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DOVOLENÁ. Kde si užívali radní? Opilec týral hada
M. Pišťák: "Nebylo nic, nejšťastnější jsem doma."

Prostějovští radní
strávili svoji dovolenou rozdílně. Například
místostarosta Uchytil se
svojí paní dbali v Itálii úzkostlivě na "pitný režim".
Období dovolených pomalu
končí a každý z nás se pomalu
ale jistě vracíme do reality. Co si
budeme povídat, nikomu z nás
se nechce, ale co už naděláte.
Jak a kde si užívali dovolenou
jsme se minulý týden přeptali i
některých našich konšelů. Jejich
zpovědi byly celkem zajímavé.
Dva týdny klidu si s rodinou naordinoval místostarosta Vlastimil
Uchytil ve druhé polovině července. "Byli jsme v Itálii a dovolenou jsme si rozdělili na dvě
části. Týden jsme strávili na lodi,
ale nikoliv na té, na které strávil
dovolenou pan Topolánek! S
podstatně menší pronajatou lo-

dičkou jsme cestovali po kanálech okolo Benátek. Navštívili
jsme hodně kulturních památek a
jelikož jsme měli s sebou i kola,
tak cyklosturistika patřila do denního seznamu naší dovolené. A
co bych zapíral, denně jsme si
také vychutnávali s manželkou
lahodná italská vínečka. Druhý
týden jsme vegetovali na západním pobřeží Itálie," prozradil nám
místostarosta Uchytil. Podle jeho
slov ho letošní dovolená stála s
manželkou a dvěma dcerami celkem přes šedesát tisíc korun.
Na dvě části měl letošní dovolenou rozdělenu i starosta Jan
Tesař.
(Dokončení na str. 2)

RAZIE v Ospělově: Konopí zabaveno!
Pěstitel se bouří, žaluje státního zástupce i policii
Tak to je síla! Téměř osm set
rostlin konopí zabavila policie
minulý týden na zahradě chalupy v Ospělově na Prostějovsku. Pěstitel, kterému nyní
hrozí až pět let vězení, se hájí
tím, že rostliny měl na léčebné
účely a výzkum.
„Na základě povolení soudu policisté provedli domovní prohlídku a prohlídku pozemků v
obci Ospělov. Zjistili, že na zahradě u rodinného domu majitel
pěstuje větší množství konopí.

Při zásahu zabavili necelých osm
set kusů rostlin na ploše přibližně
osmdesát metrů čtverečních. V
domě kriminalisté našli další
značné množství již zpracovaného materiálu,„ uvedla mluvčí
prostějovské policie Alena Nedělníková. Majitel objektu
Dušan Dvořák proti zásahu
strážců pořádku ostře protestuje.
„Policisty jsem před zahájením
akce informoval, že konají v rozporu s nálezem Ústavního soudu
a v rozporu s rozhodnutím Nej-

vyššího soudu, protože pěstování
konopí samo o sobě není trestným činem,„ prohlásil Dvořák.
Na státního zástupce z Prostějova, který celou akci schválil,
podal podnět pro zneužití pravomoci veřejného činitele.
Manželé Dvořákovi konopí využívají například pro svou Konopnou apatyku, kterou otevřeli
zhruba před měsícem a která již
má svého prvního oficiálního pacienta s receptem od lékaře.
(Dokončení na str. 2)

Hroznýš královský uhynul

Dostat toho chlapa do
rukou, patřilo by mu pořádně napráskat! Jak
jinak komentovat čin
opilého flamendra z minulého týdne, kdy čtyřicetiletý muž utýral k
smrti vzácného hada. Ani
rychlý zásah strážníků
městské policie bohužel
nepomohl.
"Ve dvě hodiny odpoledne
byla přijata žádost od operačního důstojníka Policie
ČR o vyslání hlídky na
ulici Svatoplukova s tím,
že neznámý muž děsí občany hadem o délce dvou
metrů. Strážníci dotyčného
nalezli na Janáčkově náměstí poblíž autobusového
nádraží spolu s dalšími
bezdomovci. Chlapíka s
hadem upozornili na jeho
nevhodné chování vůči
kolemjdoucím. Navíc viditelně opilý muž s plazem
zacházel velice nešetrně až
trýznivě," sdělila nám Jana
Adámková z Městské policie v Prostějově. Hlídka
muže vyzvala k prokázání
totožnosti. Na to nereagoval a neustále si s hroznýšem pohazoval po zemi. Po Strážník František Matoušek se snažil vzácopětovné výzvě strážníků ného hada zachránit, bohužel se mu to nese sdělením, že bude před- podařilo.

veden na Policii ČR, zareagoval muž agresivně.
"Muž se rozešel proti
hlídce se slovy „Adélko
nažer se„ a pokusil se zvířetem jednoho se strážníků
udeřit. Následně tak byly
proti útočníkovi použity
donucovací prostředky.
Skončil v poutech. Byl převezen na služebnu Policie
ČR a poté skončil na Záchytné stanici v Olomouci.
Nadýchal totiž přes tři promile alkoholu," podotkla
Jana Adámková. Dvoumetrový Hroznýš královský byl převezen na
služebnu městské policie,
kde se ho strážníci snažili
zachránit.
"Druhá autohlídka přemístila hada na veterinární
ošetřovnu, aby se zjistilo,
zda zvíře není zraněné a
bude schopné transportu do
ZOO. K tomu ovšem nedošlo. Hroznýš královský
totiž mezitím bohužel uhynul," konstatovala Jana
Adámková.
Čtyřicetiletý muž z Prostějova je tedy podezřelý ze
spáchání několika trestných
činů. Celou událost převzala k dalšímu šetření Policie ČR.
-mik-

To je ale MACEK!
Šťastný rybář daroval rybě svobodu
Kapitální úlovek se podařil
chytit ve středu 19. srpna v
deset hodin večer Milanu Zedníčkovi z Čechovic. Na rybníce v Čehovicích, když si šel
odpočinout k vodě, netušil, jaké
překvapení ho večer čeká. Po
těžkém půlhodinovém vysilujícím boji totiž zdolal kapitálního

tolstolobika v délce 113 centimetrů a o váze 25 kilogramů.
Obrovskou radost rybáře z tak
trofejní ryby nepokazil ani fakt,
že mu ryba při podebírání polámala podběrák. Po pečlivém
změření a zdokumentování se
Milan Zedníček rozhodl darovat této trofejní rybě svobodu

aby mohla v budoucnu potěšit
dalšího rybáře. "Jsem totiž již
delší dobou zastáncem metody
lovu CHYŤ A PUSŤ," komentoval to slovy zkušený rybář.
Tímto šťastnému lovci gratulujeme k jeho úlovku a přejeme
mu mnoho dalšího rybářského
štěstí.
-mik-

Milan Zedníček se z kapitálního úlovku těšil jen pár
minut.Pak obřího tolstolobika pustil zpátky na svobodu.

24. srpna 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Cyklista byl namol
Po patnácté hodině si autohlídka povšimla cyklisty, který jízdou ohrožoval nejen svoji bezpečnost, ale i okolí. Nebyl
schopen udržet přímý směr jízdy a neustále kličkoval. Některá vozidla byla nucena zastavit,
aby nedošlo ke střetu. Následně ho strážníci dostihli. Dvaapadesátiletý muž uvedl, že po
práci si dal tři jedenáctistupňová piva a dva rumy. Dodal:
"možná se trochu motám„. Dechová zkouška na alkohol byla
u něj pozitivní, výsledek ukázal 3,17 promile. Po osmi minutách přístroj ukázal 3,10 promile. Pro podezření ze spáchání dopravního přestupku byla
věc předána správnímu orgánu. Přestupci hrozí pokuta ve
výši od 25 do 50 tisíc korun.

Majitelka bytu málem vyletěla do luftu!
Hořelo také ve firmě Mubea, zasahovat museli hasiči
V poslední době mají prostějovští hasiči o práci postaráno.
V souvislosti se žňovými pracemi jen v srpnu vyjížděli
hasit požáry stohů, strnišť či
suchých travnatých porostů
celkem v šestnácti případech.
V minulém období je ale zaměstnaly také dva požáry
přímo v Prostějově. V jednom
případě šlo majitelce bytu o
holý život.
"V domě v Miličově ulici byl

nahlášen únik plynu a následný
požár. Jak se později zjistilo,
plyn unikal vinou únavy materiálu ze zaslepeného potrubí v
koupelně. Od plamene z karmy
pak vznikl požár, naštěstí ale nebyla koncentrace plynu tak
velká, že by došlo k výbuchu.
Majitelka bytu ale měla velké
štěstí," uvedl Josef Nedělník,
vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru v Prostějově.
Jak dodal, žena sice cítila zá-

pach plynu i následný kouř, ale
myslela si, že někdo pálí něco
venku na ulici. Jakmile poznala,
že oheň řádí přímo v její koupelně, požár uhasila vlastními
silami vodou. Poté pro jistotu
přivolala hasiče. Škodu na majetku vyčíslila na 30 tisíc korun.
K požáru došlo i v prostějovské
firmě Mubea v průmyslové
zóně. "Ten vznikl v cyklonu pro
odsávání kovového prachu z
prostoru napěťového tryskače.

Hořely papírové filtry a kovový
prach. Tyto filtry jsme po příjezdu naší jednotky nechaly vyhořet, hasit je nemělo význam.
Pokud bychom kovový prach
polili vodou, ztvrdnul by a zničil celé zařízení za miliony
korun. Po vyhoření byly zbytky
filtrů demontovány a vyvezeny
ven z tovární haly, kde byly dohašeny. Škoda byla majitelem
vyčíslena na 200 tisíc korun,"
řekl Josef Nedělník.
-mik-

Nešťastná láska
Osobní problémy řešila mladá
žena svérázným způsobem.
Devětadvacetiletý muž se časně ráno obrátil na linku 156.
Uvedl, že jeho kamarádka leží
na kolejích a on si s ní neví rady. Strážníci dvaadvacetileté
ženě domluvili, načež kolejiště
opustila. Toto jednání vysvětlila svojí nešťastnou láskou. Za
chvíli na to dorazil její přítel.
Vše si ujasnili a usmířili se. Jelikož stav dívky nevyžadoval
lékařské ošetření a mladík se jí
ujal, nebylo zapotřebí provádět
další úkony.

Dobrá spolupráce
O půl desáté přišel na služebnu
Městské policie policista ČR a
požádal o spolupráci při pátrání po dvou mužích bez domova, kteří žijí na území města
Prostějova. Ani ne za hodinku
našli strážníci v oblasti hlavního nádraží jednu z hledaných
osob. Přibližně za dalších šedesát minut se totéž podařilo policistům. Pátrání po osmadvacetiletém i devětadvacetiletém
muži bylo zrušeno.

Kuna na hřbitově
V poledne zaměstnanec hřbitova telefonicky oznámil v objektu nalezení kuny. Strážníci
pomocí odchytových pomůcek přemístili zavřené zvíře z
místnosti, kde je toaleta, do
plastové přepravní klece. Po
dohodě bylo zvířátko předáno
pracovníkovi ze stanice handicapovaných zvířat v Němčicích nad Hanou.

Vrchol neopatrnosti!
Nedbalost se nemusí vyplatit.
Při kontrole parkovišť v centru
města hlídka zjistila u jednoho
vozidla otevřené zadní okénko
a na sedadle ležela dámská kabelka a další doklady. Strážníci
se v daném prostoru pohybovali dalších třicet minut. Po této době se k automobilu dostavila třiatřicetiletá majitelka.
Byla upozorněna na neopatrné
chování! Tímto opět připomínáme spoluobčanům - Dávejte
si pozor na své věci! Vždyť takovýmto jednáním pouze
usnadňujete práci zlodějům.

Útěk se mu nezdařil
Po osmnácté hodině bylo na
linku 156 sděleno slovní napadání u bufetu na Okružní ulici a
to mezi obsluhou provozovny
a mladíkem. Vyslaní strážníci
vyjeli na místo, kde již událost
řešila hlídka Policie ČR. Podezřelého policisté nezastihli.
Před jejich příjezdem stačil
utéci. Posléze se strážníkům
pětadvacetiletého výtržníka
podařilo nalézt a předat Policii
ČR k dalšímu šetření.

Nactiutrhání
„Přece mě nechcete urazit,“ hodil lhostejně číšník zpátky drobnou minci zákazníkovi. No ne
snad, že by byl taková poctivka,
spíš mu tuzér v takové výši nestál ani za to, aby ho přijal. A navíc se tím vůbec netajil. No pravda, nechávat tringelt pinglovi je
takovou nějakou národní kulturou, ovšemže jsou povolání, která by si to zasloužila neoddiskutovatelně víc a ono kde nic, tu
nic. Možná by v onom podniku
mohli mít v ceníku uvedenu také
adekvátní cenu tuzérů. A byl by
klid.

Servis
Na zvláštní kastlík, označený jako místo pro odkládání použitých ponožek, můžou zákazníci
narazit v jednom prostějovském

Vyvraceli značky
Hodinu po půlnoci bylo na linku 156 oznámeno vyvracení
dopravních značek v úseku
ulic Sladkovského - Martinákova skupinou šesti osob.
Hlídka v uvedené lokalitě zjistila zlomený sloupek s turistickými značkami a dvě vyvrácené dopravní značky. Dle udaného popisu se strážníkům podařilo podezřelé jedince najít.
Oznamovatel byl hlídkou kontaktován. Označil jednoho z
hochů. Celá záležitost byla
předána správnímu orgánu.
Osmnáctiletému mladíkovi
může být udělena pokuta až do
výše 15 000 korun.

Vidìno - Slyšeno
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obchodě se sportovní obuví (a
možná i jindy). Až by to našince
svádělo sem napříště zajít s pytlíkem špinavých fuseklí a v rámci služeb o zákazníka mu bude
vypráno a dost možná i zaštepováno. Kdož ví. Poněkud laxní
označení odkladiště jednorázových ponožek pro zkoušení bot
byt se nemuselo personálu také
vyplatit…

Údernice
„To byl čaj,“ pochvalovala si
konzumentka čajového dryáku
od jistého alchymisty, v němž
byl obsažen mimo jiné patrně ve
víc než stopovém množství doušek marihuany. S účinky jako
kouzelný nápoj druida Panoramixe jí vlil do těla sílu, kterou se
stala nepřemožitelnou. Domácí
práce jí prý šly tak od ruky, jako
nikdy a ještě si při tom zpívala.
No pak že nemůže být všechno
zlé i k něčemu dobré. –MiH-

Řidič zmlátil řidiče!
V koupelně domu v Miličově ulici k výbuchu nedošlo, majitelka měla z pekla štěstí Hasiči zasahovali také při požáru filtrů v odsávači ve firmě Mubea

RAZIE v Ospělově: Konopí zabaveno!
Pěstitel se bouří, žaluje státního zástupce i policii

(Dokončení ze str. 1)
Konopí míchají například s vazelínou a vyrábějí z něj masti a
další léky. Stejně jako loni
Dušan Dvořák o pěstování konopí podle svých slov informoval státní zastupitelství a policii
v nedaleké Konici. „Pěstované
konopí je určené k léčbě a k výzkumu ve spolupráci s Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě

a Palackého univerzitou v Olomouci,“ vysvětlil Dvořák.
Policie ovšem uvedla, že předběžná expertiza odhalila zvýšené množství THC v
rostlinách. Šlo o více než dvě
procenta této halucinogenní
látky, což zákon o návykových
látkách zakazuje. „Ve věci jsme
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z trestného činu

nedovolená výroba a držení
omamných a psychotropních
látek a jedů,“ uvedla mluvčí
policie Nedělníková. U soudu
za to hrozí jeden až pět let vězení.
Prostějovský Večerník krátce
po domovní prohlídce oslovil
Dušana Dvořáka, se kterým
nyní připravuujeme obsáhlý
rozhovor. Tento muž je přesto

přesvědčen, že má pravdu. Při
policejní razii se rostliny snažil
zachránit. „Policisty jsem požádal, ať zhruba tisíc rostlin,
které rostou na našem pozemku, zadokumentují, ale nesklízejí, že není dozrálé a
vznikne nezměrná škoda. Neuposlechli a raději zneužívali
pravomoc veřejného činitele,“
popsal Dvořák.
-mik-

DOVOLENÁ. Kde si užívali radní?
M. Pišťák: "Nebylo nic, nejšťastnější jsem doma."

(Dokončení ze str. 1)
"Hlavní část své dovolené, tedy
asi patnáct dnů, jsem strávil s rodinou už asi jako 40 let předtím
stejně každý rok na Rusavě v
Hostýnských horách. Máme tam
takovou docela primitivní chatu
bez vody, kde se chodíme mýt
ven do potoka a pro vodu na pití
chodíme do vzdálenější studánky. Prostě taková romantická
idylka," usmál se starosta. "Užili
jsme si i cykloturistiky a jelikož
bylo i velmi dobré počasí, dovezli jsme spoustu hub. Těch teď
máme asi na pět let dopředu.
Jednoho rána jsem vyšel z chaty

Èerná kronika
Cigára a alkohol
V obci Čechovice se neznámý
pachatel vloupal do prodejny
potravin a odcizil doposud
přesně nezjištěné množství cigaret různých značek, alkoholických nápojů, alkoholu a dobíjecích kuponů. Škoda způsobená vloupáním bude vyčíslena dodatečně.

Bral i cizí měnu
Neznámý pachatel vnikl do administrativní budovy v areálu
soukromé společnosti na ulici
Kojetínská v Prostějově a v
kanceláři odcizil finanční hotovost v různých měnách. Celková suma činí více jak 190 000
korun.

Peníze z košíku
Neznámý pachatel odcizil poškozené ženě z košíku jízdního
kola dámskou kabelku s finanční hotovostí, svazkem klíčů a osobními doklady. Ke krádeži došlo v prostoru u přechodu pro chodce na ulici Újezd v
Prostějově. Škoda způsobená
krádeží je vyčíslena na 35 000
korun.

Mazda je fuč
V Prostějově na sídlišti Svornosti se neznámý pachatel
zmocnil zaparkovaného vozid-

a šlápl jsem přímo na praváka,"
dodal zasněně Jan Tesař. Ještě
předtím ale v červnu starosta s
rodinou strávil týden u moře na
Sardinii. Podle jeho slov za tuto
zahraniční dovolenou zaplatil
zhruba 25 tisíc korun za osobu.
Naopak s dotazem na příjemnou
dovolenou jsme narazili u místostarosty Miroslava Pišťáka. A
musíme podotknout, že tradičně
jako každý rok. Miroslav Pišťák
je totiž znám tím, že pokud si už
snad dovolenou někdy vezme,
do žádných vzdálených destinací moc nejezdí. A kromě toho,
snad nám to pan místostarosta

odpustí, je až přílišný vorkoholik, takže práce je mu přednější.
"Moje odpověď je naprosto jednoduchá. Já jsem letos neopustil
město Prostějov! V tomto roce
mám navíc trošku zkomplikovanou situaci tím, že mám trochu
jiné starosti než dovolenou. Vím,
že bych měl z města aspoň na
čtrnáct dní vypadnout. Přemýšlím ale, že si zaplatím lázně nepříliš daleko od Prostějova,
abych aspoň trošičku využil
toho, že mám nárok na nějakou
dovolenou. V tomto okamžiku
ale nedokážu odhadnout, kdy se
mi to podaří," uvedl pro Večer-

ník Miroslav Pišťák. "Proboha
ale nechci, aby to vyznělo tak, že
jsem tady nenahraditelný a
pořád tak dřepím na radnici. Tak
to není, ale já prostě po nějakých
cestách do zahraničí k moři nebo
na nějaké vzdálené ostrovy
vůbec netoužím. Nejšťastnější
jsem doma," uzavřel téma okolo
dovolených Miroslav Pišťák.
Ještě jsme se chtěli přeptat na
dovolenou místostarostů Aleny
Raškové a Pavla Drmoly. Ti se
však mají v tuto chvíli nejlépe.
Alena Rašková je s rodinou na
Kypru a Pavel Drmola taktéž s
rodinou v Turecku.
-mik-

la Mazda 6 modré metalízy a
odjel s ním neznámo kam. Majitel škodu odhaduje na 700
000 korun.

škozeného a finanční hotovostí. Z palubní desky poté odcizil
navigaci. Vloupáním způsobil
škodu za více jak 40 000 korun.
Vozidlo bylo odstavené před
obchodním domem na ulici
Konečná v Držovicích.

škoda 7 000 korun. Vozidlo bylo odstavené na nájezdové komunikaci před obchodním domem na ulici Okružní v Prostějově.

Rozbil obrazovku
Neznámý pachatel v prostorách baru na ulici Tyršova v
Kostelci na Hané rozbil dotykově ovládanou obrazovku nevýherního automatu. Způsobil
tak škodu nejméně 12 000 korun.

Dokumenty i košile
Neznámý pachatel se na ulici
Letecká v Prostějově vloupal
do kabiny nákladního vozidla
Renault a odcizil plastovou
složku s dokumenty. Dále pak z
vozidla odcizil pánskou koženou bundu, rifle a košili. Škodu
poškozený vyčíslil na 7 000 korun.

Straka v kadeřnictví
Doposud neznámý pachatel se
vloupal do provozovny kadeřnictví na ulici Vodní v Prostějově a odcizil hifi věž a bezdrátový telefon. Vloupáním a krádeží věcí způsobil škodu 5 000
korun.

Vzal i navigaci
Neznámý pachatel se vloupal
do dodávkového vozidla Peugeot Boxer a z prostoru mezi
sedadly odcizil látkovou ledvinku s osobními doklady po-

Okraden při opravě
Policisté vyšetřují krádež tašky
s doklady a finanční hotovostí,
ke které došlo na rychlostní komunikaci naproti hřbitova v
Prostějově ve směru na Olomouc. Poškozený zde odstavil
své vozidlo a vyměňoval poškozenou pneumatiku. Na zadním sedadle měl přitom volně
odloženou tašku s osobními
doklady a finanční hotovostí.
Neznámý pachatel vnikl do auta a tašku odcizil. Poškozený
škodu vyčíslil na 15 500 korun.

Sebral dřevo
Policisté vyšetřují krádež 6 kubíků dřevní hmoty. Jednalo se o
9 kusů smrku a 1 kus modřínu,
které neznámý pachatel odcizil
v lese v katastrálním území obce Skřípov. Společnosti Lesy
ČR vznikla škoda 7 800 korun.

Nepáral se s tím
Neznámý pachatel se vloupal
do nákladního vozidla a to tak,
že rozbil skleněnou výplň okna
pravých dveří. Z vozidla odcizil DVD přehrávač a doklady.
Vloupáním vznikla majiteli

Vykopl dveře
Neznámý pachatel se vloupal
do kanceláře společnosti sídlící
v Prostějově na Poděbradově
náměstí. Vykopl vstupní dveře
do kanceláře informací a odstřihl přívodní kabel od LCD
monitoru, který následně odcizil. Poškozením dveří a odcizením monitoru byla způsobena
škoda 3 500 korun.

Lehká kořist
Neznámý pachatel odcizil z neuzamčeného vozidla zaparkovaného na parkovišti na ulici
Brněnská v Prostějově peněženku s doklady, platebními
kartami a finanční hotovostí.
Pachatel tak způsobil jedenašedesátiletému muži škodu ve
výši 17 400 korun.

Kamenem do okna
Neznámý pachatel se vloupal
do osobního vozidla značky
Peugeot 106, kdy kamenem
rozbil skleněnou výplň okna
pravých dveří. Z vozidla odcizil autorádio s CD přehrávačem. Vloupáním vznikla majiteli škoda 4 800 korun. Vozidlo
bylo zaparkované na parkovišti v Komenského ulici.

Řidič osobního auta si minulý
týden ostře vyšlápl na šoféra
autobusu. Nelíbilo se mu, že
muž za volantem hromadného
dopravního prostředku vyjel
ostře ze zastávky a málem do
něho naboural.
"Několik málo minut před desátou hodinou dopolední si strážníci
povšimli odstaveného autobusu
na ulici Svatoplukova v blízkosti
křižovatky. Za volantem seděl
zraněný řidič. Měl košili potřísněnou krví a v obličeji podlitiny s
krvácející ranou pod okem," sdělila nám Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.
Dotyčný strážníkům vypověděl,
že jej fyzicky napadl muž řídící
osobní vozidlo. K celému incidentu mělo dojít při vyjíždění au-

tobusu ze zastávky. "Tento počin
se zřejmě útočníkovi nelíbil a jízdou v pravém odbočovacím
pruhu za stálého troubení si vynutil zastavení autobusu. Na semaforu blikl červený signál
„Stůj„. V tomto momentě neurvalec vystoupil z automobilu a
šel přímo k autobusu. Z okénka
hromadného dopravního prostředku se řidič vyklonil s dotazem, co to mělo znamenat. Nato
dostal ránu pěstí. Tímto mu výtržník rozbil brýle a způsobil poranění. Poté nasedl do vozidla a
odjel. Strážníci přivolali sanitku,
která šoféra odvezla na ošetření
do nemocnice. Celou záležitost si
na místě převzala Policie ČR," informovala dále Jana Adámková.
-mik-

Město sužoval neskutečný puch
Určitě jste si toho minulý týden
všichni povšimli. Toto prostě
nešlo přehlédnout, tedy lépe řečeno necítit. Celý Prostějov totiž
z kraje týdne sužoval neskutečný zápach, který se linul z okolních polí. Celou záležitost, ač se
to může zdát úsměvné, prošetřovali strážníci městské policie.
"Nevalná vůně obtěžovala okolí
Žešova a samozřejmě i blízkého
Prostějova několik dní. Na linku
156 byl dokonce nahlášen silný
zápach z polí, který je cítit celý
den. Následně bylo vypátráno,
že jde o vyvážení slepičího trusu, o čemž je informován Odbor

životního prostředí. Technologický postup stanovuje, že do 48
hodin musí být toto hnojivo zaoráno, což se ovšem v tomto případě nestalo. Většinou toto zemědělci provádí okamžitě za
strojem, který rozmetá látku po
poli. Z časového důvodu ovšem
minulý týden zemědělci na polích u Žešova nestihli zaorat celý
lán, ale jen 60 procent. Po zásahu strážníků bylo zaorávání
ukončeno celé. Z hlediska zákona nebylo ale žádné pochybení
zjištěno," uvedla Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.
-mik-

Staříka přepadli a okradli
Pro pouhé tři stovky přepadli
dva vagabundi ve Svatoplukově ulici bezmála osmdesátiletého muže. Po fyzickém napadení ho obrali o jediné peníze a
utekli.
"Dva neznámí pachatelé přistoupili ve večerních hodinách k
poškozenému osmasedmdesátiletému muži a žádali po něm peníze. Když poškozený odmítl
peníze vydat, uhodil ho jeden z
pachatelů až upadl na zem. Poté
odcizili jeho látkovou tašku s

věcmi. Poškozený byl lehce zraněn a ošetřen v nemocnici. K napadení došlo na ulici Svatoplukova v Prostějově. Pachatelé
způsobili poškozenému škodu
za 330 korun," uvedla Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Přestože lotři okradli staříka
"pouze" o tři stovky, za trestný
čin loupežného přepadení jim u
soudu hrozí až desetiletý trest
vězením. Samozřejmě v případě
jejich dopadení.
-mik-

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

Nejsou jiz mezi námi...
Jan Špičák 1924 Prostějov
Marie Špilková 1924 Smržice
František Mlčoch 1922 Určice
Jana Jurková 1934
Čechy pod Kosířem
Vladimír Vylíčil 1952 Prostějov
Silvestra Valášková 1928Prostějov
Květoslava Spíchalová 1926
Prostějov

Růžena Kuchařová 1921Prostějov
Ivana Pokorná 1958 Prostějov
Jana Nováková 1953 Prostějov
Josef Černý 1924
Bedihošť
Jindra Dostálová 1925Prostějov
Jaroslav Batelka 1944 Prostějov
Věra Filová 1942 Prostějov
Ladislav Páleník 1946 Prostějov

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 24. srpna 2009
Jaroslav Fajks 1934 Prostějov 10.40 Obřadní síň Prostějov
Emilie Páclová 1920 Mostkovice 11.20 Obřadní síň Prostějov
Marie Smékalová 1934 Bedihošť 12.00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 25. srpna 2009
PhMr. Zdeněk Švalbe 1935 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 26. srpna 2009
Jiřina Boučková 1939 Prostějov 10.00 Obřadní síň Mlýnská
Emilie Nedomová 1943 Prostějov 10.00 kostel C+M Prostějov
Jiřina Vysloužilová 1923 Prostějov 10.00 kostel P+P Prostějov
Pátek 28. srpna 2009
Zdeňka Navrátilová 1942 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Zacpalová 1921 Kralice na Hané 12.40 Obřadní síň Prostějov

24. srpna 2009

JACKSON řádí v redakci
Pořád se nám plete do práce!
Před několika týdny jsme
čtenáře seznámili s přírůstkem naší redakce. Malý kocourek, kterého jsme dostali
v den úmrtí slavného zpěváka Michaela Jacksona, dostal jméno právě po něm.
Ovšem za těch pár týdnů se
z malého černého klubíčka
vyvinulo pořádné šídlo, které
ani jednomu z nás nedá
pokoj. A že je to skutečný
raubíř, o tom svědčí škody,
které už stačil napáchat.
Roztrhané noviny, rozcupované květiny a vyházená
hlína z květináčů, rozkousané
tiskové zprávy z radnice,
oslintané důležité dokumenty
či rozžvýkané šňůry od po- Černému mazlíčkovi je nejlépe u naší slečny asistentky. Korektury inčítačů. To je jen chabý výčet zerce se bez něho neobejdou...
toho, s čím se denně musíme
potýkat. Našemu miláčkovi
ovšem občasný křik členů
naší redakce pranic nevadí. A
bodejť by také ano, když ho
neustále rozmazlujeme šťavnatými masovými dobrotami
všemožných značek a naše
slečna asistentka mu tu a tam
donese i nějakou tu prémii z
domácí kuchyně.
Popravdě řečeno, malý Jackson ale také umí pořádně vzít
za práci. O tom svědčí fakt, že
jeho nejoblíbenější místo je
přímo na stole vedle monitoru
počítače zrovna ve chvíli, kdy
někdo z nás píše článek nebo
se graficky upravují strany A ven, už toho bylo dost! Běž zase chvíli otravovat kolegu -mika-!
našich novin. Anebo na klíně
naší asistentky slečny Káji,
zrovna když sepisuje důležité
dokumenty či vystavuje faktury. Jackson prostě u všeho
chce být a do všeho se nám
plete. Chvílemi to vypadá
roztomile, ovšem když vám
při psaní těsně před uzávěrkou vydání packou stále
klepe do klávesnice a pak na
ní dokonce usne, to je fakt kolikrát k zbláznění. I tak ho
ovšem máme všichni moc
rádi a jeho darebačiny mu
hned odpouštíme. Už se
dávno stal právoplatným čleJacksonovi je nejlépe na našich stolech u počítačů. Chce mít dokonalý
nem redakce Prostějovského
přehled o tom, co se píše...
Večerníku!
-mik-

Zatykače na muže, kteří se vyhýbají vězení
Prostějovská policie vyhlásila
celostátní pátrání po třech mužích, kteří se skrývají před spravedlností. Dva z nich již měli za
spáchání trestných činů nastoupit výkon trestu vězením. Před
nástupem do vězení se však
skrývají na neznámých místech. Strážci zákona při pátrání
po nich spoléhají na osvědčenou
pomoc veřejnosti.
E R N E S T
GÁBOR se narodil 20. září
1970 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v obci
Hrubčice číslo
59 v okrese Prostějov. Na hledaného vydal Okresní soud v Prostějově příkaz k dodání do výkonu
trestu odnětí svobody pro trestný
čin krádeže. Jeho zdánlivé stáří je

Pohledem shora
Pohledem shora

v rozmezí od 30 do 40 let, měří
175 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a hnědočerné vlnité
středně dlouhé a husté vlasy česané dopředu.
JAN HYNEK
se narodil 16.
prosince 1959 a
trvalé bydliště
má hlášeno v obci Bohuslavice
číslo 25 v okrese
Prostějov. Na hledaného vydal
Okresní soud v Prostějově příkaz
k dodání do výkonu trestu odnětí
svobody pro trestný čin zanedbání
povinné výživy. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 50 do 60 let,
měří 165 centimetrů, má hubenou
postavu, pokřivený nos a hnědočerné krátké vlasy. Nosí knír.
PAVEL KÝR se narodil 26. července 1965 a trvalé bydliště má

hlášeno
na
náměstí T. G.
Masaryka číslo
14 v Prostějově.
Na hledaného
vydal Okresní
soud v Olomouci příkaz k zatčení. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 43 do 45 let,
měří 170 centimetrů, má střední
postavu, držení těla nachýlené dopředu, nos zahnutý vpravo, modré
oči a hnědé krátké vlasy.
Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění místa pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení Policie ČR prostřednictvím
bezplatné linky 158 nebo zavolali
přímo Službu kriminální policie a
vyšetřování v Prostějově na tel.
číslo 974 781 326.
-mik-

OKURKOVÁ SEZÓNA

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ěkdo žije kopretinou, někdo je spíš na růže, někdo je hňup vlastní
vinou, někdo za to nemůže… Do své básnické sbírky Okurková sezóna napsal kdysi v 80. letech Jiří Žáček báseň Někdo,
která mi tak nějak utkvěla v paměti dodnes a to, zajisté mnozí pamatují, nebyl tento druh poezie ani zdaleka nějakou povinnou četbou.
Nehledám žádné metafory nebo oslí můstky, jenom jsem léty ani ne možná zmoudřel, jako spíš pochopil, že když se sbírají okurky, tak je to patrně to nejdůležitější období roku,
protože nikde nikdo nic jiného nedělá, nikde nikdo nic nezjistí a pokud máte nějaký problém, tak je nejlepší s ním zajít do okurkových plantáží a nějak se s tím vyrovnat. Většině
lidí přijde přirozené, že touto dobou se prostě někam rozplácnou, a stejně tak jim přijde
zcela přirozené, že jiní je budou obskakovat, činit je šťastnými a spokojenými, ti jiní, kterých se prostě okurková sezóna nijak netýká, kteří radši ani okurky nepěstují, protože by
jim je zničila plíseň a pokud by se už k nějaké úrodě dostali, byli by přerostlé a zhořklé.
Prosím pěkně, važme si těch, kteří na okurkovou sezónu jiných ani ne tak doplácí, jako
spíš si ji nemůžou dovolit kvůli očekávanému komfortu ostatních, nemůžou si jednoduše dát oraz, protože je zrovna pěkně a hodí se jít k vodě, protože pokud si ho dají, musí někdo jiný si ukrojit ze svého volna, aby zaskočil. A je to s podivem, ale i oni chtějí večer
domů, a ačkoliv se sběračům okurek může zdát nepochopitelné, proč uprostřed té nejčilejší kratochvíle chtějí zavřít krám, oni také třeba mají svoje rodiny a nárok na chvilku klidu. Někdo prostě žije kopretinou, někdo je spíš na růže a o tom celá okurková sezóna je.
A taky bychom ji měli aspoň trošku tak chápat.
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Rozkopaný Prostějov. To je hrůza!

Plynaři obsadili centrum, uvedou vše do původního stavu?

Současný obrázek Prostějova. Aby si každý dával pozor, kam šlápne.
Kam se dnes v Prostějově podíváte, tam je to samá díra nebo
vykopaný příkop. Při chůzi si
každý nyní musíme dávat obrovský pozor, abychom nešlápli do nějakého výmolu, kterých
je v současnosti ve městě více
než dost. Město tak za poslední
tři týdny úplně změnilo podobu. Z důvodu totální rekonstrukce plynového vedení se tak
na desítkách míst zakously do
chodníků i silnic bagry. Stavební firmy ovšem podle zákona
musejí po ukončení prací dát
všechno do pořádku a do původního stavu. Podaří se jim to
ale vůbec?
Rozkopané chodníky, silnice i zatravněné plochy můžeme dnes
spatřit v ulicích Vápenice, Rejskova, Kostelecká, Olomoucká a
bůhvíkde ještě. "V Prostějově se v
takovém měřítku kope už asi dva
roky. Jenomže teď se rekonstrukční práce na plynovodním po-

trubí přesunuly do centra města,
takže jsou občanům více na očích.
Nejkritičtější situace je nyní v
Kostelecké ulici, kde kromě
zmíněné rekonstrukce plynu dochází i k masové výstavbě bytových domů. V této lokalitě musejí být řidiči i chodci nejvíce opatrní," konstatoval Vlastimil Uchytil, místostarosta města. "Buďme
ale rádi, že se tak děje, protože
zrovna v Kostelecké ulici připravujeme i my velké změny. Již pracujeme na projektové dokumentaci, která by celou tuto lokalitu
měla zkrášlit. A také vyřešit dopravní situaci a parkování vozidel
po pravé straně ulice směrem na
Kostelec na Hané," dodal Uchytil.
Podle místostarosty Miroslava
Pišťáka však situace s totálně rozkopaným Prostějovem není tak
dramatická a podle jeho slov je
nutné rozsáhlé rekonstrukční
práce na plynovém vedení prostě

vydržet. "Byl jste teď někdy v
Brně? Pak byste si nemohl stěžovat na situaci, která nyní panuje u
nás. Pochopitelně, každá investiční akce či rekonstrukce do určité
míry komplikuje život občanům.
Na druhé straně ale buďme rádi,
že pořád ještě aktivity spojené s finančními investicemi v Prostějově fungují. A to v době, kdy si
čím dál víc stěžujeme na nedostatek peněz," uvedl Miroslav Pišťák. Podle něho bude znesnadněná situace brzy nahrazena.
Lidově řečeno, bude líp. "Chápu,
že některé občany teď štvou různé
zákazy vstupu, uzavřené chodníky, silnice a tak dále. Po ukončení těchto prací se ale v Prostějově nekopne do země v takovém
měřítku třeba dalších šedesát let.
A určitě touto rozsáhlou rekonstrukcí plynovodního řádu dojde
k obrovskému zlepšení infrastruktury v našem městě. A to je
přece věc, na které snad máme

zájem všichni. Takže prosím
občany, aby byli trpěliví a ještě
pár týdnů to vydrželi," dodal místostarosta. Na závěr jsme se ho zeptali, zda je město připraveno podílet se na obnově rozkopaných
chodníků a ulic. I když ze zákona
musejí stavební firmy samy uvést
vše do původního stavu. "To je
tak trochu problém. Při tomto hraje velkou roli to, zda stavební firmy skutečně dodržují předepsanou technologii. Nestačí výkopy
jenom zaházet, musí se zhutnit a
teprve potom pokrýt dlažbou. Jinak při prvním dešti dojde k propadání. Mělo by tedy jít čistě o jejich záležitost. Ale v okamžiku,
kdy by se nepodařilo firmu přinutit dát do původního stavu všechny nynější výkopy a ohrožovalo
by to bezpečnost občanů, jsme
připraveni tuto věc řešit sami. Ale
to jen ve výjimečných případech," uzavřel Miroslav Pišťák.
-mik-

Rozhodnutí o kulturáku už bije na dveře
Který z investorů získá lukrativní pozemek?
Už jen pár týdnů nás dělí od
rozhodnutí prostějovských
radních, kteří lukrativní pozemky v centru města přiklepnou jednomu ze tří zájemců.
Který to bude, o tom nyní diskutuje odborná komise složená
z architektů, památkářů, ekonomů, právníků a stavebních
odborníků. Jakého investora
doporučí, o tom se rozhodne
každým dnem! Pouze znovu
připomínáme, že tři zájemci
chtějí na pozemku mezi kostelem Povýšení svatého Kříže a
Wolkerovou ulicí vybudovat
obří obchodní a společenské
centrum.
"Konečné rozhodnutí skutečně
už bije na dveře, ovšem v této fázi
jednání hovořit o tom, který z investorů uspěl či nikoliv, je ještě
předčasné. Nyní čekáme na stanovisko odborné komise. Samozřejmě se ale může stát, a my
jsme na tuto variantu připraveni,
že ani jeden z návrhů tří investorů nemusí být vybrán. Nikdy
jsme totiž netvrdili, že pozemky
chceme prodat za každou cenu.
Musíme rozhodnout velice

V úterý si připomeneme

oběti OKUPACE
Představitelé města Prostějova
společně se zástupci prostějovské Jednoty Čs. obce legionářské, Okresního výboru
Českého svazu bojovníků za
svobodu, Konfederace politických vězňů, Svazu letců, Sokolské župy prostějovské, prostějovské posádky Armády České
republiky, Policie České republiky a Masarykovy společnosti
Prostějov si v úterý dne 25. srpna
2009 ve 13.00 hodin připomenou 41. výročí tragické události
25. 8. 1968 v Prostějově uctěním
památky zastřelených spoluobčanů. Pietní akt se uskuteční u
pomníčku obětem intervence
vojsk Varšavské smlouvy na
náměstí T. G. Masaryka před budovou radnice.
Zváni jsou také zástupci společenských a sportovních organizací a občané města a regionu.
-mik-

uvážlivě a zodpovědně. Stavba
tak velkého komplexu může
centrum města změnit na dalších
padesát nebo sto let. Musíme být
proto opatrní," řekl Vlastimil
Uchytil, místostarosta města.

Jak dodal, Rada města bude mít
na stole stanovisko odborné komise již v závěru srpna. Začátkem září o něm budou jednat
radní a pokud z toho vzejde vítěz, bude doporučen ke schválení

zastupitelům na jejich listopadové schůzi. Případný prodej lukrativních pozemků v centru
města by měl obohatit městskou
pokladnu o zhruba 50 milionů
korun.
-mik-

Jeden z návrhů investora. Obří obchodní a společenské centrum by se mohlo stát další stavební dominantou Prostějova.

24. srpna 2009

Exekucí přibývá, září plné soudních dražeb

Levně můžete vydražit stovky věcí, také manželskou postel
Exekucí majetku v celé České
republice rapidně přibývá a
nejinak je tomu i v Prostějově.
Dokládá to dlouhý seznam
zářijových soudních dražeb,
které nařídil Okresní soud v
Prostějově. Ty jsou nařízeny
proti povinným Janě Kameníkové z Prostějova, Borisi
Jordakovi z Vranovic, Miroslavu Kroupovi z Prostějova,
Mgr. Antonínu Ošťádalovi ze
Skalky, Vieře Poločajové z
Prostějova, Zuzaně Klučkové
z Prostějova, Miroslavu Sovíkovi z Prostějova, firmě
Aleppo Link System z Prostějova a Janu Burešovi z Prostějova.

Pátek 4. září 2009
Tato dražba se koná v 9.00 hodin v budově exekučního oddělení Okresního soudu v Prostějově na Sídlišti svobody
(bývalý statistický úřad naproti sběrného dvoru). Dražit
se bude mikrovlnná trouba
SENCOR s vyvolávací cenou
100 korun, skříň s posunovacími dveřmi s vyvol. cenou 300
korun, jídelní souprava s vyvol.
cenou 70 korun, hrnky (5 ks) s
vyvol. cenou 20 korun, polička
+ 3 kořenky s vyvol. cenou 20
korun, růženec s vyvol. cenou
10 korun, vázička modrá s vyvol. cenou 10 korun, váza polobrus s vyvol. cenou 30 korun,
skleničky na víno (6 ks) s vyvol.
cenou 10 korun, skleničky na
víno se zlaceným okrajem (6 ks)
s vyvol. cenou 20 korun, vázička zlatá s vyvol. cenou 7 korun,
přátelské hrníčky (2 ks) s vyvol.
cenou 30 korun, skleničky na
likér (6 ks) s vyvol. cenou 10 korun, aroma lampička "cibulák"
(2 ks) s vyvol. cenou 20 korun,
keramický obrázek s vyvol. cenou 15 korun, automatická pra-

čka BECO s vyvol. cenou 200
korun, keramická dózička s vyvol. cenou 5 korun, miska polobrus s vyvol. cenou 50 korun,
obrázky (3 ks) s vyvol. cenou
180 korun, barevný televizor
Orava s vyvol. cenou 100 korun,
obraz s vyvol. cenou 90 korun,
popelníky a vázy z barevného
skla (5 ks) s vyvol. cenou 10 korun za kus, keramická váza s vyvol. cenou 5 korun, kazeta s MG
kazetami s vyvol. cenou 20 korun, živé květiny (5 ks) s vyvol.
cenou 50 korun, keramický popelník s vyvol. cenou 3 koruny,
pokojový teploměr s vyvol. cenou 1 koruna, loutna - bugárka
(3 ks) s vyvol. cenou 200, 250 a
350 korun, obrazy (5 ks) s vyvol. cenou od 300 do 700 korun
za kus, osobní váha s vyvol. cenou 5 korun a krabice s knihami
s vyvol. cenou 50 korun. Prohlídka dražených věcí je možná
pouze v den konání dražby po
dobu registrace dražitelů.

Úterý 8. září 2009
Tato dražba se koná v 9.00 hodin v budově bývalé kotelny
na Sídlišti svobody v Prostějově. Dražit se bude trojdílná
šatní skříň s vyvol. cenou 3 koruny, garnyž (2 ks) s vyvol. cenou 2 koruny, dveře (šíře 1 metr) s vyvol. cenou 10 korun,
věšák šatní + zrcadlo s vyvol.
cenou 3 koruny, police dřevěná
+ dvě kořenky s vyvol. cenou 1
koruna, stůl dřevěný s vyvol. cenou 2 koruny, lednice Calex s
vyvol. cenou 5 korun, rádio Tesla s vyvol. cenou 1 koruny, gauč
s vyvol. cenou 5 korun, bedna s
obrazy, hodinami a dalšími věcmi s vyvol. cenou 5 korun, bedna s 10 ks obrazů s vyvol. cenou
2 koruny, bedna s kořenkami,
obrázky, prachovkou, vázami a
dalšími věcmi s vyvol. cenou 2

koruny, za vyvol. cenu 1 koruny
bude dražen pytel s lůžkovinami, bedna se sklenicemi a bedna
s talíři, dále manželská postel s
vyvol. cenou 1 koruna, televizor
Tesla (nefunkční) s vyvol. cenou
1 koruna, dětská židle (2 ks) s
vyvol. cenou 2 koruny, skříň +
nástavec s vyvol. cenou 2 koruny, prosklená skříň s vyvol. cenou 2 koruny, konferenční stolek s vyvol. cenou 3 koruny, peřiňák s oblečením s vyvol. cenou 2 koruny, torzo křišťálového lustru s vyvol. cenou 1 koruna, televizní anténa s vyvol. cenou 2 koruny, košile (2 ks) s vyvol. cenou 1 koruna, dřevěná
polička s vyvol. cenou 2 koruny,
konferenční stůl s vyvol. cenou
2 koruny a křeslo s vyvol. cenou
2 koruny. Prohlídka dražených
věcí je možná pouze v den konání dražby po dobu registrace
dražitelů.

Pátek 11. září 2009
Tato dražba se koná v 9.00 hodin v budově exekučního oddělení Okresního soudu v Prostějově na Sídlišti svobody
(bývalý statistický úřad naproti sběrného dvoru). Dražit
se bude mikrovlnná trouba Homefriend s vyvol. cenou 300 korun, obývací stěna prosklená
hnědá s vyvol. cenou 2 000 korun, sedací souprava rozkládací
s vyvol. cenou 1 000 korun, krabice s nářadím s vyvol. cenou
200 korun, barevný televizor
Morava s dálk. ovládáním s vy-

vol. cenou 100 korun, digitální
záznamník zvuku Olympus s
vyvol. cenou 500 korun, notebook ACER typ Aspire 3660
(včetně baterie, myš Genius,
flashdisc, zdroj, přenosná taška
černé barvy) s vyvol. cenou 3
000 korun a počítačová jednotka Autocont kompletní s vyvol.
cenou 4 000 korun. Prohlídka
dražených věcí je možná pouze
v den konání dražby po dobu registrace dražitelů.

Tato dražba se koná v 9.00 hodin v budově exekučního oddělení Okresního soudu v Prostějově na Sídlišti svobody
(bývalý statistický úřad naproti sběrného dvoru). Dražit
se bude sušák na prádlo s vyvol.
cenou 30 korun, rozkládací
křeslo s vyvol. cenou 10 korun,
kovová činka s vyvol. cenou 30
korun, elektrický masážní přístroj na nohy s vyvol. cenou 100
korun, elektrický terč na šipky s
vyvol. cenou 50 korun, čepice
(fotbalový míč) s vyvol. cenou
30 korun, reprobedny s vyvol.
cenou 20 korun, discman s vyvol. cenou 3 koruny, zavírací
nůž s vyvol. cenou 10 korun,
školní pravítko s vyvol. cenou 1
koruna, zarámovaná mapa ČR s
vyvol. cenou 10 korun, plastová
chladnička s vyvol. cenou 50
korun, dřevěná věž s vyvol. cenou 50 korun, dětské knihy (pohádky) s vyvol. cenou 200 korun, vánoční ozdoby s vyvol. cenou 20 korun, vánoční stromek
umělý s vyvol. cenou 50 korun,
zahradnické náčiní s vyvol. cenou 50 korun, lustr s vyvol. cenou 50 korun, model motorky s
hodinami s vyvol. cenou 40 korun, sklenice - půllitry (3 ks) s
vyvol. cenou 10 korun, poličky
na miniatury (3 ks) s vyvol. ce-

nou 10 korun, keramické pokladničky (3 ks) s vyvol. cenou
30 korun, mosazný svícen s vyvol. cenou 30 korun, vánnočnní
svícen s vyvol. cenou 50 korun,
miniatury (7 ks) s vyvol. cenou
15 korun, nerezové misky (3 ks)
s vyvol. cenou 10 korun, plechová mísa s vyvol. cenou 3 koruny,
šlehač (neúplný) s vyvol. cenou
20 korun, varná konvice s vyvol.
cenou 10 korun, skleněná forma
na bábovku s vyvol. cenou 10
korun, mlýnek na maso ruční s
vyvol. cenou 60 korun, mlýnek
na strouhanku ruční s vyvol. cenou 20 korun, keramická váza s
vyvol. cenou 20 korun, knihy
pro děti dobrodružné s vyvol.
cenou 200 korun, učebnice s vyvol. cenou 50 korun, lustr
proutěný s vyvol. cenou 10 korun, housle s vyvol. cenou 400
korun, biolampa s vyvol. cenou
25 korun, boty (nové) s vyvol.
cenou 10 korun, keramická lampička s vyvol. cenou 5 korun,
závěsný květináč s vyvol. cenou
10 korun, přilba na kolo s vyvol.
cenou 10 korun, korbel s vyvol.
cenou 50 korun, plyšový velbloud s vyvol. cenou 30 korun,
porcelánový zajíček s vyvol. cenou 5 korun, dřevěný bůžek s
vyvol. cenou 15 korun, soška
nosorožce s vyvol. cenou 10 korun, baterka s vyvol. cenou 5 korun, kolečkové brusle (velikost
40) s vyvol. cenou 100 korun,
sjezdové lyže + dva páry holí s
vyvol. cenou 500 korun, barevný televizor Crown s vyvol. cenou 30 korun, dřevěná šperkovnice s vyvol. cenou 30 korun,
dřevěná soška ženy s vyvol. cenou 10 korun, loutka harlekýna
s vyvol. cenou 30 korun, dřevěná kočka s vyvol. cenou 15 korun a desítky další položek. Prohlídka dražených věcí je možná
pouze v den konání dražby po
dobu registrace dražitelů. -mik-

3 °C a vzdušná vlhkost kolem 85
%. Tyto podmínky bohužel vyhovují většině hub, které napadají
skladované ovoce. ovoce.
javascript:void(0)Z houbových
chorob i ve skladech nejvíce škodí strupovitost jabloně. Tato choroba se na skladovaných jablkách
vyskytuje v podobědrobných teèek. Houby mohou setrvávat v latentním stavu na povrchu plodů
nebo v bednách na ovoce a aktivují se až v podmínkách vysoké
vzdušné vlhkosti ve skladu.
Kruhová hnědá hniloba se vyskytuje většinou až v druhé polovině
skladovacího období. Vyvolává
na plodech ostře ohraničené
okrouhlé hnědé skvrny o průměru
0,5 až 3 cm, jejichž povrch se miskovitě prohýbá. Napadané plody
se rychle kazí, s dobou uskladňování se zvyšuje také náchylnost k
této chorobě.
Černá a hnědá moniliová hniloba
patří k nejrozšířenějším chorobám jádrového ovoce, která se vyskytuje v sadech na plodech jako
hnědá a ve skladech spíše jako
černá hniloba. Je doprovázena typickými sametovými polštářky
konidií, které bývají soustředěny

v koncentrických kruzích.
Šedá hniloba vyvolává hnilobu
plodů, při které slupka ztrácí lesk
a dužnina plodu zvláštním způsobem moučnatí. Větší výskyt této
choroby se může objevit tam, kde
se ovoce zpočátku skladuje v
příliš vlhkém a teplém prostředí.
Při periférní fusariové hnilobě
vzniká infekce do dužniny poškozenou slupkou především u stopky plodů. Druhým typem této choroby je jádřincová hniloba, kde se
nekróza šíří z jádřince. U tohoto
typu vnikly zárodky houby do plodu již za vegetace. Zhnědlá slupka
není hořká, měkne, ale nekašovatí.
Poslední skládkovou chorobou
jablek, kterou bych chtěl dnes
zmínit, je modrá (penicilinová)
hniloba. Na povrchu napadených
plodů se objevují špinavě šedé nekrotické skvrny, kde se slupka
mírně prohýbá a dužnina měkne a
podléhá kašovitému rozkladu,
slupka svraskává a objevuje se typický plesnivý zápach.
Milan Smička – Státní
rostlinolékařská správa,
obvodní oddělení Prostějov,
Nám. Spojencù 13,
796 01 Prostějov

Pátek 18. září 2009

Blokové čištění města, pozor na odtah auta!
Společnost A.S.A. Technické
služby bude v následujících
týdnech pokračovat v blokovém čištění města. S přiloženým harmonogramem úklidu ulic upozorňujeme majitele motorových vozidel na potřebnost dodržovat zákaz
stání v uvedených termínech
na místech, která budou označena přenosným dopravním
značením. Vyhnete se tak problémům s možným odtahem
vašeho auta!

SRPEN 2009
25. 08. 2009 – blok č. 23 – Dolní – obslužná, Dolní – parkoviště 1, Dolní – parkoviště 2, Dolní – parkoviště 3, Dolní – vnitroblok, Šárka po Jezdeckou, Šárka
– vnitroblok, Dvořákova, Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova.
27. 08. 2009 – blok č. 24 – Jezdecká, Studentská, Lidická,
Okružní od Brněnské, Okružní
– parkoviště, Pešinova, Balbínova, Kazín, Šárka od JezZemědělci na našem okrese
většinou ukončili žně a navzdory očekávání jsou výsledky
(výnosy obilnin a řepky) více
než dobré. Letošní rok dokonce
snese srovnání s nadprůměrným rokem loňským. Doufám,
že ani maloparcelní zahrádkáři
se nenechají zahanbit a v době
sklizně budou na své výpěstky
právem pyšní, a to nejenom po
výnosové stránce, ale především ze zdravotního hlediska
vypěstovaných plodin.
Tento poměrně dlouhý úvod jsem
zvolil z důvodu, že dnešní Poradnu bych chtěl věnovat tzv. skládkovým chorobám. Každý zkušený zahrádkář ví, že není nejdůležitější nějakou plodinu vypěstovat, ale pokud možno ji co nejdéle uchovat. Běžným standardem
ve velkoprovozu je uchovávání
plodin ve skladech s řízenou atmosférou, která nejenže uchovává stálou teplotu v průběhu
skladování, ale zároveň zpomaluje procesy metabolismu, což má
za následek uchování plodin čerstvých po delší dobu, s minimálními ztrátami jejich nutriční hodnoty. V maloprovozních podmín-

decké, Dobrovského po Tylovu. viště, B. Šmerala, B. Šmerala –
parkoviště, Jungmannova, průZÁŘÍ 2009
chod Palacká – Vodní, průchod
01. 09. 2009 – blok č. 25 – Tylo- Vodní – Žeranovská.
va, Tylova – u kotelny, Tylova – 19. 09. 2009 – blok č. 38 –
parkoviště, Libušinka, Libušin- Plumlovská – 1. polovina parka – parkoviště, Tetín, Dobrov- koviště Billa a Penny Market.
ského od Tylové, Dobrovského 22. 09. 2009 blok č. 29 – Česká,
– parkoviště, Dobrovského – Šlikova, Krátká, Rostislavova,
vnitroblok (za obchodem).
Mánesova, Máchova, Riegrova,
03. 09. 2009 – blok č. 26 – Žera- Brandlova, Kolářovy sady.
novská – vnitroblok, Krokova, 24. 09. 2009 – blok č. 30 – DrozBrněnská – obslužná, Brněnská dovice, průchod B. Šmerala –
II – parkoviště, Brněnská – vnit- Drozdovice, Na Hrázi, V Polích,
roblok, Družstevní, Družstevní Dr. Uhra, V. Škracha, Javoříčská,
– vnitroblok, Družstevní – par- J. Kučery, Vícovská, J. Kaštila,
koviště, Mozartova, Mozartova Krasická – část za Moravskou.
– parkoviště, Rumunská, Dr. 29. 09. 2009 – blok č. 31 –
Horáka – část, St. Manharda – Krasická od Moravské, Močást (slepá).
ravská, Moravská – vnitroblok
15. 09. 2009 – blok č. 27 – Bul- parkoviště, Moravská – vnitharská, Bulharská – vnitroblok, roblok, zástavba Mera, ZápadDr. Horáka – část, Dr. Horáka – ní, Moravská – plocha u Galy,
parkoviště, St. Manharda, Wai- Západní – parkoviště.
tova, Okružní, J. Olivetského,
Raisova, B. Němcové, Pod Pokud dodržíte dopravní značení
zákazu stání při blokovém
Záhořím, U Boží muky.
17. 09. 2009 – blok č. 28 – Vod- čištění, vyhnete se problémům
ní, Mlýnská, Mlýnská – parko- s odtahem vašeho vozidla.

Poradna zahrádkáře
kách se musíme spokojit s kvalitními prostorami, nejčastěji to jsou
sklepy, které zajistí co možná nejstálejší teplotu a vzdušnost v
průběhu roku. Faktorem, který
dobu skladování může dramaticky zkrátit, jsou tzv. skládkové
choroby, které jsou nejčastěji houbového nebo bakteriálního původu.
Jednou z nejčastějších skládkových chorob brambor je suchá
hniloba. Slupky hlíz napadené
touto houbovou chorobou jsou
vpadlé, svraštělé a někdy porostlé
kupičkami plísňového povlaku
různých barev. Hlíza postupně sesychá a tvrdne. Původcem onemocnění jsou houby z rodu Fusarium. Nákaza proniká do hlíz nejčastěji očky a oděrkami. Velmi
často se objevuje na hlízách poškozených nebo napadených plísní bramborovou.
Další skládkovou chorobou
brambor je mokrá hniloba, která
je pro změnu bakteriálního původu. Dužina hlíz napadených mo-

krou hnilobou se mění v kašovitou žlutavou hmotu zapáchající
kyselinou máselnou. Zkažená dužina na vzduchu zčerná a po určité době se rozpadne. Toto onemocnění hlíz se šíří ve vlhkém a
nevětraném prostředí. Stejně jako
u suché hniloby bývají hlavní
příčiny napadení hlíz dány jejich
poškozením při sklizni, požerky
hmyzu, případně jinými chorobami např. virového původu. Mokrá
hniloba je nebezpečná tím, že se
rychle šíří i na zdravé hlízy, které
jsou uskladněny v bezprostřední
blízkosti hlíz napadených. Při
změně prostředí, za tepla a vlhka,
se suchá hniloba činností bakterií
může měnit v hnilobu mokrou!
Na jablkách se během skladování
může rozšířit řada houbových
chorob. Důležitá prevence je především - uskladňovat zdravé mechanicky nepoškozené plody, zajistit čistotu prostředí skladu a hygienu skladování. Teplotní podmínky v klasických skladech by
se měly pohybovat v rozmezí 1 až

4

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130
Na hvězdárně byla zahájena do 15. září 2009 trvající generální
oprava resp. výměna elektroinstalace, počítačových i telefonických rozvodů. To s největší pravděpodobností způsobí omezení a
je velmi pravděpodobné i odvolání všech v té době plánovaných
aktivit pro veřejnost. Právě nyní je hvězdárna, pokud se týká nabídky veřejnosti, zcela mimo provoz. Mimo provoz může být i internetové spojení, což se mj. nepříznivě projeví a již projevilo i v
obnově dat z naší meteorologické stanice Davis. Prosíme, ověřujte si proto aktuální situaci nejlépe telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle – pokud ovšem bude funkční. Za vzniklé
obtíže se omlouváme, ale současný stav instalace takovýto rozsáhlý zásah vyžaduje. Děkujeme za pochopení.
V případě, že se situace změní tak, že naše nabídka bude moci být,
byť jen částečně obnovena, informaci o tom naleznete mj. zde.
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Hřbitov je opraven a slavnostně otevřen
Po několika měsících prací se
lidé z Prostějova dočkali opraveného městského hřbitova.
Za více než deset milionů
korun zde radnice nechala
zrekonstruovat cesty, veřejné
osvětlení a přestárlou lipovou
alej nahradila novými stromy.
Milion a půl korun dala
Evropská unie.
Starou alej nahradilo šedesát nových stromků. "Šlo o rekonstrukci hlavní komunikace
včetně zpevněné plochy u
vstupu," uvedl místostarosta
Prostějova Miroslav Pišťák.
"Dále jsme opravili boční mlatové chodníky a doplnili další
mlatové plochy u středového
kruhu. Stavbě předcházela v

únoru letošního roku rekonstrukce vodovodu, kanalizace a
veřejného osvětlení. Museli
jsme také nechat vykácet sto
devět let starou lipovou alej. Tu
jsme nahradili šesti desítkami
nových stromů, konkrétně lipami krymskými," dodal místostarosta.
Podél hlavní aleje mohou nyní
návštěvníci hřbitova využívat
také nový mlatový chodník se
čtvercovými záhony stříhaných
tisů. Dalšími úpravami prošly
prostory před arkádami, které
dnes navazují na původní
úpravu z roku 1930. Vstupní
prostor hřbitova až po arkády je
tak v současnosti oživen různobarevnými a různobarevně kve-

Zástupci radnice i společnosti A.S.A. Technické služby se v pondělí sešli při
slavnostním otevření zrekonstruovaného hřbitova

toucími keři – například hortenziemi, růžemi, magnóliemi nebo
červenolistým bukem. Mluvčí
prostějovské radnice Jana
Gáborová uvedla, že většinu nákladů z více než deseti milionů
korun pokrylo město ze svého
rozpočtu, na rekonstrukci lipové
aleje získalo dotace. Evropská
unie přispěla více než milionem
a půl, státní fond životního pro-

středí poslal Prostějovu na akci
necelých sto tisíc korun.
Práce nekončí, úpravy budou
pokračovat Zahradníci navíc na
hřbitově upravili také prostor
kolem hlavního kříže, kde jsou
nyní živé plůtky zimostrázu doplněné záhony letniček. V parku
kromě toho zahradníci vysadili
stovky thújí, tisů, klečí, tavolníků a skalníků a stromů, jako

jsou cuga kanadská, lilodendron
či červenolistý javor. Práce začaly letos v únoru. „Jsme
přesvědčeni o tom, že secesní
prostějovský hřbitov zůstává i
nadále místem důstojné útěchy,„
uvedl Tomáš Fajkus, provozní
ředitel společnosti A.S.A.
Technické služby Prostějov,
která celou rekonstrukci hřbitova měla na starosti.
-mik-

V pondělí se návštěvníci hřbitova už mohli projít po zbrusu nové lipové aleji

Nad dopisy našich čtenářů
klad vrba nebo topol. Takové
přestárlé stromy mohou představovat po 50 letech skutečné
riziko. Oproti tomu tvrdé dlouhověké dřeviny (dub, jasan, javor) v mladém věku žádné nebezpečí nepředstavují. Přijde
mi absurdní, že se kácí mladé a
zdravé stromy ani ne čtyřicetileté. Tyto stromy mají často vysokou estetickou hodnotu a zapadají do rámce našeho životního prostředí, ale jejich hospodářské využití je pochybné. Vždyť jsou příliš mladé na kácení,
takže nepřinášejí mnoho dřeva.
Za největší barbarství považuji
kácení dubové aleje u rybníka
navíc ve vegetačním období!
Chtěl bych se tímto zeptat někoho kompetentního z Městského úřadu a doufám, že dostanu odpověď na několik
svých otázek. Kdo rozhodl o
masivním kácení stromů? Kdo
určil, které konkrétní stromy se
mají vykácet? Existuje k tomu
nějaká dokumentace? Proč se
kácí ve vegetačním období,
když je to zákonem výslovně
zakázáno? Bude za to někdo
potrestán? Co se děje se dřevem? Kdo na něm vydělá? Kolik za něj dostane město? Kolik
dřeva jde na sochařské sympozium? Proč se kácí mladé
zdravé stromy bez viditelných

zdravotních vad? V čím zájmu
dochází ke kácení?
Ruku v ruce s kácením by mělo
dojít k vysazování. Kde město
plánuje vysazovat nové stromy? Vybuduje nový park? Ozelení nové plochy? Velmi silně o
tom pochybuji. Omlouvám se,
jestli můj článek působí příliš
emotivně. Žiji ale v Prostějově
už skoro 50 let, a to co dnes vidím, jsem ještě nezažil a trhá mi
to srdce. Když mě před časem
navštívili moji přátelé z Brna,
divili se, jak málo tu máme
stromů. Nechci se dožít toho,
aby se z Prostějova stalo pusté
šedé město bez stromů.
Antonín Moučka, Prostějov
Škůdci v Prostějově
Ještě v loňském roce byly chodníky v Prostějově bezpečné.
Dnes na mnoha chodnících jsou
skleněné střepy z rozbitých lahví, o které se občané mohou nepříjemně poranit. Lahve o
chodníky rozbíjejí morálně de-

www.vecernikpv.cz

Najdete nás na adrese:

Pusté město bez stromů?
Posílám vám dopis k tématu,
které se mě hluboce dotýká.
Jedná se o právě probíhající
kácení stromů. S rozhořčením
sleduji masivní kácení stromů,
ke kterému dochází v našem
městě. Prostějov, město, jenž v
porovnání s jinými městy zrovna neoplývá zelení, likviduje
své poslední ostrůvky přírody.
Krátkodobé ekonomické zájmy dostaly nyní přednost před
kvalitou ovzduší. Stromy přinášejí lidem nejen čistý
vzduch, ale v letních měsících
ochlazují rozpálené ulice, zachycují prach a udržují vodu v
krajině. Slouží i jako útočiště
mnohých ptáků a jiných živočichů. V poslední době jsme
svědky populistické kampaně,
kdy stromy jsou označovány za
viníky dopravních nehod a jiných lidských tragédií. Přitom
je vědecky prokázáno, že stromy u silnice bezpečnnost jízdy
naopak zvyšují. Stejně tak není
možné označovat strom za viníka, pokud si někdo pod něj
stoupne během bouře a spadne
na něj větev. Rozumný člověk
by měl znát již z mateřské školy, že v bouři se pod strom nechodí. Chápu, že dochází ke
kácení starých rychle rostoucích dřevin, jakými jsou napří-

generovaní jedinci, jako jiný
vhodný název pro tyto lidi mě
nenapadá. Snad jedině lidská
prasata! Tito jedinci budou znechuceni životem a potěšení jim
dělá to, že mohou škodit občanům. Na střepy můžeme narazit
například v jižní části města, a
to na chodníku v Lidické ulici u
brány do staré nemocnice či na
chodnících v Tylově a Krokově
ulici, v okolí Tetína i u drozdovického rybníku. Je zajímavé,
že střepy se vyskytují v oblasti
zvýšené činnosti sprejerů. Celá
oblast od hřbitova až po Kolářovy sady je sprejery značně zdevastována. Zda to páchají stejní
jedinci, to nemohu posoudit, ale
jak ty, co rozbíjejí lahve o chodníky a stejně tak sprejery, kteří
ničí fasády domů a různé zdi,
můžeme jednoznačně označit
jako škůdce města Prostějova!
Petr, občan Prostějova

cestě u lékárny na Pernštýnském náměstí našel svazek
klíčů s kovovým poutkem na
kolo. Zesíleným hlasem jsem
oznamoval "kdo ztratil klíče"?
Tuto skutečnost jsem také
oznámil v lékárně. Vzhledem k
tomu, že se nikdo nepřihlásil,
klíče jsem pověsil na kovové
opěradlo u lékárny. Snad je najde cyklista, který je ztratil,
myslel jsem si. Pokračoval
jsem na kole směrem k Prioru,
kde jsem tuto situaci řešil se
dvěma policisty. Na místo řešení mi doporučili, abych nález
odevzdal na Městský úřad na
oddělení ztrát a nálezů. Nepomohlo mi mé zdůvodnění, že
jsem časově omezen. Pokračoval jsem v jízdě do Sušilovy
ulice a při cestě zpět jsem viděl
uvedené policisty. Na jejich veselých obličejích byla vidět
"důležitost" hovoru. To nemluvím o ustrojovací kázni, neboť
Policie pomáhá a chrání?
čepici neměli na hlavách!
V polovině července jsem na
Miroslav Pokorný, Prostějov
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Už to jede!
Že se blíží volby, to se pozná
hned. Sociální demokraté si dokonce nechali vymalovat vlastní
motorák, který mimo jiné pendluje také mezi Prostějovem a
Chornicemi. Nutno ale říct, že ve
své snaze nejsou sami. Tak trochu
vzdor realitě, stranické sekretariáty bez rozdílu vyznání se vcelku
nadšeně vozí veřejnými dopravními prostředky, alespoň imaginárně, co se týče svých volebních
agitek. Podle odhadů pro říjnové
volby chtějí politické strany na
vlastní sebepředvádění utratit

bratru půl miliardy korun. A jak
je vidět i na tomto alegorickém
voze, asi nás nečeká žádné troškaření. Ať je vidět, že na to
máme. Krize nekrize. Už to ale
prostě jede a nejde to zastavit,
snad někdy kolem Dušiček, až
bude po volbách. Pak se ale skýtá
naopak otázka, jak dlouho budeme vláčkem s ‚jistotou a nadějí‘ jezdit i poté, jak dalece bude
veřejná doprava strany zajímat v
okamžiku, až přestane být nositelem jejich volebních myšlenek…
-MiH-

Alegorický motorák je možné vidět mezi Prostějovem a Chornicemi, agitaci
na kolejích se však nezříkají ani jiné politické strany.

POLOMIÁDA JAKO KURS PRO MALÉ HASIČE

„Pokud se nikomu nic nestalo, tak se to povedlo,“ říká E. Bosáková
Zmínku o kursu pro malé hasiče není třeba brát až tak doslovně, nicméně kousek toho si
účastníci osmé POLOMIÁDY
také odnesli. Už samotný podtitul ‚Staň se na čtyři dny hasičem‘ je dostatečně výmluvný.
Jenomže ono je také docela záhadou, co si pod takovou POLOMIÁDOU představit. Tak
jsme se prostě vypravili na samotnou výspu Konicka, abychom zjistili, jak se věci mají.
Pojem něco jako ‚příměstský
tábor‘ není asi vůbec něčím neznámým. Ovšemže pokud bychom to vztáhli na rozsah
aglomerace a terminus technicus
poopravili na tábor ‚přídědinský‘,
je to už docela jiná. „V roce 2002
jsme tady byli poprvé,“ prozradila
Večerníku PhDr. Edita Bosáková,
která kromě toho, že je ředitelkou
kariérového a personálního servisu KAPS v Olomouci, už
osmým rokem také ‚řediteluje‘
POLOMIÁDĚ, jejíž dějiště přirozeně nemůže být jinde, než v Polomí. A mimo organizátorského
zápřahu je KAPS také tím, kdo
akci pro děti z převážné míry také
sponzoruje.
„Byla to před osmi roky moje
myšlenka, kterou jsem chtěla také
zorganizovat,“ dodává E. Bosáková. Z jistého pohledu by se dalo
něco takového ve venkovském
prostředí pokládat za nošení dříví
do lesa. Podle Edity Bosákové to
ale není až tak docela pravdou.
Jedna věc je dostatek volného prostoru, druhá věc ovšem jak ho využít. „Těch možností, jak využít
volný čas, se dětem ve městě nabízí daleko víc, naopak tady sice

Nastříkaná závěj byla prostě neodolatelná. Vzpomínka na letošní POLOMIÁDU bude určitě i plná pěny.
je ten prostor, ale pokud si nenajdou samy zábavu, tak jsou znuděné, protože nemají do čeho
píchnout,“ naznačuje důvody,
proč se do něčeho takového před
lety pustila. Mezi nejpádnějšími
argumenty bylo i to, že nějaký
program chtěla vymyslet i pro své
dva syny. „Tak jsme první POLOMIÁDU připravili a ty děti skutečně přihlásily a přišly,“ uzavírá
malé ohlédnutí.
Po cestování pravěkem, džunglí,
Afrikou, či honu za pokladem fa-

raonů, což byla některá z témat
minulých POLOMIÁD, se tedy
mohly děti stát na 4 dny hasičem.
„Je náročné hledat nové náměty,
děti odrůstají, mění se. Letos jsme
program poprvé rozšířili o výlet
do lanového centra v Olomouci,
který si děti opravdu užily,“ popisuje už nejčerstvější zážitky.
Denní program začínal v 10, a co
dělat bylo vždycky až do 17
hodin. Součástí je i zajištěný
oběd. Pro účastníky je celá akce
zdarma. Počet dětí se zpravidla

pohybuje mezi 15 – 25 a nejsou
jenom z Polomí. Program je připravený tak, aby byl pro děti přínosný, přitom ale samozřejmě
respektujeme okamžité podmínky, na které je nutno reagovat,
ať jde třeba o počasí nebo únavu
dětí,“ vysvětluje Edita Bosáková.
Do Polomí jsme se zajeli podívat
poslední den POLOMIÁDY. K
obědu paní kuchařka Marie Svačinová chystala 70 palačinek, jestli
to ale postačí, si ještě v ten okamžik jistá nebyla. Jak přiznává,

Regionem na kole nebo pěšky

zná už také ‚fígle‘, jak dětem navařit, aby jim chutnalo. „V úterý
byl na polévku hovězí vývar. S tím
bychom asi moc neuspěli, ale
když se napíše do jídelníčku ‚písmenková polévka‘, tak to hned
jinak chutná,“ usmívá se paní Svačinová.
Potřebné zázemí POLOMIÁDĚ
skýtá areál hřiště v Polomí, kde se
odehrává všechno důležité. Ve
čtvrtek dopoledne sem dorazili
také koničtí hasiči, kteří dětem na
betonový parket nastříkali závěj
pěny. To mělo být překvapení na
závěr ‚hasičského‘ tábora, nicméně jak se ukázalo, nechtěný
únik informací není jen výsadou
nejvyšších kruhů, docela spolehlivě funguje třeba i v Polomí. To
ovšem nic neměnilo na tom, že se
všichni nadšeně vrhli do bílého
přívalu a nakonec se nechali od
zbylé pěny osprchovat hasičskou
hadicí…
„Jestli se letošní POLOMIÁDA
povedla? Dalo by se říct, že pokud
se nikomu nic nestane, tak se to
vždycky povede. A to doposud
platí i pro letošek. Navíc nám letos
vyšlo i počasí. Takže se to povedlo,“ odpovídá na naši otázku
Edita Bosáková. Jak přiznává, už
Zámek Čechy pod Kosířem s pamětní síní Josefa Mánesa.
se poohlíží, komu předat štafetu Červená věž v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem byla dříve rozhlednou. Dnes výhled zakrývají koruny dendrologicky ceněných stromů.
dál. Přesto ale slíbila, že se ‚poTisíce drobných staveb jako kniha ke čtení, ale k prohlížení, za- alespoň zvenčí. Mnoho památek
stará‘ i o tu devátou příštím rokem.
jsou kříže, Boží muky, kapličky, myšlení a pak také k praktickému pravoslavné církve v okolí není.
„Zatím to mám ještě pořád pro
zvonice, smírčí kříže nebo třeba využití. Všechny popsané trasy Cesta pak vede značenou cykliskoho dělat a v posledních letech
jen hraniční kameny lemují sil- sám na kole přes svůj věk projel. tickou stezkou č. 5028 okrajem letuto akci také významně podponice, cesty a stezičky a připomí- Mohou být zajímavým návodem sa nad potokem kolem skupiny
ruje i obce, což je rozhodně důlenají nám na našich toulkách a na rodinný výlet, neboť i zdánlivě chatek. Krátká odbočka na Stařežité a spoustu věcí to
vyjížďkách kamennou krásu nezajímavá rovinatá Haná v okolí chovice se středověkým kostelem
zjednodušuje,“ říká závěrem
starých zašlých časů. Olomouc- Prostějova má své kouzlo. Stačí přestavěným v roce 1718, který
‚stvořitelka‘ polomské POLOMIký kraj začal jako jeden z prv- zastavit, rozhlédnout se a zadívat ukrývá nejcennější poklad – StařeÁDY PhDr. Edita Bosáková.
ních podporovat opravy těchto se pozorně do krajiny.
chovickou madonu, stojí za náma–MiHpamátek. K dnešnímu datu je Tentokrát vás zveme na výlet Má- hu. Původní dřevořezba pochází
počítáme na stovky a vloženou nesovou stezkou. Od místního nád- ze 16. století, dnes je k vidění nafinanční podporu na miliony.
raží v Prostějově vede spolehlivě nejvýš její věrná kopie. Po návratu
Všechny drobné sakrální památky žlutě značená turistická stezka do zpět na lesní stezku vede trasa dál
Prostějovska zmapoval, nakreslil a Smržic, kde je dominantou farní lesním stínem a tichem až do Čech
zasvěceně popsal nezamyslický kostel se zvláštní zvoničkou a fa- pod Kosířem. Tady čeká cyklisty
patriot Bohumil Outrata a vydal je rou pocházející z 18. století. Na i pěší turisty odpočinek v nádhermového kamene. Taková úprav útlé knížce Drobné sakrální stav- rozcestí před Sokolovnou je ném a dendrologicky ceněném záva by měla stačit,“ dodává staby na Moravě – Kaple a kapličky zvláštní Boží muka, odtud vede meckém parku s rozhlednou a přerosta. K rekonstrukci byly obci
na Prostějovsku.
přislíbeny prostředky z Progradalší cesta silnicí směrem na Čele- devším se zámkem Sylva Tarou„U zrodu knížky stál můj bývalý chovice na Hané. Těsně před ob- cců s pamětní síní malíře Josefa
mu obnovy památek Olomoucžák, který mi věnoval kolo. Na cí je velká Boží muka a na křižo- Mánesa. Čechy pod Kosířem mají
kého kraje ve výši 60 tisíc koněm jsem projížděl podle mapy vatce velice zajímavá stavba pra- kromě farního kostela sv. Jana
run. „Oprava celkově stála 73 tipuntíky označené křížkem,“ vy- voslavné kaple. Je schovaná ve Křtitele z konce 18. století řadu
síc,“ poznamenává starosta HajMuzeum kočárů v Čechách pod Kosířem je ukázkou, jak se v minulosti cestovalo.
světlil autor. Jak sám říká, není to stromoví, ale stojí za obhlídku drobných sakrálních staveb, jako
kr.
Jak ještě pro Večerník uvedl,
je zvláštní kaplička na rozcestí, baobec se chce pokusit v příštím
rokní socha sv. Jana Nepomuckéroce získat potřebné prostředky
ho na návsi, sochy svatých před
pro plánovaný projekt obnovy
kostelem nebo kaplička sv. Floriápolních cest, o němž jsme se už
na na rozcestí k Pěnčínu, či budopřed časem zmiňovali. Zároveň
vu fary z roku 1771. Svatý Florián
také využila nabídky Regionál- Přebor Konicka ve střelbě na z Konicka, veřejný závod je pak řiceti střelců. Je to ale poměrně podmínkami, promlouvá poměr- nedávají, každý střelec absolvuje – patron hasičů – bdí i nad hasiční rady Střední Morava. Zpraco- asfaltové terče na loveckém ko- otevřený komukoliv, kdo se při- drahý sport,“ poznamenává Jaro- ně dost faktorů, takže něco před- dvě položky, z nichž se potom za- ským muzeem, které má svou stávání projektu dokončení míst- le přivedl na konickou střelnici hlásí,“ upřesňuje podmínky jed- slav Kutý. Podle něj nemá konic- vídat je v tomto případě poněkud počítávají výsledky jak do přebo- lou expozici v bývalé Smékalově
ních komunikací a opravy míst- šestadvacet střelců. Přebornic- natel pořádajícího Myslivecké- ký přebor jasného favorita, do nevyzpytatelné. Navíc příliš pro- ru jednotlivců, tak i družstev.
továrně na výrobu hasičských stříní nádrže by mělo být hotové do ké tituly se udělovaly ve třech ho sdružení Konice Jaroslav Ku- střelby, ať už individuálně, nebo storu na nějaký reparát pravidla
-MiH- kaček a nářadí a rozhodně stojí za
konce roku. „Půjde o současné samostatných kategoriích. Zá- tý.
prohlídku.
shrnuté do společného projektu vody byly výhradně mužskou Střelci rozlosovaní do pětičlenDalší zcela novou turistickou zajícelková oprava návsi. Do konce záležitostí.
mavostí je nedávno otevřené Muných a jedné šestičlenné skupiny
roku by mělo být všechno při- Přebor Konicka družstev, přebor postupně při své položce vystřízeum kočárů s více než čtyřicítkou
praveno a pak jenom počkáme, Konicka jednotlivců a veřejný dají sedm stanovišť postupně od
historických kočárů, bryček a saní
až se objeví nějaká výzva, pro- závod jednotlivců. To byly tři ti- vysoké k nízké věži, z nichž jsou
včetně vzácného pozlaceného arstřednictvím které bychom tuly, o které se podělili účastníci do prostoru vypouštěni asfaltoví
cibiskupského kočáru, který byl
mohli dosáhnout na potřebné sobotního klání na střelnici ne- holubi. „Možné maximum je tedříve k vidění na zámku v Náměšprostředky k realizaci,“ uvedl daleko Konice. „Do přeboru Ko- dy 20 sestřelených terčů, to se
ti na Hané. Všechny exponáty propro Večerník starosta Rakové nicka jednotlivců i družstev se však daří jenom výjimečně. Dobšly trpělivou a pečlivou restauráPetr Hajkr.
–MiH- mohou přihlásit pouze účastníci ří střelci obvykle dosahují 16 – 18
torskou prací Václava Obra.
Trasa toulek regionem pokračuje z
zásahů,“ vysvětluje J. Kutý. Je to
turisticky přitažlivých Čech pod
podle něj také dáno povahou
Kosířem do Pěnčína mírným
střelnice, která svými terénními
stoupáním. I tady je stále živá
podmínkami patří mezi ty těžší.
vzpomínka na českého malíře –
„Je to něco jiného, než na ideálně
před obcí na mírné vyvýšenině nad
rovných střelnicích. Tady je každé stanoviště má vzhledem k terénu jinou pozici, což střelbu stěžuje,“ upozorňuje na zdejší specifika.
Přebor Konicka má na této střelnici tradici už od přelomu 60. a
70. let. Je to zde jediné soutěžní
klání během roku nicméně, střelnice je k dispozici podle dohody
celoročně. V sobotu se tady sešlo
26 střelců, což je podle pořadatelů průměrná účast. „Není výjim- Přeborníkem Konicka se nakonec stal jeden z nejmladších střelců Josef Kment ml. z Pěnčína (na fotce při střelbě), před Jakou, že se zúčastňuje i kolem čty- roslavem Neumannem a Jaroslavem Kutým z konického mysliveckého sdružení.

Školka bude na nový školní rok připravená

Sobotní déšť vylákal přes noc na neděli ke stěhování celé kolonie slimáků, kteří se
ovšem mimo jiné také mezi konickým Vyšehradem a Zavadilkou rozhodli také překonat frekventovanou silnici. Těžko říct, čím si řídí trasu svého stěhování, podobné
hromadné transporty soustředěné do relativně krátkého úseku v neděli po ránu k
vidění byly.
–MiH-

RAKOVÁ – Do období velkých prázdnin jsou především
směrovány potřebné rozsáhlejší rekonstrukce školních
budov, aby po dvou letních
měsících se mohli školáci ‚bez
prodlení‘ vrátit do lavic. Během této doby se pustili také
do opravy budovy školky v
Rakové.
„Tento týden se to dodělává,“
řekl Večerníku starosta Rakové
Petr Hajkr. Z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje se
podařilo obci získat potřebné
prostředky na ‚podřezání‘ budovy mateřské školy. Jak starosta
dál poznamenal, provedení důkladné izolace je první krok k
plánovanému kompletnímu zateplení zateplení budovy.
Mimochodem ve zdejší mateřince vůbec nemusí řešit problém s nedostatkem dětí. Třiačtyřicet capartů sem mimo místních dojíždí také z Haček, Bohuslavic, Polomí, Rakůvky a
Krakovce, a tak trochu paradoxně zatímco ještě možná generace jejich rodičů jezdila odsud do
školky d Laškova, nyní dojíždí

Laškovští naopak sem.
Nový kabát dostala také nejstarší památka v obci, kterou je boží

muka z roku 1661. Podle starosty bylo zapotřebí zpevnit a staticky zajistit místo, na němž už

tři a půl století stojí. „Je postavená na břehu. Ten jsme zpevnili
podezdívkou ve tvar ‚U‘ z lo-

Na střelnici se bojovalo o přeborníka Konicka

Boží muka z roku 1661 je nejstarší památkou v Rakové. Statické zajištění místa, kde stojí, bylo nezbytné.
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Bohuslavické rybníky jsou tu pořád, ke koupání ale už nelákají
Soustava bohuslavických rybníků vznikla v 50. letech. Zatímco v minulosti byly také ve velké
míře využívány ke koupání, nyní už téměř výhradně slouží jako chovné. i tak jsou ale stále výrazným krajinotvorným prvkem a v posledních letech dokonce k nim přibyl ještě rybník
další.
K původním pěti bohuslavickým
rybníkům přibyl nedávno ještě
rybník šestý, s jehož výstavbou se
začalo v roce 2004. Jeho pět sousedů je však o celé půlstoletí star-

ších. Souhlas se stavbou nejprve
tří rybníků dalo tehdejší ministerstvo zemědělství a s realizací se
začalo v červenci roku 1949. Soustava rybníků na Šumici je dnes
rozdělena silnicí z Bohuslavic
směrem na Vilémov a podle toho
se také dělí na ‚bohuslavické‘ (po
pravé straně směrem k Vilémovu,
tzv. na Nivách) a ‚polomské‘
(Černice).
Zmiňované první tři rybníky tedy
byly ‚bohuslavické‘. Vznikly v
místech, kde už v minulosti rybníky byly, což dokazovalo pět hrází,

kterými bylo toto údolí přetnuto.
O obnově rybníků tehdejší Obecní výbor v Bohuslavicích uvažoval už za první republiky, vlastní
prostředky však na takové dílo nestačily. To se nakonec podařilo po
2. světové válce. První tři rybníky
se postupně začaly napouštět na
podzim roku 1950 a ještě před dokončení napouštění posledního z
nich se začalo s výstavbou čtvrtého rybníka, ten byl dokončen v
květnu 1952, stavba pátého bezprostředně navazovala, ovšem s
jeho dokončením zpožďoval ne-

dostatek dělníků a také chybějící
finanční prostředky. Definitivně
bylo hotovo až 31. prosince 1955.
Celkové náklady na stavbu celé
soustavy rybníků činily v té době
5 milionů korun.
Rybníky nejprve spravoval MNV,
později je převzalo JZD Bohuslavice, které je využívalo k chovu
kaprů. Od začátku roku 1959 nařízením vlády připadly rybníky
do vlastnictví Státního rybářství
Přerov. Dnes je vlastníkem Rybářství Přerov a rybníky jsou nadále

silnicí je tzv. Mánesova kaplička.
Další pak je v horní části obce při
cestě směrem k Laškovu, jehož
dominantou je empírový zámek,
na kopci pak farní kostel a kaplička sv. Jana Nepomuckého při odbočce na Drahanovice. Od zámku
vede další trasa vzhůru ke Krakovci. Před obcí je malinká vodní
kaplička, před jejím vchodem leží
v trávě zbytek smírčího kříže a nad
ní mohutná bílá Boží muka. Další
velmi stará Boží muka z roku 1607
stojí na rozcestí ve vsi, u zámecké
zdi je pak další kaplička sloužící jako zvonice. Krakovecký zámek
byl postaven v renesančním stylu a
současný majitel jej postupně
opravuje. Mohutná čtyřhranná poklona sv. Antonína stojí u cesty vedoucí na Světinu, stejnému svatému je zasvěcena i velká kaple na
návrší Krakovce.
Další cesta vede zpět do Laškova,
před zámkem však odbočuje do
kopce na Kandii avede kolem Boží muky u cesty vedoucí k bývalému mlýnu do Pěnčína a Čech pod
Kosířem, kde hned na začátku obce odbočuje do Hluchova. Těsně
u silnice zde stojí malá kaplička a
před ní velmi starý kříž datovaný
rokem 1761. Trasa vede dál pohodlným sjezdem dolů do Lutotína,
kde je při cestě pod chráněnou lípou malá kaplička, velká prostorná kaple se sakristií pak je na návsi.
Přes most nad říčkou Romží vede
cesta do Bílovic s kaplí sv. Floriána s obrovskou kulovitou bání na
věži a dál do Kostelce na Hané.
Tady stojí za obhlídku farní kostel
sv. Jakuba na návrší a pak sakrální
stavby na místním hřbitově – hřbitovní kaple a četné sochy. V Kostelci na Hané je muzeum básníka
Petra Bezruče tzv. červený domek,
které je však uzavřené.
Po rovince je to zpět do Prostějova
pouhých 5 kilometrů, ale poslední
úsek celodenního výletu je možné
projet vláčkem a kochat se krajinou z okna „hanácké střely“. -jp-
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Do Western Parku v Boskovicích i po prázdninách! Vyhrajte volňásky
Přestože prázdniny dospěly do
posledního týdne, ve Western
Parku v Boskovicích jsou stále
připraveny atrakce pro děti i
dospělé. Od letošního roku totiž zahájilo jedinečné westernové městečko v Boskovicích
celoroční provoz.
O posledním prázdninovém
víkendu čeká na návštěvníky nejen celodenní program, který se
odehrává v arénách a amfiteátrech, ale také jedinečné noční
představení Poklad Apačů. Odehrává se v nádherné scenérii
starého pískovcového lomu, kde
za zvuku vodopádu dýchne na

návštěvníky to pravé kouzlo divokého západu. Divoká jízda na
koních, indiánská drezura ve
volnosti, honáci dobytka, Indiáni, kovbojové a jejich nespoutané výkony, nezkrotné kousky a
neobyčejné dovednosti. Hodinové představení plné romantiky, krásných koní, přátelství a
hravá spolupráce mezi člověkem a koněm. A tak ti, kdo se
chtějí vrátit do časů, kdy hltali
mayovky plné romantiky a napínavých přestřelek, mohou do
westernového městečka přijet
zažít neopakovatelnou atmosféru kovbojských a indiánských

příběhů a nepřeberného množství atrakcí a zábavy. Příjemný den prožije ve Western Parku celá rodina.
"A navíc se o víkendu mohou
návštěvníci dál setkávat v našem kabaretu s Limonádovým
Joe. V novém Sand City Saloonu, který navíc nabízí kulinářské specialitky, se odehrává ojedinělý kabaretní program s hlavními postavami
Arizonskou pěnicí Tornádo Jedna o oblíbených atrakcí westerLou a Limonádovým Joe. Ka- novéhoměstečka-procházkaskozounavodítku.
baret je zalidněn řadou posta-

viček, jakými jsou pistolníci,
tanečnice, kouzelník a hadí
žena. Skvělá podívaná a zábava z období zlatého věku na
Divokém západě konce 18.
století,„ naznačil majitel Jerry
Procházka. Kabaretní představení vytvořil herec Mario Kubec. A na podzim chystají v
Sand City Saloonu navíc další
premiéru kabaretního programu.
Veškeré
informace
na
www.westernove-mestecko.cz
-jp-

Zlotřilce Santera věrně následují Kachna a zrádná Hyena - banda k pohledání.

Old Firehand se vrhá po boku apačského náčelníka Vinnetoua do neustálého
boje se zločinci.

Celoprázdninová soutěž o volné vstupenky do Western Parku Boskovice končí. Ze správných
odpovědí na otázku v minulém čísle byli vylosováni tito výherci, kteří získávají celodenní vstupenky: Leona Pospíšilová, Lutotín 66 a Jana Janáčková, Trávnická 8, Prostějov.

Pavel Trávníček nejen herec
Známý herec Pavel Trávníček
dnes šéfuje nejen svému divadlu, kde je dramaturgem, režisérem i hercem, je také moderátorem a patří k nejvyhledávanějším hercům dabingových studií. Svůj hlas propůjčil
například světovým hvězdám
Alainu Delonovi, Johnu Travoltovi, Melu Gibsonovi, Alanu Aldovi a mnoha dalším.
Prostějovsko je místem jeho dětství a školních let, proto se sem

stále rád vrací. Ve středu 16. září se
mohou prostějovští milovníci divadla a příznivci s Pavlem Trávníčkem setkat na prknech divadla,
kde uvede spolu se svými hereckými kolegy hru současného autora Jaromíra Břehového SBOROVNA. Stálicí v hereckém ansámblu Divadla Pavla Trávníčka
je i Kateřina Kornová, k jejíž
osobě se vztahuje soutěžní otázka.
Garantem představení je Okrašlovací spolek města Prostějova. "Pa-

vel Trávníček se jako rodák z nedaleké Konice stal čestným členem spolku už víc než před rokem.
Podílí se na programech, které
Okrašlovací spolek pořádá a naopak spolek podporuje jeho divadelní aktivity v Prostějově.
Věříme, že se prostějovští diváci
na skvělé komedii pobaví a že
Pavla Trávníčka budeme na společných akcích vídat i nadále," řekla
předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová.
-jp-

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 Kateřina Kornová.
Jaký nápoj patří k jejím nejoblíbenějším?
a / mrkvový džus
b / pivo
c / prostějovskou Starorežnou
Své odpovědi volejte jako vždy do redakce. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce volných vstupenek.
Výherce z minulého čísla : Jana Zbořilová, Šárka, Prostějov a Věra Žiláková, Krasická ul., Prostějov
Kateřina Kornová na prostějovských divadelních prknech ve hře Vražda sexem.

na Plumlovské vinobraní
Již třetí týden pokračuje soutěž
Spolku Plumlovských nadšenců
a Prostějovského Večerníku o
volné vstupenky na zámek v
Plumlově, kde se 19. září uskuteční Plumlovské vinobraní. Pořadatelem této tradiční akce je
Spolek Plumlovkých nadšenců,
což je správná odpověď na otázku z minulého čísla. Vylosovaným výhercem a držitelem dvou

vstupenek, které si může vyzvednout v redakci, je Eva Dadáková, Moravská 27. Gratulujeme.
Dnešní otázka: Kolikátý ročník
Plumlovského vinobraní se letos
koná? Své odpovědi volejte na
tel. číslo: 582 333 433, nebo zasílejte na e-mail: inzerce@vecernikpv.cz do pátku 28.
srpna.

Kultura & zábava
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
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 zájezd
do Velkých Losin plavání
v termálním bazénu dne 25. srpna. Bližší informace v kanceláři č.
106 nebo na tel.: 588 000 167.
Club Zátiší, Lidická 28, PV. Pá +
so DISCO 80“ 90“. Vstup free.
Otevřeno + udírna po ne od
16.00 hod.
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.
Fit klub Line, Újezd 3, PV, tel.:
608 881 704, pořádá:
ZUMBA PÁRTY v rockovém
klubu Apollo 13. Čtyři hodiny

strhující latinsko-americké hudby a tance! Pod vedením skvělých lektorek si zatančíte salzu,
merenge, regeton,a další. Celý
večer zahájí malé zumba tanečnice. V sobotu 5. září od 20hod. do
O2hod.
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 kvalitních 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.
Kosmetička MARKÉTA ŽUPKOVÁ VLÁČILOVÁ, oznamuje
zahájení činnosti ve studiu VIZÁŽ
(areál Haná). Tel.: 777 899 494.
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 škol-

KUPÓN č. 34
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

ního roku na zahradě MC Dvořákova ve čtvrtek 27.8. od 9.30 do
12.30
Zahradní setkání pro rodiny
dvojčat a vícerčat - v pondělí 7.9.
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, Hudebně-pohybový 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: mcprostejov@centrum.cz Děkujeme
www.mcprostejov.cz, e-mail:
mcprostejov@centrum.cz, tel.
602364874, 602364868.
12.9.2009 Setkání historických
vozidel v Mořicích. Historic cars
si Vás dovoluje co nejsrdečněji
pozvat na I. OLDIMER SETKÁNÍ v MOŘICÍCH, které se
uskuteční v sobotu dne 12. září
2009. Program dne: 8.00 hod. začátek AUTO MOTO veteránské
burzy historických vozidel, náhradních dílů příjezd vítaných veteránských vozů a mopedů, registrace pro spanilou jízdu, 12.00
hod. start zábavního odpoledního
programu, 12.30 hod. start Spanilé jízdy. V odpoledních hodinách vystoupeni hudební skupi-

ny AXEL. 16.00 hod. vyhlášení
soutěží.
Český svaz ochránců přírody
Ekocentrum Iris pořádá tyto akce: tvořivá dílna - Keramika:
Zvonkohry pondělí 7. září 2009
od 16:00 do 18:00 hod. Kovárna
Ekocentra Iris, Husovo nám. 67,
Prostějov. Výroba zvonkohry z
keramiky na venkovní posezení,
na terasy.
Společenský dům Prostějov,
s.r.o. Komenského 6, uvádí Kabaret skupiny SCREAMERS
čtvrtek 24. 9. 2009 v 19.00 hod.
Vstupné: 290 a 270 Kč. Předprodej: 582 333 003, produkce.sdpv@centrum.cz
www.sdpv.cz
12.9. - 13.9. Hanácké nokturno XXVII. Prostějovské hanácké
slavnosti konané u příležitosti
tradičních prostějovských hodů
na náměstí T.G.Masaryka a ve
Smetanových sadech.
Výstava 31.8. - 28.9.2009 J.H.HLADKÝ - obrazy, kresby,
fotografie. Vernisáž: 31.8. 2009 v
17.00 hodin. Výstava je otevřena
Po - čt od 9.00 do 12.00 a od 13.00
do 16.00 hodin, Pá od 9.00 do
12.00 hodin, při filmových projekcích a večerních klubových akcích.
Sbor dobrovolných hasičů Vrahovice pořádá tradiční hasičské
soutěže: 4. ročník soutěže Mladých hasičů „O pohár SDH Vrahovice“, 18. ročník soutěže mužů
a žen „O pohár SDH Vrahovice“,
5. ročník soutěže Veteránů i veteránek nad 35 let „O pohár starosty města Prostějova“.
Sobota 29. srpna 2009 vparku „U
Floriánka“ za hasičskou zbrojnicí
ve Vrahovicích. Začátek 9.45
hod. Srdečně všechny zveme.

SPCCH v ČR, ZO SPCCH Prostějov zve všechny členy na "Setkání zdravotně postižených okresu Prostějov" v Krumsíně dne 12.
9. 2009 od 9.00 - 18.00 hod. Akce se koná pod záštitou senátorky
Boženy Sekaninové.
MUDr. Rostislav KOZÁK
otevírá
novou stomatologickou praxi
na poliklinice, ul. Trávnická č. 2,
PV.
Po: 7.40 12.00, 13.00 16.40
Út: 7.40 12.00, 13.00 14.20
St: Čt: 7.40 12.00, 13.00 17.40
Pá: 7.40 .- 12.00, 13.00 14.00
Tel.: 724 490 652
Registrace nových pacientů
včetně dětí.
Vegetariánské kurzy vaření
vProstějově Indická,evropskáačeská kuchyně. Začátek od září. Informace a přihlášky tel.: 731 445 474,
muni.prija@centrum.cz

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.

Správná odpověď z č. 32: Na snímku je budova Muzea. Vylosovaným výhercem se paní Jarmila
Nováková, Hussovo nám. 83, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 1. září 2009, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 7.září
2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

Přezůvky
do školy
nakoupíte
u nás!

Kožené od 395,-

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.
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Kino Metro 70
Pondělí 24. srpna:
18.30 Víno roku
Pravdivý příběh o lásce,
vítězství a kvašení….
21.00 Stáhni mě do pekla
Americký horor
Úterý 25. srpna:
18.30 Víno roku
21.00 Stáhni mě do pekla
Středa 26. srpna:
18.30 Víno roku
21.00 Stáhni mě do pekla
Čtvrtek 27. srpna:
18.30 Všude dobře, proč být doma
Americká komedie
21.00 Zack a Miri točí porno
Americká komedie
Pátek 28. srpna:
18.30 Všude dobře, proč být doma
21.00 Zack a Miri točí porno
Sobota 29. srpna:
18.30 Všude dobře, proč být doma
21.00 Zack a Miri točí porno
Neděle 30. srpna:
18.30 Všude dobře, proč být doma
21.00 Zack a Miri točí porno

Letní
Mostkovice
Letní
kinokino
Mostkovice
Pondělí 24. srpna:
20.30 Kámoš k pohledání
Americká komedie
Úterý 25. srpna:
20.30 Doba ledová 3
Animovaný, rodinný film
Středa 26. srpna:
20.30 Krvavý Valentýn
Volné pokračování
úspěšného hororu z 80. let
Čtvrtek 27. srpna:
20.30 Veřejní nepřátelé
Krimi-detektivka
Pátek 28. srpna:
20.30 Jménem krále
Nový český film- historické drama
Sobota 29. srpna:
20.30 Líbáš jako bůh
Česká komedie
Apollo
Apollo
13 13
Čtvrtek 27. srpna:
20.00 LIVE ON GRAMOFÓN
Pátek 28. srpna:
19.00 MUTATION vol.8 DECAY
PARTY
Sobota 29. srpna:
21.00 3 - DIMENSION BACK TO
SCHOOL
Simetrix
Simetrix
Pátek 28. srpna:
DJ Mirek Karásek - rádio HANÁ

Berani - 21.3.-20.4. Všichni okolo se k vám budou chovat nějak podivně vlídně, což může být podezřelé. Buďto se na vás něco chystá
nebo všichni známí se něco dozvěděli o vašem pohnutém soukromí.
Býci - 21.4.-21.5. Buďte ve střehu, v nejbližších dnech nebudete
příliš ve formě a přitom vás nemine jeden průšvih za druhým. Pokud je hodláte řešit, nezbývá než se obrátit na odborníky, sami to nezvládnete.
Blíženci - 22.5.-21.6. Dbejte na své chatrné zdraví, nebylo by
vhodné v těchto parných dnech ulehnout do postele. Nenechte se za
žádnou cenu přemluvit k nezdravým věcem, i kdyby byly sebevíc
lákavé.
Raci - 22.6.-22.7. Pár dní vám bude trvat, než si po dovolené zvyknete na pracovní tempo. Dá se tedy předpokládat, že ze začátku vám
unikne spousta důležitých věcí. Například těhotenství vaší kolegyně!
Lvi - 23.7.-23.8. Zbytečně se nehádejte, a to doma ani v práci. Energii budete potřebovat na docela jiné záležitosti. Uprostřed týdne si
totiž musíte znovu získat ztracenou důvěru v zaměstnání.
Panny - 24.8.-23.9. Jste zbyteční puntičkáři a tato vlastnost dráždí
spoustu lidí okolo vás. Škoda jen, že takoví pedanti nejste sami na
sebe. Pokud by tomu tak bylo, nikdy byste se nedostali do současných potíží.
Váhy - 24.9.-23.10. Máte docela umělecký talent a pokud se nebudete stydět, můžete se ucházet o místo v hereckém spolku. Svoje
kvality uplatníte i doma, jako dobrý herec můžete skrýt nedávnou
nevěru.
Štíři - 24.10.-22.11.Nemusíte mít strach, v nejbližších dnech vás nečeká nic zlého. Právě naopak si můžete přijít k obrovskému štěstí.
Což si takhle vsadit na čísla, která znamenají data vašeho narození?
Střelci - 23.11.-21.12. Máte absolutně klidnou povahu a z rovnováhy vás nedokáže vykolejit ani ztráta větší částky peněz. K té brzy
skutečně dojde, takže se připravte na menší existenční potíže.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Stanete se terčem kritiky poté, co odmítnete pomoc blízkému člověku. Sice jste k tomu měli dobré důvody,
ale raději svůj postup přehodnoťte. Už jen kvůli těm řečem v okolí.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Velice lehce přijdete k penězům a tak si můžete pořádně užívat. Na druhé straně vás ale čeká nemilé soukromé
trápení. Partner vás načapá při nevěře a budete muset vyslechnout
žárlivé scény.
Ryby - 20.2.-20.3. Máte tento týden co napravovat, v tom minulém
jste se dopustili hodně přehmatů. Každopádně požádejte nadřízeného o přijetí a vysvětlete mu, že peprné řeči na jeho adresu jste nemysleli vážně.

24. srpna 2009
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Výstavy ve Špalíčku lákají gurmány Divadlo Hanácké obce končí s pohádkami
Představujeme prostějovské umělce a tvůrce

Via Baltica - Pohlednice z Estonska
je název výstavy fotografií Josefa
France, která je v současné době k vidění v Restauraci Na Špalíčku v Prostějově. Snímky nádherné panenské
přírody severské země jsou příjemnými společníky při ochutnávání
specialit ze pštrosího masíčka nebo
třeba jen při setkání přátel u vínka.
"Krajina Pobaltí není od nás tak vzdálená, přesto je jiná - neznámá a tajemná.
Odjakživa ve mně vyvolávala touhu
procestovat ji s fotoaparátem na krku,
nasát atmosféru a vnímat krásy a rozmanitosti tamní přírody. Rozsáhlá rašeliniště v hlubokých severských lesích či
rozeklané pobřeží plné obrovských
bludných balvanů, to jsou dojmy, které
mi zůstaly vryty v paměti, a které jsem
se snažil zachytit hledáčkem fotoaparátu," vyznal se fotograf a cestovatel Josef Franc.
V Kavárně ve Špalíčku zase jsou k vidění akty fotografa Ivo Snídala. Výstava fotografií nazvaná Tělo a kámen je
ódou na krásu ženských vnadných těl.
Vychutnat si svou odpolední kávu vybranou z bohaté nabídky ve společnosti sličných dívek a žen mohou milovníci
chutného moku a fotografií až do středy
26. srpna.
Ženské akty pak vystřídají detaily z
přírody zachycené fotoaparátem Luďka Mařáka. Výstava jeho fotografií
nazvaná Odlesky v hladině přinese jedinečné snímky, které zachycují vodní
hladinu, v níž se zrcadlí celé okolí.
Všechny výstavy v prostorách Špalíčku
se konají za přispění Města Prostějov.
-jp-

Ochotnický spolek Divadlo Hanácké obce vznikl v roce 1926
jako zábavní kroužek. Původním posláním byla příprava divadelních představení a dalších
kulturních a společenských
podniků ke slavnostním příležitostem Československé národní
demokracie v Prostějově. V
předvečer svátku práce bývalo
zvykem sehrát divadelní představení, o jehož provedení se
staraly ochotnické spolky. Od
konce 60. let převažovala tvorba pro děti, která byla hlavním
programem až do nedávna.

V roce 2005 hráli od Jiřího Čapouna Strakatou komedii, minulý
rok od Josefa Lady Byl jednu jeden drak. „Nedávno jsme se rozhodli dělat více tvorby pro dospělé, která nás více obohacuje a
díla mají co říci,„ tvrdí Veselá.
Před nějakou dobou měl soubor
premiéru s hrou Klára….!! od
Karla Čapka.
Předsedkyní souboru je Jana Veselá a režisérkou je Hana Lužná
obstarávající hlavní tvorbu.
Dnes má soubor kolem dvaceti
členů, ale počet je proměnlivý.
Spolek se pravidelně účastní re-

gionálních divadelních přehlídek, jako je Hanácký divadelní
Máj v Němčicích nad Hanou nebo Znojemský ráj pohádek. Tradičně představuje svůj repertoár
v Prostějovských obcích Dědkovice nebo Pivín. Ochotnický
spolek po předběžné dohodě zahraje kdekoliv. Na různých soutěžích získali i řadu cen třeba za
hudbu nebo za výkon jednotlivců. „Náš spolek drží pohromadě
láska k divadlu a můžu říct, že
máme dobrou partu lidí a
scházíme se i jako přátelé,“ vypovídá Veselá.
- vevi -

Miloš Kvapil fascinován knihami, literaturou a tištěným slovem Další promenádní koncert v parku,
tentokrát se sličnými mažoretkami

Za přínos pro město Prostějov v oblasti knihovnictví získal cenu města Miloš Kvapil
(na snímku). Od raného
mládí byl fascinován knihami, literaturou a tištěným slovem. Po maturitě začal studovat na Přírodovědecké fakultě Palacké univerzity, ale
to byl jen pokus. Nový školní
rok zahajoval jako řádný student Katedry knihovnictví a
vědeckých informací Fakulty
osvěty a novinářství Karlovy
univerzity.
„Nepotřebuji obrázky a už vůbec ne multimediální prezentace. Okrádají lidi o vlastní fantasii. Dodnes raději čtu texty dramat, než abych se na díla díval v
divadle. Mám pocit, že mezi mě
a autora se někdo vlamuje a nutí mě myslet si něco jiného, než
chci já,„ říká Kvapil. Celý život
pracoval mezi knihami, nebo
alespoňv institucích, které se
zabývaly informacemi. Pracoval ve Výzkumném ústavu
oděvním, v Informačním centru
Palackého univerzity, v Moravských železárnách, v Městském
úřadě v Prostějově. „Vždy jsem
se snažil, aby výsledky mé
práce měli nějaký smysl pro
uživatele. Institucí samoúčelných zde bylo a stále ještě je
více, než si tento stát může dovolit. Závěr mé profesní kariéry
byl v okresní, později městské
knihovně v Prostějově. Tam
jsem chtěl uplatnit vše, co jsem
se naučil, co jsem získal, a co
jsem vypřemýšlel. Podařilo se
to jen částečně. V budově z roku
1823 nelze dost dobře provozo-

vat informatickou revoluci. Má to své meze. Existují sice normy, jak velká
by knihovna měla být.
No, ale není. V této souvislosti mě vždycky napadalo srovnání, že velikost sportovišť také není
dána žádným zákonem,
ale staví se dostatečně
velké. Soudím, že masivní podpora sportu bude
mít fatální následky,„ dodává Kvapil.
Knihovnictví je profese,
která předpokládá vnímavost a touhu poznávat. Takže to poznávání se projevilo i v mimopracovních
zájmech. Kvapil se věnuje turistice, pěší, na kole i
vysokohorské. „Kdo nevystoupil na kopec, aby
se rozhlédl po krajině, neví toho moc o životě. Na
kopec, na vysokou horu, je
nutné vystoupat, krok za krokem, nebo vyšlapat na kole. Zde
výtahy a lanovky nemají co dělat. Je to cesta vnitřního monologu, tréninku a vůle. Jsem tedy
přirozeně členem Klubu českých turistů. Protože moje potulky po světě nejsou již omezovány žádnými hranicemi, jsem
členem Panevropské unie a konečně, protože rád odkrývám
tajemství, jsem členem české
společnosti Sherlocka Holmese. Toto všechno jsou jen fasety
universálního uchopení světa.
Takže jsem také členem Moravsko-slezské křesťanské akademie,„ vysvětluje Kvapil. Tento
muž se však nevěnuje pouze

prostějovské knihovně, ale organizuje celostátní semináře
věnované problematice služeb
specifickým skupinám uživatelů, působí jako lektor, přednáší
externě na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Bohatá je i jeho publikační činnost v regionálním i odborném
tisku. Je dlouholetým editorem
kulturního revue Prostějovská
Štafeta. V posledních letech vydává i vlastní básnické sbírky.
Zájem o knihy pocítil jako malý
kluk. „Jako malý chlapec jsem
měl touhu být myslivcem. Tatínek mě vodíval na Záhoří a já
jsem ty pobyty velmi intenzivně
prožíval. Chtěl jsem být také
námořníkem, ale v okamžiku,

kdy jsem se dočetl, že
velké plachetnice už nebrázdí nekonečné prostory oceánů, jsem se tohoto
přání vzdal. Parníky? To
nebylo pro mě.
Jednou na Vánoce, mohlo
mi být, tak deset let, jsem
dostal knihu Srdce od Edmonda de Amicis. Je to
stará kniha o chlapcích z
Turina, někdy v polovině
19. století. Starý pan učitel žákům vypráví Měsíční příběhy. Když jsou
hodní, mají ten příběh za
odměnu. Byly to velmi
napínavé příběhy, některé
si dodnes pamatuji. V této
knize byl také líčen mimoškolní život spolužáků. Scházeli se v jednotlivých rodinách a bavili
se. Jednou se setkali v rodině spolužáka, jehož tatínek byl tiskařem a vadné
výtisky knih nosil domů. Chlapci obdivovali knihovničku a hrdina knihy poznamenal: „… pečuje o své knihy a počíná si jako
opravdový knihovník…„ Když
jsem v četbě dospěl až k této
větě, zeptal jsem se, co je to knihovník, protože ke své tehdejší
hanbě, musím přiznat, že jsem
znal pouze knihovnu domácí.
Tatínek mě odvedl do prostějovské knihovny, seznámil mě
se svým kamarádem, panem
Strážným. Já jsem rozhlédl po
knihovně a řekl : „Tak, tímto
chci být.„ To je taková první
vzpomínka na uvědomělou touhu žít mezi knihami, vypráví
Kvapil.
-vevi-

Okrašlovací spolek města
Prostějova pořádá ve Smetanových sadech v Prostějově
další z promenádních koncertů. Ve čtvrtek 27. srpna od 17
hodin vystoupí před altánkem se svým programem Nezamyslické mažoretky a Nezamyslické MiniOrionky.
Okrašlovací spolek města Prostějova opět navazuje na tradici
promenádních koncertů a připravil tentokrát zajímavé vystoupení dlouhonohých dívek s
hbitými prstíky, které bravurně
ovládají magické hůlky. Nezamyslické mažoretky a MiniOrionky jsou špičkou v české republice, pravidelně se umisťují
na předních místech na festiva-

lech a přehlídkách, jsou držitelkami několika mistrovských titulů. Soubor přináší při svých
vystoupeních s dechovou hudbou i při choreografii na moderní hudbu radost divákům již
šest let, vystupuje pod hlavičkou Domu dětí a mládeže v
Němčicích nad Hanou.
"Máme radost, že se můžeme
představit i prostějovskému
publiku. Předvedeme šest choreograficky rozdílných vystoupení včetně slavnostního pochodového defilé," poodkryla
roušku připraveného programu
vedoucí souboru Nezamyslické
mažoretky a MiniOrionky Jana
Snášelová. Vystoupení mažoretek ozdobí také návštěva čest-

ného člena Okrašlovacího spolku města Prostějova Pavla
Trávníčka.
"Přislíbil krátké vystoupení.
Okrašlovací spolek pak bude
spolupořadatelem jeho divadelního představení SBOROVNA, které se uskuteční ve středu 16. září v městském divadle
v Prostějově," uvedla předsedkyně Okrašlovacího spolku
města Prostějova Milada Sokolová. Současně prozradila, že
série promenádních koncertů
ve Smetanových sadech bude
pokračovat i v měsíci září. Další
zajímavý koncert se uskuteční v
rámci programu hodové neděle
13. září opět ve Smetanových
sadech.
-jp-

Ve čtvrtek vystoupí před altánkem ve Smetanových sadech v Prostějově se svým programem Nezamyslické mažoretky
a Nezamyslické MiniOrionky.

20:00
21:05
21:50
00:20
01:10
01:35
01:55
02:50

17:25
17:50
18:35
19:30

11:20
11:45
12:20
13:15
14:15
15:10
16:05
17:00

08:30
09:30

05:59
Snídaně
s Novou
Směr jih (9)
Cordierovi, soudce
a policajt (16)
Tescoma s chutí
Nová cestománie
Komisař Rex VII (15)
Ženatý se závazky
Walker Texas Ranger III
Superman (17)
Zákon a pořádek
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Dva a půl chlapa II (16)
Vražedná čísla
Kriminálka Las Vegas III
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
O zvířatech a lidech (13)
Víkend
Tváří v tvář
Štvanci (9)
Playmate roku 2008 (12)
Novashopping
Zvěrokruh II (9)
Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Svět Elmo
09.00 - Sardinky, aneb život
jedné rodinky
10.20 - V srdci Jemenu
11.15 - Zeměpis světa
11.35 - Retro Prague 2009
12.00 - Zprávy
12.30 - Přezůvky s sebou
13.20 - Osudy hvězd
13.45 - Praštěná holka I
14.30 - Doktorka Quinnová III
15.25 - My holky z Městečka
15.55 - Tohle jsem já...
16.05 - Futuroskop
16.35 - Bali (40,41/52)
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 (6/6)
21.35 - Reportéři ČT
22.20 - Nebezpečné myšlenky
00.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.05 - Sex ve městě V (3/8)
00.35 - Praštěná holka I
01.20 - Brno 1969
01.45 - U nás v Evropě
01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
03.35 - Z metropole
04.00 - Týden v regionech
Brno
04.25 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Bali (40,41/52)
09.00 - Markétin zvěřinec
10.05 - Kavárnička dříve
narozených
10.45 - Recepty doktora Kudrny
11.50 - Krásy evropského
pobřeží
12.00 - Zprávy
12.30 - Ryba ve čtyřech
13.45 - Co mám dělat, když...?
14.00 - Praštěná holka I (3,4/18)
14.45 - Doktorka Quinnová III
15.25 - Případy detektiva
Packala
15.55 - Věda je zábava III
16.20 - Tykadlo
16.35 - Bali (42,43/52)
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Přežili rok 2000 (9/9)
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 - Hon na císařské křižníky
20.55 - Všechnopárty
21.45 - Místo činu
23.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.25 - Vltava v obrazech
23.45 - Praštěná holka I (3,4/18)
00.30 - Poklady světa
00.45 - Podzemní Čechy II
01.10 - Géniové, blázni
a pábitelé
01.25 - Rodinné křižovatky
01.50 - Krásy evropského
pobřeží
02.00 - Události v regionech
02.25 - Události v regionech
Brno
02.50 - Události v regionech
Ostrava
03.15 - Regiony ČT24
03.40 - Zajímavosti z regionů
04.05 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.30 - Zajímavosti z regionů
Ostrava

Úterý

Støeda

05.00 - Chalupa
je hra
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Bali (42,43/52)
09.00 - Tři strýčkové
a Dominik
09.50 - Toulky krajem
10.05 - Kaleidoskop dobré
pohody
12.00 - Zprávy
12.30 - Třikrát baron Prášil
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Praštěná holka I
14.30 - Doktorka Quinnová III
15.20 - Bludiště
15.45 - Nová dobrodružství
Černého Bleska (8/26)
16.10 - Uprchlíci
16.30 - Zpívánky
16.35 - Bali (44,45/52)
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
21.30 - Na stopě
21.55 - Losování Sportky
a Šance
05.00 - Objektiv
22.05 - Reportéři (7/8)
05.30 - Správy STV 23.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
05.59 - Dobré ráno
23.05 - Společník
08.30 - Panorama
00.35 - Praštěná holka I
09.10 - Návštěva ve varieté
01.20 - Hledání ztraceného
09.35 - Tahače 2009
času
09.50 - Mýty a fakta historie
01.40 - Podivuhodný svět
10.35 - Podivuhodný svět
02.00 - Zapomenuté výpravy
11.00 - Dobrá rada nad zlato
02.25 - Tahače 2009
11.35 - AZ-kvíz
02.35 - Události v regionech
12.00 - Kluci v akci
03.00 - Události v regionech
12.25 - Svět, kde se nežebrá
Brno
12.45 - Králové
03.25 - Události v regionech
12.55 - Obyčejná koňská historie
Ostrava
13.20 - Animované písničky
03.50 - Regiony ČT24
13.25 - Teď vedou, babička
04.15 - Kultura v regionech
s dědou
04.40 - Naivní cesty
13.30 - Animované písničky
naivního malíře

06:05
- Teleshopping
06:35- Tutenstein II (8)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:25- Párty s kuchařem
07:55- Deník zasloužilé matky
08:25- Přátelé X (13)
08:55- M*A*S*H (169)
09:25- Policie - New York IX
10:20- Případ pro Sam IV (10)
11:10- To je vražda, napsala X
12:10- Drzá Jordan V (2)
13:05- Deník zasloužilé matky
13:30- Sabrina
14:00- Čarodějky V (11)
14:55- Chirurgové III (6)
15:55- Princ William
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé X (14)
20:00- Velmi křehké vztahy IV
21:20- Zamilované léto
23:05- Closer III (9)
23:55- Wolffův revír I (26)
00:50- Volejte Věštce
02:40- Výklad snů
03:35- Medicopter 117 IV (8)
04:25- Svět 2009
04:50- Nikdo není dokonalý

25. 8. 2009
06:05
- Teleshopping
06:35- Tutenstein II (9)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:25- Párty s kuchařem
07:55- Deník zasloužilé matky
08:25- Přátelé X (14)
08:50- M*A*S*H (170)
09:20- Policie - New York IX
10:15- Případ pro Sam IV (11)
11:05- To je vražda, napsala X
12:05- Drzá Jordan V (3)
13:00- Deník zasloužilé matky
13:25- Sabrina)
13:55- Čarodějky V (12)
14:55- Chirurgové III (7)
15:55- Šílená jízda
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé X (15)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- TOP STAR magazín
22:30- Sběratelé kostí II (20)
23:25- Pouze pro zvané
01:10- Volejte Věštce
02:55- Výklad snů
03:50- Medicopter 117 IV (9)
04:40- TOP STAR magazín

26. 8. 2009
05.00 - Království
za koně (9/9)
05.20 - U nás
v Evropě
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Bali (44,45/52)
09.00 - My se vlka nebojíme
10.05 - Jirka Paličák
10.30 - Manéž Bolka Polívky
12.00 - Zprávy
12.30 - Modravých dálek
volání
13.30 - Medicína pro 21.
století
13.45 - Praštěná holka I
14.30 - Doktorka Quinnová III
15.20 - Na pomoc životu
15.40 - Divnopis - Řetová
15.45 - Svět zvířat
16.05 - Pytlíkov
16.20 - Šikulové
16.35 - Bali (46,47/52)
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
21.35 - Momentálně jsem
mrtvý...
22.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.40 - Avignonské proroctví
23.35 - Blues ze Staré Pekárny
00.15 - Praštěná holka I
01.00 - Přezůvky s sebou
01.50 - Pětka v Pomeranči
- letní sestřih
02.15 - Sabotáž
02.40 - Prázdniny
03.15 - Události v regionech
03.40 - Události v regionech
Brno
04.05 - Události v regionech
Ostrava
04.30 - Regiony ČT24

Ètvrtek
06:05
- Teleshopping
06:35- Tutenstein II (10)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:25- Párty s kuchařem
07:55- Deník zasloužilé matky
08:25- Přátelé X (15)
08:55- M*A*S*H (171)
09:20- Policie - New York IX
10:15- Případ pro Sam IV (12)
11:05- To je vražda, napsala X
12:00- Drzá Jordan V (4)
12:55- Deník zasloužilé matky
13:25- Sabrina
13:55- Čarodějky V (13)
14:50- Chirurgové III (8)
15:50- Americký princ JFK Jr.
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé X (16)
20:00- Velmi křehké vztahy
21:20- Zoufalé manželky IV
22:20- Myšlenky zločince II
23:20- Žralok I (22)
00:10- Wolffův revír II
01:50- Volejte Věštce
03:40- Výklad snů
04:35- Medicopter 117 IV (10)

27. 8. 2009

Pátek

06:05
- Teleshopping
06:35- Tutenstein II (7)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:25- Párty s kuchařem
07:55- Deník zasloužilé
matky IV (13)
08:25- Přátelé X (12)
08:55- M*A*S*H (168)
09:25- Policie - New York IX
10:15- Případ pro Sam IV (9)
11:10- To je vražda,
napsala X (5)
12:00- Drzá Jordan V (1)
12:55- Deník zasloužilé
matky IV (14)
13:25- Sabrina mladá čarodějnice VII
13:55- Čarodějky V (10)
14:50- Chirurgové III (5)
15:50- Láska na druhý pokus
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé X (13)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- Jak se staví sen
22:20- Myšlenky
zločince II (10)
23:15- Closer III (8)
00:10- Wolffův revír I (25)
01:05- Volejte Věštce
02:50- Výklad snů
03:45- Medicopter 117 IV (7)
04:35- Autosalon

05.00 - Bydlení je hra
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Bali (46,47/52)
09.00 - Příušnice
09.10 - Plavci v pohádce
09.45 - Půjčovna talentů
10.15 - Krásy evropského
pobřeží: Benátky
10.25 - Příště u Vás
z Vlachovky
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Svět rekordů a kuriozit
13.25 - Domácí lékař
13.35 - Film o seriálu
Vyprávěj
13.55 - Praštěná holka I
14.40 - Simpsonovi XVIII
15.00 - Benjamin Kvítko
15.30 - Let 29 (11/30)
15.55 - Ovečka Shaun (9/40)
16.00 - Daleká cesta
za domovem (26/39)
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 (13/26)
20.55 - 13. komnata
05.00 - Auto Moto
Mileny Vostřákové
05.00 - Neznámá
Styl
21.25 - Uvolněte se, prosím
Země
05.30 - Správy
22.15 - Sex ve městě V (4/8)
05.20 - Věda
22.45 - Losování Šťastných
STV
05.00 - Ztroskotanci
deset a Šance milion
v Evropě
05.59 - Dobré ráno
a samozvanci
22.50 - Gang
08.30 - Panorama
po třiceti letech
05.30 - Správy STV
00.30 - Losování Euromiliony
05.30 - Správy STV
09.10 - Babylon
05.59 - Dobré ráno
00.35 - Praštěná holka I
05.59 - Dobré ráno
09.35 - Zapomenuté výpravy
08.30 - Panorama
01.20 - Všechnopárty
08.30 - Panorama
10.00 - Hokusai: Velká vlna
09.10 - Přidej se
02.05 - Události v regionech
09.10 - Televizní klub
10.55 - Svět zázraků
09.25 - Nedej se
02.30 - Události v regionech
neslyšících
11.15 - Krásy evropského
09.45 - Hon na císařské
Brno
09.40 - Kalendárium
pobřeží
křižníky (1/2)
02.55 - Události v regionech
09.55 - Napříč světem
11.35 - AZ-kvíz
Ostrava
10.35 - Rodinné křižovatky
10.20 - Jak se bydlí s historií
12.00 - Chalupa je hra
03.20 - Regiony ČT24
11.05 - Zatopené osudy
10.45 - Kultura.cz
03.45 - Krásný ztráty
12.25 - Přežili rok 2000 (9/9)
11.35 - AZ-kvíz
11.10 - Čétéčko
04.15 - Černá hodinka
12.40 - Reportéři ČT
12.00
Kuchařská
pohotovost
05:59
13.33 - To musíš vidět
s Jožkou Černým
11.35 - AZ-kvíz
13.20 - My holky z Městečka
12.30
Michaelovy
Snídaně
13.35 - Animované písničky
12.00 - Zahrada je hra
13.50 - Tohle jsem já...
experimenty
s Novou
13.40 - Rybářská školička (9/10)
12.25 - Ondřejova filmová
05:00
14.05 - Věda je zábava III
05:59
12.40 - Rozhlédni se, člověče
08:30 Směr jih (12)
škola
Novashopping 13.45 - Děti kreslí písničky
14.30
Tykadlo
Snídaně
13.00 - Dvaasedmdesát
09:30 460 podezřelých
13.50 - Strach má velké oči
05:59
12.40 - Návštěva v ZOO
05:59 Snídaně s Novou
14.50 - Naivní cesty naivního 11:20 Tescoma s chutí
s Novou
15.00 - Děti kreslí písničky
jmen české historie
Snídaně
08:30 Směr jih (10)
12.45 - Případy detektiva
malíře
15.05 - Exit 316: Strach
08:30 Směr jih (11)
13.15 - O spanilé Jašince
s Novou
11:25 Pop Corn
09:30 Old Firehand
Packala
15.10
Historie
15.25 - Vltava v obrazech
09:30 Karate Kid 3
08:30 Směr jih (13)
14.15 - Futuroskop
11:45 Nová cestománie
11:15 Tescoma s chutí
13.15 - Deset životů kočky
vodíkové bomby (2/2)
15.45 - Svět zázraků: Pashmina 11:30 Tescoma s chutí
09:25 Cordierovi, soudce
12:15 Návrat komisaře Rexe 14.40 - Uprchlíci
11:20 Pop Corn
14.30 - První čínský
16.05 - Deset století
16.10 - Hokusai: Velká vlna
a policajt (17)
11:40 Nová cestománie
11:45 Nová cestománie
15.00 - Toulavá kamera
13:15 Ženatý se závazky
kosmonaut
architektury
17.00 - Štíty království českého 12:15 Návrat komisaře Rexe
11:10 Tescoma s chutí
12:15 Návrat komisaře Rexe
14:10 Walker Texas Ranger 15.25 - Krásy evropského
15.25 - Krásy evropského
16.20 - Čtyři okamžiky ticha
17.25 - Soukromá muzea
11:20 Nová cestománie
13:15 Ženatý se závazky
13:15 Ženatý se závazky
pobřeží
pobřeží: V
15:05 Superman (20)
14:10 Walker Texas Ranger III 17.35 - Na vlně první republiky 14:15 Walker Texas Ranger 17.15 - Utajená řeč peněz
11:50 Lenssen & spol.
15.30 - V roli predátora (2/2)
15.35 - Království divočiny
16:05 Zákon a pořádek:
17.55
Divnopis
17.35 - Neznámá Země
15:10 Superman (18)
12:20 Návrat komisaře Rexe
16.25 - Urbanita
15:10 Superman (19)
16.05
Prizma
17:00
Odpolední
Televizní
18.00 - Klíč
17.50 - Přidej se
16:05 Zákon a pořádek
13:15 Ženatý se závazky
17.00 - Gambrinus liga
16:05
Zákon
a
pořádek:
16.25
Mapa
míst
svatých
noviny
18.30 - Babylon
18.05 - Nedej se
17:00 Odpolední Televizní
14:15 Walker Texas Ranger
Fotbalový magazín
17:00
Odpolední
Televizní
17.00
Všichni
domů
Sportovní
noviny
18.55 - Zprávy v českém
18.30 - Hledám práci
noviny
15:10 Superman II (1)
19.45 - Zprávy v českém
noviny
18.55 - Zprávy v českém
Odpolední Počasí
znakovém jazyce
Sportovní noviny
18.55 - Zprávy v českém
16:05 Zákon a pořádek
znakovém jazyce
Sportovní
noviny
znakovém
jazyce
17:25
Dva
a
půl
chlapa
II
(19
19.05
Zatopené
osudy
Odpolední Počasí
znakovém jazyce
17:00 Odpolední Televizní
20.00 - Století létání
Odpolední
Počasí
19.05
Alternativní
kultura
17:50
Vražedná
čísla
19.30
Sabotáž
17:25 Dva a půl chlapa II (17)
19.05 - A. Vivaldi
noviny
20.55 - Neznámí hrdinové
17:25
Dva
a
půl
chlapa
II
(18)
20.00 - Royal Flash
17:50 Vražedná čísla
19.30 - Pětka v Pomeranči 18:35 Kriminálka Las Vegas 20.00 - Soukromé století
Sportovní noviny
21.25 - Krásný ztráty
17:50 Vražedná čísla
20.55 - Porazily jsme Hitlera
19:30 Televizní noviny
18:35 Kriminálka Las Vegas II 21.40 - Životopis trpaslíka
20.00 - Můj stan, můj hrad
Odpolední Počasí
21.55 - Divnopis
22.30 - Události, komentáře
18:35 Kriminálka Las Vegas 20.30 - Liga mistrů
19:30 Televizní noviny
aji Stalina
Sportovní noviny
17:25 Dva a půl chlapa II (20)
22.00 - V odborné péči (43/43)
23.10 - Echo Dvořákovy Prahy 19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
21.20
Bez
bázně
Počasí
23.50 - Echo Dvořákovy
17:50 Vražedná čísla
22.30 - Události, komentáře
23.20 - Ženský hlas
Počasí
Sportovní noviny
22.20 - Divnopis
20:00 Ordinace v růžové
18:35 Kriminálka Las Vegas
Prahy 2009
23.10 - Q
23.45 - Hudební studio M
20:00 Procházka růžovou
Počasí
22.30 - Události, komentáře
zahradě 2 (124)
19:30 Televizní noviny
00.00 - Dokumentární klub:
23.40 - Revizoři
00.15
Dvořákova
Praha
2009
zahradou
20:00 Hospoda (10)
21:25 Kriminálka Las Vegas 23.10 - Želvy mohou létat
Sportovní noviny
Železné
dámy
z
Libérie
01.25 - 62. mezinárodní
01.40 - Století létání
21:15 Kriminálka Miami VI
20:40 15 let Tv Nova
00.45 - Železné dámy
22:20 XIII (2/2)
Počasí
00.55 - Případ Mahowny
hudební festival
02.35 - Náš venkov
22:15 XIII (1/2)
21:45 Odložené případy VI
00:00 Kriminálka New York 01.40 - Písně proti tankům
20:00 Kurýr
02.35 - Film o filmu
02.55 - Kouzelná dvířka
02.55 - Sváteční slovo
00:00 Kriminálka New York
22:40 Ztracené
02.40 - POP ART
22:00 Collateral
00:45 Novashopping
Nedodržený slib
03.35 - Čtenářský deník...
03.00 - Cesty víry
00:40 Novashopping
01:10 Novashopping
03.15 - Co mám dělat, když...? 00:15 Neukojené touhy
01:05 15 let Tv Nova
02.50 - Q
03.45 - Česko jedna báseň
03.20 - Křesťanský magazín
01:00 Rady ptáka Loskutáka
01:55 Novashopping
01:35 AngieStereo
03.30 - Televizní klub
02:00 Paškál
03.20 - Deset století
03.55 - Po stopách
03.35 - Exit 316: Strach
01:55 Ruská ruleta
02:20 Tabu
03:15 Ruská ruleta
neslyšících
03:00 Áčko
architektury
04.10 - Československý
03.50 - Křesťanské umění
02:40 Áčko
03:45 DO-RE-MI
04:30 Kolotoč
04.00 - Muzikály na cestách
04:05 DO-RE-MI
03.35 - Čtyři okamžiky ticha
filmový týdeník
04:05 DO-RE-MI
na Moravě
04:35 Novashopping
05:00 Novashopping
04.45 - Motorkáři
04.20 - Malíř Bohumír Matal 05:00 Novashopping
04.30 - Babylon
05:00 Novashopping
04.15 - POP ART

24. 8. 2009

05.00 - Hledám
práci
05.25 - Sváteční
slovo
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Na stopě
09.35 - Neznámí hrdinové
10.00 - Osudové okamžiky
10.20 - Můj stan, můj hrad
10.50 - Království za koně
11.10 - Po stopách
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
12.25 - Služby v našich
službách
12.45 - Na plovárně
13.15 - Film o filmu
Na půdě
13.25 - Svět zvířat
13.45 - Pytlíkov
14.00 - Šikulové
14.10 - Nová dobrodružství
Černého Bleska (8/26)
14.40 - Sportovci světa
15.05 - Jack Nicklaus
15.35 - Evropa dnes
16.05 - Kus dřeva ze stromu
16.20 - Vizitky českých muzeí
16.30 - Nepohodlní
16.45 - Hledači času
17.05 - Rozhlédni se, člověče
17.25 - Dvaasedmdesát
jmen české historie
17.40 - Géniové, blázni
a pábitelé
17.55 - City Folk 2009 - Vídeň
18.25 - Kosmopolis
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Magazín Ligy mistrů
19.35 - Simpsonovi XVIII
20.00 - Golden League
22.00 - Milovníci
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Echo
23.20 - Legenda
00.10 - Ženský hlas
00.35 - Ženy
01.35 - Podejte pac!
02.30 - F. Couperin
02.35 - Urbanita
03.05 - Hledám práci
03.30 - Tajemství sálu předků
03.45 - Co mám dělat, když...?
04.00 - Nepohodlní
04.15 - Hledači času
04.35 - Na pomoc životu

06:05
- Teleshopping
06:35- Tutenstein II (11)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Deník zasloužilé
matky IV (17)
08:15- Přátelé X (16)
08:45- M*A*S*H (172)
09:15- Policie - New York IX
10:05- Případ pro Sam IV (13)
10:55- To je vražda, napsala X
11:55- Drzá Jordan V (5)
12:50- Deník zasloužilé
matky IV (18)
13:20- Sabrina
13:50- Čarodějky V (14)
14:45- Chirurgové III (9)
15:50- Looney Tunes:
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé X (17)
20:00- Přeber si to znovu
22:10- Smrtonosná zbraň 4
00:40- Zúčtování v Malém
Tokiu
02:05- Volejte Věštce
03:50- Medicopter 117 IV
04:35- Trní

28. 8. 2009
06:15- Párty s
kuchařem
06:40- X-Men: Začátek IV
07:05- Neuvěřitelná dobrodružství Rudly a Koumáka II
07:30- Fresh Prince IV (13)
07:55- Přátelé X (17)
08:25- Autosalon
09:20- M*A*S*H (173)
09:45- M*A*S*H (174)
10:15- Policejní
vyjednavači (18)
11:10- Columbo
13:00- Napoleon
a Josefína (1/3)
14:45- Bláznivá dovolená
v Las Vegas
16:45- Sbohem, lásko
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Přátelé X (18)
20:00- Let Phoenixe
22:55- První rána
00:35- Soumrak mrtvých
02:20- Volejte Věštce
04:05- Inspektor Balko (26)
04:50- Inspektor Balko (27)

29. 8. 2009

05.00 - Kus dřeva
ze stromu
05.15 -Vizitky
českých muzeí
05.25 - Štíty království
českého (10/10)
05.50 - Mapa míst svatých
06.20 - Počesku
06.30 - Správy STV
06.55 - Divnopis
07.00 - Utajená řeč peněz
07.20 - Soukromá muzea
07.30 - Osudové okamžiky
07.50 - Panorama
08.30 - Herci
09.30 - Folklorika
09.55 - Náš venkov
10.15 - Putování za písničkou
10.45 - Hledání
ztraceného času
11.10 - Soukromé století
12.05 - Neznámá Země
12.25 - Pětka v Pomeranči
12.55 - Sabotáž
05:35
Baby Looney 13.25 - David Gilmour
14.20 - Krásy evropského
Tunes (40)
pobřeží
06:00 Admirál Bublina útočí
14.30 - Kamera na cestách
06:25 Spongebob
15.10 - Souboj mozků
v kalhotách (20)
16.05 - Tichomořské hlubiny
06:55 Lovec krokodýlů VI
17.00 - Po stopách
07:55 HOGO FOGO
17.15 - Film
09:00 Zlatíčka
o seriálu Vyprávěj
10:10 Střípky vzpomínek
17.30 - O češtině
12:00 Volejte Novu
17.45 - Památky na prodej
12:30 Studujeme za školou 18.05 - Příběhy domů
14:05 Špatné zprávy
18.30 - Kultura.cz
pro Medvědy
18.55 - Eva zpívá Ostravě
16:20 Setkání v červenci
19.30 - The Magic Violin
19.45 - Ilja Hurník
17:55 Babicovy dobroty
20.00 - Můj báječný rozvod
18:30 Koření
21.50 - Ozvěny Smetanovy
19:30 Televizní noviny
Litomyšle 2009
Sportovní noviny
22.20 - Alternativní kultura
Počasí
20:00 Svatba na bitevním po- 23.15 - Noc s Andělem
00.40 - Orchestr
li aneb Hodiny před slávou
Gustava Broma
22:05 Lovci lvů
01.35 - Sešli se ...
00:15 Delta Force 2
02.35 - David Gilmour
Kolumbijská spojka
- Live in Gdańsk
02:10 Novashopping
03.30 - Grotesky
02:30 Volejte Novu
03.55 - Ladí neladí
02:55 Babicovy dobroty
04.50 - Památky na prodej
03:25 Zlatíčka
05.10 - Příběhy domů
04:55 Novashopping
05.25 - Banánové rybičky

05.00 - Zahrada
je hra
05.20 - Krásy
evropského pobřeží
05.30 - Události v regionech
05.55 - In nomine Patris
06.20 - Navštívenka
06.45 - Šikulové
06.55 - Sezamová angličtina
07.25 - Garfield a přátelé
07.50 - Let 29 (11/30)
08.10 - Hurá, škola!
08.25 - Pirátské rádio
09.50 - Ovečka Shaun
10.00 - Kuchařská
pohotovost
10.30 - Pocahontas
11.50 - Tibet v Nepálu
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Království divočiny
13.35 - Mezi námi zvířaty
14.05 - Mlčení krahujce (8/8)
15.00 - Jean od Floretty
17.05 - Monte Walsh
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Hodina pravdy
21.05 - Senzační prázdniny
22.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.40 - Tombstone
00.45 - Kdo z koho
02.25 - 13. komnata
Mileny Vostřákové
02.55 - Návrat Zapadlých
vlastenců
03.50 - Blues
ze Staré Pekárny
04.30 - Folklorika

Sobota

20:00
21:05
21:30
23:35
01:05
01:55
02:15
03:10
04:05

09:00
10:45
12:35
13:30
16:20
17:40
18:35
19:30

06:20
06:35
06:50
07:15
07:45

05:55
Království
surikat II (6)
Kamarádi z lesa (29)
Bolek a Lolek (61)
Batman vítězí (1)
Spongebob v kalhotác
Mach a Šebestová
k tabuli!
XXL
Vinnetou 3
Unesený (9)
VC Belgie
Dennis postrach okolí
Rady ptáka Loskutáka
Kriminálka Las Vegas
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Chalupáři (11)
Mr. GS
Charlieho andílci
Bulšit
Báječní lidé (8)
Novashopping
HOGO FOGO
Áčko
DO-RE-MI

05.00 - Co mám dělat,
když...?
05.15 - Postřehy
odjinud
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Navštívenka
06.25 - Ve dvou se to
lépe táhne (9/13)
06.30 - Borůvka a Kvítko
06.45 - Pět draků vodáků
06.50 - Ferda (18/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Obyčejná koňská
historie (6/6)
08.00 - Teď vedou, babička
s dědou
08.05 - Děti kreslí písničky
08.10 - To musíš vidět
08.15 - Animované písničky
08.20 - Rybářská školička
08.25 - Animované písničky
08.30 - Křišťálek meč
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Eliška a její rod (7/7)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - O Háderunovi
a víle Elóře
14.25 - Cesty víry
14.45 - Křesťanský magazín
15.00 - Sváteční slovo
15.10 - Srpnová neděle
16.30 - Podzemní Čechy II
17.00 - Čétéčko
17.20 - 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 - Hodina klavíru
21.45 - Herci Jiřího Hubače
22.20 - Losování Sportky
a Šance
22.25 - Konečná stanice
00.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.05 - Mrtví jako já (13/14)
00.45 - Svět umění
01.40 - Uvolněte se, prosím
02.25 - Recitál Palečka
a Janíka
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle
Novashopping
HOGO FOGO
Ruská ruleta
DO-RE-MI
Novashopping

05.55 - Nedělní ráno
06.50 - Správy STV
07.20 - City Folk
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Alternativní kultura
09.40 - Česko jedna báseň
09.45 - Čtenářský deník...
10.05 - Film 2009
10.35 - Exit 316: Odvaha
10.55 - Mýty a fakta historie
11.40 - Jef Kratochvil, fotograf
12.00 - Tři Alberti
a slečna Matylda
13.15 - Jubileum
13.50 - POP ART
14.30 - Jak se žije
14.50 - Svět umění
15.45 - Světci a svědci
16.00 - Znamení a rituály
16.15 - Bahna po dvacáté
16.40 - Film o seriálu Vyprávěj
17.00 - Ztracená patrola
18.10 - Poklady světa
18.30 - Kultura.cz
18.50 - Festival Bohuslava
Martinů
19.30 - Klíč
20.00 - Město mého srdce
20.35 - Mezinárodní
hudební festival
21.00 - Zámek
Český Krumlov
21.15 - Alchymie času
21.30 - Egon Schiele
22.00 - Echo Dvořákovy
Prahy 2009
22.10 - Na plovárně
22.35 - Portrét šílenství
23.55 - Herbie Hancock:
Possibilities (1/2)
00.45 - Hodina pravdy
01.40 - Čétéčko
02.00 - Betlém
03.00 - Kamera na
cestách
03.55 - Podzemní Čechy II
04.20 - Krásný ztráty
04.50 - Divnopis

06:15- Párty
s kuchařem
06:40- X-Men: Začátek IV (9)
07:05- Neuvěřitelná
dobrodružství
Rudly a Koumáka III
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Přátelé X (18)
08:05- Hitlerovi muži I (5)
09:05- Svět 2009
09:35- Agatha
11:25- Receptář prima nápadů
12:30- Mambo
14:15- Ed TV
16:45- Dlouhá cesta
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání I (1)
20:00- Vraždy v Midsomeru
22:15- Do noci
00:30- Hi-Lo Country
02:30- Volejte Věštce
04:15- Dvojí nasazení (13)

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

30. 8. 2009

TV program
24. srpna 2009
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24. srpna 2009
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SPORT Prostějov má dalšího mistra světa
Sportovní tipy týdne

V září 1. ročník sletu paraglidistů ve Stichovicích
Po nedávném úspěchu našich reprezentantů ve „volném létání v
paraglidingu“, na mistrovství
světa v Mexiku, odkud si
český tým, jehož členem
byl i Prostějovák
Tomáš Brauner, dovezl zlatou medaili v
družstvech, zaznamenali stejný úspěch
i naši „motoroví paraglidisté“.
Na mistrovství světa,
které se letos pořádalo ve
dnech 30.7 až 9.8.2009 na letišti v Novém Městě nad Metují,
za účasti 116 soutěžících z 18
zemí světa, reprezentoval Českou
republiku i člen Paramotor klubu

Prostějov, Radim Frank. Jako
pilot, v kategorii „tandemového
motorového padákového kluzáku“ získal se svým
navigátorem Michalem Spurným, nejen
titul mistra
světa v národních družstvech, ale i
velmi krásné
čtvrté místo v
celkovém pořadí
ve své kategorii. Pomyslné místo na bedně jim přitom
uniklo jen o pár bodů za další českou posádkou, která tak posílila
úspěch českých barev. Soutěžící

Na sobotu 19.9.2009 zveme všechny příznivce motorového paraglidingu na letiště ve Stichovicích, kde proběhne 1. ročník celostátního sletu motorového paraglidingu s názvem „Hanácky
kolečko“.Cílem je nejen přátelské setkání kolegů pilotů a jejich
rodin, ale také seznámit je s krásami naší Hané, jak po zemi, tak
ze vzduchu.
K vidění budou na akci všechny kategorie tohoto sportovního leteckého odvětví – motorového paraglidingu a odvážní jedinci z
řad návštěvníků mohou absolvovat i seznamovací tandemový let
po okolí Prostějova

na mistrovství odlétali celkem jedenáct technických, navigačních
a ekonomických disciplín, které
prověřily důkladně jak piloty, navigátory, tak jejich stroje.
O to cennější je i Radimův úspěch
v tom, neboť celé mistrovství absolvoval, tento jinak velmi
skromný a obětavý člověk, na
stroji vlastní konstrukce i výroby,
čímž se i v tomto směru zařadil
mezi světovou špičku a zúročil tak
svoje mnohaleté úsilí ve vývoji a
konstrukci létajících aparátů této
kategorie.
Děkujeme Radimu Frankovi
touto cestou za vzornou reprezentaci České republiky a Paramotor
klubu Prostějov, a přejeme mu
hodně dalších osobních, sportovních i obchodních úspěchů a jak
říkají „lítači“, k tomu stejný počet
vydařených startů, jako přistání.
Ing. Stanislav Lukeš, předseda Paramotor klubu Prostějov -pez-

Dokázali jsme to. Členem vítězného týmu byl i prostějovský
Radim Frank (ve vítězném družstvu
první zprava)
foto: Michal Eliáš

Do Kroměříže se nejede, ve čtvrtek doma Technika
Na zítřejší hokejový výlet do
Přerova zapomeňte. Jestřábům ze seznamu přípravných utkání vypadli
hned dvě. A to ne ledajaká.
V programu přípravnách
zápasů figuroval kromě celků Frýdku-Místku, Havlíčkova Brodu, Techniky
Blansko a Salithu Šumperk
také hanácký rival ze sousedního Přerova. Vyhecovaná derby s tímto protivníkem se nakonec neuskuteční.

Jak jsme se dozvěděli od zástupců prostějovských Jestřábů, harmonogram přípravných utkání našeho celky doznal
určitých změn.
Přípravné zápasy s Přerovem,
které se měly
odehrát 25.8. a
1. 9., byly po dohodě obou klubů
zrušeny. Redakci
Večerníku o tom informoval po exhibičním

zápase s Jágr teamem minulou
středu trenér Jestřábů Aleš
Flašar.
O důvodech zrušení těchto přípravných utkání kolují
spekulace.
Úterní utkání s Přerovem by se
z důvodů rekonstrukce
přerovského zimního stadionu mělo

Původní rozpis přípravných zápasů HK Jestřábi Prostějov
úterý
čtvrtek
úterý
čtvrtek
úterý

25.08.09
27.08.09
01.09.09
03.09.09
08.09.09

HC Zubr Přerov - HK Jestřábi Prostějov
HK Jestřábi Prostějov - VSK Technika Blansko
HK Jestřábi Prostějov - HC Zubr Přerov
Salith Šumperk - HK Jestřábi Prostějov
HK Jestřábi Prostějov - Salith Šumperk

čtvrtek
čtvrtek
úterý

27.08.09 HK Jestřábi Prostějov - VSK Technika Blansko
03.09.09 Salith Šumperk - HK Jestřábi Prostějov
08.09.09 HK Jestřábi Prostějov - Salith Šumperk

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

Zbývající přípravné zápasy HK Jestřábi Prostějov

Výrok týdne

Josef Kratina, trenér Dukly Praha a cyklistické reprezentace
ČR k odlišnostem letošního Memoriálu Otmara Malečka

Číslo týdne

3

přípravné zápasy zbývají hokejovým
Jestřábům do zahájení sezony.

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

Po vyrovnaném zápase nakonec vyhrál
Jágr Team, v nájezdech úspěšnější Jestřábi
Zápasem ve středu proti Košicím měl
Jágr Team pokračovat v exhibičních
utkáních. V pondělí odehráli první z
nich na hodonínském ledě, kde si neporadil s domácími hokejisty a podlehl jim výsledkem 6:9. Utkání v Košicích se nakonec neuskutečnilo, tak se
narychlo domlouval náhradní program. Nakonec se v úterý podvečer
domluvil tým okolo Tomáše Kaberleho, Petra Průchy, Lukáše Krajíčka a
dalších hvězd s domácím trenérem

Flašarem na sehrání exhibičního utkání na prostějovském zimním stadionu, který tak svým svěřencům trochu
zpříjemnil přípravu. Tým současných
českých hokejových hvězd se představil prostějovskému publiku, kterého se
i přes zrychlenou informaci v posledních dvaceti čtyřech hodinách sešlo
okolo pěti stovek, bez své největší hvězdy Jaromíra Jágra, který se připravuje na nadcházející sezonu v Omsku.
(pokračování na staně 24)

FINÁLE POHÁRU OFS
V Přemyslovicích ve finále poháru OFS kralovala prostějovská Haná
Sestava Hvozd: Koutný – Vánský T.,
Bílý J., Pavlíček, Zapletal (80. Spáčil)
– Švec, Vánský J., Grulich D., Mráček
– Kvapil (75. Grulich P.), Bílý V.
Trenér: Švehla Rudolf
Sestava Haná Prostějov: Pastyřík -

kteří by museli zajistit daleko
větší bezpečnostní opatření
než při utkání Zubrů s „normálním“ soupeřem. Ať už je
důvod jakýkoliv, jistotou zůstává, že oba celky se nakonec
dohodly tyto utkání neodehrát
a tak si prostějovští hokejoví
příznivci tyto termíny mohou
ze svého kalendáře vyškrtnout. Ve čtvrtek v dalším přípravném přátelském zápase
přivítají v odvetném utkání
celek Techniky Blansko, se
kterým celou přípravu před
dvěma týdny zahájili výhrou
1:0 na jejich ledě. Utkání začíná v 18 hodin.
-pez-

E-MAILOVÁ ADRESA PRO VŠECHNY SPORTOVNÍ PŘÍZNIVCE:

„Mrzí mě, že tradiční štrúdl nebude,
máma je v nemocnici,
takže ho nenapeče“

FC Hvozd – Haná Prostějov 0:6 (0:4)

18:00
18:00
18:00

konat v náhradním azylu přerovských hokejistů na zimním
stadionu v Kroměříži, ale ani
tam se neuskuteční. Byly slyšet různé názory na to, proč se
utkání se soupeřem Jestřábů v
nadcházející sezoně 2. ligy
skupiny Východ nakonec neuskuteční, ale žádný z nich
není možné brát jako oficiální. Jedni říkají, že mužstva
spolu hrají hned na úvod soutěže mistrovské utkání a tak
ani jeden z trenérů nechce dva
týdny předtím odkrýt všechny
trumfy. Z jiných zdrojů bylo
slyšet obavy kroměřížských
pořadatelů z tohoto utkání,

Jančiar, Vyskočil, Kolář M. (52. Lošťák), Chum - Šindler (58. Novák),
Zbožínek (68. Hubšil), Bartoš, Trnavský - Mašík, Cibulec
Jako pořadatel letošního okresního finále Poháru ČMFS - Ondrášovka cup
byly vybrány Přemyslovice a svého
úkolu se zhostily na výbornou.Postup

do finále se u mužstva Hané Prostějov
vcelku předpokládal, ale účast FC
Hvozd je velkým úspěchem tohoto lídra okresního přeboru.Mužstvo Hané
od počátku potvrzovalo roli favorita
proti o třídu níže hrajícímu Hvozdu,
který navíc nebyl v optimální sestavě.
(Dokončení na str. 22)

24. srpna 2009

EFEKT PLUS
spol. s.r.o.

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

1+kk
1+kk
1+1
1+1
2+1
3+1
2+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,Italská, Prostějov
7 100,Brněnská, Prostějov
10 900,-

Tel.:731 704 904
Tel.:732 231 126
Tel.:605 070 842
Tel.:605 070 842
Tel.:605 070 842
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:605 948 955

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

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

Karlov, Prostějov
790 000,Čelechovice na Hané
990 000,Dolní, Prostějov
1 000 000,Jana Zrzavého, Prostějov 1 040 000,Dolní, Prostějov
1 040 000,Krasická, Prostějov
1 074 000,B. Šmerala, Prostějov 1 150 000,Rumunská, Prostějov
1 150 000,Krasická, Prostějov
1 150 000,Dolní, Prostějov
1 200 000,Prostějov
1 250 000,Prostějov
1 280 000,Prostějov
1 360 000,Tylova, Prostějov
1 440 000,Západní, Prostějov
1 480 000,Jezdecká, Prostějov
1 481 220,Prostějov
1 490 000,Václava Špály, Prostějov 1 525 000,Jezdecká, Prostějov
1 547670,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 390000,sídl. E. Beneše, Prostějov 2 460 000,-

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

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 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,Nezamyslice nad Hanou 1 340 000,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.:605 948 955
Tel.:605 948 955
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:604 665 206
Tel.:731 704 904

KOMERCE – pronájem – PROSTĚJOVSKO:

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

POZEMKY – pronájem, prodej – PROSTĚJOVSKO:

Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek

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

1 045,- /m2
189 000,235 000,260 000,548 000,599 000,2 595 000,-

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

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

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

REAL
SPEKTRUM
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

realityarea@volny.cz

BYTY - PRODEJ

1+1 krasická, PV., cihl./os.v. Cena: 880 000Kč
2+1, s garáží Dr. Mičoly, os.v./cihl., 66m2,
balkon.
Cena: 1 300 000Kč
3+1 v Olomouci, OV, 3.patro s výtahem, po
úpravách.
Cena: 1 560 000Kč

BYTY- PRONÁJEM

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

6500Kč/měs. + inkaso
4900Kč/měs. + inkaso
5800Kč/měs. + ink.
5400Kč/měs. + inkaso
7700Kč/měs. vč. inkasa
10000Kč/měs. + inkaso
6900Kč/měs. + inkaso
5900Kč/měs. + inkaso
7000Kč/měs. + inkaso
10000Kč/měs. + inkaso
6200Kč/měs. + inkaso

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

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

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

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

POSLEDNÍ BYTY

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

Prostějov,ul.Jezdecká
Kprodejiposlední4byty2+kk–cenaodKč1.351.220,poslední2byty3+kk–cenaKč2.233.410,-.Novézkolaudovanébytysbalkonem,vdoměkdispozicisklep,výtah,
možnostparkovacíhomísta.
VYJÍMEČNÁCENA:Kč22.000,-/m2
Cena:odKč1.351.220,-

NOVINKA!
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,C.Boudy
Prodejcihlovéhobytuvosobnímvlastnictví,vel.1+1,podlahová plocha 34 m2, 2. p., lodžie, sam. topení, koupelna
s vanou. Nová kuch. linka, nová koupelna. Ihned volné.
Nízkénáklady:556Kč/měs.+inkaso.Cena:Kč780.000,-

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 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

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

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

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

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

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

NEJLEPŠÍ CENA V PV!

Prostějov,ul.B.Němcové
Cihlový byt 3+1 v osobním vlastnictví, 82 m2, 4. patro,
bezvýtahu.Plast.okna,lodžie,novákuch.linka.Možnost
koupěgaráževedledomuzacenuKč206.000,-.
Cena:Kč1.595.000,-

SLEVA!

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

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

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

www.jhreality.cz

Držovice,okr.Prostějov
Pronájem skladovacích, případně výrobních prostor v
komerčnízóně.Vel.500m2,15x33m,výška8m,alarm,
2vrata.Cena:600Kč/m2/rok Cena:Kč25.000,-/měsíc

KOMERCE – prodej – PROSTĚJOVSKO:

- dílna+stavební poz., Myslejovice, Myslejovice 1 500 000,Tel.:731 704 904

Kapucínská 9,
Olomouc 772 00
nemovitosti@efekt-plus.cz
Tel. 585 242 171, mobil: 602 190 196
www.efekt-plus.cz
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VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.
Prostějov - Krasice, pozemky na
stavbu RD, rozměry od 700 m2 do
900 m2, sítě na pozemcích, zahájení
stavby r. 2010.
Cena od 1 700,-- do 1 900,-- Kč/m2
Ivaň RD 5 + 1, dům z roku 1990, 2
koupelny, topení plyn a tuhá paliva,
zahrada, vjezd, garáž.
Cena 2 700 000,-- Kč
Kladky RD 4 + 1, řadový, koncový,
sedlová střecha, po komletní opravě,
zahrádka.
Cena 1 350 000,-Konice - Nová Dědina, velmi pěkný
uzavřený menší rodinný statek, solidní technický stav, pozemek
3 140 m2, na bydlení i rekreaci.
Cena 980 000,-- Kč
Seloutky, novostavba 6 + 1, garáž,
pozemek 1 400 m2, ihned volný.
Cena 3 600 000,-- Kč
Plumlov, pronájem nebytových
ploch na kadeřnictví, kosmetiku, kancelář apod.v celkově rekonstruované
budově na náměstí, 40 m2.
Cena 4000,--+ inkaso.
Prostějov, Kostelecká ulice, prodej
obchodní budovy, sklady, obchody,
byt, vjezd, parkování, pozemek 1 350
m2.
Cena v RK
Prodej bytu 1 + 1 Krasická ulice,
lodžie, OV, perfektní stav.
Cena 980 000,-- Kč

www.reality-prostejov.com

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

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

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!
Kč699.000,1+1,C.Boudy–OV,34m2,2.patro,poopravě
Kč780.000,2+1,ul.Šárka–DB,55m2,4.patro,bezvýtahu,plast.okna
SLEVA!Kč890.000,2+1,Martinákovaul.–OV,58m2,6.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
Kč1.595.000,-+možnogaráž(Kč206.000,-)
2+kka3+kk,Jezdeckául.–OV,novézkolaudovanébyty
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,Wolkerovaul.
Kč4.500,-/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

BYTY - PRODEJ
 1+kk–sídl.E.Beneše:os.vlast./panel.,1.p./ze7,
plast.okna,noválodžie,vrekonstr.domě,poprodeji
volný.RSP119 Cenakjednání:830000Kč
 1+kk – Západní: os. vlast./cihl., zvýš.přízemí/z
5, téměř nový byt s plast. okny, velkou koupelnou
s vanou a vest. skříněmi v předsíni. Nízké měsíční
náklady, klidné bydlení v atraktivní lokalitě. RSP
239
Cena:původně1060000Kč,
poslevě990000Kč
 1+1–Sídl.svobody:os.vlast./panel.,přízemí/ze
4, orientace na jih, v revitalizovaném domě, udržovanýbytvpůvodnímstavu,ihnedvolný.RSP478
Cena:830000Kč
 1+1 – Tylova: družst./panel., 2.p./ze 7, s lodžií a
plast. okny, v rekonstr. domě, udržovaný a pěkný
byt,možnostzařízení.RSP169
Velicevýhodnácena:699000Kč
 2+1 – Šárka: družst./panel., 4.p./ze 4, byt v
rekonstr. domě s plast. okny, orientace východ –
sever,ihnedvolný. RSP339
NOVINKA:1100000Kč
 2,5+1 – Sídl. svobody: družst./panel., 1.p./ze 4,
prostornýbytsalkovnou,novoulodžiíaplast.okny
vrevitalizovanémdomě. RSP299
Cena:1150000Kč
 2+1-B.Šmerala:družst./panel.,7.p./ze7,výtah,
v rekonstr. domě – plast. okna, zateplená fasáda. V
bytěšatnaavest.skříně.RSP89
Cena:1150000Kč
 2+1 – K. Svolinského: družst./panel. (možnost
převodudoos.vlastnictvíaplatbyhypotékou),2.p./
ze 4, výtah, vl. etážové topení, lodžie, vest. skříně a
komoravbytě,ihnedvolný.RSP29
SLEVA200000Kč
NOVÁCENA:1050000Kč
 2+1–Tylova:cihl./os.vlast.,3.p./ze3,vl.etážové
topení, plast. okna, klimatizace, plovoucí podlahy,
zděný sklep, velký balkon, ihned volný. RSP 189
Cena:1140000Kč
 2+1 - Brněnská: panel./os. vlast., 63 m2, zvýš.
přízemí/ze 4, plast. okna, v rekonstr. domě, ihned
volný.RSP428
Cena:1390000Kč
 3+1 – 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+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

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

Nabízíme:
RODINNÉ DOMY

RD – PRODEJ

Michael Vejmola

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

tel.:
mobil:

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

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

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

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

NÁŠ TIP!
Chata Bělecký Mlýn Tel.: 777 851 606
Udržovaná chata, zast. plocha 50 m2,
oplocený pozemek v rovině - 375m2.
Pitná voda, elektrika, topení na tuhá paliva.
Cena : 448.000,- 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

BYTOVÝ DŮM - PRODEJ

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

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

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

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

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

www.realitycz.net

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

BYTY - PRODEJ

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

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

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

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 7.500,- + služby

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.

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

Aktuální nabídka:

RD 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

Chata Ptení
Tel.: 777 851 606
Zast. pl. 49m2, pozemek 370m2 – rovinatý, oplocený, vlastní studna, elektrika.
Velmi pěkná chata. Cena : 495.000,- Kč

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

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

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

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

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.

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

www.reality-vejmola.cz

Pronájem 3+1 Francouzská, PV Tel.: 777 231 606
Osobní vl., panel po rekonstrukci, 2. patro.
Byt je po kompletní rekonstrukci. Ihned
volný. Cena: 9.000,- 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, n/c, Moravská, PV
2+1, n/c, Šárka, PV

7.000,- Kč/měs.vč.ink.
6.000,- Kč/měs. vč. ink.
5.700,- Kč/měs. vč. ink.
7.500,- Kč/měs.vč.ink.
7.000,- 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 5+1 Němčice nad Hanou
Prodej rodinného domu 5+1 v
Němčicích nad Hanou, okr. Prostějov.
Nemovitost je po celkové rekonstrukci
s možností rozšíření do podkroví.
Obecní IS, volný po dohodě.
Cena: 890.000,-Kč

RD 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

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: 240.000,-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
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
Prodejbytu-Prostějov,J.Zrzavého,OV,3+1,1.NP,
75 m2, panel, lodžie, dům po
celkové rekonstrukci, zateplená
fasáda, plastová okna, plovoucí
podlahy,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
Prostějov - prodej cihlového
DB 2+1, 2 lodžie, výměra 55
m2, 1. NP, ul. Dykova, dům
po revitalizaci - zatepl. fasáda,
plast. okna, vlast. ohřev teplé vody, plyn. kotelna
v domě. Byt v pův. stavu. Parkování za domem.
Cena: 875.000,- Kč
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
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.
Garáže - prodej:
Prostějov - Krasice - prodej zděné garáže na vlastním pozemku v místní
části Krasice - u Sandry.
Cena: dohodou v RK

Reality
REALiTNí KANCELÁŘ

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
www.ackoreality.cz
zelená linka: 800 107 014
BYTY:
Luxusní byt 3+1 V.Beneše , OV/panel, 90 m2, 2.p., zimní
zahrada, lodžie, Po nákladné rekonstrukci se změněnou
dispozicí bytu.
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
Byt 1+1 Kotěrova, OV/cihla, 1.p, 30 m2, po rekonstrukci
870 000,-Kč
BYTYPRONÁJEM:
Byt 1+1 S.Svobody, OV, 34 m2 .
Cena včetně inkasa 6000,- Kč/měs.
Pronájem bytu 3+1 Čelechovice n./H., v přízemí RD
90 m2, část. zařízený, balkon, plast. okna, možnost využití
zahrádky a grilu za domem, parkování. 7 500,-Kč/měs.
Byt 2+1 Resslova, 1.p.kompletně zrekonstruovaný a
zařízený, klidná ulice, blízko centra. 7 000,- Kč +ink.
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
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

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

Pavel Salaj
Nám. Padlých hrdinů 6, Prostějov
tel.:582 335 690, 777 346 367
e-mail: pavel.salaj@quick.cz
www.reality-sos.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: 890.000,-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.

◘ 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

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: 450.000,-Kč
Rekreační objekty
Prodej chaty 1+1 Bělecký mlýn-Bílovice, přízemní dřevěná s kameným základem, zast. plocha
68m2, vytápění na tuhá paliva, el. 220/380V, voda-nová vrtaná studna (19m), suché WC, oplocený krajový pozemek čtvercového tvaru o výměře
2271m2 (možnost rozdělení na 3 samostatné
parcely), vzrostlé stromy a keře, orientace jižní.
Cena:400.000,-Kč
Prodej přízemního rekreačního objektu v chatové oblasti Ptení, elektřina, voda, WC, krásný
velký pozemek.
Cena: Dohodou v RK

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,
Ostatní:
2.NPkanceláře, 3.NP- byt či kanceláře
info v RK
Výměna řadové garáže Prostějov-Moravská
Objekt přízemního rodinného domu 4+1 Drozdovice, zast.
za garáž v lokalitě sídliště Hloučela.
pl. 285 m2, poz. 1428 m2, plyn, kanalizace, voda vl. i obecní.
ProdejřadovégarážeProstějov-Krasice,Moravská,
Lokalitablízkocentraurybníka.Vhodnénarestauracisvenkovelektřina, zvýšená vrata.
Cena: 220.000,-Kč
nímposezením,penzion,sídlofirmyatd.
3600000,-Kč
Pronájem skladových/výrobních prostor v objektu
bývalé Vitany ( u výjezdu na dálnici). Třípodlažní budoPOSKYTUJEME KRÁTKODOBé
va, 2 nákladní výtahy, kanceláře, šatny, sociální zázemí,
PŮJČKY OPROTi ZÁSTAVě NEMOViVýměra ca 3000 m2, lze vyčlenit a stavebně oddělit
TOSTi. 
PENíZE
DO 3 - 5 PRAC. DNŮ
 

i menší části.
Od
550 Kč/m2/rok

   

  
 

Školní 14 v Prostějově , tel./fax: 582 331 314,

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



Tel.: 606 922 838

kovní
posezení, v blízkosti
les. 
Cena 440 tis. Kč








RODINNé DOMY, CHATY

       
*
NOViNKA
* RD 5+1 v Žárovicích.
Dům je udr   
 
     
nové vnitřní omítky, podlahy, plynové ÚT (k
Dobromilice
- zavedený
hostinec, 2x
výčepní místnost,
žovaný,
 


 


sociální zařízení, kuchyňka, venkovní posezení se samodispozici je
i kotel na TP) a rozvody vody. V domě je









statným sociálním zázemím a grilem, možnost pořádání
pětpokojů,kuchyňsjídelnou,velkákrytáveranda,kou 
 
zábav. Parkování v objektu, ale i před. Cena 1.680 tis. Kč

pelna a WC. Je možné vybudovat
obytné
podkroví.       
  





   
Zastavěná plocha 755m2 a zahrada 3452m2. Klidná
CHOV

    
lokalita, potok, les - IDEÁLNÍ PRO
ATELE
 
KONÍ!!   
Cena
2.450.000Kč.

    
 *
cihlový, udržovaný,
Dobromilice – RD 4+1, cihla, rovná střecha, plastová
RD 2+1 ve Vícově,
nová
 

  
okna, tlak. kanalizace, garáž, dílna, altán, zahrada 660

 
eurookna
a plynový kotel. V přízemí jsou 2 pokoje,
m2, dvorek.

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

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

BYTY
1+kk Okružní Cena 630.000Kč
Tel:739 322 895
1+kk E. Beneše OV 32m2+lodžie. Po část. rek. I
zařízený. 750.000Kč
T:739 322 895
Nový 1+kk Krasická OV. Kolaudace 2006. Nulové
opotřebení. Balkon, sklep. 39m2. Cena 1.149.000Kč
T:739 322 895
1+1 Krapkova OV cihla 737.000Kč Výrazná sleva!
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 880.000Kč
T:739 322 895
Nový 1+1 Krasická OV, 39m2, cihla, balkon.Cena
880.000Kč
T:723 335 940
2+kk Hybešova OV Cena 870.000Kč T:732 285 189
2+1 Zrzavého Cena 890.000Kč
T:739 322 895
2+1 Zrzavého šatna, 60m2, 1.130.000Kč T:774 841 109
2+1 E. Beneše Dům po revitalizaci. Šatna, lodžie. Cena
999.000Kč
T:739 322 895
2+1 Svolinského Cihla. 60m2. Lodžie.Cena 1.000.000
T:739 322 895
2+1 Dolní Po rek. 1.090.000Kč
T:739 322 895
2+1 Okružní 64m2, OV 1.140.000Kč T:723 335 940
2+1 Slavíčka 62m2, 1.150.000Kč
T:723 335 940
2+1 Česká Cihla.Po rekonstrukci. Velmi nízké měsíční
náklady. Cena 1.240.000Kč
T:739 322 895
2,5+1 Sídl. Svobody OV 60m2. Nová koupelna. Cena
1.240.000Kč
T:739 322 895
2+1 OV 60m2 dům i byt po rekonstrukci Cena
1.350.000Kč
T:723 335 940
Nový 2+kk PV-Krasice Možno i garážové stání. Cena
1.490.000Kč
T:739 322 895
3+1 S. Svobody OV Dům po revit. Nové jádro a koupelna. Cena 1.175.000Kč
T:739 322 895
3+1 E. Beneše OV 68m2 1.320.000Kč 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 Vojáčkovo nám. OV, cihla 85m2, po celkové rekonstrukci. Cena 2.280.000Kč
T:739 322 895
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 Ondratice Velmi dobrý stav, garáž, zahrada.
V kuchyni krb. Cena 1.260.000Kč 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
RD 3+1 Kostelec n. H. Cena 690.000Kč T:723 335 940
RD 3+1 Vřesovice Cena 765.000Kč
T:723 335 940
RD 3+1 Služín dvůr, hosp. budovy, zahrada 1.000m2, u
lesa. Cena 1.050.000 Kč
T:732 285 189
RD 7+1 Polkovice Cena 1.060.000Kč T:723 335 940
RD 3+1 Janáčkova PV Dům po část. rek. Cena
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 1.790.000Kč 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.
RD3+1 Slatinky Zahr. 930m2 rozestavěný 70 % Cena
2.570.000 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
POZEMKY
St.

poz.

Prostějovičky

1000m2

590.000Kč
T:723 335 940
St. Poz. Služín 473m2 a 866m2 360Kč/m2
T:732 285 189
St. Poz. Určice 1400m2 sítě v dosahu Cena 550Kč/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 sidl. Hloučela Nájem vč. ink. 6.500Kč
T:739 322 895
1+1 Žeranovská cihla, po rek. Nájem vč. ink. 6.500Kč
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 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 7.000Kč + elektřina asi 500Kč
T:739 322 895
3+1 Jihoslovanská 91m2 Nájem vč. ink. 9.000Kč
T:732 285 189
Mezonet 3+1 Blahoslavova Zánovní nadstandardní byt v
půdní vestavbě. 92m2. Nájem 9.500Kč + ink.T:739 322 895
Nadstandardní 3+1 Svatoplukova 95 m2. Nájem vč.
ink. 11.000Kč
T:739 322 895

  

www.realitypolzer.cz

           

    


Poděbradovo náměstí
11-12      
(budova Komerční banky,
III. patro)

    
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176

 
e-mail: redomino@seznam.cz 
Křenůvky – dřevěná chata 2+1, koupelna, el. 220 V,
   


300 m2, venwww.reality-domino.cz
lokální topidla
na tuhá
paliva, pozemek

Cena 1.010 tis. Kč

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
Prostějov – RD 3+1, přízemní v řadové zástavbě, po
obce u lesa.
Cena 1.980.000Kč.
částečné rekonstrukci, plast. okna, dvorek, zahrádka.
* RD 6+1 v Plumlově, dvougenerační, cihlový,
Cena 2.700 tis. Kč.
plastová okna, nová střecha, rozvody vody a plynu,
dva sklepy, dvojgaráž, veškeré IS,
obytná plocha

150m2, pozemek 1100m2. Klidná
lokalita
na
 s
   
prostým soukromím !!
Cena
2.980.000Kč.

  
  
Prodej RD 1+1 v Přemyslovicích, vhodný i jako

* RD
4+1 v Držovicích, cihlový,
k celkové
rekon-
chalupa,
samostatně
pozemek
443 m2, stodola,


 stojící,


IS, zastavěná plocha 341m2, rozstrukci,
 veškeré

vjezd na zahradu.
Cena k jednání 380 tis. Kč








sáhlá zahrada
o výměře
2479m2. LUKRATIVNÍ
 



Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice, Čechovice,
Cena k jednání 3.700.000Kč.
 LOKALITA
 !!
Alojzov a Mostkovice.

Tel.:728 166 255
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BYTY

1+1, DB, B. Šmerala, panel, 43m2, byt část.
Byt 3+1, Dr., panel, po rekonstrukci, Němčice
rekonstrukce.

  Cena 790.000Kč.
Cena 1.099 tis. Kč
1+1, OV, Ant.
Slavíčka,
  
 
 panel, 33m2, byt po
Byt 1+KK, OV, panel, v PV
Cena 635 tis. Kč
Byt
1+1,
OV,
panel,
v
PV
Cena 799 tis. Kč
rekonstrukci.
Cena
790.000Kč.
  
Byt 1+1, Dr., panel, v PV
Cena 848 tis. Kč
1+1, DB, Dobrovského, panel,
38m2, byt půByt 1+KK, OV., panel v PV
Cena 899 tis. Kč
Byt
2+1,
panel,
Dr.,
PV
Cena
vodní stav.
790.000Kč.
  
    Cena
   
   999 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV Cena 1.000 tis. Kč
2+1,
OV, J.B.
Pecky, cihla,
byt 
původní
 
 56m2,
panel, pěkná lokalita,
v PV Cena 1.100 tis. Kč
Byt 2+1, OV,



 
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV Cena 1.200 tis. Kč
Cena
 stav.
1.170.000Kč.
  

Byt
2+1, Dr., cihla,
nízké náklady v
PV Cena 1.210 tis. Kč
2+1, OV, V. Špály, panel, 60m2,
byt
část.
rekon- Byt
2+1 s šatnou, Dr.,
panel, v PV Cena 1.155 tis. Kč

Dr.,
cihla,
po
rekonstrukci,
v
PV
Cena 1.260 tis. Kč
Byt
2+1,
strukce.
 
  Cena 1.000.000Kč.
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV
Cena 1.365 tis. Kč
3+1,

cihla,
75m2, byt část. rekonOV, Šlikova,
Byt 2+1, OV, cihla, v PV
Cena 1.390 tis. Kč
Byt
3+KK,
Dr,
panel,
v
PV
Cena
1.290 tis. Kč
strukce.
  Cena 1.650.000Kč.
Byt 3+1, OVpanel, v PV
Cena 1.365 tis. Kč

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


VYKOUPíME VÁŠ BYT NEBO DŮM


V
PLATBA
HOTOVOSTi 


 
    
   

Prodej RD 2,5+1, Slatinice, po kompletní rekonstrukci, doporučujeme.
Cena: 2.160.000,- Kč
Prodej Chaty 2+kk, Protivanov, okrasná zahrada 547 m2, vl.
studna, el., wc, parkování. Krásné prostředí. Cena: 530.000,- Kč
Prodej RD 4+1, Ohrozim, s vjezdem a zahradou, plocha pozemku 420 m2, po rekonstrukci, doporučujeme prohlídku. Cena
k jednání.
SLEVA! 1.300.000,- Kč
Prodej RD 4+1, Bedihošť, s vjezdem a zahradou, plocha pozemku 1036 m2
Cena: 1.300.000,- Kč
Byt 1+1, OV, 33 m2, lodžie, panel, PV – M. Pujmanové
Cena: 650. 000,- Kč
Byt 1+1, OV, 35 m2,panel, lodžie, PV–A. Slavíčka Cena: 730.000,- Kč
Byt 1+1,OV, 39 m2, cihla, PV – Krasická Cena: 950.000,- Kč
Byt2+1,OV,60m2,cihla,PV–Resslova Cena:1.240.000,-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 včetně inkasa

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

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

RD Kostelec na Hané, novostavba 5+1, garáž,
dílna, bazén.
2.490tis 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
1400 Kč/m
Pronájem prodejny PV Svatoplukova 140m2.
19.500 Kč/m
Pronájem neb. Prostor PV Drozdovice 80m2
10tis Kč/m
Pronájem neb. Prostror PV Daliborka 6tis Kč/m

Mobil: 775 246 321
Byty pronájem

3+1 PV Sídl. Svobody, zařízen 7.300 Kč/m+en.
2+1 PV Fugnerova,
7000 Kč/m+en
3+1 PV, novostavba, 2koupelny.

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
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 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

 

    
    

    
   
   
  
  
     

  
    
       

         
       
     

 
 


 
 


 


Hlaváčkovo nám. 3,
Prostějov, Tel.: 775 780 986
Prostějov – Jezdecká

Stavba dokončena - poslední volné byty
Mob.: 777 339 365, 775 780 984

 


 
 
 


  
 
  
  

   

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

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

DOMY - prodej

Želeč
řadový, 560m2, 1.450.000,- Kč
Lešany
řadový, 560m2, 1.498.000,- Kč
Konice samostatný, 645m2, 790.000,- Kč
Smržice
řadový, 170m2, 1.680.000,- Kč
ivaň
Stražisko

Uzávěrka
inzerce

je vždy 

ve čtvrtek  


  
Byt 3+KK, OV, cihla, v PV
Cena 1.390 tis. Kč
Tel.:
606 922 838
      
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
 POZEMKY
 
Byt 3+1, OV, panel, po rek., v PV
Cena 1.699 tis.
Kč     
NOViNKA
* Prodej
 * 
 
oplocené zahrady v

 
DALŠí NABíDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz
Prostějovičkách
  o výměře
 1454m2, na pozem  
ku elektřina, jižní svah, možnost
výstavby chaty.
CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT   

  
  
Cena
220.000Kč.
BYT Či DŮM?
   
  
 
STAČí JEN ZAVOLAT A MY VÁS RÁDi     
www.reality-domino.cz
    


NAVŠTíVíME A VŠE ZA VÁS ZAŘíDíME
     
  
    
    
    

ve 14.00
hodin

760tis Kč
950tis Kč
1.790tis Kč
1.350tis Kč
1.450tis Kč
1.590tis Kč
2.200tis Kč
1.650tis Kč

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.

POZEMKY – prodej

zahrada, 1.000m2, 750.000,- Kč
louka, 4.120m2, 240.000,- Kč

BYTY – prodej

PV – Belgická
PV – Moravská
PV – Tylova
Němčice nad Hanou
PV – Šárka

2+1,
3+1,
3+1,
3+1,
1+1,

44m2,
75m2,
76m2,
66m2,
32m2,

950.000,- Kč
1.630.000,- Kč
1.600.000,- Kč
850.000,- Kč
689.000,- Kč

BYTY – pronájem

PV – Olomoucká 2+1, 57m2, luxusní byt
7.500,- Kč/měs.
Kostelec na Hané 3+kk, 76m2, nezařízený
8.500,- Kč/měs.
PV - Plumlovská 2+kk, 68m2, po rekonstrukci
5.500,- Kč/měs.

POPTÁVKY
Hledáme pozemky k výstavbě RD
ve Vrahovicích
Hledáme pro naše klienty rodinné domy
a byty v Prostějově a okolí.
Hledáme pronájmy za rozumnou cenu
v Prostějově a okolí
Kompletní nabídku více než
200 realit naleznete na našich
web stránkách

www.pvireality.cz
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koupím

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

Pronajmu byt 2 + 1 na Sídl. svobody.
Cena včetně inkasa 7.200 Kč měsíčně.
Tel.: 604 54 73 74.

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.

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

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

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,Pronajmu 3 x nebytové prostory (obchod) v PV cca 160 m2, 90 m2 a 40
m2, soc. zař., parkování. Tel.: 724 337
984.
Pronájem nebo prodej krásného bytu
1+1 v PV, I. patro, cihla, klidná lokalita, po rek., vana. Spěchá. Volejte tel.:
724 337 984.

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

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

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

Prodám RD 7 + 1 Kostelec na Hané.
Tel.: 724 337 984.

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 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!

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.
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.
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.
Prodám chatu po rekonstrukci, el.,
studna, pozemek cca 600 m2. Cena
530.000 Kč. Tel. 724 337 984.
Prodám RD 2+1 v Tovačově, plast.
okna, elektroinstalace, dvůr se zahrádkou a kůlnou. Cena 1 mil. Kč. Tel.: 732
528 677.
Prodám novinový stánek na frekventovaném místě. Tel.: 776 218 519.
Prodám zahradu 1000 m2 Na Blatech
– Bělecký Mlýn. Tel.: 777 746 367.
Prodám DB 3 + 1, cihla, s garáží, nová
plastová okna, balkon. Tel.: 724 374
575.

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

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.
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.

Podnikatel hledá ke koupi nemovitost
ke zřízení skladu s kancelářemi, nebo
pozemek k výstavbě skladu. Tel: 602
824 416.

Prodám 2 + 1 OV, panel. Bez RK. Tel.:
775 733 990.

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

Pronajmu nově ronovované
nebytové prostory v centru PV
-330 m2 – 25.000 Kč/měs.
-67 m2 – 7.000 Kč/měs.
-63 m2 – 6.500 Kč/měs.
-22 m2 – 3.500 Kč/měs.
Obchod s výlohou na ulici
-61 m2 – 12.000 Kč/měs.
Byt 3 + kk, nově rekonstruovaný
-7.000 Kč/měs.
Tel.: 606 312 009, 602 78 70 96.

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.
Pronajmu byt 2+1, blízko centra. Cena
dohodou. Tel.: 602 944 895.
Pronajmu pěkný byt 2 + 1 v PV. Tel.:
608 78 08 55.
Pronájem místnosti k podnikání.
Využití jako kancelář, poradna, kosmetika, kadeřnictví, pedikúra. Tel.:
608 222 117, 777 801 614.
Koupím RD v PV nebo do 30 km.
Platba ihned. 773/631 631.

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

Hledám domek k celkové rekonstrukci, demolici do 20 km od PV. tel. 733340 168.

Prodám pěknou udržovanou chatu 3 +
1 se zahradou v Seči, el. 220V a voda
zavedeny, koupelna s wc, vl. studna,
podsklepená, patrová, krb, kamna, terasa, balkon, ohniště, bazén společný
se sousedem, plně zařízená. Cena
580tis. Tel. 777 972 588. RK nevolat.

Koupím pole, zahradu v PV nebo do
20 km od PV. Tel. 608 601 719.

Koupím cihlový byt 3 + 1 v dobrém
stavu v Prostějově do ceny 1.500.000
Kč. Tel: 777 602 873.

Pronájem nebytových prostor 36 m2,
vl. Soc. zázemí, pro rekonstr., přízemí
domu Poděbradovo nám., možno se
sklad. Prostory 120 m2. Info 777 862
900.
Kawasaki Z1000,r.v.05, 88.t,-

Prodej 4+1 v PV, Mojmírova ul., po rekonstr. Velmi pěkný. Cena 1.790.000
Kč. Info 777 862 900.

Pronajmu byt 1 + 1 v PV, 602 745 131.

Prodám DB 3 + 1, cihla, klidná lokalita, blízko centra, po rek. Cena dohodou. Tel.: 774 159 030.

Prodám cihlový byt 2 + 1 (55 m2), na
ulici Dr. Horáka, OV v PV. Tel.: 776
581 096.

Pronajmu nový byt 3+1 v PV, 92 m2,
cihla. 602775607.

Pronajmu 3 + 1 v PV. Tel.: 608 021 957
od 16. hod.

V Ě Š T Í R NA
Hlaváčkovo nám 1,PV

Suzuki VL1500 Intruder, r.v.99, 115t

Prodej RD Plumov 3 + 1 po rekonstr.
se zahrádkou. Cena 1.850 tis. Tel 777
18 18 16.
Pronajmu garsonku. Volná ihned. Tel.:
777 08 39 32.
Pronajmu byt 1 + 1 v Mostkovicích, 55
m2, částečně zařízený, přízemí, velká
zahrada. Cena 5.000 Kč vč. energií.
Tel.: 608 08 16 83 p. Neckař.
Hledám dům na vesnici. Možná platba
v hotovosti. Tel.: 774 414 525.
Prodej cihlového bytu OV 1 + 1, ul.
Krasická, novostavba, výměra 39m2,
3p, po rekonstrukci, nízké náklady.
Cena 870 000 Kč. Tel: 603 598 193.
Prodej řadového RD 4 + 1 v
Domamyslicích. Nutná rekonstrukce.
Celková výměra 213m2. IS na pozemku. Cena k jednání. Tel: 603 598
193.

oznámení

Aprilia Pegaso 650, r.v.95, 39t.

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

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

prodám
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
prodej broskví 15 – 20 Kč/kg
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Prodejna Ivka, Netušilova ul., připravila pro své zákazníky 20% slevu
na letní zdravotní vycházkovou obuv
na problémové nohy (výprodej letních zásob). Jedná se o obuv koženou a testovanou, velice pohodlnou
i ve větších velikostech. Dále je prodejna připravena na nový školní rok
(papuče, zdravotní tenisky, zdr. nazouváky, cvičky, botasky a dětské
ort. plátěnky) Kromě obuvy a kosmetiky jsme zavedli prodej molitanu,
drti a sedáků. Také v prodeji aktuální
DVD a časopisy.
Prodám plné očištěné pálené cihly –
5 Kč/ks. Tel.: 777 280 967.

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

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

Sudová, lahvová vína, sekty, burčák, bagety aj. Stálé akce! Vinotéka, Kostelecká
10, PV.
www.vinotekauzbynka.webnode.cz

Králičí farma Vícov prodává chlazené králíky 1 kg/99 Kč. Objednávky
na tel.: 777 936 723, 775 266 484.

PV Veèerník,
Olomoucká 10,
Prostìjov
tel.: 582 333 433
email:
vecernik@pv.cz

PRODÁM SEKAČKU NA TRÁVU
– TRAKTOR zn. TwinCut – 14HP,
ŠÍŘKA POSEKU 102 cm.
SPOLEHLIVÝ, MÁLO VYUŽÍVANÝ.
CENA DOHODOU. Tel.: 603 579
819.
Prodám topidlo plynové – K5, odvod
do komína, pěkné, dobré za 1.500 Kč
– nutno vidět. Ihned. Tel.: 582 343
872.

STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ

DŮM

blahopřání

Pronajmu byt 1 + 1 s lodžií na Sídl.
svobody, PV. Od 1.9.2009 jen nekuřákům. RK nevolat! Tel.: 733 794
631.

Karel Sochor

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

Pronájem bytu 2 + 1, částečně zařízený. Tel.: 724 17 60 70.
Pronajmu garáž na Moravské ul., za
Sandrou. Dlouhodobě. Tel.: 608 331
229.

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.

BA STET

Koupím menší zahrádku v Prostějově.
Tel. 608 342 036.

Pronajmu byt 3 + 1 v Kostelci na
Hané. Nezařízený. Cena 4.000 Kč +
ink. Tel.: 606 643 345 volat po 16.0
hod.

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

A TRIUM 1.patro

Přenechám k užívání pozemek v zahrádkářské kolonii u bývalé Vitany.
Cena dohodou. Tel. 775 694 415.

Prodám byt 1 + kk v os. vl. Tel.: 773
146 165.

Pronajmu 2 + kk, Šárka, 7.000 Kč vč.
ink. Tel.: 604 892 613 – volat po 16.00
hod.

Pronájem bytu 2+1 v PV, Západní ul.
Info 777 862 900.

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

Pronájem bytu 3 + kk v PV, 1. patro, cihla, parkování ve dvoře. Cena 6.000
Kč. Tel.: 724 337 984.

Pronajmu byt 2 + 1 na Sídl. svobody.
Tel.: 737 500 120.

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

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

Dne 26.8.2009 oslaví krásné
životní jubileum 95 roků naše
milovaná maminka, babička
a prababička paní
Marie POŘÍZKOVÁ
z Nezamyslic.
Do dalších let hodně zdraví,
štěstí a pohody přejí dcery,
vnoučata a pravnoučata.

Dne 28.8.2009 oslaví své 60.
narozeniny maminka
a babička
paní Květoslava
POŘÍZKOVÁ
ze Ptení – Pohodlí.
Hodně štěstí, zdraví
a pohody přejí manžel Stanislav
a synové s rodinami.

Dokončení
řádkové inzerce
na straně 20.
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Fotbalové soutěže prostějovského okresu a olomouckého kraje

V sestavě 2. kola krajského přeboru kralický Kaštil, v Určicích potíže s proměňováním šancí Haná zatím na jedničku, ostatní v šedi průměru Nováček v Vrahovic poprvé bodoval
KFPO
1.kolo: Štíty - Určice 0:0, 1.HFK
Olomouc "B" - Želatovice 4:0, Litovel - Mohelnice 2:1, FK Jeseník
- Ústí 3:1, Leština - Šternberk 1:0,
Bělotín - Kralice 0:2, Kozlovice 1.FC Přerov 1:2, Hněvotín - Dolany 0:0
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
Před třemi týdny se nám roztočila
kola všech fotbalových soutěží od
3. nejvyšší soutěže až po poslední
okresní soutěže. V našich fotbalových pásmech se do hry zapojily i
týmy v nejvyšší krajské soutěži
krajském fotbalovém přeboru
Olomouckého kraje. V této soutěži
se nachází z Prostějovska fotbalové celky z blízkosti Prostějova,
na východě FC Kralice a co by kamenem na jih dohodil celek z
Určic.
V hospodách a restauracích měst a
vesnic od fotbalových celků, které
tuto fotbalový krajský přebor hrají
se po prvních dvou odehraných
kolech mluvilo minulý týden před
utkáními 3. kola po víkendu pře-

vážně o další porážce jednoho z
pomyslných favoritů soutěže, loni
ještě celku hrajícího ve vodách divizních soutěží, týmu z Mohelnice. Té se podruhé za sebou podařilo ztratit zápas v posledních minutách utkání, nejprve v úvodním kole na hřišti rivala z nedaleké Litovle v poměru 2:1 a stejným výsled-

kem podlehli doma i týmu ze severu z Jeseníku.
Ve svém prvním domácím utkání
letošní sezony přivítali fotbalisté
Šternberka nováčka soutěže z Bělotína, který v zahajovacím utkání
vyšší soutěže nestačil doma na
Kralice. Šternberk první zápas
také prohrál a určitě si chtěl spravit

chuť. Což se mu podařilo, neboť se
závěrečným hvizdem rozhodčího
svítil na ukazateli skóre pro domácí diváky i fotbalisty uspokojivý stav 3:0. Šternberk si připsal
první tři body v soutěži, Bělotín
platí nováčkovskou daň a navíc ve
stoosmdesáti odehraných minutách v krajském fotbalovém přebo-

FC Kralice. Mužstvo Kralicv sestavě pro probíhající ročník 2009-2010 Krajského fotbalového přeboru Olomouckého
kraje
foto: Zdeněk Pěnička

ru neměl ještě příležitost poznat radost ze vstřeleného gólu.
V prvním domácím utkání sezony
chtěly Želatovice nejen bodovat,
ale vylepšit dojem z kola prvního,
kdy si ze zápasu s holickou rezervou vezly domů čtyřgólový příděl.
Soupeřem jim byla Litovel, která
přijížděla namlsaná výhrou nad
ex-účastníkem divize Litovlí. Po
prvním poločase domácí předsevzetí zisku tří bodů plnily, ale po
divoké přestřelce ze druhého poločasu, kdy až do konce jen dotahovaly náskok soupeře nakonec byly
rádi za bod po hokejovém výsledku 4:4.
Minulý ročník zapomenutý, pryč
jsou záchranářské myšlenky z
konce jara. Alespoň tak nastartovali podzim fotbalisté Přerova.V
úvodním kole vyhráli přerovští na
hřišti silných Kozlovic a tři body
měli v plánu potvrdit i doma v
zápase s Hněvotínem, který se v
prvním zápase rozešel smírně se
silným celkem Dolan. V Přerově si
mladíček Hrabal připsal hattrick a
s přispěním svých spoluhráčů,
proměněné penalty Schlera a branky Novotného otočili poločasové
vedení hostí čtyřmi zásahy v druhé
půli a posadili svůj celek do čela tabulky krajského přeboru.
Na jaře se zachraňující celky Lešti-

ANALÝZA
ny a Hranic se utkaly ve
vzájemném zápase v trochu odlišných pozicích. Leština porazila na
úvod Šternberk a měla nakročeno k
zisku dalších třech bodů do tabulky, nakonec její fotbalisté v dopoledním nedělním utkání krajského
přeboru promarnili v Ústí dvoubrankové vedení z první půle a vracejí se domů bez bodů. Naproti tomu Ústí po prohře 3:1 v Jeseníku se
v poločase utkání nemohlo cítit
příliš dobře, kdyč v prvních třech
poločasech soutěže si nechali nasázet od svých soupeřů 5 branek.
Po sedmi minutách druhého poločasu domácí snížili a to se ukázalo
jako jeden z klíčových momentů
utkání, po kterém se Ústí vrátilo
zpět do hry a rázem začalo Leštinu
přehrávat ve všech herních činnostech. Svou převahu navíc domácí
dokázali vyjádřit také gólově.
Po odehrání dvou podzimních kol
mohou být spokojeni ve Štítech. Staronový účastník nasbíral ze dvou
zápasů čtyři body, nejprve doma bral
bod za bezbrankovou remízu s Určicemi a ve druhém kole si připsal
všechny body z domácího trávníku,
kde zvítězil 2:0 nad rezervou holic-

kých fotbalistů hlavně díky
výbornému vstupu do utkání, po patnácti minutách vedl dvoubrankovým rozdílem a tento stav vydržel až
do konce. Dobře na začátek soutěže
se připravila štítecká defenziva, která první dva zápasy neinkasovala.
Na jaře divizní Mohelnice se v
krajském přeboru příliš dobře neuvedla, když prohrála oba úvodní
zápasy. Tentokrát přenechala body
doma fotbalistům Jeseníku a za
velmi podobných okolností jako v
prvním zápase na půdě Litovle.
Nejprve inkasovala, pak sice stačila vyrovnat a nakonec prohrála gólem v samotném závěru hry. Šancí
na získání vedení v zápase přitom
měli mohelničtí dostatek.
Ve druhém kole přeboru kraličtí
fotbalisté hody třemi body neoslavili. Po vítězství v Bělotíně vedli
doma hned po 8. minutách, Neoral
se z levé strany trefil po skrumáži
uvnitř pokutového území hostů. Po
dvaceti minutách měli trochu smůly když se po zmatcích na malém
vápně míč odrazil od pravé tyče
zpět do hřiště. Dá se ale říci, ze to
byla poslední šance domácích v
zápase, iniciativu poté převzali
hosté. Na začátku druhé půle neproměnili penaltu, po hodině hry se
jim ale podařilo vyrovnat a tento
výsledek vydržel do konce. -pez-

Úvod soutěže nikterak oslnivý, jedinou výhru zaznamenaly Čechovice
Po sestupu Lipové do 1. B třídy zůstala v druhé nejvyšší krajské soutěži 1.A třídě pětice zástupců Prostějovska - na jaře o postup bojující
Jesenec, klidné vody brázdící trio
Klenovic, Plumlova a Čechovic a
letos při katastrofálních výkonech
fotbalistů Lipové se pohodlně zachráněné Mostkovice. Po úvodních dvou kolech ale příliš optimismu v kabině ani jednoho z těchto
celků nenajdete. Suma sumárum, v
devíti zápasech, které tyto celky v
úvodních dvou kolech soutěže
odehrály, si připsaly čtyři porážky,
čtyři nerozhodné výsledky a pouze
jedinkrát se podařilo soupeře porazit a to v prvním kole fotbalistům
Čechovic, kteří na domácím hřišti
zvítězili nad celkem Náměště na
Hané jednobrankovým rozdílem
2:1.
Po loňském outsiderovi z Lipové
se na chvostu tabulky překvapivě
objevil tým Kožušan, který po jarním přesvědčivém 3. místě hned za

7.
10.
11.
12.
13.

1. A TŘÍDA KFS OLOMOUCKÉHO KRAJE
vedoucím duem, postupujícím Bělotínem a druhým Jesencem, do tohoto ročníku vykročil zřejmě nesprávnou nohou. Odehráno bylo
zatím jen stoosmdesát minut z celkového počtu 26 zápasů, ale v Kožušanech by přesto měly bít na poplach. Deset inkasovaných branek
ve dvou utkáních a naopak impotentní útok, kterému se ještě nepodařilo vstřelit branku by měl donutit hráče i funkcionáře k zamyšlení,
dokud je čas.
Po dvou kolech určitě nejásají v Jesenci, vždyť tým, který na jaře do
posledního kola bojoval o postup,
si v zahajovacím zápase přivezl
prohru 2:0 od nováčka soutěže z
Kojetína a doma si připsal pouze
bod za nerozhodný výsledek 2:2
proti celku Dubu nad Moravou. O
víkendu si jesenečtí mohli napravit
reputaci, ale čekalo je těžké utkání

Průběžná umístění našich zástupců po 2. kole:
Čechovice
2
1
0
1
Plumlov
2
0
2
0
Klenovice
2
0
1
1
Jesenec
2
0
1
1
Mostkovice
2
0
1
1

2:2
5:5
4:6
2:4
1:3

3
2
1
1
1

na půdě Troubek, které do soutěže
vtrhli vysokým vítězstvím 7:2 nad
týmem z lázeňských Slatinic a dovezli si také bod z následujícího utkání v Mostkovicích.
Plumlov se zatím mohl nazývat remízovým králem, kdy jako jediný
celek v soutěži nasbíral v prvních
dvou zápasech dva nerozhodné
výsledky. Nejprve remizoval na
úvod s Klenovicemi, pak ve
druhém kole sehrál divokou přestřelku s celkem Kojetína. O víkendu zavítali na hřičtě neporaženého
Dubu nad Moravou pokusit se o
první výhru v probíhajícím ročníku.
Klenovičtí fotbalisté, kteří si na
podzim v domácích zápasech musejí z důvodu rekonstrukce šaten
zvykat na azyl v Němčicích na
Hané, vstoupili do soutěže remízou v Plumlově na „Borkách“,
aby pak v domácím zápase bohatém na branky podlehli dobře nastartovanému Brodku u Přerova
poměrem 3:5. K dalšímu zápasu,
kde se pokusili rozšířit svou sbírku
bodů cestovali o víkendu na půdu
dosud neporaženého nováčka z
Kojetína.

Jediným zástupcem Prostějovska,
který si v 1. A třídě okusil pocit vítězství, byly po dvou odehraných
kolech fotbalisté Čechovic. Těm se
podařilo uspět na úvod doma s
Náměští na Hané, o týden později
však nevydolovali žádné body ve
Slatinicích, které se z výprasku v
Troubkách stačili oklepat a jedinou
brankou si zajistili nad Čechovicemi tři body. Čechovičtí měli o
víkendu možnost nápravy, kdy
hostili v derby souseda z Mostkovic.
Ti soutěž začali porážkou 2:0 na
hřišti v Dubu nad Moravou, první
bod do tabulky si připsali za remízu
1:1 v domácím utkání se silnými
Troubkami. O víkendu sehráli již
avizované utkání na hřišti v nedalekých Čechovicích.
Osm bodů z úvodních devíti
zápasu nasbírali tedy celky Prostějovska v úvodních dvou kolech 1. A třídy. Další body ve 3.
kole určitě přibyly, neboť na pořadu víkendových zápasů bylo i
derby Mostkovic s Čechovicemi.
Plumlov i Jesenec zajížděly ke
svým utkáním na horké půdy Přerovska v Dubu nad Moravou a
Troubkách, Klenovice si vyměnily pořadatelství a hrály doma s
Kojetínem.

Výsledky zástupců Prostějovska
v úvodních dvou kolech 1.A
třída skupiny B,
1. kolo 09.08.2009
Plumlov - Klenovice 1:1, Kojetín
- Jesenec 2:0, Dub nad Mor. Mostkovice 2:0, Čechovice Náměšť 2:1

2.kolo 16.08.2009
Klenovice-Brodek u Přerova
3:5, Slatinice-Čechovice 1:0,
Mostkovice-Troubky 1:1, Jesenec-Dub n/M 2:2, Plumlov-Kojetín 4:4
Zápasy 3. kola 23.08.2009
Kojetín - Klenovice (hrané v

ANALÝZA
Klenovicích), Dub nad Mor. Plumlov, Troubky - Jesenec, Čechovice - Mostkovice, Opatovice
- Slatinice, Kožušany - Náměšť,
Brodek u Př. - Lipník
-pez-

1. B TŘÍDA KFS OLOMOUCKÉHO KRAJE
Po postupu Kojetína do 1. A třídy se
mezi favority této sezony počítaly
další celky z Přerovska, které skončily těsně pod vrcholem, Všechovice a Býškovice. Tyto celky v prvních kolech potvrdily, že se s nimi
bude muset počítat už od počátku.
Býškovice v prvním kole přestřílely venku Hustopeče 3:4, doma pak
o týden později neponechali nic
náhodě a vyprovodily nováčka z
Vrahovic tříbrankovým vítězstvím.
Všechovice do soutěže vítězně nevstoupily, když jeden gól v jejich
síti ve Vrchoslavicích rozhodl o jejich prohře. Ve druhém utkání sezony si už zaváhání nepřipustily a na
domácím trávníku si pohrály s celkem Lutína s konečným skóre 4:0,
který přijel s nálepkou týmu, jež
hladce zvítězil v prvním kole na domácím trávníku nad Újezdcem,
kterému nasázel pět branek. Třetím
celkem z Přerovska, který se usadil
na čele tabulky, jsou Horní Moštěnice, jež už na jaře okupovaly horní
příčky tabulky. V úvodním zápase
nedaly doma šanci Tovačovu a
připsaly si tři body za výhru 4:1, o
dalším víkendu si zajely na hřiště
tápajícího Újezdce, odkud si odvezli čtyřbrankové vítězství bez inkasovaného gólu. Po dvou kolech se
vyhřívaly na 2. místě s plným po-

čtem bodů a uspokojivě vypadajícím skóre 8:1.
Ze zástupců Prostějovska si formu
na začátek soutěže nemohli lépe načasovat v Hané. Zatímco ostatní oddíly z regionu hrají se střídavými
úspěchy, Haná pracovala od počátku na tom, aby své čtvrté místo z
minulé sezóny přinejmenším zopakovala, při dobré konstalaci hvězd
myslela i výš. V prvním kole si zajela k utkaní dvou posledních nováčků soutěže k městskému derby
do Vrahovic, po obrovském kiksu
obrany prohrávala už po 9. minutách, ale neznervozněla, hrála, co
potřebovala a výsledkem byl nakonec debakl městského souseda v
poměru 5:1. Že ji soupeři z regionu
na úvod ročníku vyhovují, ukázala
o týden později na hřišti za Olomouckou ulicí, kde rozebrala tým
Vrchoslavic a zapsala si do tabulky
druhou výhru, tentokráte 4:0. Dva
zápasy, dvě výhry, skóre 9:1, s lepším začátkem už asi hrající trenér
Dan Kolář počítat nemohl. Když k
tomu přičteme dvě utkání v poháru
Okresního fotbalového svazu Prostějovska, kde si v prvním utkání
zajeli zatrénovat do Bedihoště, kde
místnímu týmu uštědřili porážku
7:1, po volnu v druhém kole odehráli finálové utkání v Přemyslovi-

Výsledky úvodních kol KFSO 1. B třídy skupiny A:
1. kolo 09.08.2009
Nezamyslice Kostelec 1:1, Hustopeče Býškovice 3:4, Vrahovice Haná Prostějov 1:5, Vrchoslavice Všechovice 1:0, Lutín Újezdec
5:2, Hor.Moštěnice Tovačov 4:1, Pivín - Radslavice 1:0
KFSO 1.B třída skupina A, 2. kolo 16.08.2009 16:30
2.kolo: Kostelec n/H-Radslavice 0:2, Tovačov-Pivín 3:1, ÚjezdecHor. Moštěnice 0:4, Všechovice-Lutín 4:0, Haná PV-Vrchoslavice
4:0, Býškovice-Vrahovice 3:0, Nezamyslice-Hustopeče 2:2

Průběžné pořadí regionálních týmů po 2 kolech:
1.
8.
9.
10.
12.
14.

Haná PV
Pivín
Vrchoslavice
Nezamyslice
Kostelec n/H
Vrahovice

2
2
2
2
2
2

2
1
1
0
0
0

0
0
0
2
1
0

0
1
1
0
1
2

9:1
2:3
1:4
3:3
1:3
1:8

6
3
3
2
1
0

Na vítězné vlně.Haná zatím v soutěžních utkáních do minulého týdne neokusila
hořkost porážky. Snímek z vítězného pohárového zápasu s Bedihoštěm.
Foto: Zdeněk Pěnička
cích s celkem Hvozdu, kde nepone- připsaly o jednu branku navíc. Vychali nic náhodě a nastříleli jim jen zkoušet si venkovní prostředí si neo branku méně. Dobrý vstup do zamysličtí zajeli o víkendu do Pronového soutěžního ročníku jeli jeho stějova, kde bylo na pořadu regiosvěřenci potvrdit o víkendu na hři- nální derby s celkem Vrahovic.
ště Lutína.
Tam určitě po dvou odehraných utS ostatními celky už to na úvod se- káních zazněla v kabině ostřejší slozony tak růžově nevypadalo. Zbylá va. Dlouho očekávané městské derpětka zástupců regionu si ve zbýva- by s Hanou Prostějov začalo vyšší
jících sedmi zápasech úvodních soutěž pro vrahovické více než dodvou kol připsaly už jen dvě výhry. bře, když po devíti minutách zaznaVrchoslavicím první zápas vyšel, menali první gól v soutěži. Haná se
na domácím hřišti přivítaly silné však nenechala rozhodit, do poloVšechovice a po devadesáti minu- času zápas otočila a nakonec zvíttách si mohli zaškrtnout křížek do ězila čtyřbrankovým rozdílem. K
kolonky výhry za výsledek 1:0. Ve druhému zápasu zajížděli fotbalisté
druhém kole je však zchladila už Vrahovic na půdu silných Býškovic
zmiňovaná Haná, od které inkaso- a po prohře 3:0 si na první body v
valy čtyři branky. V dalším utkání soutěži musely ještě počkat. Příležina domácím trávníku je o víkendy tost k tomu měli o minulém víkenpřijely prověřit po dvou kolech ne- du, kdy se na svém hřišti za koupaporažené Býškovice.
lištěm utkaly s druhou Hanou v
Stejný počet porážek i výher měli soutěži, tentokrát z Nezamyslic.
po dvou zápasech fotbalisté z Pi- Poslední celek z regionu v 1. B třívína, kteří nejprve na domácím dě, Kostelec na Hané, získal z
trávníku porazili celek Radslavic, úvodních dvou utkání jediný bodík.
kdy o výsledku rozhodla jediná tre- V prvním kole si kostelečtí fotbalisfa. V následujícím zápase ale bodo- té odvezli bod z Nezamyslic za revý zisk nezopakovali a odvezli si mízu 1:1, o následném víkendu
prohru 3:1 z Tovačova. Napravit to však přenechali všechny body na
mohli o víkendovém utkání doma, domácím hřišti fotbalistům Radslakde přivítali tápající celek z konce vic po prohře rozdílem dvou bratabulky Újezdec.
nek. K dalšímu utkání vyjížděli o
Dvě remízy na úvod zaznamenaly víkendu do Hustopečí, které na prvfotbalisté Nezamyslic a napodobily ní výhru v soutěži také ještě čekaly.
výsledky Plumlova o soutěž výše. 3. kolo 23.08.2009
Nezamyslická Haná za soupeři za- Hustopeče - Kostelec, Vrahovice
tím nezajížděla, obě utkání ode- Nezamyslice, Vrchoslavice hrála doma. V prvním kole se roze- Býškovice, Lutín - Haná Prostějov,
šla smírně s fotbalisty Kostelce na Hor.Moštěnice Všechovice, Pivín
Hané po výsledku 1:1, víkend poté Újezdec, Radslavice Tovačov
si v zápase s Hustopečemi oba týmy
-pez-

ROZPIS – MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – 2009/2010 - PODZIM 2009 Starší přípravka skupina A rozlosování pro podzim 2009
1 Sokol Vrahovice
2 Sokol Určice
3 Haná Nezamyslice
4 Sokol Otaslavice
5 1 SK Prostějov A

Konice si dokráčela k vítězství nad Vyškovem
Sokol Konice - SK Rostex Vyškov
3:0 (1:0)

Branky: 12. Voral, 55. Schon, 80.
Rajnoha, Diváků: 200. ŽK: Hodinář
Rozhodčí: Trávníček - Langhammer, Svoboda. Sestavy – Sokol Konice: Kmecik - Heinz, Navrátil
(72. Kaprál), Voral, Řehák - Macháček, Rajnoha, Křeček, Machálek (80. Hlouš) - Rus, Schon
(65. Klobáska) Trenér: Karel Procházka.
SK Rostex Vyškov: Kopáček - Kollár, Hodinář, Lang, Horváth (86.
Janovský) - Daněk, Klimeš, Žoček, Vágner, Baričák -Bárta (46.
Gottwald)
Obě muřstva vstupovala do tohoto
utkání z trochu jiné pozice. Zatímco domácí Konici se úvod soutěže
vcelku vydařil a po vydřené výhře
z úvodního zápasu soutěže doma s
Boskovicemi si přivezla i cenný
bod z horké půdy v Třebíči a v tabulce se čtyřmi body mohla po
včerejším zaváhání Šardic myslet
v případě výhry na 3. místo v tabulce, Vyškov psal trochu jiný příběh.
Ze dvou zápasů dvě prohry a skóre
1:4 se za podařený vstup do soutěže považovat nedá.
Samotný začátek utkání se nesl ve
znamení opatrnosti u obou stran,
nikdo nechtěl udělat chybu. Na
první vážnější šanci spojenou s

první střelou čekali diváci do 9. minuty, autorem střely byl domácí
Machálek. Po táto rozehřívací desetiminutovce najednou udeřil
blesk z čistého nebe. Domácí Voral
napřáhl z 25 metrů a míč se zastavil
až v síti bezmocně se vrhajícího hostujícího Kopáčka - 1:0. Branka
domácí nabudila k větší aktivitě a o
dvě minuty později mohlo být pro
hosty ještě hůř. Střelec branky Voral dostal dlouhou pžihrávku k ro-

hovému praporku, okamžitě odcentroval, Rajnoha přeskočil hostujícího obránce, ale tentokrát po
jeho hlavičce výborně zasáhl hostující gólman. Po pár minutách klidu se v 25. minutě dostal po přiťuknutí Machálka sám před brankáře Navrátil, ale trefil jen vybáhajícího Kopáčka.
Domácí byli stále aktivnějším mužstvem, o tři minuty později vystřelil Heinz, ale brankář jen kontrolo-

val míč směřující vedle branky. Až
po necelé půlhodině se hosté dostali k první střele, přízemní střelu Žočka zlikvidoval domácí Kmecik.
Ve 34. minutě se na hřišti zažlutilo,
když hostující Hodinář hasil špatný
odkop gólmana za cenu
záchranného faulu. Trestný kop
však mířil pouze do zdi.
Ke konci poločasu měli domácí
fotbalisté k dispozici několik brejků, ale vždy celá akce ztroskotala

Nakonec se dočkal. Konický Petr Rajnoha deset minut před koncem přece jen skóroval a po dvou neproměněných
šancích dal výsledku konečnou podobu.
foto Z. Pěnička

Sokol Vrahovice
– Haná Nezamyslice 1:0 (1:0)
Branka: 16. J. Tomeček Diváků:
80. ŽK: J. Tomeček, Kyselý – Fialka, Mir. Lakomý.
Rozhodčí: Vlk – Milar, Šrámek.
Sestavy – Sokol Vrahovice: Prachař – R. Tomeček , Procházka
(58. Kyselý), Šedivý, Nakládal –
Smička, J. Tomeček (78.Vojáček),
Šmíd – Dvořák, Studený (85.
Múdrý). Trenér: Vladimír Krč.
Haná Nezamyslice: Buriánek –
Holub, Pavelka, Mir. Lakomý, Fialka – Kroupa, Štvrtecký, Přikryl,
Tihelka (81. Máj) - Musil, Oulehla. Trenér: Radomír Crhan.
VRAHOVICE – Ve III. kole I. B
třídy, skupiny A, olomouckého
KFS se na hřišti Sokola Vrahovice
střetlo domácí mužstvo s jedenáctkou Hané Nezamyslice. Hosté z
Nezamyslic v úvodních dvou kolech 2x remizovali a uspět určitě
chtěli i tentokrát. Naproti tomu nováčkovi soutěže z Vrahovic se
vstup do nového soutěžního ročníku nevydařil. Po domácím debaklu v úvodním kole od prostějovské Hané nedosáhli na body ani v
dalším zápase v Býškovicích a tak
jim po dvou kolech patřilo nelichotivé poslední místo v tabulce. V
tomto utkání tak měli co napravovat. Náprava se jim nakonec po bojovném výkonu podařila.
Celý první poločas se hrálo na podmáčeném terénu za vytrvalého deště. Podle toho také hra vypadala.
Veškerá kombinace vázla, centrované míče se často zbrzdily nebo
zcela zastavovaly v kalužích vody.
Hráči měli problémy se stabilitou a
často po pádu končili na podmáčeném trávníku. V úvodu utkání
si ani jedno mužstvo vyloženou
brankovou příležitost nevypracovalo. V 15. minutě vyzkoušel střelou z dálky pozornost domácího
gólmana Přikryl, ale ten míč za svá
záda nepustil. Chvíli na to došlo na
druhé straně k rozhodujícímu okamžiku střetnutí. J. Tomeček vyslal
na hostující branku z dobrých 25
metrů z trestného kopu obloučkem
míč, který zaplachtil pod břevno a
Vrahovice vedly 1:0. A i po gólovém úspěchu předváděli lepší hru
domácí borci. Když kombinační

na finální přihrávce. Do kabin tak
odcházeli s jednobrankovým vedením.
Začátek druhého poločasu jakoby
kopíroval ten první, v prvních deseti minutách se odehrávala převážně ve středu pole. A že to bylo
přes kopírku, viděli diváci v 55. minutě, kdy po těchto hluchých minutách se na pravé straně pokutového území uvolnil Navrátil, posunul na penaltu Machálek, který
tvrdě po zemi vystřelil, brankář stačil vyrazit jen vedle sebe a rozběhnutý Schon už jen doklepl míč do
sítě - 2:0.
V 65. minutě stříleli vyškovští
přímý kop po faulu vysokou nohou, ale střela skončila vedle tyče. O minutu později měl po centru Klobásky na hlavě třetí gól
Konice Macháček, jeho hlavička
však skončila na tyči a dobíhající
Rajnoha poslal balon střelou ze
vzduchu mimo branku. V 68. minutě se dostal do brejku vyškovský Kollár, jeho zpětnou přihrávlu z rohu pokutového území zpět
před branku na nabíhajícího Horvátha stačil zblokovat domácí
Rus.
Dobře se pohybující konický Machálek si poradil na levé straně pokutového území s dvěma vyškovskými beky a postupoval z úhlu na
golmana, který ale jeho pokus kryl.
V 73. minutě se celek Vyškova do-

12.9.09 hřiště Určice
1. turnaj
Vrahovice – Určice
Nezamyslice – Otaslavice
Prostějov A – Určice
Otaslavice – Vrahovice
Prostějov A – Nezamyslice

26.9.09 hřiště Otaslavice
3. turnaj
Určice - Vrahovice
Otaslavice - Nezamyslice
Určice – Prostějov A
Vrahovice - Otaslavice
Nezamyslice – Prostějov A

19.9.09 hřiště Vrahovice
2.turnaj
Prostějov A – Vrahovice
Určice – Nezamyslice
Otaslavice – Prostějov A
Nezamyslice – Vrahovice
Otaslavice – Určice

10.10.09 hřiště Otaslavice 1.SK PV
4.turnaj
Vrahovice – Prostějov A
Nezamyslice - Určice
Prostějov A - Otaslavice
Vrahovice - Nezamyslice
Určice - Otaslavice

Starší přípravka skupina B rozlosování pro podzim 2009
1Sokol Mostkovice
2FC Kralice
3TJ Smržice
4TJ Otinoves
5FC Kostelec
12.9.09 hřiště Mostkovice
1.turnaj
Mostkovice – Kralice
Smržice – Otinoves

Okresní fotbalové soutěže z víkendu 15. - 16. 8. 2009
O gólové situace se v utkání 3. kola moravskoslezské divize Konice -Vyškov
starali především domácí hráči a zaslouženě došli k vítězství 3:0.
foto Z. Pěnička
stal asi do své největší šance v utkání. Baričák poslal centr z pravé
strany, do vzduchu se zavěsil Kollár a za jeho hlavičkou se domácí
brankář jen ohlížel. Naštěstí pro něj
těsně minula pravou tyč. V 76. minutě ho vyzkoušel znovu hostující
Lang, ale jeho střela šla přesně do
míst, kde stál.
V 78. minutě mohli naopak zvýšit
domácí, z přímého kopu točil míč
do branky Rajnoha, ale Kopáček
vytěsnil míč na roh. Za dvě minuty
po této šanci už se Rajnoha dočkal.

Na soupeřově polovině vybojoval
míč střídající Kaprál, přesně ho poslal do běhu Rajnohovi a ten ho pohodlně poslal polovysokou střelou
k pravé tyči hostující branky a definitivně zlomil snahy hostů o bodový zisk. Domácí v závěru měli ještě
dvě příležitosti své vedení navýšit,
ale skóre už zůstalo nezměněné.
I svůj druhý domácí zápas koničtí
zvládli a posunuly se do horních
pater tabulky. Ve Vyškově naopak
mají po třech kolech bez bodu o
čem přemýšlet.
-pez-

MUŽI
II.třída
2.kolo:Určice B-Olšany 0:1 (0:0) Hošák, Protivanov "B"-Zdětín 2:0
(0:0), Kropáč, Trenz, Němčice-Hvozd
2:4 (0:2), Hamala, Kleisl, ČK: Dobiáš
- Bílý 3, Vánský, Otaslavice-Čechovice "B" 1:3 (0:1), Vogl, ČK: Kaplánek
, ČK: Parůžek - Horák, Hruda, Nakládal, Konice"B"-Bedihošť 7:0
(2:0), Mohelník 2, Hlouš, Kaprál, Kornel, Šmíd, Žouželka, Držovice-Brodek u PV 2:2 (1:2), Šatný 2 - Zapletal
2, Přemyslovice "A"-Dobromilice
7:0 (3:0), Tyl 3, Strouhal 2, Bezslezina,
Janeček.
Tabulka střelců:
3 - Bílý Vojtěch (Hvozd), Strouhal David (Přemyslovice "A"), Tyl Lukáš
(Přemyslovice "A"), Zapletal Michal

(Brodek u PV), Šatný David (Držovice)
2 - Bureš Tomáš (Brodek u PV), Hošák
Jaroslav (Olšany), Mohelník Jan (Konice"B"), Vánský Jiří (Hvozd), Švec
Miroslav (Hvozd), Žouželka Vladimír
(Konice"B")
1 - Páleník (Dobromilice), Bezslezina
Jan (Přemyslovice "A"), Bílek Miroslav (Protivanov "B"), Chmelík Bořek
(Čechovice "B"), Dokoupil Jakub
(Držovice), Gryglák David (Olšany),
Hamala Michal (Němčice), Hejbal Tomáš (Určice B), Hlouš Martin (Konice"B"),.
III. třída
2.kolo:Tištín-Vícov 3:1 (2:0), Otčenášek 2, Slavík - Znojil, Čechy pod
Kosířem-Přemyslovice "B" 4:1
(1:0), Runtág 2, Otruba, Vojtek - Růži-

čka, Smržice-Jesenec B 3:3 (2:1),
Martinák 2, Kotlár - Kvapil 2, Tyl, Otinoves-Vyšovice 2:0 (0:0), Konečný,
Nejezchleba, Kostelec B-Horní Štěpánov 3:2 (2:1), Brančík, Menšík,
Menšík - Liška, Žilka, Pavlovice-Kralice B 0:3 (0:3) - Haluza, Pospíšil, Soušek, Nezamyslice B-Brodek u Konice 1:1 (0:1), Král - Klíč.
Tabulka střelců:
3 - Konečný Lukáš (Otinoves), Tichý
Petr (Jesenec B)
2 - Kotlár Robin (Smržice), Kvapil Jiří
(Jesenec B), Malý Stanislav (Brodek u
Konice), Martinák Miroslav (Smržice), Menšík Tomáš (Kostelec B), Otruba Jaroslav (Čechy pod Kosířem),
Otčenášek Tomáš (Tištín), Runtág Jan
(Čechy pod Kosířem), Vojtek Ondřej
(Čechy pod Kosířem)

1 - Brančík Marek (Kostelec B), Bukovec Svatopluk (Kralice B), Burget Luboš (Brodek u Konice), Haluza Martin
(Kralice B), Hýsek Pavel (Nezamyslice B), Klíč Zdeněk (Brodek u Konice),
Krajíček Petr (Vyšovice), Král Lukáš
(Nezamyslice B), Liška Pavel (Hor.
IV. třída skupina A
2.kolo:Drahany-Otaslavice "B" 1:3
(1:1), Petržela - Dolák, Nováček, Rieger, Rozstání-Haná Prostějov "B"
4:1 (2:1), Ježek, Nejezchleb, Piták, Šimáček - Vyskočil, Zdětín B-Krumsín
0:4 (0:3) - Krpec, Mohelník, Pliska,
Vlach, Kladky-Ptení 5:0 (1:0), Křeček 2, Fiala, Slabý, Slavíček - ČK:
Leskovec, Mikulec.
Tabulka střelců:
3 - Fiala Petr (Kladky)

3.10.09 hřiště Otinoves
3.turnaj
Kralice - Mostkovice
Otinoves - Smržice

HLASY TRENÉRŮ:
Vladimír Krč (Vrahovice): „Dnes jsme měli konečně k dispozici dostatečný počet hráčů. Průběh utkání nepříznivě ovlivnil déšť. Díky bojovnosti se nám podařilo vydřít tři body a porazit kvalitní mužstvo. V
prvním poločase jsme byly lepší my, ve druhém soupeř. My jsme si
mohli a měli vedení pojistit další brankou. Bohužel se nám to z brejkových situací nepodařilo a tak jsme museli o udržení jednogólového náskoku bojovat až do konce.“
Drahomír Crhan (Nezamyslice): „Je to smolná prohra. O výsledku utkání rozhodl jeden vydařený trestný kop. Byl to zápas dvou rozdílných
poločasů. Během přestávky jsme si v šatně řekli, že na soupeře musíme
vletět a přehrát jej, což se podařilo. Za tohoto počasí a na tomhle terénu
se příliš fotbal hrát nedá, je to spíše o bojovnosti. V letošním ročníku se
nám zatím v mistrovských zápasech příliš nedaří. V přípravných utkáních jsme dávali góly, teď šance neproměňujeme. Přesto si myslím, že
bychom se mohli pohybovat někde ve středu tabulky. “
hra vázla na nepřesných přihráv- ký zastavil zvednutý praporek asikách, zkoušeli štěstí střelami z dál- stenta rozhodčího. Snad do největší
ky, což dokládá pokus Šmída, se šance Nezamyslic se dostal chvíli
kterým si gólman poradil jen stěží a na to Tihelka, ale míč mu z kopačky
vytěsnil jej do zámezí. Následný v hodině dvanácté ukopla domácí
centr z rohového kopu odvrátila obrana na roh. V 56. minutě si muobrana Nezamyslic za cenu dalšího sela obrana Vrahovic poradit s
kopu od rohového praporku, po je- míčem centrovaným z trestného
hož rozehrání promáchl Studený kopu v podání Pavelky. Dvě minunaprázdno a hosté se ubránili. Ve ty na to se zranil stopér domácích
28. minutě po trestném kopu J. To- Procházka a musel být střídán. Kamečka, zakončoval nepřesně hla- pitánskou pásku od něj převzal J.
vou Smička. V 32. minutě rozehrál Tomeček, který však v dalším
J. Tomeček rohový kop, po kterém průběhu hry střídal také a tak se třeskončil míč již podruhé za zády Bu- tím a posledním kapitánem doriánka. Hlavní rozhodčí však gól mácího mužstva stal Dostál. Nezaneuznal, neboť se údajně míč již myslice ve snaze vyrovnat mysleli
před tím nacházel mimo hrací plo- více na útočení, díky tomu však
chu. Po půl hodině hry začali střela- občas umožnili domácím, aby
mi z dálky ohrožovat branku Vra- ohrožovali jejich branku z brejků.
hovic také hosté. Nejprve Fialka z Pojistky v podobě druhého gólu se
trestného kopu zamířil jen těsně mi- mohly domácí příznivci dočkat z
mo tyče do zámezí. Z dalšího poku- brejku v 71. minutě. Do rozhozené
su netrefil branku Kroupa a násle- obrany se řítila dvojice hráčů. Dvodující pokus Holuba skončil v náru- řák s míčem na kopačkách však
čí gólmana Prachaře. A neujala se místo zpětné přihrávky na zcela
ani střela Mir. Lakomého, který pro volného spoluhráče Studeného vozměnu mířil vysoko nad branku. lil střelu, se kterou si vyběhnuvší
Když poslední šanci prvního polo- gólman Buriánek perfektním způčasu nedokázal na druhé straně vy- sobem poradil. V závěru utkání jeužít domácí Dvořák, odcházeli ště vystřelil Dvořák z pozice levého
zmoklí aktéři utkání do šaten za jed- křídla tak, že míč skončil pouze na
nogólového vedení domácích. Bě- vnější straně sítě. A změna skóre se
hem přestávky nepříjemný déšť nekonala ani po vyložené šanci Dotéměř ustal.
stála. To již domácí příliš mrzet neDo druhého poločasu vstoupilo muselo, neboť chvíli nato hlavní
mužstvo
Nezamyslic
jako rozhodčí zápas ukončil a premiévyměněné. Nadějnou akci v podání rové tři body zůstaly za jednogóhostující dvojice Pavelka – Štvrtec- lové vítězství ve Vrahovicích. -lkKostelec – Kralice
Kralice - Kostelec
Otinoves – Mostkovice
Mostkovice - Otinoves
Kostelec – Smržice
Smržice - Kostelec
26.9.09 hřiště Kostelec
2.turnaj

10.10.09 hřiště Smržice
4.turnaj

Kostelec – Mostkovice
Smržice - Kralice
Otinoves – Kostelec
Smržice – Mostkovice
Kralice – Otinoves

Otinoves - Kralice
Mostkovice - Smržice
Kostelec - Otinoves
Kralice - Smržice
Mostkovice - Kostelec

Starší přípravka skupina C rozlosování pro podzim 2009
1.Sokol Protivanov
2.Sokol Přemyslovice
3.1SK Prostějov B
4. Haná Prostějov
13.9.09 hřiště Haná PV
1.turnaj

4.10.09 hřiště sportovní ul. 1.SK PV B
3.turnaj

Protivanov – Přemyslovce
Haná PV - Prostějov B
Prostějov B – Protivanov
Haná PV - Přemyslovice

Haná PV – Prostějov B
Protivanov - Přemyslovice
Přemyslovce – Prostějov B
Prostějov B - Protivanov

19.9.09 hřiště Protivanov
2.turnaj
Prostějov B – Přemyslovce
Protivanov – Haná PV
Přemyslovice – Protivanov
Prostějov B – Haná PV

10.10.09 hřiště Přemyslovice
4.turnaj
Přemyslovice – Prostějov B
Haná PV - Protivanov
Prostějov B – Haná PV
Přemyslovice - Protivanov

4 turnaje na podzim, každé mužstvo odehraje 8 utkání, čas 2x20minut
6 turnajů na jaře, každé mužstvo odehraje 12 utkání, čas 2x20minut

Výsledky zápasů, držitelé červených karet a střelci branek
2 - Křeček David (Kladky), Petržela
Tomáš (Drahany), Slabý Jiří (Kladky),
Slavíček Květoslav (Kladky)
1 - Doležel Stanislav (Ptení), Dolák Petr (Otaslavice "B"), Hrabal Jiří (Ptení),
Ježek Jaroslav (Rozstání), Kratochvíl
Roman (Rozstání), Krpec František
(Krumsín), Melka Aleš (Krumsín),
Mohelník Milan (Krumsín), Nejezchleb Martin (Rozstání), Nováček Jaku.
IV. třída skupina B
2.kolo:Tvorovice 1:1 (1:1), Ivaň-Želeč
0:2 (0:1) - Širila 2, Brodek u PV B-Němčice B 2:2 (1:0), Jelínek 2 - Bartošek,
Slivka, Biskupice-Vrahovice B 1:1
(0:0), Simon - Jaroš, Hrubčice-Doloplazy 3:0 (2:0), Hemmr, Mudrla, Trnečka.
Tabulka střelců:

3 - Bartošek Antonín (Němčice B), Širila Jaroslav (Želeč)
2 - Jelínek Michal (Brodek u PV B),
Marek Vratislav (Vrahovice B)
1 - Duplinský Imrich (Biskupice), Fišer
Michal (Doloplazy), Hemmr Luděk
(Hrubčice), Jaroš Vladimír (Vrahovice
B), Kroupa Martin (Ivaň), Kyselák Roman (Němčice B), Mudrla Radek (Hrubčice), Múdrý Radek (Vrahovice B), Simon Petr (Biskupice), Slivka Pavel (Němčice)
DOROST
Okresní přebor dorostu
2.kolo:-Olšany -1:-1 (-1:-1), NěmčicePřemyslovice 10:1 (4:0), Fečo 3, Neckář 3, Slivka 2, Bosák, Buriánek - Havelka, Bedihošť-Pivín 0:8 (0:5) - Šišma 4, Vozihnoj 2, Jura, Václavík,
Výšovice-Mostkovice 1:2 (1:0), Pytela

- Walter, Zeman, Otaslavice-Lipová B
7:1 (3:0), Rieger 3, Abeles, Gerneš, Parůžek, Plachý - Hloušek, DržoviceBrodek u PV 10:0 (3:0), Kučera 3,
Chlup 2, Krčmář 2, Budaj, Kořínek,
Motyčka, Brodek u Konice-Protivanov 3:2 (2:1), Mach, Růžička, Vlček Komínek, Sedlák.
Tabulka střelců:
7 - Rieger Roman (Otaslavice)
5 - Parůžek Jan (Otaslavice), Šišma
David (Pivín)
3 - Chlup Vojtěch (Držovice), Fečo Pavel (Němčice), Krčmář Petr (Držovice), Kučera Michal (Držovice), Neckář Radek (Němčice), Slivka Pavel
(Němčice), Vozihnoj Luboš (Pivín)
-pez- zdroj:
Sekretariát OFS Prostějov

24. srpna 2009

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

Realitní kancelář DOBRO REALITY s.r.o., hledá obchodní zástupce
– makléře. Tel.: 777 88 11 88,
e-mail: dobro@dobroreality.cz ,
www.dobroreality.cz

Přijmeme pracovníka na dlouhodobý
záskok s možností HPP. ŘP sk. B
podmínkou, výhodou vyučení, popř.
SŠ v oboru elektro, ne však podmínkou. Stručný životopis zasílejte na email cds@cds-sipky.cz. Bližší informace na tel.: 608 300 101.

Centrum zdraví v Prostějově. Ihned zapracujeme do nových pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810
644.
Pro karieru hledám i bývalé sportovce. Zaškolím. Spěchá. Tel.: 723
306 068. Prodlouženo
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.

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.
Vaše šance získat finanční nezávislost! Výdělek 200 € denně. Podmínka
PC + internet. Kontakt: 603 845
583
Hledám učitelku nebo zdravotní
sestru do soukromé MŠ v Prostějově, pro děti od 1 do 6 let.
Volejte na tel. 602 617 804, 739
619 794

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

seznámení
30letý štíhlý hodný kluk hledá dívku
nebo maminku, která nechce být sama. Tel. 776 036 750.
43-letý rozvedený, s vyřešenou minulostí, hledá maminku do 40 roků k
vážnému seznámení. Tel.: 737 432
697.

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

zvířata
Prodám štěňata angl. kokr. Odběr konec srpna. Tel.: 774 19 77 81.

STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ DŮM
Uzávěrka řádkové
inzerce je vždy
v pátek
v 10.00 hod.

Parta zedníků nabízí fasády RD a
veškeré zednické práce. Tel.: 739
515 610.

Přijmu pracovníka do pneuservisu v
PV. Vyučen v oboru automechanik či
autoelektrikář výhodou. Nástup možný ihned. Tel.: 608 824 136.

Malířské práce, byty, schodiště, nástřik radiátorů. Tel.: 582 360 355, 606
874 416.
www.ondramalkvalitne.cz

práci
hledá

HLÍDÁNÍ DĚTÍ jakéhokoliv věku.
Nabízíme v odpoledních a večerních
hodinách hlídání dětí.
Možnost zavezení a vyzvednutí dětí
ze zájmových kroužků.
Odborná péče- zdravotní sestra
+ pedagog.
TEL: 733 791 316.

Hledám práci domů. Ne dealerství,
pojišťování apod. Tel.: 776 29 20 73
po 15. hod.

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

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.

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

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

Práce doma i v kanceláři. Tel.: 603
448 594.
Kosmetický salon Madona přijme
kosmetičku. Tel.: 604 881 600.

Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343.
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.
Provádíme renovace niklovaných a
chromovaných dílů. Tel.: 602 792
729 6.00 – 14.00 hod.

Knižní velkoobchod přijme muže i
ženy s vlastním os. autem k rozvozu zboží. Tel.: 777 572 555.

MASÁŽE IHNED – obj. 608 639
609,
www.maserskesluzby-janahladka.webnode.cz

Hledám obchodního zástupce pro
Ol. kraj. Tel.: 608 025 895.

www.pracujdoma.cz
přes internet a telefon

Přijmeme schopné lidi na pozice
číšník servírka. Tel.: 608 811 169,
www.texmexrestaurant.cz

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

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.
Hledám zedníka na výpomoc při
opravě domu, možno i zdatný důchodce. Plat denně na ruku. Zn. fasády + sádrokarton. Tel. 602 719
273.
Přijmeme brigádníky na domovní
údržbu a různé pomocné práce. ŘP
sk. B výhodou. Stručný životopis
můžete zaslat na e-mail cds@cdssipky.cz, popř. bližší informace na
tel.: 608 300 117.

Stěhování bez pomoci zákazníka a
vyklízecí služby. Rychle, levně. Prostějov 604 389 367.
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.
TERABO
Stavební a zednické práce,
obklady a dlažby, rekonstrukce.
Realizace a rekonstrukce střech,
půdní vestavby, pergoly
a zahradní stavby.
Kontakt: 608 081 683 pan Neckař

vzpomínáme
Když hvězdy posypou nebe
a v koruně stromů
utichnou ptáci,
vzpomínka jedna za druhou,
s noční tmou se vrací.
Co všechno jsme spolu prožili,
než osud zhas Tvou svíci,
my nemohli dělat víc,
než smutné sbohem Ti říct.

Potřebujete hlídání dětí od 1 do 6 let?
Svěřte své dítě do "mojí školičky"
Možnost hodinového i celodenního
pobytu.
Více na: www.mojeskolicka.cz
Tel. 602 617 804, 739 619 794.

Nabízím volné místo - brigádní výpomoc na prodejně chovatelských potřeb v PV. Tel.: 731 111 531

Hledáme nové kolegy do Wellness centra v Prostějově. Nadstandardní výdělky, pružná pracovní
doba. Kompletně zaškolíme. Volejte ihned. Spěchá. Tel.: 724 30 60
29.

Přijmeme obchodního manažera/-ku pro nové periodikum v
Olomouckém kraji. Vhodné i na
vedlejší pracovní poměr. Nástup
možný ihned. Zajímavé provize.
Tel.: 608 706 148.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132
134.

Práce doma i v kanceláři. Tel.: 603
448 594.

Přijmeme kadeřnici na pánské kadeřnictví s ŽL, 731 335 822.

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

Masáže rekondiční a sportovní v Prostějově. Do 31. 8. Zaváděcí ceny. Tel.:
608 452 672.

Hledám kosmetičku s vlastním ŽL do
zavedeného salonu v Plumlově. Nástup možný ihned. Tel.: 777 862 846.

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.

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

Kuchyňské linky i renovace –
Truhlářství Štugel. Tel.: 777 690
311.

Nabízíme práci v PV i na zkrácený
úvazek. Pracovní agentura - Vodní 4,
PV. Tel.: 722 55 33 45.

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

služby

Dne 27. srpna 2009
vzpomeneme 6. výročí úmrtí
našeho milovaného tatínka,
dědečka pana
Františka PŘIDALA
z Kralic na Hané – Vitonic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera Božena Šenková
s rodinou a vnučka Zdena
s manželem Radimem
a pravnučky Lucinka
a Vendulka Pospíšilovi.

Děkujeme všem,
kteří se přišli rozloučit
s paní Janou JURKOVOU.
Děkujeme za květinové dary
a slova soustrasti.
Poděkování patří také pohřební
službě p. Václavkové.
Dcery a syn s rodinami.

Lásku měl na rtech,
dobrotu v srdci,
poctivost ve své duši.
S nesmírnou bolestí, hluboce
zarmouceni podáváme smutnou
zprávu všem blízkým
a známým, že nás navždy
opustil
pan PhMr. Zdeněk ŠVALBE
z Prostějova.
Zemřel náhle
ve středu 19. srpna 2009
ve věku 74 let.
S naším drahým zesnulým se
rozloučíme v úterý 25. srpna
2009 v 11.00 hod. ve smuteční
obřadní síni na městském
hřbitově v Prostějově.
Manželka Věra s rodinou

Zámková dlažba, kompletní zateplení fasády, ploty, zídky a demolice aj.
stavební práce. Tel.: 723 522 369.
DOUČOVÁNÍ DĚTÍ 1.- 4. třída ZŠ
Připravím Vaše dítě na následující
školní den.
Pedagog 22 let praxe.
TEL: 733 791 316.
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

poděkování

Poděkování letnímu
táboru v Sobotíně 2009

finance
PENÍZE RYCHLE
a bez poplatků
Tel.: 608 723 552, 605 453 062
www.pujcime-vam.cz
VŠICHNI SLIBUJÍ,
MY PŮJČUJEME!
Rychlé jednání, hotovost
na účtu do 48 hodin.
Měsíční splátky
Tel.: 774 42 46 71.
PŮJČÍME 100 000 Kč všem s příjmem nad 8 000 Kč. Tel: 605 254 131.
RYCHLÁ PŮJČKA
Bez poplatků a ručitele
10 až 100.000 Kč
Když ne u nás, tak nikde.
Přijmu spolupracovníky.
Tel.: 774 736 254.
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.
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.
Rychlá půjčka, spolupráce. Tel.: 725
853 631.
Letos půjčky nově! Rychlá hotovost
s nízkým úrokem. Průchodnější hypotéky. Nejsme linka 900. Tel.: 737
404 086.
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.
Hypotéky od 300.000 do
40.000.000 na bydlení i ručení družstevním bytem. Tel.: 774 664 892.

ZÁJEMCI

práci
nabízí

Přijmeme 3 – 5 lidí na HPP nebo
VPP. Tel.: 774 664 892.

SLEVY
MODELŮ 2009
SUPERIOR
APACHE
STRATOS

práci
nabízí
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Tohle poděkování píši určitě jménem všech rodičů, kteří letos svěřili
své děti do rukou zkušených instruktorů na letním táboře SOBOTÍN.
Že děti častokrát pláčou, chtějí zpět
domů, něco se jim nelíbí, to bývá na
těchto akcích určitě běžné. Nás však
čekalo překvapení úplně opačné. Slzy
ano, ale smutkem, že něco tak super
končí.
A opravdu, v podvečer odjezdu byli
pozváni všichni rodiče účastníků letního tábora s převážně dramatickou
tématikou na ukázky toho, co lze pro
děti vymyslet.
Atmosféra, jaká na táboře vládla, na
nás dýchla hned při příjezdu „na místo činu“

….Pohoda, spokojenost….
Romeo a Julie v moderním pojetí, to
bylo něco, co určitě nenechalo nejedno oko suché.
Předem vím, že příští rok je u všech
letošních účastníků jasné, kam na letní tábor?
JEDINĚ SOBOTÍN.
Jmenovité poděkování a pochvala
patří:
Haně Lužné, Aleši Procházkovi,
Miroslavu Ondrovi, Jakubu Vejmolovi, Karlu Štulovi, Magdaleně
Jansové, Pavlíně Novotné, Ondřeji
Krátkému, Jiřímu Krátkému, Janě
Dlapové a Evě Veselé.
Děkuji Karla Klosová

Poděkování panu
Milanu Zahradníčkovi
Děkujeme panu Milanu ZAHRADNÍČKOVI , z firmy El –centrum na
Plumlovské ulici v Prostějově, který
umožnil 18ti dětem ze sociálně slabších rodin strávit týden v krásné
přírodě Jeseníků, na své chalupě ve
Vápenné.
Děti prožily dny plné tajemství při celotáborové hře Srdcový král. Nechyběla ani noční hra a táborák, při

kterém se letos opékala kukuřice namísto špekáčků. Rozzářené oči dětí a
šťastné úsměvy byly tou největší
odměnou. V dnešní době není samozřejmostí taková štědrost, ze které
člověk nemá žádný profit, proto chceme panu Zahradníčkovi upřímně poděkovat za všechny děti.
Kuba a Máňa, Víťa a Lucka

Poděkování
chirurgickému oddělení
PV nemocnice
Chtěli bychom poděkovat touto ces- stup, kvalitní a špičkovou péči o pacitou celému chirurgickému oddělení enty.
prostějovské nemocnice, za lidský příSoldánová Hana, Látalová Anna
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Kromě A týmu zahájily přípravu na novou
sezónu takřka všechna prostějovská družstva
Družstva mužů prodělala
největší změny. Byl rozpuštěn
tým BK Prostějov "B" a soutěž
postoupena Kroměříži, dále zaniklo jedno z družstev C a D a
zůstal tak pouze jediný, záložní
tým BK Prostějov "B". Pod vedením trenéra Jardy Matěje a
asistenta Ondry Remence se
bude připravovat v tělocvičně
TK+ u velodromu a po dobrých výsledcích z minulého ročníku budou ambice hrát oblastní přebor střední Moravy
na špici.
Žákovské týmy budou všechny
usilovat o účast v celostátní lize.
Chlapce v kategorii U14 povede
Karel Hůlka, který věří, že přes
těžký los kvalifikace postoupí a
bude hrát své zápasy v hale Sport-

centra. U dívek se hrají dvě kvalifikace, za starší a mladší žačky, i
zde věří trenér Zatloukal v postup, snazší situace se zdá v kategorii starších. Tým by měl svá utkání hrát v tělocvičně ZŠ Palackého.
Starší minižáci trénují a hrají na
ZŠ dr. Horáka pod vedením dvojice E.Remenec a P.Riedl, hrát
budou oblastní přebor. Na téže tělocvičně hrají i mladší minižáci
trenéra Luboše Růžičky, v kategorii nejmladších se o trenérovi
teprve jedná. Přípravku by měl
vést Peter Bálint, lze předpokládat, že k ruce mu bude některý
z hráčů A týmu, což je pro začínající basketbalisty dobrá motivace.
Starší minižačky trenéra Švécara
volí vysoce náročný model pří-

pravy, hrají dvě soutěže, kromě
oblastního přeboru dívek budou
hrát i s chlapci. Trenér si od tohoto kroku slibuje více kvalitních
zápasů, hrát se bude na ZŠ dr. Horáka. Mladší minižačky trenéra
Buriánka budou hrát na letní tělocvičně TK+, nejmladší pod vedením Váši Mazalové na ZŠ sídl.Svobody.
Tým mladších a nejmlaších minižaček má své soustředění ve Velkých Opatovicích již za sebou, v
tomto týdnu jsou na soustředění v
Loučné družstva trenérů Švécara
a Zatloukala, poslední týden
prázdnin tam odjíždějí minižáci.
Během září se většina týmů
zúčastní přípravných turnajů,
koncem měsíce začínají kvalifikace o žákovskou ligu.

Robert podepsal pro novou sezónu
S basketbalisty se po hřebenech Vysokých Tater neprocházeli během
minulého týdne dva zahraniční reprezentanti, nováček v týmu prostějovských Orlů Kanaďan Kyle Landry a z loňska dobře známý člen základní pětky polský rozehrávač Robert Skibniewski, který se v minulé
sezoně ukazoval ve skvělém světle
při uvolňování svých spoluhráčů.
Tento hráč, který byl na soustředění
se širším kádrem polské reprezentace se minulý týden dohodl s vedením BK Prostějov na svém setrvání
v týmu a podepsal v prostějovském
týmu smlouvu na nadcházející sezónu 2009/2010.

ZÁPASOVÁ NABÍDKA
MSFD skupina D
4. kolo 30.08.2009
Vikt. Otrokovice - Protivanov (29.08. 16:30 SO), Uherský Brod - Blansko, Boskovice - Šardice, Třebíč -Velké
Meziříčí, Vyškov - Pelhřimov,
Žďár n Sáz. - Konice, Slovácko B - Rousínov, Rosice - Napajedla

KFSO Krajský přebor
4. kolo 30.08.2009 16:30
Určice - 1.FC Přerov, Kralice - Dolany (29.08. 16:30
SO), Šternberk - Hněvotín
(29.08. 16:30 SO), Ústí - Kozlovice (10:00), Mohelnice Bělotín (29.08. 16:30 SO), Želatovice - Leština, Štíty - FK
Jeseník (29.08. 16:30 SO),
1.HFK Olomouc "B" - Litovel
(10:15 Hodolany)
III. třída OFS Prostějovska
4.kolo - 30.08.2009 16:30 (neKFSO 1.A třída skupina B
děle)
4. kolo 30.08.2009
TJ Haná Nezamyslice "B" - TJ
Klenovice - Lipník ((29.08. Horní Štěpánov (30.08.
16:30 SO hřiště Němčice nad 10:00), TJ Sokol Tištín - Sokol
Hanou), Náměšť - Brodek u Čechy pod Kosířem, TJ PavloPř. (29.08. 16:30 SO), Slatini- vice u Kojetína - FC Výšovice,
ce - Kožušany, Mostkovice - TJ Jiskra Brodek u Konice Opatovice, Jesenec - Čecho- FC Kralice na Hané "B", FC
vice, Plumlov - Troubky Kostelec na Hané "B" - SK Je(29.08. 16:30 SO), Kojetín - senec "B" (29.08. 16:30 SO),
Dub nad Mor. (29.08. 16:30 TJ Otinoves - Sokol PřemysloSO)
vice "B", TJ Smržice - Sokol
Vícov
KFSO 1.B třída skupina A
4. kolo 30.08.2009
IV. třída OFS Prostějovska
Kostelec Tovačov, Újezdec skupina A
Radslavice (29.08. 16:30 SO), 4.kolo - 30.08.2009 16:30 (neVšechovice Pivín, Haná Pro- děle)
stějov - Hor.Moštěnice TJ Sokol Zdětín B - Sokol Ota(29.08. 16:30 SO), Býškovice slavice "B" (29.08. 16:30 SO),
Lutín,
Nezamyslice FC Ptení -TJ Krumsín, TJ SoVrchoslavice (29.08. 16:30 kol Kladky - TJ Haná PV B
SO), Hustopeče - Vrahovice (29.08. 16:30 SO), TJ Sokol
Drahany - Sokol Rozstání
KFSO 1.B třída skupina B
4. kolo 30.08.2009
IV. třída OFS Prostějovska
Černovír - Chválkovice, Čer- skupina B
venka - Paseka (29.08. 16:30 4.kolo - 30.08.2009 16:30 (neSO), Příkazy -Velký Týnec, děle)
Bohuňovice - Mohelnice "B", FC Morávia Doloplazy - TJ

Jednička i propadák víkendu je vždy vybraný tým 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. Tyto týmy se nacházejí svým působištěm na
Prostějovsku a hrají dvě nejvyšší soutěže pořádané Krajským fotbalovým svazem Olomouckého kraje nebo divizní soutěž. Se seznamu nám zmizel loňský favorit na titul propadáka SK Lipová,
která letos obhájila, takže na podzim 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
Konici zastihl začátek podzimu v dobrém rozpoložení. Po remíze z
těžkého utkání v Třebíči hostila na domácím hřišti po dvou kolech
bezbodový celek Vyškova a po dobrém výkonu, kdy téměř po celý
zápas udávala tempo zápasu, vytvořila si v průběhu zápasu dostatek
brankových příležitostí, z kterých se i gólově prosadila a připsala si
tak druhou domácí výhru bez inkasované branky. BRAVO, KONICE!

Robert Skibniewski
foto: www.bkprostejov.cz

POJĎTE HRÁT ZA 1. SK!

Drahlov - Hlubočky (29.08. Sokol Vrahovice B, FC Hru16:30 SO), Lipová - Bouzov, bčice - FK Němčice nad HaMoravský Beroun - Slavonín nou "B", TJ Biskupice (29.08. 16:30 SO)
TJ Želeč, TJ Sokol Brodek u
Prostějova B -TJ Sokol TvoroII. třída OFS Prostějovska
vice
4.kolo - 30.08.2009 16:30 (neděle)
DOROST STARŠÍ
FK Němčice nad Hanou - So- Krajský přebor Olomouckékol Olšany, Sokol Přemyslovi- ho kraje
ce - Sokol Bedihošť, Sokol 4.kolo - 30.08.2009 (neděle)
Otaslavice - TJ Sokol Zdětín Mohelnice 1.HFK - Olomouc
(hřiště ZDĚTÍN), FC Dobro- "B"(29.08. 10:00 SO), Litovel
milice - TJ Sokol Brodek u - Vikt.Přerov(29.08. 10:00
Prostějova (29.08. 16:30 SO), SO), FK Jeseník - ČernoSokol Konice "B" - FC Hvozd vír(30.08. 10:15 NE), Čecho(29.08. 16:30 SO), TJ Sokol vice - FKM Konice(29.08.
Držovice -TJ Sokol Čechovice 10:00 SO), Nezamyslice "B" (29.08. 16:30 SO), TJ So- Šternberk(30.08. 13:00 NE),
kol Určice "B" -TJ Sokol Pro- Lipník - Kralice(30.08. 10:00
tivanov "B" (29.08. 16:30 SO) NE)

Vybíráme nejlepší a nejhorší mužstvo víkendu

Fotbalová přípravka 1. SK Prostějov má stále
volná místa ve svém kádru. Zájemci z řad malých
fotbalových nadějí ročníku 1999 se mohou hlásit
u trenéra Josefa Šteigla na telefonním
čísle: 775 642 306, nebo osobně počínaje středou
5. srpna, každé pondělí, středu a pátek
v 18:00 hodin na fotbalovém stadionu ve Sportovní ul.

PROPADÁK VÍKENDU
Klenovičtí budou chtít na utkání třetího kola 1. A třídy s nováčkem
soutěže určitě rychle zapomenout. Že tým nevstřelí v utkání branku,
není nic tak neobvyklého, ale nechat si dát na této fotbalové úrovni
sedm branek, když už před čtrnácti dny obdrželi branek pět, což v
souhrnu tří odehraných kol dává počet 13 obdržených branek, začíná
být povážlivé. Kde jste nechali před podzimem obranu? KLENOVICE , TAK TAKHLE TEDY NE!

Protivanovská rezerva deklasovala Olšany
Sokol Olšany - Sokol Protivanov B
1:6 (1:3) hráno v Protivanově

Branky: 10., 42. a 90. Pospíšil,3. Šindelka, 83. Ženata,
87. Vybíhal - 33. vlastní. Diváků: 50. Rozhodčí: Sekanina.
Sestavy – Sokol Protivanov B:
Polívka - Ošlejšek, Pospíšil, Vybíhal, Šindelka - Pospíšil, Dvořák, Menšík, Bílek - Kropáč,
Ženata
Sokol Olšany: Němec - Pospíšil, Soldán, Spišák, Svozil Holinka, Gottwald, Mucha,
Hošák - Sedláček, Hemerka
Olšany letos ve 2. třídě okresní
soutěže pomýšlejí na příčky nejvyšší a k zápasu, ve kterém měli
původně nastoupit doma, ale z
důvodů rekonstrukce na vlastním hřišti, se utkání hrálo v Protivanově, určitě pomýšlely na
odvezení si nějakého bodu.
To se jim však začalo mlžit velmi
brzy po zahájení utkání, protože
už od 3. minuty prohrávaly zásluhou trefy Šindelky. V 10. minutě bylo s olšanskými ještě hůř.
Domácí Pospíšil dostal rychlou
přihrávku od Vybíhala, na hranici ofsajdu si obhodil míč i kolem
golmana a zakončil do prázdné
branky - 2:0. Ve 22. minutě se
stejný střelec dostal k další možnosti skórovat, ale svou střelou
kromě golmana přehodil i branku. Po půlhodině hry si postavil

Okresní přebor dorostu Prostějovska
4.kolo - 29.08.2009 10:45
FC Výšovice - Sokol Přemyslovice, TJ Jiskra Brodek u
Konice - SK Lipová "B"
09:00, Sokol Otaslavice -TJ
Sokol Pivín(14:00 PIVÍN),
Sokol Bedihošť - Sokol Olšany(30.08.2009 10:30), TJ Sokol Držovice -TJ Sokol Mostkovice(30.08.2009 10:45), TJ
Sokol Protivanov - TJ Sokol
Brodek
u
Prostějova
(30.08.2009 11:00)
DOROST MLADŠÍ
Krajský přebor Olomouckého kraje
4.kolo - 30.08.2009 (neděle)
Mohelnice 1.HFK - Olomouc
"B"(29.08. 12:15 SO), Litovel
- Vikt.Přerov(29.08. 12:15
SO), FK Jeseník - Černovír(30.08. 12:30 NE), Čechovice - FKM Konice(29.08.
12:15 SO), Nezamyslice Šternberk(30.08. 15:15 NE),
Lipník - Kralice(30.08. 12:15
NE)

protivanovský Vybíhal míč k
přímému kopu, ale vystřelil jen
do míst, kde stál brankář.
V 33. minutě se dočkali hosté, po
centru Spišáka přitlačil Mucha
na domácího střelce první branky a ten si míč hlavou srazil k
pravé tyči vlastní branky. Sníženo na 2:1. Radost olšanských
však netrvala dlouho, když ve 41.
minutě prošel Pospíšil přes dva
hráče a střelou uvnitř pokutového území si nechal hostujícího
Němce na míč sáhnout, ale nikoliv ho chytit - 3:1. Protivanov vedl v poločase o dvě branky.

Druhý poločas nezačal žádným
předpokládaným
náporem
Olšan, ale domácím se dařilo eliminovat olšanské akce. Po čvrthodině hry ve druhé půli se přece jen hosté dostali do mírného
tlaku. Následovala serie tří rohových kopů, z kterých však ale
kýžené snížení nepřišlo. Dvacet
minut před koncem svitla Olšanům naděje, když byl po druhé
žluté kartě vyloučen domácí
Kropáč a musel do kabin. Následující desetiminutovku se domácí bránili kombinacím Olšan,
kteří se vak do žádné vyložené

šance nedostali. Protivanovští se
naopak dostávali do nebezpečných brejků.
Deset minut před koncem definitivně zlomil platonický tlak
Olšan domácí Ženata, když z
brejku po přihrávce Blézla z 16
metrů zamířil přesně k tyči - 4:1.
O pět minut později na čtyřbrankový rozdíl Vybíhal po zpětné
přihrávce Pospíšila z podobného
místa jako u předchozí branky,
tentokrát k opačné tyčce. Konečnou trefu zápasu si připsal těsně
v závěru Pospíšil a završil tak
v utkání hattrick.

* FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY *
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE SKUPINA D
3. kolo 23.08.2009
3.kolo: Rosice-Otrokovice 2:0, Napajedla-1. FC Slovácko 1:2, RousínovŽďár n/S 0:1, Šardice-Uherský Brod
0:0, Blansko-Protivanov 0:1, KoniceVyškov 3:0, Pelhřimov-Třebíč 1:2,
Velké Meziříčí-Boskovice 0:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1. FC Slovácko
Žďár n/S
Konice
Šardice
Třebíč
Velké Meziříčí
Boskovice
Rousínov
Otrokovice
Protivanov
Napajedla
Rosice
Pelhřimov
Uherský Brod
Vyškov
Blansko

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
2
2
0
0

0
0
0
0
0
1
1
2
2
2
2
2
1
1
3
3

7:1
7:1
7:2
7:2
5:3
4:2
4:5
3:3
3:3
3:6
2:5
3:7
4:5
0:1
1:7
1:8

9
9
7
7
7
6
4
3
3
3
3
3
2
2
0
0

KFP Olomouckého kraje
3. kolo 23.08.2009
KFP Olomouckého kraje
3.kolo: HFK Olomouc B-Určice 2:1,
Jeseník-Želatovice 5:3, Leština-Mohelnice 1:1, Bělotín-Ústí u Hranic 1:2,
Kozlovice-Šternberk 3:1, Hněvotín-

Kralice 1:0, Dolany-Přerov 1:5, Štíty Litovel nehráno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Přerov
3
Jeseník
3
HFK Olomouc B 3
Ústí u Hranic
3
Štíty
2
Litovel
2
Kozlovice
3
Kralice
3
Dolany
3
Leština
3
Hněvotín
3
Šternberk
3
Mohelnice
3
Určice
3
Želatovice
3
Bělotín
3

3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0

012:4
010:5
1 6:3
1 7:6
0 2:0
0 6:5
1 5:4
1 3:2
1 5:5
1 4:5
1 3:5
2 4:4
2 3:5
2 1:6
27:13
3 1:7

9
9
6
6
4
4
4
4
4
4
4
3
1
1
1
0

KFSO 1. A třída skupina B
3.kolo: Kojetín-Klenovice 7:0, Dub
n/M-Plumlov 6:4, Troubky-Jesenec
2:1, Čechovice-Mostkovice 0:1, Opatovice-Slatinice 0:1, Kožušany-Náměšť
n/H 1:2, Brodek u Přerova-Lipník n/B
0:3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kojetín
3
Troubky
3
Dub n/M
3
Lipník n/B
3
Náměšť n/H
3
Brodek u Přerova 3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
0
0
0

013:4
010:4
010:6
110:1
1 8:4
1 8:6

7
7
7
6
6
6

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Slatinice
Mostkovice
Čechovice
Opatovice
Plumlov
Jesenec
Klenovice
Kožušany

3
3
3
3
3
3
3
3

2
1
1
1
0
0
0
0

0
1
0
0
2
1
1
0

1 4:7
1 2:3
2 2:3
2 2:6
19:11
2 3:6
24:13
31:12

6
4
3
3
2
1
1
0

KFSO 1. B třída skupina A
3. kolo 23.08.2009
3.kolo: Hustopeče-Kostelec n/H 2:1,
Vrahovice-Nezamyslice 1:0, Vrchoslavice-Býškovice 1:3, Lutín-Haná
PV 3:1, Hor. Moštěnice-Všechovice
4:2, Pivín-Újezdec 4:2, Radslavice-Tovačov 0:2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hor. Moštěnice
Býškovice
Haná PV
Lutín
Tovačov
Pivín
Hustopeče
Všechovice
Radslavice
Vrchoslavice
Vrahovice
Nezamyslice
Kostelec n/H
Újezdec

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
0

KFSO 1. B třída skupina B

012:3
010:4
110:4
1 8:7
1 6:5
1 6:5
1 7:7
2 6:5
2 2:3
2 2:7
2 2:8
1 3:4
2 2:5
34:13

9
9
6
6
6
6
4
3
3
3
3
2
1
0

3. kolo 23.08.2009
3.kolo: Moravský Beroun-Černovír
1:2, Slavonín-Lipová 1:4, BouzovDrahlov 2:0, Hlubočky-Bohuňovice
0:3, Mohelnice-Příkazy 2:4, Velký
Týnec-Červenka 3:0, Paseka-Chválkovice 2:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bouzov
33
Paseka
32
Mohelnice
32
Moravský Beroun3 2
Bohuňovice
32
Černovír
32
Hlubočky
32
Velký Týnec
31
Lipová
31
Slavonín
31
Příkazy
31
Chválkovice
30
Drahlov
30
Červenka
30

0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0

010:2
0 5:3
114:5
1 7:4
1 6:3
1 4:2
1 4:3
0 6:3
2 5:6
2 6:8
2 5:11
22:12
3 3:9
3 1:7

9
7
6
6
6
6
6
5
3
3
3
1
0
0

II. třída OFS Prostějovska
3.kolo - 23.08.2009 16:30 (neděle)
3.kolo: FC Dobromilice-Určice B 2:3,
Brodek u PV-Přemyslovice 3:2, Sokol
Bedihošť-Držovice 1:4, FC HvozdOtaslavice 3:2, Sokol Zdětín-Němčice
n/H 4:1, Sokol Olšany-Potivanov B 1:6,
Čechovice B - Konice B nehráno pro
nezpůs. terén (dohoda na 1.9 17:00)
1. FC Hvozd

3 3 0 010:5 9

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

Brodek u PV
Protivanov B
Čechovice B
Sokol Olšany
Držovice
Přemyslovice
Určice B
Konice B
Sokol Zdětín
Otaslavice
FC Dobromilice
Sokol Bedihošť
Němčice n/H

3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3

2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

1
0
0
0
2
1
1
0
0
1
1
1
0

0 8:5
1 9:4
0 6:2
1 6:6
0 8:5
110:4
1 4:4
1 8:3
2 4:7
2 3:6
24:12
2 1:11
3 4:11

7
6
6
6
5
4
4
3
3
1
1
1
0

III. třída OFS Prostějovska
3.kolo - 23.08.2009 16:30 (neděle)
3.kolo: Brodek u K.-Tištín 1:1, Kralice
B-Nezamyslice B 1:2, H. ŠtěpánovPavlovice 0:3, Výšovice-Kostelec n.H.
B 5:0, Jesenec B-Otinoves 1:2, Přemyslovice B-Smržice 0:0, Vícov-Čechy
p/K 5:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otinoves
Nezamyslice B
Kostelec n.H. B
Brodek u K.
Výšovice
Jesenec B
Tištín
Přemyslovice B
Vícov
Kralice B
Smržice

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0

0
1
0
2
1
1
1
1
0
0
3

0
0
1
0
1
1
1
1
2
2
0

7:1
5:2
5:8
5:4
6:3
8:7
4:4
2:4
6:5
5:4
4:4

9
7
6
5
4
4
4
4
3
3
3

12. Pavlovice
13. Čechy p/K
14. H. Štěpánov

3 1 0 2 5:6 3
3 1 0 27:10 3
3 0 0 3 2:9 0

IV. třída OFS Prostějovska skupina A
3.kolo - 23.08.2009 16:30 (neděle)
3.kolo: Ptení-Drahany 2:2, KrumsínKladky 0:0, Haná PV B-Zdětín B 7:1,
Otaslavice B-Rozstání 0:2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kladky
Rozstání
Krumsín
Ptení
Haná PV B
Otaslavice B
Drahany
Zdětín B

3
3
3
3
2
2
3
3

2
2
1
1
1
1
0
0

1
1
2
1
0
0
1
0

0 11:1
0 7:2
0 5:1
1 5:7
1 8:5
1 3:3
2 4:11
31:14

7
7
5
4
3
3
1
0

IV. třída OFS Prostějovska skupina B
3.kolo - 23.08.2009 16:30 (neděle)
3.kolo: Vrahovice B-Hrubčice 1:0, Němčice n/H B-Biskupice 1:2, Želeč-Brodek u PV B 1:7, Tvorovice-Ivaň 1:3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vrahovice B
Želeč
Brodek u PV B
Němčice n/H B
Biskupice
Hrubčice
Doloplazy
Ivaň
Tvorovice

3
3
3
3
3
2
2
3
2

2
2
1
1
1
1
1
1
0

1
0
1
1
1
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1
2
2

6:1
5:8
9:7
7:5
5:5
3:1
3:5
4:7
2:5

7
6
4
4
4
3
3
3
0
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Taneční škola Pirouette zahajuje druhou sezónu
Po loňském úspěšném vstupu
Taneční školy Pirouette mezi
organizace s volno-časovými
aktivitami se již nyní připravují lektorky na další školní rok.
Pro letošní taneční sezónu si TŠ
Pirouette připravila ještě více
hodin tance, aby uspokojila veliký zájem o taneční lekce.
Největší zájem je o hodiny MINI,
které jsou určeny dětem již od 3
let. Nejmladší děti tvoří základnu
o 70 členech. Dále jsou pak připraveny 3 hodiny pro děti od 6 do
10let, 3 hodiny pro juniory (1115let) a 3 a půl hodiny pro do-

spělé. Celkem taneční školu navštěvuje 140 tanečníků, kteří se
věnují tanci jen rekreačně nebo
soutěžně. Od toho se odvíjí kolik
hodin týdně navštěvují. Každý se
zde najde svůj styl a četnost hodin. Pro letošní rok si lektorky
připravují taneční choreografie
ve stylu modern dance, show
dance, street dance a mezi juniory velmi populární hip-hop.
Kromě taneční průpravy jsou
také připraveny hodiny gymnastiky, ve kterých se tanečníci zdokonalují v rozsahu a učí akrobatické prvky.
-pez-

Taneční škola nyní nabírá nové členy. Zápis probíhá ve dnech 7.
a 8. září vždy od 16,00 do 18,00 na Gymnáziu Jiřího Wolkera.
Více informací také najdete na www.pirouette.cz
Taneční škola Pirouette – Tanec pro každého!

Ze soutěžního vystoupení taneční školy Pirouette

Mistrovství Evropy kušistů v Otrokovicích
Ve dnech 10. - 15. srpna se v
Otrokovicích konalo za
účasti 89 střelců ze 13 zemí
IX. Mistrovství Evropy ve
střelbě z polní kuše. Reprezentační družstvo tvořilo i
pět střelců z prostějovského
regionu.
Bohumil Korbař z SK Plumlov nastupoval do finále v kategorii mužů z 6. místa a
skvělým výkonem vybojoval
konečnou 4. příčku, když mu
na bronzovou medaili scházel
pouze jeden jediný bod.
Střelci kosteleckého klubu
SAVANA si rovněž nevedli
špatně. František Sedláček v
kategorii seniorů obsadil 13.
místo a Jaroslava Nedělníková v kategorii žen 14. místo.
Jan Nedělník v kategorii juniorů postoupil do finále z 5.

místa, ale pro technickou
závadu na kuši finále nedostřílel a obsadil konečné 8.
místo. Nejúspěšnější střelkyní české reprezentace se stala
Hana Nedělníková, která získala bronzovou medaili s družstvem kadetů a k ní přidala
konečné 6. místo v individuálním závodě, když ve finále
neudržela postupové 5. místo.
"Hanka a Honza jsou velkými
nadějemi tohoto sportu u nás.
Pokud by měli lepší střelecké
vybavení a kvalitní tréninkové zázemí, určitě by promluvili i do pořadí na stupních vítězů. Jsou spolu s
plumlovským Korbařem jedni z mála střelců, kteří se mohou rovnat nejen evropské
elitě. " konstatoval Josef Nedělník, předseda kosteleckých kušistů.
-pez-

Králíka si odvezli Numera
Křenůvky jsou sportu nakloněné, o tom jsme se mohli
přesvědčit už mnohokrát v
minulosti.
Předminulý
víkend, týden po uspořádání
turnaje v nohejbale se tu sešli
opět sportuchtiví jedinci, aby
se tentokrát utkali se svými
soupeři za sítí, v tomto případě posazené trochu výše - konal se tu turnaj ve volejbale.
Političkou sportu přející, jak
se diváci mohli často přesvědčit, je i prostějovská senátorka Božena Sekaninová, která
neváhala přijet se do krásného areálu na kraji přírody v
Křenůvkách a převzít nad
turnajem záštitu a že se jí akce líbila, dokazuje fakt, že zde
strávila celý den od začátku
až do konce a dobře se bavila.
Jak už je zde při organizování
podobných sportovních akcí
zvykem, vždy je o co hrát, vítěz
celého klání se mohl těšit na výhru v podobě živého králíka. Na
počátku turnaje, kterého se
zúčastnilo deset šestičlenných
družstev, se jednotlivé týmy
rozdělily do dvou skupin po pěti.
Souboje byly na život a na smrt,
pohled na živého králíka stupňoval v soutěžních družstvech
ten správný „hlad“ po úspěchu.
Dopoledními i odpoledními

FINÁLE POHÁRU OFS
V Přemyslovicích ve finále poháru OFS kralovala prostějovská Haná

Ten králík nám nesmí uniknout.Pekelné soustředění se před podáním bylo k vidění během všech utkání volejbalového turnaje smíšených družstev v Křenůvkách.
zápasy ve skupinách prošly na- utkala družstva Numera a Halu- Poražení semifinalisté, Halukonec nejlépe týmy Numera, záři, úspěšnějším a postupu- záři a Vrahovice, se před vyvrSK 2, Vrahovice a Haluzáři. Ty- jícím do finále se stal prvně cholením turnaje utkali v souto týmy se umístily ve svých jmenovaný tým, který zvítězil boji o 3. místo. Lépe se utkání
skupinách na prvních dvou ve dvou setech. Druhy souboj o povedlo Haluzářům, kteří zvítmístech a tak dostaly možnost finále svedl proti sobě týmy ězili ve dvou setech a brali nautkat se křížovým způsobem v SK2 a Vrahovic, finalista byl konec bronz, vrahovičtí si odsemifinálových zápasech o po- znám až po odehrání tří setů, vezli brambory. Pak už přišel na
stup do přímého mače o živého nakonec se po výsledku 2:1 ra- pořad vrchol denního klání, fikrálíka. V prvním semifinále se dovalo družstvo SK2.
nále mezi družstvy Numera a
SK2. Králík se nakonec třepetal
v rukou hráčů celku Numera,
kteří svému sokovi SK2 nepovolili ve finále ani set.
Počasí se taky vydařilo, celý
den svítilo sluníčko, tak nezbývá než se již těšit na uspořádání další sportovní akce v
Křenůvkách.
-pezV A skupině se postupně
představili družstva
s těmito názvy:
TJ OP
Volley 93
SK 2
Numera
Vrbátky
Ve skupině B spolu
soupeřily tyto týmy:

Sakryš, moment.Každý nejlíp ví, kde ho tlačí bota.

Vrahovice
Tučnáci
Haluzáři
Elán
SK Křenůvky

(Dokončení ze str. 13)
Hvozdečtí drželi se svým soupeřem krok pouze první čtvrthodinu, kdy několikrát zahrozili po
dobrém atakování obránců Hané,
vyloženější šanci si ale nevytvořili. Poté již udeřilo na druhé straně,
když dobře rozehraný rohový kop
zapadnul přímo do svatyně překvapeného Koutného. Za tři minuty hosté vedli již dvoubrankovým náskokem, když využili nedůrazné obrany Hvozdu a z hranice šestnáctky udeřili podruhé.
Když pak za dalších pět minut vymetl hostující (Zbožínek) z pětadvaceti metrů šibenici, byl hvozd
zralý na ručník. Stále to však nebylo vše, to když si chvíli před poločasem udělala hráči Hané z Hvězdeckých cvičné kužely a zvýšili již na hrozivý rozdíl čtyř branek.
Do druhého poločasu nastoupila
obě mužstva beze změn a Hvozdečtí se snažili utkání alespoň důstojně dohrát. To se jim až do pětasedmdesáté minuty dařilo, vy-

HLASY TRENÉRŮ:
Rudof Švehla (trenér Hvozdu):Utkání se silnějším soupeřem jsme
brali jako kvalitní přípravu na nadcházející těžká utkání s Otaslavicemi a Konickou rezervou. Haní předváděla kvalitní, rychlou hru,
kterou bychom v budoucnu rádi předváděli i my. Pohár jsme brali jako možnost zahrát si se silnějšími mužstvy, důležitější je ale pro nás
v tuto chvíli naše soutěž.
Petr Hanák (asistent trenéra Hané): O mužstvu Hvozdu jsme měli velmi dobré reference z utkání 2. třídy, takže jsme očekávali těžké
utkání. Do první branky bylo utkání vcelku vyrovnané, od prvního
gólu přímo z rohu jsme začali mít v utkání navrch a byl znát rozdíl
soutěže mezi oběma týmy. V druhé půli se po vystřídání uvedl dobře
Jirka Novák, na kterého byla odpískána penalta. Teď už vzhlížíme k
zápasu v Lutíně.
pracovali si i několik slibných
příležitostí, po gólu volala hlavně
střela T. Vánského z 25 metrů,
která skončila na břevně. Udeřilo
však na druhé straně, když hosté
bleskově využili chybné rozehrávky Hvozdecké obrany. Za
zmínku pak ještě stojí několik

Vítězné mužstvo poháru OFS Prostějovska 2009 Haná Prostějov

Okresní volejbalový svaz pořádá
aktiv pro zástupce oddílů
Okresní volejbalový svaz zve všechny zástupce oddílů v okrese Prostějov na aktiv jeho organizačních pracovníků, který se
uskuteční v úterý 25. srpna 2009 od 16:00 hod. na OS ČSTV v
Prostějově. Na jeho programu bude organizace okresních přeborů dospělých i mládeže v další sezóně. Prosíme zájemce o
účast na aktivu, aby svou účast potvrdili u sekretáře OVS v
Prostějově Jana Zatloukala (e-mail: zatloukal@volejbal.cz,
mobil: 777 311 108 )

šancí Hvozdu, kdy nedokázali
vstřelit alespoň čestný gól postupně D. Grulich, V. Bílý a ani
sám před brankařem hlavičkující
Švec. Na konečný rozdíl šesti
branek pak hosté upravili po
přísně nařízeném pokutovém kopu.
zpracoval vb, pez

Foto: Zdeněk Pěnička

PV Veèerník, Olomoucká 10,
Prostìjov

VOLEJTE:
582 333 433
E-MAIL:
inzerce@vecernikpv.cz
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Prostějovští hokejisté i v odvetě s Frýdkem-Místkem zvítězili
HC Frýdek-Místek - HK Jestřábi
Prostějov 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)
Branky a nahrávky: 4. Václav
Merta (Jaroslav Sýkora), 55. Václav Merta (Jan Sluštík) - 12. Richard Kučírek (Roman Hlouch.),
25. Martin Stejskal, 35. Roman
Hlouch (Michal Novák), 47. Jakub
Drábek (Richard Kučírek), 49. Roman Hlouch (Petr Doseděl), 57.
Petr Doseděl. Rozhodčí: Mikula,
Měkýš, Piskoř. Diváci: 210.
Průběh utkání: 1:0, 1:5, 2:5, 2:6.
F.Místek: Horyl, Vašíček, Sýkora,
Kudláček, Trubka, Machálek,
Bavlšík, Babic, Zapletal, Sluštík,
Merta, Suchý, Martiník, Polák, Pavlas, Sztefek, Zakuťanský, Niec
Prostějov: Vrba, Hruban, Šafařík, Plzák, Kučírek, Buček, Doseděl, Jedlička, Hlouch, Holuša, Novák, Stejskal,
Duba, Bašnár, Kavulič, Rak, Piluša,
Drábek, Jánský, Křesťan, Berčák
Svěřenci trenéra Flašara měli v úterý za sebou třetí úspěšný test před
nadcházející sezonou. V odvetě se
Slezany z Frýdku-Místku zvítězili
6:2. Hanáci do zápasu ovšem nevstoupili dobře, již ve čtvrté minutě
utkání inkasovali z hole Václava
Merty.

Domácí nastoupili do utkání aktivněji. Hosté tlak domácích
zřejmě nečekali a na konci 3. minuty byl za podražení vyloučen hostující Kučírek. Početní výhoda
domácího mužstva trvala něco
málo přes minutu, když se k puku
dostal Jaroslav Sýkora, který svou
přihrávkou našel Václava Mertu a
ten otevřel skóre utkání - 1:0. Po
úvodní brance se hra ze strany Jestřábů vyrovnala, ale domácí držel,
stejně jako po vystřídání na prostějovském ledě, Martin Horyl v jejich brance. Naši hokejisté se však
tlačili před domácí branku
stále častěji a tak se
frýdecká obrana musela činit. V polovině
12. minuty se poprvé
otevřely vrátka na
trestnou lavici domácích, kde usedl Bavlšík. Jestřábi si dokázali, že
početní výhody umí a za 22 vteřin
bylo po střele Richarda Kučírka
vyrovnáno na 1:1. Po vyrovnávací
brance se hra vyrovnala a šance se
střídaly na obou stranách. V 17.minutě se frýdecko-místeckým
hráčům naskytla další přesilová
hra, když za úder do oblasti hlavy

nebo krku vyfasoval Lukáš Duba
trest na 2+10 minut. Využít toto vyloučení však domácí hráči nedokázali a tak se po první siréně odcházelo do šaten za nerozhodného
stavu.
Od druhé třetiny se začali na ledě herně prosazovat svěřenci
trenéra Flašara, jejichž střely končily na pozorném domácím gólmanu Horylovi. Na konci 24. minuty se domácím naskytla další
možnost početní převahy, ale po
chybě v útočném pásmu ujel Martin Stejskal a poslal nás poprvé do
vedení 2:1. Po této brance se
domácí hráči snažili o vyrovnání, ale chyběl jim důraz před brankou. To na
druhé straně naši hráči
předváděli hru , na kterou
jsou zvyklí. Jenže v cestě za
úspěchem jim stál skvělý
Martin Horyl v domácí brance.
Toho v polovině zápasu vystřídal
náhradní brankář Vašíček a ani on
se nenudil. V rozmezí mezi 32.-34.
minutou čelil našemu tlaku během
přesilové hry, když na trestné lavici seděl David Trubka. Jeho trest
jsme ještě nevyužili, ale o minutu
později už udeřil Hlouch a bylo to

3:1. Druhou třetinu jsme tedy vyhráli 2:0 a po čtyřiceti minutách
hry to bylo 3:1 pro naše mužstvo.
Do závěrečné třetiny nastupovali domácí se ztrátou dvou branek. Od začátku jsme ovšem byli
my lepším týmem a tak se domácí
hráči dostávali k ohrožení branky
soupeře méně. Ve 47.minutě jsme
vedli už tříbrankovým rozdílem.
Autorem naší čtvrté branky byl Jakub Drábek. O minutu a půl později už to s našimi akciemi v zápase vypadalo ještě lépe, když na 5:1
upravil Roman Hlouch. Od této inkasované branky se hra vyrovnala,
ale hru jsme kontrolovali. Podruhé
si domácí diváci mohli zakřičet gól
až na konci 55.minuty, když domácí Merta zaznamenal svou druhou branku v zápase a snížil na 2:5.
Asistenci u druhé branky zaznamenal Jan Sluštík. Krátce poté usedl za katr domácí Babic a po střele
Petra „Pupy“ Doseděla jsme upravili na konečných 2:6 z pohledu
domácích. Jestřábi byli opravdu lepším soupeřem a po zásluze zvítězili. I v tomto utkání se nám podařilo zvítězit a získat tak třetí výhru
První pětka Jestřábů permanentně zaměstnávala oba brankáře frýdeckomísteckého celku už v domácím zápase.
v řadě v přípravných zápasech.
Foto: Z. Pěnička
-pez-

Jestřábi sahali v Kotlině po výhře, chybělo jim k tomu 17 vteřin Stolní tenisté Čechovic a OP na podzim ve 3. lize
HC Rebel Havlíčkův Brod
- HK Jestřábi Prostějov
3:3 (1:2, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Třetina (Borovanský), 24. Holec
(Stromko), 60. Soldán (Svoboda, Havel) - 13. Plzák (Smejkal,
Novosad), 13. Holuša (Rak,
Novák), 28. Stejskal (Duba).
Vyloučení: 10:10. Využití: 1:2.
V oslabení: 0:0. Průběh utkání:
1:0, 1:2, 2:2, 2:3, 3:3.
Sestavy:
Havl.Brod: Suchan (Linhart) Vyhlídal, Soldán, Šulc, Hertl,
Lukačovič, A. Jelínek, Pavlík,
Václav Němec - Borovanský,
Holec, Endál, Smith, Třetina,
Stromko, Knotek, Dušátko,
Havel, Ondráček, Svoboda,
Vojtěch Němec.
Prostějov: Vrba (Hruban) - Šafařík, Plzák, Buček, Kučírek,
Doseděl, Kolibar, Jedlička Novosad, Duba, Stejskal, Novák, Holuša, Rak, Bašnár, Kavulič, Drábek, Jánský, Křesťan, Berčák.
Necelých čtyřiadvacet hodin
po neplánovaném exhibičním
zápase proti Jágr teamu na
prostějovském ledě si Jestřábi
udělali výlet na Vysočinu, kde
se tentokrát už v předem domluveném přípravném utkání střetli se zatím výkonostně nejvýše postaveném soupeři, účastníkovi druhé nejvyšší
české hokejové soutěže, cel-

kem HC Rebel Havlíčkův
Brod.
V Kotlině nastoupili Jestřábi
bez dvou opor a i tak dokázali
havlíčkobrodským čtvrteční
večer značně znepříjemnit. Na
soupisce chyběl Roman
Hlouch a Jiří Piluša.
Vstup do utkání se
vydařil lépe domácím, několikrát
dostali Hanáky pod
tlak a v 10. minutě
se zásluhou Třetiny
dostali do vedení, který
přesně vypálil po přihrávce
Michala Borovanského. Za tři
minuty však už bylo vše jinak,
neboť Jestřábům se během
patnácti vteřin podařilo vývoj
utkání otočit. V čase 12:40
přesnou střelou z pravého kruhu srovnával Michal Plzák po
asistenci Martina Smejkala a
Zdenka Novosada. Hned po
vhazování po krásném uvolnění vystřelil z pravé strany
přesně ke vzdálenější tyči Michal Holuša. Do konce první
třetiny se už žádný z týmů neprosadil a tak šli Jestřábi do
kabin s jednobrankovým vedením.
Rebelu se po třech minutách a
padesátijedna vteřinách druhé
třetiny podařilo stav utkání
srovnat. Po přihrávce Jakuba
Stromka se dostal k puku Miroslav Holec a povedenou střelou překonal prostějovského
gólmana Vrbu. Za další tři a
půl minuty ale Jestřábi na vyrovnání dokázali reagovat. Po-

druhé v utkání Prostějov dostal do vedení Martin Stejskal,
který zužitkoval přihrávku Lukáše Duby. V polovině utkání
mohli domácí znovu vyrovnat,
když se mezi kruhy rychle zorientoval Ondráček a bekhendovou střelou jen těsně
minul bránu. Dvě minuty před druhou sirénou
se v obrovské šanci
ocitl Endál, který však
jen trefil výstroj brankáře Vrby. Ve 2. třetině k
vidění moc hokejové krásy
nebylo, přesto se fanoušci dočkali dvou vstřelených gólů.
Po čtyřiceti minutách tak prostějovští hokejisté odcházeli
do kabin znovu s jednobrankovým náskokem, tentokrát při
skóre 2:3 z pohledu domácích.
Ve třetí části měla obě mužstva
několik příležitostí změnit
skóre, v polovině třetiny hostující Plzák prošel brodskou
obranou jako nůž máslem a
vypálil, ale Suchan pohotově
zasáhl betonem. Na druhé
straně Dušátkova povedená
rána do horní části brány končí
ve Vrbově lapačce. Co nevyšlo
hráčům ani jednoho týmu se
podařilo až domácímu Soldánovi, který v poslední minutě zápasu využil přesilovou
hru. Prodloužení však na řadu
nepřišlo. O pomyslném vítězi
duelu tak rozhodly samostatné
nájezdy, ve kterých byli úspěšnější domácí hokejisté, když
si rozhodující trefu připsal
Třetina.
-pez-

Memoriál Rostislava Dittricha

v nohejbale trojic
V sobotu 15.srpna 2009 proběhl na kurtech u sokolovny již
II. ročník „Memoriálu Rostislava Dittricha“ v nohejbale
veteránských trojic ( nad 50
roků ). Tento turnaj organizoval s podporou olomouckého
kraje oddíl nohejbalu Sokola I
Prostějov na památku tragicky zesnulého bývalého nohejbalistu a hokejistu Rostislava
Dittricha.
Turnaje se zúčastnilo 5 veteránských trojic z našeho regionu,
kteří se utkali v základní skupině
každý s každým a první 4 celky
hrály již play-off na 2 vítězné sety. Mezi nejlepší čtyři týmy se
probojovali celky Sokola I Prostějov A a B, Armoocelu Prostějov NK Šumperka. V prvním
zápase semifinále zvítězil dle
očekávání tým Sokola I Prostějov B nad NK Šumperk 2:0 a ve
druhém semifinále oplatil Armoocel prvnímu týmu Sokola I
porážku ze základní skupiny po
velkém boji 2:1 a vybojoval si

postup do finále soutěže. Loňské
vítězství se podařilo nakonec ve
finále nad Armoocelem (hrál ve
složení
Kaňák, Oplocký,
Žváček ) ohájit Sokolu I Prostějov B v sestavě Pavlovský, Faltýnek a Kubáč. Na konečném
3.místě skončila po vítězství nad
NK Šumperkem první sestava
Sokola I ve složení : Husařík,
Beneš a Kolář

V turnaji nešlo o žádné mistrovské tituly, ale nasazení všech
účastníků soutěže a předvedená
hra ukázaly, že i starší nohejbalisté ještě dokáží ze sebe vydat
maximum a na kurtech bylo vidět skutečně velmi dobrý nohejbal. Stejně tak i vynikající organizace a pěkné počasí přispěly
ke dobrému sportovnímu vyžití
všech aktérů.
-pez-

Ilustrační foto

V posledních letech zájem o stolní tenis, mezi mladými chlapci a
dívkami dříve docela populární
sport, opadl. T o ale neznamená,
že z tělocvičen a sokoloven, jak ve
městech, tak i na vesnicích úplně
vymizel. V Prostějově kdysi fungovaly dva docela dobře postavené kluby TJ OP a Železárny,
oddíl OP ve své činnosti pokračuje, druhý jmenovaný postupem
času zanikl a jeho členové se spojili v nový oddíl, který si za působiště vybral sokolovnu v Čechovicích.
Tento celek postoupil na jaře z divize do třetí nejvyšší soutěže stolních
tenistů v rámci České republiky - 3.
ligy, kde se setká mimo jiné i s celkem Oděvářů.
Na to, s čím jdou čechovičtí stolní
tenisté do vyšší soutěže, jsme se zeptali jednoho z činovníků a stále ještě aktivního hráče, Jaroslava Štastného.
Na úvod bych se zeptal, v jakém
obsazení vstupujete do 3. ligy?
V podstatě máme kádr poměrně širší, ve kterém jsou Pavel Matějka,
Jaroslav a Zdeněk Štastní, Jiří Ště-

pán, Miroslav Benek, Petr Kalabis
a Jiří Jančík. V tomto složení se budeme průběžně prostřídávat v jednotlivých zápasech sezony.
Jaké je struktura soutěže, kterou
budete hrát?
Dříve jsme lokalitou spadali do
soutěží jihomoravského kraje, který byl mimochodem v rámci republiky ve stolním tenise velice
kvalitní, později jsme hráli s celky z
Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje v rámci divizních soutěží. Teď nás bohužel přiřadili k celkům převážně z Pardubicka a Jihlavska, takže budeme k
zápasům jezdit dál.
Když půjdeme přímo k vaší soutěži, kdy vám začíná sezona?
Sezona ve stolním tenise se hraje
obyčejně od druhé poloviny září
nebo počátku října, konec bývá v
březnu, přes vánoce se nehraje, na
konci soutěží se potom hrají playoff a kvalifikace. Na podzim máme
začátek soutěže stanovený na 3. října, kdy se v derby utkáme právě s
OP Prostějov.
Vaše cíle pro letošek?
Jako nováček se budeme chtít za-

chránit, takže spíše boj o záchranu,
v 3. lize startují i mnohem silnější
týmy. Myslím si ale, že pokud budeme pravidelně trénovat, tak
máme tým schopný se v soutěži
udržet.
Koho ze soupeřů favorizujete
pro boj o postup?
Jako favority vidím našeho souseda
OP Prostějov spolu s celkem Znojma, možná by do postupu mohl
promluvit i Slavkov u Brna.
Kolik času vezme hráčům příprava na utkání?
Trénujeme třikrát týdně, obyčejně
pondělí - středa - pátek, někteří si
udělají čas i v neděli podvečer. Teď
jsme si dali tři týdny nucenou pauzu, neboť v sokolovně se vybrušovala podlaha.
Jaký hrací systém soutěže ve stolním tenise mají?
Dvanáct týmů hraje jednou za dva
týdny o víkendu dvojkolo, kdy s jedním celkem hrají obyčejně v sobotu
odpoledne nebo v podvečer a druhý
zápas je na pořadu v neděli dopoledne. Tento systém šetří čas i peníze
všem zúčastněným oddílům.
Co se týká samotných zápasů, hraje

se se čtyřmi hráči, kteří se mezi sebou střídají navzájem ve dvouhrách, zápasy začínají čtyřhrami. Utkání se hraje do té doby než jeden z
týmů získá 10 bodů za vítězství a je
jednou jestli toho dosáhne v pěti utkáních nebo jich potřebuje více.
Rád bych čtenáře seznámil i s financováním oddílu, jak to u stolního tenisu probíhá?
O tyto záležitosti se přednostně stará předseda oddílu pan Josef Velešík a nutno dodat, že celkem úspěšně. Finance na chod částečně získáváme od města Prostějova v rámci rozdělování dotací pro oddíl Sokol Čechovice, kde vždy zbude i na
oddíl stolního tenisu. Pan Velešík
dokáže sehnat i nějaké peníze od
menších sponzorů na materiální vybavení. Podle dnešního názvosloví
mohu říct, že klub je ekonomicky
stabilizovaný.
Máte kromě mužů i mládežnické
týmy?
V soutěžích máme letos pouze 6
mužských týmů, ale v září chceme
udělat nábor na škole v Čechovicích, snad se nám podaří získat pro
náš sport nějaké děti.
-pez-

Koupelky 2009 ukončily mužskou část soutěže deštěm
Sobota měla být vyvrcholením
klání o nejlepší beachvolejbalisty v
našem okrese. Nakonec skončila
deštěm a hromy na obloze nad prostějovským akvaparkem. Devět
mužských párů tak nakonec nepoznalo svého vítěze. Přesto se podařilo odehrát utkání alespoň do semifinále, takže známe turnajové finalisty a bojovníky o třetí místo. O vítěze
se měli v sobotu utkat Husička s Janečkou proti Dvořákovi se Škvárou. Mohlo se tak opakovat finále
z posledního turnaje mužů, které na
začátku srpna vyhrála přerovská
dvojice Škvára – Dvořák. Je těžké

odhadnout, jak by finále dopadlo tuto sobotu, neboť minulí vítězové si
museli projít nejtěžší skupinou, následně pak v pavouku porazit nevyzpytatelnou dvojici Brablec – Novák a aspiranty na velmi vysoké
umístění Doložílka s Raškou. Naproti tomu Husička s Janečkou postoupili z pavouka z prvního místa v
nejlehčí skupině, kde mohli šetřit silami. V pavouku už pak narazili na
těžší soupeře, přesto mohli nastoupit do finále méně unavení, což
mohlo zejména v případě již staršího Radima Škváry způsobit větší
výhodu pro Husičku s Janečkou.

Nejlepší prostějovskou dvojicí byli
v sobotu Křupka se Zatloukalem,
kteří se v letošních Koupelkách sešli až na závěrečný turnaj. Na dojmy z turnaje jsme se zeptali vyššího z dvojice Petra Křupky:
„Jsme rádi, že to nakonec dopadlo
vcelku úspěšně, rozlosování mohlo
být lepší a skutečnost, že jsme spolu letos nehráli, také nenasvědčovala tomu, že bychom mohli odcházet
z Koupelek z bedny.“ Druhý z dvojice Jan Zatloukal jej pak doplnil:
„Musím uznat, že Petr potvrdil starou pravdu, že patří k nejlepším
blokařům v Prostějově a jeho bloky

nám pomohly vyhrát mnoho rozeher. Navíc se nám dařilo i v poli, což
nám pomohlo se dostat až k nejlepším čtyřem.“
Celkovému pořadí zatím neohroženě vévodí Bronislav Khýr. Z jeho prvního místa ho může sesadit
pouze Zdeněk Janečka za předpokladu, že zvítězí v posledním turnaji mixů příští neděli a Bronislav
Khýr v případě, že se zúčastní, nepostoupí do závěrečného pavouka! Třetí místo po sobotním turnaji obsadil přerovský Radim Škvára.
zpracoval Jan Zatloukal

Úspěch nohejbalových juniorů Sokola I na Mistrovství ČR v nohejbale singlů
V sobotu 22.srpna 2009 proběhlo
na kurtech u sokolovny Mistrovství ČR juniorů v nohejbale singlů pro letošní rok. Pořádání vrcholného mládežnického přeboru bylo oddílu nohejbalu Sokola I
Prostějov přiděleno VV Českého
nohejbalového svazu v posledních letech již po několikáté a vždy se domácí oddíl zhostil tohoto
úkolu na výtečnou. Díky podpoře
Olomouckého kraje a města Prostějova měly mladí nohejbalisté
vytvořeny kvalitní podmínky pro
co nejlepší výkony na kurtech a
opravdu se bylo na co dívat.
Soutěže se zúčastnilo celkem 22
nejlepších juniorských singlistů z
celé republiky včetně čtyř domácích hráčů TJ Sokola I Prostějov v čele s obhájcem loňského titulu Jakubem Klaudym, dále oddíl reprezentovali Jan Valenta,
Kristián Pacejka a Vlasta Dočekal. Hráči byly rozděleny po
nutném nasazení komisí mládeže
ČNS do 8 základních skupin, z
nichž vítěz postupoval přímo do
osmifinále a hráči na dalších místech ve skupinách hráli mezi sebou vyřazovacím způsobem o

právo účasti v osmifinále. Z prostějovských hráčů si přímý postup do dalších bojů osmifinále
vybojovali vítězové skupin Jakub
Klaudy a Jan Valenta a Vlasta
Dočekal, Mladý Kristián Pacejka
skončil na 2.místě a musel o svůj
další postup do osmifinále bojovat s nadějným Vorudou z Počerad. Bohužel v tomto zápase měl
trochu smůlu a tak jej může těšit
pouze vítězství ve skupině nad
pozdějším vicemistrem republiky Vedralem.
Ve čtvrtfinálových bojích se z našich hráčů nejprve utkal favorit
celého přeboru domácí Klaudy s
letos výborným singlistou ze Solidarity Praha Markem Vedralem. V těžkém zápase měl obrovskou smůlu v koncovce, kdy v
rozhodujícím setu za stavu 9:9
vyšel Vedralovi riskantní složitý
útok a překvapivě postoupil přes
Klaudyho v soutěži dále. Z dalších prostějovských hráčů po
velmi kvalitních výkonech postoupili do semifinále ovšem další hráči Sokola I Jan Valenta po
vítězství 2:0 nad Vorudou z Horažďovic a Vlasta Dočekal po
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vítězství nad Macurkem z SK
Kotlářky Praha.
V semifinálových bojích bojovali oba naši hráči jako lvi, ale Vlasta Dočekal měl proti současné juniorské jedničce ČR Karlu Hronovi velmi těžkou pozici a při jisté nervozitě v útoku nakonec
svůj semifinálový duel také prohrál. Honza Valenta bojoval s
velkým překvapením mistrovského přeboru Markem Vedralem mnohem vyrovnanější souboj, po vítezném prvním setu
10:6, druhý set prohrál a v rozhodujícím setu za 7:6 ve svůj prospěch zkazil jasný vítězný míč na
síti a Vedral zápas rozhodl pro sebe. V boji o bronzovou medaili
dvou prostějovských hráčů byl
nakonec úspěšnější odpočatý
Dočekal.
„Co říci k celému přeboru a vystoupení našich hráčů? I přes nepřízeň počasí, kdy jsme museli
dohrávat šampionát v hale se organizátoři dle vyjádření zástupce

nohejbalového svazu zhostili
svého úkolu na výbornou,“ nešetřil chválou předseda oddílu Richard Beneš. „Celý šampionát
byl poznamenán množstvím překvapení, v případě našeho ne
zcela zdravého Klaudyho i na
náš účet. Přesto musím být s výsledky svých svěřenců nadmíru
spokojen, jako jediný oddíl jsme
měli ve čtvrtfinále i v semifinále
soutěže nejpočetnější zastoupení
a to není při účasti našich nejlepších singlistů vůbec špatná
známka. Singl je vždy ovšem tak
trochu i loterie, vždyť např. juniorský mistr světa ve trojicích
J.Medek skončil své účinkování
již po základních skupinách a z
loňského semifinále mistrovství
ČR juniorů se tam letos neprobojoval nikdo,“ shrnul sportovní
výsledky mistrovství Beneš.
Poděkování za pomoc při pořádání tohoto šampionátu patří
Olomouckému kraji, městu Prostějov a TK Prostějov.

Pořadí Mistrovství ČR juniorů v nohejbale singlů na prvních místech :
1. Karel Hron ( SKP Žďár nad Sázavou )
2. Marek Vedral ( Solidarita Praha )
3. Vlasta Dočekal ( TJ Sokol I Prostějov )
4. Jan Valenta ( TJ Sokol I Prostějov )

24. srpna 2009
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Po vyrovnaném zápase nakonec vyhrál
Jágr Team, v nájezdech úspěšnější Jestřábi
((Dokončení ze str. 13)
Ke známým hokejovým postavám české historie posledních
dvou desetiletí Tomáši Kaberlemu, Milanu Hniličkovi, Lukáši
Zíbovi nebo místnímu rodákovi Lukáši Krajíčkovi se přidala pro
některé fandy ne úplně známá jména jako Štich, Piskáček, Řepík
nebo Horáček.
Zápas se odehrál v přátelském duchu, i když se divákům naskytla řada soubojů tělo na tělo. Po vyrovnaném průběhu, kdy domácí dvakrát vymazali dvoubrankové vedení hvězdného týmu,
se nakonec v závěru prosadili reprezentanti Jágr teamu a připravili tak Jestřábům první prohru v přípravných zápasech v
poměru 4:6.

Bravo, Adame! I takovéto zákroky musel vytáhnout ze své skříně
v brance Jestřábů stojící Adam Vrba.
Foto: Z. Pěnička

JAK ŠLY MINUTY A SKÓRE:
6:35 Martin Hanzal otevřel skore zápasu. Petr Průcha po obrovské chybě domácích v obranném pásmu přihrál Hanzalovi a pro toho už nebylo problémem sám před Vrbou zakončit.
0:1
7:40 Zelenka v tutové šanci, brankář už ležel na zami, ale jeho střela skončila jen na Vrbově betonu.
9:33 Tomáš Plekanec se po samostatné akci prosadil nakonec přes dva domácí obránce a zvýšil stav
utkání na dvoubrankový rozdíl.
0:2
12:30 Roman Hlouch objel branku a z pravé strany prudce vystřelil, puk trefil Hniličku do
masky.
12:59 Jestřábi se poprvé v utkání prosazují, v přečíslení 3 na 2 přihrál Jánský kolmici na Kavuliče a ten
střelou zleva nad ledem snižuje.
1:2
13:29 Domácí obránce si tak dlouho hrál s pukem před vlastním brankovištěm, až mu ho Tomáš Plekanec sebral a zavěsil pod víko.
1:3
13:55 Lukáš Buček krásně z obranného pásma uvolnil na modré Romana Hloucha a ten si v samostatném nájezdu s Hniličkou poradil.
2:3
16:36 Mezi kruhy tvrdě a přesně vystřelil Šafařík z první, tentokrát golman skvěle vyrazil
17:30 Obrana Jágr Teamu má taky své slabé chvilky. Michal Novák se opřel před brankovištěm do hokejky jednoho z obránců, puk skončil za Hniličkovými zády.
3:3
---------------------------------------24:40 Tlustý střílel z vyložené pozice, Vrba však vytáhl parádní zákrok, který proti stejnému
hráči vytáhl o další půlminutu další zázrašný zákrok.
28:04 Míša Rak se dostal k puku před brankovištěm, ale byl tísněný a střela neměla razanci
29:04 Zelenka po přihrávce Plekance vrací vedení střelou z blízkosti brankoviště.
3:4
29:50 Střídání v brance Jágr Teamu, Hniličku střídá Neuwirth.
35:30 Dobrou šanci ke srovnání skére měl Buček po přihrávce Hloucha, Neuwirth se vytáhl
zákrokem lapačkou.
36:24 Lukáš Zíb se svou rychlostí dostal k puku v obranném pásmu a jel sám na Vrbu, ten se střelou na
lapačku nenechal překvapit.
37:45 Domácí hráči Bašnár s Pilušou opravdu brali zápas jako exhibici. Tak dlouho si přihrávali brankovištěm Jágr Teamu až jim Neuwirth sebral puk do lapačky.
---------------------------------------48:22 Tlustý neproměnil trestné střílení.
49:14 Stejskal mu po necelé minutě ukázal, jak na to. Po vysunutí od Jánského jel sám na Neuwirtha
a střelou k tyči proměnil.
4:4
50:09 Piskáček po vydařené střele do šibenice po přihrávce Hanzala vrací Jágr Teamu vedení v zápase.
4:5
55:32 Řepík se ocitl sám před Vrbou, puk se mu však při bekhendové střele svezl z hokejky a skončil
mimo tři tyče.
57:48 Piskáček projel po straně až před Vrbu, ten se mu ale dobře postavil a střelu zneškodnil.
59:18 Necelou minutu před koncem po akci z levé strany prostřelil Vrbu david Štich a určil tak konečnou podobu výsledku.
4:6.

Grand Prix Prostějov
Memoriál Otmara Malečka
Bratři Alois a Josef Kaňkovští,
rodáci z Bělkovic na Olomoucku se po letech postaví na start
jednoho z největších dráhových závodů v ČR. Josef, který
pojede za tým Bike Team kola
Kaňkovský (Olomouc), který
podporuje Cyklomania.com,
tento závod v minulosti vyhrál
třikrát. Naopak jeho mladší
bratr Alois, který reprezentuje
Pražskou Duklu, vyhrál
čytřikrát.
I když Josef (bývalý Mistr Evropy na dráze) již s vrcholovou cyklistikou seknul, přesto se rozhodl
postavit na start tohoto prestižního závodu. Důvod? I když Josef už dávno nejezdí vrcholové
akce a věnuje se obchodu, má slabost k dráze. Na ní mu to v minulosti vždycky hodně šlo. Navíc se
jede závod kousek od Josefova
rodiště a přidáme-li vztah k tomuto závodu, je jasné že tady nemůže chybět. Alois je pojem, veličina nejen v dráhové cyklistice. Jistě bude chtít ukázat před domácím publikem že patří do absolutní České i světové špičky.

Účast obou bratrů Kaňkovských
bude velice příjemné oživení tohoto závodu. Oba bratry po boku
můžete letos ale také vidět na
závodech Hanácké kolo v Liboši
u Štěpánova (článek dole) dne
29.8.2009 a na populární cyklokrosové exhibici, kterou Alois v
loňském roce vyhrál - O pohár
vesnice Střeň, která se jede
14.11.2009 ve Střeni.
Před námi je ale jako první závod
v Prostějově. Co pro nás pořadatelé připravili:
Startovní pole je skoro uzavřené,
bude startovat 18 dvojic, nechává
se jedno volné místo, kdyby se do
samotného závodu podařilo domluvit ještě nějakého „žolíka“.
Měli by se objevit mistři Itálie
Butacconi s Cicconim nebo medailisté z MS Hofman s Bláhou.
Letos se čeká vynikající účast.
Stejně jako v loňském roce byl i
letos tento závod zařazen do kategorie evropského poháru ve
kterém mohou získat závodníci
důležité body potřebné pro nominaci na ME a MS. Jde 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. Vše
nasvědčuje tomu, že se bude jednat o nejkvalitnější ročník v jeho
historii.
Připraven je i zajímavý doprovodný program, například seskok výsadkářů, vystoupení tanečních skupin, výstava zboží
výrobců cyklistického materiálu,
atd. Svou účast přislíbili také významní sportovci let minulých a
nejen ze světa cyklistiky Ján Svorada, Pavel Padrnos a jiní. Programem bude jako každoročně
provázet Robert Bakalář, jehož
můžeme slýchat třeba u komentování Tour De France na Eurosportu. Nezapomeňte a udělejte si
čas od 28.08 do 30.08.2009 na
Grand Prix Prostějov.
-pez-

PROGRAM Grand Prix Prostějov - Memoriál Otmara Malečka 2009
datum konání: 28.8. 2009 (pátek)
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.

HANÁCKÉ KOLO 2009 – maraton na kterém nesmíte chybět
Alois Kaňkovský , mistr světa v
dráhové cyklistice nebo také Josef
Zimovčák, devítinásobný mistr
světa v jízdě na vysokém kole a
mnohem více osobností cyklistiky
se sejde v sobotu 29.08.2009 na
hřišti v Liboši u Štěpánova na Olomoucku. Všechny přítomné čeká
parádní mtb maraton na konci léta.
Začátek bude už v 10 hodin.
Celá rodina si tady najde to své.
Děti se mohou vyřádit na skákacím hradě, útok předvedou hasiči,

nebudou chybět westernové ukázky a hlavně potěší mnoho soutěží
pro děti i dospělé. Pro každého bikera bude určitě velkou výzvou
soutěž v držení kola, nebo jízda na
kole které zatáčí naopak než řídítka.
Prezentace závodu bude probíhat
mezi 10:00 a 12:30 v Bojanovské
vinárně. Ve 13:00 vyrazí všichni
milovníci kola na trať mtb maratonu Hanácké Kolo 2009. Vydat se
můžete na 45 km trať nebo na hob-

by závod na 22km.
V 17:30 proběhne vyhlášení a
ovace pro vítěze a už o půl hodiny
později vám může krev v těle rozproudit taneční zábava, která nenechá nohy unavené kilometry
rozhodně v klidu. Od 21:00
zúčastněné rozparádí Iron Maiden
revival, k tomu všemu přibude
ohňová show a půlnoční překvapení.
Více informací a přihlášky najdete na www.hanackekolo.cz

Pupo, vydrž!Že se i v tomto exhibičním utkání takhle zapotí, s tím Petr
Doseděl nepočítal.
Foto: Z. Pěnička

Po 60 minutách si oba týmy vyzkoušely nájezdy:
1
PILUŠA - vystřelil k pravé tyči těsně nad ledem
1:0
PRŮCHA - kotouč si přehodil napravo, ale jeho střelu Vrba vyrazil.
2
STEJSKAL - klička do bekhendu, Neuwirth zlikvidoval
PLEKANEC - vytáhl si golmana z branky, ale forhandovou střelou
branku netrefil
3
NOVÁK - šikovná klička a pohotové zakončení
2:0
HANZAL - zkoušel si puk přehazovat ze strany na stranu, ale na Vrbu nevyzrál
4
RAK - zkusil rychlou střelu zápěstím, ale mířil jen do Neuwirthova ramene
PROCHÁZKA - zkusil klasiku mezi betony a vyšlo to
2:1
5
BUČEK - líp to trefit nešlo, puk skončil v levém horním rohu 3:1
ZELENKA - v posledním nájezdu se prosadil bekhendovou kličkou 3:2

Sestava Jágr Teamu:
Hnilička (30. Neuwirth) - Piskáček, Kudělka, Štich, Horáček, Zelenka, Řepík, Zíb, Tlustý, Hanzal, Novotný, Krajíček, Procházka,
Průcha, Plekanec, Kaberle

