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Vloupání do vozidel přineslo
zlodějům až STOVKY TISÍC
V minulém týdnu bylo na Policii České republiky nahlášeno pět případů vloupání do
vozidel. Neznámý pachatel
vnikl do Renaultu Master v
obci Doloplazy a odcizil navigaci a osobní doklady poškozeného. Způsobil tak škodu
čtyři tisíce sto korun.
V Prostějově na ulici Komenského se pachatel vloupal do
Škody Superb, majitel přišel
také o navigaci. Škodu vyčíslil
na tři tisíce šest set korun.
Do kabiny nákladního vozu
Iveco se pachatel vloupal na
ulici Konečná v Držovicích.
Řidič přišel o svou ledvinku s
osobními doklady. Škoda v
tomto případě činí dva tisíce
dvě stě korun.
Dále neznámý pachatel rozbil

skleněnou výplň předních
dveří a vloupal se do vozidla
Ford Mondeo. Z předního sedadla odcizil příruční aktovku
s firemními doklady, mobilním telefonem a paměťovou
kartu do počítače. Majiteli
vznikla škoda ve výši devět a
půl tisíce Kč. K vloupání došlo
na ulici Janáčkova v Prostějově.
Na ulici Foerstrova v Prostějově se neznámý pachatel
vloupal do odstaveného vozidla Citroen Jumper a odcizil
z něj kufřík s nářadím, svářečku optických kabelů,
bednu s materiálem a batoh s
různými doklady. Poškozené
firmě vznikla krádeží škoda
dvě stě padesát tisíc korun.
-red-

Z pivovaru bude hotel!

Po dlouholeté odmlce, co byly
historické prostory prostějovského pivovaru používané jako
kanceláře různých firem, současný majitel, firma s italským
kapitálem BIRRA Prostějov,
zažádal o změnu územního
plánu, která bude za dobu existence pivovaru již šestá. Důvodem pro pořízení požadavku na
změnu je funkčního využití pozemku, a to na hotelový areál.

města schválilo v červnu na svém
třináctém zasedání.
Prostějovský pivovar ve své době
symbol kvalitního a chutného
piva prošel za dobu své existence
spoustou změn. Přestál obě světové války, velkou uzavírku rok
před koncem druhé světové války
a rok po skončení obléhání, znárodnění i celé následující období
komunistické vlády. V roce 1897,
kdy byl vystavěn, ho tehdejší

prostředí se výroba snižovala.
Konec pivovaru nastal v roce
1999, kdy byl na společnost uvalen konkurz a pivo se přestalo
vařit. Naděje, že pivovar obnoví
výrobu, byla už tehdy malá. V
roce 1997 měla společnost dluh
už skoro devadesát milionů
korun. Pivovar kvůli potřebě okamžitých zisků vypustila pivo na
trh o několik týdnů dříve a to se
odrazilo na chuti i kvalitě a vět-

Ze sladkého snu rovnou na policii

Smíšená funkce umožní přestavění stávající historické stavby na
budovy s hotelovou funkcí a části
několika pozemků patřící k objektu budou využity jako parter
hotelu (jedná se o část parku před
průčelím budovy, která může být
členěna na pravidelné záhony, jejichž výsadba tvoří ornamentální
obrazce.) Pozemky budou využity
jako parková zeleň. Celý komplex
hodlá žadatel vkomponovat do
parkové úpravy v okolí hotelu.
Všechny změny o plánu sídelního
útvaru Prostějov zastupitelstvo
Při řešení následků dopravní
nezasahovali také prostějovští
hasiči
dička i spolujezdec utrpěli naštěstí jen lehká zranění a byli
převezeni do prostějovské nemocnice.
Škoda na vozidle se odhaduje na
350 000 Kč.
-vevi-

sivní zvíře,“ sdělila Jana Adámková, mluvčí Městské policie
Prostějov. Jak dále prozradila, nebylo to vůbec jednoduché, strážníci museli použít odchytovou
tyč. Potom byla kočka převezena
služebnu městské policie. „Kontaktovali jsme zaměstnance
ochránců přírody a zvíře mu předali,“ pověděla závěr „lovecké
story“ Jana Adámková.
-bp-

Zloděj usnul
na místě činu

Řidička bourala do stromu

Ve středu 12. srpna o půl osmé
večer došlo k dopravní nehodě
mezi Němčicemi nad Hanou a
Výšovicemi.
Jednatřicetiletá řidička osobního
vozidla Hyundai Santa Fe po
projetí mírné levotočivé zatáčky
sjela s autem do pravé příkopy a
narazila do stromu. Vozidlo se
poté převrátilo na pravý bok. Ři-

Dobrodružný večer zažili strážníci ve středu, když ve sklepě jednoho domu v Prostějově lovili
agresivní „šelmu.“ Jak bylo později zjištěno, šlo o bengálskou
leopardí kočku. „Po dvacáté hodině na linku 156 ohlásil občan,
že ve sklepě domu nalezl kočku,
která na něj vrčí a nechce jít ven.
Vyslaná hlídka se v daném prostoru snažila odchytit toto agre-

vlastníci zařídili nejmodernějším
vybavením a mohl produkovat až
sto tisíc hektolitrů piva za rok. O
šedesát osm let později byla při
celkové rekonstrukci zvýšena kapacita až na dvojnásobek. S nástupem tržního hospodářství
rozvoj pivovaru neskončil a i nadále se pokračovalo v modernizaci. Téměř dvacet procent
uvařeného piva bylo určeno na
export do zemí bývalého sovětského svazu, ale už v té době využíval svoji kapacitu jen z
poloviny a růstem konkurenčního

Cyklista vjel pod kola dodávky
Ve čtvrtek krátce před 18.
hodinou došlo v Prostějově k
vážné dopravní nehodě, při
které byl těžce zraněn cyklista.
Sedmdesátiletý cyklista jel po
chodníku na Brněnské ulici ve
směru od ulice Mozartova a
přejížděl přes trávník na silnici.
Pravděpodobně přehlédl při
vjíždění na vozovku dodávkový automobil Nissan, který
jel do centra a vjel přímo pod

jeho kola. Jednatřicetiletý řidič
dodávky se snažil intenzivním
brzděním a uhýbáním střetu s
cyklistou zabránit, to se mu
však nepodařilo. Zraněný muž
byl převezen s poraněním
hlavy a na umělé plicní ventilaci záchrannou službou do Fakultní nemocnice v Olomouci.
Dopravní nehoda se dále vyšetřuje, dechová zkouška provedená u řidiče automobilu
byla negativní.
-vevi-

šina zákazníků přestala produkty
odebírat. Novému majiteli se nakonec podařilo konkurz jen pozdržet do léta roku 1999 a navrátit
podniku dřívější slávu se mu nepodařilo. Od té doby se v areálu
pivovaru nepodařil uvařit jediný
litr piva. A jak to vypadá, už navždy.
-vevi-

Kuriózní případ zaznamenali
prostějovští městští strážníci
předminulý pátek. Dopadli pachatele, který se vloupáním do
osobního automobilu pravděpodobně tak unavil, že v něm
usnul!
Humorný případ začal o půl desáté večer přijetím oznámení, že v
zaparkovaném vozidle na ulici
Palečkova je rozbité okénko a uvnitř na sedadle spolujezdce někdo
sedí. Při příjezdu strážníci spatřili
spícího muže. Při bližším kontaktu v něm ke svému překvapení poznali chlapíka, kterého ani
ne před hodinou předváděli na

služebnu Policie ČR ke zjištění
totožnosti. Důvod? Přistihli ho při
krádeži v obchodním domě.
Povedený výtečník ve voze spal
na předních sedadlech a to velmi
tvrdě. „Je pravdou, že hlídce
chvíli trvalo, než jej probudila,“
uvedla s úsměvem Jana Adámková z Městské policie Prostějově. Strážníci si navíc všimli, že
spáč měl v kapse od kalhot panel
rádia z téhož automobilu. Znavený zloděj samozřejmě skončil
na služebně Policie ČR. Šetřením
bylo zjištěno, že se jedná o třiadvacetiletého muže bez domova.
-bp-

Pozor na brněnské bezdomovce
Muže z Prostějova kopali do hlavy, skončil v nemocnici
Po trojici bezdomovců, kteří
předminulou sobotu večer před
brněnským obchodním domem
na Dornychu napadli a zbili
šestatřicetiletého muže z Prostějova, pátrají policisté i městští strážníci z Brna. Muž po sérii
kopanců do obličeje a do hlavy
skončil v nemocnici se zlomeným nosem a otřesem mozku.
"Tři bezdomovci muže napadli po
slovní rozepři v prostoru před
podchodem kopanci do obličeje a
hlavy. Šlo o dva muže a jednu
ženu s červenými vlasy, kteří s
sebou měli i psa. Napadený útočníky dobře popsal, dva z nich do-

konce zná od vidění. Zná také jejich křestní jména," potvrdila policejní
mluvčí
Andrea
Procházková.
Zbitý muž skončil v nemocnici,
kromě zlomeniny nosu si stěžoval
na bolesti hlavy a závratě. Trojici,
která jej zranila, ale policisté zatím
nedopadli. Neuspělo ani okamžité
pátrání v okolí místa útoku, do
nějž se pustily hlídky strážníků
ihned po přepadení. Policisté i
strážníci trio dál hledají. Prověřují
také videozáznamy z blízkých
bezpečnostních kamer."Vše jsme
předali státní policii, ale i naše
hlídky možné útočníky stále hle-

dají. Zatím však pátrání nebylo
úspěšné," uvedla mluvčí brněnských strážníků Denisa Kapitančiková.
Zda bezdomovci skončí až před
soudem, bude záležet hlavně na
tom, jak rychle se zbitý muž
uzdraví. "Zatím vše prověřujeme
jako přestupek, záleží ale na tom,
jak dlouho bude trvat neschopnost
zraněného, mohlo by se jednat
také o trestný čin ublížení na
zdraví. Napadený muž už vyšetřovatele ujistil, že chce po návratu
z nemocnice podat trestní oznámení," dodala Procházková.
-red-

Ze stojanu teče voda pitná, nikoli kojenecká!
Výtokový stojan umístěný na Brněnské ulici v Prostějově slouží
k odběru pitné vody pro veřejnost. Z technického pohledu se
jedná o hydrant, kterým je ukončen vodovod pitné vody z prameniště v Brodku u Prostějova,
jehož provozovatelem je Moravská vodárenská, a.s. Vlastníkem
výtokového stojanu je město

www.vecernikpv.cz

Prostějov, ve správě jej má odbor
životního prostředí, který každoročně provádí kontrolu a údržbu
tohoto stojanu. „V roce 2007
proběhla úprava těsnění a byla
zde umístěna tabulka s označením Pitná voda. Náklady na
stočné za odebranou vodu veřejností hradí odbor životního prostředí z provozních výdajů,

přičemž se jedná o částku řádově
deset tisíc korun ročně. Dále dle
potřeby jsou hrazeny drobné
opravy a údržba,“vysvětluje starosta Vlastimil Uchytil.
Odebíraná voda je klasifikována
jako voda pitní, nikoli kojenecká,
neboť tímto vodovodním řádem
jsou zásobovány odběratelé pitné
vody po území v katastru města

e-mail vecernik@pv.cz

Prostějova jako běžní odběratelé
v domácnosti. Za kvalitu vody
odpovídá provozovatel vodovodu, tedy Moravská vodárenská, a.s., která v rámci schválení
provozního a manipulačního
řády Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje určila
četnost, rozsah a místa odběrů ke
vzorkování kvality vody. Jedním

z těchto míst je právě výtokový
stojan na Brněnské ulici. Rozbory vody jsou prováděny pravidelně. „Na závěr chci občany
ještě upozornit, že stojan je určen
k drobným odběrům pitné vody,
v žádném případě jej nemohou
lidé využívat k odběru vody pro
chod domácnosti,“ varoval
Uchytil.
-red-
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Prořezávka v pořádku
Několikrát v týdnu oznámili občané své pochybnosti o tom,
zda je při prořezávání keřů a sekání trávy na území města vše v
pořádku. Hlídka při kontrolách
nezjistila žádné nedostatky. Povolení pracovníkům firmy řádně vydáno.

Vandal

Před dvacátou hodinou předminulý pátek na tísňovou linku
156 zavolala žena, která spatřila osobu malující po zdech budovy v areálu bývalé nemocnice. Hlídka podezřelého v objektu zadržela. Ten nejprve
zmateně tvrdil, že hledá otce.
Jakmile se na místo dostavila i
svědkyně události, k činu se
jednatřicetiletý muž přiznal.
Uvedl, že ho k tomu dohnal
osobní žal. Pastely, kterými k
pomalování došlo byly zajištěny a celá věc pro podezření z
trestného činu předána Policii
ČR.

Sousedské nesváry

V dopoledních hodinách předminulou sobotu oznámil na
linku 156 muž znehodnocení
svého prádla, které sušil na zahradě. K poškození dle něj mělo dojít tím, že soused visící
textil postříkal neznámou tekutinou. Ta nejprve způsobila
skvrny a po vyprání se látka
rozpadla. Jednalo se o trička a
šortky. Celkovou škodu poškozený odhadl na 700 Kč.
Strážníkům se druhá strana k
tomuto jednání vyjádřila nesouhlasně. Celá záležitost předána správnímu orgánu k dořešení.

Dítě zavřelo mámu

V neděli 9. srpna ve večerních
hodinách na dispečink Městské policie přijatá žádost z Hasičského záchranného sboru o
asistenci při otevření bytu. Požadavku vyhověno. Jednalo
se o malé dítě, které maminku
zavřelo v bytě a následně se
mu již nepodařilo chytit za kliku a otevřít. Za přítomnosti
strážníků hasiči dveře odemkli a vše bylo v pořádku.

Zranění opeřenci

Na Informační středisko MěÚ
se v pondělí dostavil padesátiletý muž s informací, že nalezl
na ulici Určická mládě poštolky. Hlídka ptáka vyzvedla a
předala Českému svazu
ochránců přírody. Podobné
ohlášení bylo zaznamenáno za
tři dny. Tentokrát se obrátil občan na linku 156, kde uvedl
objevení mladého rorýse neschopného letu. V tomto případě byl malý dravec předán
pracovníkovi ze stanice hendikepovaných zvířat v Němčicích nad Hanou.

Nepříjemná chvíle

V pondělí po půl čtvrté odpoledne oznámila obyvatelka domu, že před výtahem spí muž.
Strážníci v daném místě našli
pětadvacetiletého zraněného.
Měl pořezané zápěstí, křečovitě
dýchal a zmítal se na podlaze.
V tuto dobu byla u něj matka i
otec. Ihned byla přivolána Záchranná služba. Jelikož poraněný začal ztrácet vědomí
hlídka společně s rodiči prováděla masáž srdce. Přivolaný
lékař si muže převzal a při dalším ošetření zjistil požití nezjištěného množství léků a alkoholu. Bylo zapotřebí zjistit o
jaké medikamenty jde a proto
k otevření bytu vyrozuměna
jednotka Hasičského záchranného sboru. Po té se podařilo
vyhledat co si mladík vzal. Následně převezen do nemocnice.

Nedbalost se nevyplácí

Ve čtvrtek po osmnácté hodině
bylo na linku 156 sděleno nalévání alkoholu osobě mladší
18 let. V provozovně byla neprodleně provedena kontrola,
při které strážníci zjistili podání piva patnáctileté slečně.
Obsluze byla udělena bloková
pokuta.

Sokolovna: zdi jsou zateplené, ale okny táhne
Tělocvičná jednota Sokol I v
Prostějově plánuje na budově
sokolovny výměnu oken, protože ty původní jsou z roku
1908, kdy byla budova postavena. Největším problémem
jsou okna v tělocvičně, kde i
přesto, že jsou zavřená, jimi profukuje a kdyby tam byly záclony, tak vlají jako ve větru. I
když se tělocvična vytápí, není
možné prostor zcela zahřát a
spousta tepelné energie přijde
nazmar. Letos starosta Sokola I
Richard Beneš zažádal o grant z
prostředků Evropské unie asi
čtrnáct dní po jeho vyhlášení a
čeká, zda bude jeho návrh vybrán. Uzavírka pro žádosti je 14.
září letošního roku. Výměna
oken přijde na dva a půl až tři
miliony korun. Jelikož se jedná
o historickou budovu, musí pa-

mátkáři schválit vypracovaný
projekt, protože vyměněná okna
musí být ve stejném stylu jako
ta původní. „Pokud letos nezískáme grant, budeme zkoušet
různé způsoby, jak získat peníze
třeba u Agentury pro rozvoj kultury na střední Moravě,“ sděluje
Beneš.
Bylo by také potřeba zrekonstruovat šatny a kanceláře, ale
přednost dostane sousedící
areál, kde jsou dvě hřiště na nohejbal, volejbal a jiné sportovní
aktivity. „Jedno z hřišť je v odpovídajícím stavu k užívání, ale
na druhém sportovišti níže položeném je třeba udělat nový
antukový podklad. Hřiště bylo
již dříve opravováno, ale ne tak
kvalitně, jak bylo potřeba a kdykoliv prší, voda neodtéká a drží
se i několik dnů na povrchu, než

se vsákne,“ vypovídá Beneš.
Oprava hřiště přijde asi na tři sta
tisíc korun. Na tyto úpravy chce
Sokol I požádat o příspěvek z
fondu Evropské unie pro Regionální operační programy, které
zastřešují Střední Moravu, ale to
není jednoduché rozhodnutí.
Tento fond požaduje prvotní
vklad šedesát tisíc korun. „Snažíme se šetřit, kde to jde a musíme si pořádně rozmyslet tuhle
možnost. I když jim složíme základní vklad, není to záruka, že
nás vyberou,“ dodává Beneš.
Později by bylo třeba postupně
natřít tribuny, vyměnit pletivo a
celý areál upravit. Město Prostějov pomohlo tělocvičné jednotě Sokol I před pěti lety
příspěvkem čtyři sta tisíc korun
na opravu fasády a zateplení budovy. „Nedostatek finančních

prostředků nás donutil prodat
sokolský stadion městu za osmnáct milionů korun, a proto jsme
letos nežádali o příspěvek na
okna. Jsem pesimista a myslím,
že bychom stejně nic nedostali.
I když máme v záloze po zdanění asi patnáct milionů korun,
snažím se myslet do budoucna,
kdy se bude muset opravit střecha nebo zajistit jiné výdaje,“
vyjádřil se Beneš. Peníze z prodeje stadionu se však mohou
využívat jen na investiční akce,
což jsou opravy, rekonstrukce
nebo úpravy. Nemohou být
použity na podporu sportovního
oddílu nebo jiné podobně zaměřené akce. Pravidelně každým
rokem se na hřištích vedle sokolovny hraje mistrovství republiky
v
nohejbale
mládežnické kategorie. -vevi-

2

nání. No pravda, je to nějaká ta
kačka drauf, ale ve výsledku má
člověk svoje jisté, o čemž se v
Pokec
aktivním pracovním nasazení
„Tak jsme si pokecali, až nako- leckdy s úspěchem pochybovat.
nec jsme zjistili, že se neznáme,“
přiznal jeden diskutér. Obsáhlá a Pořádek
velmi plodná diskuse dvou do- „Když nabourám auto, tak mě
brých známých vyústila ve vzá- manžel zabije,“ argumentovala
jemné zjištění, že ani jeden z řidička. Problém spočíval v tom,
nich není ten, za kterého ho ten že s blíže neupřesněnou periodidruhý pokládá. Jenom škoda, že citou jí při průjezdu jednou obcí
když už si o tom tak pěkně po- pravidelně v jenom místě přepovídali, tak si to také před tím chází přes silnici slepice. Tudíž
neužili. Mohlo to být docela pri- se v tomto ohledu dožadovala
ma!
úředního zásahu. Zda by měl mít
podobu přechodu pro slepice neÚnik
bo nutný doprovod nějaké huso„Ještě jsem neslyšela, že by toho pasky v reflexní vestě, těžko říct.
někdo litoval,“ konstatovala paní Třeba by ale stačilo drobně odv rozpravě o předčasném odcho- chýlit vlastní jízdní řád a s mandu do důchodu, k němuž také želem i nebezpečím rozfláklého
podle řeči směrovala svoje počí- auta by to bylo v poho. -MiH-

Vidìno - Slyšeno

Veteráni jeli
Týden uměleckých radovánek v Sobotíně z lázní do lázní

Sobotín uvítal pátým rokem táborníky zajímající se o hudbu,
film, divadlo a jiné umělecké
dovednosti. Kreativní týden pro
děti od desíti do patnácti let začal
31. července a trval do soboty 8.
srpna. Tábor, organizovaný
Gymnáziem Jiřího Wolkera,
probíhal v některých ohledech
tradičně, ale v jiných směrech
zase úplně jinak. Letos bylo muzikálové téma s původní hudbou
Karla Štula a příběh pojednával
o žácích školy na malém městě,
kteří se rozhodnou hrát divadelní
hru Romeo a Julie. Zápletka je v
tom, že ředitel školy nechce
dětem hru povolit. Námět na hru
poskytl Mirek Ondra a Aleš Procházka.
„Program tábora byl vytvořen
tak, aby byla každá vteřina zaplněna, ale zároveň byl dostatek
prostoru pro odpočinek a nabrat
nové síly do další práce,“ dodává
Procházka.
Přípravy na zkoušku hry i na závěrečný večer byly náročné,
proto se tábor rozdělil do několika dílen. Dílnu filmovou vedl
Jakub Vejmola, zde se připravovala kamera, střih a jiné věci s
tím související. Taneční dílnu
měla na starost Pavlína Novotná,
která s dětmi připravovala choreografii i samostatná vystoupení. V další dílně se tvořily
kreslené seriály Včelka mája a
Telettubies. Výtvarná dílna
Magdy Jansové zprostředkovala
kulisy, kostýmy, rekvizity a tá-

Stovka veteránů automobilů i
motorek se vydala v neděli 16.
srpna na jízdu pravidelnosti „Z
lázní do lázní“. Letos připravili
pořadatelé Hanácký auto-moto
veterán klub Prostějov spolu s
obecními úřady ve Skalce, Slatinicích a Čechách pod Kosířem
již 5. ročník Hanácké rallye.
Jízdu elegance a pravidelnosti z
lázní Skalka se zastávkou v Čechách pod Kosířem do lázní Slatinice odstartoval předseda
Parlamentu ČR Miloslav Vlček.
Veteráni odjížděli na svou spanilou jízdu v půlminutových intervalech. Trasa vedla přes

Filmování na Ztracených kamenech. Za kamerou Miroslav Ondra, Lucie Válková, Jakub Vejmola, Anna
Kalandrová a Michal Tomeček (od kameramana zleva).
borníci měli za úkol nakreslit
pohlednice s dějem tábora, které
byly předtištěny třeba Počasí
je… a k tomu domalovali obrázek. Byla zde možnost vyrobit si
i drobné upomínkové předměty
z keramiky jako mističky, medaile nebo hrnečky, které si naglazovaly a poslední den byly
výrobky vypáleny. Ondřej
Krátký měl na starost čas vyplněný sportovními a rekreačními
aktivitami. Tábor v chodu udržovala Hanka Lužná zastávající
roli hlavní vedoucí.
Snaha dětí se ukázala v závěrečném vystoupení poslední den tábora, kde publikum tvořili

rodiče, kamarádi nebo známí.
Vystoupení začalo o půl osmé
večer drobnými vystoupeními a
tvorbami, a jakmile se setmělo,
začala hlavní hra. Účastníci tábora si udělali samostatnou
práci, která zahrnovala soubor
reportáží o natáčení celého
filmu. Celé vystoupení bude vypáleno na dvd, které obdrží
každý člen spolu s cd s filmovou
muzikou. „Za ty roky, co jezdím
na tábor, můžu říct, že tenhle byl
nejpříjemnější. Mezi dětmi nebyla žádná rivalita a panovala
úžasná spolupráce. Nic jsem nemusel opakovat dvakrát a po
každém vydařeném výstupu si

sami zatleskali, bylo to docela
dojemné,“ vypovídá Aleš Procházka. V hlavních rolích účinkovali Lucka Válková jako
představitelka namyšlené Moniky, Anička Kalandrová hrající
ve hře suflérku (nápovědu) a
Michal Tomeček v roli Radka.
Sólové party nazpívali Eva Švédová a Marek Ščudla. Prostějovská premiéra proběhne v divadle
Point 11. září v 19 hodin.
Celý tábor finančně podpořil
Gaudeamus o.p.s., umělecký
příspěvek v podání vedoucích
nabídlo divadlo Point a drobné
odměny pro děti zajistila firma
Alika.
-vevi-

Bude mít vyšetřování vraždy v Lípách další dějství?
Hrůzný čin, na jehož konci
zůstali tři mrtví, o kterém
jsme informovali minulý
týden, byl přisouzen sousedským sporům. Nyní se ovšem
mezi místními vynořili spekulace, že nešlo o dvě vraždy
a vrahovu sebevraždu, ale o
tři vraždy a v celém případu
existuje ještě někdo čtvrtý. To
všechno je ovšem jen na bázi
spekulací, které jenom
stručně shrnujeme.
Že v případu z Lip by mohlo
existovat několik významných
ALE jsme se dozvěděli těsně
před uzávěrkou, takže nebylo
možné tyto informace nikde

Èerná kronika
Krádež 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 devadesát tisíc korun.

Vloupání do bytu

Neznámý pachatel se vloupal
do bytu v domě na ulici Kravařova v Prostějově, zde vše prohledal a odcizil finanční hotovost více jak 80 000 Kč, zlaté
šperky a hodinky. Majiteli
vznikla škoda za více jak 120
tisíc-Kč.

Krádež v hypermarketu

Počátkem tohoto týdne odcizila podezřelá žena ve věku čtyřicet tři let v hypermarketu na
ulici Konečná v Držovicích pět
kusů knih v celkové hodnotě
tisíc sedm set dvacet sedm ko-

Výšovice, Určice, Alojzov,
Krumsín, Soběsuky, Plumlov,
Ohrozim, Lešany, Zdětín, Bělecký mlýn, Hluchov, Čechy pod
Kosířem, Lhotu a Drahanovice s
dojezdem do cílového místa Slatinic.
„Podle očekávání se zaregistrovalo přes sto účastníků. Že se
akce ujala a získala si dobré
jméno dokazuje i účast veteránů
ze vzdálenějších míst. Až od
Vsetína dorazila historická hasičská Škodovka. To nás samozřejmě
těší,“
neskrýval
uspokojení starosta Skalky Antonín Frgál.
-jp-

ověřit. Přinášíme je tedy jako
pouhé spekulace vycházející z
toho, o čem se také mezi lidmi
mluví.
Podle neověřených informací
se mluví o tom, že je rozpor minimálně v časovém snímku, v
němž mělo všechno proběhnout. Zavražděná žena totiž nebydlela v domku trvale, do Lip
dojížděla z Olomouce. Autobusem kolem půl šesté přijela i
ono inkriminované ráno. V
domě už našla zavražděného
muže. V ten okamžik vyběhla
znovu před dům pro pomoc
pronásledovaná jiným mužem,
který ji stáhl zpět do domu a

tam podle všeho zavraždil. Policisté byli na místě během několika minut poté. Celou
situaci údajně sledovala oknem
žena odnaproti, která ovšem
muže nepoznala. V té době už
ale měl být domnělý sousedvrah také po smrti. Byl nalezen
ve svém domě oběšený, nicméně sebevražda jako logické
vyústění jeho předchozího běsnění měla údajně jen zakrýt cizí
zavinění, tedy vraždu i jeho samotného. Tomu však podle
všeho odporuje jeho robustní
postava. Takové bezvládné tělo
by zřejmě bylo vcelku problematické takto ‚naaranžovat‘.

Nicméně ne zcela jednoznačný
závěr o vyhrocení sousedských
problémů napomáhá i fakt, že
na místo přijeli i policisté se
psy, se kterými došli až do nedalekého lesa. Ovšem ve všech
zmínkách jde o neověřené informace, které můžou mít svůj
racionální podklad a také
možné vysvětlení v policejním
vyšetřování. Nic to ale nemění
na tom, že domnělý vrah se
opravdu netěšil dobré pověsti a
původní vyšetřovací verze postavené na sousedských sporech se skutečně nakonec
může ukázat jako pravdivá.
-MiH-

run, které si uschovala do tašky
a poté prošla přes pokladní zónu, aniž by je zaplatila. Policisté poté zjistili, že žena byla v
posledních třech letech za takový skutek potrestána. Dopustila se tak trestného činu
Krádež, za což zákon umožňuje uložit trest odnětí svobody
až na dva roky.

WV Polo. Pachatel využil toho, že řidič na čerpací stanici
na Petrském náměstí v Prostějově dofukoval pneumatiky a
nechal otevřený automobil. Ze
sedadla zloděj odcizil koženou tašku, ve které byl mobilní
telefon, dioptrické brýle, doklady, platební karty a peněženka s finanční hotovostí ve
výši sedm tisíc korun.
Neopatrnosti majitelů využil i
další zloděj, který včera odpoledne vnikl kabiny otevřeného
vozidla Fiat Scudo, zaparkovaného v Prostějově na ulici
Komenského. Z auta zmizel
notebook, digitální fotoaparát,
peněženka s penězi, doklady a
kreditní karta. Způsobená škoda byla vyčíslena na více jak
sedmnáct tisíc korun.

12 m2. Poškozené organizaci
tak způsobil doposud nevyčíslenou škodu převyšující částku
pět tisíc korun.

Krádež motorové nafty

Policisté zjistili podezřelého
muže, který opakovaně v měsících červen a červenec 2009
v obci Bohuslavice vnikl do
areálu zemědělské společnosti
a z neuzamčených nádrží zde
zaparkovaných traktorů a nákladního vozidla odčerpal postupně tři sta dvacet litrů motorové nafty. Naftu následně prodával. Podezřelý způsobil škodu zemědělské společnosti ve
výši osm a půl tisíce korun.

Doplatili na neopatrnost
Škodu přes 20 tisíc korun způsobil ve čtvrtek 13. srpna neznámý pachatel řidiči vozidla

Sprejerství

Neznámý pachatel v nočních
hodinách pomaloval osobní
železniční vůz odstavený v železniční stanici Nezamyslice.
Namaloval na něj graffiti různých barev o celkové ploše asi

Loupež na ulici

K loupežnému přepadení došlo v nočních hodinách na ulici Wolkerova v Prostějově.
Skupinka doposud neznámých mladíků zde fyzicky napadla procházejícího šestadvacetiletého muže. Pachatelé
strhli poškozenému ledvinku
se dvěma mobilními telefony,
peněženkou a osobními doklady. Po krádeži ledvinky z místa utekli. Poškozený škodu vyčíslil na pět tisíc osm set korun.

Vloupání do prodejny

V obci Otinoves se neznámý
pachatel vloupal do prodejny
smíšeného zboží, kde vše prohledal a odcizil 23 kartonů cigaret různých značek. Při vloupání také poškodil zařízení
prodejny. Majiteli vznikla škoda v celkové výši sedmnáct tisíc korun.

Start odmávl předseda Parlamentu ČR Miloslav Vlček.

Za posledních 18 let byla největší

nezaměstnanost v roce 2000
K poslednímu červenci je Prostějov na devátém místě v počtu nezaměstnaných. Prvenství patří městu Šumperk a
těsně za ním jsou města Jeseník, Přerov, Kroměříž, Blansko, Svitavy, Olomouc a Vyškov. V Prostějově se o pracovní místo uchází čtyři tisíce pět
set devatenáct nezaměstnaných a toto číslo vystoupalo
právě v minulém měsíci. Největší procento zájemců o práci
patří ženám, potom lidem evidovaným nad pět a šest měsíců.
Na jedno volné místo připadne
třicet čtyři uchazečů. V porovná-

ní s minulým rokem stoupla nezaměstnanost více jak o polovinu. Z okolních mikroregionů vede Konicko, v těsném závěsu je
Němčicko a Protivanov. Největší poptávka je po profesích Vrátný, Administrativní pracovník,
manipulační dělník v průmyslu,
uklízeč, skladník, šička, švadlena a krejčí. Nejvíce volných míst
je v oborech obsluha strojů a zařízení, dělník pro čištění města a
finanční poradce. V roce 1991
bylo tři tisíce nezaměstnaných, v
roce 2000 to bylo šest a půl tisíce a od té doby klesla nezaměstnanost o dva tisíce zájemců.
- vevi-

Informace do této rubriky poskytují: Pohřební služba A.S.A. TS, Žižkovo
nám. 19, tel.: 582344073, mobil 602/581098, Pohřební služba Václavková
a spol., s.r.o., Dolní 21, tel. 582340004, Mlýnská 31, tel.: 582343883, Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel. 582332100.

Nejsou jiz mezi námi...
Rudolf Navrátil 1932
Němčice nad Hanou
Blažena Surmová 1937 Smržice
Antonín Klíč 1932 Otinoves
Vlasta Sedlaříková 1926
Prostějov
Bohunka Grmelová 1927
Drahany
Věra Derrichová 1925
Prostějov

Ing. Karel Ježek 1939 Dětkovice
Marie Adámková 1953
Brodek u Prostějova
Julie Trvalová 1933 Plumlov
Stanislav Stříž 1940 Stínava
Miroslav Seidl 1947 Krumsín
Zdeňka Mazalová 1925
Čehovice
MVDr. Karel Svitavský 1931
Prostějov

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 17. srpna 2009
Ivana Pokorná 1958 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Jana Nováková 1953 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Josef Černý 1924 Bedihošť 13.20 Obřadní síň Prostějov
Středa 19. srpna 2009
Jindra Dostálová 1925 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Batelka 1944 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Spilková 1924 Smržice 14.00 Obřadní síň Přerov
Pátek 21. srpna 2009
Věra Filová 1942 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Silvestra Valášková 1928 Prostějov 13.00 Obřadní síň Mlýnská

17. srpna 2009

Členové cestovatelského
klubu jsou VESELÉ KOPY
Klub cestovatelů plánuje v září
setkání. Muži v nejlepších letech, kteří se rozhodli zasvětit
část svého života kultivovanému umění, jakým je kouření dýmky. Při klubových
setkáních očekávají oddych od
zbytku světa, konzumaci skvělých nápojů, lehkou a nezávaznou konverzaci, a to vše v
obláčcích dýmkového kouře.
Přes všechny začátečnické potíže se čím dál víc přibližují profesionálnímu dýmání. „Dalo by

a budou požívat vhodné nápoje
v jakémkoli množství.
Členové klubu jsou veselá kopy
a na cestách se dostali do
spousty prekérních situací.
„Takhle jednou jsem se svým
společníkem Josefem došel na
zámek Ratibořice. Stojíme u
zámku a snažíme se najít prodejnu suvenýrů. Průvodkyně,
která na chvíli vyšla ze dveří,
uviděla Josefa a zašla rychle
zpět, podařilo se jí i ony dveře
zamknout. Ale marné bylo její

3

Dnes proběhne slavnostní otevření
ZREKONSTRUOVANÉHO HŘBITOVA

"nemáme" a tím nám dal najevo, ať neotravujeme. Ale to
neznal Josefa. Ten, vyzbrojen
mohutnou holí vyrobenou z
mladé sosny chvíli předtím,
začal oním domlouvátkem klepat na stůl a podrobil ubohého
prodavače výslechu. "Jak se
jmenovala Barunka v knize,
no? A jak se jmenovala ve skutečnosti, no?" S každou otázkou
následovalo důrazné poklepání
holí na skleněnou výplň stolu.
"Byla to pražská prostitutka,

Pro srovnání. Pohled na areál městského hřbitova před a po zahájení rekonstrukčních prací, které stály více než deset milionů korun
V pondělí 17. srpna 2009 bude
slavnostně otevřen zrekonstruovaný městský hřbitov v
Brněnské ulici.
„Proběhla zde rekonstrukce
hlavní komunikace, včetně
zpevněné plochy u vstupu. Dále
byly opraveny boční mlatové
chodníky a doplněny další mlatové plochy u středového kruhu
a první řady u kruhu. Stavbě
předcházela v únoru letošního
roku rekonstrukce vodovodu,
kanalizace a veřejného osvětlení. Projektovou dokumentaci k
této akci zpracoval architekt
Zdeněk Beran z firmy CAD
projekt, který s městem spolupracoval i při obnově jiných
významných památek“ vysvětlil místostarosta Miroslav Pise očekávat, že když už nám čas
setřel mládí z tváří, půjde o důstojné klubové akce, ale nikoliv.
Dýmka nám jen dodá zdání důstojnosti, které se nám k věku
nedostává,“ tvrdí s úsměvem na
tváři Pepa Klimeš, zakladatel
klubu (na snímku vpravo).
Pánové dokonce mají zakládací
listinu, kde stvrzují, že se nenechají od kouření dýmky odradit

úsilí, proklepali jsme se dovnitř,
až do prodejny vstupenek a suvenýrů. Za stolem seděl muž asi
v našem věku, znuděně očekával nějakou oběť, která by si
lístek koupila a prohlídku
zámku absolvovala. Na první
pohled poznal, že my tak kulturní nejsme. Odpověděl tedy
na naše dotazy ohledně jednotlivých suvenýrů univerzálním

no? Víte vůbec něco, no?" Chudáka prodavače nebylo vidět,
byl skrčený pod stolem a pravděpodobně hledal poplachový
hlásič, bylo vidět, že přemýšlí,
zda zavolat policii nebo rovnou
podřízené Chocholouška,“ vypráví se smíchem Klimeš.
Opustili jsme bojiště hrdě a s
převahou. Vše zakončil slovy:
"Je to blbec a nic neví!“ -vevi-

šťák.
Ještě před rekonstrukcí byla vykácena 109 let stará lipová alej.
„Tu jsme nahradili šesti desítkami nových stromů, konkrétně lipami krymskými. Podél hlavní
aleje je nový mlatový chodník
se čtvercovými záhony stříhaných tisů. Dalšími úpravami
prošly prostory před arkádami,
kdy dnes navazujeme na původní úpravu a myšlenku z roku
1930. Vstupní prostor hřbitova
až po arkády je tak oživen různobarevnými a různobarevně
kvetoucími keři - hortenziemi,
růžemi, magnóliemi, červenolistým bukem a dalšími. Projekt
na obnovu lipové aleje zpracoval inženýr Jiří Finger z ARTFLORY Olomouc,“ dodal mís-

tostarosta Pavel Drmola.
Byl také nově zpracován prostor kolem hlavního kříže,
vznikla tu ornamentální výsadba z živých plůtků zimostrázu
doplněná záhony letniček. Prostor od kříže k obřadní síni se
podařilo oživit zapojenými
výsadbami různobarevných keřů a jehličin (thuje, tisy, nízké
formy klečí, tavolníky, skalníky) a dále zvýraznit solitérními stromy zajímavými tvarem nebo zbarvením (cuga kanadská, lilodendron, červenolistý javor).
„Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na rekonstrukci takových
prostor, jako je secesní prostějovský hřbitov. Jsme přesvědčeni, že toto místo zůstane i nadále

místem důstojné útěchy,“ uzavřel Tomáš Fajkus, provozní ředitel firmy.A.S.A. TS Prostějov.
Investorem stavby, která byla
zahájena 10. února a dokončena
15. srpna tohoto roku, bylo město Prostějov, kdy většinu nákladů z celkové hodnoty díla –
více než 10 milionů korun – pokrylo ze svého rozpočtu město
Prostějov.
Rekonstrukce lipové aleje byla
dále realizována z Operačního
programu Životního prostředí
za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního
prostředí ČR - příspěvek z fondu Evropské unie činil 1 573
899 Kč, příspěvek SFŽP ČR činil 92 582 Kč.
-red-

Na Vápenici bude blikající přechod
V Prostějově se zvýší počet bezpečnějších přechodů pro chodce. Osvětlení nad zebrami pro
pěší bude nainstalováno na
Plumlovské poblíž křižovatky
se Zahradní ulicí a dále na křižovatce s Březinovou, u hřbitova
na Brněnské a u křižovatky ulic
Olomoucká a Šafaříkova. V Pro-

stějově novinkou bude instalace
blikajících diod přímo do vozovky na přechodu před domem
dětí a mládeže na Vápenici.
Investice do bezpečnosti chodců
budou stát kolem tří milionů korun, osm set tisíc poskytne Olomoucký kraj, zbytek bude hrazen z městského rozpočtu. -bp-

Ilustrační foto

Jak probíhá prodej bytových domů? Během pár hodin městští strážníci
dopadli dvě osoby hledané policií
Ke dni 6. srpna letošního roku
bylo mezi městem a budoucími
majiteli uzavřeno celkem devět
kupních smluv na bytové domy,
z toho jedna na domy v ulicích
Okružní, Újezd, Vodní, Vápenice, na náměstí E. Husserla, dvě
na náměstí Spojenců a dvě na
Studentské. Dohromady bylo do

pokladny města zaplaceno takřka dvaapadesát milionů korun.
K podpisu jsou připraveny další
dvě smlouvy na ulicích Okružní
a Šafaříkova.
U domů nacházejících se v ulicích Belgická, Husovo náměstí,
Jihoslovanská,
Trávnická,
Křížkovského, Joštovo náměstí,

Plumlovská, Pod Kosířem, Rejskova, Sladkovského, Slovenská, Studentská a Západní se
průběžně uzavírají smlouvy o
budoucích kupních smlouvách.
Pokračuje se na přípravě zbylých
návrhů kupních smluv a smluv o
budoucích kupních smlouvách.
-vevi-

Tři muži v hledáčku policie
Prostějovská policie vyhlásila další celostátní pátrání po třech osobách. Jedním z nich je pachatel
trestného činu loupeže.
BLAŽEJ HOLUB se narodil 21.
prosince 1957 a
trvalé bydliště
má nahlášeno v
ul. V. Špály číslo
4 v Prostějově.
Na hledaného
byl
vydán
Okresním soudem v Prostějově
příkaz k zatčení pro trestný čin zanedbání povinné výživy. Jeho
zdánlivé stáří je kolem 50 let, měří
10 cmmá střední postavu, hnědé
oči a vlnité hnědé vlasy.
ERVÍN ČUREJA se narodil 18.

Pohledem shora
Pohledem shora

srpna 1970, trvalý bydliště má
hlášeno v Tvorovicích číslo
51. Na hledaného vydal Okresní soud v Olomouci příkaz k dodání do výkonu
trestu odnětí svobody pro trestný
čin loupeže. Jeho zdánlivé stáří se
pohybuje v rozmezí od 35 do 40
let, měří 170 cm, má střední postavu, krátké černé vlasy.
LADISLAV ŘEHÁK se narodil
9. dubna 1957, trvalé bydliště má
hlášeno v Dřevnovicích číslo 39.
Na hledaného vydal Okresní soud
ve Vyškově příkaz k zatčení pro
podezření ze spáchání trestného

činu úvěrový
podvod. Zdánlivé stáří hledaného je v rozmezí od 50 do
60 let, měří 160
cm, má střední
postavu a hnědé oči. Nosí dlouhé
rovné hnědé 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.
-red-

ODKUD KAM?

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
eřejná doprava dostává poslední dobou čím dál víc na frak. Těžko
říct, jestli bylo dřív vejce nebo slepice, tedy jestli začali lidé jezdit auty a tím pádem ubylo potřeby hromadných prostředků, nebo naopak formanka s nimi byla stále víc na pováženou, tak přišla na
řeč auta. Nejspíš z každé strany trošku a ze všeho nejvíc jsme také
zpohodlněli, je nám lenošno se podřizovat jízdnímu řádu, což teprve šlapat někam k zastávce. A taky jsme zbohatli, protože si to prostě můžeme dovolit. Jenomže ono to taky vždycky nejde a kromě té hrstky nejvěrnějších, kteří z jakéhokoliv důvodu zůstali pravidelnými cestujícími, se většinou každému tu a tam přihodí, že vezme zavděk i cestování ‚sockou‘. Jenomže ono to není jenom tak. Především regionální doprava by měla být součástí
běžného života. Tuto filozofii ale stále víc nahlodává každý nový jízdní řád. Ten nejnovější sice začne platit až v půli prosince, ovšem se na něm pracuje a to, co je možné tu a tam
se domáknout, příliš radostné není. Že apriorní pravomoc rozhodovat o rozsahu veřejné
dopravy připadla krajům, je z jedné strany logické, kdo by o potřebách měl vědět víc, zároveň je to ale také dvousečná zbraň. Každý si hraje na svém písečku a v místech, kde se prolínají hranice panství prostě lidově řečeno ‚chcípl pes‘. Neexistují návaznosti, nejde se dostat odnikud nikam, a když už to vyjde, tak s náležitým čekáním. A tak nejspíš jde hlavně
o to znechutit veřejné cestování i těm posledním fundamentalistům. To by bylo, aby se to
nepovedlo!

V

Okolo půlnoci v noci ze středy na
čtvrtek přijali městští strážníci na
lince 156 oznámení o skupině
podnapilých mužích dobývajících se do jednoho domu v Prostějově. Na hlídku volající čekala
před domem, kde byla cihlou
rozbitá výplň vchodových dveří.
Výtržníky popsala. Strážníkům
se je zakrátko podařilo dopadnout. Později se ukázalo, že na
jednoho z nich, třiadvacetiletého
výtečníka, je již vydán příkaz k
zatčení. A proč k celé události do-

Rekonstrukce
HLAVNÍHO
NÁDRAŽÍ

Obyvatelé Prostějova se brzy dočkají rekonstrukce prostor před
hlavním nádražím a zastávek městské hromadné dopravy. Celá rekonstrukce bude stát více než deset milionů korun a až sedm milionů může radnice získat z evropských fondů. Zbytek peněz bude
hrazen z městského rozpočtu.
-vevi-

PARKOVIŠTĚ

před hřbitovem
bude uzavřeno

Od úterý 18. srpna 2009 bude uzavřeno parkoviště před městským
hřbitovem v Brněnské ulici. Důvodem je budování cyklostezky
směrem do Žešova. Parkování bude po dobu výstavby umožněno
podél jižní zdi hřbitova. „Po dokončení cyklostezky bude parkoviště
znovu zprovozněno, ovšem pouze
pro podélná stání. Je proto třeba
počítat s jeho sníženou kapacitou,“
upozorňuje Jana Gáborová, mluvčí Městského úřadu Prostějov.
Zároveň se připravuje výstavba
nového parkoviště v prostoru za
východní zdí hřbitova.
-vevi-

šlo? Dle jejich výpovědi je nechtěla oznamovatelka pustit dovnitř a to z důvodu, že zde nebydlí. Tak situaci řešili po svém. Jelikož škoda nepřesáhne pět tisíc
korun, událost bude řešit správní
orgán.
Přibližně za dvanáct hodin po
zmíněném zákroku se odehrál jiný případ. Devětašedesátiletá žena nahlásila na tísňovou linku

Městské policie Prostějov své
okradení. Vypověděla jak k celé
záležitosti došlo. Pod záminkou
dotazu na cestu k vlakovému
nádraží jí mladý pár v nestřeženém okamžiku sebral peněženku z kabelky, kterou měla při
sobě. Paní si toho ale včas povšimla a začala křičet „Zloději“!
Na to mladík vybral z peněženky
celý finanční obnos - šestset ko-

run - a prázdnou ji odhodil.
Strážníci po dohodě s okradenou
prohlédli spolu okolí, kde by se
pachatelé mohli zdržovat. Asi po
deseti minutách hlídka spatřila
podivně se chovající dívku. Podezření se potvrdilo. Navíc šlo o
hledanou ani ne osmnáctiletou
ženu z Brna. Pachatelka byla předána na služebnu Policie ČR k
dalšímu šetření.
-bp-

17. srpna 2009

Díky novému přístroji bude vyšetření srdce
ještě bezpečnější
Nemocnice Prostějov, člen
skupiny AGEL, zakoupila v
těchto dnech na interní oddělení nový moderní rentgenový přístroj RTG C rameno. Přístroj, který slouží k vizuální kontrole při vyšetřeních srdce, umožňuje snížení
dávek záření a zvyšuje bezpečnost vyšetření, jak pro
vyšetřovaného pacienta, tak
i pro zdravotnický personál.
Investice do nového vybavení vyšla bezmála na dva miliony korun.
„Rentgenový přístroj C rameno, který nahradil starší přístroj stejného typu, slouží k vizuální kontrole zaváděných
kardiostimulačních elektrod
do srdečních dutin za účelem
trvalé kardiostimulace, dočasné kardiostimulace a při
provádění vyšetření srdečního
vodivého systému,“ říká primář interního oddělení nemocnice Bohuslav Černošek s tím,

že nové vybavení také snižuje
riziko komplikací při výkonu,
protože manipulace s elektrodami v srdci je bezpečnější.
„Ročně provedeme na oddělení s tímto novým přístrojem
zhruba 180 až 200 vyšetření,“
prozradil primář. Nemocnice
Prostějov trvale investuje do
přístrojového vybavení a
zkvalitňování svých služeb. V
letošním roce byl již například
zakoupen plně automatický
systém "HB&L Uro Quattro",
který slouží k vyšetření moči a
dalších biologických tekutin, v
hodnotě více než 1,1 milionu
korun. "Od prosince 2008
jsme nově vybavili léčebnu
dlouhodobě nemocných padesáti novými moderními polohovatelnými lůžky s nočními
stolky, dalších 10 nových lůžek bylo určeno pro oddělení
gynekologie a porodnice,"
sdělil ředitel nemocnice Tomáš Uvízl.
-red-

Obec Držovice brání obyvatelům při vjezdu na pozemek
Po dokončení výstavby asfaltové cesty, která v Držovicích
navazuje na nově vybudovanou cyklostezku, jsme se ocitli
v situaci, kdy nám obec brání
vjezdu na náš soukromý pozemek - tak začíná dopis poslaný
do redakce Večerníku e-mailem. Autorkou je paní Renata
Čižmárová, spolumajitelka
domu č. 219 v Držovicích. Celé
znění dopisu je následující:
"Náš dům leží na rohu Olomoucké ulice a bývalé polní cesty, která byla nedávno upravená
na asfaltovou a navazuje na cyklostezku mezi Držovicemi a Smržicemi. Záměr obce vybudovat
tuto cestu a návaznou cyklostezku jsme vítali od samého začátku. Netušili jsme ovšem, že nám
po jejím dokončení bude obec
Držovice bránit ve vjezdu na náš
pozemek.
Dům, ve kterém již 32 let žijeme,
je obklopen obecním pozemkem
a bez přístupu pro automobil z
Olomoucké ulice. Léta jsme k
příjezdu automobilem používali
jedinou možnou cestu, kterou byla část polní cesty, na kterou je
dům také natočený hlavním
vchodem. Dále jsme potom přejížděli zhruba desetimetrový
úsek obecního pozemku. O tento
obecní pozemek jsme se, společně s parcelou dělící náš dům s
polní cestou, celou dobu starali
a udržovali ho.
S přeměnou polní cesty na asfaltovou jsme se ocitli v situaci, kdy
obec Držovice umístila dopravní
označení Zákaz vjezdu pár metrů před vjezd na náš pozemek,
který jsme dosud s tichým souhlasem obce používali. Dále potom obec zbudovala štěrkem
zpevněné místo pro příležitostné
parkování, které umístila podél
této nové cesty. Tohle nově zbudované parkoviště ovšem neřeší
problém, že se nedostaneme na
náš pozemek, kde bychom chtěli
i nadále parkovat. Tímto zákazem vjezdu také vzniká problém
zahrádkářům, kteří se nedostanou automobilem do svých zahrad.
Při jednání s paní starostkou
nám bylo řečeno, že těmto za-

Pomalu končí doba prázdnin a
starosti kam s dětmi za nás vyřeší pravidelná školní docházka, která každoročně začíná začátkem září. Co ovšem za nás
nikdo nevyřeší, jsou škodliví činitelé na našich zahrádkách,
kteří prázdniny – neprázdniny
škodí a škodí.
Jedním z nebezpečných škůdců
jsou molice. Nejčastěji se vyskytují molice skleníková, molice bavlníková a molice vlaštovičníková. Jedná se o drobný, bíle ojíněný
hmyz (“bílé mušky“) o velikosti
do 2 mm. Během roku má molice
několik generací, které škodí
většinou na brukvovité zelenině,
ale nepohrdnou i jinou zeleninou.
Všechna stádia se zdržují na spodní straně listů, kde sáním dochází
ke žloutnutí listů, deformaci a posléze jejich opadu. Nejvíce škod
způsobují larvy. Molicím obecně
vyhovuje teplé a suché počasí o
teplotách kolem 25°C. Molice
vlaštovičníková u nás přezimuje
na jahodníku, případně na plevel-

hrádkářům bude udělena výjimka ze zákazu vjezdu. Paní starostka se dále také vyjádřila, že
nám tato výjimka udělena nebude, neboť se můžeme na pozemek
dostat z Olomoucké ulice pěšky.
Naše první starostka, paní Kolečkářová, veřejně prohlašuje, že
se snaží obyvatelům Držovic pomáhat. Z této zkušenosti a z jejího přístupu k celému problému
můžeme pouze říci to, že se doposud její jednání ukázalo jako
obstruktivní a nelogické. Před
umístěním dopravního označení
jsme poslali obecní radě Držovic
žádost o výjimku ze zákazu vjezdu pro dopravní obsluhu, ale doposud nám nebylo odpovězeno.
Dále se také snažíme o zřízení
věcného břemene chůze a jízdy
přes část obecního pozemku ležícího mezi naší zahradou a
bývalou polní cestou. Věcné břemeno nebylo mezi námi a městem Prostějovem nikdy zřízeno.
Netušili jsme, že ho budeme po
oddělení od města Prostějova
tak potřebovat," píše rozhořčená
Renata Čižmárová.
"Ráda bych se vyjádřila k informacím, které nejsou pravdivé.
Neboť majitelky pozemku přístup k domu a na svůj pozemek
mají a to sjezdem z ulice Olomoucká, tak jako jejich sousedé
v ulici.
Majitelky domu byly řádně informovány písemně i ústně rok
před zahájením stavby cyklostezky. Současně byly vyzvány k
uvolnění obecního pozemku,
který rodina užívala několik let a
to bezplatně. Dále byly také seznámeny s možností odkoupit si
určitou část tohoto obecního pozemku. Vše bez odezvy. Chápu,
že dodržovat zákony a pravidla
mohou být někdy nepříjemné a
pro někoho i nepřijatelné," reagovala na dopis Renaty Čižmárové starostka Držovic
Blanka Kolečkářová.
Své vyjádření poskytla i právní
zástupkyně obce Držovice Jana
Hamplová :
"Obec sama v minulosti nabízela Čižmárovým řešení vjezdu na
jejich pozemek, a to dokonce
tak, že si mohou část pozemku

od obce odkoupit. Celý nikoliv,
protože obec musí v této části řešit zázemí pro nově vybudovanou cyklostezku. Na odkoupení
Čižmárovi nijak nereagovali a
setrvávají pouze na požadavku
zajištění vjezdu v dosavadním
rozsahu. To však není z pozice
obce možné, a to právě s ohledem na nutnost využít část pozemku pro zázemí cyklostezky.
Je nutné podotknout, že obec
vždy, pokud jde o dispozice se
svým pozemkem, dbala na to,
aby Čižmárovým byl vjezd na
pozemek zachován. Nyní však
nově z jiné strany, než byli doposud zvyklí, a jak obec jejich
vjezd přes svůj pozemek dlouhá
léta bez jakýchkoli nároků akceptovala. Situace se však změnila, a obec má právo si říct, jak
bude svůj majetek využívat, a
pokud mají Čižmárovi zachován přístup z přední části pozemku, a obec to hodlá plně respektovat, těžko lze obci diktovat, že musí beze zbytku vyhovět nárokům vlastníka, že
chce příjezd jinudy, ať se to obci
hodí nebo ne. Obec musí hájit
veřejný zájem, nikoli zájem jednotlivce, zvláště když právo přístupu je plně zachováno. V této
věci tedy obec hodlá využít pozemek pro zázemí cyklostezky,
po jeho části umožnit příjezd do
domu Čižmárových a to sjez-

Poradna zahrádkáře
ných rostlinách. Molice bavlníková a skleníková jsou subtropického původu a proto nejsou schopné
u nás mimo vytápěné prostory
přezimovat. Molice jsou velmi
nebezpečnými přenašeči viróz.
Ochrana spočívá ve včasném ošetření chem. přípravky Applaud 25
WP (5g/5 l), Karate Zeon 5 CS
(0,025%), Talstar 10 EC (0,03%),
aj. V biologické ochraně je ve
skleníku možné použít některé
druhy dravých vosiček a dravých
ploštic např. Biolaagens EF, Encarsia formosa, aj. Pro signalizaci,
ale i odchyt se používají žluté lepové desky.
Vážným problémem letošního léta jsou svilušky. Už jsme se letos v
Poradně zabývali sviluškami na
ovocných stromech. Dnes bych
chtěl pokračovat v tématu svilušek na okrasných rostlinách.
Hned na začátku upozorňuji, že

při výskytu svilušek na okrasných
rostlinách je nepřípustné provádět
chem. postřik pesticidy v obytných prostorách. Doporučuje se
napadené květiny ošetřit koncem
léta a pak je určitou dobu ponechat ve venkovním prostředí v separaci. Svilušky můžeme přenášet na jiné rostliny i my svým
oděvem. Tito roztoči se přemnožují na pokojových rostlinách především v zimních měsících, kdy
jsou rostliny oslabovány nedostatkem světla a suchým vzduchem od ústředního topení. Podobné příznaky na pokojových
rostlinách jako svilušky způsobují i mšice. Tyto škůdce jde ovšem
od sebe rozeznat i tím, že mšice je
zřetelně rozpoznatelná i pouhým
okem a nevytváří na rozdíl od svilušek na spodní straně listu světlé
pavučinky. Je nutné si uvědomit,
že svilušky milují velmi teplé a

dem z ulice Olomoucká. Tak budou práva všech plně zachována.
Obec nemůže bohužel vyhovět
nárokům, aby svůj pozemek
kvůli Čižmárovým nevyužívala, protože oni chtějí příjezd v
maximálním rozsahu jako doposud, v místě, které určí oni sami. Když uvážíme, že na nabídku koupě nereagovali a patrně
ani o úhradě věcného břemene
nikdy neuvažovali, je přístup v
tom smyslu, že mají pocit, že je
jim nějak křivděno, poněkud
zvláštní. Jak hájí oni svoje
práva, má právo hájit svá práva
jiný vlastník, v našem případě
obec. Navíc obec na práva Čižmárových v každém z řešení
bere jasný zřetel," vysvětluje
právní zástupkyně Držovic.
Dále uvádí, že v tomto smyslu
míří k Čižmárovým písemná
odpověď na jejich požadavek,
kdy jim obec sděluje, že právo
příjezdu bude zachováno, ale v
jiném místě než doposud, a ať si
této skutečnosti uzpůsobí dispozice svého majetku. K tomu jim
obec poskytuje termín do 31. 7.
2010, tedy téměř rok, a do této
doby hodlá akceptovat dosavadní stav věcí.
"Mám za to, že postup obce je
velmi korektní," zakončila Jana
Hamplová vyčerpávající odpověď.

Výstavba cyklostezky stála 10
milionů korun. Umožňuje cyklistům i pěším bezpečnou cestu
ze Smržic do Držovic a dál až k
nákupnímu centru včetně obchodního domu Tesco. Projekt
byl realizován na základě
vzájemné dohody obou obcí a
byl financován z dotace Regionálního operačního programu.
Dotace činila 85 procent celkových nákladů.
Na katastru obce Držovice vede
cyklostezka od nákupní zóny
ulicemi Dr. Mičoly, Tichá, protíná Olomouckou ulici, dál kopíruje původní polní cestu přes
Český potok, pokračuje podél
melioračního toku Vikličky a
pak se napojuje na cyklostezku
Prostějov-Smržice. Těsně u
Olomoucké ulice byla vybudovaná odstavná plocha s nezpevněným povrchem pro parkování osobních aut, protože
cyklostezka je hojně využívána
také pro volnočasové aktivity
občanů, zvláště pro in-line bruslení. Oblíbili si ji také tělesně
postižení občané, rovný asfaltový povrch je ideální pro projížďku vozíčkářů přírodou.
Vybudování další cyklostezky v
regionu rozšířilo síť bezpečných
cest mimo běžný silniční provoz, přispělo k propojení obcí a
rozvoji turistiky a volnočasových aktivit.
-jp-

suché prostředí a v těchto podmínkách se rychle množí (při
30°C trvá vývoj nové generace 35 dní), proto je velmi dobrá prevence proti jejich přemnožení zvyšovat vlhkost vzduchu (v pokojovém prostředí požívat rozprašovače) a pokud je to možné snižovat teplotu. K ochraně proti sviluškám lze použít biologickou
ochranu – dravé roztoče Phytoseilus persimilis nebo Typhlodromus pyri. Tato ochrana je finančně
náročnější, zato 100% ekologická. Pozor, při kalamitním výskytu
svilušek nespoléhejte na BIO preparáty ani predátory. V takovém
případě je jediným spolehlivým
řešením použití pesticidů. Z vlastní zkušenosti bych však doporučoval v případě lokálního kalamitního výskytu u pokojových
rostlin silně napadené květiny „radikálně zmladit“, případně vyhodit. Vážným problémem ochrany
proti sviluškám je jejich rezistence k mnoha akaricidům, proto je
vhodné tyto přípravky střídat.

Nejčastěji používané chem. prostředky jsou Omite 570 EW, Talstar 10 EC, Magus 200 SC, aj.
Na brukvovité zelenině mohou
škodit především dva druhy bělásků, a to bělásek zelný a řepkový. Nejvíce škodí housenky druhé
generace, v teplých letech se může vyskytnout i třetí generace.
Housenky způsobují poškození
rostlin žírem. Při silném napadení
mohou způsobit až holožír. Ošetření se provádí v době líhnutí a
výskytu malých housenek ještě
před jejich zažráním dovnitř
hlávek, kde by byly nezasažitelné.
Chem. ošetření provádíme okamžitě při zjištění požerků na listech. Z mnoha přípravků lze použít např. Karate Zeon 5 CS, Dimilin 48 SC, aj. Vždy je nutné sledovat ochranné lhůty přípravků, a to
s ohledem na budoucí sklizeň zeleniny!
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.

17. srpna 2009

5

Kontaktní centrum otevřelo své dveře pro
nové zájemce o podanou pomocnou ruku
Kontaktní
centrum
v
Prostějově ve Vrahovické ulici
pořádalo ve čtvrtek 13. srpna
den otevřených dveří. Cílem
zařízení je snižování sociálně –
patologického chování formou
tvorby a realizací preventivních programů. Konkrétně jde
o vytvoření prostředí motivujícího k smysluplnému využití
a trávení volného času, rozvoji
komunikace a vztahů. V neposlední řadě jde o místo, kde lze
naleznout pomoc při řešení
krizových situací. Nízký práh
dostupnosti znamená, že neklade na žadatele o pomoc
nároky, jako je povinná pravidelná registrovaná docházka
nebo registrační a jiné poplatky.
„Každý kdo k nám přijde, tak si
s ním nejdřív promluvíme, zjistíme, jaký má problém, jestli je
třeba danou osobu motivovat k
nápravě nebo zda je už rozhodnutá léčit se,“ vypovídá Jana
Kučerová, pracovnice Kontaktního centra v Prostějově. Nikdo
z příchozích nemusí o sobě uvádět žádné údaje, jen dostane
určitý kód, kterým se prokazuje,
aby měli zaměstnanci přehled,
zda se klienti vracejí.
Centrum nabízí zcela zdarma a

Pracovnice Kontaktního centra Jana Kučerová

anonymně poradenství pro
blízké osoby uživatelů drog,
zprostředkování kontaktu na
další odborná zařízení, informace o drogové problematice, o
cílové skupině, o nových trendech souvisejících s užíváním
drog a o péči nutné poskytnout
uživateli návykových látek.
Zařízení je vybaveno místností s
pohovkami k daným konfrontacím, fotbálkem a šipkami pro
volný čas, počítačem, na kterém
si mohou zájemci zdarma napsat
životopis s pomocí pracovníků
centra. Je zde kuchyňka s mikrovlnou troubou, pračkou volně
dostupnou, na niž je pořadník,
kam se mohou uživatelé zapsat.
V centru je k dispozici i sociální
zařízení zahrnující sprchový
kout a toaletu. Zaměstnanci pomohou komukoliv s úřady, doklady, zaměstnáním, bydlením i
v trestně právní oblastí. „Když
už k nám přijde někdo, kdo je
závislí na nitrožilním užívání
snažíme se uchránit daného
člověka od infekce, proto poskytujeme čisté jehly, desinfekční
tampóny a kondomy. Tyhle prostředky poskytuje i streetworker
v terénu,“ vysvětluje Kučerová.
Výhodou je možnost udělat si
test na HIV, žloutenku typu C a

B a těhotenský test. Centrum navštěvují lidé od sedmnácti do pětatřiceti let. Pracovníci centra se
snaží uživatele motivovat a zabavit různými aktivitami odvíjejících se od zájmů a potřeb dané
osoby.
Základními službami v centru
jsou aktivační, výchovné, vzdělávací, sociálně pedagogické, sociální práce, poskytování
informací, pomoc při prosazování práv a zájmů, poradenství a
doprovodná práce. S klienty jsou
řešeny osobní problémy související s adolescencí, vrstevnickými vztahy, rodinné problémy,
zneužívání drog, vandalismus a
kriminalita, šikana, předčasné
sexuální zkušenosti, záškoláctví,
rasová nesnášenlivost a další
problematika spojená s dospíváním.
Zařízení nabízí bezpečný prostor
pro seberealizaci a aktivní využití volného času, motivuje a
podporuje děti a mládež ve věku
jedenáct až dvacet šest let k aktivnímu přístupu při řešení osobních situací.
Středisko je přístupné od osmi
do šestnácti hodin, kdy z toho
poslední čtyři hodiny jsou vyhrazeny pro individuální poradenství.
-vevi-

Pavel Trávníček se rád vrací do rodného kraje
Na prostějovských divadelních
prknech se ve středu 16. září
představí Divadlo Pavla
Trávníčka s původní českou
komedií SBOROVNA. V čem
to vlastně žijeme? ptá se autor
Jaromír Břehový a v nastaveném zrcadle ukazuje nemilosrdnou mozaiku celé naší
společnosti. Představení nejen
pobaví, ale přinutí diváka k
zamyšlení.
Korupce a cynismus vládnou v
učilišti, kde se děj komedie odehrává. Žák Pivoňka a jeho finančně silní rodiče téměř rozvrátí
celou školu. Svou roli sehraje
nová zástupkyně ředitele, kterou
rodiče podplatí. Ta dosáhne toho,
že dosavadní zástupkyni ředitel
propustí, což má za následek

malou směšnou stávku učitelského sboru. Nakonec pomůžou
žáci, kteří si na mobil natočí sexuální hrátky ředitele a jeho
nové zástupkyně. Žák Pivoňka
ovšem zůstává a život ve škole
běží dál.
"A to je také poselství a varování
autora slušným a vzdělaným
lidem před stupiditou, drzostí a
mocí peněz. Pozor! Pivoňků
bude čím dál víc," poukázal na
hlavní myšlenku komedie režisér a představitel hlavní role
Pavel Trávníček. V představení
mu skvěle sekundují v dalších
rolích Uršula Kluková, Luboš
Xaver Veselý, Petra Jindrová,
Kateřina Kornová, Monika
Fialková a další.
O Pavlu Trávníčkovi je všeo-

SOUTĚŽ
Vstupenky na představení „Pražáků“ jsou již v předprodeji za
200 korun, na místě pak budou stát 220 korun. 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 :
V představení SBOROVNA hraje jednu z rolí Luboš Xaver
Veselý. Ve kterém rádiu je moderátorem?
a) v rádiu Impuls
b) v rádiu Frekvence 1
c) v rádiu Blaník
Své odpovědi volejte jako vždy do redakce. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce volných vstupenek.
Výherce z minulého čísla: Vlasta Grymová, Prostějov Vrahovice; Eva Šťastná, Prostějov.

becně známo, že se narodil v
Konici. Po studiích na brněnském JAMU začínal v Divadle
bratří Mrštíků v Brně, spolupracoval s Činoherním klubem v
Praze, pak získal angažmá v
Divadle E. F. Buriana a postupně
vystřídal divadelní prkna
Městských divadel pražských,
divadla
ABC,
Rokoka,
Komedie. V letech 1990-1993
působil jako umělecký šéf
Hudebního divadla v Karlíně.
Pak založil vlastní uměleckou
agenturu MARCUS a v roce
1998 soukromé divadlo SKELET. V roce 2006 přejmenovává
Divadlo SKELET na společnost
THEATRE ILLUSION BIO-

Uršila Kluková neodkládá svůj pověstný úsměv ani v divadelní šatně.
GRAF, která provozuje na
Vinohradské třídě kulturní arénu,
v níž se promítá, hraje divadlo,
koncertuje a pořádá netradiční
společenské rozptýlení. Šéfuje a
hraje v divadle, natáčí filmy, televizní inscenace, dabuje, moderuje.
"Diváci si mě spojují především
s rolemi princů ve známých českých pohádkách, jako jsou Tři
oříšky pro Popelku, Klaním se,
měsíci, O štěstí a kráse nebo
Třetí princ nebo s moderováním
televizního pořadu DO-RE-MI.
Mnozí mě viděli i na fotbalovém
trávníku, protože jsem členem

hvězdného fotbalového týmu
Arabela. Jezdíme často o víkendech na zájezdy a bavíme lidi,"
vypočetl některé své aktivity
Pavel Trávníček.
A jako významný rodák z
Prostějovska, známá osobnost a
celebrita, se stal Pavel Trávníček
čestným členem Okrašlovacího
spolku Prostějova. Do našeho
kraje se rád a poměrně často
vrací, proto také Okrašlovací
spolek Prostějova převzal nad
představením
SBOROVNA
záštitu stejně jako Prostějovský
Večerník se stal mediálním partnerem.
-jp-

Kraj bude podporovat vzdělávání
Olomoucký kraj dnes první výzvu pro
globální grant určený na vzdělávání.
Grant v oblasti podpory 3.2 v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost je zaměřený na
podporu neinvestičních projektů v oblasti dalšího vzdělávání v Olomouckém
kraji. Financování je zajištěno z
Evropského sociální fondu (85%) a ze
státního rozpočtu České republiky
(15%).
Globální grant je projekt, pomocí něhož
kraj přerozděluje finanční prostředky ze
strukturálních fondů Evropské unie
jiným subjektům do oblastí, které jsou
vymezeny jednotlivými operačními
programy.
Globální grant 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji
je zaměřen na prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání v
Olomouckém kraji. Žadateli mohou být
nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, vysoké školy, města,
obce, svazky obcí a hospodářská komora. Celkově je na tento globální grant
v rámci první výzvy vyčleněno 49 814
980,- Kč.
Žadatelé mohou projektové žádosti
předkládat do 29. září 2009 do 12:00

hod. Žádost spolu s ostatními povinnými přílohami mohou přinést osobně
nebo zaslat doporučeně poštou na adresu uvedenou ve výzvě k předkládání
grantových projektů. Předložené
žádosti poté budou hodnoceny z hlediska formálních náležitostí, kritérií přijatelnosti, následuje fáze věcného
hodnocení a následně budou žádosti posouzeny výběrovou komisí. Konečný
výběr a schválení vybraných projektů
na základě vypracovaného návrhu
výběrové komise provede Rada a
Zastupitelstvo Olomouckého kraje.
Veškerou podrobnou dokumentaci potenciální žadatelé naleznou na krajském

webu www.kr-olomoucky.cz/opvk, pod
složkou Výzvy. Na tomto odkazu je
možné operativně klást dotazy na diskusním fóru. Jsou zde zveřejňovány i
nejčastěji kladené dotazy. Rovněž pracovníci krajského úřadu jsou připraveni
poskytovat konzultace k dané problematice, kontakty na ně naleznete také
na uvedené webové stránce.
K bližšímu seznámení se s vyhlášeným
globálním grantem bude Olomoucký
kraj pořádat informační seminář.
Podrobné místo a čas konání tohoto semináře bude zveřejněno na výše uvedených internetových stránkách
Olomouckého kraje.
-red-
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Vinobraní v Plumlově
letos již popáté
Spojení vína, hudby, soutěží, divadla a ohňové show? Zdá se
vám tato kombinace zvláštní?
Spolek Plumlovských nadšenců
namíchal na jubilejní pátý ročník Plumlovského vinobraní
opravdu chutný koktejl, ve kterém si každý návštěvník najde
to své. Třetí sobotu v září se na
nádvoří plumlovského zámku
představí téměř desítka vystupujících a milovníci vína budou
moci ochutnat z více než třicítky vzorků tohoto lahodného
moku.
Na oslavách vína se kromě nejznámější moravské cimbálové
muziky Hradišťan představí moravsko-kanadská umělkyně Silvie
Forsyth. Písničkářka s osobitým
stylem na pomezí folku a country
si již v Plumlově vloni zahrála v
samostatném vystoupení. Tentokrát ji doprovodí skupina
A.M.Úlet z Moravičan.
„Vůbec poprvé se objeví na našich akcích úspěšná regionální kapela Létající rabín. K vinobraní je
tato skupina docela netradiční,
jsem na jejich vystoupení velmi
zvědavý,“ přiblížil jeden z dalších
bodů programu Marek Otruba,
prezident Spolku Plumlovských
nadšenců.
Tato pětičlenná skupina z Prostějova se věnuje klezmeru, což je
tradiční instrumentální hudba východoevropských židů. V repertoáru najdeme ale také písně v
jazyce jidiš. Kapelník Létajícího
rabína, Vojtěch Peštuka, k plánovanému vystoupení prozradil:
„Určitě budeme hrát náš tradiční

repertoár. Novinkou, kterou představíme, bude nový člen kapely.
Jméno a post si nechám jako překvapení pro ty, kteří na naše vystoupení přijdou. Na vystoupení
se těšíme, při našich předešlých
koncertech v Plumlově panovala
vždy dobrá atmosféra a doufáme,
že i tentokrát to bude ve stejném
duchu.“
Kromě výše jmenovaných kapel
se můžete těšit na hanácký soubor
písní a tanců Klas z Kralic na
Hané, bluegrassovou skupinu
Fiddle-Dedee nebo vystoupení
plumlovských Veselých kraviček.
-top-

SOUTĚŽ
Soutěžte a získejte každý týden až
do 14. září dvě volné vstupenky
na pátý ročník Plumlovského vinobraní. Ze správných odpovědí
vylosujeme každý týden jednoho
držitele dvou vstupenek. V minulém prvním kole naší soutěže
jsme se vás ptali na jméno uměleckého ředitele cimbálové muziky Hradišťan. Většina správně
odpověděla, že se jedná o Jiřího
Pavlicu. Držitelem dvou volňásků, které si může vyzvednout
v redakci, se stává:
Bronislava Khirová,
K. Svolinského, Prostějov.
Dnešní otázka: Kdo pořádá
Plumlovské vinobraní?
Své odpovědi volejte na tel.
číslo: 582 333 433, nebo zasílejte
na e-mail:
inzerce@vecernikpv.cz
do pátku 14.8.
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Do údolí Ochozské kyselky se dá znovu zajít pro minerální vodu

Folklór
v
Kostelci:
ŘECKÝ
TEMPERAMENT
I
HANÁCKÉ
‚LÁŽO-PLÁŽO‘
„PODOBNÝ PRAMEN JE VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH,“ říká M. Nedomanský
Vstupem do údolí Ochozské kyselky se ocitnete jako v jiném
světě. Stačí sjet ze silnice spojující Ochoz a Rakůvku a ocitnete
v údolí táhnoucím se několik kilometrů, ústící až nedaleko Krakovce. Nic netušíce se možná
ocitáte na dně pradávného kaňonu, který tady dravá řeka vyhloubila. Dnes tudy protéká
potok Pilávka, který je také jedním z přítoků Černého moře…
Procházka údolím kyselky, na kterou navazuje Rakovské údolí a dojdete tudy třeba i do Náměště na
Hané, je v těchto letních dnech
velmi příjemná. Zalesněné úval
nabízí příjemný chládek a to, co na
vás tady působí se dá jenom těžko
popsat. Jednoduše je tady fajn. Na
svoji zašlou slávu toto místo ale už
jen vzpomíná, i když i současná
představa nedělního odpoledne
stráveného na promenádě je přinejmenším romantická. Jak říká
zdejší patriot Miroslav Nedomanský, opravdu už ve 30. letech minulého století zde byl nejen výletní
hostinec, kam se chodívalo v neděli tancovat, ale i malé lázně.
Dnes je ale všechno jinak, i když
to, co je pro toto místo příznačné a
co víceméně také v minulosti toto
místo proslavilo, je kyselka. Před
rokem jsme zde však už nenašli
ani studánku na břehu potoky s
rozhrkanou pumpou, kam se chodila kyselka nabírat. Nyní je ale
všechno jinak. V blízkosti někdejšího rekreačního střediska vznikl
zbrusu nový vrt, osazený ruční
pumpou a s pěkně upraveným
okolím, kde je možné i chvilku
posedět a jednoduše si užívat toho

příjemna, asi o 300 metrů dál je
nově zregulovaný úsek Pilávky
odkloněný od bývalého pramene,
ta je opravená a pro změnu nabízí
občerstvení přímo ze studánky.
Zatímco nový vrt se postarala Rakůvka, opravenou studánku pro
změnu má ‚na svědomí‘ Ochoz.
„Dalo by se říct, že každá ze čtyř
obcí, jejichž katastry se v tomto
místě sbíhají, by mohla mít svoji
kyselku,“ podotýká M. Nedomanský. V tomto údolí totiž se ještě
sbíhají katastry Budětska a Rakové.
Když ale zmiňuje tuto možnost,
dobře ví o čem mluví. Už spoustu
let se zabývá také proutkařením a
psychotronikou, údolí má prošlé
křížem krážem. „Tento pramen
vytéká od Haček, přichází sem z
tohoto směru, na druhé straně
údolí se odráží a směřuje ke studánce. Bylo by zajímavé zjistit,
kam pokračuje dál,“ naznačuje,
kudy podzemní pramen kličkuje

údolím. Stojíme u nového vrtu,
který je vlastně místem, kudy
‚kyselka‘ do údolí vstupuje. „Tak
nový ten vrt zase není. Je hluboký
kolem 40 metrů, vrtal se už před
10 lety. Teď se podařilo všechno
dokončit,“ říká o novém zdroji,
který proutkem sám ‚vystopoval‘. Jeho předpoklad následně
potvrdil i proutkař, jenž hledá
místa pro nové vrty Hanácké kyselky.
V rozboru je potvrzeno 12 prvků
a 9 druhů zemních plynů. „Škoda,
že se s rozborem tehdy tak spěchalo. Odběr vody dělal bezprostředně po dokončení vrtu, voda
ještě nebyla pročištěná. Nový důkladný rozbor však vyjde na 100
tisíc,“ dodává. Mimochodem v
prokázaných prvcích, mezi nimiž
nechybí třeba antimon, arsen, rtuť
či nikl, se ve svém odhadu mýlil
pouze v jednom případě. Navíc
předpokládá, že podrobnější rozbor by odhalil na další. „Vyšlo mi,

Takto kyselku známe i neznáme. V místě, kde ještě před čase koryto Pilávky ‚spláchlo‘ původní pramen je dnes opravená studánka a tok je
odkloněn mimo dosah. Kyselka zde proniká až na povrch a díky menšímu množství je jeho koncentrace chuťově výraznější.

Pramen Ochozské kyselky v tomto místě nikdy nevyvěral, vrt, který byl
vyhlouben před 10 lety, se nyní dočkal i příjemného zevnějšku.
že by voda mohla obsahovat 33 –
36 vzácných prvků podle Menděljevovy tabulky. Pokud bych
předpokládal jen poloviční pravděpodobnost, mohlo by jich být
ve skutečnosti kolem 20. Snad se
dočkám toho, že se někdy takový
rozbor udělá,“ doufá M. Nedomanský.
Nový pramen je navíc v místě, kde
koncentrace podzemních vod je
zcela mimořádná a dala by se využít v daleko větší míře. „Je tady
zvodněný prostor zhruba 25 x 25
metrů, kde by mohly vzniknout
malé lázně. Hned vedle si pamatuji jako kluk přírodní koupaliště,
které nemělo žádný přítok, bylo
napájené prameny ze dna,“ ukazuje nedaleké místo, kde už ovšem

po koupaliště není ani památky.
Jak dál říká, zdejší kyselku se v
minulosti pokoušeli i stáčet a zátkovat do sklenic k další distribuci.
Volný kysličník ovšem má takovou sílu, že uzavřené lahve během
přepravy popraskaly. Její železitost naopak dokazují rez usazující
se kolem hladiny. Podle Miroslava
Nedomanského všechna pramenitá voda v údolí pochází ze stejného zdroje, přičemž jeho
podzemní řečiště nelze nijak odhadnout podle profilu okolního terénu. Jde si prostě svojí cestou.
„Pramen s podobným složením
mají třeba ve Františkových Lázních. Myslím, že tato voda je
opravdu výjimečná,“ podotýká.
-MiH-

Veteráni rozhodně nepatří do starého železa
ŠTARNOV – To se prostě nezapomíná. Stará hasičská garda se
utkala v sobotu odpoledne na veteránské soutěži v požárním útoku. Jak ale říkají pořadatelé, o
konečné výsledky v takových
soutěžích zas až tolik nejde.
Ve Štarnově se veteráni utkali popáté. „Pravidla jsou víceméně totožná, jako u jiných hasičských
soutěží,“ přibližuje podmínky klání starosta hasičů ve Štarnově Jiří
Grulich. Takže žádné úlevy, a taky
žádné ohledy. Prostě i když jde o
soutěž staré gardy, pravidla se ctí.
„Podmínkou je použití staršího typu agregátu PPS-89. Ten se často
také používal v době, kdy naše generace aktivně v hasičských soutěžích bojovala,“ dodává starosta.
Na druhou stranu ale i označení
‚stará garda‘ až tak nepřísluší. Alespoň podle dalších propozic soutěže, podle nichž byla dolní věková
hranice 35 let, to v případě mužů, u
žen to bylo ještě o pět let méně. V
obou případech byla dovolena
účast jednoho člena týmu mladší-

Na vinobraní v Plumlově také zahraje skupina Létající tabín

ho. Při pohledu do startovního pole
však nebyly výjimkou šediny, v
chuti závodit a poprat se o vítězství
to však patrné vůbec nebylo.
Do Štarnova přijela čtyři mužská a
tři ženská družstva. Oboje zastoupení měl Dzbel, Ptení a domácí, hasiči z Vrahovic přijeli jen s muži.
Jaké jsou šance na vítězství? „Favority jsou jednoznačně mezi muži
i děvčaty rozhodně naši,“ netajil se
svým patriotismem J. Grulich. V
zápětí ale přiznal, že třeba výkon
žen ze Dzbele byl skvělý, ty v
opravném pokusu po odstranění

dia středních škol, studentů vyšších
odborných škol z našeho regionu
nebo studentů všech typů studijních
programů vysokých škol na celém
území České republiky.
V součtu s podpořenými žádostmi v
rámci únorového kola přijímaní žá-

dostí bylo stipendium v roce 2009
uděleno celkem 95 žadatelům, z toho 89 studentům vysokých škol a 6
žákům středních škol z Olomouckého kraje. Mezi úspěšné žadatele byla rozdělena částka v celkové výši
bezmála dvou milionů korun. -red-

závady na agregátu však ještě
trumfly děvčata ze Ptení. „Závodí
se dvoukolově, počítá se lepší výkon. O vítězství v takových soutěžích ale zas tolik nejde. Samozřejmě, vyhrát chce každý, ale jde především o setkání naší generace,
která se vlastně setkávala na hasičských soutěžích už od mládí, takže
jsme víc staří známí, kteří si také při
té příležitosti pokecají, než soupeři,“ poznamenává Jiří Grulich.
Vyšší počet účastníků, než tomu
bylo v minulých ročnících, si také
vyžádal úpravu podoby soutěže.
„V minulých letech, když bývalo
míň družstev, tak se ještě běhala
štafeta, tu jsme ale už pro letošek
vypustili. Zvyšující se počet účastníků také samozřejmě zvyšuje úroveň soutěže. Jsme rádi, že naši pozvání přijali a určitě jim to oplatíme, pokud podobnou soutěž budou
pořádat i jinde,“ řekl v sobotu během soutěže Večerníku starosta
SDH Štarnov Jiří Grulich. -MiH-

ru se na pódiu jako první objevili
Hanáci z Kostelce. Řecký temperament je však následoval, poté se
představil Podpoľanec ze slovenské Detvy. Mezi zahraniční hosty
se vklínil ještě i Malý Kosíř. Každý
z hostujících souborů si odnesl na
svoje vystoupení v Kostelci drobnou upomínku. Jak poznamenal B.
Dostál při předávání dárku řeckým
kolegům, porovnání řeckého temperamentu s hanáckou rozvláčností bylo opravdu nepřehlédnutelné.

Ale zpět ke Kosíři. Kontrast Hanáků s jižanskou živelností není pro
ně zase tak něčím úplně neobvyklým. Teprve před pár dny se vrátili ze svého zájezdu do Portugalska.
„Těchto zemích má folklór daleko
jiný náboj. Vystupovali jsme i před
2500 diváky. To se zájmem tady v
Kostelci nedá vůbec srovnat. Navíc pokud by to bylo v našich možnostech, mohli bychom v Portugalsku zůstat a vystupovat celé léto.
Na zájezdy jezdíme ale jenom ve

vlastním volně a pobyty si platíme
výhradně sami,“ podotýká starosta
Kosíře B. Dostál.
Podle jeho slov se však Kosíři vede
dobře, přibyli noví členové, snad
by dobré nabrat mladou krev. Jak
se toto daří třeba, už budeme moct
porovnat za rok, na dalším mezinárodním festivalu. A třeba i dřív, protože samozřejmě s Kosířem je
možné setkat během roku na ‚domácí půdě‘ i při jiných příležitostech.
-MiH-

Festivalový ‚otevírák‘ patřil domácímu Kosíři a jeho pásmu věnovanému řemeslům, nově připravenému na zájezd do Portugalska.

Hosté z Řecka nešli přehlédnout nejen svým temperamentní vystoupením, ale také nezaměnitelnými ‚klasickými‘ rysy ve tváři.

Setkání zasloužilých hasičů mělo ozdravné účinky
Den plný příjemných setkání a
vzpomínek prožili dlouholetí
členové nejpočetnějšího a nejpotřebnějšího spolku - Sboru dobrovolných hasičů, kteří získali za
své zásluhy ocenění Zasloužilý
hasič. V pořadí 3. setkání hasičůveteránů se uskutečnilo opět v
režii Okresního sdružení hasičů,
pořádáním byl pověřen okrsek
č. 5 Brodek u Konice, kam patří
také Horní Štěpánov a Pohora.

Domácí děvčata ve srovnání se soupeřkami patřila k nejméně zkušeným. Do boje se ale pustila s plnou vervou.

Kraj rozdal stipendia
Rada Olomouckého kraje na
svém jednání v závěru července
schválila 69 žádostí o studijní stipendia.
Studijní stipendia Olomouckého
kraje jsou poskytována na zahraniční studijní pobyt žáků denního stu-

Za dobu své existence folklórní
festival měnil svoje podoby, v
loňském roce byl dokonce rozložen do dvou přehlídkových dní a
kromě Kostelce n/H se představil
také v zámeckém parku v Čechách p/K. Letos se znovu vrátil
v plném rozsahu výhradně do
Kostelce a patřilo mu toto sobotní odpoledne.
Mezinárodní folklór se v Kostelci
představil už pošesté. Letos kromě
hostitelských Hanáků z Kosíře sem
dorazili také soubory ze Slovenska
a Řecka. „Není takový problém pozvat zahraniční soubory, které na
festivalu vystoupí. Ty ovšem nepřijedou jen na jedno vystoupení a zajistit celý pobyt je už nad naše možnosti. Proto spolupracujeme s organizátory mezinárodního folklorního festivalu v Šumperku,“ řekl Večerníku starosta Kosíře MUDr. Bohumil Dostál. Putování souborů
mezi Šumperkem a Kostelcem také poznamenalo původně ohlášený program. „Kooperace se Šumperkem je nezbytná, to ovšem s sebou nese i podobná organizační úskalí, kdy se nestačí soubory včas
přesunout z místa na místo,“ dodává.
To bylo také důvodem, proč se začátek programu částečně posunul a
místo představitelů řeckého folkló-

"V prostějovském okrese bylo titulem Zasloužilý hasič poctěno celkem 30 mužů a 2 ženy. Jsou už většinou mimo aktivní činnost, a proto se snažíme připravit pro ně alespoň jedenkrát v roce společné setkání. Je to nepatrná odměna za jejich celoživotní dobrovolnou a
obětavou práci pro dobro nás
všech," řekl starosta okresního
sdružení hasičů Jan Brabec.
Zajímavý program zahájili účast-

níci setkání v Horním Štěpánově
exkurzí v Pálenici u Kovářů. Tady
se přeměna měkkého letního ovoce na lahodný destilát rozběhla už
začátkem července, a tak byli
všichni pozváni k degustaci. Pálenice u Kovářů je vyhlášena široko
daleko, oblíbili si ji zákazníci, kteří upřednostňují tradiční technologii destilace při použití dřeva jako
paliva. Neméně zajímavá byla i
návštěva ve firmě V. FRAAS, kte-

rá vyrábí oděvní doplňky.
"Samozřejmě nesměla chybět ani
prohlídka hasičské zbrojnice. V
Brodku u Konice jsme předvedli
novou techniku, moderní pomůcky a vybavení pro zásahy hasičů.
Celodenní program pak zakončila
procházka novou zásobní zahradou plnou rozkvetlých bylinek firmy Naděje a exkurze do výrobny
léčivých produktů," vyjmenoval
starosta okrsku Josef Havelka.

Magistra Jarmila Podhorná měla
pro obětavé hasiče připravenou
přednášku o alternativní medicíně,
o léčivé síle bylin a účinku jedné
každé léčivé rostlinky na lidské neduhy.
Pro místní hasičské sbory bylo setkání se zasloužilými členy z celého okresu velice prestižní záležitostí a díky kronikářce Marii Hamplové, která sama je členkou SDH
již třiadvacet let, bude tato událost
zaznamenána i do hasičské kroniky.
Okresní sdružení hasičů Prostějov
eviduje 124 sborů, které jsou roz- Slovenský Podpoľanec je co do věkového průměru hodně mladý. Jejich vystoupení obstaralo festivalové finále.
děleny do 19 okrsků. Členská základna čítá celkem 6.133
členů, z toho je 989 žen a
1.092 dětí. Právě práce s
mládeží je velice ceněna,
protože je zdrojem stále nových nástupců a čerstvých
posil.
Setkání se uskutečnilo pod
záštitou starostů Horního
Štěpánova i Brodku u Konice a nechyběla ani senátorka Božena Sekaninová, která dokazuje svůj obdiv k nezištné práci dobrovolných
hasičů svou častou účastí na
mnoha pohárových soutěžích.
-jpSetkání zasloužilých hasičů okresu Prostějov se
pravidelně zúčastňuje i
senátorka Božena Sekaninová.
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TV NOVA posnídala ve Western Parku Dražba finančního úřadu
Setkat se osobně s populární
osobností televizní obrazovky
je bezesporu nevšední a jedinečný zážitek. Kdo si v pátek
14. srpna natáhl budík na velmi časnou hodinu, přivstal si a
na svou oblíbenou ranní kávu
si zajel do Western Parku, ten
mohl posnídat před televizními kamerami s Michalem
Jančaříkem, Pavlem Svobodou a Martou Ondráčkovou populárními
moderátory
ranního vysílání televize NOVA "Snídaně s NOVOU".
"Rosnička" Jančařík i oblíbení
moderátoři se představili pěkně
po kovbojsku. V jednotlivých
krátkých vstupech pak mohly
statisíce a možná i milion diváků u televizních obrazovek
vidět všechny atrakce a představení Western Parku - Indiány,
kovboje, kabaretní tanečnice,

Finanční úřad v Prostějově pořádá dne 27. 8. 2009 v 9,00 hod.
veřejnou dražbu movitých věcí.
Dražba se koná v budově Finančního úřadu v Prostějově,
Křížkovského l, 4. podlaží. Registrace dražitelů 8.30-9.00 hod.
Draženy budou:

Pánské oděvy a to : saka 100,Kč, kalhoty 50,-Kč, kraťasy 50,Kč, trika 30,- Kč, tílka 30,- Kč,
slipy 20,- Kč, cestovní tašky 50,Kč . ( jde o vyvolávací ceny )
Prohlídka dražených věcí se
uskuteční dne 26. 8. 2009 od
13,00 – 15,00 hod. Popřípadě se

lze dohodnout individuálně na
tel . č. 582 327 341 – vymáhací
oddělení.
Bližší informace o dražených
věcech jsou uvedeny na dražební vyhlášce, která je vyvěšena na
úřední desce MěÚ v Prostějově a
FÚ v Prostějově.

Nový seriál: Představujeme prostějovské umělce a tvůrce

Skupina Head Off vám
rozcuchá účes na hlavě

K mikrofonu si pozval Pavel Svoboda i samotného velkého šerifa Jerryho Procházku.

Atrakce pro děti s báječnou výhrou - soutěž ve střelbě šiškou z praku.
mexickou kapelu. Před televizní kamerou defilovali všichni
hlavní protagonisté - šerif Jerry
Procházka, herec Mario Kubec
alias Vinnetou, Limonádový
Joe i další postavy z mayovských příběhů.
"Western Park bezesporu přitahuje do Boskovic velké množství turistů a návštěvníků. Aktivity westernového městečka neustále rozšiřujeme a snažíme se
zpestřit nabídku atrakcí, programů a představení," vysvětlil
Do kovbojského se převlékla i
"televizní rosnička".

majitel Jerry Procházka. Podporu vyjádřil i starosta Boskovic
Jaroslav Dohnálek. "Propagujeme Western Park na městských
webových stránkách a podporujeme ho i v jiných směrech. V
současnosti je například ve fázi
příprav vybudování hypostezky, která propojí areál jezdeckého klubu s westernovým městečkem. Jsme si vědomi toho, že
westernové městečko přispívá
velkou měrou ke zviditelnění
města a rozvoji turistického ruchu," řekl.
Kameramani si všímali především dění v arénách, v kabaretu,
na Main Street. Ale také dětí
soutěžících ve střelbě šiškou z
praku. Zaměřili se zvláště na finále, a tak celkový vítěz, který
získal poukaz na víkendový pobyt ve Western Parku pro celou
rodinu, mohl šťastně zamávat
rovnou do kamery. A nebyl to
jediný dar, který potěšil
návštěvníky westernového městečka. Šek na deset tisíc korun
od Western Parku a drobné dárky věnované TV NOVA potěší
klienty denního stacionáře Betany v Boskovicích.
Živého televizního vysílání se
zúčastnily stovky diváků, pro
které byl cvrkot před vysíláním
určitě poučením a možná i překvapením. A o skvělou zábavu
už vůbec nebylo nouze! Ranní
program například vyvrcholil
soubojem na kolty mezi Jančaříkem a Svobodou. Střelený
Svoboda padl k zemi a dostal se
do spárů pohřební služby. Ta mu
hbitě vzala míru na rakev a vypravila ho na poslední cestu.
-jp-

SOUTĚŽ

Nad hemžením bílých bratrů bděl s ledovým klidem apačského náčelníka Mario Kubec

Pokud chcete získat dvě celodenní volné vstupenky do Western
parku v Boskovicích, pak stačí odpovědět na naši otázku a
zúčastnit se soutěže.
Přímo od rybníčku předpovídala "rosnička" počasí na nejbližší dny. Který moderátor televizního počasí se skrýval v
kovbojském převleku?
Ze správných odpovědí vylosujeme 2 výherce, kteří získají dvě
celodenní vstupenky.
Za správné odpovědi z minulého čísla získávají volné vstupenky tito vylosovaní čtenáři: Julie Doláková, Mojmírova ul., Prostějov a Miroslava Ovčačíková, nám. Spojenců 12, Prostějov.
Blahopřejeme!

Před půl rokem se na prostějovské půdě vytvořila nová chlapecká hudební skupina s názvem
Head Off skládající se z pěti členů. Na sedmistrunnou kytaru
hraje Tomáš Kaštyl, šestistrunnou kytaru obstarává Marek
Samson, baskytaru ovládá Jakub
Kaštyl, do bicích řeže Petr Chudožilov a zpívá Lukáš Čelovský.
„Hrajeme takový metal core, jak
já tomu říkám. Je to tvrdší hudba,
ale jsou tam i melodičtější chvilky. Máme vlastní tvorbu a nikoho nekopírujeme. Zkoušky
míváme třikrát týdně ve Smržicích a snažíme neházet si klacky
pod nohy. Když někdo přijde s

písničkou, snažíme se přizpůsobit,“ vyjasnil Tomáš Kaštyl.
Kapela vznikla z předešlé skupiny Deface Dolls, která se rozpadla kvůli neshodám v ladění, a
některým členům se také nelíbilo
hrát převzaté písničky. „Paradoxem je, že ve skupině Head Off je
kromě bubeníka to samé složení
jako v předešlé formaci. Tenkrát
jsme byli ještě puberťáci a každý
si chtěl hrát to své. Teď už jsme
dospěli a věřím, že to vydrží,“
vypráví s úsměvem
Tomáš. Všichni členové Head
Off jsou samouci a kytarista Tomáš Kaštyl získal průpravu od
populárního kytaristy známého

jako Saša ze skupiny Black Rose.
„Necháváme se inspirovat různými interprety, které slyšíme na
jiných koncertech nebo festivalech. Pro mě osobně je hra na kytaru relaxací a odpočinkem, i
když ze mě na konci vždy „lije“
jako z konve,“ směje se Tomáš.
Tato mladá skupina ve věkovém
průměru dvaceti let hledá
schopného manažera, který by
klukům zařídil nějaké koncerty.
„Teď jsme si zařizovali nějaké
vystoupení sami a je to náročné
stíhat do toho školu, zkoušky a
ještě vlastní tvorbu,“ tvrdí Kaštyl. Kluci spolu hrají půl roku a
už vydali své první album. -vevi-

Členové skupiny: Zleva Kuba Kaštyl, Lukáš Čelovský, Tomáš Kaštyl, Petr Chudožilov a Marek Samson

Humoristé přijedou rozchechtat Apollo
Prostějov bude mít ve středu 30.
září poctu přivítat v klubu Apollo 13 dva členy souboru Komici
Miloše Knora a Rudu z Ostravy.
Tihle baviči provedou publikum
celovečerním představením s
pobavenými na tváři. Humoristé
se budou na podiu střídat vždy
po několika minutách s sólových
vystoupeních. Program začne v
osm hodin večer. Uměleckou
agenturu Komici s.r.o. založil
Miloš Knor na začátku srpna minulého roku. „Nápad vznikl,
když na televizní stanici HBO

pouštěli pořad Na stojáka. Mrzelo mě, že se nepořádají žádná živá vystoupení v rámci pořadu,
tak mě napadlo založit vlastní
agenturu. Oslovil jsem nejlepší
účinkující, kteří působili v televizním pořadu a většina z nich
můj návrh přijala a začali jsme s
vystupováním,“ říká Miloš
Knor. Dnes má skupina pět členů, jejímiž členy jsou Miloš
Knor, Ruda z Ostravy, Lukáš
Pavlásek, Petr Vydra a Iva Pazderková. Při vystoupení zřídka
kdy vystupují ve dvojících nebo

trojících. Jejich vystoupení jim
moderují slavné hvězdy českého
šoubyznysu, jako je třeba moderátor Leoš Mareš. „Zatím jsme
měli štěstí na dobré lidi. Snad
jsem ještě nenarazil na někoho,
kdo by mi byl nepříjemný,“ objasňuje Knor. Inspiraci humoristé vidí jen sami v sobě. „Všichni
jsme se shodli na tom, že nás vždy prostě něco napadne. Vzor
žádný nemám, protože se snažím vystupovat jako osobnost
nekopírující žádného jiného
umělce,“ dodává Knor. -vevi-

Kultura & zábava
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
SPORTCENTRUM - DDM
Prostějov
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
Obě pracoviště jsou od 1.8. do
28.8. z provozních důvodů pro
veřejnost uzavřena.
Zahradní slavnost se skákacím hradem - zahájení nového
školního roku na zahradě MC
Dvořákova ve čtvrtek 27.8. od
9.30 do 12.30.
Zahradní setkání pro rodiny
dvojčat a vícerčat - 3.9. od
16.00 do 17.30 na zahradě MC
Dvořákova.
Zápisy do kroužků pro děti od
2 do 6 let a do kurzů pro dospělé - na obou pracovištích MC
od 31.8. do 11.9. od 8.30 do
12.00 (Cipískova školička,
Hrátky s pohádkou, Hudebněpohybový kroužek, Angličtina
pro rodiče, Kurz znakové řeči
pro batolata, cvičení s miminky)
Novinky: předporodní kurz, těhotenské a poporodní cvičení,zdravotní cvičení pro rodiče s

dětmi, výživové poradenství.
Informace e-mailem nebo telefonicky už nyní.
Rezervace vstupenek na
přednášku dr. Jiřiny Prekopové, která se uskuteční 20.10.,
již probíhá e-mailem.
MC Cipísek připravuje na podzim 2009 výstavu fotografií na
téma Rodina. Budeme rádi,
když nám zašlete vaše povedené fotografie na e-mail: mc
prostejov@centrum.cz
Děkujeme
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 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

KUPÓN č. 33
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

free. Otevřeno + udírna po – ne
od 16.00 hod.
www.clubzatisi.cz
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 – 16.00 hod.
LATINO PARTY pro ženy během léta – určeno ženám a dívkám bez rozdílu věku. V srpnu
28. 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.
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.
Výstava drobného zvířectva
v Kostelci na Hané.
ZO Českého svazu chovatelů v
Kostelci 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 kva-

litních chovných zvířat. Připravena bude velká tombola, bohaté občerstvení. Zvou chovatelé z
Kostelce.
Hasiči 8. okrsku Vás zvou na
DISKOTÉKOVOU ZÁBAVU v sobotu 22. srpna 2009 ve
20 hodin do areálu koupaliště
v Otaslavicích. Hudba SMITH
AGENCY – DJ PARROT.
Občerstvení zajištěno, vstupné
30 Kč. Srdečně zvou hasiči.
Agentura SEJA Vás zve na
CHARITATIVNÍ KONCERT
19. září 2009 v 16:00 hod v Kulturním domě Jesenec na podporu dětského oddělení Prostějovské nemocnice. Vystoupí
Klára Kolomazníková (exHolki), Michael Foret (finalista
SuperStar) a Folklorní kroužek
Sasanka. V rámci koncertu
proběhne dražba dárků od osobností. Více na:
www.kup-si-propisku.blog.cz

Správná odpověď z č. 31: Na snímku je vchod do kostela Milosrdných bratří. Vylosovaným výhercem se stávají Balákovi, Žeranovská 21, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt
na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 25. srpna 2009, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme
v pondělí 31. srpna 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

Kino Metro 70
Pondělí 17. srpna:
18.30 Život je boj
Americké akční drama
21.00 Případ nevěrné Kláry
Italsko-česká komedie
Úterý 18. srpna:
18.30 Život je boj
21.00 Případ nevěrné Kláry
Středa 19. srpna:
18.30 Život je boj
21.00 Případ nevěrné Kláry
Čtvrtek 20. srpna:
18.30 Admirál
Ruský válečný velkofilm
21.00 Piráti na vlnách
Anglická komedie
Pátek 21. srpna:
18.30 Admirál
21.00 Piráti na vlnách
Sobota 22. srpna:
18.30 Admirál
21.00 Piráti na vlnách
Neděle 23. srpna:
18.30 Admirál
21.00 Piráti na vlnách
Letní
kino
Mostkovice
Letní
kino
Mostkovice

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Protivanov
Dne: 25.8.2009 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: lokalita novostaveb RD za sokolovnou.
Obec: Budětsko Slavíkov
Dne: 26.8.2009 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: část
obce Slavíkov - od č.p. 7 a 19
směr Budětsko po č.p. 28 a 35.
Obec: Prostějov
Dne: 31.8.2009 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast: celé
ulice včetně podnikatelských
subjektů: Kollárova vč. ZŠ a
Gymnázia, Erbenova, nám.
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Spojenců od č.1 po č.9, vč. autoškoly a dílen, od č. 14 po č.22,
Svatoplukova od č. 13 po č. 25,
od č. 10 po č. 22, nám. Padlých
hrdinů 1-7, Jihoslovanská 2-4.
Obce: Čechy pod Kosířem,
Služín
Dne: 31.8.2009 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Služín a Čechy pod Kosířem vč. areálu farmy ZD Čechy pod Kosířem.
Obec: Ludmírov
Dne: 2.9.2009 od 7:00 do 16:30
hod. Vypnutá oblast: Ludmírov
vč. Domova seniorů.
Obec: Vrchoslavice
Dne: 2.9.2009 od 7:00 do 14:30
hod. Vypnutá oblast: část obce
Vrchoslavice od č.50 a 69 po konec obce směr Mořice s č.114
vč. hřiště, koupaliště.
Obce: Krakovec, Laškov,
Kandie, Dvorek, Pěnčín, Čechy pod Kosířem
Dne: 2.9.2009 od 7:30 do 16:00
hod. Vypnutá oblast: celé obce
včetně podnikatelských subjektů: Krakovec, Laškov, vč. areálu ZD, Kandie, Dvorek, Pěnčín vč. areálu ZD, Čechy pod
Kosířem mimo areál farmy ZD
Čechy pod Kosířem a ČOV.
Obec: Kelčice
Dne: 3.9.2009 od 7:30 do 12:00
hod. Vypnutá oblast: od č.132
po č.98, od č. 94 po č.140 oboustranně včetně podnikatelských
subjektů, od č.140 po č.73 od
č.66 po č.77.
Obec: Alojzov
Dne: 4.9.2009 od 8:00 do 11:00
hod. Vypnutá oblast: část obce
Alojzov - zástavba RD od rybníka ke křižovatce se st. silnicí
na Myslejovice levá strana a RD
od autoopravny včetně podél st.
silnice na Určice pravá strana až
na konec obce.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Pondělí 17. srpna:
20.30 Andělé a démoni
Americký thriller
Úterý 18. srpna:
20.30 Marley a já
Americká komedie
Středa 19. srpna:
20.30 Bolt, pes pro každý případ
Animovaný rodinný film
Čtvrtek 20. srpna:
20.30 Hranice ovládání
Krimi- film
Pátek 21. srpna:
20.30 Harry Potter a Princ dvojí
krve
Nejnovější pokračování
úspěšného titulu
Sobota 22. srpna:
20.30 Harry Potter a Princ dvojí
krve
Neděle 23. srpna:
20:30 Peklo s princeznou
Česká filmová pohádka
Apollo
13
Apollo
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Čtvrtek 20. srpna:
20.00 LIVE ON GRAMOFÓN
Pátek 21. srpna:
20.00 LETNÍ METALOVÁ
PÁRTY
Sobota 22. srpna:
21.00 Lost in the Jungle
Simetrix
Simetrix
Pátek 21. srpna:
Flavoured vodka
Sobota 22. srpna:
Flavoured vodka

Berani - 21.3.-20.4. Nesváry vás budou provázet celým týdnem.
Ostatně není divu, máte hádavou povahu a jen těžko udržíte nervy
na uzdě. Možná by to chtělo vyhledat pomoc odborníka, který by
vás uklidnil.
Býci - 21.4.-21.5. Nehledejte štěstí venku, když ho máte po ruce doma. Váš partner je vám plně k dispozici, vyslyší vás a utiší také bolístku. Můžete si blahopřát, v rodině zavládne naprostá pohoda.
Blíženci - 22.5.-21.6. Nebuďte hrubí k podřízeným, může se to vymstít. Navíc vás čekají v práci velké změny, na které můžete doplatit i vy. Ve společnosti však budete středem pozornosti.
Raci - 22.6.-22.7. Budete mít spoustu nápadů, které vám ostatní budou závidět. Pokud vymyslíte něco ke zlepšení své finanční situace, určitě se s tím nesvěřujte nikomu druhému. Mohli byste tím
ztratit.
Lvi - 23.7.-23.8. Dejte si záležet na tom, co a před kým říkáte. Pozor na tajnosti, i zdi mají přece uši. Pokud se hodláte svěřit někomu
s intimní záležitostí, vyberte si k tomu někoho spolehlivého z rodiny.
Panny - 24.8.-23.9. Jste ve stresu a nevíte, co udělat dřív? Je to zbytečné, ve vašem případě nic neuteče, takže se můžete hodit do klidu. Ale ne zase do příliš velkého, pár maličkostí na úřadech vyřiďte.
Váhy - 24.9.-23.10. Dáváte si na čas, nějaké vyřizování na úřadech
pořád dokola odkládáte a pak se nedivte, že přicházejí problémy.
Jednou se už konečně zapřete a dejte všechno do pořádku.
Štíři - 24.10.-22.11. Bohužel vás nemine krize v partnerském vztahu. Do jisté míry si za to ale můžete sami, neboť jste v poslední době
podcenili spoustu věcí. Třeba to, že váš protějšek je trochu žárlivý.
Střelci - 23.11.-21.12. Dovolená se vám celkem vydaří, jen s erotikou jste si to představovali trochu jinak. V tomto případě ale nemůžete být až tak vybíraví a brát to, co se naskytne. Ve vašem
věku....
Kozorohové - 22.12.-20.1. Potkáte naprosto ideálního člověka, který by vás mohl provázet celým zbytkem života. Nestyďte se a chopte se této jedinečné šance. Brzy od něj obdržíte pozvání na rande.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Máte rádi klid a pohodu a pokud přijde jakýkoliv problém, vůbec vás to nevzrušuje. Dobře děláte, ovšem nejde to tak vždycky. Například tento týden vás čeká životní rozhodnutí.
Ryby - 20.2.-20.3. Sundejte si konečně růžové brýle a podívejte se
na svět kolem sebe realisticky. Pokud se projdete po ulici, určitě váš
optimismus ochabne. Trocha zklamání ale neuškodí, uvidíte!
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Anna Švécarová, pedagožka, spisovatelka, filmařka…
Jako jediná žena získala letos cenu města Prostějova
Jako jediná žena získala cenu
Prostějova Anna Švécarová za
publikační činnost v oboru
přírodního prostředí. Švécarová
dlouhá léta organizovala středoškolskou činnost a učila na
Gymnáziu Jiřího Wolkera biologii, zeměpis. „Na tomto gymnáziu studoval můj otec, moje
dcera i já sama, takže mám ke
škole určitý citový vztah,“ vypovídá Švécarová. Před dvaceti lety, když nastala politická změna,
chtěla dělat profesorka komunální politiku v první městské radě, ale protože nikdy nebyla v
žádné politické straně, rozhodla
se dále nekandidovat a odešla. V
tom samém období byla zástupkyní tehdejšího ředitele školy Jana Šverdíka, při čemž ještě učila.
Díky Anně Švécarové vzniklo
Cyrilometodějské gymnázium.
„Domluvili jsme se s tehdejšími
zastupiteli města a povedlo se
nám to. Nějakou dobu na to jsme
s manželem přemýšleli, že by
nebylo špatné založit v Prostějově církevní gymnázium. Navrhli jsme to Miloši Kvapilovi a
ten zprostředkoval setkání s biskupem Josefem Hrdličkou. Dílo
se nám zdařilo a církevní gymnázium začalo fungovat. Nejdříve nižší stupeň a postupem
času začaly třídy přibývat, až se
ze školy stalo plnohodnotné
osmileté gymnázium. Já, ještě
než jsem šla do důchodu, jsem
stihla jako třídní učitelka odvést
jednu třídu k maturitě a k tomu
jsem dělala výchovnou poradkyni pro studenty,“ říká Švécarová.
Do důchodu nastoupila v šedesáti třech letech a konečně měla
čas se plně věnovat své vášni,
stromům a parkům. Byla oslove-

na, aby udělala přednášku v sále
Národního domu, kde se konaly
různé přednášky každý měsíc.
Poté publikovala na toto téma několik článků v novinách a krátce
na to ji požádala Eva Zatloukalová z Iris, jestli nechce jedenkrát
ročně přednášet venku v různých
parcích. „První výklad jsem měla
v Kolářových sadech. Dodnes si
vzpomínám, že bylo hodně špatné
počasí, dokonce pršelo, ale i tak

na to ráda vzpomínám. Málokdo
třeba ví, proč se Kolářovy sady
jmenují právě takhle. Tehdy v
Prostějově žil soudce jménem
Kolář a neměl žádné děti ani rodinu, proto všechen svůj majetek
odkázal městu, které k jeho poctě
po něm nazvalo tento park. Další
přednášky se konaly ve Smetanových sadech, v Čechách pod Kosířem nebo ve Špicnerových sadech. Tento park má také zajíma-

vou historii. Profesor Špicner učil
na Reálce a moc se zasazoval o to
vybudovat v Prostějově botanickou zahradu. To se ovšem tehdy
nepovedlo, tak vznikly Špicnerovy sady,“ vypráví Švécarová.
Psala několik článků do časopisu
Štafeta vycházejícího jednou za
rok o Přírodovědeckém klubu nebo příspěvek s názvem Sadařský
a okrašlovací spolek v Prostějově. Publikovala také do Sbor-

níku muzejního článek O prostějovském obelisku a jednom
bludném kameni. „Později mě
oslovila opět Eva Zatloukalová,
jestli nechci napsat knížku a tak
vznikla ilustrovaná publikace
Parky a dřeviny Prostějova. Následně přišla Eva Suchánková s
nápadem natočit film. Netrvalo
dlouho a napadlo mě udělat krátký snímek o místním hřbitově.
Vybrala jsem si patnáct významných osobností pochovaných na
prostějovském hřbitově z různých oborů a období. Jako příklad uvedu Hanu Wichterlovou,
slavnou sochařku, po které je pojmenováno slavné sochařské
sympózium probíhající každý
rok v Prostějově. Dále rodinu
Ambrozů, zakladatele Základní
umělecké školy nebo manžele
Vojáčkovy, díky nimž byl postaven Národní dům a je po nich pojmenováno Vojáčkovo náměstí,“
vysvětluje Švécarová. Film by se
měl jmenovat Životy spících
mramorů, ale protože tvůrci zatím nedostali grant na tento projekt, zůstává to na mrtvém bodě.
„Je ironií, že cenu města Prostějova jsem dostala i za film, který ještě ani nebyl natočen,“ říká Švécarová.
Organizování středoškolské odborné činnosti je další aktivitou,
za kterou byla Švécarová oceněna. „SOČka byla moje radost.
Ráda jsem pořádala tyto soutěže a
za dobu co jsem učila na gymnáziu, se stalo pouze jednou, že se
nedostal nikdo z naší školy do celostátního kola. Dodnes si pamatuju studenty i některé jejich výklady,“ uzavírá Anna Švécarová.
-veviFoto Lukáš Andrýsek
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Změna jízdních řádů
Začátkem září dojde na základě
požadavků cestujících a obcí ke
změnám příměstských jízdních
řádů v okrese Prostějov. Jde například o časový posun na lince
780720, kde bude nově zajištěn
přestup v Protivanově, dále do
Boskovic, a to z linky 780722 od
Drahan. Další časové úpravy se
týkají linek 780756, 780960,
780962 a linky 780980.
Od 7. září 2009 bude pozastaven
provoz mezinárodní linky
000101 Brno – Spišská Nová
Ves. Od tohoto data se zavádí
nově linka číslo 780970 Prostějov – Brno – Olomouc – Rožnov
pod Radhoštěm.

Protože se blíží i změny jízdních
řádů městské hromadné dopravy
v Prostějově, mají cestující možnost předat do 10. 9.2009 návrhy a připomínky k MHD Prostějov. Tyto podněty je možno předat písemně v Informačním centru města Prostějova na náměstí
T.G. Masaryka 12 nebo v Informační kanceláři FTL v budově
Českých drah. Zároveň můžete
své připomínky adresovat elektronicky místostarostce Aleně
Raškové na e–mailovou adresu
alena.raskova@prostejov.eu nebo volat na bezplatnou linku
Městského úřadu 800 900 001.
-red-

Hasičská družstva změří
své síly v Hranicích
Ve středu 19. srpna od 9 hodin bude na požární stanici v Hranicích
probíhat nultý ročník sou-těže
profesionálních hasičů ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže Hranická věž. Této velmi atraktivní
podívané, kdy se hasiči promění v
„pavouky“ a pomocí hákového
žebříku šplhají do 4. nadzemního
podlaží věže, se zúčastní asi 50
profesionálních hasičů z celé
České republiky. Výstup do 4.
podlaží cvičné věže je jedna z disciplín požárního sportu, kterou
musí splnit všichni profesionální
hasiči v České republice. Mezi
sou-těžícími budou i ti, kteří jsou
v této disciplíně považováni za republikovou špičku.
Konstrukce čtyřpodlažní cvičné
věže je tvořena kovovými profily
obloženými z přední strany prkny, ve kterých jsou ve druhém,
třetím a čtvrtém podlaží umístěna
okna o rozměrech 110 x 187 cm.
Parapet okna druhého podlaží je
ve výšce 425 cm a vzdálenosti
mezi parapety druhého, třetího a
čtvrtého podlaží jsou 330 cm. V
jednotlivých podlažích jsou pod
okny podlahy ve vzdálenosti 80
cm pod parapety. Při plnění disciplíny se pod věží umisťuje z
bezpečnostních důvodů zajišťovací poduška. Hmotnost hákového žebříku musí být nejméně 8,5
kg. Výstup do 4. podlaží cvičné

věže je velmi náročná disciplína,
spojující v sobě výbušnou sílu rukou s koordinací nohou. Tuto disciplínu plní jen profesionální hasiči.
Soutěžící uchopí žebřík a zaujme
postavení na startu (startovní čára
je vzdálena 32,25 m od cvičné
věže). Držený žebřík může startovní čáru přesahovat podle potřeby závodníka. Ruce soutěžícího mohou přesahovat přes
startovní čáru, pokud se dotýkají
jen žebříku. Start může být nízký
nebo vysoký, při vysokém startu
se žebřík musí dotýkat země. Po
odstartování doběhne se žebříkem k věži, zavěsí jej na parapetní desku okna 2. podlaží cvičné věže, vystoupí po něm, vysedne na parapetní desku, převěsí
žebřík do 3. podlaží, vystoupí po
něm, vysedne na parapetní desku,
převěsí žebřík do 4. podlaží a vystoupí po něm. Pokus je ukončen,
dotkne-li se soutěžící podlahy ve
4. podlaží cvičné věže. Při měření
disciplíny elektrickou časomírou
se jednoznačně stanoví způsob a
podmínky pro ukončení pokusu,
se kterými musí být soutěžící před
zahájením disciplíny seznámeni.
V České republice drží rekord Josef Pěnča ze Strakonic s časem
13,65 sekund ze soutěže Mistrovství ČR družstev HZS ČR v Brně
z roku 1990.
-red-
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11:10
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11:50
12:20
13:20
14:15
15:05
16:05
17:00

08:35
09:30

06:05
- Teleshopping
06:35- Tutenstein II (2)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Deník zasloužilé matky
08:15- Přátelé X (5)
08:45- M*A*S*H (163)
09:10- Policie - New York IX
10:05- Případ pro Sam IV (4)
10:55- To je vražda, napsala IX
11:50- Drzá Jordan IV (17)
12:45- Deník zasloužilé
matky IV (9)
13:10- Sabrina mladá čarodějnice VII
13:40- Čarodějky V (5)
14:35- Chirurgové II (36)
15:30- Stříbrný blesk
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé X (6)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:15- Jak se staví sen
22:05- Myšlenky zločince II (8)
23:05- Kauzy z Bostonu II (21)
23:55- Wolffův revír I (22)
00:50- Volejte Věštce
02:35- Výklad snů
03:30- Medicopter 117 IV (2)
04:20- Autosalon
05:00- Trní
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05.00 - Lebka
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Napříč světem
10.20 - Malý atlas člověka
sběratelského
10.55 - Ondřejova
filmová škola
11.10 - Čétéčko
11.35 - AZ-kvíz
05:59
12.00 - Zahrada je hra
Snídaně
12.25 - Případy detektiva
s Novou
Packala
Směr jih (4)
12.55 - Vypůjčený táta
Cordierovi, soudce
14.35 - Architektura
a policajt (14)
pro vesmír
Tescoma s chutí
15.20 - V roli predátora (1/2)
Nová cestománie
16.15 - Urbanita
Lenssen & spol.
16.50 - Zprávy v českém
Komisař Rex VII (10)
znakovém jazyce
Ženatý se závazky
17.00 - Gambrinus liga
Walker Texas Ranger III
19.40 - MS v atletice 2009
Superman (12)
Německo
Zákon a pořádek
21.55 - V odborné péči (42/43)
Odpolední Televizní
22.15 – Krásy evropského
noviny
pobřeží:
Sportovní noviny
Valčík hrází
Odpolední Počasí
Dva a půl chlapa II (11) 22.30 - Události, komentáře
23.10 - Krásný ztráty
Vražedná čísla IV (14)
Kriminálka Las Vegas II 23.40 - Q
00.05 - Konec
Televizní noviny
01.50 - 61. mezinárodní
Sportovní noviny
hudební festival
Počasí
O zvířatech a lidech (12) 03.15 - Čtenářský deník...
03.30 - Česko jedna báseň:
Víkend
Robert Fajkus
Godzilla
03.40 - Po stopách
Štvanci (8)
Playmate roku 2007 (11) 03.55 - Československý
filmový týdeník
Novashopping
(742/2379)
Zvěrokruh II (8)
04.10 - Přezůvky s sebou
Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Svět Elmo
09.00 - Výdělečné ženy
10.25 - Rabování v Jemenu
11.20 - Zeměpis světa
11.40 - Film o filmu Veni,
vidi, vici
12.00 - Zprávy
12.30 - Přezůvky s sebou
13.15 - Coimbra
13.30 - Osudy hvězd
13.50 - Cesta vzhůru (18/22)
14.35 - Doktorka Quinnová III
15.25 - My holky z Městečka
15.55 - Tohle jsem já...
16.05 - Futuroskop
16.35 - Bali (32,33/52)
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 (5/6)
21.05 - Na cestě
po Kopanicích
21.40 - Reportéři ČT
22.20 - V hlavní roli
Pancho Villa
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Sex ve městě V (2/8)
00.45 - Cesta vzhůru (18/22)
01.30 - Události v regionech
01.55 - Události v regionech
Brno
02.20 - Události v regionech
Ostrava
02.45 - Regiony ČT24
03.10 - Z metropole
03.35 - Týden v regionech
Brno
04.00 - Týden v regionech
Ostrava
04.30 - Zpěvačky ze Strání

Pondìlí

Støeda

05:59
Snídaně
s Novou
08:35 Směr jih (6)
09:25 Nezvěstná Molly
11:10 Tescoma s chutí
11:20 Nová cestománie
11:50 Lenssen & spol.
12:20 Komisař Rex VII (12)
13:20 Ženatý se závazky
14:15 Walker Texas Ranger
15:10 Superman (14)
16:05 Zákon a pořádek
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:25 Dva a půl chlapa II
17:50 Vražedná čísla IV (16)
18:40 Kriminálka Las Vegas
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Hospoda (9)
20:40 15 let TV Nova
21:45 Odložené případy VI
22:45 Četa
01:00 Novashopping
01:20 Senzibilšou
02:05 Paškál
03:05 Áčko
04:05 DO-RE-MI
05:00 Novashopping

05.00 - Chalupa
je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Bali (34, 35/52)
09.00 - O tlustém
pradědečkovi
09.35 - Šťastný Jim
11.05 - Lístky vytržené
z památníku
12.00 - Zprávy
12.30 - Třikrát baron Prášil
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Cesta vzhůru (20/22)
14.30 - Doktorka Quinnová III
15.25 - Bludiště
15.50 - Nová dobrodružství
Černého Bleska (7/26)
16.15 - Sledování
16.35 - Bali (36,37/52)
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
21.25 - Na stopě
21.50 - Losování Sportky
a Šance
21.55 - Reportéři (6/8)
05.00 - Objektiv
05.30 - Správy STV 22.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
05.59 - Dobré ráno
23.00 - Manželka
08.30 - Panorama
Ronalda Sheldona
09.10 - Kosmopolis
00.40 - Cesta vzhůru (20/22)
09.40 - Mýty a fakta historie
01.25 - Hledání ztraceného
10.30 - Podivuhodný svět
času
10.55 - Postřehy odjinud
01.45 - Podivuhodný svět
11.00 - Mezi námi zvířaty
02.10 - Zapomenuté výpravy
11.35 - AZ-kvíz
02.35 - Události v regionech
03.00 - Události v regionech
12.00 - Kluci v akci
Brno
12.30 - Obyčejná koňská historie
03.25 - Události v regionech
13.00 - Teď vedou,
Ostrava
babička s dědou
03.50 - Regiony ČT24
13.05 - Animované písničky
04.15 - Kultura v regionech
13.08 - To musíš vidět
04.40 - Naivní cesty
13.15 - Animované písničky
naivního malíře

06:05
- Teleshopping
06:35- Tutenstein II (3)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Deník zasloužilé matky
08:15- Přátelé X (6)
08:45- M*A*S*H (164)
09:10- Policie - New York IX
10:05- Případ pro Sam IV (5)
10:55- To je vražda, napsala X
11:50- Drzá Jordan IV (18)
12:45- Deník zasloužilé
matky IV (10)
13:10- Sabrina mladá čarodějnice VII
13:40- Čarodějky V (6)
14:35- Chirurgové III (1)
15:35- Tajemství mého úspěchu
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé X (7)
20:00- Vítězství lásky
21:50- Closer III (7)
22:45- Kauzy z Bostonu II (22)
23:35- Wolffův revír I (23)
00:30- Volejte Věštce
02:10- Výklad snů
03:00- Medicopter 117 IV (3)
03:45- Svět 2009
04:10- Dvojí nasazení (12)
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13.20 - Rybářská školička (8/10)
13.25 - Růžový květ
14.40 - Exit 316: Zklamání
05:00
Novashopping 15.00 - Vltava v obrazech
15.20 - Svět zázraků: Pashmina
05:59 Snídaně s Novou
15.40 - Botticelli: Primavera
08:35 Směr jih (5)
16.30 - Štíty království českého
09:30 Petrolejový princ
16.55 - Soukromá muzea
11:10 Tescoma s chutí
11:20 Nová cestománie
17.05 - Na vlně první republiky
11:50 Lenssen & spol.
17.30 - Zatopené osudy
12:20 Komisař Rex VII (11)
17.50 - Zprávy v českém
13:15 Ženatý se závazky
znakovém jazyce
14:15 Walker Texas Ranger III 18.00 - MS v atletice 2009
15:10 Superman (13)
Německo
16:05 Zákon a pořádek
21.20 - Skryté zločiny
17:00 Odpolední Televizní
osmašedesátého
noviny
22.15 - Motorkáři
í Sportovní noviny
22.30 - Události, komentáře
Odpolední Počasí
17:25 Dva a půl chlapa II (12) 23.10 - Ženský hlas
23.35 - Acoustic Version
17:50 Vražedná čísla IV (15)
- Bulharsko
18:40 Kriminálka Las Vegas II
19:30 Televizní noviny
00.05 - Svět, kde se nežebrá
Sportovní noviny
aneb Galerie
Počasí
00.20 - Akce Kryštof - 10 let
20:00 Nikdy to nevzdávej!
01.15 - Made in Valmez
22:30 Námořní vyšetřovací
02.15 - Míč
služba IV (7)
03.10 - Náš venkov
23:20 Legenda o
03.25 - Světci a svědci
opilém Mistrovi
03.40 - Znamení a rituály
01:15 Kriminálka New York
03.55 - Sváteční slovo
02:00 Novashopping
uměleckého řezbáře
02:20 Rady ptáka Loskutáka
04.00 - Cesty víry
03:15 DO-RE-MI
04.20 - Křesťanský magazín
04:30 Kolotoč
05:00 Novashopping
04.35 - Exit 316: Zklamání

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Bali (32, 33/52)
09.00 - Veronika, prostě Nika
10.05 - Kavárnička dříve
narozených
10.45 - Vondráčkovo
pozdní odpoledne
11.40 - Písničky kolem nás
12.00 - Zprávy
12.30 - Co teď a co potom? (8/8)
13.20 - Braňme se!
13.35 - Co mám dělat, když...?
13.55 - Cesta vzhůru (19/22)
14.40 - Doktorka Quinnová III
15.25 - Případy detektiva
Packala
15.55 - Věda je zábava III
16.20 - Pomáhejme si
16.35 - Bali (34, 35/52)
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.30 - Přežili rok 2000 (8/9)
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 - Helios 522
20.50 - Všechnopárty
21.40 - Místo činu
23.15 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.20 - Vltava v obrazech
23.40 - Cesta vzhůru (19/22)
00.20 - Poklady světa
00.35 - Podzemní Čechy II
01.05 - Géniové, blázni
01.20 - Rodinné křižovatky
02.15 - Události v regionech
Brno
02.40 - Události v regionech
Ostrava
03.05 - Regiony ČT24
03.55 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.20 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.45 - Setkávání

Úterý

05.00 - Auto Moto
Revue
05.30 - Správy
STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Neplavcům vstup
zakázán?
09.35 - Zapomenuté výpravy
10.00 - Botticelli: Primavera
10.55 - Svět zázraků:
Pashmina (1/4)
11.25 - AZ-kvíz
11.50 - Chalupa je hra
12.15 - Přežili rok 2000 (8/9)
12.30 - Reportéři ČT
13.10 - My holky
z Městečka (8/9)
13.40 - Tohle jsem já...
13.55 - Věda je
zábava III (14/26)
14.20 - Pomáhejme si
14.35 - Naivní cesty
naivního malíře
14.55 - Historie
vodíkové bomby (1/2)
16.00 - Deset století
architektury
16.15 - Osm dní zdraví
v Evropě
17.05 - Utajená řeč peněz
17.25 - Neznámá Země
- Svět podle Thora
17.50 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
18.00 - MS v atletice 2009
Německo
20.25 - Liga mistrů
23.50 - Dokumentární klub:
Zmatek
00.25 - Ticho
00.35 - Proti zdi
02.35 - Q
03.00 - POP ART
03.40 - Deset století
architektury
03.55 - Světový unikát
v Ruprechtově
04.05 - Osm dní zdraví
v Evropě

06:05
- Teleshopping
06:35- Tutenstein II (4)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Deník zasloužilé matky
08:15- Přátelé X (7)
08:45- M*A*S*H (165)
09:10- Policie - New York IX
10:05- Případ pro Sam IV (6)
10:55- To je vražda, napsala X
11:50- Drzá Jordan IV (19)
12:50- Deník zasloužilé matky
13:20- Sabrina mladá čarodějnice VII
13:50- Čarodějky V (7)
14:40- Chirurgové III (2)
15:35- Zátah
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé X (8)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:15- TOP STAR magazín
22:25- Sběratelé kostí II (19)
23:20- Družička
01:20- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:05- Medicopter 117 IV (4)
04:50- TOP STAR magazín

19. 8. 2009

01:10
01:50
02:10
03:05
04:05
05:00

20:00
21:50
22:45

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

08:35
09:30
11:35
11:45
12:20
13:15
14:15
15:10
16:05
17:00

05:59
Snídaně
s Novou
Směr jih (7)
Jako vejce vejci
Tescoma s chutí
Nová cestománie
Komisař Rex VII (13)
Ženatý se závazky
Walker Texas Ranger
Superman (15)
Zákon a pořádek
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Dva a půl chlapa II
Vražedná čísla IV (17)
Kriminálka Las Vegas
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Dračí příběh
Zákon a pořádek
Match Point:
Hra osudu
Kriminálka New York
Novashopping
15 let TV Nova
Áčko
DO-RE-MI
Novashopping

05.00 - Království
za koně (8/9)
05.20 - Krásy
evropského pobřeží
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Bali (36,37/52)
09.00 - Strašidlo, které
se směje
10.00 - Hlas krve
10.45 - Manéž Boleslava
Polívky
12.00 - Zprávy
12.30 - Modravých dálek
volání
13.25 - Medicína pro 21.
století
13.40 - Cesta vzhůru (21/22)
14.25 - Doktorka Quinnová III
15.10 - Na pomoc životu
15.30 - Film o filmu Veni,
vidi, vici
15.45 - Svět zvířat
16.05 - Pytlíkov
16.20 - Šikulové
16.35 - Bali (38,39/52)
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Služby v našich
službách
18.40 - Živé srdce Evropy:
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Komisař Moulin
21.40 - Příběhy slavných
22.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.40 - Avignonské proroctví
23.30 - Sólo pro...
00.15 - Cesta vzhůru (21/22)
01.00 - Padesátiletý Ondráš
01.50 - Pětka v Pomeranči
02.15 - Sabotáž
02.45 - Události v regionech
03.10 - Události v regionech
Brno
03.35 - Události v regionech
Ostrava
04.00 - Regiony ČT24
04.25 - Za zdí

Ètvrtek

Pátek

05.00 - Bydlení je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Bali (38,39/52)
09.00 - Nezvaný host
09.25 - Maškary
10.15 - Příště u Vás z Třešti
u Jihlavy
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 (22/22)
14.20 - Film o filmu
Anglické jahody
14.40 - Simpsonovi XVIII
15.00 - Benjamin Kvítko
15.30 - Let 29 (10/30)
15.55 - Ovečka Shaun (8/40)
16.00 - Daleká cesta
za domovem (25/39)
16.25 - Bludiště
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Zahrada je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Ondřejova
filmová škola
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Losování Euromiliony
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Dobrodružství
kriminalistiky (12/26)
20.55 - Brno 1969
21.30 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Sex ve městě V (3/8)
05.00 - Neznámá
22.45 - Losování Šťastných
Země - Svět
deset a Šance milion
podle Thora 22.50 - Profesionál
00.35 - Losování Euromiliony
05.15 - U nás v Evropě
00.40 - Cesta vzhůru (22/22)
05.30 - Správy STV
01.25 - Simpsonovi
05.59 - Dobré ráno
XVIII (13/22)
08.30 - Panorama
01.45 - Všechnopárty
09.10 - Přidej se
02.30 - Události v regionech
09.25 - Nedej se
02.55 - Události v regionech
09.45 - Helios 522
Brno
03.20 - Události v regionech
10.35 - Rodinné křižovatky
Ostrava
11.05 - Zatopené osudy
03.45 - Regiony ČT24
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kuchařská pohotovost 04.10 - Krásný ztráty
04.40 - ...hlavně, když kape
12.25 - Michaelovy
experimenty
12.35 - Rozhlédni se,
člověče (12/15)
12.55 - Dvaasedmdesát jmen
05:59
české historie Karel IV.
Snídaně
13.10 - Janek nad Janky
s Novou
14.10 - Futuroskop
08:30 Směr jih (8)
09:25 Cordierovi, soudce
14.35 - Sledování
a policajt (15)
14.50 - Toulavá kamera
11:15 Tescoma s chutí
15.20 - Bahna po dvacáté
11:25 Nová cestománie
15.50 - Svět na kolejích
11:55 Lenssen & spol.
16.05 - Království divočiny:
12:25 Komisař Rex VII (14)
Legendy světa
13:20 Ženatý se závazky
zvířat (1/13)
14:15 Walker Texas Ranger I
16.35 - Prizma
15:10 Superman (16)
16:05 Zákon a pořádek
16.55 - Karel Plicka
17:00 Odpolední Televizní
17.25 - Hledám práci
noviny
17.50 - Zprávy v českém
Sportovní noviny
znakovém jazyce
Odpolední Počasí
18.00 - MS v atletice 2009
17:25 Dva a půl chlapa II
Německo
17:50 Vražedná čísla IV (18)
21.50 - Ztroskotanci a
18:40 Kriminálka Las Vegas
samozvanci po
19:30 Televizní noviny
22.15 - Může to být i vaše dítě
Sportovní noviny
Počasí
22.30 - Události, komentáře
20:00 Ro(c)k podvraťáků
23.10 - Láska v sebeobraně
22:20 Deuce Bigalow:
00.50 - Sochař
Dobrej striptér
01.40 - Ozvěny Smetanovy
00:00 Dům neřesti 2
Litomyšle 2009 (1/2) 01:35 Novashopping
02.05 - POP ART
01:55 Tabu
02.40 - Co mám dělat, když...? 02:40 Ruská ruleta
02.55 - Orbis Musicae Pictus 03:45 DO-RE-MI
04:35 Novashopping
03.25 - Náš denní chléb
06:05
- Teleshopping
06:35- Tutenstein II (5
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Deník zasloužilé matky
08:15- Přátelé X (8)
08:45- M*A*S*H (166)
09:10- Policie - New York IX
10:05- Případ pro Sam IV (7)
10:55- To je vražda, napsala X
11:50- Drzá Jordan IV (20)
12:45- Deník zasloužilé matky
13:10- Sabrina
13:40- Čarodějky V (8)
14:35- Chirurgové III (3)
15:30- Parta snů
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé X (9)
20:00- Policejní akademie
721:45- Zoufalé manželky IV
22:45- Myšlenky
zločince II (9)
23:40- Žralok I (21)
00:30- Wolffův revír I (24)
01:25- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:05- Medicopter 117 IV (5)
04:55- Miláčci

20. 8. 2009
05.00 - Zahrada
je hra
05.20 - 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 (10/30)
07.45 - Hurá, škola!
08.00 - Deset životů
kočky Titanic
09.15 - Ovečka
Shaun (23/40)
09.20 - Zpívánky
09.30 - Kuchařská
pohotovost
10.00 - Zámek v oblacích
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Zlomvaz 2009
13.00 - Auto Moto Styl
13.35 - Království divočiny:
Legendy světa
zvířat (1/13)
14.00 - Dobrá rada nad zlato
14.30 - Mlčení krahujce (7/8)
15.20 - Úsměvy
Valérie Zawadské
16.05 - Tenkrát na Západě
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Zlatá hokejka
21.40 - Vyjednavač
23.55 - Losování Šťastných
deset a Šance
milion
00.05 - Bezva polda
01.55 - Wroclaw 99
minus deset
02.50 - Sólo pro...
Irenu Budweiserovou
03.30 - Folklorní magazín
03.50 - Kavárnička dříve
narozených
04.35 - Vyškovec

Sobota
06:05- Párty
s kuchařem
06:30- X-Men: Začátek IV
06:55- Neuvěřitelná
dobrodružství
Rudly a Koumáka II
07:15- Fresh Prince IV (12)
07:45- Přátelé X (10)
08:15- Autosalon (S)
09:05- Knight Rider I (15)
10:00- Wolffův revír V
10:55- Policejní
vyjednavači (17)
11:50- Columbo
13:40- Doktor Hollywood
15:25- Mafioso
17:05- Bláznivá dovolená
v Evropě
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé X (11)
20:00- Nebezpečná
rychlost 2: Zásah
22:35- Křižovatka smrti 2
00:20- Riziko
02:20- Volejte Věštce
04:05- Inspektor Balko (24)
04:50- Inspektor Balko (25)

22. 8. 2009

05.00 - Kus dřeva
ze stromu
05.15 -Vizitky
05.00 - Hledám
práci
českých
05.25 - Sváteční
muzeí a galerií II
slovo
05.25 - Štíty království
05.30 - Správy STV
českého (9/10)
05.59 - Dobré ráno
05.50 - Karel Plicka
08.30 - Panorama
06.15 - Může to být
09.10 - Na stopě
i vaše dítě
09.35 - Památky na prodej
06.30 - Správy STV
09.55 - Osudové okamžiky
07.00 - Utajená řeč peněz
10.10 - Království za koně
07.20 - Soukromá muzea
10.30 - Bahna po dvacáté
10.55 - Film o filmu Veni,vid
07.30 - Osudové okamžiky
11.10 - Služby v našich
07.50 - Panorama
službách
08.30 - Skryté zločiny
11.35 - AZ-kvíz
osmašedesátého
12.00 - Bydlení je hra
09.30 - Folklorní magazín
12.30 - Na plovárně
09.55 - Náš venkov
s Václavem Koubkem
10.15 - Ta naša kapela
12.55 - Svět zvířat
10.45 - Hledání ztraceného
13.15 - Pytlíkov
času
13.30 - Šikulové
11.10 - Začátek konce
13.40 - Nová dobrodružství
Černého Bleska (7/6)
12.05 - Neznámá Země
14.10 - Sportovci světa
- Svět podle
05:35
14.35 - Velká trojka
Thora
Bolek a Lolek
15.05 - Napříč světem
12.25 - Pětka v Pomeranči
05:45 Baby Looney Tunes
15.30 - Kus dřeva ze stromu
- letní sestřih
06:10 Admirál Bublina útočí
15.45 - Vizitky českých
12.55 - Sabotáž
06:35 Spongebob
muzeí a galerií II
13.25 - Bryan Ferry:
15.55 - Nepohodlní
v kalhotách (18)
Dylanesque
16.10 - Hledači času
07:00 Lovec krokodýlů VI
14.15 - Kamera na cestách:
16.30 - Rozhlédni se, člověče 08:00 HOGO FOGO
Na jihu Chile
16.50 - Dvaasedmdesát
09:10 Zlatíčka
15.00 - První čínský
jmen české historie
10:10 Příběh jednoho života
17.05 - Géniové, blázni
kosmonaut
12:00 Volejte Novu
17.20 - Zprávy v českém
15.55 - Modrá tajemství
znakovém jazyce
12:30 Katakomby
16.55 - Zmatek
17.30 - Magazín Ligy mistrů 13:55 Královna růží
17.30 - Ticho
18.00 - MS v atletice 2009
15:45 Lásky mezi
17.50 - MS v atletice 2009
Německo
kapkami deště
Německo
21.35 - Soul Deep (4/6)
21.10 - Písně proti
17:55 Babicovy dobroty
22.30 - Události, komentáře
tankům
18:30 Koření
23.10 - Echo Dvořákovy
22.10 - Alternativní kultura
Prahy 2009
19:30 Televizní noviny
23.10 - Noc s Andělem
23.15 - Golfmagazín
Sportovní noviny
23.40 - Legenda
00.40 - Morava Počasí
00.30 - Ženský hlas
George Mraz
20:00
Šarlotina
pavučinka
00.55 - Ženy na přelomu
Emil
22:00 Poslední mise
tisíciletí
01.30 - Soul Deep (4/6)
23:40 Upír v Brooklynu
01.50 - W. A. Mozart
02.20 - Sešli se...
02.50 - Urbanita
01:30 Novashopping
03.20 - Na Kloboučku
03.20 - Po stopách
01:50 Volejte Novu
04.00 - Ladí neladí
03.35 - Co mám dělat, když...? 02:15 Babicovy dobroty
04.55 - Studio B 03.50 - Nepohodlní
02:45 Zlatíčka
Nikita Džigurda
04.10 - Hledači času
04:10 DO-RE-MI
05.25 - Grotesky
04.25 - Svět na kolejích
05:00 Novashopping
04.40 - U nás v Evropě
05.35 - Památky na prodej

06:05
- Teleshopping
06:35- Tutenstein II (6)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Deník zasloužilé
matky IV (12)
08:15- Přátelé X (9)
08:45- M*A*S*H (167)
09:10- Policie - New York IX
10:00- Případ pro Sam IV (8)
10:50- To je vražda, napsala X
11:45- Drzá Jordan IV (21)
12:40- Deník zasloužilé
matky IV (13)
13:10- Sabrina
13:35- Čarodějky V (9)
14:35- Chirurgové III (4)
15:30- Spiklenci
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé X (10)
20:00- Přeber si to
22:10- Smrtonosná zbraň 3
00:25- Vykoupení
02:00- Volejte Věštce
03:45- Medicopter 117 IV (6)
04:35- Nikdo není dokonalý

21. 8. 2009
HOGO FOGO
Ruská ruleta
DO-RE-MI
Novashopping

06:05- Párty
s kuchařem
06:30- X-Men: Začátek IV (7)
06:55- Neuvěřitelná dobrodružství Rudly a Koumáka II
07:15- Oggy a škodíci
07:25- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:50- Přátelé X (11)
08:20- Hitlerovi muži I (4)
09:25- Svět 2009
09:55- Cyankáli
v šampaňském
11:45- Tulák z širých plání
13:45- Skřípění
15:50- Bohové musí být šílení
17:50- Jste to, co jíte
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé X (12)
20:00- Vraždy v
22:10- Hra snů
00:45- Až si vydechnu
02:50- Volejte Věštce
04:35- To je fór!

02:00
03:00
04:05
05:00

23. 8. 2009

05.55 - Nedělní ráno
s Renatou Šáchovou
06.50 - Správy STV
07.15 - Přeborníci
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
(743/2379)
08.45 - Alternativní kultura
09.40 - Česko jedna báseň:
Pavel Švanda
09.50 - Čtenářský deník...
Jan Trefulka
10.05 - Film 2009
10.35 - Exit 316: Strach
11.00 - Mýty a fakta historie:
Johanka z Arku
11.45 - Josef Sudek
12.00 - Generálka
Jeho Veličenstva
13.30 - Jazz v Rudolfinu
14.15 - POP ART
14.55 - Svět umění:
Z deníku válečného
kameramana
06:00
15.40 - Poklady světa
Království
16.00 - MS v atletice 2009
surikat II (5)
Německo
06:25 Kamarádi z lesa
18.45 - Kultura.cz
06:50 Bolek a Lolek (61)
19.05 - J. S. Bach:
07:05 Baby Looney
Koncert E dur pro
Tunes (39)
19.25 - Josef Suk:
07:30 Spongebob
Fantasie g moll op.24
v kalhotách (19)
07:55 O statečném krejčíkovi 20.00 - Dvořákova Praha 2009
09:05 XXL
21.20 - Echo Dvořákovy
10:50 Vinnetou a Old
Prahy 2009
Shatterhand v Údolí smrti 21.30 - Na plovárně
12:35 Unesený (8)
s Danielem Libeskindem
13:30 VC Evropy
21.55 - Opilí slávou
16:20 Myšák Stuart Little 2
17:40 Rady ptáka Loskutáka 23.40 - Nigel Kennedy
00.30 - Zlatá hokejka
18:40 Kriminálka
Las Vegas III (1)
02.00 - Recitál
19:30 Televizní noviny
Jaroslava Hutky
Sportovní noviny
02.35 - Čétéčko
Počasí
02.55 - Kamera na cestách:
20:00 Chalupáři (10)
Lvi z Kalahari
20:55 Mr. GS
03.50 - Krásy evropského
21:25 Charlieho andílci
pobřeží: Valčík hrází
23:20 Nebezpečné hry 3
04.00 - Podzemní Čechy II
00:55 Báječní lidé (7)
01:40 Novashopping
04.25 - Krásný ztráty

05.00 - Co mám dělat,
když...?
05.15 - Postřehy
odjinud
05.20 - O češtině
06.00 - Navštívenka
06.25 - Ve dvou se to
lépe táhne (8/13)
06.30 - Borůvka a Kvítko
06.40 - Pět draků vodáků
06.50 - Ferda (17/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Obyčejná koňská
historie (5/6)
08.00 - Teď vedou
08.05 - Animované písničky
08.10 - Animované písničky
08.15 - Rybářská školička
08.20 - Děti kreslí písničky
08.25 - Strach má velké oči
09.35 - Děti kreslí písničky
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
10.55 - Eliška a její rod (6/7)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - O spanilé Jašince
14.10 - Cesty víry
14.30 - Křesťanský magazín
14.45 - Sváteční slovo
14.50 - Polnočná omša
16.20 - Film o filmu
Anglické jahody
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 - Anglické jahody
22.00 - Losování Sportky
a Šance
22.05 - Dokaž, že je to zlé
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Mrtví jako já (12/14)
00.25 - Svět umění
01.15 - Uvolněte se, prosím
02.00 - Na cestě
po Kopanicích
02.25 - Švédové před Brnem
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

TV program
17. srpna 2009
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Úroda je v suchu - žně na Hané zakončila Domlácená v Pivíně
Už je to uděláno, už je to hotovo
- úroda je pod střechou.
Poslední klasy obilí padly pod
kosami symbolicky v sobotu 15.
srpna v Pivíně. To se zde odehrál tradiční scénář "Dožaté v
Pivíně" v podání divadelního
spolku Větřák.
Poslední řádek vyzrálého obilí čekal na žence s loňákama za homnama za Zólem. Tady se sešli pomáhat všichni od hospodářa přes
žensky s děckama, stréci a tetine.
Posbírat padlé klasy, svázat povříslem do snopů a už přijíždí žebřiňák tažený párem bujných hnědáků a svalnatí chasníci nakládají
a odvážejí úrodu k mlátičce. To je
ta pravá chvíle k odpočinku a svačině.
"Tak milí sósedi, máme dosečeny.
Teď bude svačena, nejaké catering už je na cestě, tak si všeci neco zakósnite," vyzýval všechny
pomocníky na poli Jiří Vrba - po-

hotový moderátor a prezident divadelního spolku, který je jedním
z organizátorů veškerých recesí v
Pivíně. Catering byl skutečně v
hanáckém duchu - koláče, slanina, ovčí sýr i tvarůžky, škvarky a
kameninový hrnec plný domácího sádla, hrouda másla a
bochníky chleba. To vše se zapíjelo kvasnicovým pivem a hanáckou pálenkou dle libosti. Pak se
všichni posilněni vydali průvodem s dožínkovým věncem k
hospodářovi.
"Nesem vám hospodářu dar z hřejivého sluníčka, teplého deštíčka a
chladivé rosenky," předávali ženci poslední klasy obilí svému
chlebodárci.
A nastalo poslední dějství - vémlat
na stařičké mlátičce Wikovce z
roku 1937. Domláceno bylo za
chvilku a pak přišel ten pravý čas
zábavy a radosti z udělané práce.
Hrálo se, zpívalo a tančilo až do

rána bílého. Se svou troškou do
mlýna přispěl již tradičně folklórní soubor Klas z Kralic na Hané,
zpěváci ze souboru Rovina a také
soubor Hanáci z Hrušky.
Krásnými hanáckými kroji se to v
Pivíně jen jen vlnilo. A všem, kdo
vyslyšeli bodré pozvání Větřáku "Přendite všeci, senijóři i junijóři,
vemte děcka, babku a dědka, vepusťte na dvur psa, v obéváku
škorpijóna a vepnite PíSí!! Od
rána nejezte - bode ledasco v hudirně a na ledě jonťáke !!" - pak
vyhrávala kapela Krumsíňanka.
Pivín patří k několika málo obcím, které stále dodržují zvyky
předků a lidové tradice ať už jsou
to Ostatky, pálení čarodějnic,
stavění a kácení májky, kosení
trávy či Domlácená . A díky té správné špetičce humoru a recese
přináší každé vystoupení Větřáku
nejen poučení, ale i pohodu a dobrou zábavu.
-jp-

D o ž a t á - poslední klasy padly k zemi, ženci setřeli z čela pot a odložili kosy luňáky.

D o m l á c e n á - od stařičké mlátičky se jen jen prášilo. Zrní se sypalo rovnou do pytlů, sláma pěkně vedle mlátičky. Doděláno, hotovo.

P o s b í r a n á - z kytice klasů svázaný věnec, který předají ženci
hospodáři.
SVOZ-ROZVOZ
KAŽDOU SOBOTU
MYSTIC MUSIC CLUB
1. TRASA:
Brodek u Prostějova 20:16h
Otaslavice
20:20h
Vranovice u Pv.
20:26h
Vranovice Kelčice
20:26h
Vranovice u Pv
20:28h
Dětkovice
20:29h
Určice
20:32h
Seloutky
20:35h
PV Domamyslice
20:40h
Mostkovice /U Čápa 20:41h
Mostk./pod kopcem
20:42h
Plumlov
20:48h
Ohrozim
20:52h
Lešany
20:55h
Kostelec na Hané
21:00h
Smržice
21:06h
Smržice / U býka
21:10h
Prostějov ul. Pl.
21:12h
2, TRASA:
Olšany/ U křížku
21:22h

Olšany
21:23h
Dubany u Pv
21:28h
Vrbátky
21:31h
Hrdibořice
21:37h
Hrdibořice/BiskupIce 21:38h
Dub nad Moravou
21:42h
Věrovany sev.
21:43h
Tovačov
21:51h
Polkovice
21:59h
Klenovice na Hané 22:03h
Tvorovice
22:05h
Pivín
22:08h
Pivín/Dobromilice 22:11h
Vřesovice/Kelčice
22:12h
Výšovice
22:16h
Bedihošť
22:22h
Kralice na Hané
22:25h
Prostějov/Čechůvky 22:28h
Prostějov/Vrahovice 22:29h
Pv ul. Plumlovská
22:32h
Časy jsou orientační.
Jízdné + vstup do klubu 50,Kč. Zpáteční svoz od klubu
cca 03:30hod.

SPORT
Sportovní tipy týdne

17. srpna 2009

Dva zápasy, dvě výhry, skóre 7:0
Úvod přípravy vyšel Jestřábům skvěle
HK Jestřábi Prostějov
– HC Frýdek Místek
6:0 (2:0, 3:0, 1:0)

Branky: 13. Piluša (Kavulič), 18.
Stejskal, 21. Holuša (Plzák), 22.
Stejskal (Duba), 26. Buček, 56.
Duba (Novák). Diváků: 500
Prostějov: Vrba (Musil) – Šafařík, Plzák, Doseděl,
Kolibár, Kučírek,
Buček, Jedlička –
Hlouch, Holuša,
Novák, Duba, Stejskal, Novosad, Kavulič, Rak, Berčák,
Jánský, Bašnár, Hilšer,
Piluša.
Trenér: Aleš Flašar
Frýdek-Místek:
Urbánek
(Horyl) – Novák, Sýkora, Trubka,
Sochacký, Babic, Janečka, Zapletal, Sluštík, Merta, Suchý, Martiník, Jaško, Něc, Sztefek, Křivák,
Kučera, Zakuťanský. Trenér:
Tomáš Špaček
Po necelých čtyřiadvaceti hodinách od úspěšného vstupu do přípravy v Blansku se hokejoví

Jestřábi představili poprvé domácímu publiku. V dalším ze
série přípravných zápasů se jim
postavil nováček 2. ligy skupiny
Východ,
severomoravský
Frýdek-Místek.
Otvírací desetiminutovka utkání
mnoho vzruchu nepřinesla, oba
týmy se zpočátku navzájem seznamovaly. Poté
se však Jestřábi
začali rozehrávat
a výsledkem po
několika nebezpečných střelách
byla přihrávka
Kavuliče na Pilušu, který přesnou a rychlou střelou zápěstím
otevřel skóre. V čase 17:47 už domácí fanoušci slavili podruhé,
když Stejskal ve středním pásmu
dostal puk na hokejku, vydal se
směrem k soupeřově brance a výsledkem byla druhá branka v Urbánkově brance. Do kabin se šlo
za stavu 2:0.
Ze šaten se Jestřábi vrátili zdravě
nabuzeni a od prvního buly se tlačili do obranného pásma hostí, vy-

HLASY TRENÉRŮ:
Aleš Flašar(HK Jestřábi Prostějov): Vypadá to pěkně, dvě nuly na
začátek. Bylo to trochu o štěstí. Včera ani dnes nás soupeři v obraně
úplně neprověřili, dalo se na to dopředu už i dívat. Chtěl bych pokračovat v tom agresivním forčekinku, který se mi líbil a přenést ho
i do soutěžních zápasů.
Tomáš Špaček(HC Frýdek-Místek): Bylo vidět, že domácí byli
na tom herně lépe. Budeme muset ještě posílit, minimálně 5 hráčů,
hlavně obránce a jednoho šikovného útočníka. Chyběla nám odvaha
prosadit se v soubojích a tím pádem chyběla herní kombinace.
Hodně nás rozhodila ta zbytečná desítka, před utkáním jsem hráče
nabádal, aby se vyvarovali zbytečných faulů.

Barometr týdne

Hostující golman Horyl, který už ve 26. minutě vystřídal Urbánka se v podobných pozicích před nájezdy Jestřábů
nacházel často. Nahradil ho docela dobře, když za svá záda pustil už jen jedinou střelu a uchránil frýdeckomístecké od daleko horšího debaklu.
hrávali osobní souboje. Hned v
první minutě druhé třetiny vystřelil zdálky Holuša a domácí vedli
tříbrankovým rozdílem.
Frýdečtí na úvodní minuty druhé
třetiny nebudou vzpomínat v
dobrém. Minutu po Holušově
brance si puk vyměnili stejně jako
v předešlém zápase v Blansku
Stejskal s Dubou a tentokrát zakončoval Stejskal - 4:0. Hlediště
se dobře bavilo a hostující gólman
už se ohlížel ke střídačce, ale po
cestě se obrátil a vrátil do branky.
To už ale neudělal v 26. minutě,
kdy od modré napřáhl Buček a
puk skončil až v síti. Do branky se
postavil náhradní brankář Horyl a
jak potom průběh utkání ukázal,
potrápil prostějovské střelce daleko více než na úvod nasazený
Urbánek.
Po minutě na ledě musel Horyl
hasit první složitou situaci před
vlastní brankou po dorážce ob-

ránce Plzáka. Za další minutu se
opět zaskvěl, když zneškodnil sólový nájezd Pilušy, který svou
bekhendovou střelou po blafáku
namířil jen do jeho levého betonu.
Těsně po polovině zápasu byl už
hostující gólman překonaný, ale
na brankové čáře ho zastoupil
Sýkora, který puk stačil rukou vyrazit do bezpečí. Hosté prohrávali
většinu osobních soubojů a často
si pomáhali za pomoci nedovolených zákroků, které rozhodčí trestal a tak dávali Jestřábům
dostatek příležitostí vyzkoušet si
herní varianty v přesilových
hrách.
Ke konci druhé třetiny se osmělili i frýdečtí hokejisté, kteří zaměstnali domácího brankáře
Vrbu. Nejprve tvrdě vystřelil
Merta, v poslední minutě krátce
před druhou přestávkou vychytal
Vrba v tutové šanci hostujícího
Zapletala.

Jak jsem byl informován od
předsedy
prostějovských
korfbalistů Jana Mynaříka,
korfbalisté neponechávají nic
náhodě a pilně se připravují na
novou sezonu korfbalové extraligy. Jak už jste si několikrát mohli přečíst na našich
stránkách, klub SK RG, který
v našem městě provozuje tento sport, navázal během svého
působení partnerství s celkem
ze země korfbalu zaslíbené,

klubem z města Enschede v
Nizozemí. Oba týmy se navzájem navštěvují a udržují
mezi sebou pravé sportovní
přátelství.
Minulou sobotu 15.8. odjel širší kádr prostějovského extraligového áčka na devítidenní
sou-středění k tomuto partnerskému klubu s názvem
DOS-WK Enschede do Nizozemska.
„Trénovat budeme dvakrát

li, měli už za sebou ukousnutý
kus žvance z přípravy. Ta začala již 2. srpna, soustředění
bude sice jejím vrcholem, ale i
po návratu budou v přípravě
pokračovat tak, abychom v
úvodním kole České korfbalové extraligy v sobotu 19.

Kometa vyhrála nad Zlínem v prodloužení

Fota týdne

Příznivci Komety

Výrok týdne
„Dostat se z té pralesní
ligy nahoru.“
předseda TJ Sokol Kladky, Pavel Dvořáček

Ve třetí třetině se už hrál hokej bez
zábran, domácí hokejisté vědomi
si svého náskoku občas dovolili
frýdeckomísteckým dostat se do
náznaku šance, ale ty jistil svými
zákroky domácí gólman. Jestřábi
měli také několik branek na hokejkách, ale hostující Hylák na
dálku soutěžil s domácím Vrbou
o to, kdo dostane v utkání první
gól. Sám vychytal Stejskalovu
šanci, na druhé straně se pět minut
před koncem blýskl domácí brankář. O pár desítek sekund na
druhé straně napřáhl Duba a jeho
přesná střela skončila v šibenici.
Hostům se nic podobného do
konce utkání nepodařilo a tak se
po závěrečném siréně mohli domácí hráči věnovat děkovačce
společně s nadmíru spokojeným
kotlem. Domácí premiéra v přípravě vyšla na výbornou. -pezDalší novinky z hokeje
čtěte na straně 23

Korfbalisté brojí před extraligou v Holandsku
denně plus rozbory u videa a
absolvujeme též porci pěti přípravných zápasů. Z toho tři
sehrajeme jako součást 22. ročníku turnaje E.J. de Mana,
který pořádá právě náš partnerský klub. Tam se setkáme s
vynikajícími holandskými
týmy,“ nastínil program prostějovských korfbalistů Mynařík.
Korfbalisté se budou připravovat ve velmi kvalitním prostředí. Celé soustředění totiž
povede zkušený holandský
trenér Hennie Baas, který v
minulosti vedl i juniorský
národní tým Nizozemska. S
prostějovským klubem spolupracuje již rok a má lví podíl
na jeho zlepšení v minulé sezoně.
Předtím než korfbalisté na samotné soustředění odcestova-

Modrobílá lavina. Tak by se dala zhodnotit návštěva zhruba
4000 brněnských fandů na prostějovském zimním stadionu,
kteří přicestovali k utkání Tipsport cupu proti dosud neporaženému Zlínu. Bravo, brněnští fans!

Přípravná utkání korfbalistů v Nizozemsku:
Pondělí 17.8. 20:00: SK RG Prostějov - HKC Hengelo
Středa 19.8. 20:00: SK RG Prostějov - CKV WIK Enschede
V rámci 22. ročníku turnaje E. J. de Mana, který pořádá partnerský
klub z Enschede:
Sobota 22.8. 13:00: SK RG Prostějov - CKV Sparta Zwolle
Sobota 22.8. 15:00: DOS-WK Enschede - SK RG Prostějov
Sobota 22.8. 17:00: KV Drachten/Van der Wiel - SK RG Prostějov

září na půdě Kolína podali co
nejlepší výkon.
„Náš
cíl
pro
sezonu
2009/2010 je jednoznačný dostat se do play-off,“ řekl
nám na závěr korfbalový
předseda.
-pez-

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

Brňáci slušně zaplnili prostějovský zimák
Stadion pro zimní sport, lední
hokej, se zaplňuje pravidelně
už v období letním. Kdo jel ve
středu okolo zimního stadionu, mohl vidět nejen zcela zaplněná parkoviště před halou,
ale i všechny příjezdové cesty.
Po minulém týdnu, kdy si ve
středu našla na tribuny zimního stadionu cestu necelá
stovka prostějovských příznivců, aby mohla sledovat
první trénink svěřenců trenéra Aleše Flašara na ledě se o
týden později docela slušně
zaplnil.
Tentokrát absolvovalo hodinovou jízdu všemi dopravními
prostředky něco kolem čtyř tisícovek převážně brněnských
fanoušků, kteří se vydali do útrob prostějovské víceúčelové
haly, aby shlédli vystoupení
svých miláčků, hokejistů Komety, kteří sehráli své druhé utkání letního Tipsport Cupu.
Brněnský celek loni ještě jako
prvoligový tuto letní hokejovou
soutěž, které se zúčastňují celky
extraligy a vybrané celky 1. ligy,

vyhrál, letos už jako extraligový
(soutěž v létě odkoupil od Znojma) si nemusí klást nižší ambice.
Zlínu vyšel skvěle vstup do zápasu, když se už po 54 sekundách
prosadil dělovkou od modré čáry
obránce Hamrlík. Kometa po inkasované brance zlepšila kombinační hru, získala mírnou územní převahu, kterou se jí podařilo
skvěle zúročit a za necelé dvě minuty otočila výsledek. Nejprve
vyrovnal Erat, druhým gólem se
blýskl po samostatné akci Procházka. V úvodu druhé třetiny
přidal po Eratově přihrávce třetí
gól střelou od modré čáry Koma.
Trochu překvapivý vývoj utkání,
neboť celek Zlín doposud v Tisport Cupu zaznamenal dvě jasná vítězství a určitě si nemyslel,
že tým Brňanů by měl být nepřekonatelný problém. Po třetí inkasované brance přidal na důrazu a
vypracoval si několik střeleckých příležitostí. Pozorně chytající Hylák ale stačil všechny likvidovat, j po půlhodině hry zneškodnil i Leškovo trestné střílení.
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V poslední třetině tlak Zlína ještě
vzrostl, v některých okamžicích
nechali brněnští hráči svého gólmana na holičkách a Zlínu se po
opakovaných dorážkách nejprve
Kubiše a o osm minut později Siváka podařilo stav utkání vyrovnat. V závěrečných šesti minutách mohla sice Kometa rozhod-

nout utkání při třech přesilových
hrách, v nich si však počínala v
zakončení hodně nedůrazně a na
řadu tak přišlo prodloužení. V
něm se trefil 38 vteřin před sirénou Klimt.
Branky a nahrávky: 9. Erat
(Koma), 10. Procházka, 21. Koma (Erat), 65. Klimt (Brabenec) -

Brněnský Klimt dává rozhodující branku zlínskému brankáři v prodloužení.

1. Hamrlík (Leška), 45. Kubiš
(Leška), 53. Sivák (Vlach). Rozhodčí: Polák - Brabec, Chocholouš. Vyloučení: 6:11, navíc Švrček (Zlín) 10 min. Bez využití.
Diváci: 4000. Třetiny: 2:1, 1:0,
0:2 - 1:0.
Sled branek: 0:1, 3:1, 3:3, 4:3
-pez-

Fans Prostějov

Fans Brno

X

17. srpna 2009

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
OV
Byt
OV
Byt
OV
OV
OV
Byt
OV

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

Hvězda, Prostějov
3 500,Marie Pujmanové, Prostějov 4 520,Prostějov
5 000,Wolkerova, Prostějov
6 000,Pražská, Prostějov
6 500,Jihoslovanská, Prostějov
6 900,Dolní, Prostějov
7 500,Wolkerova, Prostějov
9 000,Brněnská, Prostějov
10 900,-

Tel.:604 665 206
Tel.:604 665 206
Tel.:605 070 842
Tel.:60 5070 842
Tel.:605 070 842
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:605 948 955

BYTY – prodej
PROSTĚJOVSKO
OV
OV
DB
OV
OV
OV
DB
OV
OV
DB
DB
OV
OV
DB
OV
OV
DB
OV
OV
OV
DB
OV
OV
OV
OV
DB
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+1
2+1
3+1
2+kk
3+1
2+kk
2+1
3+1
2+kk
3+1
2+kk
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
890 000,Západní, Prostějov
1 040 000,Dolní, Prostějov
1 040 000,Jana Zrzavého, 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,Prostějov
1 250000,Prostějov
1 280 000,Prostějov
1 360 000,Tylova, Prostějov
1 440 000,Západní, Prostějov
1 450 000,Západní, Prostějov
1 480 000,Jezdecká, Prostějov
1 481 220,Prostějov
1 490 000,Václava Špály, Prostějov 1 525 000,Jezdecká, Prostějov
1 547 670,Moravská, Prostějov
1 600 000,Jezdecká, Prostějov
1 615 680,B. Šmerala, Prostějov 1 649 000,Šlikova, Prostějov
1 650 000,Jezdecká, Prostějov
1 700 250,Vojáčkovo nám., Prostějov2 100 000,Jezdecká, Prostějov
2 353 410,Vojáčkovo nám., Prostějov2 390 000,sídl. E. Beneše, Prostějov 2 460 000,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.:605 070 842
Tel.:732 231 126
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.:732 231 126
Tel.:732 231 126
Tel.:732 231 126
Tel.:605 070 842
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:732 231 126
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:604 665 206
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:732 231 126
Tel.:605 070 842
Tel.:605 070 842

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

4+1 Čehovice
10 000,5+1 Nová, Němčice nad Hanou 15 000,5+kk Kováříkova, Prostějov
20 000,Kobeřice
350 000,2+1 Otinoves
380 000,2+1 Budětsko
450 000,2+1 Myslejovice
710 000,2+1 Lešany u Prostějova
740 000,Víceměřice
749 000,Zdětín na Moravě
750 000,Výšovice
780 000,1+1 Přemyslovice
950 000,Vřesovice u Prostějova 1 630 000,2+1,1+1 Výšovice
1 640 000,2-5+1 Ohrozim
1 800 000,2*2+1, Lidická, Prostějov
2 650 000,Winklerova, Prostějov 3 320 000,4+kk Držovice na Moravě
3 950 000,2*3+1 Krasická, Prostějov
3 995 000,5+1+garáž, Kralice na Hané
4 600 000,6+kk Kováříkova, Prostějov 8 200 000,-

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

BYTY - PRODEJ

Prodej RD 3+1 s průjezdem a dvorem v obci
Vřesovice. Plyn, obec. voda, el.e., žumpa.
Pozemek 506m2.
Cena: 500 000Kč

Prodej nového RD 5+1 v obci Mostkovice.
Podlah. vytápění, krb, nábytek a vest. skříně
na míru, balkon, garáž, dílna, posezení s venk.
krbem, bazén, samozavlaž. systém na zahradě,
alarm atd.Pozemek 1000m2. Doporučujeme!
Cena: 8 000 000Kč
POZOR SLEVA: 7 000 000Kč !!!
1+1 krasická, PV., cihl./os.v. Cena: 930 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
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

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

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

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

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

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,-

POSLEDNÍ BYTY
PŘEMYSLOVICE: prodej jednopodlažního
koncovéhořadovéhoRDvel.3+1sedvěmagarážemi, vjezdem do dvora a zahradou. Dobrý tech. stav,
ihnedkbydlení.RSP69 CenaabližšíinfovRK

Prostějov,ul.Jezdecká
Kprodejiposlední4byty2+kk–cenaodKč1.351.220,poslední2byty3+kk–cenaKč2.233.410,-.Novézkolaudovanébytysbalkonem,vdoměkdispozicisklep,výtah,
možnostparkovacíhomísta. Cena:odKč1.351.220,-

SLEVA!

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

Prostějov,Petrskénám..
Pronájem nebyt. prostor vhodných na vzork. prodejnu
apod. Zateplená prosklená hala se soc. zázemím o ploše
108m2.
Cena:Kč6.000,-/měsíc+energie

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

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

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

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

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

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

NěmčicenadHanou,okr.Prostějov
PozemekvhodnýprostavbuRD,šířkacca12m,výměra
551m2,veškeréinž.sítě.
Cena:Kč80.000,-

SLEVA!

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

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

reals@volny.cz
VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.
Plumlov, pronájem nově zrekonstruovaných nebytových prostor o
výměře 40 m2, vhodné na kancelář,
kadeřnictví, kosmetiku.
Cena : 4000,-- Kč /měsíc + inkaso
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
Prostějov, Kostelecká ul., prodej
provoz. objektu s obchody, kancelářemi, dílnou a bytem pozemek 1600
m,
cena v RK
Prodej zánovního rodinného domu v
Kladkách, 5 + 1, dvě nadzemní podlaží, velmi dobrý stav, vjezd na pozemek,
malá zahrada. Cena : 1 350 000,-- Kč
Prodej výrobního a skladovacího
areálu v Plumlově, výrobní a skladovací haly, admin. budova se sálem,
sauna, výměra 5 650 m2.Možno i jednotlivě.
Cena: 13 000 000,-- Kč
Klenovice na Hané, provozní areál
- dílny, sklady, kanceláře, manip. plocha, velmi dobrý stav, 1 600 m2.
Cena : 4 900 000,-- Kč
Pozemek na stavbu RD za tenis.
areálem, výměra 750 m2, veškeré
sítě.
Cena: 1 750 000,-- Kč
Pronájem bytu 1 + 1 v Prostějově,
klidná čtvrt v blízkosti středu města, byt
po rekonstrukci, nová koupelna, plastová
okna, zvýšené přízemí.
Cena 5 500,--/měsíčně, včetně inkasa.

www.reality-prostejov.com

ČECHY POD KOSÍŘEM: koncový řadový
cihl.důmovel.2+1vpřízemía4+1vpatře;zahrada
743m2,dvůrsvjezdem,2garáže.Vodazvl.studny
+obecní,el.220/380V,kanalizace,plynovéústřednítopení.RSP368
CenaabližšíinfovRK

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

BYTY - PRODEJ

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

KONICE: část. podsklepený třípodlažní dům
typu OKAL vel. 5+1 s garáží. Ihned volný.
RSP179
Cena:1250000Kč

www.jhreality.cz

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

KOMERCE – prodej – PROSTĚJOVSKO:

POZEMKY – pronájem, prodej – PROSTĚJOVSKO:

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

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

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

REAL
SPEKTRUM

realityarea@volny.cz

KOMERCE – pronájem – PROSTĚJOVSKO:

- dílna+stavební poz., Myslejovice, Myslejovice 1 500 000,-

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992
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Kostelecn/H,okr.Prostějov
Prodejrod.domu3+1smožnostírozšířenídopodkroví,
plyn. ÚT, dvorek, předzahrádka. Ihned k bydlení. Zast.
plocha111m2.
Cena:Kč920.000,-

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

BYTY–PRODEJ:

1+1,Tylovaul.–DB,34m2,2.p.,bezvýtahu,plast.okna
–VÝHODNÁCENAASKVĚLÁLOKALITA!
Kč699.000,2+1, ul. Sárka – DB, 55 m2, 4. patro, bez výtahu, plast.
okna
SLEVA!Kč890.000,2+1, Martinákova ul. – OV, 58 m2, 6. p., výtah, lodžie,
plast.okna,porekonstrukci SLEVA!Kč1.195.000,3+1,sídl.Svornosti– OV,90 m2, 1. p., bez výtahu, plast.
okna,lodžie,velkákoupelna
Kč1.650.000,3+1,ul.B.Němcové–OV,82m2,4.p.,bezvýtahu,nová
kuch.linka,lodžie,plast.okna,velkákoupelna
Kč1.690.000,-+možnogaráž(Kč206.000,-)
2+kk a 3+kk, Jezdecká ul. – OV, nové zkolaudované
byty
odKč1.351.220,-

BYTY–PRONÁJEM:

1+kk,Waitovaul.–jenpro2-3studentky
Kč2.100,-/měsícvč.inkasa/1osoba
1+1,sídl.Beneše–zařízený Kč5.500,-/měsícvč.inkasa
1+1-zařízený,Vrahovickául. Kč4.500,-/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+1,Moravskául.
Kč9.000,-/měsícvč.inkasa
3+kk,Rejskovaul.
Kč8.000,-/měsíc+inkaso
3+1,Brněnskául.
Kč8.000,-+inkaso

 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, v rekonstr. domě, udržovaný a pěkný
byt,možnostzařízení.RSP169
Velicevýhodnácena:699000Kč
 2+1 – Šárka: družst./panel., 4.p./ze 4, byt v rekonstr.doměsplast.okny,orientacevýchod–sever,
ihnedvolný. RSP339
Cena: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,zateplenáfasáda.Vbytě
šatnaavest.skříně.RSP89 Cena:1150000Kč
 2+1 – K. Svolinského: družst./panel. (možnost
převodudoos.vlastnictvíaplatbyhypotékou),2.p./
ze 4, výtah, vl. etážové topení, lodžie, vest. skříně a
komoravbytě,ihnedvolný.RSP29
SLEVA200000Kč-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 – 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 –Tylova: panel. byt s lodžií, plast. okny a šatnou,volnýod1.9.09
NOVINKA: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
Dobrácena:8000Kčvč.ink
3+1 – E. Beneše: nezařízený byt v 5.patře, ihned
volný
Cena:8500Kčvč.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

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

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

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!

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

Aktuální nabídka:

NÁŠ TIP!

BYTOVÝ DŮM - PRODEJ

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

www.reality-vejmola.cz

RD 2+1 Biskupice
Prodej rodinného domu 2+1 v
Biskupicích, okr. Prostějov. Přízemní,
nepodsklepený dům, topení lokální na
tuhá paliva, plyn před domem, ohřev
vody el.bojler, koupelna, WC, obecní
IS, studna, možnost rozšíření do podkroví, malý dvůr, volný po dohodě.
Cena: 360.000,-Kč

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

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 : 495.000,- Kč

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

NOVINKA!

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

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

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

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

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

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY

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

POPTÁVÁME:

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

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

Pronájem 1+1 Krasická, PV Tel.: 777 851 606
I. patro, výměra 39 m2, balkon, vše po rekonstrukci, zánovní kuchyňská linka, plovoucí
podlahy.
Cena : 6.500 Kč/měs. vč. ink.
BYTY PRODEJ:

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

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

BYTY PRONÁJEM:

1+1, n/c, Divišova, PV
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

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
Skladová hala – Plumlov
pronájem nezateplené skladovací haly v
Plumlově, celková plocha 3200 m2, možný příjezd pro kamiony, možnost sociálního zázemí. pronájem dohodou v RK
Pozemek 1374m2 - PV – Vrahovice
stavební pozemek Prostějov, Vrahovice,
IS na hranici pozemku, příjezd na pozemek po místní komunikace, velmi klidná lokalita a zajímavé místo, bližší info
v RK.
Cena dohodou v RK

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

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

Rodinné domy:
Prostějov - prodej řad. koncov. jednopodlaž. domu, ul.
Tovačovského,2+1smožností
rozšířenídopodkroví.Počásteč.
rekonstr.amodernizaci,novákoupelna,veškerérozvody,podlahy.Vytápěníjelokálnínazemníplyn,veškeréIS.Zadomemsenacházíterasaamalázahrádka.
SLEVA!1.900.000,-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! 590.000,-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,Sídl.svobody-prodej
bytu OV, 2+1, přízemí, výměra
55 m2. Bytový dům je po revitalizaci - zatepl. fasáda, plast. okna,
novéstupačky.Bytjevpůvodnímstavubezlodžie,pokojesituoványnazápad.
SLEVA:995.000,-Kč
Prodej bytu - Prostějov, J.
Zrzavého, OV, 3+1, 1. NP, 75
m2,panel,lodžie,důmpocelkovérekonstrukci,zateplenáfasáda,
plastováokna,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,kuchyňskýkout+WC.Elektroměrjespolečný
(přepočet). Možnost pronájmu parkovacího místa ve
Cena: 6.750,- Kč/měs. + ink.
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:
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.
Byt 1+1 V.Outraty, OV/cihla, 50 m2, klidná lokalita.
6 500,- Kč/měs
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.
550 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

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

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

Byty prodej Prostějov:
1+1 Krasická, osobní vlastnictví, 39 m2, cihla, 3.
patro ze 3., bez výtahu s prostorným schodištěm,
loggie, orientace východní, koupelna s vanou a
pračkou, velmi nízké měsíční náklady, po prodeji
ihned volné.
Cena: 930.000,-Kč
3+1 Mozartova, družstevní, panel, 74 m2, 5.patro,
výtah, loggie, komora, dům i byt po celkové rekonstrukci (kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči,
zděné jádro s vanou a pračkou, plovoucí podlahy
a dlažby, nové dveře), velmi žádaná lokalita díky
poloze domu.
Cena: 1.480.000,-Kč
2+kk Hybešova, družstvo, panel, 37m2, 4.patro
ze 4, výtah, loggie, orientace na jih, dům po revitalizaci, nízké měsíční náklady, klidné místo, ihned
volný.
Cena: 890.000,-Kč
Byty pronájem Prostějov:
4+1 Kotkova, podkrovní, 100 m2, 2.patro, cihlový dům, vana + sprchový kout, vlastní topení,
komora, ihned volný.
Cena: 10.000,-Kč+inkaso (cca 3.000,-Kč)
3+1 Brněnská, cihla, 89 m2, 2. patro, loggie s
markýzou, plastová okna, samostatné plynové
topení, orientace východ-západ, internet, kabelová
televize, ihned volný.
Cena: 8.000,-Kč/měsíc + inkaso (cca 2.000,-Kč)
Byty výměna Prostějov:
výměna nájemního bytu velikosti 1+1 s komorou a šatnou, 65m2, střed města, 3.patro, cihla,
topení WAF, sklep - za byt 1+kk kdekoliv v
Prostějově.
Domy prodej:
RD 4+1 Kojetín, okr. Přerov, patrový, koncový,
smíšené zdivo, dvorak s přístavbou, ústřední topení - tuhá paliva, vodovod, elektřina 220V, kanalizace, plyn před domem, po prodeji ihned volný.
Cena: 550.000,-Kč
RD Lípy, okr. Olomouc, řadová patrová zástavba s
č.p. s hosp. přístavky a stodolou ve střadu obce, pozemek cca 1.000m2, objekty ve velmi špatném technickém stavu určené k demolici s možností využití stávajícího stavebního materiálu.
Cena: 850.000,-Kč

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

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

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

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

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

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 Na hrázi OV. Po rekonstrukci vč. zděného jádra.
Lodžie. Cena 700.000
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 E. Králíka OV Po kompletní rekonstrukci.
Cena 1.199.000Kč T:739 322 895
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

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 rePOSKYTUJEME KRÁTKODOBé
konstrukci,Pod kosířem Cena 7800vč ink

  
PŮJČKY OPROTi ZÁSTAVě
NEMOVibytu 1+kk po celkové
rekon 
 ◘ Pronájem
 
TOSTi. PENíZE DO
3
5
PRAC.
DNŮ
strukci,1.P,výtah
6 000Kč vč.ink. 
    
 

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



    
    

    

  
  



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

Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz
www.reality-domino.cz

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

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

St.

poz.

Prostějovičky

1000m2

590.000Kč
T:723 335 940
St. Poz. Služín 473m2 a 866m2 360Kč/m2
T:732 285 189
St. Poz. Určice 1400m2 sítě v dosahu Cena 650Kč/m2
T:723 335 940
St. poz. Bedihošť 730 m2 IS u pozemku. Cena 780 Kč/
m2.
T:732 285 189
PRONÁJMY
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 Moravská cihla 69m2 Nájem vč. ink. 7.500Kč
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 Fanderlíkova Cihla, 85m2, po rek. Nájem 7.000 +
en.Kč
T:739 322 895
3+1 Tylova Nájem 7.200Kč + elektřina asi 700Kč
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


   


 
    
   

   

      
       


chalupa, samostatně stojící, pozemek 443 m2, stodola,
vjezd na zahradu.
Cena k jednání 380 tis. Kč



Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice, Čechovice,
Alojzov a Mostkovice.

Uzávěrka

     
        
      

      
inzerce
     

        
       
    

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

      
     

je vždy

     
     
    
   
    
      
       
      

ve čtvrtek
      
ve 14.00
    

DALŠí NABíDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz

    
       

CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
BYT Či DŮM?
STAČí JEN ZAVOLAT A MY VÁS RÁDi
NAVŠTíVíME A VŠE ZA VÁS ZAŘíDíME



   
   



      
    
  

hodin

Mobil: 777 619 939
Nové 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+kk PV Mánesova, po rek., cihla 7.000 Kč/m + en
2+1 PV Okružní, zařízen
7.900 Kč/m vč. en
2+1 PV Okružní, po rek., cihla
7.000 Kč/m + en
2+1 PV Okružní, po rek., cihla, zařízen
8.000 Kč/m + en

Byty prodej

1+kk OV, PV E.Beneše 28m2
1+1 OV, PV Okružní
2+1 OV, PV Palackého, cihla
3+1 OV, Palackého, po rek.
3+1 DV, PV Šmeralova
3+1 DV, PV A.Slavíčka
3+1 OV, PV C. Boudy
3+1 DV, PV, garáž, zahrada
3+1 DV, PV E.Beneše 93m2.
3+1 OV, PV E.Beneše 61m2.
3+1 OV, PV E.Beneše 70m2.

730tis Kč
790tis Kč
990tis Kč
1.850tis Kč
1.350tis Kč
1.450tis Kč
1.590tis Kč
2.200tis Kč
1.650tis Kč
1.290tis Kč
1.350tis 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 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
2+1 PV Fugnerova,

7.300 Kč/m+en.
7000 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 Drahanovice 2+1, k demolici nebo rek.
200tis Kč
RD PV, B. Němcové, po rek. 3.190tis Kč
RD Kostelec na Hané, 5+1 se zahradou a garáží,
2.390tis Kč

Pronájem prodejny PV - 45m2.
6000,- Kč/měs + energie

www.cmreality.cz
    
    

    
   
   
  
  
     

  
    
       

         
       
     

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

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ
RK     
PROVIZE


  
     
    
      
Prodej RD 1+1 v Přemyslovicích, vhodný i jako

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

      

Zájemci
o plošnou inzerci
volejte číslo
608 022 023

    
VYKOUPíME VÁŠ BYT NEBO DŮM
      
PLATBA V HOTOVOSTi
    
     
  
       
Křenůvky – dřevěná chata 2+1, koupelna, el. 220 V,
300
    
lokální topidla na tuhá paliva, pozemek
m2, ven       
kovní posezení, v blízkosti les.
Cena 
440 tis. Kč
Prodej


    
RD 2,5+1, Slatinice, po kompletní
rekonstrukci, doporučujeme.
Cena: 2.160.000,- Kč
  


      
   
 
Prodej
Chaty 2+kk, Protivanov, okrasná
547 m2, vl.      
 zahrada

studna, el., wc, parkování. Krásné prostředí. Cena: 530.000,- Kč
   


 po-    
Prodej
RD
4+1,
Ohrozim,
s
vjezdem
a
zahradou,
plocha
Dobromilice - zavedený hostinec, 2x výčepní místnost,
zemku 420 m2, po rekonstrukci, doporučujeme
prohlídku. Cena
 
    
sociální zařízení, kuchyňka, venkovní posezení se samok jednání.
SLEVA! 1.300.000,- Kč

statným sociálním zázemím a
grilem, možnost
pořádání     
   
Prodej RD 4+1, Bedihošť, s vjezdem
a zahradou, 
plocha pozábav. Parkování v objektu, ale 
i před. Cena
1.680 tis. Kč   
zemku 1036 m2
Cena: 1.300.000,Kč    


Byt 1+1,
OV, 33 m2, lodžie, panel, PV – M. Pujmanové
  
 
Dobromilice – RD 4+1, cihla, rovná střecha, plastová
okna, tlak. kanalizace, garáž, dílna, altán, zahrada 660
m2, dvorek.
Cena 1.010 tis. Kč

POZEMKY

www.realitypolzer.cz

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

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

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, 60m2, PV-Netušilova
7.000,-Kč
inkasa
včetně
 

lesa. Cena 1.050.000 Kč
T:732 285 189
RD 7+1 Polkovice Cena 1.060.000Kč T:723 335 940
RD 3+1 Janáčkova PV Dům po část. rek. Cena
1.280.000 Kč.
T:732 285 189
RD 4+1 Mostkovice Po část. rek., dvůr, garáž, vjezd,
zahrada, bazén. Cena 2.990.000 Kč.
T:732 285 189
RD 4+1 Ptení Cena 1.100.000Kč
T:723 335 940
RD 3+1 Stražisko Cena 1.050.000Kč 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 1.740.000Kč 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
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Hledám pronájem bytu 1 + 1, 2 + 1 Prostějov. Spěchá ! 777 231 606.

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

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

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

Prodám Renault Thalia 1,4, čtyři a půl
roku, 30 tis. km, garážován, nebouraný. Důvod věk, cena dohodou. Tel.:
582 346 235.

Prodám dřevěnou chatu 2 + 1 v osadě
Podskalí – Křenůvky. Vč. soc. zařízení. Cena dohodou. Tel.: 608 878 100.

Prodám byt 3+1, 72 m2, blízko centra. SLEVA! Nová cena 1.140.000,Kč. Tel. 606 788 386. Ne RK.

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

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

Pronajmu byt 3 + 1, ul. Zrzavého, cena 6.500 Kč. Tel.: 603 954 246.

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!

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.
Pronájem bytu 3 + 1 po kompl. rek.,
vč. etáž. topení, nájemné dohodou.
Tel.: 582 346 235.
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.
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 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.

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 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.
Prodej: řadový RD 6 + 1, Vrahovice,
klidná ulice, dvorek, zahrada, nutné
opravy. Cena 1.950.000 Kč. Tel.: 736
201 907.
Bydlení do 1.000.000,- Možné i na
splátky. Volejte: 777 88 11 88.
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.
Prodám byt 3+1, po kompl. rek., OV,
lodžie. Cena dohodou. Tel.: 724 337
984
Prodám RD 5+1 blízko centra, dvě
koupelny, garáž, dílna, pěkná zahrada,
rekonstrukce 2004. Bez RK! Tel. 773
106 328.
Prodej RD 5+1 s garáží v blízkosti nemocnice, zahrada. Tel:774 101 818,
www.byty-gfb.cz
Pronajmu byt 1+1 ve Vrahovicích od
15. 8. Tel.: 777 765 130.
Pronajmu byt 3+1 + garáž + zahrádka
v Plumlově – Soběsuky. Tel.: 739 988
916 po 17. Hodině.
Prodám rekr. chalupu 3+1 na
Skřípově, 6 km od Konice. Cena 1 050
000 Kč. Tel.: 737 362 396.
Pronajmu byt 3+kk s balkonem v I.
patře, 80 m2. Byt je po celkové rekonstrukci, ve středu města. Volný od 1.
října. Ne RK. Tel.: 603 196 627.

Prodej RD 3+1, Nová Dědina,
hosp.stavení, velká zahrada, dvojgaráž. Volný. Tel:774 101 818, www.byty-gfb.cz

Prodám chatu po rekonstrukci, el.,
studna, pozemek cca 600 m2. Cena
530.000 Kč. Tel. 724 337 984.

Hledám pronájem 2 + 1 v PV. Zn.:
Spěchá. Tel.: 608 706 148.

Prodám RD 2+1 v Tovačově, plast.
okna, elektroinstalace, dvůr se zahrádkou a kůlnou. Cena 1 mil. Kč. Tel.: 732
528 677.

Prodám RD 1 + 1, Drahany, cena dohodou, 607 54 24 96.
Pronájem 1 + kk v PV. Tel.: 722 912
715.
Prodej bytu 1+1 OV, 3+1 v PV. Tel.:
722 912 715.
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.
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.
Koupím RD do 15-ti km od
Prostějova cena do 1.600.000 Kč. I
SMS.
Pron. 1 + kk, 3.500 Kč, 776 41 96 34.
Prodám byt 1 + kk v os. vl. Tel.: 773
146 165.

Konice, okr. PV. RD 2+1 po částeč. rekonstrukci, vým. 271m2, obecní voda
i kanal., el., wc, koupelna, zahrada, I k
rekreaci, tel.733 340 168, cena
349.000,-

Prodej exkluzivního stavebního pozemku o výměře 1.284 m2 v Kostelci
na Hané. Projektová dokumentace,
povolení na studnu a čističku. Lokalita
pro zájemce o absolutně klidné bydlení a soukromí. Tel. 725 640 970.

Hledám pronájem prostor pro kadeřnictví na vesnici v okolí PV. Tel.: 721
809 413.
Hledám dům na vesnici. Možná platba
v hotovosti. Tel.: 774 414 525.
Pronájem bytu 2+1 v PV, Západní ul.
Info 777 832 900.

Prodej 4+1 v PV, Mojmírova ul., po rekonstr. Velmi pěkný. Cena 1.790.000
Kč. Info 777 832 900.

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.

Yamaha DragStar 650, r.v.03, 119.t,-

Prodám plné očištěné pálené cihly –
5 Kč/ks. Tel.: 777 280 967.
PRODÁM
Kuchyňský stůl kulatý + 4x židle
TON, vše v buku, celkem 3000,-Kč
Vestavná trouba MORA 4810,
5000,-Kč Plynová deska MORA
EUROLINE chrom, 800,-Kč
Vše je v perfektním stavu.
tel.: 777 742 265

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.

oznámení

Karel Sochor

KERAMIKA PLUS
STAVBY KRBŮ

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.

Koupím pole,zahradu v PV nebo do 5
km od PV. Tel.608 601 719.
Pronájem krásného bytu 1+1 v PV, I.
patro, cihla, klidná lokalita, po rek., vana. Spěchá. Volejte tel.: 724 337 984.

Honda Varadero 1000,r.v.99, 85.t,-

Prodám bytový vysavač s vodním
filtrem Zepter. Původní cena 22 tis.,
nyní 5 tis. Kč. Tel.: 776 888 527.

Koupím byt v osobním vlastnictví 2
– 3 + 1 kdekoliv v Prostějově.
Děkuji. I SMS.

Hledám domek k celkové rekonstrukci, demolici do 20 km od PV. Tel. 733
340 168.

Suzuki SV1000S, r.v.03, 80.t,-

prodám

Prodám cihlový byt 2 + 1, OV, ul.
Resslova PV, bez RK, tel.: 723 927
585.

Koupím RD v PV nebo do 30 km.
Platba ihned. 773/631 631.

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

Pronájem nebytových prostor 36 m2,
vl. Soc. zázemí, pro rekonstr., přízemí
domu Poděbradovo nám., možno se
sklad. Prostory 120 m2. Info 777 832
900.

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.

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
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

koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

V Ě Š T Í R NA
BA STET

A TRIUM 1.patro

Hlaváčkovo nám 1,PV

Prodám novinový stánek na frekventovaném místě. Tel.: 776 218 519.
Prodám zahradu 1000 m2 Na Blatech
– Bělecký Mlýn. Tel.: 777 746 367.

Pronajmu byt 2+1 ve starším RD v
blízkosti centra. Tel. 608 467 922.

Přemyslovice, okr. PV. RD 3+1 s mož.
rozšíření do podkroví, zast. pl. 141m2,
zahr. 66m2, garáž, hos. přístav., el., kanalizace, voda, sklep, po část. rekonstr., tel.608 601 719. Cena: 295.000,Kč.
Pronajmu byt 2+1, blízko centra. Cena
dohodou. Tel.: 602 944 895.

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

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

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

Dokončení
řádkové inzerce
na straně 20.

17. srpna 2009

Fotbal Extra

IV. třída Okresního fotbalového svazu Prostějov: Obě skupiny mají několik kandidátů na postup, ve Ptení zatím ticho po pěšině

TJ
Sokol
Kladky:
Jdeme
O postup se očekává tuhý boj
2009/2010 5. DÍL
jednoznačně za postupem

Dnes si můžete přečíst poslední letní díl fotbalového předsezonního
speciálu (i když se nám fotbalové soutěže okresu i kraje předminulý víkend rozeběhly). Minulý týden jsme ve fotbalové příloze Večerníku sledovali dění v nejvýše nasazených týmech Prostějovska ve
fotbalových soutěžích, účastnících čtvrté nejvyšší soutěže v rámci
České republiky, a tou je fotbalová divize, v současnosti rozdělená
do 5 skupin. Ve skupině D se pohybují celky ze západu okresu Konice a Protivanov. Když jsme překročili krajské soutěže, nahlédli
jsme pod pokličku některých týmů z nejvyšší fotbalové soutěže
okresu, okresního fotbalového přeboru, kde jsme si přiblížili týmy
z Hvozdu a Olšan, které se letos netají vysokými ambicemi. První
kolo se oběma týmům vydařilo, Hvozd porazil doma rezervu Protivanova, Olšany daly venku lekci Zdětínu.
V dnešním pokračování fotbalového speciálu se podíváme do nejnižšího patra soutěží pořádaných Okresním fotbalovým svazem
Prostějovska, kdy se dozvíme novinky s celků obou skupin IV. třídy.
Do těchto soutěží se letos přihlásilo celkem 17 týmů, ve skupině A
startuje 8 celků, převážně ze západní části okresu, v B skupině se
soutěže zúčastní lichý počet týmů z Němčicka a jihu okresu.
Minulý ročník slavily postup nahoru týmy Přemyslovic „C“, které
jasně zvítězily s náskokem 7 bodů při ztrátě pouhých 5 bodů za jednu remízu a jednu prohru v A skupině před rezervou Hané Prostějov a Kladkami a pro nadcházející ročník zúžily počet mužstev ze
tří na dvě a 3. třídu bude hrát rezerva A týmu s přívlastkem B. Ve
druhé skupině si o soutěž výš zahraje rezerva Nezamyslic. Po loňském umístění nahoře by si o postup ve skupině A rádo zahrálo
trio mužstev ze 2. až 4. místa minulého ročníku, Haná Prostějov B,
Sokol Kladky a Sokol Krumsín. Neznámou může být i sestupující
celek FC Ptení. Ve skupině B se o postupových nadějích mluví nejvíce v Tvorovicích, Ivani a Želči.
Vydané díly seriálu FOTBAL EXTRA v létě 2009:
1. díl
20.7.
III. třída OFS
2. díl
27.7.
I. B třída KFSO, skupina A
3. díl
3.8.
I. A třída KFSO, skupina B
KFPO - Určice a Kralice
4. díl
10.8. II. třída OFS
MSFD - Konice a Protivanov
5. díl
dnes
IV. třída OFS - obě skupiny

18 - 19

Sokol Kladky se v minulé
sezoně dlouho pohyboval na
druhém místě tabulky hned
za suverénními Přemyslovicemi. O druhou příčku nakonec přišel až v poslední
minutě sezóny, kdy inkasoval gól těsně před hvizdem
rozhodčího od rezervy
Hané. A tato branka v
přímém zápase o druhé místo je odsunula na třetí
příčku.
Do nového ročníku se kladečtí dívají s optimismem. Po
posledních ročnících, kdy
skončili i jednou druzí a třetí,
si Kladkách, které jsou známé
pro většinu lidí z okolí spíše
jako zimní letovisko s lyžařským vlekem na kterém se od
úsvitu po setmění (v posledních letech i večer) prohánějí
lyžaři se tady začalo nahlas
mluvit o lepší soutěži, než je

TJ Sokol Kladky

Sezona 2008/2009
16 10 3 3 36:13 33

3. TJ Sokol Kladky

IV. třída. Proto jediné, co by
je mohlo po posledním zápase
jara uspokojit, je slavit postup do třetí třídy. „Nikdo
nám z mužstva neodešel, naopak zařadili se nám do hry
mladí kluci, kteří mají chuť
hrát,“ sdělil nám předseda
kladeckých fotbalistů Pavel
Dvořáček. Sami ale vědí, že
cesta k vytoužené 3. třídě nebude nijak jednoduchá, protože nebudou v soutěži zdaleka sami, kdo chce na jaře tuto
soutěž opustit, a jelikož se
jedná o nejnižší okresní soutěž, tak jedině směrem nahoru.
„Co by mohlo přiklonit misku
vah na naši stranu, je osobnost našeho brankáře Tomáše
Plcha, na kterého je mezi ty-

čemi naprosté spolehnutí,“
dodal předseda. „Jedná se o
gólmana, který by mohl pomýšlet na daleko vyšší soutěž, než je okresní 4. třída,“
nešetřil chválou na adresu oddílového gólmana.
„Určitě se chceme z této pralesní ligy dostat,“ sdělil nám
bez okolků Dvořáček, co bude cílem kladeckých fotbalistů v následující sezoně. Při
psaní tohoto článku bylo už
odehrané první kolo soutěže,
a že to v Kladkách s útokem
na příčky nejvyšší myslí
vážně, nám ukázali hned v
úvodním kole, kdy nasázeli
hostujícím Drahanům šest
branek. Na start docela
dobré!
-pez-

Minulou sezonu se obě skupiny
nejnižší fotbalové soutěže Prostějovska, IV. třídy, vyvíjely
dost jednoznačně, takže nějakého napětí v souboji o postupová místa se mnoho neužilo.
Podle zjištění v jednotlivých
klubech by tato sezona výsledkově a tím pádem z pohledu postupu mohla vypadat úplně jinak, neboť na přední příčky si
v obou skupinách dělá zálusk
hned několik mužstev.
Když si ještě zrekapitulujeme
průběh minulého ročníku, v A
skupině se od raného podzimu
tlačil dopředu celek Přemyslovice C, který předčil i své kolegy z
B týmu, kteří byli zařazeni do
druhé skupiny a bez větších problémů si vybojoval postup do vyšší soutěže - III. třídy. V průběhu
celé sezony tento celek jen jedenkrát prohrál, a to na jaře s nakonec druhým celkem tabulky,
rezervou prostějovské Hané 3:1,
ale náskok, který na tento tým měl
už z podzimu mu stačil k po-

hlídání si postupového místa.
V B skupině se vyvíjela situace na
špici tabulky také velmi jasně,
prim zde od počátku hrál záložní
tým Nezamyslic, který během ročníku 2008-2009 z 16 utkání nedokázal zvítězit v pouhých čtyřech, kde ztratil body za shodný
počet remíz a porážek. Za ním s
propastným rozdílem deseti bodů
skončily druhé Tvorovice, o bod
méně nasbíral celek Přemyslovice B.
Na rozdíl od skončeného ročníku
nám došlo ke změně v celkovém
počtu mužstev, které zahájili letošní podzim v obou skupinách IV.
třídy. Loni v nich shodně startovalo 18 celků (po 9 v každé ze
skupin), letos je na startu ročníku
o jedno mužstvo méně, tedy celkem 17.
V A skupině postoupil už zmíněný tým Přemyslovice C, ze 3.
třídy sestoupilo mužstvo Ptení,
které si tak s postupujícím prohodilo role. Až potud by nám počet
týmů souhlasil s jarním obsaze-

Haná Prostějov B: Zahrát si dobrý fotbal, říká hrající trenér
Haná Prostějov "B"

2. Haná Prostějov "B"

Sezona 2008/2009
16 11 3 2 43:21 36

Celek rezervy prostějovské
Hané už v minulé sezoně naznačil, především na jaře, že se s nimi do dalších let musí počítat.
Během jarní části IV. třídy jako
jediný celek neprohrál a svou
stoupající formu potvrdil tím, že
jako jedinému celku soutěže se
mu podařilo porazit postupující
Přemyslovice C. Dobře zahrané
jaro stejně tak potvrdili v posledním soutěžním kole v přímém
souboji o druhé místo s celkem
Kladek, kdy si stříbrnou medaili
zajistili až v poslední minutě a
odsunuli tak tým ze severu okresu na příčku za nimi.
V letní pauze se uvnitř týmu po velmi úspěšné jarní jízdě mluvilo o
tom, zda je reálné dívat se směrem
k podzimu s postupovými myšlenkami. Organizačně, ale i hráčsky se
o chod B mužstva stará fotbalový
zanícenec, hrající trenér Pavel Ociepka. Tomu jsme také v rozhovoru
před sezonou položili 3 otázky:

Krumsín: Popereme se
s Kladkami o postup

Během letního pořádání krumsínského turnaje v malé kopané
s názvem Krumsín Cup se tu už
dlouhá léta schází čím dále početnější enkláva hráčů a diváků,
v dobré atmosféře probíhají v
poslední době i turnaje v petanque na sousedním pískovém hřišti.
Co však krumsínským chybí, je
přece jen kvalitnější fotbalová
soutěž, nenajde se tu příliš mnoho
lidí, kteří by se IV. třídou hlásili
spokojenost. Po minulé sezoně, ve

Konečná tabulka IV. třída,OFS skupina„A“ ročník 2008-2009
1. Přemyslovice "C"
2. Prostějov "B"
3. Kladky
4. Krumsín
5. Hrubčice
6. Drahany
7. Rozstání
8. Otaslavice "B"
9. Zdětín "B"

16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
11
10
10
5
5
4
3
2

1
3
3
0
4
2
2
0
1

1
2
3
6
7
9
10
13
13

53:13
43:21
36:13
42:30
28:34
21:33
23:40
16:49
16:45

43
36
33
30
19
17
14
9
7

Sezona 2008-2009 se dá hodnotit z výsledkového hlediska vcelku dobře. Tvorovičtí brali v konečném hodnocení nakonec
stříbrnou medaili, když se museli smířit se spanilou jízdou nezamyslické rezervy, která vyústila v postup do vyšší soutěže s
komfortním náskokem deseti
bodů.

svých soupeřů 56 brankami, čemuž se žádný jiný tým ani nepřiblížil. Průměr 3,5 vstřelené branky na zápas by brali všemi deseti
kdekoliv jinde. Na této úrovni ale
padá mnoho branek a tak 34 obdržených branek je taky pořádný
ranec (přes 2 branky na utkání),
přesto jejich obrana patřila k těm
nejlepším.

TJ Sokol Tvorovice
2. TJ Sokol Tvorovice

16

Na druhém místě v konečné rekapitulaci nakonec o bod předstihli
B celek Přemyslovic, který se
však vzhledem k postupu jejich C
týmu ze druhé skupiny 4. třídy
sloučil v nové sezoně do dvou mužstev a bude nastupovat o soutěž
výše.
O čem v průběhu celé minulé sezony v Tvorovicích nemuseli přemýšlet, byla produktivita mužstva. Tvorovičtí měli nejlepší útok v
celé skupině, kdy zatížili konta

Sezona 2008/2009
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V Tvorovicích kádr zůstal pohromadě, tvoří ho společně mladí hráči
i pár veteránů. „Mladým by se postup do vyšší soutěže zamlouval,
nám starším by tato soutěž stačila,“
řekl nám Martin Úlehla, předseda i
hráč v jedné osobě. „Máme okolo
jedenácti hráčů, útok nám zůstal,
přišel nám gólman z Vrchoslavic.
Pokud by ale naši mladí hráči chtěli postoupit a byl by dostatek hráčů
a podpora obce, proč nejít výše,“
zakončil své úvahy Úlehla. -pez-

Želeč: Důležité je, že máme dostatek hráčů
želečtí za celou soutěž obdrželi
pouze 26 branek, což vykazuje
průměr hluboko pod jednu obdrženou branku na zápas. Lepší bilancí
se může chlubit už jen postupující
lídr z Nezamyslic. Kde bota hlavně
tlačí, je produktivita. V celé skupině
B 4. třídy se nenašel tým, který by
nastřílel méně branek.
„Koupili jsme zhruba 5 hráčů na
hostování, hráčů bychom měli
mít dostatek,“ sdělil nám Anto-

Želeč
7. Želeč

Sezona 2008/2009
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nín Remeš, sekretář oddílu.
„Chtěl jsem tím připomenout situaci z před dvou let, kdy jsme
sestoupili z třetí třídy a hlavní
důvod, s kterým jsme se tehdy
potýkali, byl nedostatek hráčů,“
vzpomněl si na nelichotivou situaci Remeš.

5

24:26 17

„Nemůžu ale říct, že si letos klademe nějaké vysoké ambice, stačilo by nám umístění do 6. místa,“ uvažoval želečský sekretář.
Na přední příčky odhadoval celky z Tvorovic a Ivaně, překvapit
by podle něj mohla nově vytvořená rezerva Vrahovic.
-pez-

ROZLOSOVÁNÍ IV. třída, sk. B - podzim 2009

Velké změny. Sestava B-týmu
Hané Prostějov se oproti minulému ročníku, z jehož začátku je společný snímek mužstva, hodně změnila.
foto www.hanaprostejov.cz

1. Haná Prostějov "B"
2. Sokol Zdětín "B"
3. TJ Krumsín
4. FC Ptení
5. Sokol Rozstání
6. Sokol Drahany
7. Sokol Kladky
8. Sokol Otaslavice "B"

obou skupin. Když začneme u A
skupiny, k silným celků budou s
jistotou patřit Kladky, které se
přáním postupu do vyšší soutěže
nikterak veřejně netají. Podle jistých zpráv se posílil i Krumsín,
který bude chtít do pořadí na
předních místech tabulky určitě
promluvit.
S označením třetí do počtu se
určitě nesmíří na hřišti za Olomouckou ulicí, kde hraje své domácí zápasy rezerva Hané. Celek
Ptení, který ještě na jaře hrál ve 3.
třídě, stojí zatím v ústraní a do
soutěže vyráží pro ostatní jako
velká neznámá.
Ve východní skupině nejsou slova o postupu tak nahlas slyšet po
okolních polích a hájích, ale celky
jako Tvorovice, Ivaň nebo Želeč
by se případné možnosti postoupit nebránily. Kdo bude slavit, se
dozvíme až na přelomu jara a léta
příštího roku, hodně o vyhlídkách
jednotlivých týmů však mohou
napovědět už první podzimní kola.
-pez-

V Želči v minulém ročníku žádnou díru do světa neudělali, nad
7. místem panují rozpaky. Za sebou nechali už jen rezervu Němčic na Hané a beznadějně poslední Doloplazy. Jedné věci si
však čtenáři v tabulce uplynulé
sezony mohli všimnout, a to
poměru vstřelených a obdržených branek.
Obranný val může hlásit „defenzíva nám docela pracovala“, neboť

S čím jdete do nové sezony?
Chceme si hlavně zahrát dobrý fotbal, když se nám to bude dařit, tak z
toho třeba vzejde i něco navíc, např. postup do vyšší soutěže. Tím, že
se hraje tak málo zápasů, je motivace na postup pro týmy, které si
chtěji pořádně zahrát větší a proto
těch zájemců bude víc.
Koho v soutěži favorizujete?
Mezi favority podle mého odhadu
by měly patřit celky Ptení, Kladky,
Krumsín, Otaslavice a my.
Jak se změnil kádr během letní
pauzy?
Přišli dva noví hráči, oba ale jen na
hostování. Budou posilami, jsou to
kvalitní fotbalisté. Odešel jeden
hráč.
-pez-

MUŽSTVA IV. TŘÍDY SKUPINY A
SEZONY 2009/2001

ním, došlo zde však ještě k přeřazení hrubčického týmu do druhé
skupiny a žádný celek neputoval
opačným směrem. Sečteno, odečteno, podtrženo - v A skupině IV.
třídy bude hrát celkem jen 8 mužstev.
Skupina B zůstala, co se týká počtu účastníků stejně velká, změnilo se trochu osazení. Ze soutěží se
postupem rozloučila rezerva Nezamyslic, která bude nastupovat v
III. třídě, z vyšší soutěže nesestoupil nikdo. Jak už bylo řečené
výše, Hrubčice se vzhledem k lokalitě, ve které se nacházejí, posunuly ze skupiny A, kde najdeme
převážně celky na západ od města, do skupiny východní nebo
někdy nazývané němčická. Po triumfu přemyslovického C týmu ž
ale v soutěži nepokračuje jejich B
tým, který se s nimi sloučil a v této sezoně bude nastupovat jako
jeden celek v 3. třídě.
Na začátku článku už se mluvilo o
tom, že o postupových ambicích
se šušká v kabinách vícero týmů

BASKETBALL
Tvorovice: Uvidíme podle
podzimu, na co máme Vysoké Tatry: Kondice a týmová chemie

TIP VEČERNÍKU NA UMÍSTĚNÍ
MUŽSTEV IV. TŘÍDY, SK. A
V ROČNÍKU 2009/2010
1. Haná Prostějov B
2. Sokol Kladky
3. TJ Krumsín

TJ Krumsín
4. TJ Krumsín

Sezona 2008/2009
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které hrály prim ve skupině B Přemyslovice, se musel Krumsín spokojit pouze s konečným čtvrtým
místem, neboť ho po podzimu z
druhé příčky postupně odstavily
celky Hané B a Kladek.
Před podzimním startem do soutěže v Krumsíně znějí jasné hlasy bojovat o postup. „V cestě nám budou určitě stát Kladky, u Hané B

bych takový strach neměl,“ řekl
nám oddílový předseda Richard
Hofman. „Posílili jsme o pět až
šest hráčů, výkonnostně bychom
na postup mohli mít,“ neskrýval
postupové naděje Hofman. „Nahlas uvažujeme o postupu do 3.
třídy. Myslím, že souboj bude mezi námi a Kladkami,“ uzavřel Hofman.
-pez-

ROZLOSOVÁNÍ IV. třída, sk. A - podzim 2009
1.kolo - 09.08.2009 16:30 (neděle)
TJ Haná PV B - Sokol Otaslavice
"B", TJ Sokol Kladky TJ Sokol
Drahany, TJ Krumsín - Sokol Rozstání, FC Ptení - TJ Sokol Zdětín B
2.kolo - 16.08.2009 16:30 (neděle)
TJ Sokol Drahany - Sokol Otaslavice "B", Sokol Rozstání TJ Haná PV B, TJ Sokol Zdětín B
- TJ Krumsín, TJ Sokol Kladky FC Ptení
3.kolo - 23.08.2009 16:30 (neděle)
TJ Krumsín -TJ Sokol Kladky, Sokol Otaslavice "B" - Sokol Rozstání, TJ Haná PV B - TJ Sokol
Zdětín B, FC Ptení TJ Sokol Drahany
4.kolo - 30.08.2009 16:30 (neděle)
TJ Sokol Zdětín B - Sokol Otaslavice "B", FC Ptení - TJ Krumsín,
TJ Sokol Kladky - TJ Haná PV B,
TJ Sokol Drahany - Sokol Rozstání

5.kolo - 06.09.2009 16:30 (neděle)
TJ Haná PV B - FC Ptení, TJ
Krumsín -TJ Sokol Drahany, Sokol Rozstání - TJ Sokol Zdětín B,
Sokol Otaslavice "B" - TJ Sokol
Kladky
6.kolo - 13.09.2009 16:00 (neděle)
FC Ptení - Sokol Otaslavice "B",
TJ
Sokol
Drahany
TJ Sokol Zdětín B, TJ Krumsín TJ Haná PV B, TJ Sokol Kladky Sokol Rozstání
7.kolo - 20.09.2009 16:00 (neděle)
TJ Haná PV B - TJ Sokol Drahany,
TJ Sokol Zdětín B -TJ Sokol Kladky, Sokol Rozstání - FC Ptení, Sokol Otaslavice "B" - TJ Krumsín

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

1.kolo - 09.08.2009 16:30 (neděle)
FC Morávia Doloplazy TJ Biskupice, TJ Želeč - TJ Sokol
Tvorovice, FK Němčice nad Hanou "B" - TJ Sokol Ivaň, TJ Sokol
Vrahovice B - TJ Sokol Brodek u
Prostějova B
2.kolo - 16.08.2009 16:30 (neděle)
FC Hrubčice - FC Morávia Doloplazy, TJ Biskupice -TJ Sokol Vrahovice B, TJ Sokol Brodek u Prostějova B - FK Němčice nad Hanou
"B", TJ Sokol Ivaň - TJ Želeč
3.kolo - 23.08.2009 16:30 (neděle)
TJ Želeč -TJ Sokol Brodek u Prostějova B, TJ Sokol Tvorovice - TJ
Sokol Ivaň, FK Němčice nad Hanou "B" - TJ Biskupice, TJ Sokol
Vrahovice B - FC Hrubčice
4.kolo - 30.08.2009 16:30 (neděle)
FC Morávia Doloplazy - TJ Sokol
Vrahovice B, FC Hrubčice - FK Ně-

mčice nad Hanou "B", TJ Biskupice
-TJ Želeč, TJ Sokol Brodek u Prostějova B -TJ Sokol Tvorovice
5.kolo - 06.09.2009 16:30 (neděle)
TJ Sokol Ivaň - TJ Sokol Brodek u
Prostějova B, TJ Sokol Tvorovice TJ Biskupice, FK Němčice nad Hanou "B" - FC Morávia Doloplazy,
TJ Želeč - FC Hrubčice
6.kolo - 13.09.2009 16:00 (neděle)
TJ Sokol Vrahovice B - FK Němčice nad Hanou "B", FC Hrubčice -TJ
Sokol Tvorovice, FC Morávia Doloplazy -TJ Želeč, TJ Biskupice - TJ
Sokol Ivaň
7.kolo - 20.09.2009 16:00 (neděle)
TJ Sokol Brodek u Prostějova B TJ Biskupice, TJ Sokol Tvorovice FC Morávia Doloplazy, TJ Sokol
Ivaň - FC Hrubčice, TJ Želeč - TJ
Sokol Vrahovice B
8.kolo - 27.09.2009 15:30 (neděle)

Konečná tabulka IV. třída,OFS skupina„B“ ročník 2008-2009
1. Nezamyslice "B"
2. Tvorovice
3. Přemyslovice "B"
4. Ivaň
5. Biskupice
6. Brodek u Pv "B"
7. Želeč
8. Němčice "B"
9. Doloplazy

16
16
16
16
16
16
16
16
16

12
9
8
8
6
6
3
5
4

2
1
3
1
3
1
8
2
1

2
6
5
7
7
9
5
9
11

46:22
56:34
32:36
38:41
52:41
33:46
24:26
35:39
27:58

38
28
27
25
21
19
17
17
13

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

TIP VEČERNÍKU NA UMÍSTĚNÍ
MUŽSTEV IV. TŘÍDY, SK. B
V ROČNÍKU 2009/2010
1. Sokol Tvorovice
2. TJ Želeč
3. Sokol Ivaň

MUŽSTVA IV. TŘÍDY SKUPINY B
SEZONY 2009/2001
1.FC Morávia Doloplazy
2. TJ Biskupice
3. TJ Želeč
4. TJ Sokol Tvorovice
5. TJ Sokol Vrahovice B
6. Sokol Brodek u PV B
7. Němčice n/H B
8. Sokol Ivaň
9. TJ Hrubčice

Orli tento týden túrují po horách
Od minulého týdne začala příprava prostějovských Orlů na
nový ročník basketbalové ligy
mužů, Mattoni NBL. Od pondělí 10. srpna by se v průběhu
dvou měsíců měli podepsaní
hráči hanáckého celku připravit na nový ligový ročník. Důraz nebude kladený pouze na
kondiční připravenost, ale
trenér Bálint spolu s vedením
bude chtít určitě zapracovat i
na týmové chemii, která v
uplynulé sezoně nebyla zrovna nejsilnější stránkou prostějovských Orlů.
Basketbalový tým prošel od posledního utkání minulého ročníku, kterým bylo 3. semifinálové utkání v polovině května
proti pozdějšímu mistrovi z
Nymburka, rozsáhlou obměnou
kádru. Z celku zmizeli všichni
Američané, kteří v minulé sezoně za Prostějov nastupovali.
Na soupisce se naopak objevili
dva hráči z Litvy, tým byl rozšířený i českými hráči.
V pondělí 10. srpna v odpoled-

ních hodinách byl tým kompletní. Na úvodním srazu se neobjevil pouze Kanaďan Kyle Landry, který se ve stejném období s
národním týmem chystal na
americké mistrovství, kde se bude bojovat o volná místa na
mistrovství světa konaném v
příštím roce. Druhým hráčem
bude ještě Polák Robert Skibniewski, jež je v širším výběru
polské reprezentace.
Úvodní dny přípravy na nadcházející ročník strávil hanácký
celek doma v Prostějově. Hráče
se připravovali formou dvoufázového tréninku, do přestávky
na oběd se pracovalo na kondici a
odpoledne byl na programu basketbal. Ode dneška prostějovský
celek přesunuje do Vysokých Tater, kde stráví jeden týden až do
neděle 23.8. V programu soustředění nebude chybět kombinace
kondičních tréninků a basketbalu, jako příjemnou změnu hráči
určitě uvítají i výlety po horách
vysokohorská turistika.
Jak už jsme na začátku naznači-

li, loňský zádrhel v podobě nevyrovnaných výkonů mohl mít
původ i v nedostatečné týmové
chemii a právě na ní mohou trenéři s hráči během letní přípravy
zapracovat. Hráči budou trávit
spolu téměř celé dny, budou tím
mít dostatek příležitostí se navzájem poznat, což může mít ke
konci přípravy před ostrým startem na ně pozitivní vliv na
výkon celého týmu.
Od 24. srpna budou svěřenci
trenéra Bálinta zpět v domácím
prostředí a to až do konce tohoto
měsíce. V záři by pak měla následovat převážně basketbalová
příprava s velkým počtem zápasů, především v rámci basketbalových turnajů. Od 3.5 do 5.9.
čeká prostějovské Orly basketbalový turnaj v Handlové. Dále
bychom pak měli absolvovat
turnaj v Polsku a v Německu. V
domácím prostředí sehrají naši
Orly taky několik utkání, ale
převážně se zahraničními celky
ze Slovenska, Německa a Maďarska.
-pez-

Přípravné zápasy proti německému Kalsruhe
Ještě než se basketbaloví Orli
vydají na turnaj do slovenské
Handlové, který mají pořadatelé nachystaný na termín mezi 5.9 až 9.9., stihnou předtím v
domácí hale prostějovského
Sportcentra odehrát dvě přípravná basketbalová utkání.
Na konci měsíce června Prostějovští Orli zahájí zápasovou
přípravu sérií dvou domácích
zápasů(první zápas na pořadu
30.8., druhý o dva dny později
1.9.). Soupeřem Orlů bude německý celek BG Karlsruhe.
Co za tým je BG Karlsruhe?
Je to německý basketbalový klub
situovaný ve městě Karlsruhe, s
přibližně 280 000 obyvateli ležící
na břehu řeky Rýn na jihozápadě
Německa ve spolkové zemi
Bádensko-Württembersko blízko
německo-francouzských hranic
ve Spolkové republice Německo,
kde sídlí i mnohem známější bundesligový fotbalový klub Karlsruhe SC. Klub hraje v současnosti 2.
německou basketbalovou bundesligu - Pro A.

Basketbalový klub byl založen
v roce 1993. Od ročníku 20032004 hrál tento tým nejvyšší německou basketbalovou soutěž
(nazývaná Bundes Basketball
Liga), kterou udržel až do ročníku 2006-2007. Klubovými
barvami basketbalového celku
jsou modrá a bílá. Stejně tak jak
má prostějovský klub svého

maskota v podobě Orla, karlsruherští fandové a hráči jsou na
svých domácích zápasech
vítáni ledním medvědem. Svá
domácí utkání hrávají v prostorné a útulné hale s názvem
Europahalle Karlsruhe, která
dokáže pojmout na jednotlivé
sportovní zápasy až 4750 diváků.
-pez-

Basketbalový tým mužů BG Karlsruhe (zdroj www.bgkarlsruhe.de)

Haná opět nadělovala

TJ Haná Prostějov
- TJ Sokol Vrchoslavice 4:0 (1:0)
Branky: 42.Světlík, 53.Mašík, 57.
a 86.Zbožínek. Rozhodčí: Elšík Lepka, P.Antoníček. ŽK : Trávníček, Petr Rušil (oba V). Diváků
50 Sestavy mužstev -Haná Prostějov : Pastyřík - Jančiar, Vyskočil, St.Ociepka, Chum - Trnavský
(74.Křížek), Mašík, Zbožínek, M.
Kolář (69.Lošťák), Šindler
(66.Bartoš) - Světlík Trenér : Daniel Kolář . Vrchoslavice - Pavel
Rušil - Petr Rušil, Spiller (2.Sanislo), Fousek, Zborek - Polišenský, Hofírek, Trávníček, David
Rušil - Chytil, Vymětal Trenér :
Miloslav Chytil.
V dalším zápase I.B.třídy sk.A
olomouckého KFS nastoupili Hanáci proti mužstvu Vrchoslavic. I
když výsledek zápasu tomu nenasvědčuje, utkání bylo zejména v
1.poločase vyrovnané a jen zaha-

zování šancí domácími hráči zachránilo hosty od většího gólového přídělu.Hosté přijeli pouze s
dvanácti hráči a už ve 2.minutě
střídali zraněného Spillera Sanislem.První šanci měli domácí v
10.minutě, ale Šindler neměl přesnou mušku a ani o minutu později
Mašík nezužitkoval přihrávku
Světlíka. Ve 12. minutě zahrozili
hosté Vymětalem, ale pohotový
Pastyřík vyrazil na roh. V 19.minutě se pro změnu vyznamenal
hostující Pavel Rušil, když vyrazil
prudkou střelu Trnavského.V následujících minutách zahodil několik gólových příležitostí domácí
Světlík. Hostující bojovník David
Rušil také ve 41.minutě nenalezl
recept na brankáře Pastyříka.Ve
42.minutě však domácí podnikli
protiútok a po Trnavského přihrávce protrhl konečně střeleckou
smůlu Světlík a otevřel skóre

zápasu 1:0. Druhý poločas měl
zpočátku stejný průběh, ale jen do
53.minuty, kdy rohový kop Mašíka krásně zapadl do Rušilovy
branky 2:0.O tři minuty později
však po Zbožínkově přihrávce a s
třele bez přípravy už tak úspěšný
nebyl. Hostující golman se vyznamenal v 57.minutě, když chytil
hlavičku Martina Koláře na brankové čáře.Vzápětí však domácí
všudybyl Trnavský utekl hostujícím obráncům a po krásné přihrávce nabíhajícímu Zbožínkovi,
tento k tyči zvýšil na 3:0. Ještě jednou se tento " kanonýr Hané " prosadil v 86.minutě, když centrovaný míč Mašíkem střelil do tyče od
ní se míč odrazil do překvapeného
brankáře a poté se už třepetal v síti
4:0. Je ctí pro Hanáky, že i když se
nedařilo , svou bojovností a touhou po vítězství nakonec Vrchoslavické zdolali.

Koničtí z Vysočiny s bodem

Konice má za sebou vydařený
vstup do divizní soutěže, když v
úvodním kole se jí nakonec v 2.
poločase podařilo udolat Boskovice. „První kolo nemusí vůbec nic
znamenat,“ nepřeceňoval konický
kouč Procházka výsledek. Start do
sezony se tedy jeho svěřencům vydařil. O uplynulém víkendu je
však čekal soupeř z jiného pytle.
Koničtí zajížděli k těžkému utkání
na půdu ambiciozního celku z Třebíče. Ta porazila ve svém zahajovacím utkání silný tým Rousínova
na jeho hřišti, a logika věci jim velela doma neponechat nic náhodě a

s konickými fotbalisty vložit do tabulky další tři body.
„Dovézt bod z Třebíče by pro nás
bylo nadmíru uspokojivé,“ přemítal v průběhu minulého týdne
konický lodivod. V minulém utkání proti Boskovicím jim velmi
dobře zafungovala obranná řada,
která v loňském ročníku byla slabinou mužstva. Však také Konice
dostala nejvíce branek ze všech
mužstev v divizní skupině D.
„Boskovice však naši obranu zase
tolik neprověřily. Našly by se přesto výpadky ve hře, které by silnější
soupeři pravděpodobně potresta-

li,“ vysledoval kouč v obranné hře
nedostatky, jež je třeba neustále
vylepšit. Na hodnocení si nechává
prostor až po utkáních v Třebíči a
Rousínově.
Z Vysočiny by bral i bod, ovlivněný shlédnutím utkání třebíčských
fotbalistů v Rousínově, kde podle
něj předvedli téměř bezchybný
výkon. Tím pádem mohl být po sehrání utkání o uplynulém víkendu
spokojený, neboť konickým fotbalistům se podařilo na horké půdě
vybojovat kýžený bod za remízu
2:2, což lze jednoznačně považovat za úspěšný výsledek.
-pez-

Snímek z utkání prvního divizního kola, v němž Konice porazila Boskovice poměrem 2:0 brankami ze závěrečné půlhodinky.
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práce

práce

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.

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
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.

39/169 rozvedený 5 roků, s vyřešenou minulostí, hledá přítelkyni k
vážnému, trvalému seznámení. Tel.:
737 380 173.
30letý štíhlý hodný kluk hledá dívku
nebo maminku, která nechce být sama. Tel. 776 036 750.

zvířata
Prodám štěňata angl. kokr. Odběr konec srpna. Tel.: 774 19 77 81.
Hledám hodného člověka na občasné
pohlídání malého psa. Je hodný, vychovaný. PV západ. Kontakt 608 613
345.

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

služby
PENÍZE RYCHLE
a bez poplatků
Tel.: 608 723 552, 605 453 062
www.pujcime-vam.cz
Provádíme veškeré zednické
práce, rekonstrukce bytových jader,
obklady, dlažby včetně zámkových.
Dále nabízíme pokládku plovoucích
podlah a po dohodě i jiné práce.
Kvalita a rozumná cena. Tel.: 604
524 666 , p. Rosička Jiří.

Přijmeme kosmetičku. Tel.: 607 140
260.

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

www.domajob.cz

Provádím veškeré stavební práce. Zn.
Rychle, levně, kvalitně. Letní sleva
10%. Tel.: 775 125 780.

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.

Cestap s.r.o. přijme do HPP strojník na bagr (praxe 5 let, strojnický
průkaz), zedník – obkladač (praxe
3 roky, ř. p. sk. B), sádrokartonář
(praxe 3 roky, ř. p. sk. B, certifikát
SKD výhodou), flexibilita. Tel.:
777 94 20 21.
Přijmeme obchodního manažer/ku pro nové periodikum v Olomouckém kraji. Vhodné i na vedlejší pracovní poměr. Nástup možný ihned. Zajímavé provize.
Tel.: 608 706 148.
Práce doma i v kanceláři. Tel.: 603
448 594.
Kosmetický salon Madona přijme
kosmetičku. Tel.: 604 881 600.
Přijmu zedníky s praxí na HPP i
ŽL. Tel.: 603 834 120.
Knižní velkoobchod přijme muže i
ženy s vlastním os. autem k rozvozu zboží. Tel.: 777 572 555.
Hledám obchodního zástupce pro
Ol. kraj. Tel.: 608 025 895.
Přijmeme schopné lidi na pozice
číšník servírka. Tel.: 608 811 169,
www.texmexrestaurant.cz

POZOR

Hledám schopného člověka na pobočku do PV. Podmínka: komunikativnost, spolehlivost. Tel.: 774 090 444.

www.pracujizdomu.cz

Přijmeme obsluhu do hospody.
Svědomitost, spolehlivost,
příjemné vystupování podmínkou.
Tel.: 774 345 889.

40/180 rozvedený, s vyřešenou minulostí hledá touto cestou ženu přiměřeného věku k vážnému seznámení.
Tel.: 775 125 780.

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

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

Přijmu brigádníky na roznos + benzín a řidiče. Tel.: 733 655 714

seznámení

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

Hledám člověka na podnikání po
boku české stabilní firmy. Nabízím
mninimální náklady do počátku,
expanzivní společnost a příjemné
pracovní prostředí. Své životopisy
zasílejte na e-mail:
k.janickova@centrum.cz
Knižní velkoobchod Prostějov přijme prodejce pro oblast: Ol, Př.,
Km, Vy. Vl. os. auto podmínkou.
Peníze každý týden – možno i brigád. Tel.: 777 280 967.
Přimeme zedníka, pokud možno s
ŽL. Práce po celé ČR. Zájemci volat po 18.00 hod. 731 969 388.
Hledám zedníka na výpomoc při
opravě domu, možno i zdatný důchodce. Plat denně na ruku. Zn. fasády + sádrokarton. Tel. 602 719
273.

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.
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.
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343.
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.
Zednictví Vančura nabízí svoje služby. Např. novostavby, zateplování,
úpravy RD, bytů, fasád, komínů,
mokrého zdiva chemickou cestou a
další zednické práce i mimo okr. PV.
Tel.: 774 627 358.
BRAŠNÁŘSTVÍ MUCHA
Husovo nám. 49, PV.
Provádí: opravy kabel, kufrů,
drukování, výměna duší
a ručně šitých míčů.
Po: 8.30 – 11.30, 13.00 – 16.00
Út: volno
Stř.: volno
Čt: 8.30 – 11.30, 13.00 – 16.00
Pá: volno
Nevěřte ševcům, že Vám opraví
kož. zboží. Neumí to!

Masáže rekondiční a sportovní v Prostějově. Do 31. 8. Zaváděcí ceny.
Tel.: 608 452 672.
Letos půjčky nově! Rychlá hotovost
s nízkým úrokem. Průchodnější hypotéky. Nejsme linka 900. Tel.: 737
404 086.

vzpomínáme

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

Dne 20. 8. by oslavil 19 let
můj syn Jan Vysloužil.
Stále vzpomínají maminka
a sestra.

PŮJČÍME 100 000 Kč všem s příjmem nad 8 000 Kč. Tel: 605 254 131.
Stěhování bez pomoci zákazníka a
vyklízecí služby. Rychle, levně. Prostějov 604 389 367.
VŠICHNI SLIBUJÍ,
MY PŮJČUJEME!
Rychlé jednání, hotovost
na účtu do 48 hodin.
Měsíční splátky
Tel.: 774 42 46 71.

Když hvězdy posypou nebe
a v koruně stromů utichnou
ptáci,vzpomínka jedna
za druhou, s noční tmou
se vrací.

Tatínku, Tvoje láska
nás stále provází.
Dne 19.8. by se dožil 87 let
pan Jaroslav Večerka,
instalatér Čechovice – Hloučela.
Za vzpomínku děkuje
dcera Milada s rodinou.

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.
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132
134.
Rychlá půjčka pro každého od 18 do
75 let. Vhodná i pro ženy na MD i důchodce. Vyřízení do 8 dnů. Kontakt:
732 659 877.

různé
Objednáváme jahodníkové sadby.
Dostálová tel.: 602 571 516.
Kdo pokácí stromy v blízkosti chaty?
Tel.: 739 087 414.
Chcete si zacvičit u moře? Thasos –
Potos autobusem a lodí 8. 9. Až 19. 9.
(9 nocí). Cena 4.490. Cvičení 2x
denně (aquaerobic v bazénu, kalanetika, posilování, relaxace.) Ještě 10
volných míst. Informace na tel. 603
445 601.

Střechy, pokrývačství – Truhlářství Štugel. Tel.: 777 690 311.
U nás úvěry od 30 do 150 tis. Až 80
měsíců. Řešíme nevýhodné úvěry,
oddlužení, exekuce, insolvence, zajistíme kompletní právní servis. Kancelář Prostějov: nám TGM 18 (nad
lékárnou), tel.: 606 790 687. Kancelář Olomouc: Pasterova 10 (naproti
Senima), tel.: 606 790 689
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Co všechno jsme spolu prožili,
než osud zhas Tvou svíci,
my nemohli dělat víc,
než smutné sbohem Ti říci.
Dne 6. srpna 2009 jsme
vzpomněli 6. výročí úmrtí
mého milovaného druha,
pana Aloise MRÁČKA
z Obědkovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají
družka Ludmila se synem
Jaroslavem, Čestmír, vnučka
Verunka, rodina Drábkova
a rodina Černá.

Jsou chvíle, se kterými
se člověk nesíří.
Dne 17. srpna 2009
vzpomeneme nedožitých
60. narozenin
naší maminky a babičky,
paní ŽELMÍRY
KLEINEROVÉ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají dcery
s rodinami.

Prostějovská hvězdárna opět v ZOO
Už počtvrté nabídne prostějovská
hvězdárna v prostředí pro ni poněkud
neobvyklém, a to v Zoologické zahradě Svatý Kopeček u Olomouce, naučnou soutěž pro děti. Ty tam budou
hledat sedm přesně vybraných zvířat.
Jen ty totiž budou mít v těsné blízkosti vystavený obrázek úplného souhvězdí stejného zvířete. Úkolem dětí a
jejich doprovodu bude na hrací kartu s
neúplnými schématy tzv. zvířetníkových souhvězdí, kterou zdarma u
vchodu obdrží, tato souhvězdí dokreslit. Smyslem dětského snažení bude

seznámení se s tzv. zvířetníkovými
souhvězdími i s pojmem zvěrokruh, o
nichž bude pojednáno na rubové
straně soutěžní karty, která dětem zůstane. Soutěž se bude konat v neděli
27. září od 13 do 16. 00 hodin. Losování (bude svěřeno samotným dětem)
vždy tří výherců ze správných řešitelů
se uskuteční ve zmíněném intervalu
každou celou hodinu. Pro vylosované
jsou připraveny drobné pozornosti.
Vstupné obvyklé v ZOO Svatý Kopeček. Prosíme, nezapomeňte děti vybavit tužkou!
-jp -

Vrácení celého jízdného
za pět minut zpoždění
Nejen u mezinárodních, ale i u dálkových spojů je zaveden systém navrácení jízdného při zpoždění vlaku.
Tento systém se snaží prosadit i u regionálních spojů, to se ale snaží Ministerstvo dopravy oddálit. Avšak
podíl viny Českých drah není ani
čtvrtinový a téměř za polovinu zpoždění mohou problémy na infrastruktuře, za které nezodpovídá
žádná dopravní společnost.
Letos 3. prosince vejde v platnost
zákon usnesený Evropskou unii, která
se zabývá odškodněním za zpoždění
vlaku a právy cestujících v železniční
dopravě. Je zde zajištěno odškodnění
za očekávané zpoždění přesahující hodinu navrácením jízdného v plné výši
nebo možností pokračovat v cestě za
srovnatelných podmínek. Při zpoždění
během cesty může cestující po jedné
hodině zažádat o dvacet pět procent z
ceny a při dvou hodinách má cestující

nárok na vrácení poloviny z jízdného.
Jakmile se vlak opozdí o více jak šedesát minut, je dopravce povinen zajistit
potřebné občerstvení, ubytování nebo
náhradní dopravu.
Nařízení se bude týkat také městských
a příměstských spojů. U tratí nižší
úrovně mohou státy požádat o výjimku
z nařízení a právě o tu zažádalo české
ministerstvo dopravy. Na další výdaje
spojené s vyplácením odškodného
podle evropského nařízení také u regionálních spojů zřejmě není dostatek
prostředků. „České dráhy už dnes
odškodňují cestující za zpoždění mezinárodních vlaků i některých vnitrostátních spojů, ještě před zavedením evropského nařízení. Vrací cenu rezervace u vlaků Isic a Pendolino při větším
než hodinovém zpoždění a celé jízdné,
když cestující odmítne kvůli zpoždění
cestu, a to už při pětiminutovém zpoždění,“ objasňuje Šťáhlavský. -vevi-

Zvýšená kapacita a lepší přehlednost v MHD
Uzávěrka řádkové
inzerce je vždy
v pátek
v 10.00 hod.

Město Prostějov realizuje investiční
akci, a to rekonstrukci autobusových
zastávek u nemocnice, za účasti dotace
ve výši zhruba 4,2 milionů korun, která zvýší dopravní kapacitu a přehlednost v městské hromadné dopravě.
V návaznosti na tuto akci byla dodatečně schválena dlouhodobě připravovaná oprava kruhové křižovatky u nemocnice. Propojení v severní části (u
garáží) je technologicky podmiňující
stavbou, která zajistí přístupnost ne-

mocnice po dobu výstavby a následně
bude sloužit pro potřeby nemocnice.
Součástí výše uvedených staveb není
rozšíření parkovací kapacity ani změna dopravního režimu v části území,
které není dotčeno citovanými stavbami. Změna dopravního režimu je v
kompetenci vlastníka prostoru před
nemocnicí (tj. Olomouckého kraje), na
základě opodstatněného požadavku
provozovatele nemocničního zařízení.
-red-
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Trenér Flašar řeší brankářskou tajenku
Dvě utkání, sedm vstřelených
branek. Zdálo by se, že trenéra
Flašara před zahájením hokejového ročníku nemůže už nic
překvapit. Útočné řady může
ještě kdykoliv přeskupit. Tam
pes zakopaný není.
Když budeme ve výčtu prvních
dvou přípravných utkání pokračovat, dojdeme ke zjištění, že hokejisté zatím v přípravě neinkasovali branku. A právě na pozici
gólmanů nemá prostějovský lodivod zatím ještě úplně dořešenou tajenku.
Minulý týden se na webových
stránkách Jestřábů objevila
zpráva o ukončení spolupráce
mezi brankářem Petrem Tučkem
a prostějovským klubem. Z
dřívějška víme, že na pořadu dne
bylo i jednání s Robertem Slipčenkem. Kdo nakonec přišel
minulý čtvrtek na prostějovský
zimní stadion, při pohledu do domácího brankoviště by ho mohl
napadnout slogan, dva se perou a
třetí sbírá ovoce. V brance se i v
utkání v Blansku objevil golman
Adam Vrba, který ve dvou zápasech předvedl několik skvělých
zákroků a za svá záda nepustil za
dvě hodiny čistého času ani jeden
puk. Jak se situace kolem brankářů v hnízdě Jestřábů vyvíjí,
jsme se zeptali přímo trenéraAleše Flašara.

Robert Slipčenko:
Nevím to úplně, ale se Slipčenkem to vypadá špatně, protože se
schyluje k určité domluvě ve Slavii, možná formou třetího brankáře, zatím není nic dané. Rozhodneme se podle toho, jak se bu-

Pozice: brankář
Výška: 182 cm
Držení hole: P

Robert Slipčenko
Narozen: 16.08.1985
Váha: 75 kg

de vyvíjet domluva Roberta ve jsem mu nabízel podpis až pozděSlavii. Zájem o něj by byl, ale ne- ji, podle toho, jak se bude jeho
závisí to jen od nás.
výkonnost zamlouvat. On to
chápal jako podpis smlouvy, s
Petr Tuček:
čímž majitel klubu nesouhlasil.
Mrzí mne to, jak se to vyvinulo. Rozešli jsme se ale v přátelském
My jsme si ohledně podpisu duchu.
smlouvy s Petrem nerozuměli. Já

Pozice: brankář
Výška: 177 cm
Držení hole: P

Lukáš Smolka
Narozen: 13.3.1980
Váha: 77 kg

Lukáš Smolka:
V záloze ještě jako černý trumf
trenéra, pokud by všechny varianty selhaly. Tohoto hráče dobře
znám, zodpovědný a učenlivý
golman.
Adam Vrba:

Odchytal dva vynikající přípravné utkání, sám byl takovou
atmosférou v hledišti až zaskočen.
Bral bych ho, ale zádrhelem je, že
má ještě absolvovat zkoušku v
Polsku. Uvidí, jak tam dopadne,
jest-li bude chtít, tak mu to určitě

Pozice: brankář
Výška: 175 cm
Držení hole: L

Petr Tuček
Narozen: 26.1.1979
Váha: 75 kg

umožním. Po víkendu budeme ale byl předběžně domluvený s
chytřejší.
Havířovem. Pokud nebude mít
podepsanou smlouvu v HaA teď ještě krok z brankoviště do vířově, máme ho v hledáčku my.
pole. V dresu Jestřábů se v pří- O zájmu Vsetína jsem slyšel, ale
pravných zápasech proháněl i věřím, ze on by v případě odmítútočník Lukáš Duba:
nutí Havířova zamířil k nám.
Lukáš má smlouvu připravenou,
-pez-

Úvodní zápas pro Jestřáby vítězný Kapitán Ondra Štefan:

OKÉNKO DO HOKEJOVÉ MLÁDEŽE

VSK Technika Blansko – HK
Jestřábi Prostějov 0:1 (0:0,
0:0, 0:1)
Branka: 45. Duba (Novosad,
Stejskal)
VSK Technika Blansko: Jirkův
(Oharek), Pálka, Šindelář, Reschowský, Ulehla, Žalud, Rajnoha M., Pazdera, Dufek, Hrůza,
Benýšek, Rajnoha K., Mifek, Veselý, Tatar, Skácel, Tobráš, Kroupa, Němec, Truhlář, Otoupalík.

Trenér: Vlastimil Odehnal.
HK Jestřábi Prostějov: Vrba
(Hruban) – Buček, Kučírek, Šafařík, Plzák, Jedlička, Doseděl –
Novák, Holuša, Hlouch, Bašnár,
Kavulič, Rak, Novosad, Duba,
Stejskal, Jánský, Milšer, Berčák.
Trenér: Aleš Flašar.
Po týdnu na ledě sehráli hokejisté HK Jestřábi Prostějov první
přípravné utkání před sezonou
2009/2010. K němu zajeli na led

do Blanska, kde na ně čekal celek
Techniky, která přes letní přestávku změnila své působiště a z
Brna se přesunula trochu na sever. I nadále se jedná o vysokoškolský hokejový tým po tradičním klubu Technika Brno. Prostějovským hokejistům výsledkově první zápas vyšel a odvezli
si první vítězství v přípravě.
Úvodní utkání přípravy pojal
trenér Flašar jako součást dvou-

fázového tréninku. „Ještě ráno
jsme trénovali. Samotný zápas
jsme hráli se dvěma útoky, které
se prostřídaly po třiceti minutách,“ popsal Flašar.
„Jednalo se o první zápas. Hráči
zkoušeli nové hole a brusle. Podmínky v Blansku nebyly zrovna
ideální. To se na hře projevilo.
Každá výhra je pro mužstvo dobrá, musím být spokojen,“ neskrýval spokojenost kouč.

V Blansku až do 45. minuty
branka nepadla. Puk si poté
vyměnili mezi sebou Lukáš Duba s Martinem Stejskalem a prvně jmenovaný vstřelil, jak se později ukázalo, první a rozhodující
branku utkání.
„Duba šel do útoku s Novosadem a Stejskalem do druhé půlky. Částečně oživili hru a byla u
nich znát souhra ze Šumperka,“
všiml si Flašar.
-pez-

V Čelechovicích opravují sokolovnu
Zdraví člověka závisí nejen v
jakém zdravotním stavu se narodil, především v tom, jak se postupně vyvíjí jeho tělesná připravenost. Tuto skutečnost ovlivňuje
každý žijící člověk sám. Je však
nutné míti připravené podmínky,
aby lidé měli možnost v těchto
podmínkách si zvyšovat své zdraví a vše co s ním souvisí.
Jsem přesvědčen, že sokolské myšlenky mají co říci i současné generaci. Naši zakladatelé prosazovali „Ve zdravém těle zdravý
duch“ nebo „Tužme se“.
Objekt sokolovny v Čelechovicích na Hané byl vybudovaný v
průběhu 30. let minulého století.
Postupně se vytvořily organizace
(muži, ženy, dorostenci, dorostenky, žáci, žačky), kteří navštěvovali podle plánu cvičení a tak si zvyšovali - utužovali svoji fyzickou
připravenost. Jedná se o zdravý
aktivní životní styl, naplňování
volného času, r
ozvoj dětí a mládeže.
Nastaly i stagnující situace sokolovny v Čelechovicích, které se
postupně zlepšily a v současné

Sokolovna z 50. let, vpravo památník obětem 2. světové války

Trenér je fakt super

Hokejové přípravy jsou už na
zimním stadionu v plném proudu, a to nejen v kategorii mužů,
kteří už absolvovali pár přípravných zápasů. Napilno už začínají mít i starší dorostenci pod vedením trenéra Jaroslava Becka,
kterým se už tenčí čas do začátku
1. ligy v jejich věkové kategorii.
V pátek přes poledne hráli další z
přípravných zápasů před sezonou proti celku Uherského Hradiště. I přes obrovskou snahu
spojenou s tlakem před brankou
se mladíkům rozhodující branku
v závěru 3. třetiny vstřelit nepodařilo a tak se oba soupeři rozešli
smírně s výsledkem 1:1.
Po utkání jsme se vydali do útrob
stadionu, kde jsme krátce vyzpovídali kapitána družstva, sedmnáctiletého Ondru Štefana, který
by měl být v nadcházející sezoně
jedním z tahounů družstva na ledě i v kabině.
Co rozhodlo, že jsi si nakonec
vybral hokej?
Tak stejně jako u většiny mých
spoluhráčů hráli důležitou roli
při mém rozhodování rodiče, ale
dnes můžu říct, že jsem jenom
rád, protože mne to začalo bavit
a zůstal jsem u toho.

V kolika letech si začínal?
V 9 letech.
Jaký byl pro tebe zatím nejlepší rok s hokejem?
To bylo dva roky nazpátek, kdy
jsem si mohl zahrát dorosteneckou extraligu.
Jaké jsou tvoje záliby, když
zrovna nehraješ hokej?
Zase si chci zasportovat, tak si s
kámošema zahraju fotbal nebo
hokej.
Když se vrátíme k vašemu
družstvu a soutěži v jeho
věkové kategorii, jak to bude
letos vypadat v dorostenecké
lize? Které týmy pro vás budou těžkým soupeřem?
V hlavě mám určitě dvě, která
budou hrát nahoře. Prvním je
Opava, která licenci a extraligu
prodala a tak se dá očekávat, že
se s ní musí počítat jako s jedním z kandidátů na přední
příčky. A taky nezapomenout na
Šumperk, který hraje v posledních letech pravidelně horní patra tabulky.
Co říkáš na trenéra, je na vás v
kabině tvrdý?
Nééé. (úsměv) Trenér si dokáže
ze všeho dělat srandu. Je fakt super.
-pez-

ROZLOSOVÁNÍ 1. LIGY STARŠÍHO
DOROSTU HK JESTŘÁBI

péči obce (starostky Jarmily Stawaritschové a starosty Sokola Čelechovice na Hané Ladislava Doseděla) se provádí generální oprava sokolovny s názvem projektu
„Hanácká relax oáza sokolovna v
Čelechovicích na Hané.“ Rekonstrukce byla zahájená v únoru
2009 a ukončení přestavby se
předpokládá v listopadu letošního
roku.
Bylo přistoupeno k její modernizaci, jedná se o část kulturního,
společenského, spolkového a
sportovního stánku obce s cílem
udržení zdraví pro všechny generace. Projektová studie řeší záměr
rekonstrukce vnějších i vnitřních
části objektu sokolovny a rekonstrukci venkovního areálu u objektu sokolovny.
V závěru je možné shrnout, že vni-

třní objekt sokolovny umožňuje
vstup návštěvníkům jak do nové
tělocvičny, tak i do ostatních prostor. Stávající jeviště je oddělené
od tělocvičny a prostor je víceúčelově využíván. V suterénu jsou 2
menší sály, posilovna aj..
Venkovní areál je řešený jako celek. Obsahuje venkovní posezení,
podium, parket, kiosek a
zpevněné plochy, doplněný o dětský koutek s prolézačkami - dětské městečko. Prostor za sokolovnou je řešený jako sportovní areál. Jádro tvoří víceúčelové hřiště.
Na vnější straně tohoto hřiště je
běžecká dráha v délce 200 metrů.
Za ní je multifunkční sportovní
plocha, kterou lze v zimě využívat
bruslení.
Za Sokol
zpracoval Miroslav Pokorný

1. neděle 13.09.09 Orli Znojmo - HK Jestřábi Prostějov
2. pátek 18.09.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Slezan
Opava
3. neděle 20.09.09 SK Karviná
- HK Jestřábi Prostějov
4. pátek 25.09.09 HK Jestřábi Prostějov - HC VOKD
Poruba
5. neděle 27.09.09 Salith Šumperk - HK Jestřábi Prostějov
6. pátek 02.10.09 HC Zubr
Přerov - HK Jestřábi Prostějov
7. neděle 04.10.09 HK Jestřábi Prostějov - HC Nový Jičín
8. pátek 09.10.09 HC Uherské
Hradiště - HK Jestřábi Prostějov
9. neděle 11.10.09 HK Jestřábi - Prostějov HC Břeclav
10. pátek 16.10.09 HC Kometa Úvoz - HK Jestřábi Prostějov
11. neděle 18.10.09 HK Jestřábi - Prostějov HC Orlová
12. pátek 23.10.09 HC FrýdekMístek - HK Jestřábi Prostějov
13. neděle 25.10.09 HK Jes-

třábi - Prostějov HC Uničov
14. neděle 01.11.09 HK Jestřábi - Prostějov Orli Znojmo
15. pátek 13.11.09 HC Slezan
Opava HK - Jestřábi Prostějov
16. neděle 15.11.09 HK Jestřábi Prostějov - SK Karviná
17. pátek 20.11.09 HC VOKD
Poruba - HK Jestřábi Prostějov
18. neděle 22.11.09 HK Jestřábi Prostějov - Salith Šumperk
19. pátek 27.11.09 HK Jestřábi
Prostějov - HC Zubr Přerov
20. neděle 29.11.09 HC Nový
Jičín - HK Jestřábi Prostějov
21. pátek 04.12.09 HK Jestřábi
Prostějov - HC Uherské Hradiště
22. neděle 06.12.09 HC Břeclav - HK Jestřábi Prostějov
23. pátek 11.12.09 HK Jestřábi
Prostějov - HC Kometa Úvoz
24. neděle 13.12.09 HC Orlová
- HK Jestřábi Prostějov
25. pátek 18.12.09 HK Jestřábi
Prostějov - HC Frýdek-Místek
26. neděle 20.12.09 HC Uničov HK Jestřábi Prostějov
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Protivanov zopakoval výsledek z úvodního kola
Sokol Protivanov - FK Šardice
1:3 (0:2)
Branky: 15. a 37. Pacl, 51.
Kmeť - 83. Paszto
Rozhodčí: Svoboda - Langhammer, Anýž
Diváků: 200
Sestavy: (Protivanov) Vítek Paszto, Vala, Dostál, Koláček Vančura, Mráček, Dragon,
Látal - Zachar, Rojka
Trenér: Roman Sedláček
(Šardice) Štěpnička - Sukup,
Spazier P., Kopčil, Spazier M. Kmeť, Šálek, Pacl, Válek -Režný, Kobylík
Po těžkém úvodním kole, kdy
protivanovští zajížděli na Vysočinu k zápasu na hřišti Velkého Meziříčí a museli po závěrečném
hvizdu domů odjíždět s prázdnou
za prohru 1:3, je včera čekal soupeř z kategorie nejtěžších. Do
Protivanova přijel k utkání 2. ko-

la divizní skupiny D vítěz minulého ročníku, celek FK Šardice.
Tým, který vyšší soutěž přepustil
mužstvu Líšně, které se umístilo
v tabulce za ním, určitě vzbuzoval v domácích hráčích i divácích
respekt. Domácí hráči se ale jména nezalekli a prvních pět minut
to byli oni, kdo udával tempo
zápasu. Hned ve 2. minutě posílal
hostující Spazier tak šikovnou
malou „velkou“ domů, že si hostující brankář mohl oddechnout ,
když viděl, že míč směřuje mimo
tyče. V 6. minutě domácí Zachar
po odrazu míče z nepřímého kopu střílel tvrdě a přesně, před padajícím brankářem stačil jeden z
obránců odrazit do bezpečí.
Od dalších minut začaly pomalu
Šardice přebírat otěže zápasu do
svých rukou. Po závaru v 8. minutě před domácí brankou však
mohlo být zle na druhé straně,
protože odraženého míče se

Protivanovský kouč Sedláček nebyl příliš spokojen, jak jeho hráči plní taktické pokyny, které jim před utkáním naordinoval.

HLASY TRENÉRŮ:
Roman Sedláček (Protivanov): Dnes bych výkon zhodnotil
svého týmu zhodnotil jedním slovem - nezodpovědnost. Soupeř
nebyl o tolik lepší, abychom s nimi nezahráli výsledkově vyrovnanější partii. Co je však platné si v kabině před zápasem volit
taktiku, když hráči přijdou na hřiště a má slova zapomenou v
šatně. Nehráli jsme, co jsme si před zápasem řekli.
František Ondrůšek (Šardice): Zápas jsme zvládli, dokázali
jsme proměnit nabídnuté šance a vstřelit z nich tři branky. Připravovali jsme na soupeřovy vysoké hráče, zejména Rojku, kterého
se nám dařilo pokrývat. S výsledkem jsem spokojen.
zmocnili domácí, přišla rychlá
kolmá přihrávka na polovinu, ale
hosty zachránil ofsajd.
Hra se trochu zvolnila, ale toho
využili hosté a udeřili. Po čtvrthodině hry dostal krásnou příhru
uvnitř pokutového území hostující Pacl a střelou po zemi z pravé
strany pod padajícím brankářem
otevřel účet zápasu. O deset minut později pronikl po levém
křídle šardický Válek, přihrál míč
Kobylíkovi na hranici šestnáctky,
ten však se střelou tak dlouho čekal, až o míč přišel. Na opačné
straně hned z protiútoku postupoval levou stranou šestnáctky domácí Zachar, vystřelil dostatečně
tvrdě, ale do míst, kde stál hostující Štěpnička.
V 37. minutě ztratil Látal trestuhodně míč před vlastním pokutovým územím a byl nucen faulovat. Míč si k přímému kopu postavil střelec první branky hostí
Pacl, a nabuzen trefou z úvodu
zápasu, nemohl trefit lépe a vymetl levý horní roh Vítkovy bran-

Policisté se proháněli po kurtech
Dne 8. srpna 2009 se v prostoru
Tenisového areálu Dušana Běhala
v Prostějově uskutečnil tenisový
turnaj, pořádaný sportovním klubem policie Moravan Prostějov.
Tenisový turnaj přilákal strážce
zákona z rozličných zákoutí oblasti, která je pod administrativní správou Krajského ředitelství policie
Severomoravského kraje, územního odboru Prostějov.
Na startovní čáru se zúčastnilo
celkem 18 policistů
Vítězem turnaje se stal Petr Kopecký z Obvodního oddělení
PČR Prostějov, na druhém místě
skončil David Kvapil z Obvodního oddělení PČR Konice a třetí
místo obsadil Ladislav Tobola z
Obvodního oddělení PČR Konice.
-pez-

Vítězné trio policistů na slavnostním vyhlášení.

Čelechovice ovládl badminton

V Čelechovicích na Hané firma
Alika, která má sídlo v Čelčicích
a Čelechovicích na Hané u Prostějova, uspořádala velice prestižní a populární badmintonový
turnaj pod názvem Alika Cup
2009.

Finálového turnaje se zúčasnily
čtyři týmy. Bez větších obtíží
jednoznačně vyhrál zahraniční
tým Indie ve složení Daniela George Aranha, Helen Nelly
Aranha. Na druhém místě se
umístil tým Hluboček (Petr

Pořadí badmintonového turnaje:
1.India Team (Daniela George Aranha, Helen Nelly Aranha)
2.Hlubočky (Petr Šperka, Michaela Šperková)
3.Alika Team (Petra Vránová, Kamil Vrána)

Momentka z turnaje v badmintonu v Čelechovicích

Šperka, Michaela Šperková) a na
třetím místě pořádající tým
Aliky Team (Petra Vránová,
Kamil Vrána). Na čtvrtém místě
se umístil tým Střeně, který hrál
pod názvem www.stren-cyklokros.cz.
-pez-

6 bodů
2 body
2 body

ky - 0:2. O čtyři minuty mohlo
být pro domácí ještě hůře, když
Válek si míč posunul mezi dvěma obránci a jen pohotový zákrok domácího brankáře zabránil
třetí brance hostů.
Těsně před poločasem rozehrávali protivanovští nepřímý
kop z poloviny hřiště, přišel centr
do vzdálenosti pokutového kopu,
ale v daný moment se na stejném
prostoru nacházelo příliš mnoho
hráčů na to, aby se našel prostor
ke střele. Hostující hráči odcházeli do kabin v poločasové
přestávce s dvoubrankovým náskokem.
Na počátku druhé půle domácí
naznačili, že by rádi s výsledkem něco udělali. V 47. minutě
se míč několikrát motal vzduchem po hlavičkách hráčů obou
mužstev uvnitř pokutového
území Šardic, ale nebezpečná
situace z toho nakonec nevznikla. V 50. minutě byli domácí
blízko snížení, když tečovanou
střelu stačil z hostující branky

Protivanov ani ve druhém podzimním kole na body nedosáhl a před domácím publikem přenechal výhru hostujícím
Šardicím.
vykopnout jeden z bránících
hráčů.
Co se nedařilo na straně jedné domácím, ukázal jim na opačné
straně hřiště hostující Kmeť. Dostal dlouhý pas za polovinu poblíž postranní čáry, na který se
snažil nejprve vyběhnout i domácí gólman Vítek, ale v půli běhu se otočil a vracel zpět do branky. Nekontroval však na sto procent svůj zpáteční pohyb, Kmeť
si toho všimnul a prudkou polovysokou střelou se trefil z pravé
strany přesně mezi brankáře a tyčku a upravil na rozdíl tří branek.
Šardice od této chvíle hrály, co
potřebovaly, nepouštěly domácí
do souvislejšího tlaku a naopak
hrozily rychlými brejky, pro které
měly na hřišti vhodné rychlonohé
typy hráčů. Z jedné takové akce

se střelec posledního gólu dostal
po pravé straně až do šestnáctky,
jeho střelu domácí Vítek vyrazil
do strany, kde domácí obránce
uklidil míč do bezpečí.
Po hodině hry centroval ze strany
hostující Pacl, našel ve vápně
zcela nepokrytého Režného, který však ke své lítosti prudkou hlavičkou našel pouze připravenou
náruč domácího brankáře.
V 70. minutě se dostali do šance i
domácí, kdy se po rohovém kopu
dostal k hlavičce domácí Koláček,
ale jeho hlavička skončila těsně
vedle levé tyče. Čtvrt hodiny před
koncem si to pádil z pravé strany až
k pokutovému území Válek, ale jeho tvrdou střelu zlikvidoval domácí gólman na roh. Z něj hlavičkoval Kobylík, ale i jeho hlavička
si nenašla místo mezi třemi tyčemi.

Deset minut před koncem zkusil
šardický Šálek střelu z dvaceti
metrů, která však proletěla asi
metr od pravé tyče. V 83. minutě
se domácím podařilo sehrát asi
nejkrásnější akci zápasu, kdy po
hlavičkovém přiťuknutí od Rojky už jen domácí Paszto míč hlavou uklidil do sítě - 1:3. Domácí
si byli vědomi, že mnoho času
do konce už nezbývá a v 87. minutě mohli dát i kontaktní branku. To když se v hostující šestnáctce dostal ke střele Dostál, ale
jeho střela opět skončila vedle
levé tyče. Hosté se ještě těsně
před závěrečným hvizdem dostali ve skrumáži ke střele na
branku, ale to už konečný výsledek nezměnila. Protivanov podruhé za sebou prohrál výsledkem 1:3.
-pez-

17. srpna 2009

Kralice bez zálohy se rozešly smírně
FC Kralice - Sokol Kozlovice
1:1 (1:0)
Branky: 7. Neoral - 59. Kaďorek
Rozhodčí: Straka - Válek, Šrámek.
ŽK: Liška, Smýkal - Vyplel, Dohnal, Lepša
Diváků: 200
Sestavy: (Kralice) Kaštil - Smýkal,
Ohlídal, Valtr, Dočkal - Liška, Halenka, Růžička, Neoral - Vybíhal,
Petržela. Trenér: Zdeněk Chytka
(Kozlovice) Mánek - Matuška,
Dohnal, Kaďorek, Stokláska Král, Vyplel, Lepša, Kuba - Tomčík, Kříž Trenér: Jiří Vlk
Kralice povzbuzené dvoubrankovou výhrou venku v úvodním kole vstoupily do zápasu aktivněji
než jejich soupeř. Ve 4. minutě už
se rodila velmi slibná šance, ale
zhatil ji milimetrový ofsajd. Bylo
odehráno sotva sedm minut, když
v pokutovém území tvrdě vystřelil
domácí Petržela, jeho střelu stačil
hostující gólman vyrazit, ale na
opakovanou střelu odraženého
míče ze vzduchu, kterou domácí
Neoral trefil přesně mezi tyčí a
ním už reagovat nemohl. Kralice
se tak brzy dostaly do vedení. V
17. minutě předcházel střele domácího Petržely závar u hostující
branky, kdy gólman nezachytil
centr zleva z nepřímého volného
kopu a jeden z domácích hráčů
hlavičkoval míč z malého vápna

NAVŠTIVILI JSME
obloučkem na vzdálenější tyč, od
které se míč odrazil zpátky do hřiště.
Po skončení prvních dvaceti minut utkání jakoby domácí příznivý
stav ukolébal a iniciativu začali
přebírat hráči Kozlovic. V 21. minutě po pěkné přihrávce do běhu
vystřelil nepřesně hostující Matuška, o tři minuty později si na nepřímý kop naběhl Vyplel a hlavičkou namířil vedle levého horního
rohu.
Ve 28. minutě se na hřišti poprvé
zažlutilo, kdy domácí Liška šel
zezadu skluzem do protihráče a
byl za to oceněný žlutou kartou.
O sedm minut později uviděl
kartu stejné barvy i hostující Vyplel, který faul na něj samého
oplácel proti pochopení hlavního
rozhodčího. Chvíli poté se už
kraličtí málem dostávali do šance, kterou jim zneškodnil dobře
načasovaným vyběhnutím hostující Mánek. Kozlovicím se
těsně před poločasovým hvizdem naskytla možnost srovnat
stav. Po ruce domácího obránce
při zpracování míče měli příležitost přímého kopu asi z 20 metrů,
míč si postavil Kuba, vystřelil sice tvrdě, ale s neumístěnou střelou si domácí brankář Kaštil po-

radil. Do kabin odcházeli ve vedení domácí.
V prvním poločase byla hra
vcelku vyrovnaná, celky se po
určitých časových úsecích
střídaly v mírné převaze. Kralice
měli mírně navrch první čvtrthodinku, kdy se jim taky podařilo
vsítit vedoucí branku, dalších
patnáct minut převzali iniciativu
hosté, poté se do poločasu hrálo
vyrovnaně až do jeho závěru,
kromě příležitosti ze standardní
situace.
Kdo by si myslel, že mužstvem,
které vletí do druhého poločasu,
budou Kozlovice, neměl by úplně
pravdu. Hned ve 47. minutě se dostal k míči domácí Valtr a tvrdou
střelou zazvonil na pravou tyč hostující svatyně. Hosté se pomalu
začali osmělovat a v 53. minutě
byly blízko vyrovnání. Kralickým hlavní sudí odpískal ruku v
pokutovém území a poté mohlo
něsledovat jen jediné - penalta.
Míč si postavil hostující Vyplel,
zvolil tvrdou střelu po zemi k levé
tyči...ale domácí strážce svatyně
se tentokrát vyznamenal a penaltu zneškodnil. Za okamžik navíc
hlavní rozhodčí ukázal žlutou
kartu hostujícímu Dohnalovi.
V 58. minutě se kraličtí dostali do

Hráč Kozlovic Lepša si během víkendového zápasu v Kralicích zkusil zahrát i házenou, s čím však nenašel pochopení
u hlavního rozhodčího, který jeho výkon ocenil žlutou kartou. Zápas skončil smírně 1:1.

rychlého brejku, ale Petržela míč
nacentroval jen do náruči hostujícího gólmana. Ten rychle rozehrál středem hřiště, došlo k přečíslení, které hostující kapitán
Růžička vyřešil velmi pěknou
uličkou na nabíhajícího Kaďorka, ocitnuvšího sám před golmanem, pod jehož padajícím tělem
poslal míč neomylně do sítě - 1:1.
Po vyrovnávací brance se na několik minut na trávníku přiostřilo,
k čemuž přisypávali i diváci z
Kozlovic, kteří přijeli v hojném
počtu a obsadili větší část hlavní
tribuny. V 64. minutě si k přímému kopu postavil míč hostující
Kuba, trefil sice jen zeď, ale vehementně rozhodčímu vysvětloval, že jeden z domácích hráčů ve
zdi zahrál rukou. Na druhé straně
hřiště se snažili hrozit i domácí, v

67. minutě jeden polocentr, polostřela nakonec skončila těsně za
břevnem.
O dvě minuty později si vykoledoval domácí Smýkal žlutou kartu za taktický faul na polovině hřiště. V 72. minutě se kralický Liška
dostal k odraženému míči, ale jeho následná střela skončila napravo od tyče. Hned v další minutě se
domácí Valtr rozběhl k sólu, z
pravého rohu šestnáctky tvrdě vystřelil, ale míč šel jen do boční sítě.
V závěrečné desetiminutovce utkání se už jakoby oba celky smířily s nerozhodným výsledkem, za
zmínku tak stojí pouze žlutá karta
hostujícího Lepšu, který si ji vysloužil za chycení míče do rukou
v průběhu hry. Konečný hvizd
rozhodčího rozdělil po bodu na
obě strany.
-pez-

HLASY TRENÉRŮ
Zdeněk Chytka (Kralice): Soupeř hrál velice dobře, ale na druhou stranu musím říct, že jsme jim to naší bezkrevnou hrou
usnadnili. Nehrála nám dnes záložní řada, ani dopředu, ani organizovaně nebránila. Kdyby tu byl měřič držení míče, bylo by
jasně vidět, jak málo jsme ho měli na kopačkách. Po prvních dvou
zápasech odehrané soutěže jsem v porovnání s loňskem bodově
spokojený, hůře už se hrou. Použil bych jednoduše výrazu ani ryba, ani rak.
Jiří Vlk (Sokol Kozlovice): Dobře jsme se na kralické připravovali, ničím zvláštním nás nepřekvapili. Nic jsme na hře neměnili
ani po velmi brzy inkasovaném gólu. Myslím si, že po půlhodině
hry jsme začali být lepším mužstvem a měli jsme nakročeno k vyrovnání. Neproměněná penalta naštěstí nepocukala s nervovými
systémy některých mladých hráčů a trpělivě čekali na svou příležitost, která později přišla.
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Vybíráme nejlepší a nejhorší mužstvo víkendu
Po vyzkoušení si tipů z minulého týdne a na připomínky některých
čtenářů se hned dnešním vydáním vrátíme k zaběhnuté variantě, která se omezí pouze na tři nejvyšší soutěže, kde hrají celky z Prostějovska.
Jednička i propadák víkendu tak vzejde letos z devíti mužstev, neboť
loňský desátý účastník SK Lipová, se po nepříliš vydařené sezoně
odporoučela o třídu níž a žádný zástupce z Prostějovska se neradoval z postupu. Se seznamu nám zmizel favorit na titul propadáka SK
Lipová, která letos obhájila, takže nakonec budeme vybírat ze dvou
zástupců moravskoslezské divize skupiny D - Sokola Protivanov a
Sokola Konice, dvou účastníků krajského přeboru - Sokola Určice a
FC Kralice, a pětky mužstev, hrajících 1. A třídu skupinu B TJ Sokol
Čechovice, TJ ORESVO Sokol Plumlov, TJ Sokol Klenovice na
Hané, TJ Sokol Mostkovice a SK Jesenec.

JEDNIČKA VÍKENDU
SOKOL KONICE
Konice si v závěru zápasu úvodního kola poradila nakonec s celkem
Boskovic a vstoupila do nového ročníku výhrou. Před odjezdem k
utkání s ambiciozní Třebíčí si kouč Procházka přál získat na Vysočině alespoň bod, což se mu po remíze 2:2 nakonec splnilo. Vzhledem k výsledkům ostatních tak koničtí od nás získávají trofej týdenního šampiona. BRAVO, KONICE!

PROPADÁK VÍKENDU
SOKOL URČICE
Určičtí fotbalisté po remíze v úvodním kole své soutěže, Krajského
fotbalového přeboru
Olomouckého kraje nemuseli naříkat, bod ze soupeřova hřiště se vždy počítá. Ve druhém kole měli výhodu domácího prostředí, když na
jejich hřiště zavítal tým Dolan. Ten jim však uštědřil lekci v podobě
čtyř branek a dal jim prostor k zamyšlení před zápasem na horké půdě holické rezervy. URČICE, TAK TAKHLE TEDY NE!

Jágr team v Prostějově

Jágr team se včera sešel v Prostějově. Důvodem byla příprava na odjezd k exhibičnímu dvojutkání, která odehrají v pondělí v Hodoníně a
ve středu je letecký speciál přepraví z Brna do Košic k druhému utkání.

* FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY *
MSFD skupina D, 2. kolo 16.08.2009 16:30
KFSO Krajský přebor 2. kolo 16.08.2009
16:30
KFP Olomouckého kraje
2.kolo: Určice-Dolany 0:4, Přerov-Hněvotín
5:2, Kralice-Kozlovice 1:1, Šternberk-Bělotín
3:0, Ústí u Hranic-Leština 4:2, Mohelnice-Jeseník 1:2, Želatovice-Litovel 4:4, Štíty-HFK Olomouc B 2:0
1. Přerov
2 2 0 0 7:3 6
2. Jeseník
2 2 0 0 5:2 6
3. Dolany
2 1 1 0 4:0 4
4. Kralice
2 1 1 0 3:1 4
5. Štíty
2 1 1 0 2:0 4
6. Litovel
2 1 1 0 6:5 4
7. HFK Olomouc B 2 1 0 1 4:2 3
8. Šternberk
2 1 0 1 3:1 3
9. Ústí u Hranic
2 1 0 1 5:5 3
10. Leština
2 1 0 1 3:4 3
11. Kozlovice
2 0 1 1 2:3 1
12. Hněvotín
2 0 1 1 2:5 1
13. Želatovice
2 0 1 1 4:8 1
14. Určice
2 0 1 1 0:4 1
15. Mohelnice
2 0 0 2 2:4 0
16. Bělotín
2 0 0 2 0:5 0
KFSO 1.A třída skupina B, 2. kolo
16.08.2009 16:30
1. A třída skupina B
2.kolo: Plumlov-Klenovice 1:1, Kojetín-Jesenec
2:0, Dub n/M-Mostkovice 2:0, Troubky-Slatinice 7:2, Čechovice-Náměšť n/H 2:1, OpatoviceLipník n/B 1:0, Kožušany-Brodek u Přerova 0:3
1. Brodek u Přerova 2 2 0 0 8:3 6
2. Troubky
2 1 1 0 8:3 4
3. Kojetín
2 1 1 0 6:4 4
4. Dub n/M
2 1 1 0 4:2 4
5. Lipník n/B
2 1 0 1 7:1 3
6. Náměšť n/H
2 1 0 1 6:3 3
7. Čechovice
2 1 0 1 2:2 3
8. Opatovice
2 1 0 1 2:5 3
9. Slatinice
2 1 0 1 3:7 3
10. Plumlov
2 0 2 0 5:5 2

11. Klenovice
2 0 1 1 4:6 1
12. Jesenec
2 0 1 1 2:4 1
13. Mostkovice
2 0 1 1 1:3 1
14. Kožušany
2 0 0 2 0:10 0
KFSO 1.B třída skupina A, 2. kolo
16.08.2009 16:30
1. B třída skupina A
2.kolo: Kostelec n/H-Radslavice 0:2, Tovačov-Pivín 3:1, Újezdec-Hor. Moštěnice 0:4,
Všechovice-Lutín 4:0, Haná PV-Vrchoslavice
4:0, Býškovice-Vrahovice 3:0, NezamysliceHustopeče 2:2
1. Haná PV
2 2 0 0 9:1 6
2. Hor. Moštěnice
2 2 0 0 8:1 6
3. Býškovice
2 2 0 0 7:3 6
4. Všechovice
2 1 0 1 4:1 3
5. Radslavice
2 1 0 1 2:1 3
6. Lutín
2 1 0 1 5:6 3
7. Tovačov
2 1 0 1 4:5 3
8. Pivín
2 1 0 1 2:3 3
9. Vrchoslavice
2 1 0 1 1:4 3
10. Nezamyslice
2 0 2 0 3:3 2
11. Hustopeče
2 0 1 1 5:6 1
12. Kostelec n/H
2 0 1 1 1:3 1
13. Újezdec
2 0 0 2 2:9 0
14. Vrahovice
2 0 0 2 1:8 0
II. třída OFS Prostějovska 2.kolo 16.08.2009 16:30
2. třída OFS Prostějov
2.kolo: Určice B-Sokol Olšany 0:1, Potivanov
B-Sokol Zdětín 2:0, Němčice n/H-FC Hvozd
2:4, Otaslavice-Čechovice B 1:3, Konice B-Sokol Bedihošť 7:0, Držovice-Brodek u PV 2:2,
Přemyslovice-FC Dobromilice 7:0
1. Sokol Olšany
2 2 0 0 5:0 6
2. FC Hvozd
2 2 0 0 7:3 6
3. Čechovice B
2 2 0 0 6:2 6
4. Přemyslovice
2 1 1 0 8:1 4
5. Brodek u PV
2 1 1 0 5:3 4
6. Konice B
2 1 0 1 8:3 3

7. Potivanov B
2 1 0 1 3:3 3
8. Držovice
2 0 2 0 4:4 2
9. Určice B
2 0 1 1 1:2 1
10. Otaslavice
2 0 1 1 1:3 1
11. FC Dobromilice 2 0 1 1 2:9 1
12. Sokol Bedihošť 2 0 1 1 0:7 1
13. Němčice n/H
2 0 0 2 3:7 0
14. Sokol Zdětín
2 0 0 2 0:6 0
2. třída OFS Prostějov
2.kolo: Určice B-Sokol Olšany 0:1, Potivanov
B-Sokol Zdětín 2:0, Němčice n/H-FC Hvozd
2:4, Otaslavice-Čechovice B 1:3, Konice B-Sokol Bedihošť 7:0, Držovice-Brodek u PV 2:2,
Přemyslovice-FC Dobromilice 7:0
1. Sokol Olšany
2 2 0 0 5:0 6
2. FC Hvozd
2 2 0 0 7:3 6
3. Čechovice B
2 2 0 0 6:2 6
4. Přemyslovice
2 1 1 0 8:1 4
5. Brodek u PV
2 1 1 0 5:3 4
6. Konice B
2 1 0 1 8:3 3
7. Potivanov B
2 1 0 1 3:3 3
8. Držovice
2 0 2 0 4:4 2
9. Určice B
2 0 1 1 1:2 1
10. Otaslavice
2 0 1 1 1:3 1
11. FC Dobromilice 2 0 1 1 2:9 1
12. Sokol Bedihošť 2 0 1 1 0:7 1
13. Němčice n/H
2 0 0 2 3:7 0
14. Sokol Zdětín
2 0 0 2 0:6 0
III. třída OFS Prostějovska 2.kolo 16.08.2009 16:30 (neděle)
3. třída OFS Prostějov
2.kolo: Tištín-Vícov 3:1, Čechy p/K-Přemyslovice B 4:1, Smržice-Jesenec B 3:3, OtinovesVýšovice 2:0, Kostelec n.H. B-H. Štěpánov 3:2,
Pavlovice-Kralice B 0:3, Nezamyslice B-Brodek u K. 1:1
1. Otinoves
2 2 0 0 5:0 6
2. Kostelec n.H. B 2 2 0 0 5:3 6
3. Jesenec B
2 1 1 0 7:5 4
4. Nezamyslice B
2 1 1 0 3:1 4

5. Brodek u K.
2 1 1 0 4:3 4
6. Kralice B
2 1 0 1 4:2 3
7. Čechy p/K
2 1 0 1 6:5 3
8. Tištín
2 1 0 1 3:3 3
9. Přemyslovice B 2 1 0 1 2:4 3
10. Smržice
2 0 2 0 4:4 2
11. Výšovice
2 0 1 1 1:3 1
12. Vícov
2 0 0 2 1:4 0
13. H. Štěpánov
2 0 0 2 2:6 0
14. Pavlovice
2 0 0 2 2:6 0
IV. třída OFS Prostějovska skupina A, 2.kolo
16.08.2009 16:30 (neděle)
4. třída OFS, sk. A
2.kolo: Drahany-Otaslavice B 1:3, Rozstání-Haná PV B 4:1, Zdětín B-Krumsín 0:4, KladkyPtení 5:0
1. Kladky
2 2 0 0 11:1 6
2. Krumsín
2 1 1 0 5:1 4
3. Rozstání
2 1 1 0 5:2 4
4. Otaslavice B
1 1 0 0 3:1 3
5. Ptení
2 1 0 1 3:5 3
6. Haná PV B
1 0 0 1 1:4 0
7. Drahany
2 0 0 2 2:9 0
8. Zdětín B
2 0 0 2 0:7 0
IV. třída OFS Prostějovska skupina B, 2.kolo
16.08.2009 16:30 (neděle)
4. třída OFS, sk. B
2.kolo: Ivaň-Želeč 0:2, Brodek u PV B-Němčice n/H B 2:2, Biskupice-Vrahovice B 1:1, Hrubčice-Doloplazy 3:0
1. Želeč
2 2 0 0 4:1 6
2. Vrahovice B
2 1 1 0 5:1 4
3. Němčice n/H B
2 1 1 0 6:3 4
4. Hrubčice
1 1 0 0 3:0 3
5. Doloplazy
2 1 0 1 3:5 3
6. Biskupice
2 0 1 1 3:4 1
7. Brodek u PV B
2 0 1 1 2:6 1
8. volno
0 0 0 0 0:0 0
9. Tvorovice
1 0 0 1 1:2 0
10. Ivaň
2 0 0 2 1:6 0
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ZÁPASOVÁ NABÍDKA
MSFD skupina D
3. kolo 23.08.2009 16:30
Rosice -Vikt. Otrokovice, Napajedla - Slovácko B, Rousínov Žďár n Sáz., Konice - Vyškov,
Pelhřimov -Třebíč, Velké Meziříčí - Boskovice, Šardice - Uherský Brod, Blansko -Protivanov
KFSO Krajský přebor
3. kolo 23.08.2009 16:30
1.HFK Olomouc "B" - Určice
(neděle 23.08. 10:15 Hodolany),
Litovel - Štíty (sobota 22.08.
16:30), FK Jeseník - Želatovice
(sobota 22.08. 11:00), Leština Mohelnice, Bělotín - Ústí, Kozlovice - Šternberk, Hněvotín - Kralice, Dolany - 1.FC Přerov
KFSO 1.A třída skupina B
3. kolo 23.08.2009 16:30
Kojetín - Klenovice, Dub nad
Mor. - Plumlov, Troubky - Jesenec, Čechovice - Mostkovice,
Opatovice - Slatinice, Kožušany Náměšť, Brodek u Př. - Lipník

Sokol Přemyslovice, FC Dobromilice -TJ Sokol Určice "B", Sokol Olšany - TJ Sokol Protivanov
"B", FC Hvozd - Sokol Otaslavice,
TJ Sokol Zdětín - FK Němčice nad
Hanou, TJ Sokol Čechovice "B" Sokol Konice "B"
III. třída OFS Prostějovska
3.kolo - 23.08.2009 16:30 (neděle)
FC Kralice na Hané "B" TJ Haná Nezamyslice "B",SK
Jesenec "B" - TJ Otinoves, Sokol
Přemyslovice "B" - TJ Smržice,
Sokol Vícov - Sokol Čechy pod
Kosířem, FC Výšovice - FC Kostelec na Hané "B", TJ Horní Štěpánov - TJ Pavlovice u Kojetína,
TJ Jiskra Brodek u Konice - TJ
Sokol Tištín

IV. třída OFS Prostějovska
skupina A
3.kolo - 23.08.2009 16:30 (neděle)
TJ Krumsín - TJ Sokol Kladky,
Sokol Otaslavice "B" - Sokol
KFSO 1.B třída skupina A
Rozstání, TJ Haná PV B 3. kolo 23.08.2009 16:30
TJ Sokol Zdětín B, FC Ptení -TJ
Hustopeče - Kostelec, Vrahovi- Sokol Drahany
ce - Nezamyslice, Vrchoslavice
- Býškovice, Lutín - Haná Pro- IV. třída OFS Prostějovska
stějov, Hor. Moštěnice - skupina B
Všechovice, Pivín - Újezdec, 3.kolo - 23.08.2009 16:30 (neděRadslavice Tovačov
le)
TJ Želeč -TJ Sokol Brodek u ProII. třída OFS Prostějovska
stějova B, TJ Sokol Tvorovice 3.kolo - 23.08.2009 16:30 (neděle) TJ Sokol Ivaň, FK Němčice nad
Sokol Bedihošť -TJ Sokol Držovi- Hanou "B" -TJ Biskupice, TJ Soce, TJ Sokol Brodek u Prostějova - kol Vrahovice B - FC Hrubčice

17. srpna 2009
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Vznikl nový oddíl boxu a má již téměř 40 členů
Chceme vychovávat osobnosti, říká Břetislav Spáčil
Prostějov se stává městem boxu zaslíbeným - v hanácké
metropoli vznikla během posledních několika let již třetí
skupina lidí věnujících se tomuto sportu. O motivech založení nového oddílu s názvem Oddíl Boxu Prostějov a
jeho cílech jsme hovořili s vedoucím oddílu a jedním z jeho
trenérů Břetislavem Spáčilem.
Co vás vedlo k založení nového
boxerského oddílu v Prostějově?
Prostějov má v boxu dlouholetou
tradici a sportovní příznivci vědí,
že zde máme již dva stabilní boxerské kluby, kdy jeden je přímo
zaměřen především na reprezentaci města a možná nemá ve

svých cílech a možnostech toliko
se věnovat výchově mládeže.
Naopak v našem případě je hlavním cílem právě výchova mladých lidí a ne nutně vrcholových
sportovců. V dnešní době počítačů, internetu a televize mají totiž
mladí lidé problém s navazováním mezilidských vztahů a
parta, která se kolem tohoto sportu vytváří, jim dá pocit, že někam
patří. Navíc box umožňuje zlepšit fyzickou kondici a představuje způsob, jak zapracovat na
sebekázni a posílit i sebevědomí.
Navíc nezapomínejme, že v zemi
vzniku boxu, v Anglii se o něm
často mluví jako o sportu gentlemanů. A to je přesně směr, kterým chceme jít – vychovávat
mladé a silné osobnosti, nezávis-

le na tom, zda se z našich členů
stanou vrcholní sportovci či box
pro ně zůstane jen koníčkem. I
proto můžeme velmi dobře existovat vedle již stávajících dvou
oddílů boxu, máme s nimi totiž
velmi dobré vztahy a rozumíme
jejich potřebám a cílům.
Jak vypadá skladba vašich členů? A kolik jich absolvuje přípravu?
Z celkového počtu necelých čtyř
desítek členů jsou zhruba dvě
třetiny žáky prostějovských základních a středních škol a zbytek tvoří dospělí lidé starší dvaceti let. V ringu zatím nastupuje
11 z našich členů, protože podle
pravidel České boxerské asociace (ČBA) mohou soutěžit jen

boxeři s již absolvovaným šestiměsíčním tréninkem a základním výcvikem. Naši cvičenci se
účastní oblastních soutěží a jejich soupeři jsou sportovci především z Dukly Olomouc, Sokola Kroměříž, Sokola Svatobořice a Spartaku Jablůnka. Přitom
chci zdůraznit, že naší filozofií v
přípravě je i návrat k ideálům antiky, tedy nejen posilování těla,
ale především duchovní kázně a
sebevědomí. Jsme přesvědčeni,
že box není jen o fyzické zdatnosti a v ringu nemusí vítězit
pouze ten s většími svaly a větší
silou. Tak tomu je i v obyčejném
životě. I proto nás v případě našich cvičenců nezajímají jen jejich sportovní výsledky, ale i jejich chování mimo tělocvičnu a

Snímek z prázdninového tréninku. Zleva vedoucí oddílu boxu Břetislav Spáčil, metodický vedoucí Ondrej
Jestrebský, nadějní mladí boxeři David Tomášek a Pavel Novák.
třeba i výsledky ve škole. Jak
jsou naše tréninky přijatelné pro
širokou veřejnost, potvrzuje

Ondřej Tkadlec třetí v první etapě - O lepší umístění ho připravil pád

Ondra Tkadlec na třetím místě za vítězným Francesco Rosou z Itálie a druhým Martiinem Degreve z Belgie na I. etapě ASVO Radjugendtour

Ve dnech 10.8 - 14.8. se uskutečnil prestižní mezinárodní cyklistický závod v sousedním Rakousku, ASVO Radjugendtour.
Jedná se o velmi dobře obsazený etapový
závod, který letos přilákal cyklisty z 16 zemí Evropy. Závodu se účastní cyklisté v
kategorii do 17 let. SKC Prostějov mělo v
letošním ročníku také svého zástupce, v reprezentačním dresu České rep. se představil Ondřej Tkadlec. V loňském roce se podařilo závodníkovi našeho centra Janu Kadůchovi jako prvnímu z českých závodníků na tomto závodě získat etapové prvenství.
Ondřej Tkadlec patřil od prologu závodu k
nejaktivnějším jezdcům naší výpravy a po
slušném výsledku z prologu závodu, kde
dojel nejlíp z českých závodníků na 25.
místě, se výrazně prosadil v první etapě.
První etapa měřila 75 km a o vítězství se
rozhodovalo v hromadném spurtu, kde se
podařilo Ondrovi vybojovat třetí místo. V

Pozvánka na Grand Prix Prostějov
Memoriál Otmara Malečka
Tak jako v loňském roce byl
i letos tento závod zařazen
do kategorie evropského poháru, ve kterém mohou
závodníci získat důležité body potřebné pro nominaci
na ME a MS.
Jedná se o největší cyklistické
dráhové závody v ČR. Účast
přislíbili cyklisté z Maďarska,
Polska, Rakouska, Slovinska,
jednání probíhají s německými cyklisty. Startovat bude
samozřejmě kompletní česká
špička včetně mistra světa
Aloise Kaňkovského i čerstvých medailistů z letošního
MS v závodě dvojic Bláhy s
Hochmanem.
Na pořádání této velké akce se
podílí hned několik subjektů a
jednotlivců, pan Richard
Šmída se svým klubem Ricardo Reacing Team, Dukla Praha včele s jejím hlavním
trenérem Josefem Kratinou,
který je zároveň trenérem
dráhové reprezentace ČR,
SKC Prostějov, Č.O.K.C. Prostějov, paní Zuzana Malečko-

vá atd. Nelze zapomenout na
velkou podporu představitelů
Olomouckého kraje a města
Prostějova, bez jejichž podpory by nebylo možno tuto akci
v tomto rozsahu uspořádat.
Všichni pořadatelé vynakládají velké úsilí, aby tato
vzpomínka na našeho odchovance, kamaráda a vynikajícího cyklistu – mnohonásobného reprezentanta ČR
byla co nejlepší.
Vše nasvědčuje tomu, že se
bude jednat o nejkvalitnější
ročník v jeho historii.
Pořadatelé připravují zajímavý doprovodný program, např. seskok výsadkářů, vystoupení tanečních skupin, budou
zde vystavovat své zboží
výrobci cyklisticklého materiálu atd.
Svou účast přislíbili významní sportovci let minulých a nejen ze světa cyklistiky.
Programem bude jako každoročně provázet Robert Bakalář, populární komentátor
všech cyklistických akcí na

Eurosportu.
O významu těchto závodů
svědčí rovněž fakt, že UCI na
tuto akci delegovala jako
hlavního rozhodčího pana
Paula Wadsona ze Severního
Irska a šestici nejlepších českých rozhodčích v čele s
JUDr. Janoutem (rozhodoval
legendární Tour de France),
Richarda Kratochvíla atd.
Vstupné je dobrovolné a celý
výtěžek z této akce bude jako
každoročně věnován oddělení
onkologie Fakultní nemocnice v Olomouci, kde se Ota
Maleček léčil.
V sobotu a v neděli 28.8. a
29.8. bude na našem velodromu probíhat český pohár
mládeže.
Atrakcí sobotního programu
pak bude MČR mužů v keirinu (první rozjížďky od 15.30
hod.), což je opravdu atraktivní podívaná.
Srdečně zveme všechny příznivce špičkové cyklistiky na
rekonstruovaný prostějovský
velodrom.
-pez-

PROGRAM Grand Prix Prostějov - Memoriál Otmara Malečka 2009
datum konání: 28.8. 2009 (pátek)
Začátek odpoledního programu 14.00 hod.
•
•
•
•
•
•
•
•

Žáci,kadetky + žačky – prvenství na pásce (8 kol)
Kadeti – scratch (15 kol)
Junioři – vylučovací závod
Žáci,kadetky + žačky – bodovací závod (15 kol á 3)
Kadeti – bodovací závod (24 kol á 3)
Ženy – rozj. stih. závodu
Junioři – bodovací závod (40 kol á 5)
Ženy + juniorky – Bodovací závod (30 kol á 3)

Začátek večerního programu 17.00 hod.
• 17.00 – Muži – představení závodníků, vylučovací závod dvojic, vyhlášení vítězné dvojice + čestné kolo
• 17.30 – Muži – Keirin
• 17.45 – Ženy + juniorky – stíhací závod jednotlivkyň na 3 km, jízda o 1.-2. místo, vyhlášení vítězek
+ čestné kolo
• 17.50 – Muži – bodovací závod – všichni závodníci, vyhlášení vítěze + čestné kolo
• 18.00 – Muži – Keirin, vyhlášení vítěze + čestné kolo
• 19.00 – Muži – bodovací závod dvojic, vyhlášení vítězů dvojic + čestné kolo
Vyhlášení vítězů Memoriálu Otmara Malečka
Předpokládaný konec 20.00 hod.

dalších etapách, které měly výrazně kopcovitější reliéf, se již na stupně vítězů nedostal, ale stále si udržoval velmi slušnou
pozici poblíž první dvacítky v průběžném
hodnocení. Z českých závodníků se lépe
vedlo již jen Michaelovi Vakočovi, který v
celkovém hodnocení závod dokončil na
hezkém 16. místě. V poslední etapě však
Ondru postihla smůla, respektive pád celé
skupiny závodníků, po němž se k němu
servisní automobil dostal až po deseti minutách a v této situaci již veškeré naděje na
dobré umístění vzaly za své. Ondra etapu
dokončil na 112. místě a v celkovém hodnocení se tak propadl až na 64. místo.
Celkově však můžeme hodnotit vystoupení Ondry Tkadlece na letošním ročníku
Radjugendtour pozitivně. O celkové slušné umístění přišel až díky pádu v poslední etapě a 3. místo, které obsadil v první
etapě, je také velmi hezkým úspěchem.
-pez-

skutečnost, že si mezi nás našly
cestu i ženy.
Kde máte své zázemí?
Trénujeme v prostorách Sportcentra, jehož podpory si moc ceníme. Rád bych jmenoval především pana ředitele Ivana Nedvěda a našeho metodického vedoucího Ondreje Jestrebského, kteří
nám pomáhají především s materiálním zázemím a poskytnutím
tělocvičny. Ta se nachází přímo v
centru města na Vápenici. To
oceňují jak děti, tak rodiče. Začátkem nového školního roku chceme dát o sobě vědět pozvánkou
do našich řad dalším mladým
sportovcům.
Rádi však uvítáme i ty příznivce
boxu, kteří nemají již ambici
soutěžit v utkáních, ale chtějí pracovat na svém tělesném i duševním rozvoji. Případným zájemců
rád poskytnu informace o trénincích na svém telefonním čísle
777 819 272. Nicméně pro následující období jsme si vytkli i další
významný cíl - chceme se také
začít stavět na vlastní nohy v podobě vybavení, výzbroje a vý-

stroje boxerů tak, aby finanční zátěž neležela pouze na
rodičích. V tomto ohledu samozřejmě uvítáme jakoukoliv pomoc ze strany případných sponzorů nebo města.
Na co se u svých členů v přípravě nejvíce zaměřujete?
Jak již jsem naznačil, tak rozhodně pro nás není důležitá jen
fyzická připravenost našich cvičenců, ale také „vyztužení“ osobního charakteru a sebevědomí u
těch, kteří to potřebují. Naopak
borce, kteří jsou sebevědomí až
příliš, chceme motivovat, aby dovednosti a zkušenosti z tréninku
nezneužívali a stali se příkladem
správného chování. Již několikrát se nám od ředitelů základních
škol dostalo pochvaly za naše
členy, že se zastali svých slabších
spolužáků při šikaně. Další chlapec se vymanil z role třídního
otloukánka a obětního beránka.
Naši trenéři mají radost z těchto
činů, že se nezlepšuje pouze chování našich boxerů ve škole, ale u
některých i jejich studijní výsledky. A o to nám jde také.
-pez-

