
scenérii vodní hladiny, rádi se vyjadřují k neradostnému stavu, slibují nápravu, zasazují
se o řešení. Blíží se volby, zase se třeba něčeho dočkáme. Ale nejspíš je to také jako boj s
větrnými mlýny. A možná ani samotní politici při svém slibování a plamenných proslovech netuší, jak můžou také narazit. Je tu až příliš mnoho proměnných, které můžou plány
zhatit, příliš mnoho instancí, které do toho můžou mluvit a upřednostňovat své priority. A
tak nám zbývá jenom ta voda ke koukání a k romantickým procházkám vůkol. Do doby,
než začne taky řádsky páchnout…!

U

Generacemi zažité a v minulosti
hojně navštěvované koupaliště
za velodromem v Kostelecké ulici je už dva roky uzavřené. Za tu
dobu pořádně zchátralo, nikdo
nejeví zájem alespoň o jeho nejnutnější údržbu. Nedávno město koupilo od sokolů celý areál,
ovšem provoz koupaliště se neobnovil. Jak jsme již dříve napsali, podle většiny radních je
kapacita koupališť v Prostějově
postačující. Navíc je prý nedaleko přehrada...
Jenomže, voda v přehradě je plná
sinic a letos tady hygienici opět zakázali koupání. Koupaliště ve Vrahovicích je krásné, ale v horkých
dnech naprosto přeplněné a s
bídou vystačí pro zájemce z Vrahovic a východní části Prostějova.
A luxusní aquapark si stále nenašel
dostatek obliby, zvláště proto, že
zde chybí velký bazén, ve kterém
by si návštěvníci mohli pořádně
zaplavat. A tak se nutně obnovuje
myšlenka na znovuzprovoznění
koupaliště za velodromem, kterému jsme byli zvyklí říkat také
"Jednička". A zastánců této myšlenky stále přibývá. "Vyjadřuji
názor svůj a většiny známých, kte-

ří toto koupaliště celé roky navštěvovali. V areálu na Kostelecké ulici by mělo být zachováno a obnoveno koupaliště, aby odpovídalo
normám Evropské unie. Většina
starších lidí , ala i mladých, netouží navštěvovat přehradu stejně jako koupaliště ve Vrahovicích, je to
daleko od centra města. Ne každý
tam chce být celý den. A ne každý
leze na tobogány a skluzavky v
aquaparku," míní čtenářka Večerníku Květoslava Klevetová.
Koupaliště v Kostelecké ulici ale
stále chátrá. Bazén pro dospělé a
také brouzdaliště pro malé děti zarůstá plevelem. Dokonce prý v
minulých dnech sem kdosi začal
navážet hlínu a rumisko. Zastáncem obnovy koupaliště je ale také
prostějovský místostarosta Vlastimil Uchytil. "Průzkum mezi
občany, který jsme jako město nedávno zavedli, je dalším krokem
hodnocení kritérií Agendy 21 města, ve které nám bylo vytýkáno,
že málo komunikujeme s veřejností. A právě toto je způsob, jak
nabudit občany, aby s námi diskutovali a řekli nám své přání, plány
či náměty. Právě nyní mají až do
31. srpna možnost prostřednic-

tvím elektronické pošty poslat své
stanovisko radnici, zda si přejí obnovu koupaliště v Kostelecké ulici či nikoliv. Anebo co dalšího by
si uměli představit v areálu, který
město nedávno zakoupilo od sokolů," shrnul to podstatné Vlastimil Uchytil.
Zatím ale jak již bylo řečeno, koupaliště u velodromu chátrá a velký
bazén je částečně zasypán. "Určitě
si spousta z nás vzpomíná, že
zhruba před dvěma lety bylo koupaliště z hygienických důvodů
uzavřeno, jelikož neodpovídalo
ani základním hygienickým normám. Nyní se diskutuje o tom, zda
investovat miliony korun do jeho
obnovy. Postoje nás radních jsou
různé, někdo je pro, někdo zase razantně proti. Pokud bychom se ale
přece jenom rozhodli zřídit tam
další prostějovské koupaliště, v
žádném případě by se nejednalo o
pouhou rekonstrukci toho stávajícího. Museli bychom postavit
koupaliště zbrusu nové, které by
odpovídalo přísným měřítkům a
normám Evropské unie. Odhaduji, že by na to bylo zapotřebí zhruba 50 milionů korun," myslí si
prostějovský místostarosta zod-

povědný za majetek města. A jak
nám závěrem přiznal, on sám je
velkým zastáncem toho, aby koupáníchtiví občané mohli v budoucnu využívat právě koupaliště
u velodromu. "Ano, jsem jednoznačně pro! Určitě ale ne v té podobě, v jaké ho máme v Krasicích.
Každopádně by se zde mohl vybudovat nový plavecký bazén a
brouzdaliště pro malé děti. Dále
stánky pro občerstvení a třeba i
kurt pro beach volejbal," nastínil
Uchytil.
Jak již bylo řečeno, anketa mezi
občany končí 31. srpna. Pokud se
objeví většina názorů či ohlasů za
obnovu koupaliště, radní se tím
budou zabývat. "Bude muset být
vypracovaná studie využití celého
areálu, včetně koupaliště. Už kvůli
možnosti podání žádostí o dotace a
zařazení investic do rozpočtu města. Nechtějte ale po mně v tomto
okamžiku vědět, jak to celé dopadne a v rozpočtu kterého roku bude
zahrnuta částka na obnovu koupaliště v Kostelecké ulici. To opravdu
nemohu vědět, ale budu se snažit,
aby to bylo co nejdříve," uzavřel
Vlastimil Uchytil, místostarosta
města.
-mik-

S "vyhozeným" milionem korun je to jinak
Místostarosta Uchytil: "Městu
nevznikla žádná škoda či ztráta!"
V minulém čísle jsme na titulní stránce otiskli článek s názvem "Milion vyhozený z okna?", v němž jsme poukázali
na to, že ač Povodí Moravy letos i přes své předešlé plány
nepoužilo na očištění vody v
Plumlovské přehradě chemickou látku PAX-18, prostějovští zastupitelé schválili před
časem finanční dar Povodí
Moravy ve výši jednoho milionu korun právě na tento účel.
V článku se však bohužel objevilo několik nepřesností, za
které se omlouváme. Po návratu z dovolené vše na pravou míru uvedl místostarosta
Prostějova Vlastimil Uchytil
(na snímku).
"Chtěl bych upřesnit některá
fakta, která v uvedeném článku vyšla. Zastupitelé schválili
celkovou částku jednoho a půl
milionu korun, nikoliv jen milion korun. A to jako dar Povodí Moravy s tím, že tyto peníze jsou jasně a účelově
vázány na využití přípravku
PAX-18. Je pravda, že Povodí
Moravy zatím PAX do vody v
Plumlovské přehradě letos
neaplikovalo. Ovšem žádné
peníze nebyly vyhozeny z okna, ale jsou stále na účtu města. A dohoda je taková, že po-

Uzavírka

cyklostezky
V nejbližších dnech bude uzavřena část cyklostezky kolem říčky
Hloučely, a to v úseku pod mosty
Kostelecká – silniční most, železniční most a nový cyklo most. Důvodem uzavírky je rekonstrukce
této části stezky. Opravovaný úsek
bude označen, resp. zabezpečen
zátarasy a cyklisté jej budou objíždět či obcházet po přilehlých komunikacích. Uzávěrka potrvá
zhruba dva týdny.
-red-

kud nebude možné letos kvůli
velké kyselosti vody tento přípravek použít, tak ani žádné
peníze od nás na účet Povodí
Moravy neodejdou a nebudou
jimi ani financovány jiné aktivity této společnosti. Takže
bych jenom zopakoval, nic se
neděje a městu nevznikla žádná škoda či ztráta," řekl Vlastimil Uchytil, místostarosta
Prostějova.
-mik-
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J.I.P. dětského oddělení rozšířila služby
Jednotka intenzivní péče
(JIP) dětského oddělení Nemocnice Prostějov rozšířila v
uplynulých dnech své služby o
možnost hospitalizace pacientů s dlouhodobou umělou plicní ventilací. Pacienti z prostějovského regionu tak již nebudou odkázáni na specializovaná centra, často vzdálená od
jejich bydliště.
„Pacientů, zvláště pak dětských,
s nutností dlouhodobé umělé
plicní ventilace, přibývá. Převzetím těchto dětí z Jednotky intenzivní a resuscitační péče Dět-

ské kliniky Fakultní nemocnice
Olomouc se nejenom naplní
vzájemná spolupráce mezi jednotlivými pracovišti, ale také se
i výrazně rozšíří možnosti dalšího využití dětské JIP v Prostějově,„ říká primář dětského oddělení MUDr. Josef Tenora s
tím, že rozšíření o novou službu
vyžadovalo proškolení a zaučení zdravotnického personálu.
„V současné době našich služeb
mohou využívat tři dětští pacienti přímo z Prostějova, kteří
potřebují umělou plicní ventilaci,„ doplnil primář.

Dosud museli být tito pacienti
hospitalizováni ve vzdálenějších specializovaných centrech
jako například ve FN Olomouc
a postupně tak ztráceli kontakt
se svými blízkými. Otevření
možnosti dlouhodobé plicní
ventilace u dětí v prostějovském
regionu tak dovolí rodičům takto postižených dětí neztratit se
svými ratolestmi pouto. -red-

Malí pacienti z Prostějova odkázaní na umělou plicní ventilaci už
nemusejí dojíždět do jiných měst

Otevřený dopis: Chovatel, nebo tyran zvířat?
Vracím se ve svém příspěvku k
článku, který vyšel na jaře ve
Večerníku o anonymním chovateli koní v Přemyslovicích,
který své koně nechová tak, jak
by měl. Od té doby uteklo dost
času, aby se chovatel „chytl za
nos„ a svou péči zlepšil. Nestalo
se tak, naopak situace je stále
horší.
Tímto chovatelem je PhDr. Luboš Ježek žijící v Přemyslovcích.
Jsem jeho sousedka a snažila
jsem se mu do určité doby pomáhat a měla jsem dobrý přehled
o zdravotním stavu jeho zvířat.
Nejdříve měl doma jednoho
koně Polara, po čase i klisnu Aničku a potom valacha Tafa. Všichni koně při příchodu k němu byli
v dobré kondici, i když je koupil
jako vyřazené závodní koně na
dožití. Sám říkal, že je zachránil
před porážkou, ale osud, který
jim přichystal, byl mnohem horší. Pokud měl seno pro koně, bylo nekvalitní, jinak krmil ječmennou slámou.To bych ještě tolerovala, ale množství, které jim
dával, bylo nedostatečné, a to se
týká i jádrového krmiva. On sám
sice vykládal, kolik krmení jim
dává a kolik mají správně dostat,
ale skutečnost byla jiná. Že tato
zvířata okousala kůru stromů
(bezu, borovice a šípkové růže),
to koně dělají, ale že mu okousali i natřené trámy přístřešku, takže je musel ohradit plotovými
poli, to už bylo horší. Přes jeho
„vzornou péči„ zvířata začala
hubnout a bylo to stále horší.
Hřbet jako střechu, vystouplá
žebra, kostnatý, bezmasý zadek,
to byla vizitka jeho péče. Přitom
jeho dcera Aneta (10 let) tyto
koně jezdila. Jen podotýkám, že
po silnici i vedlejších cestách, ve
dne i v noci bez osvětlení a bez
dozoru dospělého, ale to byla jeho odpovědnost.
První to odnesl kůň Polar. Tomu
jsem na žádost pana Ježka denně
nasekla celá kolečka zeleného krmení vždy večer. Vozila jsem mu
to až domů. Jednou stál Polar úplně apaticky, tak jsem na to upozornila pana Ježka. Ten protestoval, že byl před půlhodinou v pořádku, ale zavolal MVDr. Valentu. Kůň prý byl nadutý a zacpaný.
Bodejť by ne, když ho odpoledne
pustil na dvůr, kde mu z hladu
okousal listí na hrušce. Podle jeho
vyjádření jsem to zavinila já, že
jsem mu dovezla špatnou trávu.
Pak už jsem mu přestala trávu sekat úplně, takže kůň hubl dál. Na
podzim 2008 se zhroutil na dolním konci Přemyslovic, přivolaný lékař ho napíchal a konstatoval, že je podvyživený. V prosinV počasí nám nastala poměrně
suchá perioda, která je velmi
vhodná pro právě probíhající
polní žně, ale ne až tak pro
ostatní zahradní pěstitele, kteří jsou nuceni intenzivně zalévat.
Kdo ještě má na zahrádce plodící
okurky, může tento porost ošetřit
proti plísní okurkové a proti padlí. Samozřejmě, že je nutné použít přípravky s co možná nejkratší ochrannou lhůtou např. Aliette 80WP (0,2%) proti plísni a přípravky na bázi síry proti padlí.
Vhodný je také přípravek Ortiva
(0,06%) s účinností na obě choroby.
V době zaměkávání bobulí révy
vinné je vhodné provést ošetření
proti plísni šedé – botrytidě. Tato
houbová choroba napadá jak
květenství tak i mladé hrozny,
které postupně zasychají. Chorobu lze rovněž pozorovat i na letorostech a listech, kde se napadení
projevuje koncentricky se rozšiřujícími vodnatými skvrnami,

ci se zhroutil znovu v ulici „U
akátí„. Tam už veterinář nebyl,
ale podle svědků ho stavěli na nohy dvě hodiny i za použití kopanců. Dne 1. ledna 2009 se ráno ve
stáji nepostavil, ani celé dopoledne. Přivolaný veterinář MVDr.
Havlíček, ho raději uspal, protože
byl v tak zoufalém stavu, že neměl šanci žít. Podle pana Ježka
měl ale problémy s játry a byl starý. Poslední cestou byla kafilérie.
Měl ale ještě klisnu Aničku, která
už také hubla a přivezl si valacha
Tafa. Oba čekal podobný osud.
Lidé v obci si hubnutí koní všímali a každý se tomu divil. Říkali,
proč ty koně má, když je pořádně
nekrmí, ale nikdo nic neudělal

tom přivezl zpět. Toto jsem
osobně 25. 6. oznámila na KVS,
ale kontrola už prý byla provedena a nebyly shledány žádné
závady. Cituji: „Veterinárním inspektorem
KVS
Olomouc byl dne
23. 6. 2009
proveden
v
předmětném chovu
výkon státního veterinárního dozoru, při kterém nebylo zjištěno zjevné porušení zákona č. 246/1992 sb. na ochranu
zvířat proti týrání zvířat v platném
znění.„
V den, kdy jsem oznámila KVS,

ci chroptět a bít kopyty do zdí celou noc až do 6. hodiny ranní, kdy
jsem to slyšela naposledy. Pak byl
celý den klid a ticho, z
čehož
jsem
usoudila, že
kůň pošel.
Majitel
přijel až
večer s
dalším mužem s kufříkem a ženou a
tvrdil jim, že kůň ráno žral, během dopoledne ho pustil na dvůr,
kůň měl silné křeče, takže v křečích hrabal kopyty a všechno rozdupal. Pak ho zavřel a přijel až večer s tímto pánem, pravděpo-

podle hesla „co tě nepálí, nehas„.
V té době už byly mé vztahy se
sousedem mírně napjaté, nesnesl
ani sebelépe míněnou výtku. Po
velikonocích mi už došla trpělivost a jela jsem vše oznámit na
Krajskou veterinární správu v
Prostějově. Podala jsem písemnou žádost o prověření zdravotního stavu zvířat a podmínek chovu. K jeho nelichotivým výrazům
k doktorce na KVS se nebudu vyjadřovat, ale znám je. Termíny
kontroly byly několikrát posunuty, výsledný byl 23. 6. 2009. Den
předtím, 22. 6., pan Ježek své dva
podvyživené koně odvezl (měl
ještě další novou klisnu) a v noci
dovezl vypůjčeného koně. Veterinu jsem na toto telefonicky ráno
upozornila. Při kontrole jim pan
Ježek vysvětloval, že má jen tyto
dva pěkné koně, třetího že dal
pryč. Kontrola proběhla odpoledne pouze u něj a na názor občanů,
kteří by mohli poskytnout cenná
svědectví, se nikdo neptal. Ve
středu 24. 6. půjčeného koně
vrátil, ten se při navádění na vůz
ještě zranil a své dva hubené po-

že původní koně už jsou doma, je
pan Ježek odpoledne vypustil ze
„stáje„ a šel domů. Klisna ve snaze dostat se k píci se zapletla do
zábran, které jí toto neměly dovolit, a padla. Šest narychlo svolaných mužů se pokoušelo klisnu
víc než dvě hodiny postavit, pak
byl v 19.30 hodin zavolán
MVDr.Valenta, který klisnu napíchal, ale až do 20.30 hodin kůň
nevstal. Odjel tedy s tím, že pokud kůň do rána nevstane, má ho
pan Ježek ráno zavolat. Nestalo
se. Ráno pan Ježek odjel pryč a
koně nechal při 30° horku na
slunci trpět. V 10 hodin jsem nevydržela a volala na KVS, co s
tím, že kůň už jenom chroptí a
zmítá se. Po telefonátu z KVS panu Ježkovi tento do půl hodiny
přijel s MVDr.Valentou a koně
uspali. Další utrápený kůň, prý
měl slabé srdce a tak nemohl
vstát.
A začíná třetí dějství. Dne 26. července v neděli večer pan Ježek po
návratu domů zřejmě zjistil, že
Taf není v pořádku a nevstává.
Pan Ježek nechal koně bez pomo-

dobně veterinářem. Vysvětloval
mu, že ho pozval proto, že s
MVDr.Valentou moc nevychází.
Veterinář mu jenom slíbil vypsat
list na pitvu. Pan Ježek se jenom
divil, že je to už druhý kůň od
února, o tom prvním nemluvil.
A výsledek? Jak jsem se ten večer
dozvěděla, tak si ve stáji Arka v
Lhotě u Konice stěžoval, že nechá vzít vzorky a předá to policii,
protože má podezření, že jsem
mu ty koně otrávila já strychninem, který jsem jim dala na chleba. Tato lež mě dohnala k napsání
tohoto článku. Navíc jsem se
dnes, 28.7., ve stáji Arka dověděla, že i jeho tři psy, kteří byli také
podvyživení a hladní, jsem otrávila já.
Pro mě platí „za dobrotu na žebrotu„. To mám za to, že jsem mu

OTŘESNÉ
svědectví ženy
z Přemyslovic

Poradna zahrádkáře
které později opět zasychají. Tato
choroba je u révy vinné poměrně
běžná s tím, že největší škody
vznikají při napadení zrajících
bobulí. Šíří se především za deštivého počasí. Nepřímá ochrana
proti tomuto onemocnění je především ve výběru odrůdy. V
náchylnosti odrůd jsou velmi
významné rozdíly. Mezi nejnáchylnější patří: Muller Thurgau, Neuburské, Svatovavřinecké a Modrý Portugal. Důležitá
je rovněž správná agrotechnika
(včas provedené zelené práce,
nepřehnojování dusíkem) a samozřejmě výběr vhodného
(vzdušného) stanoviště. V rámci
přímé ochrany se jen výjimečně
provádí ošetření už při dokvétání. Toto ošetření provádíme
pouze u náchylných odrůd nebo
při velmi příznivých podmínkách pro šíření této choroby. Zá-

kladem přímého ošetření je postřik v době zaměkávání bobulí.
Postřik je nutno směřovat přímo
na hrozny tak, aby bylo zajištěno
dokonalé ošetření bobulí. Pro
ošetření je možné použít přípravky Mythus 30 SC (0,25%), Rovral Flo (0,2%), Teodor 500 SC
(0,1%). Mnozí zkušení vinaři využívají pozdního napadení hroznů touto chorobou (ušlechtilá
plísně) ke zvýšení cukernatosti
hroznů (urychlení ztrát vody),
které jsou následně vhodné pro
výrobu přívlastkových vín. Podmínkou je napadení už zralých
hroznů(cukernatost
nad
19oNM)!
Zhruba v polovině srpna se rovněž provádí závěrečný postřik
proti padlí a plísni révy. Z přípravků je vhodný Kuprikol 50
(0,5%) např. v kombinaci se Sulikolem K.

sekla trávu, sušila seno pro koně,
s jeho vědomím přikrmovala psy,
chodila vypínat jističe, když zapomněl ráno, že vaří pro psy a odjel. Za to, že jeho kočka z hladu
utekla k nám a já se jí ujala i za to,
že jeho psi zadávili, roztrhali a sežrali!!! mého kocoura. A on se ještě v hospodě chlubil, jak má vynikající psy, že z něho nechali jen
pacičky a hlavičku. Nebo měli takový hlad? A mě se ještě ptal, jestli jsem kocoura už našla.
Je paradoxem, že u všech úmrtí
koní i výměny vyhublých zvířat
před a po kontrole KVS asistovala i jeho 10-letá dcera. Co ji vlastně učí? Asi jen lhát a podvádět.
Hodně lidí v obci o tomto všem
vědělo, ale nikdo se do toho nechtěl míchat, co na tom, že koně i
psi trpí hladem. Vždyť jsou to „jenom„ zvířata. Tak proč si dělat
zle. Ze všeho nejvíc zarážející je
přístup veterinární správy, která,
pokud by řádně zasáhla, mohla
přinejmenším pomoci alespoň
dvěma koním. Takhle je pan Ježek řádný občan a chovatel a může si se svými zvířaty dělat, co
chce. Já tento názor nesdílím,
proto jsem se pokusila alespoň
touto cestou něco udělat. Příště už
bych ale KVS neinformovala, je
to k ničemu, zavolala bych přímo
TV Nova.
Sám pan Ježek, který před jménem užívá titul PhDr., nikomu nenahlásil chov koní, ani se nikoho
ze sousedů nezeptal, který neměl
nainstalován ze stájí žádný odpad
ani jímku, nemusí být dobrým
chovatelem. Vždyť co je to za
chovatele, za člověka, který prý
má rád zvířata, když se k nim takto chová. Ten muž, který se pyšní
titulem PhDr., dokáže těm, kdo se
mu pokusí postavit, jenom vyhrožovat svými údajnými známostmi. Ten muž není ani dobrým
chovatelem ani dobrým člověkem!
Teď jenom čekám, jaká bude jeho
reakce. Bude mě žalovat za pravdu? Bude dělat naschvály? Nebo
se pomstí na mých zvířatech?
Jsem přesvědčená, že ze vzteku,
že se mu někdo postavil, je opravdu schopen všeho.
I přesto jsem toto napsala, za
svým názorem si stojím, a proto
uvádím své jméno i svou adresu
Hana Hrabalová,
Přemyslovice 125

Minulý týden jsme tento dopis včetně pořízené fotodokumentace trpících koní předali osobně panu Luboši Ježkovi a požádali
ho o vyjádření. Přestože reakci na tento dopis slíbil, bohužel se
tak do uzávěrky této strany nestalo. V sobotu odpoledne nereagoval ani na naše volání, telefon nebral. Doufáme tedy, že pan
Ježek nám své vyjádření poskytne později a my ho budeme moci zveřejnit příští týden.
-red-

Kdo z vás již sklidil brambory,
může na hlízách pozorovat
různě veliké strupovité skvrny.
Původcem strupovitosti bramborových hlíz je aktinobakterie,
která přežívá v půdě. Někteří
bramboráři tuto chorobu považují pouze za vadu na kráse s tím,
že pří zpracování brambor je
větší množství odpadu. Je nutné
si ovšem uvědomit, že napadené
hlízy jsou hůře skladovatelné
(větší výpar vody), podléhají
častěji skládkovým hnilobám a
mají i sníženou klíčivost. Ochrana spočívá samozřejmě pouze v
„nepřímých„ agrotechnických
zásadách. Dostatečný časový
odstup mezi jednotlivými porosty brambor na jednom místě, vyvážené hnojení a výběr méně
náchylných odrůd jsou ty faktory, které jsou pro výskyt tohoto
onemocnění klíčové. Pozor, mezi hostitele původce strupovitosti patří i ředkvičky, řepa a mrkev!
Kromě obecné strupovitosti, se
může vzácnění vyskytovat i tzv.

prašná strupovitost jejímž původcem je houbová infekce!
Na závěr bych chtěl zmínit hořkou skvrnitost (pihovitost) jablek. V tomto případě se jedná o
fyziologickou poruchu, kterou
způsobuje nedostatek přijatelného vápníku v plodech. Nedostatek vápníku se projevuje
na dozrávajících plodech 3-5
mm velkými skvrnami s výrazným hnědým okrajem. Pletivo
pod skvrnami je nepříjemně nahořklé. Ochrana spočívá v listové aplikaci přípravků s lehce
přijatelnou formou vápníku např. Wuxal SUS Kalcium, Kalkosol 25 (aplikace se doporučuje
od července do sklizně) a především ve výběru méně náchylných odrůd. Mezi nejcitlivější
odrůdy patří: Šampion, Rubín,
Jonagold, Golden Delicius,
Vanda.
Milan Smička – Státní rostlinolékařská správa, obvodní oddělení Prostějov, Nám. Spojenců 13, 796 01 Prostějov
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130
Na hvězdárně byla zahájena do 15. září 2009 trvající generální
oprava resp. výměna elektroinstalace, počítačových i telefonických rozvodů. To s největší pravděpodobností způsobí omezení a
je velmi pravděpodobné i odvolání všech v té době plánovaných
aktivit pro veřejnost. Právě nyní je hvězdárna, pokud se týká nabídky veřejnosti, zcela mimo provoz. Mimo provoz může být i internetové spojení, což se mj. nepříznivě projeví a již projevilo i v
obnově dat z naší meteorologické stanice Davis. Prosíme, ověřujte si proto aktuální situaci nejlépe telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle – pokud ovšem bude funkční. Za vzniklé
obtíže se omlouváme, ale současný stav instalace takovýto rozsáhlý zásah vyžaduje. Děkujeme za pochopení.
V případě, že se situace změní tak, že naše nabídka bude moci být,
byť jen částečně obnovena, informaci o tom naleznete mj. zde.

10. srpna 2009
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Sochařské sympozium skončilo

Díla jsou vystavena u zámku na počest profesora Preclíka
Více než stovka návštěvníků
se v sobotu účastnila slavnostního zakončení VIII.
Mezinárodního sochařského
sympozia Hany Wichterlové.
Zakončení, které bylo zároveň zahájením trvalé výstavy
děl zúčastněných sochařů, jejichž výtvory byly vystaveny
v parčíku mezi zámkem a
knihovnou na počest jejich
nedávno zesnulého učitele
profesora Preclíka.
V předešlých ročnících jsme
byli zvyklí na to, že vytvořené
sochy zůstaly ve Smetanových
sadech nebo zkrášlily některá
další místa po celém Prostějově. Nyní se radnice rozhodla
jinak. "Rada města určila
umístění těchto soch u zámku,
kde budou trvale připomínat

památku vynikajícího českého
sochaře a výtvarníka profesora
Preclíka. Právě jeho žáci se
účastnili letošního sympozia a
všichni do jednoho tento ročník pojali jako poctu svému
učiteli," uvedl Miroslav Švancara, výkonný manažer sochařského sympozia.
Sobotní slavnost zahájil starosta města Jan Tesař a další politici města. Doprovodný kulturní program viděla více než
stovka návštěvníků a hostů,
přičemž byly slyšet pochvalné
hlasy na adresu vytvořených
děl. Můžete je vidět i vy. -mikMěsto rozhodlo vystavit nově
vytvořené sochy v parčíku u
zámku jako poctu profesoru
Preclíkovi

Do SBOROVNY tentokrát za skvělou zábavou
Divadlo Pavla Trávníčka
předvede na prostějovských
divadelních prknech další
báječnou komedii ze svého bohatého repertoáru. Tentokrát
to bude konverzační hříčka na
zcela aktuální téma výchovy
mládeže nazvaná SBOROVNA. Autorem je současný dramatik Jaromír Břehový.
Za poslední rok se Divadlo Pavla Trávníčka – rodáka z Konice –
objevilo v Prostějově se dvěma
inscenacemi. Crazy komedie
Vražda sexem zakončila vloni v
září prostějovský hodový
víkend. Skvěle napsanou a tak
trošičku feministickou hříčku s
kriminální zápletkou plnou anglického humoru rozehráli známí
pražští herci včele s Pavlem
Trávníčkem a nezapomenutelnou Uršulou Klukovou v roli
mírně potrhlé tetičky do gejzíru
vtipných scének a komických situací, které pořádně promasírovaly bránici diváků.
V lednu se při představení Zasněžené romance strhla v divadelním sále dokonce koulovačka.
Romantický příběh plný nádherné swingové hudby a evergreenů Glenna Millera pohladil
diváky po duši. A v režii Pavela
Trávníčka neztratila hra se zpě-

vy nic ze své romantiky.
„Na Prostějovsko jezdím
poměrně pravidelně a často. Prostějov patří k těm místům, kam
se vždycky rád vracím, mám tady své kořeny. O to víc mě mrzí,
že ani letos se nenašla v dramaturgickém plánu prostějovského
divadla skulinka pro naše představení. Chceme ale přesto před
zdejším publikem hrát, a proto
jsme volili tu alternativu, že si

pronájem divadelního sálu zaplatíme,„ uvedl Pavel Trávníček.
Původní česká komedie SBOROVNA měla premiéru letos na
jaře. Odehrává se, jak název napovídá, ve sborovně odborného
zemědělského učiliště. Naprosto
nezvladatelná učňovská mládež
plná vulgarismů sice dává učitelskému sboru pořádně zabrat, ale
ani páni kantoři nejsou zrovna
ideální. Ředitel je zkorumpovaný flegmatik, sborovnou vládne
cynismus a intriky.
„Komedie je nemilosrdnou mozaikou celé naší společnosti.
Zcela jistě diváky pobaví, ale
přinutí je také zamyslet se, v čem
to vlastně žijeme. Na doporučení známého jsem se byl na toto
představení podívat a okamžitě
mě zaujalo. Jaromír Břehový napsal komedii pro ochotníky v
malém západočeském městečku. Teď ji hrajeme v našem divadle s Uršulou Klukovou, Kateřinou Kornovou, Petrou Jindrovou, Hanou Tunovou, Monikou Fialkovou a Lubošem Xaverem Veselým. A spolupráce s
Nezapomenutelná Uršula Kluková v roli autorem se úspěšně rozvíjí dál,„
mírně potrhlé tetičky v komedii Vražda poodkryl pokličku divadelní ku- Pavel Trávníček je režisérem i představitelem hlavních rolí, nejinak tomu bylo i v
sexem vyvolávala v hledišti prostějov- chyně režisér a představitel hlav- crazy komedii Vražda sexem, která pobavila prostějovské diváky vloni v září.
Foto: Jarmila Pospíšilová
ní role Pavel Trávníček.
-jpského divadla salvy smíchu.

SOUTĚŽ
Vstupenky na představení „Pražáků„ jsou
již v předprodeji. A protože Prostějovský
Večerník je mediálním partnerem tohoto
představení, budou mít čtenáři možnost podívat se na toto divadelní představení zdarma v případě, že se zúčastní soutěže. Dnešní
otázka zní :
Kde se narodila herečka Uršula Kluková?
a/ Nová Ruda, Polsko, b/ Broumov c/ Užgorod
Své odpovědi volejte jako vždy do redakce. Ze
správných odpovědí vylosujeme výherce volných vstupenek.

Atleti na Mont Blancu!

Na vrchol i s prostějovskou vlajkou
Skupina šesti prostějovských atletů veteránů ve složení Milena a Mojmír
Jančíkovi, Miroslav Komárek, Martin Síbr, Antonín Šedek a Zuzana Vičarová vystoupila na nejvyšší vrchol
Evropy Mont Blanc měřícího 4 810
metrů. Po nástupu ze základního
tábora z francouzského Chamonix a
nocování na ledovci nad chatou
Gouter ve výšce 3 817 metrů dosáhla
tato skupina úspěšně vrcholu dne 29.
července 2009 v časných ranních hodinách za slunečného, ale větrného
počasí.
-mikUž na začátku výpravy oplývali prostějovští atleti - "veteráni" neutuchajícím optimismem

Unavení, ale šťastní! Na vrchol Mont Blancu dopravili atleti státní i prostějovskou vlaječku
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REGION „Snad příští rok nepřijdou medvědi,“ doufají chataři

KDE DÁVAJÍ LIŠKY DOBROU NOC? Divadla na Zámku? Určitě si zaslouží pokračování!

Hvězdou Plumlovského
vinobraní letos Hradišťan

Na sobotu 19. září připravil
Spolek Plumlovských nadšenců
pro milovníky vína již pátý ročník Plumlovského vinobraní.
Tradiční akce přináší i letos
program nabitý od samotného
otevření bran plumlovského
zámku.
„Protože se snažíme stále zvyšovat úroveň našich akcí a chceme
našim návštěvníkům nabídnout
něco nového, připravili jsme pro
ně letos velice kvalitní program,
jehož hlavní hvězdou bude cimbálová muzika Hradišťan se
svým uměleckým vedoucím
Jiřím Pavlicou,„ prozradil na
úvod Prostějovskému Večerníku
Marek Otruba, prezident Spolku
Plumlovských nadšenců.
Plumlovské vinobraní je už tradiční akcí, která si za předchozí
čtyři ročníky získala svůj okruh
návštěvníků. Ti budou moci na
jubilejním pátém ročníku ochutnat z více než třiceti vzorků vína.
Pro soutěživé vinaře je nachystána vinná stezka, ve které
musí degustátoři na pěti stanovištích rozpoznat, o jaké víno se
jedná. Nadšenci mysleli také na
děti, pro které přichystali množství soutěží s vinnou tematikou.
Ty letošní nesou název Plumlovský hrozen a děti můžou zkusit
své štěstí při přenášení hroznů,
plašení špačků nebo zátkování
lahví.
Plumlovské vinobraní to ale není
jen víno. „Bereme od prvopočátku vinobraní jako hudební festival. Snažíme se dávat prostor
takovým kapelám, v jejichž repertoáru si najde to své každý návštěvník. Zveme také kapely,
které pochází z našeho regionu. V

minulých letech vystoupila např.
Taverna, Náhoda. Letos zahraje
skupina Létající rabín, která nedávno získala jednu z cen města
Prostějova a má ve svém složení
Bohumila Stoklasu, který pochází
z Plumlova),„ dodal Marek Otruba. V posledních letech se objevují skupiny, které hrají country
a folk. Před dvěma roky vystoupili na pódiu Rangers, vloni Poutníci. V září se hlavním tahákem
bezesporu stane vystoupení cimbálové muziky Hradišťan. Své
fanoušky si ale určitě najde také
Silvie Forsyth & A.M. Úlet. Nadšenci ovšem sáhli také do vlastních řad, se svým vystoupením se
opět předvedou Veselé kravičky.
Letošní Plumlovské vinobraní se
nezadržitelně blíží a bude se zcela
nepochybně na co dívat. T. Polák

SOUTĚŽ
Chcete na Hradišťan zadarmo?
Zkuste své štěstí a soutěžte! Spolek Plumlovských nadšenců připravil ve spolupráci s mediálním
partnerem Prostějovským Večerníkem soutěž o lístky na Plumlovské vinobraní. Každý týden
počínaje dneškem a konče 14.
září se na našich stránkách objeví
jednoduchá soutěžní otázka. Odpovědi můžete posílat vždy do
pátku do naší redakce. Každý
týden vylosujeme ze správných
odpovědí jednoho šťastného držitele dvou volňásků, které si budete moci vyzvednout v redakci.
OTÁZKA: Jak se jmenuje
umělecký ředitel Hradišťanu?
Správné odpovědi volejte na tel.
číslo 582 333 433, nebo zasílejte
na e-mail:
inzerce@vecernikpv.cz

Označení místa, kde lišky dávají
dobrou noc, nemusí zákonitě
být vždy nějaké hanlivé označení nějakého zapadákova. Je v
tom i trocha romantiky s příchutí Raisových Zapadlých vlastenců. No ať se na toto slovní
spojení díváme s jakéhokoliv
úhlu pohledu, není to nic proti
tomu, když se z ničeho nic stane
realitou.
A to doslova a do písmene. „Pravidelně každý večer kolem osmé
hodiny jsou tady,“ říkají chataři z
chatové kolonie nedaleko Ptenského Dvorku. S železnou pravidelností se smečka lišek vynoří z
lesa kolem osmé večer a podle
slov chatařů se tady chovají jako
doma. „Nejdřív to vypadalo, že
sem chodí jedna zatoulaná liška,
pak jsme zjistili, že jsou určitě tři
nebo čtyři,“ pokračuje Martina
Burešová.
Nezvaným hostům se ale museli
přizpůsobit. Nezbývalo totiž nic jiného. „Při grilování byla schopná
jedna liška přijít až k ohništi. S tím
jsme museli skončit,“ pokračuje
chatařka. Jak dodává soused Bedřich Leišner, nedají se ani ničím
odehnat nebo zaplašit. „Přijdou až
sem mezi nás, zkoušel jsem je zahnat lopatou, ale nepomohlo to,“
říká a pokračuje: „Jezdím sem už
třicet let a lišku jsem tady nepot-

kal. Akorát jednou se mihla nahoře v lese a v momentě se ztratila!“
Chování lišek se podle chatařů
zcela vymyká jejich vrozené
plachosti, s lidmi nemají absolutně žádný problém. Naopak
ale na první pohled není důvod
se domnívat, že by byla zvířata
nějak nemocná. Podobné chování by totiž mohl být příznak
vztekliny. „Nemocně opravdu
nevypadají. Mohlo by jít o lišky,
které někdo odchoval doma a
vypustil je pak do volné přírody.
Jsou prostě oprasklé, z lidí nemají žádný respekt, chovají se
jako domácí zvířata. Anebo prostě jak se říká – hlad je svině, a
jdou sem za obživou,“ domnívá
se B. Leišner.
Chaty M. Burešové a B. Leišnera
jsou na samotném konci chatové
osady. Zda chodí lišky na návštěvu
i do jiných míst kolonie, která se
táhne údolím přibližně 2 kilometry, neví. Podle stop v podobě
exkrementů je však patrné, že
zdvořilostní večerní návštěvou jejich každodenní přítomnost nekončí. „Vypadá to, že se tady
vždycky potulují celou noc. Ráno
musím uklidit trávník a spláchnout
to vodu, máme tady vnoučata, tak
se chceme vyvarovat nějaké nákaze,“ podotýká Bedřich Leišner.

Chataři se snaží likvidovat
všechny odpadky v podobě
zbytků jídla, které by zvířata lákaly, ani tak to nepomáhá. „Dost
špatně se to popisuje, když to nevidíte na vlastní oči. Kdybychom
nezavřeli dveře, jsou schopné
vlézt až dovnitř a přehrabat nám
odpadkový koš,“ konstatuje Martina Burešová. Liščí patálie provází chataře přibližně měsíc, vloni
pro změnu se jim v blízkosti narodila toulavé feně štěňata. „Doufejme, že příští rok sem nepřijdou
vlci nebo medvědi,“ dodávají s
úsměvem.
Se svým problémem se obrátili na
starostu Ptení Jiřího Porteše, kterým přislíbil pomoc. Prozatím se
ale chataři musí spokojit s údajným vzkazem správců okolních
lesů, že jednoduše musí vzít na vědomí, že mají chaty v přírodě. „To
samozřejmě respektujeme, ale
pokud by šlo o to, že se lišky
mihne někde v houští, tak je to samozřejmé. Ale tady chodí jako fotomodelky, nic jim nevadí, fotíme
si je a nic je nezaplaší,“ reaguje
Marina Burešová.
Oslovili jsme také starostu Porteše. Ten potvrdil, že o problému
ví a kontaktoval z toho důvodu
také Lesy města Prostějova, kteří
jsou vlastníkem okolního porostu.
„Podle městských lesů však ne-

Chataři na pokraji Ptenského Dvorku mají nové sousedy. Sousedské vztahy,
alespoň z jejich strany, jsou však tak nějak na bodu mrazu…
mají majitelé pozemky oploceny,
tím pádem nemají zvířata žádnou
zábranu jít dál. Údajně do míst vyslali i lesní stráž, která však nic nezjistila,“ řekl Večerníku starosta
Ptení Jiří Porteš. Ovšem s tvrzením chatařů, s jakou železnou pravidelností se do těchto míst lišky
vrací, je zřejmé, že pokud by stráž
do inkriminované lokality v tento
čas přišla, pravděpodobně by je
nemohla minout. Navíc podle sdělení lesáků případné choroby
můžou přenášet lišky stejně jako i

jiná lesní zvířata. Podle všeho ale
lišky asi nejspíš lákají zbytky jídla,
kterými se tady možná v minulosti
už mohly nasytit a nyní se na
stejné místo opakovaně vrací. I
když si obyvatelé tohoto místa dávají už pozor, není vyloučeno, že k
něčemu k snědku nepřijdou o kousek dál, takže vždycky mají důvod
se sem vrátit a prozkoumat terén.
Každopádně ale v tomto spojení
žít v místě, kde liška dávají dobrou noc, není asi zrovna příjemný
pocit.
–MiH-

V Rakůvce rozpůlili prázdniny Veteráni se vydají na
cestu z lázní do lázní
Že mají školáci prázdniny v půli, asi není zrovna tou nejlepší
zprávou. Alespoň pro ně ne. Pomyslný výkop do té druhé půlky
měly minulou sobotu děti v Rakůvce. Měsíc prázdnin je ale ještě pořád dost času.
Jak na začátku tohoto prázdninového odpoledne starosta naopak
optimisticky podotkl, v žádném
případě není úmyslem děti strašit
tím, že se už pomalu blíží škola.
„Spíš vám chceme připomenout,
že máte ještě měsíc prázdnin před
sebou,“ řekl úvodem starosta RaVyzkoušet si zbroj římských vojáků bylo pro kluky velkým lákadlem…
kůvky Josef Mikulka.
V areálu u hasičské zbrojnice bylo
zřejmé, že vzhledem k počtu oby- kdy si mohli zájemci nechat na tvář na skutečné rozloučení s prázdnivatel Rakůvky první srpnové od- nechat namalovat jemné ornamen- nami také dojde. „Toto odpoledne
poledne asi zůstal doma jenom ty, stejně jako celé masky. „Vloni vždycky připravujeme na přelom
málokdo. „Počasí nám rozhodně tady byla spousta her a soutěží pro července a srpna. Ke konci prázdklaplo, co víc si můžeme přát,“ ne- děti, teď je tady víc zajímavých vy- nin ještě přijde ‚druhé kolo‘. Na
skrýval starosta svoje uspokojení. stoupení, pozvali jsme třeba i so- uspořádání jsme získali prostředky
Večerníku dál prozradil, že podob- kolníka, protože to patří do přírody, prostřednictvím Mikroregionu
ná setkání zde nejsou zase tak ně- a tím pádem i sem k nám,“ připo- Konicko z Programu obnovy venčím výjimečným. „Léta letoucí se míná starosta Mikulka další ‚atrak- kova Olomouckého kraje, takže je
tady pořádala spousta akcí, branné ci‘ prázdninového odpoledne.
chceme co nejlépe využít,“ dodal
závody, různé hasičské soutěže. Po Dál ještě Večerníku prozradil, že starosta Rakůvky Josef Mikulka.
několikaleté odmlce jsme chtěli
pořádání podobných dnů obnovit
jako obec. To se podařilo v loňském roce a snažíme se dál v tom
pokračovat. Snažíme se prostě něco udělat pro děcka,“ pokračuje
starosta a dodává: „Na programové náplni v loňském roce i letos má
hlavní zásluhu člen našeho Zastupitelstva Mirek Sedláček.“
Nejen na děti čekalo vystoupení
římské legie ROMA VICTOR –
známé skupiny historického šermu z Litovle, celé odpoledne se děti střídaly v koňském sedle, velkým lákadlem bylo i malování, …stejně jako poněkud změnit image
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Na trasu „Z lázní do lázní„
se vydají v neděli 16. srpna
historická vozidla při 5. Hanácké rallye. Jízdu elegance
a pravidelnosti veteráni odstartují v lázních Skalka a
jejich cílem jsou lázně Slatinice.
„Prezentace auto i moto veteránů
začíná v 8.00 hodin. Až do startu
prvního vozidla v 9,30 hodin si
mohou lidé vystavená vozidla
prohlédnout,„ uvedl starosta Skalky Antonín Frgál. Krasavci se budou vydávat na trasu závodu směrem přes Výšovice, Určice, Alojzov, Krumsín, Soběsuky, Plumlov, Ohrozim, Lešany, Zdětín, Bělecký mlýn, Hluchov, Čechy pod
Kosířem, Lhotu a Drahanovice v
půlminutových intervalech. Dojezd do cílového místa ve Slatini-

cích se očekává nejpozději hodinu
po poledni.
Stejně jako v předcházejících ročnících bude hodinová zastávka v
Čechách pod Kosířem. Během
odpočinku s malým občerstvením
v zámeckém parku budou řidiči
skládat zkušební test a mohou
navštívit Pamětní síň Josefa Mánesa.
„Očekáváme kolem stovky účastníků. Na čtyřiceti kilometrové trase bez omezení provozu budou
usměrňovat spanilou jízdu veteránů hasiči v dobových uniformách,„ doplnil základní informace starosta Frgál.
Jízdu "Z lázní do lázní" organizuje Hanácký auto-moto veterán
klub Prostějov spolu s obecními
úřady ve Skalce, Slatinicích a Čechách pod Kosířem.
-jp-

První ročník divadelního festivalu ‚Divadla na Zámku‘ hostila v sobotu Konice. Na zámeckém nádvoří se během sobotního odpoledne na pódiu vystřídalo 5 divadelních souborů,
které představily pestrou žánrovou směsici od dětských
představení až po skutečné ‚velké‘ divadlo.
„Na začátku jsem si nedokázal
představit, co všechno pořádání
divadelního festivalu obnáší,“
přiznal na konci příprav ředitel
MěKS Konice Jiří Palán. Nicméně první ročník konického divadelního festivalu spatřil světlo
světa a i podle zájmu diváků si nevedl vůbec špatně. Dvě profesionální a dvě amatérská divadla dokázala zaplnit zámecké nádvoří.
Úvod obstarala Duhová pohádka
v podání olomoucké agentury
KK. Také další vystoupení patřilo
dětem. Mariage v podání divadelního souboru Tichý jelen z Roztok
u Prahy. I další představení bylo
vlastně dětské, ovšem v obráceném gardu. Tedy aby se studenti z
Jevíčka neurazili. Jejich představení ‚A pozdravuj Sofii‘ parafrázovalo klasické antické téma. Naopak z úplně jiného soudku bylo
představení ‚domácího‘ Živňáckého hlaholu s vlastním výkladem
pohádkové problematiky v autorském kuse Princ Bojaja aneb Babochlap. Závěrečný koncert v podání ochotníků Boskovic s ‚dveřní‘ komedií Johna Grahama Hexenschuss byl opravdovým finále.

Princ Bojaja nakonec si nakonec princeznu domů neodvezl, měl k tomu svoje
objektivní důvody…

když nic jiného, aspoň jsme neudělali Konici ostudu,“ zhodnotili
po svém vystoupení. Diváky se
ale podařilo rozesmát, čímž považují svoji misi v tomto pohledu za
úspěšnou.
Podle Jiřího Palána určitě naváže
na sobotní festivalovou premiéru
také další ročníky, s divadelnickým počinem byl spokojen také
místostarosta Konice František
Novák, který většinu programu
sledoval. „Chtělo by to ještě
houšť,“ komentoval po skončení
Bojaji. Následný Hexenschuss
byl opravdu důstojným zakončením 1. ročníku festivalu Divadla
na Zámku, který pořadatelům určitě ‚splatil‘ tu odvahu se vůbec
do něčeho takového nového pustit.
–MiH-

Asi největší přízeň diváků si vysloužili domácí Hlaholáci. V hledišti se jich sešla stovka a zprvu
evidentně mnozí tápali, co je
vlastně čeká. Hned od první scény
je však aktéři nenechali na pochybách, co bude následovat. „Divadel se bavíme v první řadě sami.
Když se lidé začnou smát, je to už
něco navíc a máme z toho opravdu radost,“ říkají Hlaholáci. I přes
jejich zdánlivý nadhled a recesi
přiznávají, že atmosféra za oponou těsně před představením se
dala krájet, přesto nakonec všechno dopadlo tak, jak mělo. „Jsme
ještě větší amatéři než ti, co se za
amatéry pokládají. Měli jsme
opravdový respekt se srovnání s Hexenschuss v podání boskovických ochotníků byl opravdovým finále konicostatními sobory. Doufejme, že kého divadelního festivalu

V sobotu se na Stražisku rozjel první
vagón stražiského
expresu. Tak se jmenoval zbrusu nový
folk a country festival. „Doufám, že nebude první vagón také jediný, ale založí
novou tradici v tomto koutě bývalého
prostějovského
okresu,“ řekl při rozjezdu starosta Stražiska
Jaroslav
Kröner. Na festivalové premiéře si odbyl svoji pódiovou
premiéru také Matěj
Plíhal (na fotce), který se představil mimo jiné také jako
zdatný muzikant, i
když jak sám hned
na začátku prozradil,
že svým stylem na
podobnou přehlídku
ani moc nepatří. Jeho vystoupení šlo
tak nějak napříč žánry, ale potlesk si určitě zasloužil. –MiH-
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Zámeckým nádvořím zněl ROCK
V sobotu 8. srpna se na nádvoří plumlovského zámku setkali fanoušci rockové hudby.
Konal se zde již třetí ročník
jednodenního rockového festivalu Rock na zámku. Nezisková organizace Zámek Plumlov se snaží návštěvníkům nabídnout široké spektrum kulturních akcí. Po folkovém recitálu Jaroslava Hutky, divadelním workshopu, festivalu
PlumLove tak dostala prostor
rocková hudba. „Chceme se i
nadále věnovat celé oblasti
kultury, snažíme se podporovat rozvoj kultury v Plumlově,„ řekl na úvod Milan Piňos
z obecně prospěšné společnosti Zámek Plumlov.
Příznivci rockové muziky si v
sobotu měli možnost vybrat
hned ze čtveřice kapel. Úvod
patřil skupině Scarlet rose,
která do Plumlova zavítala z
Uherského Brodu. Skupina
založená v roce 1996 se zaměřuje na pop a rock. V devadesátiminutovém vystoupení
představila skladby z třetího
řadového alba Letím, které
spatřilo světlo světa v květnu
tohoto roku. Zazněly také nejznámější pecky Zvoník a Holky. Druhá jmenovaná píseň
dokonce vyhrála osmkrát hitparádu Eso. „Přijeli jsme do
Plumlova poprvé, prostředí
zámku se nám velmi líbí a
chceme podpořit organizaci
Zámek Plumlov a tento festi-

val. Doufáme, že se zde nevidíme naposled,„ řekl Prostějovskému Večerníku Honza
Veselý, manažer kapely.
Po nezbytné přestávce na
ozvučení a přichystání aparatury na pódiu začala řádit skupina Neutral z Topolné. Šestičlenná partička mladých hudebníků ráda hraje na festivalech. „Náš repertoár tvoří největší hity kapel Helloween,
Iron Maden, ale začínáme pracovat na vlastní tvorbě,„ prozradil kytarista a zpěvák Pavel
Šuranský. Kapela, která hraní
věnuje veškerý svůj volný čas,
roztančila plumlovské publikum zejména známými rockovými hity.
Po dvaadvacáté hodině přišla
na řadu známá konická skupina Marasd, která zahrála prů-

řez svou tvorbou, nezapomněla na hity z nejúspěšnější éry
kapely. Zazněly také skladby z
posledního žánrově různorodého alba Dál už to znám, které vyšlo v roce 2006. Baskytarista a zpěvák, Pavel Křivánek, přiznal, že se na vystoupení v prostředí zámku velmi
těšil a dodal: „Měli jsme v poslední době problémy na postu
bubeníka, tam trošku tápeme.
Doufám, že nový bubeník k
nám dobře zapadne.„ Bratři
Křivánkové těsně po skončení
festivalového vystoupení prohlásili: „Nad očekávání, super
atmosféra!“
Těsně po půlnoci přišel vrchol
třetího ročníku plumlovského
rockování. Na pódium totiž s
malým zpožděním dorazila
skupina Black Rose, která se

na plumlovském zámku cítí
jako doma. Pokřtila zde totiž
30. dubna své první album,
které nese název Černá růže a
členové kapely na něm pracovali od roku 2005. „Ohlasy na
album máme veskrze pozitivní, zájemci si ho můžou objednat na našich webových stránkách www.blackrose.cz,„ řekl
k novému albu baskytarista
Vítězslav Křivánek, který hraje na kytaru také ve skupině
Marasd. Kapela představila
své nové album, ale zahrála také některé převzaté rockové
hity a koncert zakončila písní
Sbohem galánečko těsně před
druhou hodinou ranní. Vystoupení bylo povedenou tečkou za třetím ročníkem Rock
na zámku. Skupina Black Rose si dokonce příští sobotu zahraje po boku skupin Clou, či
Support Lesbiens na festivalu
Litovelský otvírák.
Milan Piňos zhodnotil za pořadatele rockový večer a přidal lákavou nabídku na závěr:
„Přišlo podle mých odhadů
okolo pěti set návštěvníků,
myslím, že se jednalo o úspěšnou akci. Připravujeme během
měsíce srpna ozvučení kamenného sálu, kde rádi uvítáme mladé začínající kapely.
Pokud mají zájem a chuť zahrát si v těchto prostorách,
můžou nás kontaktovat na emailové adrese zamek-plumlov@seznam.cz.„
T. Polák

Spanilá jízda veteránů se těší velké pozornosti při průjezdu obcemi.

MĚSTO PROSTĚJOV
Tajemník Městského úřadu v Prostějově
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního pozice:

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
na Odboru správy majetku
Městského úřadu Prostějov
Veškeré informace a požadavky na toto pracovní místo naleznete na internetové
adrese: www.mestopv.cz/ v rubrice Občan - Městský úřad - Úřední deska
nebo na úřední desce Městského úřadu v Prostějově.
Informace podá rovněž personalista MěÚ - tel. č. 582 329 129, 162
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit
nejpozději do 19. srpna 2009 na adresu:
Městský úřad v Prostějově, odbor právní a personální,
nám. T. G. Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov.
Obálku označte názvem „VŘ-ved.odd.památkové péče“.

Vrchol léta zastihl i zemědělce na jihu regionu ve vrcholné sklizni. Obrovské nesmírně výkonné kombajny se
zakusují do obilných lánů a hltají klasy obtěžkané zrním. A bezprostředně za požírači klasů vyjíždějí vazače slámy a rozsévají
po polích krychle slisovaných obilných stonků. Čerstvá podmítka nebo hluboké brázdy jsou pak neklamnou předzvěstí nadcházejícího babího léta. Zatímco na jihu regionu se žně pomalu chýlí ke konci, severní oblasti na úpatí Drahanské vrchoviny s
kosením obilí teprve začínají a hornaté Konicko se do polí teprve chystá vyjet.
V letošním nestálém počasí není divu, že hospodáři pospíchají sklidit co se dá než přijdou další živelné pohromy. I tak bude
podle Českého statistického ústavu letošní sklizeň nižší o necelých 12 procent.
-jp-

Beatles Revival

BROUCI
BAND
v Nezamyslicích
Dne 14. srpna ve 20.30 hodin
se bude konat ve sportovním
areálu v Nezamyslicích koncert jedné z nejúspěšnějších
revivalových skupin
Beatles Revival BROUCI
BAND z Prahy. Koncert je
spojený s tanečním večerem
se skupinou Jantar. Vstupné
činí 100 korun. Občerstvení je
zajištěno, na hojnou návštěvu
se těší pořadatelé.
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Ve Western Parku se stále něco děje! Prostějovské kašny nabízejí
Stalo se již dobrou tradicí, že
víkendy jsou ve Western Parku tématicky zaměřené. Od
začátku turistické sezóny, tedy
od 1. května, se zde vystřídaly
například Fiesta a den španělsko-mexický, Indiánské slavnosti, Kovbojský den s kabaretem, dřevorubecké soutěže,
Irský den, víkend Karla Maye
a mnohé další speciálně tématicky zaměřené víkendy.

Dokonce již dvakrát se ve Western Parku představili Skotové.
První srpnový víkend patřil skotským zvykům, skotským tancům a hudbě. Vrcholem byl, jak
jinak, velký skotský bál v Sand
City Saloonu ve skotském duchu. Tance předvedl taneční soubor La Quadrilla z Brna, který
pak roztančil všechny návštěvníky. Naučit se jednoduché krokové prvky skotských tanců
zvládli všichni hravě a výsledkem byla výborná zábava. Nechyběl ani pravý skotský dudák,
takže atmosféra ve skotském duchu byla dokonalá.
„Speciální tématické akce jsou
už pravidelným zpestřením westernového programu. Od začátku sezóny se tady vystřídala celá
řada zajímavých představení,
bálů a vystoupení zajímavých
osobností a umělců,„ vysvětlila
spolumajitelka Martina Mosaad.
Skotský den byl na programu v
letošním roce už podruhé. Kon-

osvěžení, neuhasí však žízeň

Prostějovské kašny s chladi- dovolí brouzdat se sluncem
vou vodní sprškou i parková ohřátou vodou. Skvělá atrakce!
úprava v jejich okolí skýtají v Po loňské rekonstrukci parčíku u
letních vedrech příjemné Národního domu je tamní kašna
ochlazení a posezení ve stínu. zasazena do polštáře květinovéToho využívají obzvlášť rádi ho záhonu a plní funkci dekorasenioři, ale oddech zde hledají tivní radost pohledět. Zato na
také maminky s ratolestmi v Pernštýnském náměstí chodí
kočárku nebo batolaty, které lidé kolem monstra z dlažebních
tryskající pramínky doslova kostek utopeného v záplavě šedi
magneticky přitahují.
stejného materiálu bez jediného
V neposlední řadě jsou kašny na- kousku zeleně se smíšenými popajedlem holubů i drobných city. S kořeny spoutanými pod
ptáků, kteří zde kromě života- vrstvou betonu živoří několik
dárné vody nacházejí drobečky, vzrostlých stromů, které poskyjež upadnou dětem ze svačino- tují alespoň trošku stínu na vyvých sušenek, rohlíků či jiného prahlém pustém prostranství
pečiva. Pro děti je nejlákavější před zámkem. Nevábný obraz
Monumenty z pískovcových bloků budou trvalou ozdobou westernového městečka.
kašna na náměstí T. G. Masary- pro turisty, kteří hledají renezaka s brodítkem. Hopkají po dla- nční památku zmiňovanou v tucem června se ve westernovém Měsíc červenec byl ve Western bude začínat den „Snídaní s No- ždicích nebo jim v horku rodiče ristických průvodcích.
městečku představili členové Parku měsícem uměleckým. vou.„
Scottish living history – vojáci Probíhalo zde sochařské sympo- „V živém natáčení před televiz77. královského horalského zium, kterého se zúčastnila pěti- ními kamerami se představí nepěšího regimentu v nádherných ce umělců – Veronika Dobešo- jen hvězdy programu westerdobových skotských unifor- vá, Jan Vičar, Radim Langer, Ja- nového městečka, ale budou
mách. Stejně atraktivní byly i rek Jeřábek a Martin Chmelař. Z probíhat i různé soutěže a hry
víkendy věnované irským nebo pískovcových bloků vytesali pro děti, pro všechny návštěvšpanělsko-mexickým tradicím, monumenty nazvané poeticky níky bude připravena chutná
dřevařským soutěžím, country „Indiánka v slzách„, nebo „Sen snídaně – „vajíčkové menu„ a
bálům či ohňovým show. A vel- náčelníka„ či „Bůh vod Tlalok„, také drobné upomínkové dárky.
ký zájem mezi návštěvníky je které zůstanou trvalou ozdobou Na „Snídani s Novou„ zveme
také o jedinečné noční předsta- westernového městečka.
všechny, kdo se chtějí živého tevení Poklad Apačů, které se pro V pátek 14. srpna bude Western levizního natáčení zúčastnit,„
velký úspěch opakuje několikrát Park vstávat s prvními slune- vyslovil pozvání Jerry Procházza sezónu.
čními paprsky. Od 6 hodin zde ka.
-jpKašna u Národního domu je pouze dekorací- nevede k ní cestička. Pohledem
na rozkvetlé záhony a krásnou úpravu v pozadí se stoletou chloubou
Prostějova se mohou lidé kochat pouze z dálky

SOUTĚŽ

Skotské tance předvedla taneční skupina LA QUADRILLA.

To kašna na náměstí Spojenců je
docela mrtvá a svému účelu dávno neslouží. Z oken radnice není
za roh vidět a prostranství před
bývalou budovou okresního velení pozbylo svou atraktivitu.
Přestože voda v kašnách, které
jsou zavodňovány, je v letní sezóně ošetřovaná a udržovaná v
čistotě, nelze ji bez obav použít
na osvěžení obličeje, umytí rukou, natož pak na svlažení rozpálených úst či zahnání žízně.
Pitka, která v jiných městech
běžně ve dnech tropického vedra
osvěží a uhasí žízeň návštěvníků, turistů, ale i místních obyvatel, v Prostějově citelně chybí.
„Mám dceru provdanou v Boskovicích a teď přes prázdniny
často jezdím hlídat vnučku.
Kdykoliv jdeme třeba na zmrzlinu, mohu jí bez problému umýt
ulepené ruce v pěkném litinovém pitku přímo na náměstí.
Je to hygienické a naprosto přirozené. Je to tak malé město a
přesto myslí na běžné potřeby
obyvatel. Proč není něco takového v Prostějově? Vždyť je to nejen praktické, ale je to i ozdoba,„
podivuje se Iva Čechovská.
Každopádně je to námět k zamyšlení radním, zastupitelům, architektům i sponzorům. Určitě
to není otázka peněz – jen ochoty zpříjemnit život občanům a
pobyt návštěvníkům krásného
města Prostějova.
-jp-

Pokud chcete získat dvě celodenní volné vstupenky do Western
parku v Boskovicích, pak stačí odpovědět na naši otázku a
zúčastnit se soutěže.
Kdy a ve kterém programu se Western Park představí v
přímém přenosu televizního vysílání ?
Ze správných odpovědí vylosujeme 2 výherce, kteří získají dvě
celodenní vstupenky.
Za správné odpovědi z minulého čísla získávají volné vstupenky
tito vylosovaní čtenáři: Matyáš Roubík, Partyzánská 30, Prostějov a Ivana Jančíková, Joštovo náměstí 4, Prostějov. Blahopřejeme!

Dětský den na Cavale s příjemným překvapením
Přehlídka koní, ukázka výcvi- řádáme během letní sezóny ně- dychtivé dětské oči, zapomenete
ku poníka na lonži a také pro- kolikrát. Když vidíte ty zářící a na starosti a shon kolem zařizojížďka s instruktorem po jízdárně. Ne nadarmo se říká, že
pohled na svět je nejkrásnější
právě z koňského hřbetu. A
poznat tuto zkušenost chtěly
všechny děti na Cavale.
To však bylo už závěrečné finále
sobotního odpoledne v jezdeckém klubu Cavalo. Předtím
si děti od té nejmenší drobotiny
až po teenegery užívaly soutěží a
her, které jim připravil majitel
stáje a jezdeckého klubu MiloNohatého hřebečka si chtěl každý pohladit, jeho máma však byla neustále
slav Zajíček.
"Programové dětské dny po- ve střehu.

vání programu," nechal se slyšet
neúnavný organizátor dětské
zábavy Miloš Zajíček. Kromě
tradičních soutěží jako jsou kuželky nebo házení míčku na terč
se soutěžilo ve zručnosti a rychlosti. Protože "ukočírovat" obyčejné zednické kolečko je někdy
pořádná fuška, zvlášť když je plné polínek. O tom se přesvědčily
nejen děti, ale i jejich tatínkové.
Největší atrakcí však byl pro
všechny nový přírůstek v ohradě
koní - nohatý hřebeček, který si
odbýval před publikem svou
premiéru. Oficiální představení
měsíčního hříběte před veřejností se pojilo také s nutností vybrat to pravé klučičí jméno pro
neposedného koníka.
"Budeme sbírat návrhy a koncem prázdnin při posledním dětském dnu jedno jméno vybereme," ujistil Zajíček.
-jp-

Největší radost z tryskající vody z kašny na náměstí T. G. Masaryka mají děti a holubi. Pro seniory a rodiče je posezení
ve stínu stromů příjemným osvěžením a odpočinkem vyplněným tolik potřebným souzněním a lidským porozuměním. Díky neustálému monitoringu náměstí ubylo vandalů, kteří kašnu zaměňovali za veřejné záchodky.

Pernštýnské náměstí hyzdí budovatelská kašna z dlažebních kostek. Monstrum ostře kontrastuje s renesančním zámkem, který je nadohled. Leckomu se při pohledu na šedivou příšeru zvedá žaludek, ale kašna si vesele zurčí dál.

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.sportcentrumddm.cz
Pro děti od 7 do 15 let
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR plný
her a zábavy 24.8. - 28.8.2009.
Místo konání: Dopravní centrum, ul. Pod Kosířem, Prostějov. Informace: Mgr. T. Zajíčková 582 332 296, e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz
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.
Program MC Cipísek.
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 hod.
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, pohy-

bové, výtvarné) a lektory programů pro dospělé (cizí jazyky,
kreativní a vzdělávací programy) a rodiče pro vedení Klubu
dvojčat.
MC Cipísek připravuje na podzim 2009 výstavu fotografií na
téma Rodina. Budeme rádi,
když nám zašlete vaše povedené fotografie na e-mail: mcprostejov@centrum.cz
www.mcprostejov.cz, e-mail:
mcprostejov@centrum.cz, tel.
602 364 874, 602 364 868.
Svaz tělesně postižených v ČR
o.s., Kostelecká 17, 796 01 Prostějov pořádá dne 25.9.2009
jednodenní zájezd na Slovensko Velký Meder koupání v termálních lázních. Přihlášky je
možno podat v kanceláři č. 106
na Kostelecké ul. 17, přízemí,
případně na tel. číslech 588 000
167, 724 706 773.
Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
zve své členy i nečleny na zájezdy do Velkých Losin plavání
v termálním bazénu v srpnu ve
dnech 11., 18. a 25. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na
tel.: 588 000 167.
Výstava: 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

KUPÓN č. 32
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

od 16.00 hod.
OPRAVA TEXTU !!!
Hudební festival senátorky Boženy Sekaninové se uskuteční v
sobotu 22. srpna 2009
od 16.00 hod. do 23.00 hod. v
Kolářových sadech (u hvězdárny) v Prostějově. Akce se stěhuje po letech z plumlovské přehrady na dosah Prostějovanům.
Festival bude laděn ve stylu
country a folku a vystoupí
známé kapely, které si již vydobyly své místo na slunci. Budou
to brněnští POUTNÍCI, ostravští GOODWILL, prostějovská
NÁHODA a DOJEM, skvělá a
vždy originální písničkářka
EVA HENYCHOVÁ ze Zlína
či skupina POUTA z Pardubic.
Vstup zdarma! V místě je zajištěno občerstvení. Doporučujeme deku k sezení a dobrou náladu s sebou! Informace o akci naleznete také na stránkách
www.sekaninova.cz
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.
LATINO PARTY pro ženy během léta určeno ženám a dívkám bez rozdílu věku. Termíny
v srpnu 14. a 28. Vždy od 18.30
do 20.00 hod. v Tanečním klubu
Jiřího Šindlera, Dům služeb,
Olomoucká ul., PV.
SEMTAMNÍK pro členy OO
SONS Prostějov:
18.8.úterý Výlet do ZOO na
Svatý kopeček „Dotyková

ZOO“. Odjezd z PV vlakem v
8.35 hod.
Prohlídka ZOO s průvodcem
vhodná pro nevidomé budeme
si moct hmatem prohlédnout
např. pštrosí vejce, svlek z hada,
různé kožešiny, peří a podobně a
pohladíme si i některé živé
zvířátko.
Odjezd z Ol vlakem ve 14.30,
15.07, nebo 15.30 hod. S sebou
peníze, průkazky na slevy, pohodlnou obuv a hlavně děti a
vnoučata. Svoji účast nahlaste
předem z důvodu objednávky
společného oběda.
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.
ZUMBA OPEN AIR PÁRTY
každý pátek od 20 - 23hod. na
zahrádce ve Fit klubu Linie na
Újezdě.

na Hané, pořádá jako každoročně o kosteleckých hodech,
svou tradiční výstavu králíků,
holubů, drůbeže a tentokrát i
exotického ptactva. Výstava se
koná ve farské zahradě, vchod
z náměstí, v sobotu 29. srpna od
13.00 hod. a v neděli 30. srpna
od 16.00 hod. Zájemci budou
mít možnost nákupu kvalitních
chovných zvířat. Připravena bude velká tombola, bohaté občerstvení.
Zvou
chovatelé
z Kostelce.
HODOVÁ ZÁBAVA v Seloutkách v sobotu 15.8.2009 na hřišti. Hudba NOVIOS, začátek ve
20.30 hod. Neděle 16.8.2009 ve
14.15 hod. odhalení pamětní
desky Doc. PhDr. Františku Kopečnému, DrSc., na hřišti vystoupení Hanáckého folklorního souboru Kosíř z Kostelce
na Hané, atrakce pro děti. Srdečně zvou pořadatelé.

DS Větřák za podpory Olomouckého kraje Vás zve na
"Dožatou" v Pivíně, která se
koná v sobotu 15. srpna 2009. I.
část programu - sečení obilí - začíná již v 15.00 hod. "Za humnama". II. část - u mlátičky pokračuje v 17.00 hod. - Domlácená - na návsi.
Město Kostelec na Hané Vás srdečně zve na „VI. ROČNÍK
MEZINÁRODNÍHO FOKLÓRNÍHO
FESTIVALU
V KOSTELCI NA HANÉ“ sobota 15. srpna 2009 sportovní
areál u nové ZŠ v Kostelci na
Hané. Zahájení ve 14.00 hod.
průvodem městem od nové ZŠ.
Výstava drobného zvířectva
v Kostelci na Hané. ZO Českého svazu chovatelů v Kostelci

Správná odpověď z č. 30: Na snímku je ulice Tylova. Vylosovaným výhercem se stává pan Hrubý
Tomáš, Moravská 3, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 18. srpna 2009, 15.00 hodin na adresu redakce
uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 24. srpna
2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

Oznámení o vypnutí
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické
energie:
Obce: Smržice, Držovice.
Dne: 24.8.2009 od 7:30 do
15:30 hod. - vypnutá oblast:
část obce Smržice s ulicemi
Blíšťka, Družstevní, Trávníky,
J. Kotka, Příční, Gegřice, V.
Ondroucha, Za Kovárnou, Ve
Stěžkách, Jižní, Za Farskou č.
456 a 466, Podhájí č. 2 - 10, fa.
Laski, ZD a drůbežárna. Část
obce Držovice s ul: Smržická,
Olomoucká od ul. Svadůvky
oboustranně po konec ul. sm.
Olšany vč. podnikatelských
subjektů.
Obce: Klenovice, Čelčice
Dne: 26.8.2009 od 7:30 do
16:00 hod. - vypnutá oblast: celá obec Čelčice vč. fa. Alika
a.s., část obce Klenovice Draha
III, II, I, Kout, od obchodu u č.
92 po konec obce sm. PV, od č.
125 po konec obce sm. PV, celá
ulice od kostela po konec obce
sm. Ivaň, Zákostelí celé po č. 25
vč. + areál BPSV,s.r.o.
Obce: Ponikev, Hvozd, Otročkov, Milkov, Ospělov, Ludmírov, Dětkovice, Kladky.
Dne: 28.8.2009 od 7:00 do
16:30 hod. - vypnutá oblast: Ponikev ZD, Hvozd koně, Hvozd
vodárna, Otročkov, Milkov vč.
ZD, Ospělov, Ludmírov vč.
Domova seniorů, Dětkovice,
Kladky vč. ZD, Kladky Bělá
vč. školy v přírodě a převaděč
Vodafone.
Obce: Čechy pod Kosířem,
Služín.
Dne: 28.8.2009 od 7:30 do
16:00 hod. - vypnutá oblast: celá obec Služín a Čechy pod Kosířem vč. areálu farmy ZD Čechy.
E.ON Česká republika, s.r.o.
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Kino Metro 70
Pondělí 10. srpna:
18.30 Veni, vidi, vici
Česká romantická komedie
21.00 Veřejní nepřátelé
Americký krimithriller
Úterý 11. srpna:
18.30 Veni, vidi, vici
21.00 Veřejní nepřátelé
Středa 12. srpna:
18.30 Veni, vidi, vici
21.00 Veřejní nepřátelé
Čtvrtek 13. srpna:
16.00 Doba ledová 3
- Úsvit dinosaurů
Americký rodinný
animovaný film
18.30 Operace Dunaj
Česko-polská
tragikomedie
21.00 Operace Dunaj
Pátek 14. srpna:
16.00 Doba ledová 3
- Úsvit dinosaurů
18.30 Operace Dunaj
21.00 Operace Dunaj
Sobota 15. srpna:
16.00 Doba ledová 3
- Úsvit dinosaurů
18.30 Operace Dunaj
21.00 Operace Dunaj
Neděle 16. srpna:
16.00 Doba ledová 3
- Úsvit dinosaurů
18.30 Operace Dunaj
21.00 Operace Dunaj
Letní
kino
Mostkovice
Letní
kino
Mostkovice
Pondělí 10. srpna:
20.30 Ženy
Americká komedie
Úterý 11. srpna:
20.30 Vy nám taky, šéfe !
Česká komedie
Středa 12. srpna:
20.30 Happy go Lucky
Britská komedie
Čtvrtek 13. srpna:
20.30 Veřejný nepřítel č. 1
- Epilog
Zakončení dvoudílné
gangsterské ságy
Pátek 14. srpna:
20.30 Případ nevěrné Kláry
Filmová komedie
Sobota 15. srpna:
20.30 Na odstřel
Americká krimidetektivka
Neděle 16. srpna:
20.30 Madagaskar 2
Animovaný film
Apollo
13
Apollo
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Čtvrtek 13. srpna:
20.00 LIVE ON GRAMOFÓN
Pátek 14. srpna:
20.00 BLUES ROCKOVÝ
VEČÍREK
Sobota 15. srpna:
21.00 SRSCool pres.
HOUSE BEATZ
Simetrix
Simetrix
Pátek 14. srpna:
Jägermeister víkend
Sobota 15. srpna:
Jägermeister víkend

Berani - 21.3.-20.4. Libujete si v dodržování maličkostí a není proto divu, že jste v okolí bráni jako nesnesitelní puntičkáři. Tento
týden ale budete muset nad něčím přimhouřit obě oči, půjde totiž o
peníze.
Býci - 21.4.-21.5. Zbytečně se staráte o to, po čem vám ale absolutně
nic není. A protože máte navíc ke všemu uštěpačné komentáře, nebudete zrovna v oblibě. Můžete to změnit pouze úsměvem a vlídností.
Blíženci - 22.5.-21.6. Můžete se dostat do menších finančních potíží.
V poslední době jste totiž uvěřili člověku, kterému jste půjčili peníze
a on vás zklamal. Příště už buďte opatrnější, myslete na vlastní kapsu.
Raci - 22.6.-22.7. Čeká vás týden plný změn. S některými budete nespokojeni, ale většinou vám bude hrát všechno do karet. Občas jděte
svému štěstí naproti tím, že nebudete šetřit investicemi.
Lvi - 23.7.-23.8. Uděláte velkou chybu v zaměstnání, což se může
přičítat únavou či špatným zdravotním stavem. Buďto okamžitě vypalte na dovolenou nebo zajděte ke známému lékaři. Nepodceňujte
to!
Panny - 24.8.-23.9. Během týdne budete mít několikrát chuť postavit se přesile a konečně říct svůj názor. Proč ne, mlčeli jste už dost
dlouho. Na druhé straně ale buďte připraveni na tvrdý odpor.
Váhy - 24.9.-23.10. Soustřeďte se v nejbližších dnech na vlastní soukromí, příliš vám to v něm neklape. Hlavně si hlídejte potomstvo,
které o prázdninách lajdačí a může se dopustit nějaké nepředloženosti.
Štíři - 24.10.-22.11. Copak vám, vám je hej. Na co tento týden sáhnete, to se vám podaří. A vůbec vám nebude vadit, že se o velké zisky budete muset dělit jak se členy rodiny, tak i svými kolegy v práci.
Střelci - 23.11.-21.12.Dávejte si pozor na slušnou mluvu, mohli byste v důležité společnosti utrousit nějaké to nepěkné slovo, které by vás
vzápětí mohlo mrzet. Navíc se vystříhejte alkoholu, to hlavně!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Máte problémy se sebeovládáním, při
každém menším sporu ihned vybuchnete jako papiňák. Pokud hodláte takto pokračovat i nadále, vaše šance na úspěch při jednáních budou mizivé.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Jste celkem schopní a pracovití, ale nadřízení
vás naprosto podceňují a často také ignorují. Zřejmě je čas přemýšlet
o novém zaměstnání, ve kterém byste uplatnili své geniální plány.
Ryby - 20.2.-20.3.Čekají vás celkem klidné dny, což ve vašem případě může být problém. Máte totiž rádi neustálé vzrušení a libujete si
rovněž ve stresových situacích. Zkuste tedy pořádně naštvat šéfa.

10. srpna 2009
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Mezinárodní hudební setkání „Medley“ ve Vilémově Žrací a picí turistika, sošení, aneb klub sběratelů
Do projektu se významně zapojili studenti CMG v Prostějově
Hudba, zpěv a prázdniny k
sobě neodmyslitelně patří.
Letní tábory, výlety a dovolené
v přírodě si bez kytary asi neumíme představit. Hudba spojuje mladé lidi různých jazyků, národností či temperamentů ve tvůrčí společenství,
kde hlavní roli hraje snaha domluvit se na společném postupu, překonat jazykové bariéry
a připravit něco hezkého pro
druhé.

Tuto myšlenku rozvinuli organizátoři neobvyklého setkání mladých hudebních nadšenců v mezinárodním projektu, podpořeném Českou národní agenturou Mládež pod názvem „Medley of musical cultures 2009. Od
19. do 27.července se do nedalekého Vilémova sjelo 36 mladých lidí z Polska, Bulharska,
Rumunska a České republiky,
aby v nádherném prostředí pravoslavného monastýru Zesnutí
Přesvaté Bohorodice prožili

týden tvůrčího hudebního kaleidoskopu.
Logo – stylizovaná kytara, jejíž
hmatník tvořily vlajky zúčastněných zemí, provázelo mladé hudebníky na všech místech , která
navštívili v rámci doprovodného
programu. Jeden den byl věnován prohlídce samotného Vilémova s poutavým výkladem p.
Jurigy o dějinách obce a pravoslavného kostela s klášterem,
kde mimochodem vznikají

krásně ručně malované ikony.
V rámci „hudebních dílen„ vznikala vlastní „medley„ nebo
chcete-li hudební směs. Proč
právě medley? Název vychází
ze základního cíle setkání – vytvořit pásmo písní charakteristických pro jednotlivé země,
spojit je nějakým příběhem, nacvičit doprovod a společné dílo
pak přednést na veřejných vystoupeních v Olomouci a v Prostějově. Na písni, která má tu
kterou zemi reprezentovat, se

museli účastníci dohodnout. Za
Českou republiku to vyhrála písnička „Dělání„ ze známé pohádky Princové jsou na draka. Jednotlivé hudební dílny ( lidová
píseň, rapová prezentace
země,muzikál a národní hudební
legendy) pak ukázaly rozdílné
tvůrčí přístupy k realizaci úkolů.
Rumuni byli velice spontánní,
Bulhaři připravili ukázku národního kolového tance, který pak s
úspěchem učili ostatní, Poláci

jako nejmladší účastníci zase vynikali snahou splnit vše co nejpečlivěji. Ze čtyř návrhů byly
vybrány dva k přípravě a nastudování na veřejné vystoupení.
Všechny nás moc těší, že jedním
z nich byl ten, který navrhla česká skupina. Jeho nápadité přechody a doplňky, kde se prolínaly motivy a folklorní prvky jednotlivých zemí, byly opravdu
originální. Vznikl tak fiktivní
příběh o tom, jak rumunský
zbojník, zpívající českou písni-

čku, potkal hezké polské děvče a
protože i jí padl do oka, mohli
své city vyjádřit bulharskou milostnou písní.
První veřejné vystoupení
proběhlo v Olomouci u Tereziánské brány a druhý koncert se
uskutečnil v neděli 26. 7. v lesoparku Hloučela v Prostějově,
kde si také všichni (i diváci) zatančili bulharské a rumunské kolové tance.
Z nácviku i vystoupení byla pořízena nahrávka a DVD a samozřejmě spousta fotografií, které
se stanou součástí výstavy,
věnované této akci a připravované na podzim letošního roku.
Dík patří pořadatelům – Informačnímu středisku pro mládež v
Prostějově, jehož zřizovatelem
je Klub studentů, rodičů a přátel
CMG, České národní agentuře
Mládež za finanční podporu, slečně Franzisce Handrick, účastnici Evropské dobrovolné služby
za přípravu programu, řeholním
sestrám pravoslavného monastýru ve Vilémově za prostředí a
zázemí, které vytvořily i studentům a zaměstnancům CMG, kteří se do přípravy a realizace projektu zapojili. Projekt skončil,
ale zůstanou vzpomínky na nádherný týden, které hned tak nevymizí a nová přátelství, která
hned tak neskončí.
Jitka Hubáčková

turistických suvenýrů trochu jinak
V polovině září pořádá klub
cestovatelů sedmé setkání
sběratelů. Členové sbírají
vše, co patří k turistice, jako
jsou štítky na hole, dřevěné
pohlednice, klasické pohlednice, sádrové destičky s názvy
měst nebo dřevěné známky.
Předchozí setkání se konala
na hradě Sovinci, v Brandýse
nad Labem, na Šumavě, na
Bouzově, ve Veselici a v
Pláních pod Ještědem. Vždy
je to jednou na Moravě a
dvakrát v Čechách.
Letošní akci pořádá Pepa Klimeš, který i před lety klub založil. „Bylo to před šesti lety. Já
jsem horal odjakživa, dělám
hole a tak jsem si založil vlastní
webovou stránku. Shodou
okolností na ni narazil jiný
vášnivý turista, slovo dalo slovo, dali jsme si sraz v Liberci a
vznikl klub sběratelů turistic-

kých suvenýrů,„ objasnil Klimeš. Dnes má klub osmdesát až
devadesát členů z celé České
republiky a dokonce i jednoho
Poláka.
Tento spolek dělá turistiku individuálněji. Společné akce se
konají jednou nebo dvakrát do
roka, jinak každý si chodí, kam
chce a kdy chce. V rámci klubu
se pořádají různé akce jako je
„žrací„ turistika, což znamená,
že každý člen se musí v každém
kraji České republiky najíst
alespoň ve třech restauracích,
kde si musí nechat udělit razítko jako potvrzení, že úkol splnil. Druhou akcí je podobná
činnost, ovšem trochu specifičtější. Trampové také musí projít všechny kraje celé republiky,
ovšem ta tři restaurační zařízení
se musí nacházet v obcích,
které mají ve svém názvu jídlo,
jako jsou třeba Chlebovice.

Prostějovák Josef Klimeš je zakladatelem a duší klubu cestovatelů

„Když už jsem vymyslel žrací
turistiku, tak nyní uvažuji o turistice picí, která by byla založena na stejném principu, ale
podmínkou bude pít jen turistické nápoje, což je každé pití
obsahující alespoň kapku alkoholu,„ směje se Klimeš. Jednou
z nejzábavnějších věcí je „sošení„, znamená to napodobit nějakou sochu. „Sošení jsem také
vymyslel, ale netušil jsem, jak
se to zvrtne. To třeba jdeme na
výlet ve skupince dvaceti lidí a
najednou se všichni shromáždí
před jednou sochou a snaží se ji
napodobit. Dokážete si představit ty nechápavé pohledy kolemjdoucích, jak skupina „dědků„ napodobuje i mimicky daný předmět? Po nějaké době
někteří z nás začali napodobovat třeba i domácí zvířata a
vznikla z toho dobrá zábava,„
vypráví s humorem Klimeš.
Být členem znamená ročně zaplatit poplatek dvě stě korun. Výhodou je informativnost a pomoc v nesnázi. „Je
to dobré, když si vyjedete na výlet a najednou se ztratíte.
Zavoláte nějakému
z členů klubu, který
bydlí nejblíže, a ten
vám může pomoci s
navigací nebo s jiným problémem,
který nastane,„ objasňuje Klimeš. Turisté se setkávají
jednou na jaře a jednou na podzim, kde
směňují pohlednice
nebo jiné ukořistěné
suvenýry z různých
návštěv hradů, jeskyň nebo památkových
rezervací.
Předchozí setkání
byla situovaná spíše
do ústraní, jen pro
sebe a neúčastnilo
se ho více než pár
diváků. Letos to bude jinak.
-vevi-
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Duo casino hraje pro každou krevní skupinu
Skupina Duo casino existuje už
spoustu let, ale ve složení, v jakém je
nyní, hraje od roku 1984. Členové
dua jsou kytarista Zdeněk Havel a
multiinstrumentalista Ivo Fišer,
který ovládá hru na bicí, kytaru,
trumpetu a jiné nástroje.
„Zahraju na vše co je potřeba. Ve skupině jsem tak dlouho, že se člověk
naučí. Hudebník, i když amatér, jsem
od patnácti let,„ říká o sobě Ivo Fišer.
Hudební duo občas doprovází jedna
nebo dvě zpěvačky, podle toho jak je
potřeba. Kapela Duo casino nabízí repertoár pro všechny věkové kategorie.
Hraje na zábavách, plesech, srazech,
narozeninách i na podnikových večírcích. „Jsme schopni zahrát úplně
všechno, každou krevní skupinu a není píseň, kterou bychom nezvládli,„
tvrdí Fišer.
Dříve skupina hrála profesionálně a
díky tomu procestovala celou západní
Evropu i jiné státy. Vystupovala například v Rakousku, Norsku, Německu,
Francii, Dánsko a spoustu jiných zemích. „Nehrajeme jen výhradně český
repertoár. Byli jsme dva roky na Kanárských ostrovech a to bylo něco
úžasného. Bydleli jsme i se zpěvačkami v hotelu s pěti hvězdami a měli
jsme veškerý luxus. Také to byla jedna

etapa života, u které jsem si myslel, že
s hraním přestanu. Vždycky je problém, když jsou ve skupině dvě zpěvačky a právě na Kanárských ostrovech
se po jednom roce nepohodly, tak jsme
skupinu přeházeli a na chvíli vznikly
dvě maďarsko - české skupiny,„ vypráví Fišer.
Skupina má spoustu zážitků z různých
koutů světa. „Vzpomínám, to jsme poprvé cestovali do Německa a zastavili
jsme za hranicemi dofoukat kola.
Dříve byly nádoby se vzduchem přenosné, člověk přišel, odnesl nádobu k
autu a foukal. To jsme ovšem netušili,
hezky jsme si dojeli autem až k úložnému prostoru na nádoby a žádný
patník, který tam byl, nám vůbec nevadil. Kola jsme nafoukali přímo tam.
Všichni kolem na nás koukali, jestli
jsme normální a co děláme. Nakonec
jsme zjistili, jak to funguje a museli se
sami sobě zasmát,„ vykládá s úsměvem na tváři Fišer. Dnes kapela hraje
spíše pro zábavu a kulturní vyžití. Duo
casino nevytváří žádnou vlastní tvorbu, ale i přesto se chystá vydat výběrové CD s nejlepšími songy. Hudební
sestřih by měl vyjít do půl roku. -veviDuo casino při setkání s Monikou Absolonovou.

20:00
21:05
21:45
00:10
01:00
01:25
01:45
02:35

19:30

17:25
17:50
18:40

11:10
11:15
11:45
12:15
13:15
14:10
15:10
16:05
17:00

09:25

06:25
- Teleshopping
06:35- Tutenstein I (23)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Deník zasloužilé
matky IV (3)
08:15- Přátelé IX (22)
08:45- M*A*S*H (158)
09:10- Policie - New York IX (5)
10:05- Případ pro Sam III (21)
11:05- To je vražda, napsala IX
12:00- Drzá Jordan IV (12)
12:50- Deník zasloužilé
matky IV (4)
13:20- Sabrina - mladá
čarodějnice VII (7)
13:50- Muži na stromech II (13)
14:45- Chirurgové II (31)
15:40- Sami v poušti
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IX (23)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:15- Jak se staví sen
22:15- Myšlenky zločince II (6)
23:15- Kauzy z Bostonu II (19)
00:05- Wolffův revír I (19)
00:55- Volejte Věštce
02:40- Výklad snů
03:40- Medicopter 117 III (10)
04:30- Autosalon

10. 8. 2009

05.00 - Čekání
na katastrofu
aneb Hrdinové,
oběti a viníci...
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Televizní klub
neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Napříč světem
10.25 - Kultura.cz
10.45 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
11.35 - AZ-kvíz
12.05 - Zahrada je hra
12.30 - Ondřejova filmová
05:59
škola
Snídaně
12.40 - Případy detektiva
s Novou
Packala
Cordierovi, soudce
13.10 - Děti z Duranga
a policajt (12)
14.40 - Přišli jsme z kosmu?
Tescoma s chutí
15.30 - V hlubinách
Pop Corn TV
16.25 - Urbanita
Nová cestománie
17.00 - SK Kladno
Komisař Rex VII (5)
- FK Mladá Boleslav
Ženatý se závazky
Fotbalový magazín
Walker, Texas Ranger II
s přímýmpřenosem
Superman (7)
19.45 - Zprávy v českém
Zákon a pořádek:
znakovém jazyce
Odpolední Televizní
20.00 - Století létání
noviny
20.55 - Neznámí hrdinové
Sportovní noviny
21.25 - Krásný ztráty
Odpolední Počasí
22.00 - V odborné péči (41/43)
Dva a půl chlapa II (7)
22.30 - Události, komentáře
Vražedná čísla IV (10)
23.10 - Q
Kriminálka
23.40 - Špatná výchova
Las Vegas II (13)
01.25 - 45. Mezinárodní
Televizní noviny
operní festival
Sportovní noviny
Smetanova Litomyšl
Počasí
02.55 - Čtenářský deník
O zvířatech a lidech (11) 03.10 - Česko jedna báseň:
Víkend
Marie Šťastná
Nejhorší obavy
03.20 - Po stopách
Štvanci (7)
03.35 - Toulavá kamera
Playmate roku 2006 (10) 04.00 - Objektiv
04.25 - Československý
Novashopping
filmový týdeník
Zvěrokruh II (7)
04.40 - Černobílé návraty
Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Svět Elmo
09.00 - Bílá vrána
10.50 - Film o filmu Veni,
vidi, vici
11.05 - Okřídlené bláznovství
12.00 - Zprávy
12.30 - Přezůvky s sebou
13.10 - Zeměpis světa
13.30 - Osudy hvězd
13.50 - Cesta vzhůru (13/22)
14.35 - Doktorka Quinnová II
15.25 - My holky z Městečka
15.55 - Tohle jsem já...
16.05 - Futuroskop
16.35 - Pošťák Pat II. (25/26)
16.50 - Mirabelino domácí
kino (25/26)
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 (4/6)
21.05 - Na cestě po Jizerských
horách
21.40 - Reportéři ČT
22.20 - Bílá Masajka
00.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.35 - Sex ve městě V (1/8)
01.05 - Cesta vzhůru (13/22)
01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
03.35 - Z metropole
04.00 - Týden v regionech
Brno
04.25 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí

Støeda

05.00 - Chalupa
je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Pošťák Pat II. (26/26)
08.45 - Mirabelino domácí
kino (26/26)
09.00 - Jak princezny spaly
na hrášku
09.25 - Babička
09.55 - Návštěva v muzeu
10.30 - Z lidové klenotnice
11.00 - Plavci 77
12.00 - Zprávy
12.30 - Třikrát baron Prášil
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Cesta vzhůru (15/22)
14.30 - Doktorka Quinnová III
15.20 - Divnopis
15.25 - Bludiště
15.50 - Nová dobrodružství
16.15 - Filiz letí
16.35 - Bali (28,29/52)
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
05.00 - Objektiv
21.20 - Na stopě
05.30 - Správy STV
21.50 - Reportéři (5/8)
05.59 - Dobré ráno 22.45 - Losování Sportky
08.30 - Panorama
a Šance
09.10 - Kosmopolis
22.50 - Naše děti
09.40 - Mýty a fakta historie
00.05 - Losování Šťastných
10.25 - Podivuhodný svět
deset a Šance milion
10.50 - Krásy evropského
00.10 - Cesta vzhůru (15/22)
pobřeží
00.55 - Hledání ztraceného
11.00 - Dobrá rada nad zlato
času
11.35 - AZ-kvíz
01.15 - Podivuhodný svět
12.00 - Kluci v akci
01.40 - Zapomenuté výpravy
12.25 - Svět, kde se nežebrá
02.35 - Události v regionech
12.40 - Obyčejná koňská historie
Brno
03.00 - Události v regionech
13.05 - Teď vedou
Ostrava
13.15 - Animované písničky
03.25 - Regiony ČT24
13.20 - To musíš vidět
03.50 - Kultura v regionech
13.30 - Animované písničky
13.35 - Rybářská školička (7/10) 04.15 - Naivní cesty
04.30 - Zlínský festivalový
13.40 - Putování po Blažených
týden
ostrovech

06:25
- Teleshopping
06:35- Tutenstein I (24)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Deník zasloužilé
matky IV (4)
08:15- Přátelé IX (23)
08:45- M*A*S*H (159)
09:15- Policie - New York IX (6)
10:10- Případ pro Sam III (22)
11:05- To je vražda napsala
12:00- Drzá Jordan IV (13)
12:55- Deník zasloužilé
matky IV (5)
13:25- Sabrina - mladá
čarodějnice VII (8)
13:55- Muži na stromech II (14)
14:55- Chirurgové II (32)
15:50- Nevěrně tvá
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé IX (24)
20:00- Šípy lásky
21:50- Closer III (6)
22:45- Kauzy z Bostonu II (20)
23:35- Wolffův revír I (20)
00:30- Volejte Věštce
02:15- Výklad snů
03:10- Medicopter 117 III (11)
04:00- Svět 2009
04:25- Nikdo není dokonalý
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06:25
- Teleshopping
06:35- Tutenstein I (25)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Deník zasloužilé matky
08:15- Přátelé IX (24)
08:45- M*A*S*H (160)
09:15- Policie - New York IX
10:10- Případ pro Sam IV (1)
11:05- To je vražda, napsala IX
12:05- Drzá Jordan IV (14)
13:05- Deník zasloužilé matky
13:30- Sabrina mladá čarodějnice VII
14:00- Čarodějky V (2)
14:55- Chirurgové II (33)
15:50- Co dál, doktore?
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé X (1)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Sběratelé kostí II (18)
23:25- Nikdo neslyší tvůj křik
01:10- Volejte Věštce
02:55- Výklad snů
03:55- Medicopter 117 III (12)
04:40- TOP STAR magazín
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Ètvrtek

05.00 - Království
za koně (7/9)
05.20 - U nás
v Evropě
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Bali (28,29/52)
09.00 - Zamilovaná
09.50 - Myslivecká
s Liduškou
10.15 - Majka
10.40 - Manéž Bolka Polívky
12.00 - Zprávy
12.30 - Modravých dálek
volání
13.30 - Medicína pro 21.
století
13.50 - Cesta vzhůru (16/22)
14.35 - Doktorka Quinnová III
15.20 - Na pomoc životu
15.35 - Krásy evropského
pobřeží
15.45 - Svět zvířat
16.05 - Pytlíkov
16.20 - Šikulové
16.35 - Bali (30,31/52)
17.00 - AZ-kvíz
17.25 – Stop – Rady řidičům
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Služby v našich
službách
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
05.00 - Auto Moto
19.55 - Předpověď počasí
Styl
20.00 - Komisař Moulin
05.30 - Správy 21.40 - Naška, slečna
STV
z dobré rodiny
05.59 - Dobré ráno
22.35 - Avignonské proroctví
08.30 - Panorama
23.30 - Sólo pro...
09.10 - Babylon
00.10 - Losování Šťastných
09.35 - Zapomenuté výpravy
deset a Šance milion
00.15 - Cesta vzhůru (16/22)
10.05 - Rembrandt
11.00 - Svět zázraků: Vinařství 01.00 - To je Vlasta Třešňák
01.55 - Pětka v Pomeranči 11.35 - AZ-kvíz
02.25 - Sabotáž
12.05 - Chalupa je hra
12.30 - Přežili rok 2000 (7/9) 02.55 - Události v regionech
Brno
12.40 - Reportéři ČT
03.45 - Události v regionech
13.20 - Tahače 2009
Ostrava
- Barcelona a
04.10 - Regiony ČT24
13.35 - My holky z Městečka 04.35 - Kabinet inženýra
14.05 - Tohle jsem já...
Caligariho
14.15 - Věda je zábava III
14.40 - Tykadlo
15.00 - Naivní cesty
naivního malíře
05:59
15.15 - Jak přežít leteckou
14.55 - Exit 316: Image
05:00
Snídaně
havárii
Novashopping 15.15 - Vltava v obrazech
s Novou
16.10 - Deset století
15.35 - Svět zázraků
05:59 Snídaně s Novou
05:59
08:30 Směr jih (2)
architektury
08:30 Zorro: Meč a růže (122) 16.05 - Rembrandt: Noční hlídka
Snídaně
09:30 Bitva o Británii
16.55 - Štíty království českého
09:25 Směr jih
16.25 - Osm dní zdraví
s Novou
11:50 Tescoma s chutí
17.20 - Soukromá muzea
11:05 Tescoma s chutí
v Evropě
17.30 - Na vlně první republiky 08:30 Směr jih (1)
12:00 Nová cestománie
11:20 Nová cestománie
17.15 - Utajená řeč peněz
09:30 Madison
17.50 - Divnopis
11:50 Lenssen & spol.
12:30 Komisař Rex VII (8)
17.35 - Neznámá Země
11:20 Tescoma s chutí
18.00 - Klíč
12:20 Komisař Rex VII (6)
17.55 - Přidej se
13:30 Ženatý se závazky
11:25
Pop
Corn
TV
18.30 - Babylon
13:15 Ženatý se závazky
18.10 - Nedej se
14:20 Walker, Texas Ranger
11:40
Nová
cestománie
14:15 Walker, Texas Ranger II 18.55 - Zprávy v českém
18.30 - Hledám práci
15:10 Superman (10)
12:15 Komisař Rex VII (7)
znakovém jazyce
15:10 Superman (8)
18.55 - Zprávy v českém
16:05 Zákon a pořádek
13:10 Ženatý se závazky
19.10 - Zatopené osudy
16:05 Zákon a pořádek
znakovém jazyce
17:00 Odpolední Televizní
14:10 Walker, Texas Ranger
19.30 - Sabotáž
17:00 Odpolední Televizní
19.05 - Ostravské dny 2007
noviny
15:10 Superman (9)
20.00 - Nic víc než sex
noviny
19.25 - F. Kreisler: Valčík
Sportovní noviny
21.40 - Malíř zneklidňující krásy 16:05 Zákon a pořádek
Sportovní noviny
19.30 - Pětka v Pomeranči
Odpolední Počasí
17:00 Odpolední Televizní
22.30 - Události, komentáře
Odpolední Počasí
20.00 - Noční jestřáb
17:25 Dva a půl chlapa II (9)
noviny
23.10 - Ženský hlas
17:25 Dva a půl chlapa II (8)
20.25 - Chci se líbit
17:10 ČR - Belgie
17:50 Vražedná čísla IV (12)
23.40 - Hudební studio M
17:50 Vražedná čísla IV (11)
22.15 - Krásy evropského
Přímý přenos
18:40 Kriminálka Las Vegas
18:40 Kriminálka Las Vegas II 00.10 - Město mé studentské
pobřeží:
přátelského fotbalového
00.20 - Všichni slavní spolužáci
19:30 Televizní noviny
19:30 Televizní noviny
Katalánsko
utkání z Teplic
00.45 - Ze zahradníka malířem
Sportovní noviny
Sportovní noviny
22.30 - Události, komentáře
19:30 Televizní noviny
00.55 - Svoboda pod
Počasí
Počasí
23.10 - Fresh Film Fest 2009
Sportovní noviny
bodem mrazu
20:00 Přes palubu
20:00 Vesmírná exploze (2/2)
23.20
Dokumentární
klub:
Počasí
01.55 - Můj kraj a moje filmy
22:20 Námořní vyšetřovací
22:00 Zákon a pořádek: Útvar
Egypt 20:00 Hospoda (8)
02.10 - Století létání
služba IV (6)
pro zvláštní oběti VI (9)
00.15
Nájemník
20:40 15 let TV Nova
03.05 - Náš venkov
23:20 Odsouzeni zemřít
22:55 Muž bez stínu
02.15 - Q
21:45 Odložené
03.25 - Světci a svědci
01:05 Kriminálka
01:00 Kriminálka New York
02.45 - Notes
03.35 - Znamení a rituály
případy VI (21)
New York (15)
01:45 Novashopping
03.25 - Deset století
03.50 - Sváteční slovo
01:50 Novashopping
22:45 Patriot
02:05 15 let TV Nova
architektury
03.55 - Sydney
02:10 Rady ptáka Loskutáka
01:40 Novashopping
03:00 Senzibilšou
03.40 - Osm dní
04.15 - Křesťanský magazín
03:00 Senzibilšou
02:00 Utajená minulost
zdraví v Evropě
04:05 DO-RE-MI
04.30 - Exit 316: Image
04:05 DO-RE-MI
04:05 DO-RE-MI
04.45 - Chvilka hudby
04.35 - Babylon
05:00 Novashopping
05:00 Novashopping
05:00 Novashopping

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Pošťák Pat II. (25/26)
08.45 - Mirabelino domácí kino
09.00 - Kdo s koho
09.45 - Kavárnička dříve
narozených
10.25 - Vzpomínka
na břehu moře
12.00 - Zprávy
12.30 - Co teď a co potom? (7/8)
13.20 - Braňme se!
13.35 - Co mám dělat, když...?
13.55 - Cesta vzhůru (14/22)
14.40 - Doktorka Quinnová II
15.25 - Případy detektiva
Packala
15.55 - Věda je zábava III
16.20 - Tykadlo
16.35 - Pošťák Pat II. (26/26)
16.50 - Mirabelino domácí kino
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.30 - Přežili rok 2000 (7/9)
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 - Peklo zvané Alcatraz
20.55 - Všechnopárty
21.40 - Místo činu
23.15 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.20 - Vltava v obrazech
23.40 - Cesta vzhůru (14/22)
00.25 - Poklady světa
00.40 - Podzemní Čechy II
01.10 - Géniové, blázni
01.25 - Rodinné křižovatky
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
04.00 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.25 - Zajímavosti z regionů
Osrava
04.50 - Setkávání

Úterý
Pátek

05.00 - Bydlení je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Bali (30,31/52)
09.00 - Jak to chodí mezi psy
09.10 - Od Karolinky
ke Sputniku
09.40 - Prázdniny
10.15 - Krásy evropského
pobřeží
10.25 - Po kolejích jede vlak
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Svět rekordů a kuriozit
13.25 - Domácí lékař aneb
Nic není jen tak
13.35 - Cesta vzhůru (17/22)
14.20 - Film o filmu El Paso
14.40 - Simpsonovi XVIII
15.00 - Benjamin Kvítko
15.30 - Let 29 (9/30)
15.55 - Ovečka Shaun (7/40)
16.00 - Daleká cesta za
domovem (24/39)
16.25 - Bludiště
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Zahrada je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.30 - Ondřejova filmová
škola
18.40 - Živé srdce Evropy
Střevlík
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Losování Euromiliony
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Dobrodružství
kriminalistiky (11/26)
05.00 - Neznámá 20.55 - 13. komnata Jitky
Země - Svět podle
Zelenohorské
21.30 - Uvolněte se, prosím
Thora
Heyerdahla 22.15 - Sex ve městě V (2/8)
22.50 - Losování Šťastných
05.20 - Krásy evropského
deset a Šance milion
pobřeží
22.55 - Díra
05.30 - Správy STV
00.35 - Losování Euromiliony
05.59 - Dobré ráno
00.40 - Cesta vzhůru (17/22)
08.30 - Panorama
01.20 - Všechnopárty
09.10 - Přidej se
02.05 - Události v regionech
09.25 - Nedej se
02.30 - Události v regionech
Brno
09.45 - Peklo zvané Alcatraz
02.55 - Události v regionech
10.40 - Rodinné křižovatky
Ostrava
11.05 - Zatopené osudy
03.20 - Regiony ČT24
11.35 - AZ-kvíz
03.45 - Krásný ztráty
12.00 - Kuchařská pohotovost 04.15 - Přezůvky s sebou
12.30 - Michaelovy
experimenty
12.45 - Rozhlédni se, člověče
13.05 - Dvaasedmdesát
05:59
jmen české historie
Snídaně
Petr I. z Rožmberka
s Novou
08:30 Směr jih (3)
13.20 - Návštěva v ZOO
09:25 Cordierovi, soudce
13.30 - Probuzená skála
11:15 Tescoma s chutí
14.25 - Futuroskop
11:20 Pop Corn TV
14.50 - Filiz letí
11:40 Nová cestománie
15.10 - Toulavá kamera
12:10 Komisař Rex VII (9)
15.40 - Království divočiny:
13:10 Ženatý se závazky
Žraloci mako
14:05 Walker, Texas Ranger
16.10 - Prizma
15:10 Superman (11)
16.35 - Zlatý poklad R.Č.S.
16:05 Zákon a pořádek
17:00 Odpolední Televizní
17.10 - Můj dům v Umbrii
noviny
18.55 - Zprávy v českém
Sportovní noviny
znakovém jazyce
Odpolední Počasí
19.05 - Alternativní kultura
17:25 Dva a půl chlapa II (10
20.00 - Soukromé století
17:50 Vražedná čísla IV (13)
20.55 - Historie.eu
18:40 Kriminálka Las Vegas
21.50 - Lebka
19:30 Televizní noviny
22.15 - Může to být i vaše dítě
Sportovní noviny
Počasí
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Fresh Film Fest 2009 20:00 Příběhy
obyčejného šílenství
23.20 - Podvodníci
01.00 - Egypt - Sledujeme vás 22:25 Aféra Thomase
Crowna
01.55 - Khamoro 2009
00:35 Dům neřesti
03.25 - Zlomvaz 2009
02:15 Novashopping
03.50 - Notes
02:35 Tabu
04.30 - Co mám dělat, když...? 03:40 DO-RE-MI
04.45 - Může to být i vaše dítě 04:30 Novashopping
06:25
- Teleshopping
06:35- Tutenstein I (26)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Deník zasloužilé matky
08:15- Přátelé X (1)
08:50- M*A*S*H (161)
09:20- Policie - New York IX
10:15- Případ pro Sam IV (2)
11:10- To je vražda, napsala IX
12:05- Drzá Jordan IV (15)
13:00- Deník zasloužilé matky
13:30- Sabrina mladá čarodějnice VII
14:00- Čarodějky V (3)
15:00- Chirurgové II (34)
16:00- Holky v akci
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé X (2)
20:00- Policejní akademie 6
21:50- Zoufalé manželky IV
22:45- Myšlenky zločince II
23:40- Žralok I (20)
00:30- Wolffův revír I (21)
01:20- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů (
04:05- Medicopter 117 III (13)
04:55- Miláčci

13. 8. 2009
05.00 - Zahrada
je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.55 - Navštívenka
06.20 - Šikulové
06.30 - Sezamová angličtina
07.00 - Garfield a přátelé
07.25 - Let 29 (9/30)
07.45 - Hurá, škola!
08.00 - Vypůjčený táta
09.40 - Ovečka Shaun
09.50 - Kuchařská
pohotovost
10.20 - Přísně tajné prázdniny
11.45 - Film o filmu Na půdě
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Království divočiny:
13.35 - Mezi námi zvířaty
14.05 - Veselé příhody
z natáčení
14.40 - Mlčení krahujce (6/8)
15.30 - Jen procházka v parku
17.00 - Poslední vlak
z Gun Hillu
18.35 - Návštěva v ZOO 18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Křidýlko
nebo stehýnko?
21.50 - Čtyři svatby
a jeden pohřeb
23.50 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.55 - Případ
z Poodle Springs
01.40 - 13. komnata
Jitky Zelenohorské
02.05 - Svět gotiky v životě
a ve věčnosti
03.05 - Sólo pro
03.40 - Folklorika
04.05 - Kavárnička dříve
narozených
04.45 - Čtení na dobrou noc

Sobota
07:00- Neuvěřitelná
dobrodružství
Rudly
a Koumáka II (9)
07:25- Fresh Prince IV (11)
07:55- Přátelé X (3)
08:25- Autosalon
09:20- Knight Rider I (14)
10:20- Wolffův revír V
11:15- Policejní
vyjednavači (16)
12:10- Columbo
13:40- Drsňák Dudley
15:20- Neohlížej se
17:20- Můj táta je duch
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé X (4)
20:00- Nebezpečná rychlost
22:20- Křižovatka smrti
00:20- Tři do páru
02:00- Volejte Věštce
03:45- Inspektor Balko (22)
04:30- Inspektor Balko (23)

15. 8. 2009

05.00 - Kus dřeva
ze stromu
05.20 -Vizitky
českých
muzeí a galerií
05.00 - Hledám
05.30 - Štíty království
práci
05.25 - Sváteční
českého (8/10)
slovo
06.00 - Zlatý poklad R.Č.S.
05.30 - Správy STV
06.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
06.50 - Divnopis
08.30 - Panorama
07.00 - Utajená řeč
09.10 - Na stopě
peněz (7/13)
09.35 - Neznámí hrdinové
07.20 - Soukromá muzea
10.00 - Památky na prodej
07.30 - Osudové okamžiky
10.20 - Osudové okamžiky
07.50 - Panorama
10.40 - Noční jestřáb
08.30 - Zázračná planeta
11.05 - Království za koně
11.35 - AZ-kvíz
Mocné síly Země
12.00 - Bydlení je hra
09.25 - Folklorika
12.25 - Služby v našich
09.50 - Náš venkov
službách
10.10 - Za vesnickými
12.40 - Na plovárně
muzikanty
13.05 - Zapomenuté výpravy
10.40 - Hledání ztraceného
13.30 - Svět zvířat
času
13.50 - Pytlíkov
11.00 - Nanebevzetí
05:30
14.05 - Šikulové
Panny Marie
Bolek a Lolek
14.15 - Nová dobrodružství
12.00 - Neznámá Země
Černého Bleska (6/26) 05:40 Baby Looney Tunes
Svět podle Thora
14.45 - Sportovci světa
06:05 Admirál Bublina útočí
15.10 - Arnold Palmer
Heyerdahla
06:30 Spongebob
15.40 - Napříč světem
12.20 - Pětka v Pomeranči
v kalhotách (16)
16.05 - Kus dřeva ze stromu
letní sestřih
06:55 Lovec krokodýlů VI
16.20 - Vizitky českých muzeí
12.45 - Sabotáž
07:55 HOGO FOGO
16.30 - Nepohodlní
13.15 - Dresden Dolls:
09:00 Zlatíčka
16.45 - Hledači času
Live at the
17.05 - Rozhlédni se, člověče 10:10 Moji synové
14.20 - Kamera na cestách:
11:55 Zákon podle
17.25 - Dvaasedmdesát
Tobago
jmen české historie
Canterburyové (6)
15.10 - Architektura
17.40 - Géniové, blázni
12:50 Právě začínáme
pro vesmír
17.55 - City Folk 2008
14:25 Zbořené mosty
18.25 - Kosmopolis
16.00
Modrá
tajemství
16:25 Jako jed
18.55 - Zprávy v českém
16.55 - Po stopách
17:55
Babicovy
dobroty
znakovém jazyce
17.10 - O češtině
18:35 Koření
19.05 - Klíč
17.25 - Památky na prodej
19:30
Televizní
noviny
19.35 - Simpsonovi XVIII
17.40 - Příběhy domů
Sportovní noviny
20.00 - Zázračná planeta
18.00 - MS v atletice 2009
20.50 - Soul Deep (3/6)
Počasí
Německo
21.45 - Studio Kroměříž
20:00 Gejša
21.35 - Ozvěny Smetanovy
22.15 - Fresh Film Fest 2009 22:50 Planeta teror
Litomyšle 2009
22.30 - Události, komentáře
00:50 Detektiv Wilderová
22.05 - Alternativní kultura
00.00 - Ženský hlas
02:25
Novashopping
00.25 - Být Romem
23.00 - Fresh Film Fest 2009
02:45 Babicovy dobroty
01.25 - Hudební festival
23.10 - Noc s Andělem
03:10 Zlatíčka
Kutná Hora 1996
00.40 - Sunshine: Live
05:00 Novashopping
02.15 - F. Mendelssohn
01.25 - Soul Deep (3/6)
02.25 - Urbanita
02.15 - Sešli se...
03.00 - Hledám práci
03.15 - Kdo je kdo
03.20 - Po stopách
03.45 - Grotesky
03.35 - Golfmagazín
06:05- Párty
03.55 - Ladí neladí
03.55 - Co mám dělat, když...?
s kuchařem 04.50 - Památky na prodej
04.10 - Nepohodlní
06:35- X-Men:
05.10 - Příběhy domů
04.25 - Hledači času
Začátek IV (4)
04.45 - U nás v Evropě
05.25 - Banánové rybičky

06:25
- Teleshopping
06:35- Tutenstein II (1)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Deník zasloužilé
matky IV (7)
08:15- Přátelé X (2)
08:45- M*A*S*H (162)
09:15- Policie - New York IX
10:10- Případ pro Sam IV (3)
11:05- To je vražda,
napsala IX (21)
12:05- Drzá Jordan IV (16)
13:00- Deník zasloužilé
matky IV (8)
13:30- Sabrina mladá čarodějnice VII
14:00- Čarodějky V (4)
14:55- Chirurgové II (35)
15:50- Nejhorší zrada
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé X (3)
20:00- Angelika a sultán
22:05- Smrtonosná zbraň 2
00:10- Drak přichází
01:55- Volejte Věštce
03:35- Medicopter 117 IV (1)
04:25- Trní

14. 8. 2009
HOGO FOGO
Senzibilšou
DO-RE-MI
Novashopping

06:05- Párty
s kuchařem
06:35- X-Men: Začátek IV (5)
07:00- Neuvěřitelná
dobrodružství
Rudly a Koumáka II
07:20- Oggy a škodíci
07:30- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:55- Přátelé X (4)
08:25- Hitlerovi muži I (3)
09:35- Svět 2009
10:10- Muž v hnědém obleku
12:05- Ta nejhledanější
v Mexiku
13:55- Všichni chtějí Papiho
15:35- Bohové musí být šílení
17:50- Jste to, co jíte
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé X (5)
20:00- Vraždy v Midsomeru
22:10- Havana
00:55- Birkenau
02:30- Volejte Věštce
04:10- Dvojí nasazení (11)

01:55
02:50
04:05
05:00

16. 8. 2009

05.55 - Nedělní ráno
06.50 - Správy STV
07.15 - City Folk
Lisabon
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.40 - Alternativní kultura
09.35 - Česko jedna báseň
09.45 - Čtenářský deník...
10.00 - Retro Prague 2009
10.25 - Film 2009
10.50 - Exit 316: Zklamání
11.10 - Mýty a fakta historie:
Mata Hari:
12.00 - Bohuslav Martinů:
Kytice
12.45 - Otvírání studánek
13.05 - Otvírání studánek
13.25 - B. Martinů: Koncert
č. 2 pro
klavír a orchestr
13.50 - B. Martinů: Špalíček
13.55 - B. Martinů:
06:00
Kolombína tančí
Království
14.00 - POP ART
surikat II (4)
14.45 - Svět umění:
06:20 Kamarádi z lesa
Dějiny psané
06:55 Bolek a Lolek (59)
americkým filmem
07:05 Baby Looney Tunes
07:30 Spongebob v kalhotách 15.35 - Světci a svědci
15.50 - Znamení a rituály
08:00 Paní Zima
16.05 - Podezření
09:05 XXL
10:50 Vinnetou
17.40 - Poklady světa
a míšenka Apanači
18.00 - MS v atletice 2009
12:35 Unesený (7)
Německo
13:30 Moto GP 21.55 - Fresh Film Fest 2009
Velká cena ČR
22.05 - Na plovárně
15:05 Zelený svět
s Václavem Koubkem
17:40 Rady ptáka Loskutáka
22.30 - Střípky vzpomínek
18:40 Kriminálka
00.05 - Nigel Kennedy:
Las Vegas II (17)
19:30 Televizní noviny
The Blue Note
Sportovní noviny
01.05 - Studio B
Počasí
01.45 - Čétéčko
20:00 Chalupáři (9)
02.05 - Kamera na cestách:
21:05 Mr. GS
Psi hyenoví
21:35 Policajti na baterky
02.55 - Podzemní Čechy )
23:20 Velmi nebezpečné
03.25 - Krásný ztráty
známosti 3
03.55 - Hvězdy jazzového
00:50 Báječní lidé (6)
01:35 Novashopping
nebe

05.00 - Co mám dělat,
když...?
05.15 - Postřehy
odjinud
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Navštívenka
06.25 - Ve dvou se
to lépe táhne (7/13)
06.30 - Borůvka a Kvítko
06.40 - Pět draků vodáků
06.50 - Ferda (16/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Obyčejná koňská
historie (4/6)
08.00 - Teď vedou, babička
s dědou
08.05 - Animované písničky:
08.08 - To musíš vidět:
08.15 - Animované písničky:
08.20 - Rybářská školička
08.25 - Růžový květ
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.25 - Objektiv
10.55 - Eliška a její rod (5/7)
12.00 - Otázky
Václava Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Janek nad Janky
14.10 - Cesty víry
14.30 - Křesťanský magazín
14.45 - Sváteční slovo
14.50 - Film o filmu Veni,
vidi, vici
15.10 - Výdělečné ženy
16.35 - Podzemní Čechy II
17.05 - Čétéčko
17.25 - Území bílých králů
18.15 - Škola Na Výsluní
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Nuda v Brně
21.50 - Losování Sportky
a Šance
21.55 - Foylova válka IV (7/7)
23.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.40 - Mrtví jako já (11/14)
00.25 - Svět umění
01.15 - Uvolněte se, prosím
02.00 - Na cestě po Jizerských
horách
02.25 - Horizont života
03.00 - Otázky Václava
Moravce 1. část
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

TV program
10. srpna 2009
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10. srpna 2009
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ZÁJEMCI
O PLOŠNOU
INZERCI
VOLEJTE
NA ČÍSLO
608 022 023
NEBO
PIŠTE NA
EMAIL
pvbila@seznam.cz
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SPORT Táhneme na hokej
Událost týdne

První trénink na ledě viděla asi sedmdesátka fanoušků
Vzhůru na další stovku
100 let se 14. srpna 2009 dožívá zakladatel fotbalového klubu Horácké
Sparty (v roce 1932) Otinovsi pan
Matěj Voráč. Stávající fotbalisté,
výbor fotbalového oddílu i redakce
Prostějovského Večerníku mu ke
krásnému životnímu jubileu přejí
hodně zdraví a spokojenosti do další
stovky let.

Číslo týdne

2.
místo a tím pádem stříbrnou medaili z Mistrovství světa tenistů
a tenistek do 14 let konaném v Prostějově si odvážejí dívky
České republiky.

Více čtěte na straně 24

Barometr týdne
Tenisté a tenistky ČR do 14 let

Dívky svým stříbrem a chlapci konečným 4. míste na MS
určitě nezklamali a dali zapomenout na loňské zklamání.
Jen tak dál!

Sokol Drahany

Fotbalisté Drahan si nechali v prestižním derby Drahanské
vrchoviny nasázet od kladeckých 6 „fíků“ v úvodním kole
IV. třídy OFS. To byla ale nadílka!

E-MAILOVÁ ADRESA PRO VŠECHNY
SPORTOVNÍ PŘÍZNIVCE:

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

Loni touto dobou
všichni s napětím
sledovali, jak se nakonec vyvine situace
kolem
hokejového oddílu,
neboť Jestřábi měli
brány zimního stadionu zavřeny díky prapodivnému
hospodaření bývalého vedení v
čele s předsedou Bartoškem.
Ve středu 6. srpna čtvrt hodiny
před sedmnáctou hodinou, kdo
přišel na zimní stadion v Prostějově, si mohl pomalu připadat
jako na zahajovacím tréninku
zámořské NHL. Na naše poměry
jev vskutku neobvyklý, ale jak je
vidět, ne nemožný. Asi sedmdesátka hokejových nadšenců prokázala, jak moc už se nemůže
dočkat nového ročníku 2. hokejové ligy a našla si cestu na první
trénink hokejistů na ledě.
Řada hokejistů spolu s trenérem
Flašarem asi nemohla věřit svým
očím, když vyjela poprvé letos k
tréninku na ledě. V hledišti byla

rozeseta necelá
stovka věrných
fanoušků, kteří si
tento okamžik
nenechali ujít. Na
svém obvyklém
místě nechyběl
ani kotel, čítající
asi třicet fandů, kteří si na začátku
zazpívali několik chorálů.
Povzbuzeni zájmem lidí a po makačce na suchu si Jestřábi svůj
první trénink opravdu užívali.
Trénink byl rozdělený do dvou
částí. V prvních pětačtyřiceti minutách se prostějovští hokejisté,
rozdělení do čtyř pětek v rozlišených červených, černých, zelených a bílých dresech, věnovali
převážně bruslařským dovednostem. Po krátké pauze, ve které
došlo na úpravu ledu, se na led
vrátili a druhou třičtvrtěhodinku
už se zaměřili na nácvik herních Konečně na ledě. Hokejoví Jestřábi si minulou středu odpoledne poprvé vyzkoušeli led na zimním stadionu.
situací až dospěli k závěrečnému
báčku.
doval. Po necelých dvou hodi- jistotou potvrdit, že hokejisté pomalu trousit do kabin. První
Večerník si tuto událost nenechal nách opravdu pořádné zabíračky, přítomní na ledě do toho opravdu trénink na ledě mají Jestřábi za
také ujít a celý trénink bedlivě sle- kdy většina přihlížejících mohla s dali maximum, se Jestřábi začali sebou.
-pez-

Orli zahájí přípravu 10. srpna
Od tohoto týdne už budou prostějovští basketbalisté pod vedením trenéra Bálinta nabírat
fyzické síly a herní dovednosti.
To však vedení klubu nebrání
v tom, aby se stále neohlíželo
po hráčích, kteří by posílili jejich celek před nadcházející
sezónou Mattoni NBL. Vedení
prostějovského celku se v posledním týdnu podařily dva
solidní úlovky. Na Hanou přichází další dva podkošoví
hráči.
Jedním z nových mužů je Aleš
Chán, který převážnou část své
hráčské kariéry strávil v mistrov-

ském týmu ČEZ Basketball
Nymburk. V polabském týmu ale
nedostával takovou porci minut,
jakou by si představoval, a proto
se dohodnul s úřadujícím mistrem na vykoupení ze smlouvy a
rozhodnul se zkusit štěstí v jiném
týmu. Protože byl zájem oboustranný, došlo velice rychle k dohodě a v nadcházející sezóně tak
bude tento 215cm vysoký podkošový hráč nastupovat v našich
barvách.
Aleš Chán je hráč, který je i navzdory své výšce poměrně dynamickým hráčem. Dobře se pohybuje v útoku i v obraně a často se

zapojuje do rychlých protiútoků.
Pod oběma koši dobře využívá
svoji hmotnost, díky které na
obranné polovině útočícím
hráčům jejich práci hodně znepříjemňuje a v útoku se dokáže
protlačit až do bezprostřední blízkosti koše. Právě díky Alešovi a
jeho proporcím by se nám mělo
podařit dostat hru více pod koš a
méně spoléhat na perimetr, který
nás v poslední sezóně výrazně
držel. Na závěr bychom taky neměli zapomenout na fakt, že díky
své výšce je Aleš solidním blokařem a smečařem.
(Dokončení na str. 20)

Dva prostějovští boxeři jedou na Mistrovství Evropy
Boxeři DTJ na interligu i do Kosova
Už jen necelý týden zbývá do
odjezdu českých juniorských
boxerů na mistrovství Evropy,
které pak následně začíná od 18.
srpna v Polsku. Mezi želízky v
ohni budou i dva prostějovští
boxeři, ve váze do 60 kg Miroslav Šerban, kterého v tandemu
doplní jeho oddílový kolega

Marek Chmela ve váze do 91
kg.
„Kluci v úterý jedou na závěrečné soustředění do Ruska a pak už
poputují do Polska. Pojede tam s
nimi i Vardan Besaljan, kterého o
čtrnáct později čeká účast na mistrovství světa v italském Miláně, a
doufám, že vše vyjde i s účastí

Petra Novotného,“ přiblížil nám
trenér boxerů Radek Křížek.
Příliš moc radosti mu nepřineslo
rozhodnutí o účasti týmu z Kosova
v novém ročníku interligy. „Bude
nás čekat náročná cesta tam, naštěstí by to mělo být jen jednou,“
neskrýval mírné rozpaky Křížek.
Interligy se zúčastní pravděpo-

dobně 5 až 6 oddílů, které budou
boxovat systémem doma - venku,
zápasy budou zařazeny podle volných termínů v tuzemské boxerské soutěži.
-pezProstějovský Mirek Šerban už za
pár dní odjíždí na mistrovství juniorů do Polska.

Fotbalový podzim začal
O víkendu se rozběhl kolotoč fotbalových soutěží
První a druhá fotbalová liga měla
před uplynulým víkendem za sebou už odehraná kola, druhý srpnový víkend se rozeběhly i všechny ostatní soutěže pod patronací
Českomoravského fotbalového
svazu. Výjimkou nebyly ani soutěže Krajského fotbalového svazu
Olomouckého kraje a Okresního
fotbalového svazu Prostějovska.
Nejvýše postavení zástupci regionu, fotbalisté Protivanova a Konice, zahájili podzim v moravskoslezské divizi skupině D. Sokol
Protivanov cestoval na Vysočinu
změřit své síly s Velkým Meziříčím, Konice doma otvírala podzim s Boskovicemi. O soutěž níže
oba regionální týmy, Určice i Kralice, hrály své zápasy na hřištích
soupeřů. Určice zajížděly do Štítů,
Kralice čekal na úvod soutěže nováček z Bělotína.
V druhé nejvyšší krajské soutěži
nás reprezentuje dohromady pět
mužstev. V první víkendový den
si to v plumlovských Borkách
rozdali domácí fotbalisté v derby
regionu s Klenovicemi, Mostko-

Na úvod podzimu svedli spolu souboj o první body v I.B třídě městské celky Vrahovic a Hané Prostějov.

vice zajížděly do Dubu nad Moravou, Jesenec putoval k utkání na
hřiště nováčka do Kojetína. Poslední zástupce okresu Čechovice
si úvodní utkání ročníku s Náměští na Hané nechali na nedělní
odpoledne.
V 1. B třídě skupiněAsi to hned na
startu soutěže rozdají v městském
derby fotbalisté Vrahovic a Hané
Prostějov. Druhé regionální derby
je na pořadu v Nezamyslicích,
kde si to místní Haná rozdá s Kostelcem na Hané. O den později ve
stejnou hodinu odehrají svůj
zápas na hřišti v Nezamyslicích
fotbalisté Vrchoslavic, kteří hostí
Všechovice. Poslední zástupce
regionu, Sokol Pivín, si po porážce od Slavie bude chtít spravit
chuť v domácím utkání s celkem
Radslavic. Nezapomeňme ani na
fotbalisty Lipové, kteří jsou jako
jediný celek z Prostějovska zařazeni do skupiny B, kteří svůj fotbalový podzim otevřou v neděli
odpoledne utkáním na vlastním
hřišti s olomouckým předměstským celkem Černovíru. -pez-

Aleš Chán
Výška:
Váha:
Datum narození:
Pozice:
Národnost:

215 cm
120 Kg
1.9.1980
5 (pivot)
česká

Radoslaw Hyzy
Výška:
Váha:
Datum narození:
Pozice:
Národnost:

200 cm
97 Kg
8.2.1977
3/4 (křídlo/pivot)
polská

Sportovní tipy týdne
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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
OV
Byt
OV
OV
OV
OV
OV
Byt
OV

2+1
1+kk
1+1
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,Prostějov
5 000,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
9 000,Brněnská, Prostějov
10 900,-

Tel.:605 070 842
Tel.:604 665 206
Tel.:605 070 842
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
DB
OV
OV
DB
OV
OV
OV
DB
DB
OV
OV
DB
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
DB
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV

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

Moravská, Prostějov
info v RK
Karlov, Prostějov
790 000,Jana Zrzavého, Prostějov 830 000,Dolní, Prostějov
1 020 000,Západní, Prostějov
1 040 000,J. Zrzavého, Prostějov 1 040 000,Dolní, Prostějov
1 040 000,Krasická, Prostějov
1 074 000,Dolní, Prostějov
1 120 000,B. Šmerala, Prostějov 1 150 000,Rumunská, Prostějov
1 150 000,Krasická, Prostějov
1 150 000,Dolní, Prostějov
1 200 000,Tylova, Prostějov
1 440 000,Západní, Prostějov
1 450 000,Západní, Prostějov
1 480 000,Jezdecká, Prostějov
1 481 220,Václava Špály, Prostějov 1 525 000,Jezdecká, Prostějov
1 547 670,Moravská, Prostějov
1 600 000,Jezdecká, Prostějov
1 615 680,Jezdecká, Prostějov
1 615 680,B. Šmerala, Prostějov 1 649 000,Šlikova, Prostějov
1 650 000,Krasická, Prostějov
1 650 000,Jezdecká, Prostějov
1 700 250,Vojáč. nám., Prostějov 2 100 000,Jezdecká, Prostějov
2 353410,Vojáč. nám., Prostějov 2 390 000,sídl. E. Beneše, Prostějov 2 460 000,Krasická, Prostějov
2 540 000,-

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

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

Tel.:731 704 904

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,-

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,-

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
reals@volny.cz

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,-

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

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

Prostějov,ul.Hliníky
Pronájem baru s hernou, vhodné i jako obchod. 2 výlohy,plocha60m2+zázemí10m2.
Cena:Kč10.000,-/měsíc

SLEVA!

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

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

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. Sárka – DB, 55 m2, 4. patro, bez výtahu, plast.
okna
SLEVA!Kč890.000,2+1, Martinákova ul. – OV, 58 m2, 6. p., výtah, lodžie,
plast.okna,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+kka3+kk,Jezdeckául.–OV,novézkolaudovanébyty
odKč1.427.670,-

BYTY–PRONÁJEM:

1+kk,Waitovaul.–jenpro2-3studentky
Kč2.100,-/měsícvč.inkasa/1osoba
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+1,Miličovaul.
Kč8.500,-/měsícvč.inkasa
3+kk,Rejskovaul.
Kč8.000,-/měsíc+inkaso
3+1,Brněnskául.
Kč8.000,-+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,
možnost zařízení. RSP169 SLEVA100 000 Kč
NOVÁCENA:749000Kč
 2+1 – Šárka: družst./panel., 4.p./ze 4, byt v
rekonstr. domě s plast. okny, orientace východ –
sever,ihnedvolný. RSP339
NOVINKA:1100000Kč
 2,5+1 – Sídl. svobody: družst./panel., 1.p./ze 4,
prostornýbytsalkovnou,novoulodžiíaplast.okny
vrevitalizovanémdomě. RSP299
Cena:1150000Kč
 2+1-E.Beneše:družst./panel.,zvýš.přízemí/ze
4, zánovní kuch. linka, plast. okna, obklady, dlažby
apod.Krásný,prostornýaudržovanýbyt;poprodejivolný.RSP178
Cenakjednání:1150000Kč(možnásleva)
 2+1-B.Šmerala:družst./panel.,7.p./ze7,výtah,
v rekonstr. domě – plast. okna, zateplená fasáda. V
bytěšatnaavest.skříně.RSP89
Cena:1150000Kč
 2+1 – K. Svolinského: družst./panel. (možnost
převodudoos.vlastnictvíaplatbyhypotékou),2.p./
ze 4, výtah, vl. etážové topení, lodžie, vest. skříně a
komoravbytě,ihnedvolný.RSP29
SLEVA200000Kč-NOVÁCENA:1050000Kč
 2+1–Tylova:cihl./os.vlast.,3.p./ze3,vl.etážové
topení, plast. okna, klimatizace, plovoucí podlahy,
zděný sklep, velký balkon, ihned volný. RSP 189
Cena:1140000Kč
 2+1 - Brněnská: panel./os. vlast., 63 m2, zvýš.
přízemí/ze 4, plast. okna, v rekonstr. domě, ihned
volný.RSP428 Cena:1390000Kč
 3+1–Mozartova:družst./panel.,3.p./ze7,nový
výtah, v rekonstr. domě s plast. okny; byt po úpravách,vkrásnélokalitě.RSP279
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
SLEVA200000Kč
NOVÁCENA:1300000Kč
 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
NOVINKA:5500Kčvč.ink
1+1 – Sádky: cihl. byt v přízemí, vl. topení, ihned
volný
Cena:5500Kčvč.ink
1+1 – sídl. E. Beneše: nezařízený byt, s plast. okny,ihnedvolný
Cena:5800Kčvč.ink
2+1 – Rostislavova: krásný cihl. byt u centra po
rekonstrukci,svl.etážovýmtopenímaplast.okny,
volnýod10/09
Cena:7500Kčvč.ink
2+kk – Raisova: luxusní, část. zařízený cihl. s vl.
topením,ihnedknastěhování
Cena:9000Kčvč.ink
3+1 – Švýcarská: panel. byt s lodžií, ihned volný
Cena: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

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

NÁŠ TIP!

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:

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

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!

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

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

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

NOVINKA!

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 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

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

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

Byt 3+1 Francouzská, PV Tel.: 777 231 606
Osobní vl., panel po rekonstrukci, 2. patro.
Byt je po kompletní rekonstrukci. Ihned
volný.
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

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

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

Pronájem RD Bezručovo, PV Tel.: 777 851 606
Byt 2+1 v přízemí RD, velmi dobrý stav,
poblíž centra, k dispozici dvorek, sklep.
Naprosté soukromí.
Cena : 7.000,- Kč/měs. + ink.

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

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY

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

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

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.

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

BYTY PRONÁJEM:

1+1, n/c, Divišova, PV
1+1, Dolní, PV
1+1, Pujmanova, PV
2+1, z/c, Okružní, PV

7.000,- Kč/měs.vč.ink.
6.000,- Kč/měs. vč. ink.
5.700,- Kč/měs. vč. 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, zahrada 357 m2.
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 je po revitalizaci - zatepl. fasáda, plast. okna,
novéstupačky.Bytjevpůvodnímstavubezlodžie,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
Prostějov - pronájem bytu
1+1, 1. patro, výměra cca 40
m2, cena: 4.000,- Kč + inkaso/
měs., a pronájem 2+1, 1. patro, výměra cca 60 m2,
cena: 4.500,- Kč + inkaso/měs., oba byty ve zděném
domě, ul. Pod Kosířem, vlastní plyn. vytápění
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
Cena: 6.750,- Kč/měs. + ink.
místa ve dvoře.
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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.
SLEVA! 2 450 000,- 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
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

◘ 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

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 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
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 Šárka Po rekonstrukci. Cena 890.000Kč vč. nového zařízení.
T:739 322 895
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
4+1 centrum PV OV 120m2, terasa, zimní zahrada,
garáž. Cena 2.270.000Kč
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
RD 3+1 Služín dvůr, hosp. budovy, zahrada 1.000m2, u
lesa. Cena 1.050.000 Kč
T:732 285 189

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

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  
POSKYTUJEME KRÁTKODOBé
   
 
◘ Pronájem
bytu 1+kk po celkové rekonPŮJČKY OPROTi ZÁSTAVě NEMOVistrukci,1.P,výtah

DNŮ
  
  6 000Kč vč.ink. 
TOSTi. PENíZE DO
3 - 5 PRAC.

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



    
    

    

  
  



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 3.700.000Kč.
Tel.:606 922 838
BYTY

1+1, OV, Ant. Slavíčka, panel, 33m2, byt po
rekonstrukci.
Cena 790.000Kč.
1+1, DB, Dobrovského, panel, 38m2, byt původní stav.
Cena 790.000Kč.
2+1, OV, J.B. Pecky, cihla, 56m2, byt původní
stav.
Cena 1.170.000Kč.
2+1, OV, V. Špály, panel, 60m2, byt část. rekonstrukce.
Cena 1.000.000Kč.
3+1, OV, Šlikova, cihla, 75m2, byt část. rekonstrukce.
Cena 1.650.000Kč.
Tel.: 606 922 838
POZEMKY

* NOViNKA * Prodej oplocené zahrady v
Prostějovičkách o výměře 1454m2, na pozemku elektřina, jižní svah, možnost výstavby chaty.
Cena 220.000Kč.
* 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 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 1.050.000Kč 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
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
1+1 Tylova Nájem vč. ink. 6.000Kč
T:739 322 895
Nový 1+1 Krasická Nájem 5.000Kč + 1.500Kč ink.
T:739 322 895
1+1 Moravská Nájem 6.000Kč vč. ink.T:739 322 895
1+1 Zrzavého Lodžie Po celkové rek. Nájem vč. ink.
6.900Kč
T:739 322 895
2+1 Budovcova Po rekonstrukci 5.000Kč + 3.000Kč ink.
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

www.realitypolzer.cz



      
prostejov@
   
byty-gfb.cz

   
774 409
430
Hlaváčkovo nám.
3,   
 


nabízí
k prodeji


  
Prostějov, Tel.: 775
780
986
ZA 
LETNí
CENY:
  
 
Prostějov – Jezdecká
  
   Rodinné
 domy
 
se zahradou:
Křenůvky – dřevěná chata 2+1, koupelna, el. 220 V,
- poslední volné byty
    Stavba
 dokončena

    
 
lokální topidla na tuhá paliva, pozemek 300 m2, venPV 
Domamyslice
kovní posezení, v blízkosti les.
Cena 440
tis. Kč

 
    

4 680 000 Kč
   
     
Kralice
na 
Hané
     
4 300
000 
Kč
     
 
   
Senička
      
 
1 920 000 
Kč
Dobromilice - zavedený hostinec, 2x výčepní místnost,
     
sociální zařízení, kuchyňka, venkovní
posezení
se samo-     
Pěkné byty:


   3+1,
DB,

 n/H
statným sociálním zázemím a grilem, možnost pořádání
Němčice
zábav. Parkování v objektu, ale i
před. Cena 
1.680 tis. Kč   
   BEZBARiéROVÝ,
   75 m2
    
995 000 Kč
3+1, OV, K.Svolinského
cihla, 81 m2, část.rek.
2+kk
52m2
1.351.220,- Kč
Dobromilice – RD 4+1, cihla, rovná střecha, plastová
1 700 000 Kč
2+kk
65m2
1.427.670,- Kč
okna, tlak. kanalizace, garáž, dílna, altán, zahrada 660
3+1, OV, Dolní
2+kk
69m2
1.645.680,- Kč
m2, dvorek.
Cena 1.010 tis. Kč
panel, 71 m2, část. rek.
2+kk
72m2
1.580.250,- Kč
1 350 000 Kč
2+kk
85m2
2.122.110,- Kč
3+1, DB, Anglická
3+kk
89m2
2.233.410,- Kč

____________________________________________
panel, 76 m2, k rek.
Prostějov – RD 3+1, přízemní v řadové zástavbě, po
    
 
1 250 000
Kč
DOMY - prodej
částečné rekonstrukci, plast. okna, dvorek, zahrádka.
2,5+1,
OV, sídl.Svobody







2
Cena
2.700 tis.
Kč.
Želeč
, 1.450.000,- Kč

 řadový, 560m 
panel,
m2, část.
Kč 
 55

 rek.
2
,
1.498.000,Lešany
řadový,
560m
     
1 245 000 Kč
 
, 1.250.000,Kč     
Kostelec n/H
4+1, 180m2
2+kk, DB, Raisova
  


, 1.750.000,- Kč
Smržice
řadový, 170m2
cihla, 48 m2, po rekonstr.
      
Prodej RD 1+1 v Přemyslovicích, vhodný i jako
1 080 000 Kč
POZEMKY – prodej
chalupa, samostatně stojící, pozemek 443 m2, stodola,
2+1, OV, Na Hrázi
Čelechovice Na Hané výstavba RD, 2.750m2,
vjezd na zahradu.
Cena k jednání 380 tis. Kč
panel, 59 m2, ihned volný
490,- Kč/m2
995 000 Kč
Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice, Čechovice,
Kostelec na Hané
výstavba RD, 800m2,
Byty
Výměra
Cena
____________________________________________

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

Mobil: 777 619 939
Budoucí byty Prostějov - Drozdovice, různé
výměry, dispozice 2+kk až 3+kk, vlastní dvůr,
posezení, parkování.
Byty pronájem
1+kk PV E.Beneše, zařízen
5.900 Kč/m vč. en
1+1 PV Tylova, část. zařízen 6.400 Kč/m vč. en
2+1 PV Okružní, po rek., cihla 7.000 Kč/m + en
2+1 PV Okružní, po rek., cihla, zařízen
8.000 Kč/m + en
3+1 PV V.Ambrose, cihla,
8.500 Kč/m vč. en
3+1 PV Mozartova, po rek., zařízen
9.000 Kč/m vč. en
Byty prodej
1+1 OV, PV Okružní
790tis Kč
2+1 OV, PV Palackého, cihla
990tis Kč
3+1 OV, Palackého, po rek.
1.850tis Kč
3+1 OV, PV V. Ambrose 61m2, cihla 1.490tis Kč
3+1 DV, PV Šmeralova
1.350tis Kč
3+1 DV, PV A.Slavíčka
1.450tis Kč
3+1 OV, PV C. Boudy
1.590tis Kč
3+1 DV, PV, garáž, zahrada
2.200tis Kč
RD Kostelec na Hané, novostavba 5+1, garáž,
dílna, bazén.
2.550tis Kč
RD Přemyslovice. Po rek. 1+1.
950tis Kč
RD PV Čechovice, 3+1, 2 x 1+kk, pozemek
824m2.
3.190tis Kč
RD Němčice nad Hanou 3+1.
890tis Kč
RD Hrubčice, 2 x 3+1, garáž, po rek. 2.490tis Kč
RD Vyškov, 3+1.
2.650tis Kč
Zděná chata Maleny.
1.200tis Kč
Zděná chata Seč
690tis Kč
Zděná chata po rek. Lutotín
730tis Kč
Pozemek Domamyslice, 1426m2. 1450 Kč/m2
Pozemky Mostkovice – výměry cca 700 m2
Pronájem garáže, PV-Žeranovská a Vrahovice
Pronájem prodejny PV Svatoplukova 140m2.
19.500 Kč/m
Pronájem neb. Prostor PV Drozdovice 80m2
10tis Kč/m
Pronájem neb. Prostror PV Daliborka 6tis Kč/m

Mobil: 775 246 321
Byty pronájem

3+1 PV Sídl. Svobody, zařízen

7.300 Kč/m+en.

Byty prodej

1+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

      

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

Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz
www.reality-domino.cz
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T. G. Masaryka
30, 796
01 Prostějov (pasáž
Mika)
Tel.: 774506771, 774106771, 582330758
E-mail: vasereality-pv@vaserality-pv.cz
www.vasereality-pv.cz


 
    
VYKOUPíME VÁŠ BYT NEBO DŮM
PLATBA V HOTOVOSTi

   

www.cmreality.cz
    
    

    
   
   
  
  
     

Prodej RD 2,5+1, Slatinice, po kompletní rekonstrukci, doporučujeme.
Cena: 2.160.000,- Kč
Prodej Chaty 2+kk, Protivanov, okrasná zahrada 547 m2, vl.
studna, el., wc, parkování. Krásné prostředí. Cena: 530.000,- Kč
Prodej RD 4+1, Ohrozim, s vjezdem a zahradou, plocha pozemku 420 m2, po rekonstrukci, doporučujeme prohlídku. Cena
k jednání.
Cena: 1.600.000,- Kč
Prodej RD 4+1, Bedihošť, s vjezdem a zahradou, plocha pozemku 1036 m2
Cena: 1.300.000,- Kč
Byt 1+1, OV, 33 m2, lodžie, panel, PV – M. Pujmanové
Cena: 650. 000,- Kč
Byt 1+1, OV, 35 m2,panel, lodžie, PV–A. Slavíčka Cena: 730.000,- Kč
Byt1+1,OV,42m2, panel,lodžie,PV–Nahrázi Cena:780000,-Kč
Byt 1+1,OV, 39 m2, cihla, PV – Krasická Cena: 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
Cena: 1.550.000,- Kč
Byt 3+1,OV,76 m2, cihla, PV – Tylova Cena: 1.640.000,- Kč
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

  
    
       

         
       
     

RD 4+1
Ondratice
(2km od
Brodku u Pv)
Cihla. Rekonstrukce v 90. letech. Průjezd do dvora,
hosp. stavení, garáž, velká zahrada..
Krásné schodiště z modřínu. Kuch.
linka na míru ve dřevě, krb.
Cena 1.260.000Kč Tel.: 739 322 895



Alojzov a Mostkovice.

400,- Kč/m2
     
www.byty-gfb.cz
        
BYTY
–
prodej
     PV
– Šárka
2+1, 55m2, 1.195.000,- Kč

PV – Sídliště Svobody 3+1, 55m2, 1.140.000,- Kč
Byt 3+1, Dr., panel, po 
rekonstrukci,
Němčice
  
  
Kč
    
, 1.749.000,PV – Tylova
3+1, 76m2
Cena 1.099 tis. Kč
 

 
2+kk,
 42m2
Kč   
,
899.000,PV
– Hybešova
Byt 1+KK, OV, panel, v PV
Cena
635 tis. Kč
Byt 1+1, OV, panel, v PV  Cena
tis. Kč
799
 PV – Šárka
, 
690.000,-
Kč   
1+1, 32m2
Byt 1+1, Dr., panel, v PV
Cena 848 tis. Kč
     
Byt 1+KK, OV., panel v PV
Cena 899 tis. Kč
– pronájem
Byt 2+1, panel, Dr., PV Cena
999 tis. Kč

  BYTY

Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV Cena 1.000 tis. Kč
PV
– Žeranovská
2+1, 72m2, 7.999,- Kč/měs.


 
v PV 
Cena 1.100 tis.
Kč
Byt 2+1, OV, panel, pěkná lokalita,
PV – Blahoslavova 3+1, 92m2, 9.500,- Kč/měs.
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel,
v PV Cena
1.200 tis. Kč


 
PV - Komenského 2+1, 80m2, 8.000,- Kč/měs.
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
PV
Cena 1.260
tis. Kč
Byt 2+1, Dr., cihla, po rekonstrukci,
v
 
POPTÁVKY
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   Hledáme
  
pozemky
 k výstavbě
Byt 3+1, OVpanel, v PV
Cena 1.365 tis. Kč
RD
ve
Vrahovicích







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
Hledáme pro naše klienty
rodinné domy
Pěkný byt 3+1, v OV, panel, po rekonstrukci, v PV
      
Cena 1.470 tis. Kč
a byty v Prostějově a okolí.
    
Byt 3+1, OV, panel, po rek., v PV
Cena 1.699 tis. Kč
Hledáme pronájmy za rozumnou cenu
      
DALŠí NABíDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz
   v Prostějově
 a okolí
    
CHCETE PRODAT
NEBO PRONAJMOUT
    Kompletní
  nabídku
více než 
BYT Či DŮM?
200
realit
naleznete
na
našich
STAČí JEN ZAVOLAT A MY VÁS
RÁDi  

web stránkách www.pvireality.cz
NAVŠTíVíME A VŠE ZA VÁS ZAŘíDíME
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reality

reality
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Hledám pronájem bytu 1 + 1, 2 + 1 Prostějov. Spěchá ! 777 231 606.

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.

Hledám menší domek se zahrádkou i k rekonstrukci - kdekoliv na
Prostějovsku.
Platím
hotově.
Spěchám. 775 125 779.
Koupím chatu v okrese Prostějov
Seriózní jednání. Platím hotově. 774
851 606.
Koupím stavební pozemek s možností okamžité výstavby. Prostějov a okolí. 777 851 606.
Koupím rodinný dům v Prostějově s
menším pozemkem. Stav nerozhoduje. 777 231 606.
Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 775 125 779.
Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. Děkuji.
774 851 606.
Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoli na sídlišti v Prostějově. Cena max.
10.000 vč. inkasa.
777 851 606.
Sháním pozemek na stavbu RD, nejlépe v dostupných obcích poblíž dálnice
Olomouc – Vyškov. 777 231 606.
Hledám udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic,
Nové Dědiny aj. Částečná rekonstrukce možná. 775 125 779.
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 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.
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.
Pronajmu 2 + kk, max 2. osoby, nájem
4.500 Kč + ink/měs. Volejte po 16.00
hod. 776 863 766.
Pronajmu byt 2 + 1, 1 lodžie, 1 balkon,
koupelna s rohovou vanou, celkem 89
m2. Centrum Přerova. Volný ihned.
Tel.: 602 500 711.
Hledám menší nebytový prostor asi 30
m2 v Prostějově, vhodný ke zřízení
vzorkové prodejny, obchodu. RK
makléři nevolat! Tel.: 608 88 76 64.
Prodám byt 1 + 1 v OV, Cena 680.000
Kč. Tel.: 725 686 195.
Pronajmu byt 2 + kk, po rekonstrukci,
částečně vybavený. Tel.: 608 328 617.
Pronajmu nový byt 3 + 1 v PV, 92 m2,
cihla. 602 775 607.
Prodej RD 3 + 1, Nová Dědina, hosp.
stavení, velká zahrada, dvojgaráž.
Volný. Tel: 774 101 818, www.bytygfb.cz
Prodám byt 3 + 1 v Němčicích nad
Hanou, po rekonstrukci, cena dohodou. Kontakt: 736 51 32 61, ne RK!
Prodám pěkný DB 1 + 1 v klidné a žádané lokalitě E.Beneše. Nízké měs.
náklady. Letos lodžie, zateplení. Cena
880.000 Kč. Tel.: 775 905 191. Ne
RK!
Při prodeji Vaší nemovitosti okamžitě
vyplatíme zálohu až 500.000 Kč.
www.dobroreality.cz, tel.: 777 88 11
88.
Prodám byt 3 + 1, od podzimu 09, v
OV, Italská, 2. patro, rekonstruovaný,
70 m2. Cena 1.450.000 Kč. Tel.: 582
340 893, 603 387 397.
Pronajmu byt 3 + 1, Okružní, nízký
pronájem, 737 112 123.

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

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

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

Prodej bytu OV 1 + kk, 31 m2 + lodžie, pův. stav.,ul. M.Pujmanové, cena
520.000 Kč. T.: 604 821 332.

Pronajmu nový byt 1 + kk v
Mostkovicích. Tel.: 602 745 131.

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

Pronajmu byt 3,5 + 1 ve Vrahovicích.
Samostatný byt v RD. Volný od
1.9.2009. Nájem 6.000 Kč + Sipo.
Tel.: 608 056 786

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

Koupíme RD, do 1mil, do 10 km od
PV. Tel: 774 421 818.
Pronajmu byt 3 + 1, ul. Zrzavého, cena 6.500 Kč. Tel.: 603 954 246.
Prodej RD 4 + 1, Čelechovice Studenec, ZP 139m2, zahrada 143m2,
udržovaný. Ihned. Tel: 774 101 818,
www.byty-gfb.cz
Pronajmu byt 3 + kk blízko divadla v
Prostějově. Nájem 7.000 Kč/měs. +
inkaso. Kauce 1 měs. ve výši nájmu.
Kontakt: Molnár 606 312 009.
Prodej 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.
Pro lékaře hledáme zděný 2 + 1, balkon. Tel: 774 858 723.
Prodej hrubé stavby RD v
Dětkovicích, patrový 5 + kk, podsklepený. Tel: 774 101 818, www.bytygfb.cz
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 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.
Pronájem bytu v Kostelci na Hané: 3 +
1 – 8.500 Kč vč. ink., 2 + 1 – 7.500 Kč
vč. ink, 2 x 1 + 1 – 5.500 Kč vč. ink.
Byty nové, zařízené, kuch. linky. Tel.:
602 75 15 35.
Hledám chalupu/chatu v pěkném
prostředí u lesa. I SMS.
Pronajmu 3 nové luxusní byty, OV, 2 +
1, 80 m2, v cihlovém domě, Sportovní
ul., PV. Vl. topení, nová kuch. linka,
podlahy, koupelna. Celý dům je zateplen a po kompl. rek. Možnost využití
zahrady, sklepa, parkovací stání u domu. Nájem 9.000 Kč + ink. Dle dohody možno vybavit nábytkem. Tel.: 602
508 447. Nejsem RK!
Pronajmu 1 + 1 (3.700 Kč + 1.700 Kč
ink) a 2 + 1 (5.100 Kč + 2.200 Kč ink.),
po rekonstr., 4 km od PV, zahr., sklep,
internet, 777 11 89 11.
Prodám nadstandardně vybavený cihlový byt 3 + 1 v OV v centru města.
Tel.: 724 123 433.

Prodej bytu 3 + 1, PV - Krasice, OV/C,
98m2, novostavba, 2 garážová stání.
Tel. 774 101 818, www.byty-gfb.cz
Pronajmu byt 2 + 1 na Sídl. svobody.
Cena včetně inkasa 7.200 Kč měsíčně.
Tel.: 604 54 73 74.

Koupím RD do 15-ti km od
Prostějova cena do 1.600.000 Kč. I
SMS.

Prodej: řadový RD 6 + 1, Vrahovice,
klidná ulice, dvorek, zahrada, nutné
opravy. Cena 1.950.000 Kč. Tel.: 736
201 907.

Pronajmu byt 1 + 1, A.Slavíčka, cena
6.500 Kč vč. ink. Tel.: 773 099 085.

Pronájem 5. částečně vybavených
kanceláří v přízemí v blízkosti centra
města. Prostory jsou v domě pod samostatným uzavřením, měření energií
samostatné. Požadujeme pouze nekuřácký a tichý provoz v domě. Inf. na
mobil: 773 661 018.
Prodám 3 + 1, zděný, OV, 81 m2, lodžie, sklep, 1.p., výtah, vl. topení, nová fasáda, plast. okna, orientace J – Z,
Svolinského, PV. Cena dohodou.
Nutno vidět. Kontakt: 774 651 180.
Pronajmu 3 + 1 ve zvýš. přízemí na
E.Beneše. Levně. Volný ihned. Tel.:
777 619 554.

Pronájem zařízeného 2 + 1 v RD v
Seloutkách. Cena 6.000 Kč/měs. vč.
inkasa, tel. 773 689 221.

prodám
Prodám pšenici, 1q/300 Kč. Tel.: 607
971 192.
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
prodej broskví 15 – 20 Kč/kg
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Prodejna Ivka, Netušilova ul., připravila pro své zákazníky 20% slevu
na letní zdravotní vycházkovou obuv
na problémové nohy (výprodej letních zásob). Jedná se o obuv koženou a testovanou, velice pohodlnou
i ve větších velikostech. Dále je prodejna připravena na nový školní rok
(papuče, zdravotní tenisky, zdr. nazouváky, cvičky, botasky a dětské
ort. plátěnky) Kromě obuvy a kosmetiky jsme zavedli prodej molitanu,
drti a sedáků. Také v prodeji aktuální
DVD a časopisy.
Prodám starožitnou šatní skříň po
prababičce z 30. Let. Tel.: 603 445
601.
Prodám starší střešní tašky. Tel.: 773
099 085.
Prodám sedací soupravu + lednici
s mrazákem 200l, cena dohodou.
Tel.: 606 166 853 – volat dopoledne.

SLEVY
MODELŮ 2009
SUPERIOR
APACHE
STRATOS

poděkování
Poděkování do prostějovské
nemocnice a to jmenovitě
na chirurgickou ambulanci
Mudr.Vrbovi, sestrám
a na oddělení ARO JMENOVITĚ sestře Jitce Ohánkové
a MUDR.SPERKOVI za laskavý
a obětavý přístup k mému synovi
po dopravní nehodě.
Moc děkuji Valentová Pavlína.
Ráda bych chtěla poděkovat touto
cestou paní primáři Nevrlovi, panu
Dr. Prachařovi a všem sestrám za
vzornou péči, kterou mi věnovali.
MARKOVÁ Růžena

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.

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

DUCATI 999, r.v.05, 160.t,-

SUZUKI DL1000V-Strom, r.v.04,
122.t,-

YAMAHA TDM 850, r.v.92, 40.t,-

V Ě Š T Í R NA
BA STET

A TRIUM 1.patro

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

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

43-letý rozvedený, s vyřešenou minulostí, hledá maminku do 40 roků k
vážnému seznámení. Tel.: 737 432
697.

zvířata
Prodám štěňata angl. kokr. Odběr konec srpna. Tel.: 774 19 77 81.
Koupím fenu Německého ovčáka.
Tel.: 582 374 041.

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

oznámení

Přenechám k užívání pozemek v zahrádkářské kolonii u bývalé Vitany.
Cena dohodou. Tel. 775 694 415.
Podnikatel hledá ke koupi nemovitost
ke zřízení skladu s kancelářemi, nebo
pozemek k výstavbě skladu. Tel: 602
824 416.

Bydlení do 1.000.000,- Možné i na
splátky. Volejte: 777 88 11 88.

reality

Prodám družst. byt 3+1 Prostějovblízko centra, 72 m2. Cena 1.190.
000Kč. Tel.:728638112.Ne přes RK.

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

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

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

blahopřání

Pron. 1 + kk, 3.500 Kč, 776 41 96 34.
Pronajmeme nebytové prostory
180 m2. Vhodné na kanceláře, lehkou výrobu, prodejní plochu atd.
Ul. Svatoplukova. Možno dlouhodobý pronájem. Tel.: 602 74 33 34.

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

Prodám byt 1 + kk v os. vl. Tel.: 773
146 165.
Prodám cihlový byt 2 + 1, OV, ul.
Resslova PV, bez RK, tel.: 723 927
585.
Koupím byt v osobním vlastnictví 2
– 3 + 1 kdekoliv v Prostějově.
Děkuji. I SMS.
Prodám 1 + kk, 38 m2, kuch. linka,
spotřebiče, vestavěná skříň, balkon a
sklepní kóje. Ihned volný. Cena
1.100.000 Kč. Tel.: 775 709 407.

Dne 13.8.2009 se dožívá
krásného životního
jubilea 65. let
paní Zdeňka KYSELÁKOVÁ
z Čelčic.
Hodně zdravíčka do dalších
prožitých let přeje dcera Iveta
a vnuci Tom a Míša.

Dne 16.8.2009 oslaví naše
drahá maminka
paní Věra CHROUSTOVÁ
krásných 90. let.
Do dalších let hodně zdraví,
klidu, pohody a Božího
požehnání přejí dcery s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

Dokončení
řádkové inzerce
na straně 20.

10. srpna 2009

Fotbal Extra

Moravskoslezská divize, skupina „D“

Divizní celky Konice a Protivanova

2009/2010 4. DÍL o víkendu zahájily podzim

V minulém vydání Večerníku jsme pokračovali v našem předsezonním seriálu o okresních fotbalových soutěžích Prostějovska a
zástupcích regionu ve vyšších soutěžích. Ve 3. díle jsme vám představili dva zástupce prostějovského regionu v nejvyšší krajské soutěži, mužstva Kralic a Určic, obsáhleji jsme se věnovali také účastníkům 1. A třídy skupiny B - celkům Plumlova, Mostkovic, Jesence
a ...Čechovic s Klenovicemi, které se nešťastně díky chybičce v
ukládání do tiskárny na stránku minulý týden nedostaly. Čechovicím a Klenovicím se tímto omlouváme, ale nemusí mít obavy, že se
čtenáři o jejich přípravě na start nového ročníku, který právě o
právě skončeném víkendu začal, nedočtou. Novinky z Čechovic a
Klenovic si můžete přečíst v tomto vydání na straně 21.
Dnes si napíšeme nejprve o dvou nejvýše postavených zástupcích
Prostějovska ve fotbalových soutěžích řízených Českomoravským
fotbalovým svazem, účastnících moravskoslezské divize skupiny D
- týmech Sokola Konice a Sokola Protivanov. Na sousední stránce
se dočtete novinky z některých týmů nejvyšší okresní fotbalové
soutěže - 2. třídy OFS Prostějovska.
Příští týden zakončíme letní fotbalový speciál informacemi z nejnižší soutěže okresu IV. třídy, kde se budeme věnovat oběma skupinám.
Již vydané díly seriálu FOTBAL EXTRA:
1. díl
2. díl
3. díl
4. díl

20.7.
III. třída OFS
27.7.
I. B třída KFSO, skupina A
3.8.
I. A třída KFSO, skupina B
KFPO - Určice a Kralice
dnes II. třída OFS
MSFD - Konice a Protivanov
Další pokračování FOTBALu EXTRA

5. díl

17.8.

IV. třída OFS - obě skupiny

Na obsazení a počtu nejvýše
postavených fotbalových zástupců Prostějovska se pro ročník 2009-2010 nic nemění.
Prostějovský region budou
mezi šestnáctkou celků zařazených do čtvrté nejvyšší fotbalové soutěži organizované Českomoravským fotbalovým
svazem, moravskoslezskou divizí skupiny D, i nadále zastupovat celky ze západní části
okresu - Sokol Konice a Sokol
Protivanov.
Skupina D Moravskoslezské fotbalové divize změnila od uplynulého ročníku řadu mužstev na
startu nového ročníku. Mezi šest-

TIP VEČERNÍKU NA UMÍSTĚNÍ
MUŽSTEV REGIONU
V ROČNÍKU 2009/2010
8. Protivanov
11. Konice

nácti oddíly najdeme z loňska
pouhých jedenáct týmů, které
stejnou soutěž hrály i na jaře, naopak v soutěži se objeví pět zcela
nových týmů. Vítěz soutěže, celek FK Šardice v soutěži zůstává,
neboť si z jistých důvodů nepřál
postoupit do Moravskoslezské
fotbalové ligy a tak toho využil
druhý celek uplynulého ročníku,
brněnský městský klub z Líšně,
který si tuto soutěž od podzimu
zahraje. Soutěž z důvodů výsledkových opustila mužstva Rájce a
Mohelnice, která se umístila na
15., respektive 16. místě, což pro
obě znamenalo sestup do krajských fotbalových přeborů. Z vyšší soutěže se pčesunul o úroveň
níže poslední celek Moravskoslezské fobalové ligy, rezerva ligového Slovácka.
Díky lokalitám, z kterých jednotlivé týmy nacházejí, došlo k částečnému přesunu některých oddílu mezi jednotlivými skupinami. Konice, ani Protivanov se na
podzim neutkají s celky Hulína a
Ždírce, naopak poznají nové sou-

peře z Rosic, Blanska, Pelhřimova a Uherského Brodu.
K favoritům před startem podzimu lze každopádně řadit obhájce
prvenství ze Šardic a rezervní celek Slovácka, který hrál ještě na jaře v moravskoslezské lize a jehož
první tým hraje letos nejvyšší českou soutěž. Neopomíjet bychom
neměli ani celky z Vyškova, Otrokovic a Třebíče, patřící v uplynulé
sezoně k týmům, které okupovaly
nejvyšší příčky.
Koničtí i protivanovští fotbalisté
skončili v poklidném středu tabulky a pravděpodobně by podobnými umístěními nepohrdli ani na
konci jara příští rok. Koničtí otevírali o víkendu soutěž domácím
utkáním s Boskovicemi, Protivanov zajížděl k těžkému utkání na
Vysočinu k utkání s Velkým Meziříčím.
Derby regionálních zástupců nabídne divákům až 14. kolo v první
polovině listopadu, kdy se oba celky utkají nejprve v Konici, odveta
se pak odehraje za dlouhých deset
měsíců v Protivanově.
-pez-

Kádr omladil, uvidíme jak to zvládneme
Sokol Protivanov

7. Protivanov

Sezona 2008/2009
30 11 6 13 35:36 39

V Protivanově mohli být především po jarních výkonech se sezónou nakonec spokojeni. Zisk sedmého místa vzhledem k síle soupeřů a trochu nevydařenému podzimu se jeví jako velice sympatický
výsledek. Uplynulá sezona ale musí být zapomenuta a zraky vedení
už musejí pohlížet na nový soutěžní ročník 2009-2010 (při čtení tohoto článku už měli protivanovští
fotbalisté za sebou zápas 1. kola na
hřišti ve Velkém Meziříčí).

Co si od nové sezony slibuje trenér
Protivanova Roman Sedláček?
„Jaro se nám opravdu vydařilo, ale
to už je za námi a my o víkendu
startujeme podzimní část. Přes léto
jsme zkoušeli mladíky, kteří
věkem skončili v dorostu 1. SK,
jedná se o velice nadějné fotbalisty,
uvidíme jak zvládnou přechod do
mužského fotbalu,“ nastínil k letní
přípravě Sedláček.
„Rádi bychom hráli střed tabulky
do 10. místa, primárním cílem je

udržení soutěže. Více napoví první
podzimní kola, máme docela těžký
los, kdy zajíždíme do Velkého Meziříčí, pak nás za týden čeká jeden z
favoritů soutěže ze Šardic,“ je si
vědom důležitosti startu do soutěže
protivanovský lodivod.
Mezi favority soutěže vidí loňského vítěze Šardice (sám nezná okolnosti, proč nakonec přenechali vyšší soutěž týmu z brněnské Líšně),
ambice na návrat do moravskoslezské ligy bude mít určitě rezervní
tým Slovácka, stejně jako hráči
Blanska. Podle mých informací
zbrojili také v Rousínově a Třebíči.
-pez-

2. třída OFS Prostějovska - Neznámými jsou mužstva Němčic a Olšan, soutěž bude vyrovnaná

MUŽSTVA MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE
SKUPINY D 2008/2009
1. 1. FC Slovácko B
2. FC Slovan Rosice
3. FS Napajedla
4. FRAMOZ Rousínov
5. Sokol Konice
6. FK Pelhřimov
7. FC Velké Meziříčí
8. FK Šardice
9. FK APOS Blansko
10. Sokol Protivanov
11. ČSK Uherský Brod
12. FC Forman Boskovice
13. Horácký fotbalový klub Třebíč
14. FK Rostex Vyškov
15. FC Žďas Žďár nad Sázavou
16. FC Viktoria Otrokovice

Šardice
Líšeň
Hulín
Třebíč
Vyškov
Otrokovice
Protivanov
Konice
Žďár n/S
V. Meziříčí
Rousínov
Napajedla
Boskovice
Ždírec n/D
Rájec
Mohelnice

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

21
21
16
14
13
12
11
11
10
9
10
8
8
8
7
7

5
5
8
9
8
7
6
5
8
9
5
9
7
6
7
4

4
4
6
7
9
11
13
14
12
12
15
13
15
16
16
19

66:26
63:24
58:25
42:23
45:34
49:40
35:36
46:67
48:56
38:48
33:39
36:53
29:53
29:45
32:51
33:62

Záložníci:
Pavel Mráček, Aleš Látal, Petr Dragon, Petr Poláček, Martin Vančura
Útočníci:
Michal Fabiánek, Marek Pořízka, David Rojka, Martin Dostál, Ondřej Dostál, Jakub Zachar

SOUPISKA SOKOLA KONICE PRO PODZIM 2009
Brankáři: Peter Kmecik (84), Kyr Tomáš (80)
Obránci: Michal Jurník (89), Petr Voral (81), Roman Penc (79), , Jaromír
Rus (77), Radek Řehák (80), Robert Šimek (85), Lukáš Heinz (90), Petr
Rajnoha (90),
Záložníci: David Macháček (81), Milan Michalčák (86), Pavel Křeček
(85), Tomáš Křeček (87), Jaromír Továrek (89), Martin Schon (89), David Špunda (85), Petr Coufal (88),
Útočníci: Martin Hlouš (87), Tomáš Machálek (90), Martin Liška (79)
Přišli: Tomáš Machálek (SK Prostějov – hostování), Lukáš Heinz (Tatran Litovel – hostování), Petr Rajnoha (Sigma Olomouc – hostování),
Ladislav Bláha (Sokol Určice –návrat z hostování), Peter Kmecik (Sigma Olomouc – hostování), Roman Penc (Horka nad Moravou – hostování), David Macháček (Sigma Olomouc – hostování), , Martin Schon
(FC Hvozd – hostování), Martin Liška (návrat z hostování FK Němčice),
Martin Hlouš (Sigma Olomouc – hostování), Radek Řehák (Sigma Olomouc – hostování), Robert Šimek (Sigma Olomouc – hostování,
Odchody: David Špunda (SK Sulko Zábřeh – ukončení hostování), Tomáš Režný (Sigma Olomouc – ukončení hostování), Adam Přikryl (FK
Chropyně – ukončení hostování), Milan Michalčák (Sigma Olomouc –
ukončení hostování), Jiří Kobylík (Sigma Olomouc – ukončení hostování), Miloš Navrátil (přechod do „B“ mužstva)

68
68
56
51
47
43
39
38
38
36
35
33
31
30
28
25

Odešli:
Tomáš Machálek, Viktor Valenta, Martin Valášek, Martin
Miesner, Leoš Pazdera
Přišli:
Jiří Vacek, Stanislav Šmíd, Ondřej Dostál, Jakub Zachar,
Michal Fabiánek, Martin Vančura, Marek Pořízka

Během léta opustilo Konici pět fotbalistů
Naším cílem je nemít záchranářské problémy
Sokol Konice

8. Konice

Sezona 2008/2009
30 11 5 14 46:67 38

Přehodnotit cíle budou muset ve fotbalové Konici. Kádr divizního mužstva opustilo pět fotbalistů a ne ledajakých. S Přikrylem, Režným a Kobylíkem opustilo tým rovných třicet
vstřelených gólů z šestačtyřiceti, mezi opory patřili také další „uprchlíci“
Michalčák a Švrček. „Samozřejmě
je to pro nás citelné oslabení a cíle budou asi jiné, než jsme měli loni,“ ví
dobře trenér Procházka.
Režný s Kobylíkem budou na podzim kopat za Šardice, Michalčák s
Přikrylem za Velké Losiny a Švrček

za Protivanov. Zkoušíme hlavně naše vlastní hráče,“ prozradil Procházka. Ladislav Blaha s Petrem Ullmannem hostovali loni v Určicích. „Oba
vypadají dobře, ale Ullmannovi neladí každodenní tréninky se zaměstnáním,“ naráží na další úskalí ProcházkaJaké jsou tedy ambice s kterými jdou koničtí do nového ročníku? „Vzhledem k výrazně
obměněnému kádru je náš cíl nemít
zachranářské problémy. Prioritou je
stabilizovat kádr, skloubit dravé
mládí se zkušenostmi starších hráčů,

předvádět pohledný fotbal a nemít
sestupové problémy,“ shrnul svým
pohledem nadcházející sezonu Karel
Procházka.
Na otázku, které celky favorizuje a
ktere budou hrat dole nám řekl: „Favority dle mého názoru budou Šardice, Rousínov a Třebíč. Co se týká
záchranářských problémů, tak tam se
bude točit stejně jako loni minimálně
šest týmů. Nikoho předem odepisovat si netroufám.“
Jaka byla příprava na sezonu, posily,
prestupy a odchody před novou divizní sezonou?
S přípravou jsme začali 7. července,
probíhala pouze v domácích podmínkách.
-pez-

ROZLOSOVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE - SKUPINA D PODZIM 2009
1. kolo 09.08.2009
Slovácko B -Vikt. Otrokovice,
Rosice - Žďár n Sáz., Napajedla Vyškov, Rousínov -Třebíč, Konice - Boskovice, Pelhřimov Uherský Brod,Velké Meziříčí Protivanov, Šardice - Blansko
2. kolo 16.08.2009
Vikt. Otrokovice - Blansko, Protivanov - Šardice, Uherský Brod
-Velké Meziříčí, Boskovice - Pelhřimov,Třebíč - Konice,Vyškov
- Rousínov, Žďár n Sáz. - Napajedla, Slovácko B - Rosice
3. kolo 23.08.2009
Rosice -Vikt. Otrokovice, Napajedla - Slovácko B, Rousínov Žďár n Sáz., Konice -Vyškov,
Pelhřimov -Třebíč,Velké Meziříčí - Boskovice, Šardice - Uherský Brod, Blansko -Protivanov
4. kolo 30.08.2009
Vikt. Otrokovice - Protivanov,

Uherský Brod - Blansko, Boskovice - Šardice,Třebíč -Velké Meziříčí,Vyškov - Pelhřimov, Žďár
n Sáz. - Konice, Slovácko B Rousínov, Rosice - Napajedla
15. kolo 02.09.2009
Šardice -Vikt. Otrokovice, Blansko -Velké Meziříčí, Protivanov
- Pelhřimov, Uherský Brod Konice,
Boskovice
Rousínov,Třebíč - Napajedla,Vyškov - Rosice, Žďár n Sáz.Slovácko B
5. kolo 06.09.2009
Napajedla -Vikt. Otrokovice,
Rousínov - Rosice, Konice - Slovácko B, Pelhřimov - Žďár n
Sáz.,Velké Meziříčí -Vyškov,
Šardice -Třebíč, Blansko - Boskovice, Protivanov - Uherský Brod
6. kolo 13.09.2009
Vikt. Otrokovice - Uherský Brod,
Boskovice - Protivanov,Třebíč -

Blansko,Vyškov - Šardice, Žďár
n Sáz. -Velké Meziříčí, Slovácko
B - Pelhřimov, Rosice - Konice,
Napajedla - Rousínov
7. kolo 20.09.2009
RousínovVikt.- Otrokovice, Konice - Napajedla, Pelhřimov Rosice,Velké Meziříčí - Slovácko B, Šardice - Žďár n Sáz., Blansko -Vyškov, Protivanov -Třebíč, Uherský Brod - Boskovice
8. kolo 27.09.2009
Vikt. Otrokovice - Boskovice,Třebíč
Uherský
Brod,Vyškov - Protivanov,
Žďár n Sáz. - Blansko, Slovácko
B - Šardice, Rosice -Velké Meziříčí, Napajedla - Pelhřimov, Rousínov - Konice
9. kolo 04.10.2009
Konice -Vikt. Otrokovice, Pelhřimov - Rousínov,Velké Meziříčí - Napajedla, Šardice - Rosice,

Blansko - Slovácko B, Protivanov - Žďár n Sáz., Uherský Brod
-Vyškov, Boskovice -Třebíč
10. kolo 11.10.2009
Vikt. Otrokovice -Třebíč,Vyškov
- Boskovice, Žďár n Sáz. - Uherský Brod, Slovácko B - Protivanov, Rosice - Blansko, Napajedla
- Šardice, Rousínov -Velké Meziříčí, Konice - Pelhřimov
11. kolo 18.10.2009
Pelhřimov -Vikt. Otrokovice,Velké Meziříčí - Konice, Šardice - Rousínov, Blansko - Napajedla, Protivanov - Rosice,
Uherský Brod - Slovácko B, Boskovice - Žďár n Sáz.,Třebíč -Vyškov
12. kolo 25.10.2009
Vikt. Otrokovice -Vyškov, Žďár
n Sáz. -Třebíč, Slovácko B - Boskovice, Rosice - Uherský Brod,
Napajedla - Protivanov, Rou-

Okresní král minulé sezony, celek Vrahovic, se posunul o patro
výš, kde bude měřit své síly nejen se zástupci prostějovského
regionu. O čtyři body za nimi
skončila rezerva Určic, na bronzovém stupínku se umístily
Držovice. Nejméně jednu sezonu si zahrají o soutěž níže fotbalisté z Výšovic, kteří nakonec
souboj o udržení prohráli o jeden bodík s celkem Dobromilic.
Před novou sezonou nejvyšší fotbalové soutěže Prostějovska Okresního fotbalového přeboru

už se týmy nemusejí obávat týmu
Vrahovic, který si v sobotu vyzkoušel vyšší soutěž hned úvodním městským derby s Hanou
Prostějov, ale neznámou pro ně
zůstane, alespoň do odehrátí několika prvních kol celek Němčic,
který se posunul místo Vrahovic
opačným směrem a bude tak nadcházející podzim hrát s okresními
rivaly.
Pokud bychom sledovali výměnu
z nižší soutěže, podle ohlasů z
místních trávníků, můžeme konstatovat, že sestupující celek

Výšovic nahradil sok z kategorie
těžkých, ambiciozní celek Olšan,
který bude chtít určitě potvrdit
svou loňskou pohodovou cestu 3.
třídou do vyšší soutěže. Po rozlučkovém rozstřelu s Vrahovicemi
na závěr jara (4:4) se budou o
umístění nahoře snažit i fotbalisté
Držovic.
Rezervy týmů z Čechovic, Konice, Protivanova a Určic budou během podzimu užívat na zkoušku i
hráče svých A týmů, takže o jejich
síle lze jen spekulovat. Na jaře se
rozehráli k výborným výkonům
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SESTAVA SOKOLA PROTIVANOV PRO PODZIM 2009:
Brankáři:
Jan Vítek,
Martin Juna
Obránci:
Lukáš Koláček, Lukáš Vala, Jiří Vacek, Vít Paszto,
Stanislav Šmíd

Dvě neznámé na úvod podzimu - Němčice a Olšany Nebereme nic jiného než umístění
hráči Otaslavic, uvidíme, zda je
letní pauza v jejich rozletu příliš
nepřibrzdila a budou pokračovat
v těchto výkonech i na podzim. Na
druhém pólu tabulky se na jaře pohybovaly Dobromilice, kterým
nakonec jeden bodík navíc pomohl k udržení se před sestupujícími
Výšovicemi.
Jaké ambice mohou týmy mít v této sezoně, jsme se mohli částečně
přesvědčit už o uplynulém víkendu, kdy byly všechny fotbalové
soutěže Prostějovska rozehrané.
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Konečná tabulka 2. třídy OFS Prostějovska 2008-2009

Konečná tabulka Moravskoslezské fotablové divize skupiny D 2008-2009
1.
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3.
4.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

18 - 19

sínov - Blansko, Konice - Šardice, Pelhřimov -Velké Meziříčí
13. kolo 01.11.2009
Velké Meziříčí -Vikt. Otrokovice,
Šardice - Pelhřimov, Blansko Konice, Protivanov - Rousínov,
Uherský Brod - Napajedla, Boskovice - Rosice,Třebíč - Slovácko
B,Vyškov - Žďár n Sáz.
14. kolo 08.11.2009
Vikt. Otrokovice - Žďár n Sáz.,
Slovácko B -Vyškov, Rosice Třebíč, Napajedla - Boskovice,
Rousínov - Uherský Brod, Konice - Protivanov, Pelhřimov Blansko,Velké Meziříčí - Šardice
16. kolo 15.11.2009
Vikt. Otrokovice - Slovácko B,
Žďár n Sáz. - Rosice,Vyškov - Napajedla,Třebíč - Rousínov, Boskovice - Konice, Uherský Brod - Pelhřimov, Protivanov -Velké Meziříčí, Blansko - Šardice

Vrahovice
Určice „B“
Držovice
Bedihošť
Konice „B“
Otaslavice
Hvozd
Brodek u Pv
Přemyslovice
Protivanov „B“
Zdětín
Čechovice „B“
Dobromilice
Výšovice

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

17
16
13
13
11
11
8
9
7
8
8
8
7
7

7
6
8
3
5
5
8
5
10
7
6
3
3
2

2
4
5
10
10
10
10
12
9
11
12
15
16
17

66:31
48:35
57:40
47:53
49:34
55:51
37:46
51:51
40:34
38:46
32:33
40:65
43:62
35:57

58
54
47
42
38
38
32
32
31
31
30
27
24
23

MUŽSTVA 2. TŘÍDY
OFS PROSTĚJOVSKA 2008/2009
1. FC Hvozd
2. TJ Sokol Protivanov "B"
3. TJ Sokol Brodek u Prostějova
4. Sokol Konice "B"
5. Sokol Přemyslovice
6. TJ Sokol Určice "B"
7. TJ Sokol Zdětín
8. Sokol Olšany
9. FC Dobromilice
10. TJ Sokol Držovice
11. TJ Sokol Čechovice "B"
12. FK Němčice nad Hanou
13. Sokol Bedihošť
14. Sokol Otaslavice

SOKOL ČECHOVICE "B" - FK NĚMČICE 3:1 (1:1)
ve druhé půli musel střídat
kvůli otevřené zlomenině malíčku.
Do poloviny první půle byl zápas
vyrovnaný, bez výrazných šancí,
ale ve 32.minutě se krásně trefil z
20 metrů do šibenice Petr Konevič a Čechovice vedli 1:0. O chvilku později však po chybě v domácí obraně bylo srovnáno. Rozhodnutí padlo na začátku druhé

Branky Čechovic B: Konevič, Chmelík, Holinka
Sestava Čechovic B: Pokorný - J. Antoníček, M. Bilík, L. Šťastný,
Vítek - Drešr, Chmelík, Konevič, Mach M.Horák, Hruda
Střídali :

Obručník (J.Antoníček ), Holinka (Pokorný)

Trenér :

Stanislav Bilík

Jedním ze čtrnácti týmů nejvyšší
okresní fotbalové soutěže je i celek z Konicka FC Hvozd. Ve
Hvozdě se netají před podzimním startem soutěže ambicemi
na místa nejpřednější. Přímo
jsme se zeptali trenéra mužstva
Rudolfa Švehly, co od týmu na
podzim očekává.
„Především bychom chtěli předvádět atraktivní, rychlou hru. Jasným
cílem je umístění v horní polovině
tabulky, pakliže budou k dispozici
všichni hráči a vyhnou se nám
zranění, je reálná šance skončit v
mezi prvními pěti týmy soutěže,“
neskrýval ambice hvozdecký
trenér.
Mezi favority soutěže by určitě přiřadil tým Konice B, která se nahoře drží již několikátým rokem, o
postup budou usilovat také Olšany.
„Velký pozor je třeba dát také na
tým Otaslavic, pokud budou předvádět stejný fotbal, jako v jarní části uplynulého ročníku, vyjmenoval

půle. Bořek Chmelík trefil krásně
druhou šibenici hostující branky a
Čechovičtí opět vedli 2:1. Bohužel v 65.minutě došlo ke zranění
brankáře Pokorného a do brány
musel Eda Drešr, který ale zápas
spolehlivě dochytal. Místo Pokorného šel do hry zkušený a Holinka, který po svém příchodu na
hřiště hned zpečetil výhru domácích. Stoper Němčic mu chtěl
dát před svým pokutovým územím "jesličky", ale Holinka jeho
úmysl vystihl a chybu brankově
potrestal. Další naše šance jsme už
nevyužili, po brance volala zejména ta, kterou měl útočný tandem Hruda - Horák a tak béčko
Čechovic zahájilo soutěž velmi
cennou výhrou 3:1, v Němčicích
mají naopak o čem přemýšlet.
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Soupiska FC Hvozd před startem ročníku 2009-2010
Brankář: Koutný Vít
Obránci: Vyroubal Ondřej, Pavlíček Miroslav, Kubica Martin, Vánský
Tomáš, Vařeka Vladimír, Koupil Zdeněk, Poles Jiří, Spáčil Libor
Záložníci: Bílý Josef, Grulich David, Vánský Jiří, Švec Miroslav, Procházka Karel, Mráček Lukáš, Huňka Pavel
Útočníci: Bílý Vojtěch, Grulich Petr, Kvapil Miroslav, Poles Luboš
Trenér: Švehla Rudolf
Příchody: Kvapil (návrat z hostování Sokol Konice), Vařeka (návrat z
hostování Sokol Luká)
Odchody: z týmu nikdo neodešel
adepty na přední příčky Švehla.
K průběhu přípravy na novou sezonu uvedl, že mužstvo začalo trénovat od 1.7., zpočátku 3krát, později
dva dny v týdnu. „Příprava byla obdobná jako v předcházejících letech, velký důraz byl kladen na fyzičku, se kterou jsme měli problémy v závěru loňského ročníku,
zhodnotil, na co se v tréninku zaměřil, trenér Švehla.

„Sehráli jsme několik přípravných
utkání, nejprve jsme 3:2 porazili
tým Kladek, účastníme se také poháru OFS, kde jsme v 1. kole porazili 1:0 sousední Přemyslovice a a
ve 2. kole doma rozdrtili 5:1 mužstvo Pivína. Finále si zahrajeme s
týmem Hané Prostějov. Hráli jsme
se také na turnaji v Mladči, kde
jsme obsadili celkové 3. místo,“
uzavřel Švehla. -vojtěch bílý, pez-

S vynikajícím zázemím chceme
přinášet divákům dobrý fotbal

Báječná sezóna.Olšany prošly uplynulým ročníkem 3. třídy jako nůž máslem a slavily postup. Podaří se jim navázat na
své výkony i na podzim ve II. třídě?
foto: Josef Zatloukal

Čechovická rezerva získala na úvod skalp Němčic
V úvodním utkání nové sezóny
čekal rezervní tým Čechovic loňský účastník I.B třídy, celek
Němčic nad Hanou. V základní
sestavě domácích nastoupilo 6
hráčů do 20 let a zápas se jim
podařil. V brance Čechovic nastoupil Pokorný, který se vrátil
z hostování v Mostkovicích a
bohužel na první zápas nebude
vzpomínat v dobrém, protože

v horních patrech tabulky, zní ze Hvozdu

Kde se zastaví? Fotbalový klub
Sokol Olšany na jaře třetí
třídou přímo prosvištěl a pro
nadcházející sezónu si vítězstvím v tabulce zajistil účast v
nejvyšší okresní fotbalové soutěži 2. třídě. Jako nováček soutěže má však smělé plány a
vzhledem k síle mužstva a
silnému ekonomickému zázemí celého olšanského klubu, by
nemusela být nejvyšší okresní
fotbalová soutěž cílovou metou.
Na to, jak vidí sílu svého mužstva
těsně před startem sezony jsme se
zeptali lodivoda olšanských fotbalistů Tomáše Hrdloviče.
Hodně se mluví o vašem suverénním tažení III. třídou minulou sezonu a ambicích mužstva,
které se může spolehnout na velmi kvalitní zázemí po ekonomické a hráčské stránce.
Funkcionáři se opravdu, snaží,
dělají pro klub maximum, to mohu jen potvrdit. Takové podmínky na táto soutěžní úrovni se hned
tak někde nevidí.
Na úvod soutěže se utkáte se Zdětínem. Co od zápasu očekáváte?
To příliš moc nezhodnotím, pro-

tože o soupeři téměř nic nevím.
Uvidí se až v samotném utkání.
Máme ale potíže se sestavou, Pepa Mucha je jako trenér Opavy B
v čase zápasu v pracovní kolizi,
nenastoupí ani Tomáš Gottwald
kvůli transfer kartě, dva další
hráči jsou momentálně mimo republiku.
Určitě pro vás bude důležitý
vstup do soutěže.
To bude pro nás další kámen úrazu. Trávník na domácím hřišti je
v současné době v rekonstrukci,
takže se musíme vyrovnat s tím,
že první čtyři zápasy odehrajeme
venku a jsme si dobře vědomi toho, že v domácích utkáních hrajeme daleko lépe.
Když se zeptám na kádr mužstva,
k jakým změnám došlo během léta?
Kádr zůstal pohromadě, nikdo z
týmu neodešel, naopak přišlo 6
nových hráčů, o kterých můžeme
mluvit jako o posilách.
S jakým umístění by jste byl na
konci sezony spokojen?
Zůstávám nohama na zemi, pokud se dostaneme do první šestice, nebudu to brát jako neúspěch.
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ROZLOSOVÁNÍ - II. třída OFS Prostějovska podzim 2009
II. třída 1.kolo - 09.08.2009
FC Hvozd -TJ Sokol Protivanov
"B",TJ Sokol Brodek u Prostějova
- Sokol Konice "B", Sokol Přemyslovice -TJ Sokol Určice "B",TJ
Sokol Zdětín - Sokol Olšany, FC
Dobromilice -TJ Sokol Držovice,TJ Sokol Čechovice "B" - FK
Němčice nad Hanou,
Sokol Bedihošť - Sokol Otaslavice
II. třída 2.kolo - 16.08.2009 16:30
(neděle)
Sokol Přemyslovice - FC Dobromilice, Sokol Konice "B" - Sokol
Bedihošť, FK Němčice nad Hanou - FC Hvozd,TJ Sokol Protivanov "B" -TJ Sokol Zdětín,TJ Sokol Držovice -TJ Sokol Brodek u
Prostějova, Sokol Otaslavice -TJ
Sokol Čechovice „B"(hřiště ČECHOVICE),TJ Sokol Určice "B" Sokol Olšany
II. třída 3.kolo - 23.08.2009 16:30
(neděle)
TJ Sokol Brodek u Prostějova Sokol Přemyslovice, FC Dobromilice -TJ Sokol Určice "B", Sokol Olšany -TJ Sokol Protivanov
"B" (hřiště PROTIVANOV), FC
Hvozd - Sokol Otaslavice ,TJ Sokol Zdětín - FK Němčice nad Hanou, Sokol Bedihošť -TJ Sokol
Držovice,TJ Sokol Čechovice "B"
- Sokol Konice "B"
4.kolo - 30.08.2009 16:30 (neděle)
FK Němčice nad Hanou - Sokol
Olšany, Sokol Přemyslovice - Sokol Bedihošť, Sokol Otaslavice TJ Sokol Zdětín (hřiště ZDĚTÍN),
FC Dobromilice -TJ Sokol Brodek
u Prostějova, Sokol Konice "B" FC Hvozd,TJ Sokol Držovice -TJ
Sokol Čechovice "B", TJ Sokol

Určice "B" -TJ Sokol Protivanov
"B"

vice "B",TJ Sokol Držovice -TJ
Sokol Protivanov "B"

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

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

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

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

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

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

8.kolo - 27.09.2009 15:30 (neděle)
Sokol Konice "B" - FK Němčice
nad Hanou, FC Dobromilice -TJ
Sokol Zdětín,TJ Sokol Brodek u
Prostějova - FC Hvozd, Sokol Přemyslovice - Sokol Olšany,TJ Sokol Určice "B" - Sokol Otaslavice,
Sokol Bedihošť -TJ Sokol Čecho-

12.kolo - 25.10.2009 14:30 (neděle)
TJ Sokol Brodek u Prostějova - FK
Němčice nad Hanou, FC Dobromilice - Sokol Otaslavice, FC

Hvozd -TJ Sokol Zdětín, Sokol
Přemyslovice - Sokol Konice
"B",TJ Sokol Určice "B" -TJ Sokol Držovice,TJ Sokol Čechovice
"B" - Sokol Olšany, Sokol Bedihošť -TJ Sokol Protivanov "B"
13.kolo - 01.11.2009 13:30 (neděle)
FK Němčice nad Hanou - Sokol
Bedihošť, Sokol Konice "B" - FC
Dobromilice, Sokol Otaslavice TJ Sokol Brodek u Prostějova (hřiště BRODEK U PV),TJ Sokol
Zdětín -TJ Sokol Určice "B",TJ
Sokol Protivanov "B" -TJ Sokol
Čechovice "B",TJ Sokol Držovice
- Sokol Přemyslovice, Sokol Olšany - FC Hvozd
14.kolo - 08.11.2009 13:30 (neděle)
FK Němčice nad Hanou -TJ Sokol
Čechovice "B",TJ Sokol Držovice
- FC Dobromilice,
TJ Sokol Určice "B" - Sokol Přemyslovice, Sokol Olšany -TJ Sokol Zdětín, Sokol Otaslavice - Sokol Bedihošť (hřiště OTASLAVICE), Sokol Konice "B" -TJ Sokol
Brodek u Prostějova,TJ Sokol
Protivanov "B" - FC Hvozd
15.kolo - 15.11.2009 13:00 (neděle)
FC Dobromilice - Sokol Přemyslovice,TJ Sokol Zdětín -TJ Sokol
Protivanov "B",TJ Sokol Čechovice "B" - Sokol Otaslavice (hřiště
OTASLAVICE),TJ Sokol Brodek
u Prostějova -TJ Sokol Držovice,
FC Hvozd - FK Němčice nad Hanou, Sokol Olšany -TJ Sokol Určice "B", Sokol Bedihošť - Sokol
Konice "B"

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

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.

Provádíme renovace niklovaných a
chromovaných dílů. Tel.: 602 792
729 6.00 – 14.00 hod.

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
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.
PŘIJMU truhláře pro výrobu z masívu, nejlépe na ŽL, popř. na HPP.
Tel.: 731 114 501.
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.
www.pracujizdomu.cz
Přijmeme kosmetičku. Tel.: 607 140
260.
www.domajob.cz
Hledám práci domů, nenáročnou.
Nabídněte. Kontakt: 736 51 32 61.
Hledám obchod. zástupce na prodej
chovat. potřeb, vlastní auto + ŽL.
Volat po 18.00 hodině. Tel.: 777 723
150.
Do studia Image hledám šikovné
ženy. Vše zaučím. Tel.: 728 081
984.
Přijmeme kadeřnici na pánské kadeřnictví s ŽL, 731 335 822.
Hledáme nové kolegy do Wellness
centra v Prostějově. Nadstandardní
výdělky, pružná pracovní doba.
Kompletně zaškolíme. Volejte ihned.
Spěchá. Tel.: 724 30 60 29
Přijmeme prodavačku pro pultovní
prodej na HPP i VPP, možno i brigádně. Otevírací doba od 5.30 hod.
Volejte po 9.00 hod. 776 044 417.
Přijmeme do trafiky na Určické ul.
brigádníka/ci (popř. důchodce) jen
na občasnou výpomoc (cca 1x týdně
a za dovolenou). Spolehlivost a důslednost podmínku, dohoda po celý
rok. Tel.: 603 445 601.
Přijmu na roznos brigádníka + benzín. Tel.: 733 655 714 pan Kaňa.
Přijmeme obsluhu do hospody.
Svědomitost, spolehlivost,
příjemné vystupování podmínkou.
Tel.: 774 345 889.

Vaše šance získat finanční nezávislost! Výdělek 200 € denně. Podmínka
PC+internet. Kontakt: 603 845 583
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
28 - letá velmi spolehlivá, komunikativní, flexibilní s ochotou se učit
novým věcem, hledá práci v administrativě nebo jako asistentka popř. obchodní zástupce. Tel: 777/654
646.
Hledám schopného člověka na pobočku do PV. Podmínka: komunikativnost, spolehlivost. Tel.: 774 090 444.

služby
PENÍZE RYCHLE
a bez poplatků
Tel.: 608 723 552, 605 453 062
www.pujcime-vam.cz
BEZKONKURENČNÍ NEBANKOVNÍ PŮJČKA BEZ POPLATKŮ A NAHLÍŽENÍ DO REGISTRŮ. TEL..: 775 972 354.
Provádíme veškeré zednické
práce, rekonstrukce bytových jader,
obklady, dlažby včetně zámkových.
Dále nabízíme pokládku plovoucích
podlah a po dohodě i jiné práce.
Kvalita a rozumná cena. Tel.: 604
524 666 , p. Rosička Jiří.
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.
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
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.

Snadná půjčka i pro lidi v registru, i
nezaměstnané. Na OP. Info 777 903
876.
Palírna OTASLAVICE přijímá objednávky na tel. 777 340 485 nebo
582 370 058 nonstop. Nabízíme tyto
služby - pěstitelské pálení - destilační
kolona 300 l destilační a rektifikační
kotel 220 l a 150 l dovoz kvasů, příprava kvasu, poradenství, měření cukernatosti, prodej destilátů, občerstvení, připojení k internetu zdarma.
Celková cena za pěstitelské pálení
jednoho litru absolutního alkoholu
/100%/: 230 Kč.

Že čas rány hojí, je jen pouhé
zdání, zůstane jen bolest
a tiché vzpomínání.

www.pracujdoma.cz
přes internet a telefon
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
PŮJČÍME 100 000 Kč všem s příjmem nad 8 000 Kč. Tel: 605 254 131.

Čas utíká a nevrací, co vzal.
Dne 11. srpna 2009
vzpomeneme 10. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Adolf ZAPLETAL
z Pěnčína.
Stále vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Stěhování bez pomoci zákazníka a
vyklízecí služby. Rychle, levně. Olomouc 733 302 541.

Dne 12. srpna 2009 uplynou
3. smutné roky, co nás navždy
opustila naše milovaná,
maminka, babička a prababička
paní Růžena MÜLLEROVÁ
z Vrbátek
(roz. Kubáková z Pěnčína).

Dne 14. srpna 2009
vzpomeneme první smutné
výročí úmrtí naší maminky
a babičky,
paní Marie POSPÍŠILOVÉ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.
Vlasta a Marie s rodinami.

VŠICHNI SLIBUJÍ,
MY PŮJČUJEME!
Rychlé jednání, hotovost
na účtu do 48 hodin.
Měsíční splátky
Tel.: 774 42 46 71.
Provádíme strojní čištění podlah
(haly, dílny, garáže, terasy atd.), autointeriérů, koberců a sedacích souprav. Milan Revay: 582 38 23 25,
604 43 93 02.
Potřebujete posekat zahradu?
Sečení i křovinořezem, zahradní
práce, osazování, pletí, hnojení, tvar.
živých plotů, zástřih a průklest keřů.
Rychle, kvalitně. Tel.: 737 867 950.
RYCHLÁ PŮJČKA
Bez poplatků a ručitele
10 až 100.000 Kč
Když ne u nás, tak nikde.
Přijmu spolupracovníky.
Tel.: 774 736 254.
Úklidové služby
- domácnosti
běžný úklid, sváteční úklid,
mytí oken, žehlení
- strojní čištění koberců
a čalounění
- bytové domy
- novostavby
- kanceláře
agentura Kopretina,
tel.774149221
www.akopretina.cz,
e-mail:
agenturakopretina@seznam.cz
SMS PŮJČKA
Zašlete SMS: PV, jméno, příjmení
rč, výši příjmu, kolik chcete
půjčit. Ozvu se Vám a řeknu,
zda mohu půjčit. OSVČ, důchodci
a zaměstnaní. 775 709 579.
BEZ POPLATKŮ.

reality
Prodám podezděnou chatu po kompletní rekonstrukci, pozemek 600
m2, u PV. Tel.: 724 337 984.

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

www.hubnete.cz/leto

Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343.

vzpomínáme

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

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.

Absolventa anglicko-českého gymnázia, držitelka Cambridge Certificate in advanced english a Ielts nabízí
doučování. 60 min. 200 Kč. Tel.: 721
206 697.
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Uzávěrka
řádkové
inzerce
je vždy
v pátek
v 10.00
hod.

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

Dne 9. září 2009 uplynulo
41. roků, co nás při tragické
nehodě opustil její syn
pan Vlastimil KŘEČEK.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera s rodinou.

Dnes 10. srpna 2009
by se dožila 100 let
paní Marie LOŠŤÁKOVÁ
z Určic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Rodina.

Jménem redakce se velmi
omlouváme za záměnu
fotografie pana
Václava Kovaříka
v minulém vydání.

Dne 16.8.2009 uplynulo
10. výročí smrti
paní Milady SADÍLKOVÉ
z Prostějova.
Vzpomíná manžel s rodinou.

Dne 11. srpna 2009
vzpomeneme
nedožitých 60. narozenin
pana Františka PIŇOSE
z Krumsína.
S láskou vzpomínají
manželka a děti.

Dne 10. srpna 2009
vzpomeneme 15. výročí
úmrtí naší drahé
maminky,
paní Zdeňky PLUSKALOVÉ
z Držovic.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera a syn s rodinami.

Zítra na zimáku Tipsport Cup
Nejen prostějovští Jestřábi už se
pilně připravují na novou sezonu.
Zatímco hokejisté Prostějova naskočili na led teprve minulý
týden, extraligové celky jsou na
ledě už poněkud delší dobu.
Brněnská Kometa, která se po
konci minulé sezony domluvila se Znojmem na odkupu extraligové licence a
potěšila tak tisícovky svých
fanoušků, svůj první přípravný zápas odehrála před
dvěma týdny, kdy si zajela do
Olomouce na zápas s Morou.
Kometa chtěla v derby potvrdit
oprávněnost účasti ve vyšší soutěži, což se jí nakonec podařilo a z
olomouckého ledu si odvezla výhru 3:1 v utkání hraném na 4 x 20
minut.

Minulý týden vstoupili brněnští hokejisté do letní hokejové soutěže Tipsport
Cup, ve které z loňska, tehdy ještě jako
prvoligoví, obhajují prvenství. Soupe-

ř e m
jim byl právě celek od kterého v letní
přestávce nejvyšší soutěž získali, tým
znojemských Orlů. Úvodní přípravné
utkání Orlů se od začátku hrálo ve
výborné atmosféře vytvářené oběma

tábory fanoušků, kteří už dlouho před
úvodním buly zaplnily tribuny Hostan
Arény. Přestože Kometa po první pauze se Znojmem prohrávala, nakonec
utkání otočila a radovala se z výhry 4:1
v prvním pohárovém zápase sezony.
Jelikož v brněnské hale Rondo
probíhá rekonstrukce před startem extraligy, hokejisté Komety odehrají domácí zápasy
Tipsport Cupu na vybraných
stadionech v okolních městech. Ke svému druhému pohárovému utkání si vybrali za svůj
azyl prostějovský zimní stadion, který dobře znají ze soubojů s domácím
týmem v zápasech 1. ligy. Soupeřem
jim bude další z moravských extraligových týmů, hokejisté Zlína. Utkání
se hraje zítra 11.8.2009 od 18 hodin.
-pez-

Orli zahájí přípravu 10. srpna

Na Hanou putují další dva hráči
(Dokončení ze str. 13)
Druhým hráčem, který míří na Hanou je
polský hráč Radoslaw Hyzy, který se v
pondělí podrobí zdravotním testům a
pokud jimi projde, bude mu nabídnuta
jednoroční smlouva. Radoslav Hyzy je
silový hráč na pozici křídla(3), ale
trenér Peter Bálint s ním počítá spíš na
pozici menšího podkošového hráče(4),
kterou tento bývalý polský reprezentant

umí taky velice dobře. Radoslawa provází pověst nelítostného bojovníka,
který se v osobních soubojích na hřišti
přímo vyžívá a má rád fyzický kontakt.
Jak už bylo zmíněno, dokáže hrát na pozici křídla nebo menšího podkošového
hráče. Ve své kariéře ale většinu času
bránil své protivníky na pozici menšího
podkošového hráče. Stejně jako předchozí prostějovské posily, které si trenér

Orlů Peter Bálint vybral je i Radoslaw
kvalitním obráncem, který svému soupeři nedá nic zadarmo. K nově příchozímu hráči bychom ještě měli dodat, že
dva roky v týmu Idea Slask Wroclaw
hrál s prostějovským rozehrávačem
Robertem Skibniewskim a jeden rok ve
stejném celku působil pod vedením
nymburského kouče Muliho Katzurina.

10. srpna 2009

Čechovice mají silný

základ v mládeži
Sokol Čechovice
11. Čechovice

Mužstvo TJ Sokol Čechovice
skončilo v tabulce I.A třídy skupiny B v rámci Olomouckého
kraje v uplynulém ročníku na 9.
místě. Po bohatších letech, kdy
okupovali horní příčky tabulky
se letos museli smířit s boji v
druhé polovině startovního pole.
Předseda fotbalového oddílu
Vlastimil Ráček hodnotí sezónu z
pohledu umístění
a bodového zisku A mužstva jako
průměrnou. „ Až do posledního
kola jsme se pohybovali v pásmu
sestupu a teprve po vítězství 5:2 v
posledním kole s Brodkem u Přerova jsme si mohli vydechnout a
nakonec jsme obsadili solidní
9.místo. Mírný ústup ze slávy byl
zapříčiněn několika důvody. První
velký důvod se odehrál hned před
začátkem sezóny, když odešel po
11 sezónách kapitán a kanonýr
týmu Petr Hodulák, který byl vždy
tahounem týmu, do Brodku u Prostějova,“ jmenoval jednu z příčin
konečného umístění Ráček.
„Druhým důvodem bylo množství zraněných a tím i úzký kádr a
proto jsme si museli vypomáhat v
závěru sezóny hráči z dorostu. A
třetím důvodem byla jarní střelecká nemohoucnost, dali jsme pouze 16 branek. Přes všechny tyto
potíže můžeme ale sezónu hodnotit vcelku pozitivně a věříme, že v
následující sezóně budeme hrát v
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Bude záležet na psychice
2009/2010 3. DÍL - dokončení našich mladých hráčů

té době vedoucí Troubky 3:0. Da- takže mimo výše úvedených to Po ukončení sezony 2008-

klidném středu tabulky,“ řekl nám
předseda oddílu Vlastimil Ráček.
Josef Sklenář, organizační pracovník Sokola Čechovice nám
zhodnotil uplynulou sezónu takto.
„Pod vedením Jaroslava Šťastného jsme měli vynikající vstup, po
prvních 2 podzimních kolech
jsme měli 6 bodů, skóre 6:0 a byli
jsme na 1.místě, potom však přišla
domácí prohra v derby s Mostkovicemi a začalo naše trápení. Bodovali jsme jen po těsných výhrách doma 1:0 s Lipovou a Klenovicemi. Po prohře 3:0 s Bělotínem, přišel asi náš nejlepší
zápas, kdy jsme porazili brankou
Dvořáka dosud neporažený Jesenec. Bohužel v dalších 6 zápasech
jsme bodovali pouze jednou a to
ve vítězném zápase s Lipníkem
4:1, jinak jsme 5 krát prohráli.“
Těsně před začátkem jarní části
došlo ke změně na trenérském postu, když Jaroslav Šťastný z pracovních důvodů u mužstva skončil a nahradil ho Jan Pešek a dále
u mužstva působil vedoucí Jaroslav Hejduk. Na hostování odešli
Tomáš Langr do Kostelce a Radek Brablec do Pivína. I jarní výsledky byly jako na houpačce. Na
úvod přišla smolná prohra s
Mostkovicemi a poté po pěkné
hře porazili z čela tabulky Opatovice. Následně ztratili body za remízu 1:1 v Lipové a ve vynikajícím domácím zápase „smetli“ v

2:1 branka : Bílý
3:1 branka : Obručník
1:3 branky : Petr Haluza 2, Prášil

hra 0:1 v derby s Plumlovem jim
zkomplikovala cestu za záchranou a teprve až vítězství 5:2 v posledním kole zajistilo 9.místo.
„Mezi opory našeho týmu patřili
tito hráči : Roman Švéda, Pavel
Gréza, Lukáš Mráček, Jaroslav
Vinklárek, Marek Začal, Lukáš
Dvořák, Radek Šteigl, Petr Kovařík a kapitán týmu Petr Bílý. Dále
byli do mužstva zabudováni dorostenci Bořek Chmelík a Petr
Haluza a zejména druhý jmenovaný se už začal gólově prosazovat,“ vyjmenoval Sklenář.
„V nové sezóně budeme opět
spoléhat na naše odchovance a
chceme, aby se začala postupně
zúročovat výborná práce trenéra
staršího dorostu Stanislava Bilíka
s asistentem Martinem Bilíkem a
vedoucím Karlem Hrudou a mladšího dorostu, který vedli Alois
Diviš, Milan Rybařík a Luboš Meixner. Do „B“ mužstva přechází 6
hráčů, kteří vyšli z dorosteneckého
týmu a předpokládáme, že jakmile si zvyknou na mužských fotbal,
začlení se do „A“ týmu. K béčku
se posouvá trenér Stanislav Bilík,
který zaručuje pevný tréninkový
proces a doufáme tedy, že i výsledky B mužstva budou podstatně lepší než v letošní sezóně, kdy se
mužstvo zachraňovalo,“ uzavřel
Sklenář.

Poděkování sponzorům
a trenérům

Závěrem mi dovolte poděkovat
za velkou pomoc vedení města
Prostějova a Olomouckého kraje
a dále mnohým malým sponzorům, kteří příspívají na naši činnost. Dále bych chtěl poděkovat
všem trenérům našich mužstev,

mladších žáků ( toto mužstvo dopadlo výsledkově nejlépe z našich
mužstev a kluci předváděli celou
sezónu vynikající fotbal ) to jsou
Jiří Jančík, Tomáš Dopita a Petr
Klimeš. U přípravek si poděkování zaslouží Ladislav Šmérek,
Karel Horák, Ladislav Stýskal,
Aleš Maděrka, Jiří Kalabis, Jaroslav Ohlídal a Petr Bílý. Velký dík
zaslouží za svoji práci i trenér
brankářů Vladimír Brablec.
A v neposlední řadě, mi dovolte
poděkovat všem členům výboru
a spolupracovníkům okolo čechovického fotbalu : Vlastimilu
Ráčkovi, Petru Klimešovi, Zdeňku Štastnému st., Zdeňku Šťastnému ml., Petru Fišarovi, Jiřímu
Kalabisovi, Jaroslavu Šťastnému, Stanislavu a Martinovi Bilikovým, Rostislavu Kaprálovi, Jaroslavu Hejdukovi, Zdeňkovi
Macharáčkovi, Janu Sedláčkovi
a mnohým dalším.

Hrát střed tabulky a zabudovat
hráče z dorostu

A jak vzhlíží v Čechovicích k
novému ročníku? „Chceme hrát
ve středu tabulky a postupně zabudovávat do mužstva hráče, kteří vyšli z dorostu, tzn. sázet na naše odchovance,“ sdělil nám pro
Večerník organizační pracovník
oddílu Josef Sklenář. Podle jeho
odhadu by on pasoval na favority
stejně jako loni silné celky Jesence a Opatovic. Ani v Čechovicích
před startem sezony nezahálí, příprava probíhá 3 krát týdně s odehraným víkendovým zápasem
(viz výsledky přípravných zápasů). „Ale zatím to není v době dovolených s účasti úplně ono, prostě jedná se o typické letní
příravné období,“ dodal Sklenář.

Městské derby ovládla Haná
Světlík se blýskl hned na úvod hattrickem
Sokol Vrahovice - Haná Prostějov 1:5 (1:2)

HLASY TRENÉRŮ

Branky: 9. Studený - 22., 26. a 59. Světlík, 67. Šindler, 74. Zbožínek
Rozhodčí: Donish - Požár, Dokart
ŽK: Zbožínek, Trnavský
Diváků: 250
Sestavy: (Vrahovice) Prachař - Kyselý, Nakládal, Tomeček,
Kreuz - Procházka, Tomeček, Smička, Šedivý (80. Vlkovský) Studený (68. Klíč), Dvořák. Trenér: Ladislav Krč
(Haná Prostějov) Pastyřík - Chum, Světlík, Ociepka, Šindler Mašík, Kolář M. (80. Jančiar), Vyskočil, Zbožínek (75. Ondráček) - Sedláček (2. Bartoš), Trnavský. Trenér: Dan Kolář

Daniel Kolář (hrající trenér Hané): „Výsledkově jsem spokojený, herně je pořád co zlepšovat. Ze začátku to byla taková oťukávaná, první gól jsme dostali po obrovském kiksu, ale postupem
času jsme využili slabin Vrahovic v obraně. Věděli jsme, že hrají na nakopávané míče bez zálohy nebo na standartky, podařilo se
nám je se štěstím ubránit a po třetím gólu jsme už kráčeli za výhrou.“
Ladislav Krč (trenér Vrahovic): „Podařilo se nám dát sice první gól, ale věděl jsem, že do konce utkání je ještě daleko. Budeme muset zapracovat na taktické stránce, protože v té jsme dnes
zcela propadli.“

Před velmi pěknou návštěvou
se obě mužstva zpočátku oťukávala, čekalo se na chybu
soupeře. Ta přišla v 9. minutě, kdy rozehrávku na
šířku obranou špatně adresoval stoper Hané Vyskočil, jeho přihrávku zachytil domácí Dvořák, který míč
přesně a rychle posadil na nohu Studenému a pro toho z
levé strany pokutového území už nebylo problémem překonat přízemní střelou vybíhajícího Pastyříka. Hra byla i nadále ospalá od obou
mužstev, ale po čtvrthodině
hry začala Haná pomalu přebírat iniciativu hlavně ve
středu pole a s ní přišly první
střely. Ve 20. minutě vyzkoušel Mašík koncentraci domácího gólmana z 20 metrů,
ten míč v poklidu chytil. O
dvě minuty později už ale domácí nevedli, neboť Trnavský šikovně uvolnil Světlíka a
ten podobnou střelou jako
domácí vyrovnal.
V 25. minutě střelec úvodní
branky zápasu po přiťuknutí
Dvořáka tvrdou střelou chtěl
vyzkoušet brankáře hostí, ale
mířil nad. O minutu později kopala Haná rohový kop, míč na
přední tyčce jeden z hostujících
hráčů nadzvedl na zadní tyčku,
kde ho hlavou vrátil Šindler na
malé vápno, kde se nacházel
Světlík a ze vzduchu nekom-

Na podzim doma v Němčicích

Sokol Klenovice
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lší body přišly ale až za důležitou jsou : u starších žáků Karel Vlach, 2009, kdy skončili jako no8. Klenovice
9 1 14 30:41 28 výhru v Nových Sadech 2:1. Pro- Lukáš Trajer a Vlastimil Ráček, u váček v tabulce na 10. místě se

Přípravné zápasy Čechovic:
17.7. Lipová – Čechovice
26.7. Slavonín – Čechovice
29.7. Lutín – Čechovice

Fotbal Extra

promisně do středu branky si
připsal druhou trefu v utkání.
Hned z následující akce mohlo
být vyrovnáno, když se domácí
Kyselý ocitl v obrovské šanci
sám před brankářem, ale míč

NAVŠTÍVILI JSME
stačil zneškodnit dobře vyběhnutý Pastyřík.
Po půlhodině hry si Trnavský
zády k brance zpracovával míč
od Šindlera, stačil vystřelit, ale
míč skončil vedle pravé tyčky.
Na konci první půle se o vyrovnání snažili domácí. Nejprve ve
40. minutě šel domácí Kreuz s
míčem od poloviny hřiště až do
šestnáctky, jeho střela však postrádala razanci. Minutu před
poločasem se Šedivý dostal k
míči, z levé strany uvnitř šestnáctky vystřelil, ale brankář
hostí jeho střelu bezpečně kryl.
Do šaten odcházela s jednogólovým náskokem Haná.
Ve druhé půlce se očekávaný
tlak Vrahovic nekonal, přesto
se v milimetrovém ofsajdu ocitl tři minuty po pauze Kreuz, jinak by postupoval sám na brankáře. Míč byl častěji na kopačkách hostujících hráčů, kteří
držením míče eliminovali snahy domácích o trvalejší nápor.
V 55. minutě si naběhl na hlavičku hostující Chum, jeho střela
však skončila vedla. O čtyři mi-

nuty později už mu jeho spoluhráč Světlík předvedl jak se
dávají branky, dostal se k odraženému míči, obhodil si i gólmana a pohodlně do prázdné
branky završil za necelou hodinu hattrick.
Haná v tuto dobu už pevně
držela otěže utkání ve svých rukou. Hráči si podrželi míč, dobře kombinovali po zemi a k tomu přidávali další šance. V 63.
minutě střídající Bartoš zkusil z
první po odraženém míči na
hranici pokutového území, ale
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mířil nad. Po technické střele
Trnavského zachránil domácí
Prachař své hráče od další pohromy a konečky prstů ji vytáhl na břevno, odražený míč se v
následné skrumáži před brankou už hráčům Hané do branky
uklidit nepodařilo.
Co nevyšlo Trnavskému střelou, si už lépe vynahradil dobrým prostrčením na Šindlera
mezi obránce, který ač tísněn
obráncem, si míč šikovně posunul a tvrdou střelou prostřeli
domácího brankáře, jenž si na
balon sice šáhl, ale v cestě do
branky mu nezabránil - 1:4.
Domácí trenér Krč pak vystřídal střelce jediné domácí
branky Studeného, po poznámkách k rozhodnutí rozhodčího
obdržel žlutou kartu hostující
Zbožínek.
Možná ho rozhodčí nabudil k
většímu úsilí, protože to, co kapitán hostí předvedl o pár minut
později se hned tak nevidí. Před
vápnem se vydal k sólu, zamotal si 3 obránce Vrahovic, poté
si pohrál i s gólmanem a s klidnou hlavou poslal míč do sítě.
Poslední čtvrthodinka se už jen
dohrávala, oba týmy si byly
vědomi stavu a tak po posledním hvizdu rozhodčího se mohli hostující hráči z Hané
Bomber utkání.V úvodním utkání usmívat, domácím nezbývá než
sezony si za necelou hodinku utkání se z tohoto utkání poučit a hlepřipsal na své konto hattrick útočník dět raději k utkání dalšího kola.
Hané Světlík.
-pez-

ziskem 32 bodů při vyrovnané
bilanci 9 výher a 10 porážek,
kdy se se soupeři v průběhu sezony rozešli 5 krát smírně a pasivním skóre 36:45 mohli být v
Klenovicích spokojeni, neboť
kolektiv tohoto družstva je velice mladý a nevyzrálý.
„Cílem letošní sezony je opět
udržet co nejlepší postavení a potvrdit, že i tenhle mladý kolektiv
chce co nejlépe reprezentovat
klenovickou kopanou. Myslím,
že každého hráče by mělo motivovat, co se v Klenovicích chystá - výstavba nových šaten, tělocvičny, regeneračního centra a k
tomu krásné hospůdky,“ nahlas
uvažoval trenér Cetkovský.
Klenovický celek však k obhájení minulosezónních výsledků

nebude mít snadnou pozici, neboť s celkem se rozloučilo několik klíčových hráčů. Co se týče
odchodů, ukončeno bylo hostování brankáře Tomáše Jozka
(Sokol Vrchoslavice). „Musím
pochválit a potvrdit jeho kvalitu
po celou jarní část soutěže,“ uvedl Cetkovský. „Dál odešla ikona
klenovické kopané Petr Škantár
(Sokol Němčice), musím mu
však poděkovat za příkladnou
reprezentaci oddílu. Jedná se o
hráče, který určitě bude rozdávat
své zkušennosti, které za celou
kariéru nasbíral.“ Aby toho s těmi odchody nebylo v Klenovicích málo, odchází také nejlepší
střelec Pavel Kubíček do Rakouska. „Myslel jsem, že zůstane a bude středový pilířem naší

Předběžná soupiska hráčů bez posil:
BRANKÁŘI: Jaroš Jiří, Horák Rostislav
OBRÁNCI: Gábor Martin, Cetkovský Tomáš, Sigmund Jan, Fialka Petr, Merda Ladislav, Šubrt Michal
ZÁLOŽNÍCI: Všianský Jan, Rozehnal Tomáš, Šimek Michal,
Cetkovský Radek, Suchánek Lukáš, Novák David, Zbožínek Tomáš
ÚTOČNÍCI: Přikryl Tomáš, Štěpánek Vladimír, Chytil Petr
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hry,“ posteskl si trenér. „Co se
týče posil, vše je ve fázi jednání.“
„Jak je z počtu odchodů patrné,
tyhle změny patrně velice oslabí
kvalitu hry Klenovic, ale musíme se s tím poprat a hrát každý
zápas s tím, že začátek každého
zápasu začíná 0:0. Tak kvalitní
hráče, kteří odešli, těžko někdo z
mladých hráčů nahradí,“ díval se
už směrem k podzimním bojům
Cetkovský. Kromě oslabení
kádru se v Klenovicích budou
muset na podzim vyrovnat ještě s
jednou nezáviděníhodnou situací, kdy celý program podzimu
odehrají kvůli rozsáhlé rekonstrukci šaten a okolních prostranství svá domácí utkání v azylu na
hřišti Němčic na Hané. Důležitá
bude psychika mladých hráčů
hned od začátku, jak se se stávající situací vyrovnají.
Co se týče ambic mužstev v jejich soutěži, myslí si domácí
trenér, že budou opět velice kvalitní družstva, která postoupila.
Jak Dub nad Moravou, tak i Kojetín, ale kvalitní podle něj bude
celá soutěž, neboť jde vidět, že
jsou to velice kvalitní mužstva.
„Těžko říct, jak se bude vývoj tabulky odvíjet, jen bych si přál,
abychom hráli kvalitní kopanou
a přilákali tak, co nejvíce diváků
na každý stadion, neboť pro to se
to vlastně hraje,“ uvedl na závěr.

Mládež Čechovic hraje v 10 týmech
Jak už jsme zmínili v článku o
mužích Čechovic, kteří hrají se
čtveřicí Plumlov, Klenovice,
Mostkovice a Jesenec druhou
nejvyšší krajskou soutěž 1. A
třídu skupinu B, tento oddíl jde
cestou vlastních odchovanců a
má vypracovaný systém mládežnických kategorií, od nejmenších žáčků v přípravkách ročníků 2002 a 2003 až po dorostenecké týmy celkem 7 týmů v různých soutěžích.
Jak to s mládeží v Čechovicích funguje jsme se zeptali jednoho z dlouholetých funkcionářů oddílu, Josefa Sklenáře, který nám čechovické
mládežnické týmy podrobně popsal.
„V oddíle máme 7 mládežnických
mužstev, 2 družstva dorostu v krajském přeboru, starší a mladší žáky
v I.třídě Olomouckého kraje a 3
družstva přípravky v krajském a
okresním přeboru,“ vyjmenoval na
úvod Sklenář.
„Starší dorost pod vedením zkušeného trenéra Stanislava Bilíka, s
asistentem Martinem Bilíkem a vedoucím mužstva Karlem Hrudou
úspěšně bojoval již třetím rokem v
krajském přeboru a opět bojoval o
čelní umístění. Mezi opory týmu
patřil kapitán Tomáš Bilík, Milan
Piták a František Kolečkář. Mladší
dorost měl na starosti trenérský tandem Alois Diviš a Milan Rybařík,
spolu s vedoucím mužstva Lubomírem Meixnerem. I jejich výledky byly velmi dobré a nakonec se tito mladíci umístili ve středu tabulky, Mezi nejlepší patřili Martin Řehulka, Milan Matoušek, Martin
Spálovský, Milan Rybařík a Luděk
Jáhl,“ shrnul Sklenář působení dorosteneckých celků.
„Žákovská družstva se vrátila po
několika letech do krajských soutěží. Družstvo starších žáků nastoupilo do krajské soutěže skoro ve
stejném složení jako hrávalo okresní přebor a přibylo několik nových
kluků, kteří začínali s fotbalem. Začátek sezóny se svěřencům trenéra
Jaroslava Hrubana a vedoucího
mužstva Vlastimilu Ráčkovi výsledkově celkem povedl, ale poté
nastal výkonnostní pokles,“ začal
Sklenář s hodnocením žáků. „V jarní části došlo kvůli pracovním povinnostem k výměně trenéra a žezla se chopil Karel Vlach, spolu s Lukášem Trajerem a vedocím Vlastimilem Ráčkem. Po špatném jarním
vstupu se mužstvo výsledkově i
herně zvedlo a konečné desáté místo odpovídalo možnostem mužstva. Jako opory tohoto mužstva byli
kluci, kteří odcházejí do dorostu a
to : Zelinka, Vlach, Judas a Palacký,“ pokračoval v hodnocení.
„Mužstvo mladších žáků trenéra Jiřího Jančíka a jeho asistentů To-

máše Dopity a Martina Blahouška,
a vedoucího Petra Klimeše, bylo
tvořeno převážně s kluků ročníku
1997, to je těch, kteří přicházeli do
žákovské kategorie z naší přípravky, která hraje krajský přebor. Družstvo bylo v průběhu sezóny doplněno o několik kluků z Vrahovic a
Držovic. Nicméně základ mužstva
spolu hraje přes pět let a na sehranosti to bylo znát. Hlavním cílem
uplynulé sezony byla adaptace
hráčů na velké hřiště, což se podařilo. Výsledkově i herně toto mužstvo předčilo naše očekávaní a od začátku se zařadilo mezi mužstva špice krajské soutěže. Bohužel jediný
zápas, který výsledkově nezvládlo,
byl ten poslední a v přímém souboji o druhé místo prohrálo s Chomoutovem, a při vyrovnanosti
soutěže skončili až na pátém místě.
Konečné umístění je ale velmi solidní s ohledem na to, že až do posledního kola jsme hráli o bednu.
Doma jsme ztratili pouze body za
podzimní prohru se suverénem
soutěže Kozlovicemi těsnou porážkou 1:2 a na jaře v remízovém
utkání 1:1 s Opatovicemi. Díky tomu, že toto mužstvo bylo tvořeno z
hráčů, kteří budou ještě v příští sezóně patřit mezi mladší žáky, měl
by tento celek patřit ke špici soutěže. Mezi nejlepší hráče patřili především střelci Přikryl, Hejduk, Kiška a kapitán Mareček,“ neskrýval
Sklenář optimismus před nadcházející sezonou.
A co se týká přípravek? „Přípravka
A byla složena z hráčů ročníku
1998 a 1999, toto mužstvo hrálo
krajský přebor a umístilo se ve středu tabulky. Svěřenci Karla Horáka,
Vladimíra Šmérka a Miroslava
Stískala získali několik cenných
výsledků i na turnajích. V červnu
zvítězili na turnaji O pohár obce
Určice a ve stejném měsíci skončili těsně pod medailovými stupni
(na 4.místě) v silně obsazeném
E.ON Cupu v Morkovicích. Nejlepším hráčem tohoto mužstva byl
kanonýr Jakub Ftačník, který v
krajském přeboru nastřílel 35 branek, mezi další opory patřili Josef
Janeček, Filip Halouzka, Kuba
Ovečka a brankáři Ondra Stískal a
Dominik Spurný, pokračoval če-

chovický patriot.
„B přípravka (na snímku) hrála
také krajský přebor, ale protože
družstvo bylo tvořeno z hráčů ročníků 2000 a 2001, nastupovali
jsme většinou proti o 2 roky starším
hráčům a to je v této věkové kategorii velmi znát, tudíž výsledky nebyly valné. Nicméně zde nešlo o
výsledky, ale aby se kluci naučili
hrát fotbal. Výsledky přišly až v halové sezóně, kde už se hoši rovnali
se stejně starými vrstevníky. Toto
mužstvo získalo několik třetích a
druhých míst a 2krát na turnajích
zvítězilo, když pohár za první místo si přivezli kluci ze Šternberka a
Litovle. Mezi tahouny týmu trenérů Aleše Maděrky a Josefa Sklenáře patřili : střelec Jirka Běhal, dále
Tomáš Batěk, Kuba Cigr, Pavel
Maděrka, Honza Sklenář, Jarda Synek, Kuba Páleník a Kuba Flajsar,“
dodal k druhému týmu přípravek.
„Přípravku C, naše nejmenší fotbalisty vedli Jiří Kalabis, Jaroslav
Ohlídal a Petr Bílý a benjamínci
hráli v loňské sezóně okresní soutěž minipřípravek. Toto mužstvo je
tvořeno z kluků ročníku 2002 a
2003. Celkově skončilo na čtvrtém
místě za mužstvy Konice a 1.SK A.
Dále se zúčastnilo několika halových a venkovních turnajů po celé
Moravě. Z těchto turnajů si dovezli i tři medailové umístění. Na těchto turnajích jsme měřili síly s přípravkami ligových mužstev jako
Slavie Praha, Sigma Olomouc,
SFC Opava, FC Karviná. Nejlepšími hráči byli střelec Michal
Ráček a brankář Kuba Jaroš, uzavřel vyčerpávajícím způsobem popis mládežnických týmů Josef
Sklenář.
„Našemu oddílu se podařilo díky
finanční podporě, kterou poskytla
Komise pro mládež a tělovýchovu
vedená Mgr. Michalem Müllerem
upořádat velký mládežnický turnaj
přípravek O pohár starosty města,
kterého se zúčastnilo 10 mužstev z
celé Moravy. Vítězem turnaje se
stalo mužstvo Viktorky Přerov,
které ve finále porazilo na penalty
1.SK Prostějov. Toto klání mělo
velmi kladný ohlas a tak věříme, že
se nám ho podaří v příští roce zopakovat, uzavřel Sklenář. -pez-

Přípravka Čechovic složená z chlapců ročníků 2000-2001 s trenéry Josefem
Sklenářem a Alešem Maděrkou

10. srpna 2009
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Fotbaloví talenti okresu
Junioři SKC Prostějov
trénovali v Jeseníkách reprezentují na MS v Moskvě

Společný snímek mladých fotbalistů ze soustředění v Jeseníkách.
Ve dnech od 18.7. do 24.7.
proběhl fotbalový letní kemp
Okresního fotbalového svazu Prostějovska, kterého se
zúčastnilo 31 fotbalových talentů (na společném sním-

ku). Kemp proběhl v podhůří Jeseníků v Loučné nad
Desnou v krásném sportovním centru.
„Areál jsme využili pro tréninkové dávky našich mladých

fotbalistů, využívali jsme nejen travnaté hřiště, ale také
umělou trávu v sousedství, ladem nezůstal ani tenisový kurt.
S tímto kempem jsem spokojen, ale do budoucna se budu

snažit toto soustředění dotáhnout na ještě lepší úroveň, aby
se to stalo chloubou OFS Prostějovska,“ řekl nám pro Večerník za komisi mládeže její
předseda Jaroslav Liška. -pez-

Pohár z Křenůvek putuje do Ptenského Dvorku
Sportovní areál v Křenůvkách
patřil v sobotu 8. srpna nohejbalistům. Tamní sportovní klub
uspořádal již sedmý ročník nohejbalového turnaje. Téměř tradiční účastníky doplnil letos
poprvé tým Sokolíků, mladších
žáků Sokola I Prostějov. Richard Beneš, trenér a starosta
Sokola I Prostějov, k jejich startu řekl: „Bereme to jako přípravu, mí svěřenci mají před sebou
mistrovství České republiky. Ve
své kategorii patří mezi favority, hrají letos moravskou žákovskou ligu a skončí v ní pravděpodobně na druhém místě.“
Nutno podotknout, že mladí sokolové pěkně proháněli své o
mnoho starší protihráče. Nejlé-

pe se turnajovým pavoukem
prokousalo mužstvo Ptenského
Dvorku, které ve finále porazilo
tým Los Angeles a které za celý
turnaj neprohrálo a ztratilo v
sedmi utkáních pouhý jeden
set. Mohlo se tak zaslouženě radovat z poháru za první místo.
Krásné slunné počasí přilákalo
v sobotu ráno do Křenůvek
dvanáct mužstev, která se utkala mezi sebou v nohejbale trojic. „Letos se jedná už o druhý
nohejbalový turnaj v Křenůvkách, ten první se konal 20.
června a hrálo se o putovní pohár. Pokud vyjde počasí, rádi
bychom uspořádali v pátek 21.
srpna malý noční nohejbalový
turnaj,“ prozradila Prostějov-

skému Večerníku Marcela Žídková z pořádajícího SK Křenůvky.
Pořadatelé rozdělili tucet mužstev do dvou skupin po šesti
týmech. Ve skupinách se hrálo
systémem každý s každým na
dva hrané sety do deseti bodů.
Nejlepší dva týmy z každé skupiny postoupily do vyřazovacích bojů, které se již hrály na
dva vítězné sety do deseti bodů.
Boje ve skupinách nejlépe vyšly Sokolíkům, X Faktoru ze
Stražiska, Ptenskému Dvorku a
Los Angeles. Tyto týmy si to
rozdaly o konečné umístění.
První tým skupiny A, Sokolíci,
vyzval v semifinále druhý tým
ze skupiny B, Los Angeles.

Trojice mladíků z Ptenského Dvorku nedala ostatním soupeřům šanci

Mladíci sice statečně bojovali,
ale na finále jejich výkon nestačil. Druhý tým ze skupiny A, X
Faktor, narazil v semifinále na
vítěze skupiny B, Ptenský Dvorek, kterému podlehl ve dvou
setech. Z postupu do finále se
tak radovala družstva Los Angeles a Ptenského Dvorku.
Týmy, které prohrály, si to rozdaly v boji o třetí místo.
To nakonec vyválčili nohejbalisté X Faktoru ze Stražiska. Na
mladé Sokoly tak zůstala nepopulární bramborová medaile,
ale za předvedený výkon se rozhodně nemusí stydět. Finálový
mač plný krásných výměn pro
sebe rozhodl ve dvou setech
(10:5, 10:6) Ptenský Dvorek.
Trojice Michal Růžička, Mirek
Růžička a Ladislav Pírek k vítězství poznamenala: „Tento rok
nepřijel obhájce loňského vítězství ze Vsetína, tak jsme rádi,
že jsme pohár získali my.“
„Překvapením pro mě byl
výkon Sokolíků, kteří porazili o
mnoho zkušenější družstva. S
průběhem turnaje jsem spokojen, vydařilo se i počasí. Myslím, že byli spokojeni i hráči a to
nejen se svými výkony, ale i s
tradičním gulášem od paní
Melkové,“ dodal na závěr
Vojtěch Trochta. Příští sobota
bude zasvěcena v Křenůvkách
opět sportu. Tentokrát se pod
vysokou sítí utkají v dalším
klání volejbalisté. Jejich snažení v boji o tradičního králíka
přijede podpořit také senátorka
Božena Sekaninová. Novinkou
turnaje bude tombola, jejíž výtěžek půjde na podporu sportovního klubu Křenůvky.
-top-

Dne 5.8. odletělo 6 reprezentantů juniorů ČR v
dráhové cyklistice na MS do
Moskvy.
SKC Prostějov a SCM při
SKC tam budou reprezentovat hned 4 cyklisté. z SKC
PV Jakub Filip a Ondřej
Vendolský z Cyklo Kaňkovský Olomouc a dva naši odchovanci, kteří od letošního
roku závodí za Duklu Brno
Michal Mráček a Jan Kadůch.
V tomto složení bude rovněž
startovat stíhací družstvo na 4
km. Zbývající dvě místa si
rozdělili Karel Matějka z Plzně a Karel Maňoušek z Favoritu Brno. Je potřeba vyzdvihnout výkonnost trojice Filip,
Mráček, Kaduch, kteří přesto
že jsou junioři teprve prvním
rokem, si vybojovali pevné
místo v reprezentaci ČR a
zúčastnili se obou vrcholných
akcí ME i MS.
Toto je asi to největší ocenění
práce trenéra Mgr Vladimíra
Vačkáře a celé řady obětavých
pracovníků, kteří se na chodu
SKC a SCM při SKC PV podílejí.
Oba naši závodníci jsou dobře
připraveni a věříme, že budou
dobře reprezentovat českou a
prostějovskou cyklistiku. Přejeme jim hodně zdaru.
Letošní mistr České republiky
ve stíhacím závodě a vítěz
závodu Haná Tour závodník
SKC Prostějov Ondřej Tkadlec si rovněž vybojoval místo v
reprezentaci ČR a bude v barvách ČR startovat 10.8. na
prestižním etapovém silničním
závodě v Rakousku Jugendtour.

Jakub Filip a Ondřej Vendolský

Kluci v časovce bronzoví! Stupně vítězů ze závodu řasovky družstev na 75 km. Junioři SKC Prostějov dojeli na bronzovém místě (zleva
Jakub Filip, David Dvorský a Ondřej Vendolský).
Dne 2.8. vybojovalo juniorské
družstvo SCM při SKC Prostějov bronzové medaile na
mistrovství ČR v silniční časovce družstev na 75km. Ve
složení Jakub Filip, David
Dvorský,Ondřej Vendolský.

Závod se jel ve velmi těžkém
terénu v Hradci Králové.
Pořadí závodu juniorů
v časovce
1.místo Kooperativa Liberec
2. Favorit Brno
3. SCM SKC Prostějov

Prostějov hostí nejlepší juniorské singlisty a nohejbalové veterány
Aktivní oddíl nohejbalu TJ Sokola I Prostějov připravil a v nejbližších dnech organizuje na svých
kurtech u sokolovny další kvalitní nohejbalové akce.
V sobotu 15.srpna 2009 začíná na
kurtech u sokolovny již II. ročník
„Memoriálu Rostislava Dittricha“ v nohejbale veteránských
trojic ( nad 50 roků ). Tento turnaj
organizuje oddíl od loňského roku na památku tragicky zesnulého bývalého nohejbalistu a hokejistu Rostislava Dittricha a po loňském premiérovém ročníku se
předpokládá kvalitnější a početnější účast trojic nejen z našeho regionu. Turnaj je i pro hráče
ze široké veřejnosti, kteří se mohou přihlásit ještě do 13.srpna
2009 na telefonním čísle 736 536

930, kde se dozvíte další podrobnosti. Loňské vítězství obhajuje
trojice veteránů Sokola I Prostějov Kubáč, Faltýnek a Pavlovský. Turnaj je organizován podobně jako loni s podporou Olomouckého kraje.
Hned následující sobotu 22.srpna
2009 proběhne v 9.00 hod. slavností zahájení „Mistrovství ČR
juniorů v nohejbalovém singlu“.
Tohoto vrcholného juniorského
přeboru se zúčastní naši nejlepší
hráči včetně juniorských reprezentantů ČR z posledního Mistrovství světa v Přerově Putíka,
J.Medka, Pachmana, Vondráčka,
Hrona ( stříbrného medailistu z
posledního MS) a samozřejmě
našich domácích hráčů v čele s
Jakubem Klaudym – obhájcem

mistrovského titulu z roku 2008 a
oporou týmových družstev mužů
a dorostenců. Z dalších hráčů domácích se očekává start
J.Valentu, V.Dočekala a posledního čtvrtého hráče bude nominovat trenér Beneš dle momentální výkonnosti a zdravotního
stavu ostatních kandidátů na
start. Přebor je organizován s finanční podporou Olomouckého
kraje a města Prostějova
Na obě soutěže zveme všechny
příznivce nohejbalu, přijďte zejména podpořit naše mladé prostějovské talentované hráče v
souboji s ostatní mládežnickou
špičkou ČR. Při obou soutěžích
je zajištěno občerstvení v průběhu celého dne. Vstupné je zdarma.
-pez-

Koupelky 2009 byly naplněné k prasknutí Konice rozhodla s Boskovicemi v poslední čtvrtině
Tuto sobotu si na plážových
kurtech před prostějovským
akvaparkem daly dostaveníčko smíšené páry a nutno
říct, že pořadatelé z Beach
Sportu Prostějov měli plné
ruce práce, protože museli
nalézt systém pro 17 příchozích dvojic. To se nakonec i
povedlo a ve čtyřech skupinách se bojovalo o postup do
závěrečného pavouka.
Vítěznou dvojicí sobotního
klání, které se protáhlo až do
šesté hodiny večer, se stali opět
Bronislav Khýr a Martina Balunová. V nervy drásajícím finále
porazili mladý a ambiciózní pár

Roman Kovalovský a Kateřina
Novotná. Bronzová příčka patřila ostříleným Zdeňku Janečkovi s Lenkou Balunovou.
„Bramborová“ pozice pak patřila olomouckým Michalu Vičarovi a Vandě Hradilové.
Do Prostějova jezdí páry i z jiných měst a někdy i jiných krajů. Tuto sobotu byla k vidění i
hodonínská dvojice. Zeptali
jsme se jí, co říká na prostějovský turnaj:
„Byli jsme velmi mile potěšeni
úrovní, která tady v Prostějově
je. Máme za sebou turnaje v
Brně i ve Slavkově, ale tady je
nejlepší úroveň i prostředí,

Finálové dvojice mixů z víkendového turnaje (zleva) Khýr, Balunová, Kovalovský,
Novotná

výborné vztahy a podobně.
Líbilo se nám tu.“
Turnaj také zhodnotil hlavní
pořadatel Jan Zatloukal: „Ráno
jsme se pěkně zapotili, vyloženě mám rád, když konečný
počet přihlášených párů je prvočíslo. Ale nakonec jsme si se
sobotní sedmnáctkou poradili a
rozjeli tak maratón zápasů, který končil až po klekánicích“,
usmál se Zatloukal a dodal:
„úroveň mixů někdy při tak
velkém počtu pokulhává, ale je
vidět, že i mladá generace, která loni nastoupila na plážové
kurty v Prostějově, se beachvolejbalové řemeslo naučila. Potěšila mě i hodonínská dvojice.
Vždycky rád narazím na lidi,
kteří věčnými připomínkami
nelamentují na každou situaci,
která během turnaje nastane.
Hodoníňáci byli Prostějovem
mile překvapeni a velmi dobře
se s nimi spolupracovalo a
těším se, až tu znovu dorazí.“
Celkovému pořadí v mužské
kategorii stále vévodí neohrožený Bronislav Khýr, který s
výjimkou druhého turnaje mužů sbírá samé vítězné vavříny.
V ženské kategorii je už situace
vyrovnanější. Aneta Štěpánková zatím vede před sestrami Balunovými, ale 5 bodů se může
během dvou turnajů snadno
ztratit.
-jz, pez-

TJ Sokol Konice – FC Forman
Boskovice 2:0 (0:0)
Branky: 67. Machálek, 83. Voral. ŽK: Vykoukal, Havlík,
Ošlejšek (všichni Boskovice).
Diváků: 230. Rozhodčí: Stloukal – Drápal, Seidl.
Sestava Konice: Kmecík – Rus
(78. Šimek), Heinz, Řehák,
Klobáska – Macháček, Voral,
Rajnoha, Schon (64. P. Křeček)
– Navrátil (84. Hlouš), Machálek. Trenér: Karel Procházka.
KONICE – O uplynulém víkendu se příznivci kopané konečně
dočkali. Začaly boje o mistrovské body v sezóně 2009-10. Zatím co ve třech nejvyšších fotbalových soutěžích náš region zastoupení nemá, do divizních bojů včera vstoupila mužstva Sokola Konice a Sokola Protivanov. A los I. kola divize, skupiny D, rozhodl o tom, že se ve
sportovním areálu v Konici
střetla domácí jedenáctka s mužstvem Formanu Boskovice.
Naposledy se tito soupeři utkali ve 29. kole minulého ročníku
na hřišti v Boskovicích. Utkání
tehdy skončilo nerozhodně 1:1
což Formanu stačilo k záchraně
v soutěži. Při posledním měření sil těchto soupeřů na hřišti v
Konici se na podzim radovali z
vítězství 4:1 domácí. Obdobný

výsledek chtěli uhrát i tentokrát, což se jim nakonec podařilo. Ale vítězství se příliš lehce
nerodilo. Hned v úvodu utkání

NAVŠTÍVILI JSME
se dostal do vyložené šance domácí Machálek. Jeho střele
chyběl větší důraz a tak cestu
do sítě nenašla. Na druhé straně
hostující Ošlejšek nasměroval
míč z trestného kopu těsně k tyči do zámezí. S přibývajícím
časem měli stále častěji míč na
kopačkách domácí, kteří si dokázali vypracovat několik nadějných příležitostí se kterými
si však obrana hostí v čele s
výborným brankářem Gruberem vždy poradila. Nejblíže ke
gólu měla Konice ve 25. minutě, kdy padajícího gólmana
nejprve neprostřelil Machálek
a vzápětí se ani nadvakrát neprosadil Navrátil. V 33. minutě
vystřelil Rajnoha míč z trestného kopu z hranice šestnáctky
vysoko nad branku. Na druhé
straně po rohovém kopu, který
rozehrál Ošlejšek, hlavičkoval
Václavek do zámezí. Když se v
samém závěru poločasu po nedorozumění v obranných řadách Boskovic proti vyběhnuvšímu brankáři neprosadil Machálek a neujala se ani střela

Hlasy po utkání:
Karel Procházka (Konice): „ Bylo to první utkání sezóny. My
jsme jej chtěli za každou cenu vyhrát. V naší hře bylo vidět určitou nesehranost, mužstvo jsme skládali na poslední chvíli. Hned
v prvním kole jsme měli soupeře, o kterém si myslíme, že to bude mužstvo, se kterým budeme bojovat o umístění v tabulce.
Výborný byl jejich brankář, který především v první půli vyřešil
několik ošemetných situací. V úvodu druhého poločasu jsme
Boskovice pustili do několika šancí, zavánělo to brankou, ale
udrželi jsme čisté konto. O vítězství jsme nakonec rozhodli dvěma góly v závěru.“
Radim Weisser (Boskovice): „Očekávali jsme, že to bude vyrovnané utkání, což se potvrdilo. Obdobné zápasy vyhraje ten,
kdo dá první branku. Nám se to nepodařilo, i když jsme v úvodu
druhé půle měli tři vyložené šance. Naproti tomu soupeř naši hrubou chybu gólem potrestal. V zápase bylo vidět plno nepřesností
na obou stranách.“
Rajnohy, která skončila v náručí Grubera, odcházeli aktéři
zápasu do šaten za bezbrankového stavu.
Po změně stran byly mnohem
blíže ke vstřelení úvodního gólu hosté. V 53. minutě přihrál
Janíček střídajícímu Matulovi,
který nechal vyniknout domácího gólmana Kmecíka. Další zmatky si v obraně Konice
vytvořila dvojice Ošlejšek,
Matula, ale zadní řady domácích nakonec dokázali nebezpečí odvrátit. K překonání
domácí obrany nevedli ani
míče z rohových kopů, které

rozehrával opakovaně do
malého vápna Matula a které
vždy skončili v dosahu brankáře. Rozuzlení utkání přinesla
67. minuta. Do velkého vápna
pronikl neohroženě přes dva
obránce Navrátil, poslal zpětnou přihrávku Machálkovi,
který rozvlnil síť za zády bezmocného gólmana - 1:0. O
tom, že body zůstanou v Konici definitivně rozhodl v samém
závěru Voral, který se rozhodl
vypálit z dobrých dvaceti pěti
metrů a míč z jeho kopačky zaplul pod břevno zaskočeného
brankáře Grubera- 2:0.
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Mne i kluky taková návštěva na tréninku Sešla se tu skvělá parta, říká Lukáš Buček

potěšila, usmíval se trenér Flašar
Na bruslích a s píšťalkou se
ladně pohyboval po ledě. Po
počátečních rovinkách, které
naordinoval na úvod svým
svěřencům, si pak vzal do ruky
i fix a na plánku hřiště jim
kreslil herní situace, jak by si
je představoval zahrát. O kom
to píšeme?
Příznivcům prostějovského hokeje asi odpověď na tuto otázku
příliš mnoho času nezabrala, aby
se dostali ke jménu kouče hokejových Jestřábů Aleše Flašara.
Po necelých dvou hodinách
strávených na ledě se svými
svěřenci se vydal do šaten a po
krátké pauze už nám ochotně popsal své pocity z prvního tréninku na ledě.
Pane Flašare, jak jste spokojený s prvním tréninkem na ledě?
Led byl dobrý. K nasazení všech
kluků jsem neměl sebemenší výhrady. Bylo vidět, že to vzali za
správný konec a opravdu to odmakali.
Jak to vypadá se složením mužstva, už se vám v hlavě rýsuje?

Aleš Flašar
O kostře týmu mám už jasno.
Dále se to bude odvíjet od financí, zda ještě přibudou nějaké posily.
Už za týden vás čeká první přípravný zápas. Budete na něj
dostatečně připraveni?
Myslím, že ano. Přípravná utkání budu chtít využít především
k vyzkoušení různých hráčů a
různých herních variant, výsledkům nebudu přikládat přílišnou

váhu, důležitější pro mne bude
během těchto utkání najít ideální
složení útočných a obranných
řad před startem 2. ligy.
Jak si spolu vyhoví hráči
různého věku? Sám jste podotkl, že by jste rád dal možnost
mladým klukům?
To nechávám na klucích. Kdybych viděl, že to mužstvo jako
celek nefunguje, nedal bych je
dohromady. Ale to není náš
případ. Kluci spolu tvoří dobrou
partu.
Nedá mi nezeptat se, co říkáte
na to, že se v hledišti objevilo
tolik fanoušků? Šlo pouze o
trénink?
Potěšilo to mne i kluky. Lidi tady
mají hokej rádi. Doufám, že jim
to vydrží co nejdéle.
Včera dostali hokejisté pořádně zabrat při výběhu ke
křížku v Mostkovicích. Počítal
jste dnes trochu s tím, že dnes
na ledě odpadnou?
Musím se přiznat, že tak trochu
jo. Ale kluci se zakousli a nedali
na sobě vůbec nic znát. Jejich
přístup mě velice těší.
-pez-

Lukostřelci zvítězili ve Voticích
Pořadatelem třetího kola první ligy byl LK Votice. Toto kolo se střílelo sestavu Fita 70.
Kvalifikace probíhala na
vzdálenost 70m. Naše družstvo
mužů si zatím v letošním ročníku první ligy drží výbornou
formu. Potvrdili to i v tomto kole I. ligy, kdy za sebou nechali

celé startovní pole a s přehledem vyhráli jak kvalifikaci tak i
následnou eliminaci.
„V letošním ročníku se nám daří zvládat především eliminační
souboje, které jsou náročné, a
každé zaváhání znamená odsunutí na spodní příčku tabulky,“
se spokojeností v hlase pozna-

menala předsedkyně prostějovských lukostřelců Magda Majarová. V tomto kole také naše
družstvo vytvořilo český rekord, který se počítá součtem
bodů v eliminaci družstev (3x6)
a to nástřelem 644 bobů. Družstvo střílelo v sestavě Bulíř,
Kovář a Hajduk František.

Výsledky ze třetího kola I. ligy mužů v lukostřelbě 25.7.2009

¼

½

finále

Prostějov : Slavia Praha
214 : 194

Prostějov : Votice
213 : 209

Prostějov : Brno
217 : 210

Pořadí 3 kolo:
1. LO Prostějov
2. Start Brno
3. LK Votice
4. Sokol Kostelec
5. LO Ostrava
6. Start Praha
7. Sokol Vršovice
8. Slavia Praha

nástřel
1827b
11817b
1815b
1806b
1789b
1736b
1729b
1715b
14b
11b
8b
7b
6b
5b
4b
1b

body
7
6
5
4
3
2
1
0

Eliminace:
1. LO Prostějov
2. Start Brno
3. LK Votice
4. Start Praha
5. Sokol Kostelec
6. Sokol Vršovice
7. Slavia Praha
8. LO Ostrava
Výsledky po třetím kole.
1. LO Prostějov
2. LK Votice
3. LO Ostrava
4. Sokol Kostelec
5. Sokol Vršovice
6. Start Brno
7. Start Praha
8. Slavia Praha

body
7
6
5
4
3
2
1
0
39b
34b
26b
23b
17b
15b
9b
5b

* fotbalové výsledky * fotbalové výsledky *
MSFD skupina D, 1. kolo
09.08.2009
Slovácko
B
Vikt. Otrokovice, Rosice Žďár n Sáz., Napajedla Vyškov, Rousínov - Třebíč,
Konice - Boskovice, Pelhřimov - Uherský Brod, Velké
Meziříčí - Protivanov, Šardice - Blansko
KFPO, 1. kolo 09.08.2009
Štíty - Určice 0:0, 1.HFK
Olomouc "B" - Želatovice
4:0, Litovel - Mohelnice 2:1,
FK Jeseník - Ústí 3:1, Leština
- Šternberk 1:0, Bělotín Kralice 0:2, Kozlovice - 1.FC
Přerov 1:2, Hněvotín - Dolany
0:0
KFSO 1.A třída skupina B,
1. kolo 09.08.2009
Plumlov - Klenovice 1:1,
Kojetín - Jesenec 2:0, Dub
nad Mor. - Mostkovice 2:0,
Troubky - Slatinice 7:2, Čechovice - Náměšť 2:1, Opatovice - Lipník 1:0, Kožušany
- Brodek u Př. 0:3

Lukáš Buček
jsme na led připraveni v dobré
fyzické kondici. Byl to první led,
tomu to také odpovídalo, ze začátku jsme si to oťukávali.
Do prvního přípravného zápasu v Blansku zbývá necelý

dec 5:2,
Hor.Moštěnice TJ Otinoves 0:3, Sokol PřemyTovačov 4:1, Pivín - Radsla- slovice "B" - Sokol Vícov
vice 1:0
1:0,TJ Haná Nezamyslice "B"
-TJ Sokol Tištín 2:0
KFSO 1. B třída skupina B,
1. kolo 09.08.2009
IV. třída OFS Prostějovska
Lipová - Černovír 0:2
skupina
A,
1.kolo
09.08.2009
II. třída OFS Prostějovska, TJ Haná PV B - Sokol Otasla1.kolo - 09.08.2009
vice "B" odloženo na 27.9,TJ
FC Hvozd -TJ Sokol Protiva- Sokol Kladky -TJ Sokol Dranov "B" 3:1 (Švec 2, J. Ván- hany 6:1,TJ Krumsín - Sokol
ský - Bílek),TJ Sokol Brodek Rozstání 1:1, FC Ptení -TJ Sou Prostějova - Sokol Konice kol Zdětín B 3:0
"B" 3:1 (Bureš 2, Zapletal Žouželka), Sokol Přemyslovi- IV. třída OFS Prostějovska
ce -TJ Sokol Určice "B" 1:1 skupina
A,
1.kolo
(branky Strouhal - Hejbal),TJ 09.08.2009
Sokol Zdětín - Sokol Olšany FC Morávia Doloplazy -TJ
0:4 (Gryglák, Sedláček, J. Ho- Biskupice 3:2,TJ Želeč -TJ
šák, Hilinka), FC Dobromili- Sokol Tvorovice 2:1,TJ Sokol
ce -TJ Sokol Držovice 2:2 Vrahovice B -TJ Sokol Bro(Matoušek, Páleník - Dokou- dek u Prostějova B 4:0, FK
pil, Šatný),TJ Sokol Čechovi- Němčice nad Hanou "B" -TJ
ce "B" - FK Němčice nad Ha- Sokol Ivaň 4:1
nou 3:1 (Koneviš, Chmelík,
Holinka), Sokol Bedihošť - Okresní přebor dorostu
Sokol Otaslavice 0:0
1.kolo 08.08.2009
TJ Sokol Mostkovice - Sokol
III. třída OFS Prostějovska, Bedihošť 3:0,TJ Sokol Pivín 1.kolo 09.08.2009
FK Němčice nad Hanou 4:1,
SK Jesenec "B" - Sokol Čechy SK Lipová "B" - FC Výšovice
pod Kosířem 4:2, FC Výšovice 10:0, Sokol Přemyslovice -TJ Smržice 1:1, FC Kralice na Sokol Olšany 2:2,TJ Sokol
Hané "B" - FC Kostelec na Protivanov -TJ Sokol DržoviHané "B" 1:2,TJ Jiskra Brodek ce 4:3,TJ Sokol Brodek u Prou Konice -TJ Pavlovice u Ko- stějova - Sokol Otaslavice
jetína 3:2,TJ Horní Štěpánov - 0:10

týden. Bude to týmu stačit se
trochu sehrát?
Od toho máme přípravná utkání.
Stejně tak musíte brát i naše soupeře, kteří na tom budou podobně. Ale trenér vede tréninky
hodně cíleně a myslím, že s každou další minutou na ledě to bude lepší a lepší.
Jak vidíš počet přípravných
zápasů a kvality soupeřů? Čeká vás na startu ligy derby s
Přerovem a pak doma nelehký
souboj s Valašským Meziříčím.
Devět utkání v přípravě je dostatečný počet, aby jsme se sehráli.
Hrajeme s kvalitními týmy
z 1. a 2. ligy, určitě nás tyto zápasy dostatečně prověří před zahajovacím utkáním. Mezi nimi
jsou i dva zápasy s Přerovem, atmosféru derby tak zažijeme s
předstihem.

Nedá mi nezeptat se, co se šušká v kabině mezi hráči o
umístění v následující sezóně?
Sešla se tu skvělá parta, která
táhne za jeden provaz a určitě
chceme udělat vše pro to, aby
jsme se pohybovali co nejvýš.
Prostějov je hokejové město a 1.
liga by mu určitě po odmlce slušela. Mezi ostatními však ale najdete řadu dalších týmů, které si
dělají zálusk na nejvyšší příčky.
Co jsi říkal na tu atmosféru na
tribunách, kde se sešlo na trénink několik desítek fandů?
(úsměv) Já jsem to zatím ještě
nikde nezažil. Už minulý ročník
byly některé děkovačky až neskutečné. Klukům se to strašně
líbilo, byla to při tréninku pro
nás ohromná vzpruha. Doufám,
že svými výkony přilákáme do
hlediště co nejvíc příznivců.
-pez-

Jestřábí letka se rozrostla o další jména
Na soupisku A týmu prostějovských Jestřábů přibyla s plnou
platností jména dalších hokejistů, kteří budou v nadcházející
sezoně 2009/2010 oblákat prostějovský dres. Minulou středu
v 16:45 se vyjeli poprvé po letním drillu postějovští hokejisté.
Soupiska
hráčů pro sezonu 2009/2010
je opět o něco
bohatší. Do
obrany
přichází ostřílený
harcovník s
bohatou kariérou Michal Šafařík, který naposled působil v

prvoligovém týmu HC Chrudim. Útočné řady vyztuží jedenatřicetiletý Zdeněk Novosad,
jenž se v minulé sezoně blýsknul vynikajícími statistikami v
druholigovém týmu Salith
Šumperk. Ze stejného týmu a
na stejný post přichází také zástupce mladé
hokejové generace Martin Stejskal,
který v loňské sezoně,
ve svých 24
letech, dokázal
nasbírat skvělých 32 bodů v padesáti zápasech.

Hvozd přehrál

Výsledky 3 kola:
Kvalifikace :
1. LO Prostějov
2. LO Ostrava
3. Start Brno
4. Sokol Kostelec
5. LK Votice
6. Sokol Vršovice
7. Start Praha
8. Slavia Praha

Zpocený, unavený, ale vnitřně spokojený. Tak by se dal
charakterizovat po skončení
prvního tréninku na ledě obránce hokejových Jestřábů,
který by měl patřit k oporám
zadních řad, Lukáš Buček.
Minulou sezónu začal v drese
Poruby, v průběhu odvetných
zápasů základní části se postaral s ještě několika dalšími
posilami o vzestup Jestřábů
herně i výsledkově. Před odchodem do sprchy jsme ho
chvilku pozdrželi a pro naše
čtenáře s ním udělali krátký
rozhovor.
Lukáši, jak hodnotíš dnešní
první trénink na ledě. Těšil jsi
se na led po suché přípravě?
Každý hokejista se po suché přípravě by už rád viděl na ledě.
Trenér vzal přípravu opravdu
pevně do rukou a myslím, že

protivanovskou rezervu
FC Hvozd – Protivanov „B“
3:1 (2:1)

dočkali snížení až po půlhodině
hry, kdy po skvěle rozehraném
přímém kopu hlavičkoval
ŽK: 2:2
Branky: 5. Švec, 15. Švec (z pe- přesně Bílek. Do šaten se tak šlo
nalty), 90. J. Vánský – 30. Bílek za stavu 2:1 pro domácí.
Fotbalisté Hvozdu na úvod letošního ročníku okresního přeboru Po změně stran se hosté snažili
zdolali v kvalitním utkání proti- vytvořit tlak, domácí je ale dobvanovskou rezervu 3:1. Od rým výkonem nepouštěli do vyúvodního hvizdu se hrálo ve svi- ložených šancí a naopak mohli
žném tempu a přítomní diváci se několikrát zvýšit svůj náskok.
rozhodně nenudili. Hned z první Nejprve se v obrovské šanci řítil
vážnější akce zápasu se domácí sám na branku po přihrávce Grudostali do vedení, když střelu do- licha V. Bílý, místo umístění
mácího kapitána z přímého kopu však zvolil razanci a prudkou
pohotově dorazil do branky střelou pouze orazítkoval tyč. Po
Švec. Hosté v sestavě s několika deseti minutách si svůj souboj s
hráči A-týmu se však nenechali hostujícím brankařem zopakoobdrženým gólem srazit a hrozi- val, když si nejprve pohrál s obli především ze standardních si- ránci, ale ani tentokrát klid do
tuací. Po čtvrthodině hry vedli duše domácího trenéra nepřinedomácí už dvoubrankovým ná- sl. Za zmínku pak stojí ještě neskokem, když V. Bílý vybojoval bezpečná střela Huňku z přímépenaltu, kterou zkušeně promě- ho kopu, která minula svůj cíl jen
nil svým druhým gólem v utkání o několik centimetrů. ProtivanoŠvec. Protivanov musel zvýšit vští se ještě snažili o závěrečný
tempo hry a ve zbytku prvního nápor, ale dobře bránící Hvozd si
poločasu si vytvořil několik slib- náskok hlídal a definitivní rozných šancí. Domácí ale skvěle hodnutí přinesl v nastaveném
podržel několika důležitými čase J. Vánský, když prošel
zákroky brankař Koutný, a když obranou hostí a pohodlně uzauž byl překonán, zastoupili jej na vřel skóre utkání na 3:1 pro dobrankové čáře obránci. Hosté se mácí

BRANKÁŘI:
Petr Tuček

26.1.1979 30 let

175 cm 75 kg

L

OBRÁNCI:
Lukáš Buček
Petr Doseděl
Robert Jedlička
Jan Kolibár
Richard Kučírek
Michal Plzák
Michal Šafařík

8.9.1984 24 let
26.7.1973 36 let
11.9.1989 19 let
30.5.1990 19 let
23.1.1981 28 let
2.5.1989 20 let
24.1.1977 32 let

179 cm
177 cm

85 kg
80 kg

186 cm
180 cm
187 cm

80 kg
93 kg
P
96 kg

L
L
P
L
L

ÚTOČNÍCI:
Tomáš Berčák
Roman Hlouch
Michal Holuša
Zdeněk Novosad
Michal Rak
Martin Stejskal

2.10.1989 19 let
8.3.1975 34 let
2.4.1984 25 let
8.11.1977 31 let
3.9.1985 23 let
15.11.1984 24 let

185 cm 81 kg
182 cm 75 kg
172 cm 80 kg
184 cm 88 kg
187 cm 104 kg
180 cm 80 kg

P
L
L
L
L
L
P

Jágr team v Prostějově
V neděli 16.8. se ve 20 hodin sejde na ledě
prostějovského zimního stadionu na tradičním srazu. K vidění budou ze známých hráčů
mimo jiné Tomáš Plekanec, Tomáš Kaberle,
Petr Průcha, Aleš Kotalík nebo Richard Krajíček, z brankářů uzdravený Milan Hnilička nebo Martin Altrichter. Hokejisté mají v plánu odehrát dvě exhibiční utkání, nejprve v pondělí 17. srpna v Hodoníně a o dva dny později je přepraví letecký speciál z Brna k utkání v Košicích.
-pez-

Vybíráme nejlepší a nejhorší mužstvo víkendu

JEDNIČKA VÍKENDU
DOROST LIPOVÉ B A OTASLAVIC
Celky lipovských a otaslavických dorostenců si hned v úvodním kole okresního přeboru Prostějovska na svých soupeřích „smlsli“ a nasázeli jim shodně desítku. Lipovská dorostenecká rezerva si doma
pohrála s Výšovicemi, otaslavičtí mladíci dokonce uštědřili svému
přespolnímu sousedovi tento debakl na jeho hřišti.
Bravo, mladíci Otaslavic a Lipové, jen tak dál!

PROPADÁK VÍKENDU
SOKOL VRAHOVICE
Vrahovičtí fotbalisté vstoupili v sobotu do krajských vod fotbalu. V
úvodním kole přivítali městského souseda Hanou, se kterou se pro
ně zápas začal vyvíjet vcelku dobře, když už od 9. minuty vedli. Pak
ale nastoupila Haná, za 65 minut nastřílela 5 branek a odvezla si
všechny body.
Vrahovice, takhle to asi nepůjde!

ZÁPASOVÁ NABÍDKA
MSFD skupina D, 2. kolo 16.08.2009 16:30
Vikt. Otrokovice - Blansko, Protivanov - Šardice, Uherský Brod
- Velké Meziříčí, Boskovice - Pelhřimov, Třebíč - Konice 15.08.
(sobota), Vyškov - Rousínov, Žďár n Sáz. - Napajedla, Slovácko B
- Rosice

II. třída OFS Prostějovska 2.kolo - 16.08.2009 16:30
Sokol Přemyslovice - FC Dobromilice, Sokol Konice "B" - Sokol
Bedihošť, FK Němčice nad Hanou - FC Hvozd,TJ Sokol Protivanov "B" -TJ Sokol Zdětín,TJ Sokol Držovice -TJ Sokol Brodek u
Prostějova, Sokol Otaslavice -TJ Sokol Čechovice "B",TJ Sokol
Určice "B" - Sokol Olšany

KFSO Krajský přebor 2. kolo 16.08.2009 16:30
1.FC Přerov - Hněvotín, Kralice - Kozlovice 15.08. (sobota), III. třída OFS Prostějovska 2.kolo - 16.08.2009 16:30 (neděle)
Šternberk - Bělotín, Ústí - Leština, Mohelnice -FK Jeseník, Žela- TJ Sokol Tištín Sokol Vícov -TJ Smržice SK Jesenec "B",TJ
tovice - Litovel, Štíty 1.HFK Olomouc "B", Určice - Dolany
Otinoves - FC Výšovice,TJ Haná Nezamyslice "B" -TJ Jiskra
Brodek u Konice,TJ Pavlovice u Kojetína - FC Kralice na
KFSO 1.A třída skupina B, 2. kolo 16.08.2009 16:30
Hané "B", FC Kostelec na Hané "B" -TJ Horní Štěpánov
Klenovice - Brodek u Př. 15.08. (sobota), Lipník - Kožušany, 15.08. (sobota) , Sokol Čechy pod Kosířem Sokol PřemysloviNáměšť - Opatovice, Slatinice - Čechovice, Mostkovice - ce "B"
Troubky, Jesenec - Dub nad Mor., Plumlov - Kojetín 15.08.
KFSO 1. B třída skupina A,
(sobota)
IV. třída OFS Prostějovska skupina A, 2.kolo 16.08.2009 16:30
1. kolo 09.08.2009
(neděle)
Nezamyslice Kostelec 1:1,
KFSO 1.B třída skupina A, 2. kolo 16.08.2009 16:30
TJ Sokol Drahany - Sokol Otaslavice "B", Sokol Rozstání -TJ HaHustopeče Býškovice 3:4,
Kostelec Radslavice, Tovačov - Pivín, Újezdec - Hor.Moštěnice, ná PV B,TJ Sokol Kladky - FC Ptení,TJ Sokol Zdětín B -TJ KrumVrahovice - Haná Prostějov
Všechovice Lutín, Haná Prostějov -Vrchoslavice 15.08. (sobo- sín
1:5,
Vrchoslavice
ta), Býškovice -Vrahovice, Nezamyslice - Hustopeče 15.08. (soVšechovice 1:0, Lutín Újezbota)
IV. třída OFS Prostějovska skupina B, 2.kolo 16.08.2009 16:30
(neděle)
Zpravodajský a společenský týdeník. Vydavatel Haná Press, s.r.o., IČO 267 822 94. Šéfredaktor Bohumil Pácl. Adresa: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov.
FC Hrubčice - FC Morávia Doloplazy,TJ Biskupice -TJ Sokol VraTel.: 582 333 433. E-mail: vecernik@pv.cz, webové stránky: www.vecernikpv.cz
hovice B,TJ Sokol - Brodek u Prostějova B - FK Němčice nad HaTiskne Novotisk Olomouc, s.r.o. Distribuce R.E.T. Olomouc, soukromí prodejci. Příjem inzerce: Olomoucká 10, Prostějov, tel./fax: 582 333 433. Registrováno pod č. 037090297.
nou "B",TJ Sokol Ivaň -TJ Želeč
Materiály označené -in- jsou placenou inzercí. “PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou.
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MISTROVSTVÍ SVĚTA V TENISE HRÁČŮ A HRÁČEK DO 14 LET V PROSTĚJOVĚ

Mezi dívkami obhájily titul Američanky

Co mají společného tenisté Rafael Nadal, Novak Djokovič a
Jo-Wilfried Tsonga? Kromě
toho, že patří do absolutní tenisové špičky, také to, že se během své cesty do dospělého tenisu zastavili na prostějovském mistrovství světa družstev do 14 let. Letošní turnaj
nejlepších vybraných mladých tenisových nadějí se
rozběhl losováním před týdnem v neděli večer, první
zápasy byly na programu v
pondělí. Loňská prvenství na
něm přijely obhajovat chlapci
i dívky USA, kterým se tento
kousek podařil jako vůbec
prvnímu státu v osmnáctileté
historii pořádání této soutěže.
Prostějovský turnaj se konal letos už podesáté a na základě podepsané smlouvy s Mezinárodní
tenisovou federací ITF se uskuteční určitě i v příštím roce. Dosud se v něm představilo několik
hráčů, kteří se dnes vyhřívají v
absolutní světové špičce - například Španěl Rafael Nadal, Srb
Novak Djokovič, Francouzi Richard Gasquet a Jo-Wilfried
Tsonga či Tomáš Berdych. První
mezinárodní zkušenosti sbíraly
na prostějovských dvorcích i
Rusky Dinara Safinová a Maria
Kirilenková a také Nicole Vaidišová.
V každé kategorii letos prošlo
sítem kontinentálních kvalifikací
vedle pořádající české reprezentace patnáct týmů. Čeští tenisté

zaznamenali před rokem vůbec
nejhorší výsledek v historii turnaje: dívky skončily čtrnácté a
chlapci byli ještě o jedno místo
horší.
"K favoritům budou patřit opět
tenisté USA a dívky Ruska.
Výkonnost spousty týmů ale neznáme, hodně bude záležet na losu. Zavádějící je i žebříčkové postavení, které si mohli mladí
hráči vybojovat na betonovém
povrchu, jenž je od antuky hodně
odlišný," uvedla dnes ředitelka
turnaje Petra Píchalová-Langrová.
Od domácích hráčů se očekává
zlepšení už jen proto, že na nedávném mistrovství Evropy obsadily české týmy třetí (dívky) a
páté (chlapci) místo. Tím se kvalifikovaly přímo do turnaje a nepotřebovaly na rozdíl od loňska
divokou kartu pořadatelů.

NEDĚLE 2.8.
V 19 hodin se v útrobách Hotelu
Tennis Club pomalu sešly všechny týmy, které se do Mistrovství
světa národních reprezentačních
tenisových týmů chlapců a dívek
do 14 let, jak se tento turnaj oficiálně nazývá, kvlifikovaly z regionálních turnajů. Losování obou
kategorií proběhlo v příjemné atmosféře, nejprve přišly na řadu
dívky, po nich následovalo skládání základních skupin u chlapců. Pod vedením zástupce ITF

Stephana Crepoise se stal nejprve
pomocníkem pro složení skupin
argentinský mladík Yasim Sama.
Základní skupiny dívek nakonec
získaly tuto podobu:
Skupina 1
Francie, Rusko, Austrálie, Jihoafrická republika
Skupina 2
Čína, Česko, Kanada, Brazílie
Skupina 3
Ukrajina, Japonsko, Nizozemí,
Chile
Skupina 4
USA, Argentina, Bulharsko, J.
Korea
Poté z osudí vytahovala čísla znamenající jednotlivé země jeho
kamarádka z dívčího celku Argentiny, která shodou okolností
oslavila v ten samý den čtrnácté
narozeniny, Augustina Serio.
Celky chlapců se seřadily do čtyř
základních skupin v tomto pořadí:
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

PONDĚLÍ 3.8.
České dívky byly nalosované do

Mezi chlapci mistry světa Španělé
Velmi kvalitní utkání bylo vidět
na kurtech ve Sportovní ulici,
kde se utkali v chlapcích obhájci
prvenství ze Spojených států
amerických s čínským Taipeiem. Američané se nakonec museli sklonit nad uměním východoasijských mladíků a po prohře
v deblu nakonec vstoupili do
zápasů ve skupině porážkou 2:1.

ÚTERÝ 4.8

Česká děvčata zatím procházela
turnajem bez zaváhání. V
druhém hracím dnu si bez ztráty
zápasu poradila s Kanadou a jelikož mladé Číňanky zaznamenaly výhru nad Brazílií, rozhodoval středeční vzájemný zápas.
V jiných skupinách nasbíraly
dvě vítězství ze dvou zápasů celky Ruska a Francie ve skupině 1,
Nizozemky ve třetí skupině po
vyhrách nad Japonskem a Chile
a hráčky Spojených států amerických, které si poradily s Bulharkami a Korejkami.
Chlapci nastoupili opět bez Robina Staňka a v zápase s Ruskem
zopakovali výsledek z pondělního utkání, kdy o vítězi rozhodovala opět až čtyřhra, a porazily Rusy ve třech setech 2:1 a stejným poměrem vyhráli zápas. V
posledním utkání ve středu je čekal celek Peru.
Po dvou výhrách mělo v chlapecké kategorii po úterku kromě
Čechů celkem 5 týmů, ve skupině 1 Francouzi a Španělé, ve
druhé skupině Japonci a poslední skupině celky čínského Taipeie a Portugalska.

STŘEDA 5.8.

Stupně vítězek. Zlato USA, stříbro Česká republika, bronz Japonsko

Jsme ve finále!Tenistky České republiky spolu s kapitánem Danielem
Filjou si užívají postup do finále po vítězství nad Ruskem. foto: Jiří Vojzola

DÍVKY
Základní skupiny:
Skupina 1
Pondělí 3.8.: Rusko - JAR 3:0, Francie - Austrálie 3:0
Úterý 4.8.: Rusko - Austrálie 2:1, Francie - JAR 3:0
Středa 5.8.: Rusko - Francie 2:0, Austrálie - JAR 1:2
1. Rusko
3
0
7:1
6
2. Francie
2
1
6:2
4
3. JAR
1
2
2:7
2
4. Austrálie
0
3
2:7
0
Skupina 2
Pondělí 3.8.: Česko - Brazílie 3:0, Čína - Kanada 2:1
Úterý 4.8.: Čína - Brazílie 3:0, Česko - Kanada 3:0
Středa 5.8.: Čína - Česko 0:3, Kanada - Brazílie 1:2
1. Česko
3
0
9:0
6
2. Čína
2
1
5:4
4
3. Brazílie
1
2
2:7
2
4. Kanada
0
3
2:7
0
Skupina 3
Pondělí 3.8.: Japonsko - Nizozemí 1:2, Ukrajina - Chile 3:0
Úterý 4.8.: Ukrajina - Japonsko 1:2, Nizozemí - Chile 3:0
Středa 5.8.: Ukrajina - Nizozemí 2:1, Japonsko - Chile 3:0
1. Japonsko
2
1
6:3
4
2. Ukrajina
2
1
6:3
4

foto Zdeněk Pěnička
skupiny s nasazenou Čínou, Kanadou a Brazílií, která se stala jejich prvním soupeřem v turnaji.
Prostějovská tenistka Gabriela
Pantůčková společn+ se svými
spoluhráčkami Anetou Dvořákovou z frýdlantského TK a
Petrou Rohanovou z pražského
1. ČLTK vstoupila do mistrovství vítězně. Děvčata si svůj první mač na turnaji užila a své
dvouhry a čtyřhru vyhrály a
připsaly si výhru 3:0 nad Brazílií.
Chlapci, které při zranění nohy u
české jedničky Robina Staňka,
hráli ve složení prostějovský
Daniel Filo a Marek Routa z 1.
ČLTK, se utkaly s nasazeným
týmem Austrálie a po třísetové
bitvě ve čtyřhře se nakonec radovali z vítězství 2:1 na zápasy.
Vstup do turnaje se výsledkově
vydařil.

Třetí turnajový den sebou přinesl závěrečné zápasy ve skupinách. Češky pokračovaly bez
ztráty kytičky a v posledním
zápase skupiny si poradily s dosud neporaženými Číňankami
stejně jako se svými předešlými
soupeřkami a vyhrály 3:0 na
zápasy. Takovou bilanci si neodnášel do vyřazovacích bojů
žádný jiný tým děvčat. Skupinu
tak vyhrály bez prohraného
zápasu a se skóre 9:0 a 6 body
se mohly připravovat na boje v
semifinále proti prvním nasazeným Ruskám.
Stejně tak to platilo i u českých
chlapců, jen s tím rozdílem, že ti
v souboji s Peru zvítězily v
obou dvouhrách (ve druhé z
nich se poprvé na turnaji představil Robin Staněk), v závěrečné čtyřhře za rozhodnutého
stavu si Peruánci připsali alespoň bod. Chlapci se tak umístili na prvním místě ve skupině a
ve čtvrtečním semifinále je od
10 hodin čekal tým Portugalska. V druhém semifinále na sebe narazily tým Španělska, který v dramatické rozhodující

3. Nizozemí
2
1
6:3
4
4. Chile
0
3
0:9
0
Skupina 4
Pondělí 3.8.: USA - Bulharsko 2:1, Argentina - J. Korea 3:0
Úterý 4.8.: USA - J. Korea 3:0, Argentina - Bulharsko 0:3
Středa 5.8.: USA - Argentina 3:0, Bulharsko - J. Korea 2:1
1. USA
3
0
8:1
6
2. Bulharsko
2
1
6:4
4
3. Argentina
1
2
3:6
2
4. J. Korea
0
3
1:8
0
SEMIFINÁLE:
USA - Japonsko 3:0
Česko - Rusko 2:1
O 3. MÍSTO
Rusko - Japonsko 1:2
FINÁLE:
Česko - USA 1:2
KONEČNÉ POŘADÍ DÍVKY:
1. USA, 2. Česko, 3. Japonsko, 4. Rusko, 5. Bulharsko, 6.
Francie, 7. Ukrajina, 8. Čína, 9. Nizozemí, 10. Argentina, 11.
Austrálie, 12. Brazílie, 13. Kanada, 14. J. Korea, 15. Chile,
16. JAR

Tři nejlepší týmy v kategorii chlapců - 1. Španělsko, 2. Portugalsko, 3. Japonsko.
čtyřhře o prvenství ve skupině
zdolal Francii a suverén základní skupiny 2 chlapecký tým Japonska.

ČTVRTEK 6.8.
Na pořad přišly po odehraných
skupinách zápasy o umístění.
Oba české týmy jako vítězové
skupin se v 10 hodin dopoledne
pustily do svých semifinálových bitev. Dívky změřily své
síly s favorizovanými Ruskami, chlapci měli za soupeře
mladíky z Portugalska. Souboj
dívek s Ruskem byl po obou
odehraných dvouhrách nerozhodný, musela rozhodnout čtyřhra. V prvním setu měly české
hráčky blízko k vedení, když
vedly 4:3 a k dispozici několik
game ballů. Ty však nevyužily,
Rusky set v závěru otočily a získaly ho ve svůj prospěch poměrem 6:4. Ve druhém setu však
naše děvčata hru začaly kontrolovat a výsledkem bylo srovnání 1:1 na sety. Ve třetí sadě
pokračovaly v dobré hře z předchozího setu a Rusky už do hry
nepustily. Třetí set vyhrály 6:2 a
v sobotu je čekalo finále.
Chlapci absolvovali podobný
průběh semifinálového zápasu
s týmem Portugalska. Po
dvouhrách bylo srovnáno a tak
rozhodovala čtyřhra. První set
patřil českým mladíkům Robinu Staňkovi a Marku Routovi,
druhá však vyhráli Portugalci a
tak se šlo do třetího. V tom se v
úvodu podařilo českým soupeřům získat náskok až 5:1 a
přestože se Češi zlepšili a začali dotahovat, na zvrat už to nestačilo a set skončil výhrou
Portugalců poměrem 6:3.
„Kluky
nahlodaly
neproměněné výhody v úvodu
třetího setu,“ řekl k průběhu
závěrečného zápasu kapitán
českých tenistů Miroslav
Štencl. „Soupeř získal náskok,
který už nepustil. Kluci bojova-

li, ale v rozhodujících fázích je
opustilo i trochu štěstí. Nevím
do jaké míry je poznamenala i
nervozita, před tolika diváky ještě nehráli, dodal Štencl.
Soupeřem portugalského týmu
ve finále se stal jejich soused z
Pyrenejského
poloostrova
Španělsko. To muselo v rozhodující čtyřhře odvracet za stavu
5:6 dva mečboly Japonců. Ti se
o postup připravili sami, když
vlastními chybami u téměř vyhraných míčků trefovaly mimo
vyhrazené pole.
Odpočinout od tenisu si všichni
hráči a hráčky mohli večer na
Plumlovské přehradě, kde pro
ně pořadatelé připravili malé
zpestření jejich pobytu v podobě diskotéky.

PÁTEK 7.8.
Počasí problémy nedělalo, takže se v tradiční čas 10 hodin
dopoledne rozběhly zápasy o
umístění. Hrály se postupně utkání ve skupinách o 13. až 16.
místo, o 9. až 12. místo a o 5. až
8. místo. Vítězové těchto utkání
hráli vždy o vyšší umístění v
závěrečném pořadí, proherci o
nižší umístění.

foto Zdeněk Pěnička

SOBOTA 8.8.
První víkendový den se už hrálo o
příčky nejvyšší. Čeští chlapci si to
rozdali o bronzové medaile s druhým poraženým semifinalistou
Japonskem. Japonci už si tentokrát vítězství nenechali sebrat jako
o dva dny zpět se Španělskem a
mohli se tak radovat z bronzové
příčky.
Hayato Sakurai, kapitán chlapeckého týmu sice litoval propásnuté šance zahrát si finále, ale i tak
bzl s konečným třetím místem nadmíru spokojený. Češi se museli
spokojit s konečným 4. místem.
Finálový souboj týmů z Pyrenejského poloostrova dopadl lépe
pro Španělsko, které tak mohlo
slavit titul mistra světa v kategorii
chlapců do 14 let, stříbro převzali
Portugalci.
Dívky se o zlato utkaly s mladými
tenistkami ze Spojených států
amerických. Po jednotlivých
dvouhrách byl stav nerozhodný a
tak po přestávce o světovém šampionu musela rozhodnout čtyřhra.
Tu zvládly lépe zámořské hráčky
a později převzaly zlaté medaile,
naše děvčata skončila na
stříbrném stupínku.
-pez-

Poděkování organizátorům a pořadatelům mistrovství světa, které bylo
letos stejně jako v letech předchozích připraveno do poslední maličkosti.
Na snímku zleva Kaděrka, Taroczy a Černošek
foto Jiří Vojzola

CHLAPCI
Základní skupiny:
Skupina 1
Pondělí 3.8.: Francie - Uzbekistán 2:1, Španělsko - Chile 2:1
Úterý 4.8.: Francie - Chile 3:0, Španělsko - Uzbekistán 3:0
Středa 5.8.: Francie - Španělsko 1:2, Uzbekistán - Chile 1:2
1. Španělsko
3
0
7:2
6
2. Francie
2
1
6:3
4
3. Chile
1
2
3:6
2
4. Uzbekistán
0
3
2:7
0
Skupina 2
Pondělí 3.8.: Argentina - Mexiko 1:2, Japonsko - Izrael 3:0
Úterý 4.8.: Argentina - Japonsko 0:3, Mexiko - Izrael 1:2
Středa 5.8.: Argentina - Izrael 1:2, Mexiko - Japonsko 0:3
1. Japonsko
3
0
9:0
6
2. Izrael
2
1
4:6
4
3. Mexiko
1
2
3:6
2
4. Argentina
0
3
2:7
0
Skupina 3
Pondělí 3.8.: USA - Taipei 1:2, Portugalsko - JAR 2:1
Úterý 4.8.: USA - Portugalsko 1:2, JAR - Taipei 0:3
Středa 5.8.: USA - JAR 3:0, Portugalsko - Taipei 2:1
1. Portugalsko
3
0
6:4
6

2. Taipei
2
1
6:4
3. USA
1
2
5:4
4. JAR
0
3
1:8
Skupina 4
Pondělí 3.8.: Česko - Austrálie 2:1, Rusko - Peru 1:2
Úterý 4.8.: Česko - Rusko 2:1, Austrálie - Peru 2:1
Středa 5.8.: Česko - Peru 2:1, Austrálie - Rusko 2:1
1. Česko
3
0
6:4
2. Austrálie
2
1
5:4
3. Peru
1
2
4:5
4. Rusko
0
3
4:6

4
2
0

6
4
2
0

SEMIFINÁLE:
Česko - Portugalsko 1:2
Španělsko - Japonsko 2:1
O 3. MÍSTO
Česko - Japonsko 0:2
FINÁLE:
Portugalsko - Španělsko 2:1
KONEČNÉ POŘADÍ CHLAPCI:
1. Španělsko, 2. Portugalsko, 3. Japonsko, 4.Česko, 5. Francie, 6. Austrálie, 7. Taipei, 8. Izrael, 9. Peru, 10. Chile, 11.
USA, 12. Mexiko, 13. Rusko, 14. Argentina, 15. Uzbekistán, 16. JAR

