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ZACHRÁNCE byl odměněn SEBEVRAŽDA taxikáře
Radní ocenili Martinův čin v aquaparku
Úterý 14. července 2009 se
Martinovi Palmovi z Držovic
zřejmě vryje navždy do paměti.
Ten den totiž udělal něco, co by
sice mělo být samozřejmostí, ale
jak všichni víme, ve skutečnosti
to samozřejmé není. Jedenáctiletý Martin zachránil v bazénu
prostějovského
aquaparku
život pětiletého klučiny, který v
bezvědomí ležel pod hladinou u
dna. Desítky okoloprocházejících lidí včetně plavčíků si ničeho nevšimlo, až právě Martin.
Neváhal ani vteřinu a skočil...
Tím pětiletému chlapci jednoznačně zachránil život. Vytáhl ho
nad hladinu, dopravil ke břehu,
kde ho již předal dospělému muži
a ten zase bezvládné tělo dopravil
na ošetřovnu v aquaparku. Až
tady se klučík probral z bezvě-

Martin Palma z Držovic na fotografii se starostou Prostějova
Janem Tesařem a místostarostkou Alenou Raškovou. Jedenáctiletý zachránce života se pak ještě podepsal do kroniky města.

domí a už při odvozu sanitkou do
nemocnice byl mimo ohrožení života. Martin Palma však v tu
chvíli byl naprosto anonymním
zachráncem. Nikdo mu neřekl ani
děkuji. Přivolaná maminka ho

musela delší dobu uklidňovat,
Martin byl po záchranné akci naprosto v šoku.
Na neohrožený čin jedenáctiletého chlapce upozornil až dva
týdny po samotné události Prostě-

jovský Večerník. Na základě naší
reportáže se o věc začali zajímat i
prostějovští radní, kteří o záchraně
dítěte v aquaparku do té doby neměli ani potuchy. "Budu chtít být
ale mezi prvními, kdo Martinovi
potřese rukou a za všechny mu
řeknu děkuju," uvedl už tentkrát
Miroslav Pišťák, místostarosta
města.
A stalo se. Minulou středu byl
Martin Palma z Držovic společně
se svým menším bráškou a maminkou Petrou pozván na radnici.
Tady mu starosta Jan Tesař společně s místostarostkou Alenou
Raškovou předali dárky, mezi
nimiž nechyběl digitální fotoaparát či velká kniha dějin Prostějova.
"Martine, to, co jsi pro záchranu
toho malého chlapce udělal, je
něco mimořádného a zaslouží
nejen pochvalu a poděkování, ale
také uznání nás všech. Sám

Soud zmírnil J. Milarovi TREST

JE ZLATÁ
KNIHA BÁJÍ
OPRAVDU
PLAGIÁT?

Krajský soud v Brně minulý
týden při odvolacím jednání zrušil podnikateli Josefu Milarovi
(na snímku) půlroční podmínku
s odkladem na 15 měsíců za porušování autorských práv a snížil mu také náhradu škody.
Pokutu ve výši 30 tisíc korun ale
jako trest ponechal. Josef Milar,
majitel prostějovské tiskárny,
podle soudů z větší části opsal
knihu o místních bájích a pověstech.
(Dokončení na str. 2)

nevím, jak bych v podobné situaci reagoval," řekl Jan Tesař, starosta města. "Vůbec jsem
nepřemýšlel, prostě jsem pro něj
skočil do vody. Viděl jsem, že ten
kluk má fialové rty a nedýchá. Až
potom jsem se na břehu celý rozklepal a dva dny jsem byl z toho v
šoku," zopakoval před radními
Martin Palma. Na malého zachránce pěla chválu i místostarostka Alena Rašková. "Je málem
až neskutečné, jak Martin jednal.
Navíc to, že si vůbec tonoucího
chlapečka mezi tolika koupajícími
dětmi všiml, zasluhuje obdiv. A
jeho následná reakce je už snad
bez dalšího komentáře. Takových
lidí kdyby bylo víc," pravila Alena
Rašková.
-mik-

Důvod? Deprese, dluhy, ztráta řidičáku

Své problémy vyřešil tím, že
sám ukončil svůj život. Majitel jedné z prostějovských taxislužeb Pavel B. neměl
podle svých kolegů v poslední době lehký život.
Trápily ho dluhy, kvůli
nimž často sahal po alkoholu. Předminulou neděli
byl šestačtyřicetiletý muž
nalezen ve svém bytě mrtev.
Podle předběžných zpráv
spáchal sebevraždu, když
užil přemíru alkoholu v kombinaci se silnými léky.
"O nálezu muže středního
věku bez známek života jsme
dostali hlášení v neděli 23.
srpna ve 21.14 hodin. Naši lékaři okamžitě vyjeli na místo,
bohužel, muži už nebylo jak
pomoci. Jeho stav už neumožňoval jakoukoliv záchranu života," uvedl Pavel
Holík, ředitel prostějovské
záchranky. Už na první pohled bylo zřejmě jisté, že šlo
o dobrovolný odchod ze života. "Cizí zavinění může pomoci odhalit následná pitva,
ale předběžně už teď ho můžeme vyloučit. Pitva v tomto
případě jen prokáže, jak
silná kombinace alkoholu a
prášků zbavila života tohoto
muže," dodal Pavel Holík.
Policie se k tomuto případu
vyjadřuje rovněž stručně,
ostatně jak to v podobně
smutných případech bývá
zvykem. "Lékař konstatoval
smrt muže ročníku narození
1963 bez cizího zavinění.
Jako pravděpodobnou příčinu úmrtí určil otravu alkoholem v kombinaci s léky,"
sdělila Večerníku Miroslava

Smrtelná
kombinace:
ALKOHOL
a PRÁŠKY
Dlouhodobé deprese a nakonec i
ztrátu řidičáku vyřešil taxikář
Pavel. B. sebevraždou
Ilustrační koláž
kládat, že poté případ uzavřou.
Smrt Pavla B. vyvolala smutek mezi dalšími prostějovskými taxikáři. Mnozí z nich
se s námi podělili o své poznatky k životu jejich zemřelého kolegy, avšak pod

Trundová, zastupující tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově. Policisté nyní
budou čekat na výsledky
soudní pitvy a dá se předpo-

podmínkou, že nikdo nebude
jmenován. Podle jejich informací se Pavel. B. poslední
dobou přímo topil v dluzích.
(Dokončení na str. 2)

Zámek ve Ptení - už druhý VÝDRB!

Ptenský zámek, který je v majetku prostějovské radnice, se
stále nedaří prodat. Vloni byl už
prodej doslova na spadnutí,
když o něj měli eminentní
zájem tři podnikatelé z regionu.
V poslední chvíli z něho ale sešlo
a to samé se opakuje nyní při
druhém pokusu. Další podnikatel těsně před podpisem kupní
smlouvy oznámil, že nemá peníze. V pořadí už druhý
"výdrb" však naše radní nechává chladnými. Prý se o prodej budou pokoušet dál, ale
zpřísní podmínky.
"Druhý pokus o prodej zámku
skutečně zase zkrachoval. My ho
ovšem i nadále budeme nabízet k
prodeji, ale za daleko přísnějších
podmínek. Učiníme taková opatření, aby se podobné případy, kdy
protistrana selhala na poslední
chvíli, už nikdy neopakovaly,"
řekl na úvod Vlastimil Uchytil,
místostarosta města. "Od případných dalších zájemců budeme
chtít jakousi nevratnou zálohu či

kvitanci. A samozřejmě budeme
po investorech požadovat, aby
prokázali svoji solventnost. A to
do té doby, než prodej půjde ke
schválení do Rady města a zastupitelstva. V předešlých dvou případech se tak nestalo a byla to
chyba," řekl Uchytil.
Zatím tak ptenský zámek zeje

prázdnotou a nebýt toho, že před
časem na něm radnice nechala
vybudovat novou střechu, úspěšně by chátral. "V současnosti
nás údržba zámku nestojí moc,
jde o desítky korun ročně. Ptenský zámek je nyní zakonzervován
a čeká na dalšího zájemce. Snad
už ten třetí bude ten pravý," sdělil

další z místostarostů Miroslav Pišťák. Ptenský zámek nabízí město
za částku převyšující pět milionů
korun.
-mik-

Už podruhé byl prodej ptenského
zámku neúspěšný. O kupce jaksi
nouze není, ale chybí peníze...

31. srpna 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Spousta odtahů
V průběhu minulého týdne
probíhalo strojní čištění prostějovských ulic. Řidiči opět nerespektovali přenosné dopravní
značky „ zóna s dopravním
omezením„. V úterý bylo odtaženo 12 vozidel a ve čtvrtek
další desítka.
Častým důvodem bývá nevědomost, že dopravní značka
platí v celé zóně a křižovatka ji
neruší! Konec platnosti je opět
označen. Tato neznalost občana přijde poněkud draho. Odtah vozu stojí 1 500 korun. Bloková pokuta se může vyšplhat
až na částku 2 000 korun. Pokud k této situaci dojde, po vyřízení dopravního přestupku na
služebně Městské policie v
Havlíčkově ulici si lze automobil vyzvednout v areálu firmy
PVRecykling. Ta se nachází na
ulici Vrahovická č. 52 (za železničním přejezdem, po pravé
straně, kolem sběrných surovin). Výdejní doba ve všední
dny je od 6.00 do 22.00 hodin.
V sobotu, v neděli a ve svátky
od 8.00 do 17.00 hodin.
Blokové čištění v tomto roce
bylo odstartováno od posledního týdne v březnu a do nynější
doby bylo provedeno přes 416
odtahů. Proto opět občanům
připomínáme, aby dbali na výše uvedené dopravní značení.
Pro ty, kteří mají zájem vědět,
kdy a kde bude tento úkon prováděn, naleznou bližší informace i na internetových stránkách města www.mestopv.eu.
pod názvem „Blokové čištění
v roce 2009„.

Nepříjemné zjištění
Po sedmnácté hodině na linku
156 oznámil bydlící, že v domě
neteče voda. Zřejmě z důvodu
prasklého přívodu, neboť venku provádí firma stavební práce a právě v těchto místech teče velké množství vody. Hlídka v daném prostoru nenalezla
žádného pracovníka. Jen označení výkopu, kdo toto provádí.
Na místo byla přivolána poruchová služba Vodovody a kanalizace, která se pustila do
opravy havárie.

Po hádce spal v autě
Dvě hodiny po půlnoci bylo
sděleno na linku 156 podezřelé
jednání muže. Volající popsal,
že si povšiml osoby, která se již
delší dobu zdržuje ve vozidle.
Strážníci následně zjistili, že v
automobilu spí čtyřicetiletý
muž. Ten se nepohodl s přítelkyní a zvolil tuto variantu přečkání noci.

Polil ho pivem
Nemilé překvapení čekalo na
muže, který ve večerních hodinách procházel pod okny panelového domu. Z okna na něj
neznámá osoba vylila pivo. I
přes kontaktování obyvatelů
domu se hlídce nepodařilo zjistit pachatele. Tímto nelze vyloučit, že toto jednání bylo učiněno schválně. V takovémto
případě by se dotyčný dopustil
přestupku proti občanskému
soužití, za což lze u správního
orgánu uložit pokutu do výše
3000 korun.

Podezření na požár
O půl druhé odpoledne bylo
přijato oznámení na linku 156
o unikajícím kouři z areálu bývalých sladoven. Vyslaná hlídka uvedenou lokalitu prověřila.
Zjistila provádění deratizace
pověřenou firmou. Nebylo tedy zapotřebí podnikat další
kroky. I tak děkujeme za oznámení, neboť všímavostí a včasným zavoláním lze zabránit
velkým škodám a to nejen v
tomto případě, ale i v páchání
trestné činnosti.

Chcete řetízky?
Občané, kteří mají zájem o
bezpečnostní řetízek na dveře,
se mohou přihlásit! Tuto službu již pátým rokem provádí
Městská policie. Za celé toto
období bylo namontováno přes
500 kusů. Zájemci se mohou
dostavit osobně na služebnu
Městské policie, která má sídlo
na ulici Havlíčkova č.2 - 4. Lze
i telefonicky na číslo 582 402
222, nebo mobil 602 758 504.
Akce je věnovaná lidem nad
šedesát let a invalidním osobám, kde věk nerozhoduje.

Na panském sídle v časech rokoka
ČECHY P/K – Do časů vrcholného rokoka se ponořilo v neděli
panské sídlo v Čechách pod Kosířem. A dokonce se přijela podívat i někdejší panovnice na
Koruně české Marie Terezie (na
snímku v podání vedoucí divadelního spolku Historia Evy Suchánkové).
Mimochodem
Historia k ‚panským sídlům‘ neodmyslitelně patří a nebylo tomu
jinak ani letos. Kromě živého obrazu v Mánesově síni v podání
divadelníků se při procházce zámeckým parkem návštěvníci setkali se starými řemesly, šermíři i
úžasným loutkovým divadlem.
Letos poprvé měla tato akce i
mezinárodní nádech díky hostům
z Polska, kteří v rámci projektu
Razem-spolu zde představili
svoje rukodělné práce, stejně jako
polské speciality. Na letošní panské sídlo se vrátíme v příštím vydání Večerníku.
-MiH-

Vidìno - Slyšeno
Mechanizace
To by bylo, aby to člověk nějak
nevymyslel. Zajímavé bylo sledovat sběr velkých balíků slámy
na poli, k čemuž je zapotřebí jeden traktor s vlečkou a jedna
zdvižka na nakládku. A kupodivu to všechno také zvládl jenom
jeden chlap. V okamžiku, kdy
skončil nakládku jedné z hromad, zařadil do zdvižky kvalt a
namířil ji k další skupince balíků. Poté ji opustil, a zatímco se
samohybně přesouvala kýženým směrem, sám kvapně nasedl do traktoru a k novému místu
nakládky se přesunul i s ním.
Pak už jen vycházkově vyrazil
nakladači vstříc, aby přesun dokončil. A pak že se už nedá kde
šetřit…
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22,500,000.00 v mé bance "Poveste Seng Bank", Hong Kong.
Prál bych si, aby se prenos z $
22,500,000.00. Já vás prosit o
pomoc pri provádení této transaction.I hodlají dát 30% z celkových financních prostredku jako
náhradu za vasi pomoc.‘ No
pravda, když můžem, tak pomůžem… A moc rádi. Sice 30 procent není nic moc, ale proto to
přece neděláme. Kdybychom se
příští týden neozvali, tak jsme v
Hong Kongu.

Konec nadějí

Zajímavá prosba dorazila do naší redakce prostřednictvím mailu. ‚Jmenuji se Patrick Chan
jsem pracovat s Poveste Seng
banky. K dispozici je soucet $

Padla klec. Pakliže ještě před pár
dny mohly v naději držet zaručené zprávy, že se z jakéhokoliv
důvodu odkládá zahájení školního roku, pak je učiněna všem
těmto domněnkám přítrž. Zveřejňování informací o zahájení
školního roku v patřičných
atrakčních obvodech škol jsou
nezvratné, prostě když se musí,
tak se musí. No ne že bychom
my dospěláci ratolístkám nějakého toho flákání nedopřáli…
ale ruku na srdce – konečně už je
září ☺.
-MiH-

(Dokončení ze strany 1)
"Měl hodně vysoké životní náklady a nestačil na ně vydělávat.
Říkal jsem mu, že to neustojí, ale
zřejmě si nedal říct. Tyto problémy v jednom kuse řešil alkoholem," prozradil nám první z námi
oslovených prostějovských taxikářů. "Asi tuším, proč se rozhodl skoncovat se životem. V pátek, tedy pár hodin před osudným činem, mu policajti sebrali
řidičák. Pavla totiž načapali opilého za volantem. A to byla pro
Pavla asi poslední kapka, přišel
tak vlastně o práci," dodal další
taxikář.

Podle dalších svědectví nechal
Pavel. B. celkem tři dopisy na
rozloučenou, ty by měla nyní
zkoumat policie. "Pravděpodobný motiv pro spáchání sebevraždy byly deprese, finanční tíseň a
alkohol," uzavřela Miroslava
Trundová z Policie ČR v Prostějově.
Minulý týden měl Pavel. B. pohřeb. Účastnili se ho mimo jiných i skoro všichni prostějovští
taxikáři. Ti pak jako vzpomínku
na svého kolegu nasedli do taxíků a celá kolona vyrazila na společnou hromadnou jízdu po ulicích města.
-mik-

Prosba

Vraždil soused. Ale proč, to se už nikdo nedozví Sebevražda TAXIKÁŘE
Začátkem srpna informoval
Večerník o dvojnásobné
vraždě v Lípách u Slatinic.
Tedy v těsném sousedství hranic našeho okresu. V rodinném
domku zde byli nalezeni manželé, oba ubodáni a ležící v tratolišti krve. Hned ve vedlejším
domě pak kriminalisté našli
oběšeného souseda. Ze začátku
to nikdo nevyslovil nahlas, ale
bylo zřejmé, že manžele má na
svědomí právě on.
Proč zemřeli starší manželé se už
ale nikdo nedozví. Ani tři týdny
trvající vyšetřování dvojnásobné

vraždy totiž detektivům motiv
zločinu neodhalilo. Jednu jistotu
už ale mají – šestaosmdesátiletého muže a jeho dvaašedesátiletou manželku skutečně ubodal
jejich soused, který se pak ve
svém domě oběsil. Kriminalisté
se v počátečních fázích vyšetřování zdráhali s jistotou potvrdit,
že čtyřicetiletý oběšený muž své
sousedy skutečně zavraždil. Ačkoliv tomu vše nasvědčovalo,
detektivové nechtěli vynechat
ani jediný detail, který by mohl
naznačit, že tragédie mohla mít i
jiný průběh. To už nyní neplatí.

„Sice stále nemáme v rukou
úplně všechny posudky, ale jakoukoliv jinou verzi už můžeme
s téměř naprostou jistotou vyloučit,„ řekl kriminalista Martin
Nasswettr.
Co naopak policisté dodnes netuší, a těžko se na tom ještě
někdy něco změní, je odpověď
na otázku: proč? „Motiv je bohužel nejasný, nenašli jsme nic,
co by takový čin mohlo vysvětlovat,„ připouštějí detektivové.
„Pachatel nezanechal žádný
dopis na rozloučenou ani nic podobného.„ Za nejpravděpodob-

nější příčinu tragédie tak i po týdnech vyšetřování policisté považují náhlý zkrat pachatele.
„Nikdo z místních nevěděl o
tom, že by ti lidé mezi sebou
měli nějaké spory. Ale sousedské
vztahy bývají křehké, někdy stačí
k vyhrocení i drobného konfliktu
málo. Ten muž navíc hodně pil
alkohol, nejspíš u něj došlo ke
zkratu a výsledkem bylo tohle
neštěstí,„ dodal Nasswettr. Až
policisté nashromáždí všechny
vyhodnocené důkazy a posudky,
pravděpodobně celý případ odloží.
-mik-

Připomněli jsme si tři oběti sovětské okupace
V neděli 25. srpna 1968 v osm
hodin večer se od Olomoucké
ulice do Prostějova valí kolona
tanků a obrněných vozidel. Do
ulic náhle začínají padat výstřely. Na zemi zůstavají tři
mrtví a devět těžce raněných.
Československo je už pátý den
okupováno armádami Varšavské smlouvy.
V úterý, jednačtyřicet let poté, co
do Prostějova vtrhly kolony sovětských tanků, si na trojici zabitých u jejich pomníčku před
prostějovskou radnicí vzpomněli
zástupci města a dalších organizací. „Byla to jen taková tichá
úklona a položení kytice,„ popisuje Jan Tesař, starosta Prostějova, který si matně pamatuje na
jednoho ze zastřelených, dvaadvacetiletého Josefa Boháče.
Ten zemřel na Vojáčkově náměstí. „Byli jsme zhruba stejně
staří. Jako kluci jsme si spolu
hrávali,„ vzpomíná Tesař, kterému při vpádu vojsk Varšavské
smlouvy bylo jednadvacet let.
Další obětí byla sedmadvacetiletá Marta Říhovská a sedmdesátiletý Ladislav Lang, kterého
vojáci zastřelili pod lípou na Žižkově náměstí. Střely se také zaryly do fasády Národní banky.

Èerná kronika
Přespolní zloděj
Šetřením policistů z Obvodního oddělení Policie ČR Prostějov byl zjištěn pachatel, který se
v polovině měsíce června 2009
vloupal do prodejny Masa a
uzenin v Prostějově na náměstí
E. Husserla a způsobil škodu
bezmála 115 000 korun. Jednalo se o jednačtyřicetiletého muže z Olomouce, který se dále
vloupal do prodejny Ovoce –
zelenina na ulici Svatoplukova
v Prostějově, kde odcizil zboží
a finanční hotovost v celkové
výši 8 500 korun.

Mobily a foťák
Neznámý pachatel odcizil z neuzamčeného vozidla zaparkovaného na Husově náměstí v
Prostějově kabelku s doklady,
fotoaparátem, paměťovými
kartami, dvěma mobilními telefony a parfémem. Poškozené
ženě vznikla škoda 14 000 Kč.

Sebral navigaci
Neznámý pachatel se vloupal
do nákladního vozidla Fiat Ducato zaparkovaného na ulici
Hliníky v Prostějově. Po rozbití skleněné výplně pravého
bočního okna vnikl do vozidla

Prostějovské oběti sovětské okupace uctili v úterý nejvyšší představitelé radnice a další zástupci různých
organizací.
Vojáky, kteří do civilistů stříleli,
se nepodařilo vypátrat, pozůstalým se sovětské úřady nikdy neomluvily.
Se zastřelenými se lidé rozloučili o čtyři dny později ve čtvra odcizil autonavigaci, čímž
způsobil škodu 10 560 korun.
Rozbitím okna vznikla škoda
ve výši 18 840 korun.

Lapka na Tylovce
Neznámý pachatel vnikl do nákladního vozidla Mercedes
Benz Sprinter zaparkovaného
v Prostějově na ulici Tylova a to
tak, že nezjištěným předmětem
rozbil skleněnou výplň levých
předních dveří. Odcizil dámskou kabelku s peněženkami a
finanční hotovostí, doklady a
platebními kartami. Majiteli
vznikla škoda ve výši 6 200 korun.

Okradli instalatéra
Neznámý pachatel se vloupal
do garáže v obci Kralice na Hané a odcizil 15 metrů měděných trubek a 30 kusů měděných instalatérských tvarovek.
Odcizením věcí a poškozením
vrat garáže vznikla majiteli
škoda 3 180 korun.

Vysál naftu
Neznámý pachatel vypáčil
uzamčené víčko nádrže nákladního vozidla značky Volvo
a z nádrže odcizil 250 litrů motorové nafty, čímž způsobil
škodu 7 250 korun. Vozidlo bylo zaparkované v Domamysli-

tek 29. srpna. Prostějovské oběti
sovětské okupace měly státní
pohřeb. Trojice rakví zahalená
československou státní vlajkou
byla nejprve vystavena na katafalku před radnicí. Na hřbitov je
cích.

Bomba v kempu
Dne 25. srpna 2009 policisté
přijali oznámení o nálezu munice. Přivolaný pyrotechnik
Policie ČR zjistil, že se jedná o
cvičnou leteckou pumu, kterou
si na místě převzal. Munice byla nalezena v areálu autokempu
v Mostkovicích při provádění
terénních úprav.

Vybílil auto
Neznámý pachatel se vloupal
do osobního vozidla zaparkovaného v Prostějově na ulici
Francouzská. Rozbil skleněnou výplň pravých předních
dveří a odcizil autorádio Sony,
dálkový ovladač a CD nosiče.
Majiteli vznikla škoda 40 500
korun.

Jednoduchý lup
Neznámý pachatel odcizil z neuzamčeného vozidla zaparkovaného na ulici Šárka v Prostějově volně odloženou obálku s
finanční hotovostí. Majitel přišel o více jak 13 000 korun.

Straka v Lidické
Neznámý pachatel se vloupal
do osobního vozidla zaparkovaného v Prostějově na ulici Lidická. Rozbil skleněnou výplň

poté doprovodil několikatisícový průvod s mnoha transparenty. Lidé na nich žádali
odchod okupačních vojsk, potrestání zrádců národa a také odsouzení střelby v ulicích. -mikpravých zadních dveří a odcizil
autorádio s CD přehrávačem.
Majiteli vznikla škoda 5 000
korun.

Peníze i doklady
Po vyhnutí střelky zámku na
dveřích nákladního vozidla Fiat Ducato se neznámý pachatel
vloupal do vozidla a odcizil
pánskou koženou peněženku s
doklady, finanční hotovostí a
platebními kartami. Poškozením vozidla a odcizením věcí
vznikla majiteli škoda 10 000
korun.

Nešikovný zloděj
Neznámý pachatel se pokusil
vloupat do čerpací stanice v
Kostelci na Hané. Nezjištěným
předmětem vypáčil na straně
zámků horní polovinu vstupních čtyřbodově uzamykatelných dveří. Spodní polovina
dveří však zůstala uzamčena.
Pachatel do prostoru budovy
nevnikl. Majiteli vznikla škoda
4 500 korun.

Koupají se ve studené
Neznámý pachatel vnikl do
dvora domu v obci Čelechovice na Hané a odcizil panel solárního ohřevu vody k bazénu.
Majiteli způsobil škodu 6 100
korun.

Soud zmírnil J. Milarovi TREST
(Dokončení ze strany 1)
Odvolací soud trest z dubna letošního roku ale vzhledem k dosavadní bezúhonnosti Milara považoval za příliš přísný. Knihu s názvem Zlatá kniha bájí a pověstí
vydal předloni v létě za podpory
řady veřejných osobností a místních politiků.
Brzy na to ale Milan Strouhal z
Litovle začal tvrdit, že Milar pověsti a báje doslova opsal z knihy,
kterou vydal ve čtyřicátých letech
minulého století jeho otec Martin.
Věci se ujala policie.
Milar a jeho obhájce ale argumentovali tím, že vůbec není
jisté, zda i původní kniha Martina
Strouhala je autorským dílem.
Podle nich se jedná pouze o sebranou a sepsanou lidovou, tedy
anonymní slovesnost. Také ilustrace Milar vytvořil zcela sám a
nechal se pouze Šilberského obrázky inspirovat. Knihu prý vy-

tvořil bez úmyslů na ní vydělat a
po celé kauze je prý podle obhajoby ve ztrátě 100 tisíc korun.
Okresní soud v Prostějově také
Josefu Milarovi kromě toho původně nařídil nahradit škodu
téměř 100 tisíc korun celkem
čtyřem dědicům autorských
práv. Tuto náhradu škody ale brněnský krajský soud snížil o 35
tisíc korun, neboť k řízení se
podle něj připojili pouze tři dědicové autorů, nikoliv čtyři.
Zbytek neprodaného nákladu
jeho Zlaté knihy bájí a pověstí,
asi 500 z celkových 1500 výtisků, prostějovský soud již dříve
zabavil a propadl státu.
Prostějovský Večerník minulý
týden oslovil Josefa Milara se
žádostí o reakci na nejnovější
výrok soudu v jeho případě. Obsáhlý rozhovor s Josefem Milarem tak připravíme do některých
z příštích čísel Večerníku. -mik-

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

Nejsou jiz mezi námi...
Marie Skalová 1912 Prostějov
Pavel Bradáč 1963 Prostějov
Jana Všetičková 1943
Kostelec na Hané
Jaroslav Fajks 1934 Prostějov
Jiřina Boučková 1939 Prostějov
Zdeňka Navrátilová 1942
Prostějov
Marie Zacpalová 1921 Kralice na Hané
Marie Lisická 1922 Prostějov
Věra Fancová 1928 Vrahovice
Adam Jugo 1925 Určice
Emilie Páclová 1920
Mostkovice
Marie Smékalová 1934
Bedihošť

PhMr. Zdeněk Švalbe 1935
Prostějov
Emilie Nedomová 1943
Prostějov
Jiřina Vysloužilová 1923
Prostějov
Libuše Thorauschová 1923
Prostějov
Lubomír Planička 1949 Olšany
Břetislav Kovařík 1921
Prostějov
Ladislav Michalec 1929
Brodek u Prostějova
Marie Vysloužilová 1919
Ostrava
Lubomír Vašek 1927 Lipová
Antonín Oplocký 1926
Němčice nad Hanou

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 31. srpna 2009
Věra Vaverková 1925 Soběsuky 11.20 Obřadní síň Prostějov
Úterý 1. září 2009
Miroslava Zatloukalová 1932 Mostkovice
14.00 kostel Mostkovice
Středa 2. září 2009
Margita Čurejová 1931 Vrbátky 14.00 kostel Dubany
Čtvrtek 3. září 2009
Dobroslav Pospíšil 1929 Prostějov 10.00 Obřadní síň Mlýnská
Marie Částková 1922 Kelčice 10.00 Obřadní síň Demelova
Sobota 5. září 2009
Jaromíra Přecechtělová 1934 Bedihošť 14.00 kaple Bedihošť
Pondělí 7. září 2009
František Vymazal 1943 Držovice 13.20 Obřadní síň Prostějov
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Delegace z Indie uctila Děti budou v bezpečí, ohlídá je policie
památku V. POŘÍZKY
U příležitosti 104. výročí narození kněze, jazykovědce a zakladatele hindistiky u nás i ve
střední Evropě Vincence Pořízky, který se narodil v Drahanech, navštívil v pátek 28.
srpna Prostějov Mr. Manish,
chargé d´affaires indického
velvyslanectví.
Diplomata a jeho doprovod přijal na prostějovské radnici starosta Jan Tesař. Po prohlídce
historických místností a obřadní
síně správního sídla města i
bývalé radnice, kde dnes sídlí
Muzeum Prostějovska, pak
uspořádal starosta pro hosty
slavnostní oběd v architektonickém secesním klenotu
Národním domě.
"Zástupce indické ambasády
přijíždí k hrobu uznávaného hindisty v posledních několika letech pravidelně každý rok. Letos
projevil pan Manish zájem poznat i místa, kde Vincenc Pořízka studoval. V Prostějově to
bylo gymnázium, pak pokračoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci.
Tady přijal delegaci náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
Pavel Sekanina," objasnila cíl
návštěvy indického diplomata
Helena Slabá z Občanského
sdružení Vincence Pořízky, které
pravidelná vzpomínková setkání
pořádá.
V sobotu se pak konal pietní akt
v Drahanech, které se staly posledním místem odpočinku nejvýznamnějšího rodáka. Ke
kněžskému hrobu položili věnec
kromě pana Manishe také zástupci Občanského sdružení

Starosta Jan Tesař a tisková mluvčí radnice Jana Gáborová provedli hosty z indické ambasády historickou budovou radnice.
Vincence Pořízky, starosta městyse Drahany Milan Marek a
další významní představitelé veřejného života. Vzpomínkovou
slavnost pak zakončila mše
svatá v kostele Navštívení
Panny Marie v Jednově, kterou
celebroval proděkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Páter Eduard Krumpolc.
Vincenc Pořízka se o indickou
kulturu a jazyk začal zajímat už
jako vysokoškolský student v
Olomouci a své znalosti prohluboval i na papežském institutu v
Římě a nakonec na filosofické
fakultě Karlovy univerzity v
Praze, navzdory německému
Protektorátu. Poté působil jako
kněz a pedagog v Praze. Přeložil mnohá díla indické literatury,
vytvořil názvosloví Přední Indie,
vyučoval hindštinu i bengálštinu. Stal se zakladatelem a
prvním vysokoškolským učite-

lem hindistiky nejen u nás, ale i
ve střední Evropě. To vše jen
díky svému výjimečnému jazykovému nadání, neustálému samostudiu, četbě a korespondenci, protože v Indii pobyl
pouhé 2 měsíce koncem padesátých let minulého století. Protože se nevzdal své víry a
neopustil poslání kněze, socialistické úřady ignorovaly jeho
práci a zásluhy, svůj dožil v izolaci a jeho vědecká práce byla
téměř zapomenuta. K plné rehabilitaci a docenění vědeckého
díla Vincence Pořízky, v cizině
nesmírně ceněného, postupně
dochází až v posledních dvaceti
letech.
Přestože do konce svého života
působil v Praze, přece se do
svého rodného kraje vrátil. Zemřel 22. srpna 1982 a jeho tělesná schránka byla uložena do
kněžského hrobu v rodných
Drahanech.
-jp-

Město nakonec přikoupilo akcie VaKu
Už v loňském roce nabízela společnost Vodovody a Kanalizace
městu k odkupu další balík akcií.
Tehdy radní tuto nabídku odmítli. "Nejde o žádný závratný balík
akcií, nepotřebujeme je kupovat,
i tak máme jako město v této
společnosti majoritní podíl,"
uvedl tehdy Miroslav Pišťák,
místostarosta města. I z tohoto

důvodu nás minulý týden překvapila zpráva, že nakonec došlo k dohodě mezi VaKem a radnicí o odkupu zmíněných akcií.
"Rada města přijala v úterý
usnesení, podle kterého město
koupí akcie VaKu v nominální
hodnotě dvou milionů korun za
250 tisíc korun. Vloni požadoval
VaK mnohem větší cenu a ta pro

nás tehdy byla neakceptovatelná. Po dalších jednáních jsme
došli až k této částce, což je pro
město velmi dobrý obchod," vysvětlil Miroslav Pišťák. Podle jeho slov tato transakce posílí vliv
města v uvedené společnosti, i
když už teď radnice vlastní celkem 70 procent akcií VaKu.
-mik-

Jeden z hledaných do vězení za nemravnost
Prostějovská policie vyhlásila další celostátní pátrání po trojici mužů, která se dostala za hranu zákona, přičemž všichni tři hledaní muži se vyhýbají vyšetřování a
ukrývají se na neznámých místech. Strážci zákona při pátrání po
nich spoléhají na osvědčenou pomoc veřejnosti.
VLASTIMIL FORGÁČ se narodil 3. června
1986 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v obci
Dobrochov číslo
35 v okrese Prostějov. Na hledaného vydal Okresní soud v Prostějově příkaz k dodání do výkonu
trestu odnětí svobody pro trestný
čin ohrožování mravní výchovy
mládeže. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 25 do 28 let, měří 170

Pohledem shora
Pohledem shora

centimetrů, má hubenou postavu,
oválný tvar hlavy zúžený k bradě,
černé oči, velké obloukovité obočí
a černé kudrnaté krátké vlasy česané dopředu.
JAROSLAV ZAJÍČEK se narodil
12. srpna 1988 a
trvalé bydliště
má hlášeno v
ulici kpt. Jaroše
číslo 3 v Prostějově. Na hledaného vydal
Okresní soud v Blansku příkaz k
zatčení pro trestný čin. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 20 do 25
let, měří 170 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a melírované středně dlouhé vlasy. Bývá
dohladka oholen.
RADEK KORBAŘ se narodil 24.
ledna 1980 a trvalé bydliště má
hlášeno v ulici Jana Zrzavého čís-

lo 1 v Prostějově. Na hledaného vydal
Okresní soud v
Prostějově
příkaz k zatčení
pro podezření ze
spáchání trestného činu podvodu.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
28 do 32 let, měří 170 centimetrů,
má hubenou postavu, nos zahnutý
vlevo, modré oči, hnědočerné
rovné krátké a husté vlasy česané
dopředu. Nosí knír a bradku.
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-

VAJÍČKO NATVRDO

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
o ale byla rána. Expremiér a předseda ODS při letních kratochvílích na koupališti nedaleko Břeclavi byl potrefen. Spor se
vede o to, čím že to vlastně. Útočníci tvrdí, že vajíčkem, sám
potrefený si stojí za tím, že to byl šutr. Možná by se mohla ještě
ujmout verze, že to bylo prostě vajíčko natvrdo, spokojeni by byli třeba nakonec všichni. Nicméně za povšimnutí stojí sám průběh dokazování. Útočníci, kteří se dobrovolně vydali spravedlnosti, vylučují, že by po Mirku Topolánkovi házeli čímkoliv jiným, než právě slepičím produktem. To předsedu ODS rozlítilo a vytasil se s jasným doporučením, komu že by se mělo věřit, něco jako že on je přece někdo a jeho tvrzení nemůže nikdo zpochybňovat. No pravda, kdybychom vždy brali vážně a za pravdivé
všechna tvrzení, která kapitáni naší politiky vypustili z úst, asi bychom moc nepochodili.
Spoléhat se na ně taky moc nedá. Netvrdím, že to v tomto případě nebylo, jak tvrdí poškozený, nicméně argumentovat svým postavením jako zárukou pravdivosti, je přece jenom drobátko přitažené za vlasy. Je přeci věcí vyšetřovatelů, aby zajistili důkazní materiál, takový šutr by snad nemuselo být až tak těžké objevit, stejně jako skořápky od vajíček. Takže proč do věci ještě vkládat domnělou váhu vlastní osobnosti? Zajímavé ale je,
s jakým klidem se útočníci chovají, jako by si byli jisti, že nakonec věc nějak vyšumí, že
se to nějak udělá. I kdyby nebyla pravda, co tvrdí, jak je vidět, už i samotný odkaz na politickou objednávku mění pohled na věc i na vyšetřování. A to asi není nejlepší vizitka pro
naši spravedlnost. Myslím, že už jsme se o podobných habaďurách dostatečně mohli
přesvědčit a asi nechybí moc k tomu, aby toto byla toto nebyla jenom jedna z dalších.

T

Po dvouměsíčních prázdninách
začíná nanovo další školní rok.
Kromě starostí rodičů, jak se jejich dítka poperou s učivem,
však každoročně vzniká v tuto
dobu ještě jeden zásadní problém. Děti, a zvláště ty nejmenší, jsou nesoustředěné a hrozí
jim nebezpečí při cestě do školy.
Tuto starost ale částečně řeší rozhodnutí vedení jak městské, tak i
státní policie. Stejně jako v předešlých letech budou nyní každý
den ráno hlídat přechody pro
chodce policisté a strážníci.
"V úvodním týdnu nového školního roku budeme řídit dopravu
na přechodech každý den ráno. Je
to nutné, neboť ze zkušeností
víme, že těsně po prázdninách
jsou děti roztěkané, nesoustředěné
a mohly by tak přijít lehce k
úrazu. Zabezpečíme jejich hladkou cestu do školy," uvedl Jan
Nagy, velitel Městské policie v
Prostějově.
Dle statistiky od počátku letošního roku zahynulo na silnicích
v České republice již 10 dětí mladších patnácti let. Celkem 1 441
jich bylo zraněno. "Tato nepříznivá čísla mohou v následujícím
měsíci ještě narůst, neboť školáci
plni zážitků z prázdnin se vrátí do
lavic a při cestě do školy snadno
zapomenou na bezpečné chování
při přecházení silnice. Proto
budou hlídky Městské policie dohlížet na riziková místa, kde se

Od zítřka budou strážníci na každém přechodu řídit dopravu tak, aby se děti bezpečně dostaly do školy.
soustředí větší počet chodců. Dá
se říci, že v první zářijové dny řidiči spatří strážníky téměř u
každé základní školy," uvedla

Jana Adámková z oddělení Prevence při Městské policii v Prostějově.
Rodičům připomínáme, aby mla-

dším dětem vybrali vhodnou
cestu do školy. Nejlepším řešením je projít s nimi trasu a upozornit na daná nebezpečí. -mik-

I přes schodek v příjmech je rozpočet města v plusu
Kladné saldo ve výši jednatřicet milionů
Zní to neuvěřitelně, ale i přes
zhruba desetimilionový schodek v příjmech ze sdílených
daní je městský rozpočet za
první pololetí veden v plusových číslech. Jak je to možné?
Místostarosta Pišťák vysvětluje, že plánované velké investiční akce jsou sice již v běhu,
ale město za ně zaplatí až ve

druhém pololetí. Výdaje tak
město teprve čekají.
Připomeňme, že rozpočet města
Prostějova na rok 2009 počítá s
příjmy ve výši 1,122 miliardy
korun, přičemž výdaje jsou naplánovány za částku 1, 192 miliardy korun.
"Takto se rozpočet tváří jako
schodkový, ovšem my jsme roz-

díl v příjmech a výdajích uhradili
z vlastních rezervních fondů
města. Šlo o částku zhruba 70
milionů korun a takto jsme rozpočet schválili jako vyrovnaný,"
uvedl Miroslav Pišťák, místostarosta města.
Nyní naši radní už sečetli hospodaření města za první pololetí a
to vypadá na pohled velmi dobře.

I přes desetimilionovou ztrátu zaviněnou sníženými příjmy ze
sdílených daní, vykazuje rozpočet plusová čísla. "Příjmy činily
v prvním půlroce 579 milionů,
výdaje 548 milionů. Znamená to
tedy kladné saldo ve výši 31 milionů korun. Je to pozitivní informace, ale nesmí se přeceňovat.
Většina výdajových položek nás
totiž čeká ve druhém pololetí,"
upozornil závěrem Miroslav Pišťák.
-mik-

V září omezí dopravu několik uzavírek
130 metrů. Po její dobu bude
osazeno přechodné dopravní
značení stanovené MěÚ v Prostějově, odborem dopravy. Po
dobu uzavírky žadatel zajistí jeho údržbu a obnovu. Po jejím
skončení bude dopravní značení
okamžitě uvedeno do původního
stavu. Po dobu úplné uzavírky
veškerá doprava včetně vozidel
hasičů a záchranné služby využije komunikace v okolních ulicích," uvedla Jana Gáborová, tisková mluvčí prostějovské radnice.
Ve dnech 26. srpna až 26. září
Dnes, v pondělí 31. srpna 2009, 2009 dochází k úplné uzavírce
dojde k dopravnímu omezení - místní komunikace v ulici Erbezákazu vjezdu - na náměstí T. G.
Masaryka, a to v době od 17.00
do 19.00 hodin. Dopravu bude
regulovat městská policie a vozidla (s oprávněním vjezdu) budou moci touto dobou jezdit do
Kravařovy ulice a na Pernštýnské náměstí. Důvodem dopravního omezení je akce konaná v
souvislosti s mistrovstvím světa
v parašutismu.
-red-

Opravy komunikací a rekonstrukce plynového vedení. To
jsou hlavní důvody hned několika uzavírek v Prostějově,
které mohou během září hodně
ovlivnit dopravu. Vedení města
tak žádá občany o trpělivost.
Ve dnech od 3. září do 31. října
2009 dojde k opravě povrchu
místní komunikace v Prostějově
na ulici Waitova. V této souvislosti bude ulice Waitova uzavřena. "Délka uzavírky je zhruba

Uzavřené náměstí

PRVNÍ POMOC
se od září stěhuje
V prostorách přízemí nové budovy nemocnice, naproti hlavnímu vchodu, se bude od 1. září
nacházet Lékařská služba první
pomoci pro dospělé. V místech,
kde se služba dosud nacházela,
se tak zlepší podmínky pro fungování ambulancí chirurgie a
úrazové chirurgie - traumatologie. V uvolněných místech zároveň bude vybudována nová anesteziologická ambulance. „Provoz nemocnice ani samotné Lékařské služby první pomoci pro
dospělé (LSPP) nebude nijak
omezen,„ říká ředitel prostějovské nemocnice Ing. Tomáš Uvízl
s tím, že nové prostory byly zrekonstruovány, vymalovány a vybaveny novým nábytkem. Současně byl změněn navigační systém a zlepšeny podmínky jak pro
pacienty v čekárnách a ordinacích, tak pro personál včetně
zázemí personálu. LSPP pro děti a dorost najdou pacienti stále
ve stejných prostorech, tedy v 1.
poschodí pavilonu dětského oddělení.
-red-

nova v Prostějově v úseku mezi
náměstím Padlých hrdinů po ulici Kollárova, a to z důvodu provádění rekonstrukce plynového
potrubí. "Délka této uzavírky je
rovněž asi 130 metrů. Po dobu
uzavírky bude osazeno přechodné dopravní značení a žadatel zajistí jeho údržbu a obnovu.
Po skončení uzavírky bude dopravní značení okamžitě uvedeno do původního stavu," informovala Jana Gáborová.
Dopravní komplikace čekají
také občany Žešova. Od 2. září
do 31. října 2009 totiž bude probíhat úplná uzavírka silnice
III/0462 v Žešově (průtah Žešo-

vem, „stará Brněnská„) z důvodů její rekonstrukce. Objízdná
trasa je vedena po silnici II/433
do Výšovic, zde vpravo po
III/4332 směr Určice a na křižovatce u rychlostní silnice se opět
napojí na uzavřenou III/0462.
Tato uzavírka je z hlediska dopravy rozdělena na dvě etapy.
Od 2. 9. 2009 do 30. 9.2009 bude uzavřeným úsekem povolen
průjezd autobusů a vjezd dopravní obsluze. Od 1. 10. 2009
do 31.10. 2009 bude silnice uzavřena i pro tuto dopravu a dopravní režim bude určovat stavba dle postupu prací," vysvětlila
Jana Gáborová.
-mik-

31. srpna 2009

GJW zavedlo elektronickou třídní knihu
Od září projde Gymnázium
Jiřího Wolkera dalším velkým
skokem v procesu modernizace výuky. Zahájení školního
roku bude znamenat plnou digitalizaci pedagogické administrativy. V rámci projektu
zavedení elektronické třídní
knihy byli učitelé vybaveni
malými počítači, které jim
umožní v reálném čase zpracovávat data o absenci studentů.
Elektronická třídní kniha navazuje na projekt průběžné klasifikace, zavedený před dvěma lety.
Rodiče si mohou na webových
stránkách školy prohlížet průběžné známky svých dětí a pružněji tak ve spojení s učiteli reagovat na případné zhoršení prospěchu. Elektronicky zpracovaná data o absenci studentů ve
výuce budou dalším krokem ke
zlepšení práce se studenty ze
strany učitelů i rodičů. Digitalizace práce učitele završuje úspěšnou realizaci projektu z prostředků ESF Učitel na prahu 21.
století, který škola realizovala v
letech 2006 - 2008. Od 1. 9.
2009 bude na GJW učitel vstupovat do třídy nikoliv s klasickou třídní knihou, nýbrž s notebookem, který umožní připojení
k datové síti školy prostřednictvím technologie WiFi. Vedení
pedagogické administrativy tak
bude provádět v digitalizované

podobě. Půjde o významnou
úsporu času, především pro třídní učitele a současně dojde k celkovému zvýšení efektivity
práce pedagogického pracovníka. Notebooky, které mají učitelé k dispozici, jim kromě zpracování pedagogické administrativy slouží k podpoře výuky.V
praxi bude systém fungovat tak,
že vyučující přijde s notebookem do třídy, spustí jej, přihlásí
se do systému Bakaláři, ve
kterém je tato administrativa vedena a zapíše chybějící studenty.
Tento krok nebude časově náročný, protože si vyučující před
zahájením výuky notebook připraví. Co to znamená? Přihlásí
se do systému a notebook potom
nevypne, ale uzavřením víka
uvede do režimu spánku. Ve třídě potom otevře víko notebooku, systém Windows se spustí a
zůstane zachované přihlášení do
systému Bakaláři. V něm potom
spustí dialogové okno příslušného předmětu, zapíše zde číslo
hodiny, vyučované téma hodiny
a kliknutím označí chybějící
studenty. Třídní učitel poté bude
pouze editovat označené hodiny, ve kterých student chyběl ve
výuce a kliknutím na příslušnou
hodinu vybere důvod absence.
Systém umožňuje generovat
různé tiskové sestavy od klasické verze třídní knihy, přes
přehledy absence všech studen-

Učitelé na Gymnáziu Jiřího Wolkera jsou od nového školního roku vybaveni notebooky, které nahrazují klasickou třídní knihu.
tů třídy po přehledy absence jednotlivých studentů v jednotlivých předmětech.
Fungování tohoto systému
umožní nově vybudovaná síť
přístupových bodů pracujících s
technologií WiFi. Vše je nastaveno tak, že vyučující se v
kterémkoliv místě školy připojí

k datové síti a poté už se o nic nemusí starat. Pokud bude přecházet z pole jednoho přístupového bodu do druhého, zůstane k datové síti připojený (přístupové body si jej budou předávat bez výpadku připojení). V
modulu elektronická třídní kniha systému Bakaláři se samo-

zřejmě budou aktuálně objevovat suplované hodiny, či naopak
nebudou objevovat odpadlé hodiny. Tento systém tedy bude
zcela jistě znamenat revoluci v
pojetí vedení pedagogické administrativy a bude tak završením snahy GJW o její kompletní
digitalizaci.
-red-

Na konci listopadu komfortnější nádraží
V pondělí 17. srpna začala rekonstrukce prostoru před
hlavním nádražím. Hlavním
objektem opravy jsou zastávky, ty nové budou osvícené, stání pro taxi služby,
velký nevyužitý prostor přímo
před vstupem do hlavní haly
bude zmenšen a místo něj přibudou další zastávky.
Během oprav se upraví plocha a
obrubníky tak, aby tělesně postižení měli snadný přístup,
stejně tak výstup a nástup do dopravních prostředků. Jediným

nedostatkem zastávek bude nezastřešenost. „Firma Strabag
nemá v projektu zahrnutou tuto
opravu z důvodu, že skoro celá
akce je financována z projektu
ROP (regionální operační program), který přesně určuje, na co
mají být peníze využity a zastřešení to nezahrnuje,“ objasňuje
Zdeněk Loutocký, vedoucí provozní jednotky firmy Strabag.
Zbytek financí poskytuje město
Prostějov. „Další etapou mohou
být právě stříšky u zastávek, to
je však záležitost města,“ do-

dává Loutocký. Rekonstrukce
má být dokončena koncem listopadu. „Měli jsme termín
dříve, ale kvůli instalaci nové
kanalizace se datum o kousek
posunulo,“ objasňuje Loutocký.
Celá rekonstrukce bude stát
kolem dvaceti sedmi milionů, z
čehož patnáct milionů bude stát
vlastní oprava přednádražního
prostoru a dvanáct milionů zavedení nové kanalizace. -vevi-

Pohled na rozkopané nádraží

* Nad dopisy čtenářů * Nad dopisy čtenářů * Nad dopisy čtenářů *
Kterak jsem si vytvořil
osobní pivní rekord
Už si přesně nevzpomínám kdy
jsem v životě vypil své první pivo
a nikdy jsem se taky nezúčastnil
žádné soutěže v pití tohoto
skvělého moku na čas. Přesto se
mi podařilo díky skvěle zorganizovanému občerstvení pana Kocourka na pláži „U vrbiček“

vytvořit svůj nový osobní rekord.
S kamarády jsme v sobotní předvečer vyrazili na koncert dnes už
velice populární hanácké kapely
Stracené Ráj. Přijeli jsme celí natěšení s dostatečným předstihem,
stovka za vstupné se nám zdála
docela přiměřená a naše první
kroky směřovaly samozřejmě ke
stánku s občerstvením. Vzhledem
k velice teplému večeru a zcela za-

plněným lavičkám před pódiem se
nám zdála přiměřená i zhruba dvacetimetrová fronta k jedinému otevřenému okénku s pitím. Na pódiu
to mezitím rozjela předkapela a
my za rohem trpělivě čekali.
Občas od stánku někdo odešel s
tácem deseti piv, další piva putovala bočními dveřmi mezi štamgasty a my čekali. Po hodině
čekání jsme lehce znervózněli, ale

vzdejte to po takové době. Pořadatelé začali narychlo na pláži
stavět pomocný stánek, Stracené
Ráj už začínal ladit nástroje a před
námi ještě asi tucet žíznivých spolubojovníků. To už jsme viděli i na
obsluhu občerstvovací stanice a
ten kdo někdy točil pivo konečně
pochopil. První dvě skladby jsme
museli oželet a konečně jsme si
odnášeli svoji desítku Gambáče

mezi ostatní diváky. Koncert byl
fakt skvělý a hanácké bigbít kapely Stracené Ráj mě i ostatních
několik stovek diváků dokonale
rozpumpoval. Od „vrbiček“ jsem
tedy nakonec odcházel spokojený
a navíc s novým osobním rekordem, protože hodinu a 37 minut
jsem na pivo za celý svůj dlouhý
život ještě nikdy a nikde nečekal.
Zdeněk Balcařík

Ad: Pusté město bez stromů?
Chtěl bych touto cestou reagovat na dopis čtenáře zveřejněný
pod názvem Pusté město bez
stromů? ve Večerníku dne 24.
8. 2009. Zároveň chci uvést na
pravou míru mylné informace
uvedené v textu.
Pisatel se v článku rozhořčuje nad
údajným kácením dubové aleje u
rybníka. K ničemu takovému
však ve skutečnosti nedochází.
Nejde totiž o kácení, ale o speciPomalu nám končí léto, tedy doba dovolených, a také hlavní sezóna postřiků se pomalu chýlí ke
konci. Zbývá několik možných
ošetření např. proti houbovým
onemocněním na peckovinách a
jedny z posledních ošetření proti
botritidě a perenospóře u révy
vinné. Při těchto ošetřeních je
vždy třeba počítat s ochrannou
lhůtou použitého chem. přípravku v souvislosti se zdravotními riziky. V dnešní poradně bych se
chtěl věnovat především škodlivým organismům na květinách,
které krásně kvetou a jsou na našich zahrádkách vítanou dekorací.
Začnu jiřinami (dahlie), které
jsou původem z Mexika a k nám
se dostaly přes Španělsko. Na jiřinkách bylo zjištěno přes deset
druhů virů, které mohou tyto květiny poškodit. K častějším patří
virová mozaika jiřiny. Na listech
se projevuje tmavě a světle zelenými plochami, u některých kultivarů můžeme vidět také žlutozelené zbarvení celých listů,

ální ošetření stromů, tzv. redukční řez lezecí technikou. Celkem bude tímto způsobem
ošetřeno ve městě 274 stromů.
Tyto stromy jsou označeny růžovou značkou kvůli přehlednosti.
Pisatel se tedy mýlí, když se domnívá, že dojde k vykácení
těchto stromů. Znovu opakuji, že
jde o ošetření z důvodu provozní
bezpečnosti.
Jak vůbec město postupuje v

případě kácení stromů? Odbor životního prostředí vykonává státní
správu mimo jiné i v oblasti
ochrany přírody a krajiny. Do této
kategorie spadá i povolování
kácení dřevin rostoucích mimo
les. V letošním roce obdržel
odbor životního prostředí dosud
95 žádostí o povolení kácení dřevin v katastru města Prostějova,
přičemž kladně vyhověl 81 žadatelům. Z uvedeného počtu bylo

Poradna zahrádkáře
hlavně v počátku růstu, zkadeření
a deformace listů. Silně infikované rostliny jsou zakrnělé a mají
málo květů, které jsou na krátkých stopkách a špatně vybarvené. Příznaky se nejvýrazněji
objevují na jaře, v létě se někdy
ztrácejí, ale na podzim se – zejména na postranních výhonech –
zase zvýrazní. Silně napadené
rostliny musíme co nejdříve vyrýt
a odstranit. Virus přenášejí především mšice, proto proti nim musíme včas a účinně zasáhnout.
Tuto chorobu mohou mšice přenášet také na měsíčky. Jiřinky
jsou poškozovány také virem
kroužkovitosti a virem mozaiky
okurky, které jsou rovněž přenášeny mšicemi. Hostitelskými
rostlinami jsou kromě jiřinek i
mnohé druhy zeleniny, plevelů a
okrasných rostlin. Dále patří jiřinky mezi hostitele viru bronzovi-

tosti rajčete, který přenáší
třásněnky.. Na listech se v tomto
případě objevuje žlutozelená mozaika, chlorotické kroužky či klikaté linie. Z nejzávažnějších houbových chorob může jiřiny postihnout skvrnitost listů. Na
spodních patrech listů se objeví
okrouhlé skvrny. Nejprve jsou
světlé, později hnědnou a celá
rostlina postupně ztrácí listovou
plochu. V důsledku toho se hlízy
špatně vyvíjejí a špatně přezimují. Při zjištění prvních příznaků
provedeme důkladný postřik přípravkem Sportak Alpha HF, který účinkuje i proti dalším houbovým chorobám. Ze škůdců jsou
velmi nebezpeční škvoři. Jako
ochranu proti nim použijeme pasti z obrácených květináčů. Vyplníme je senem nebo zmačkaným
novinovým papírem. Umístit je
můžeme třeba na vršky kolíků, ke

pouze 10 žádostí pro vlastní investice města Prostějova – cyklostezky, úpravy komunikací
apod. Zbývající žádosti podaly
právnické a fyzické osoby. Bohužel jsou relativně časté případy fyzických osob, které žádají
pokácení dřevin na pozemcích
města, neboť dřeviny jim stíní,
padá z nich listí, případně jehličí
apod. Odbor životního prostředí
řeší každou podanou žádost sa-

mostatným místním šetřením,
kde se posuzuje estetický a funkční význam stromu. Pokud
strom plní tyto funkce, je kácení
zamítnuto.
V závěru chci dodat, že každé
kácení se město Prostějov snaží
kompenzovat novou náhradní
výsadbou. V letošním roce tak
bylo zatím vysázeno 174 stromů
a 2 348 keřů. Vlastimil Uchytil,
místostarosta města Prostějova

kterým jiřinky přivazujeme.
Ukryté škvory z pastí pravidelně
vyklepáváme někde v ústraní. Jiřinkám škodí také slimáci, plži a
šneci. Proti nim zasáhneme vhodnými přípravky, jako je například
Vanish Slug Pellets. Škodit mohou i klopušky. V tomto případě
se listy nejprve pokryjí puchýřky,
které později hnědnou. Podobně
mohou škodit i křísi. Zasáhneme
proti nim přípravkem Kalypso
480 SC nebo Mospilan 20 SP.
Než přenesete pokojové rostliny
zpět do bytů, důkladně je zkontrolujte, abyste si s květinami nepřinesli i škůdce. Platí to i pro nejoblíbenější květinu našich balkonů – pelargonii, kterou často napadá červec citroníkový. Škůdce
má tělo chráněné voskovým popraškem nebo vlákny, které mnozí pěstitelé považují za plíseň.
Napadené rostliny ošetříme ještě
venku a do bytů nebo na zimování je přeneseme až po uplynutí
ochranné doby použitého prostředku.

Nakonec zmíním jedny z nekrásnějších podzimních květin,
kterými jsou „listopadky“ - chryzantémy. Hlavní choroby a škůdci chryzantém jsou následující
choroby: Virové choroby: virová
mozaika, bronzovitost, viroidní
zakrslost. Bakteriální choroby:
bakteriální vadnutí, nádorovitost.
Houbové choroby: hniloba kořenů a stonků, černá skvrnitost, rez
chryzantémová, padlí chryzantémové. Škůdci: třásněnka západní,
svilušky, vrtalky, mšice. Nejvážnějšími škůdci během celého
vegetačního období napadající
chryzantémy jsou mšice, které
ohrožují zejména květní poupata,
kde sají rostlinné šťávy. S chemickým ošetřením nečekáme, provedeme ho, jakmile zjistíme napadení rostlin některým z přípravků
Karate Zeon 5 CS, Pirimor
50WG. Milan Smička – Státní
rostlinolékařská správa,
obvodní oddělení Prostějov,
Nám. Spojencù 13,
796 01 Prostějov

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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Promenádní koncert byl koncertem dívčího půvabu
v České republice. Původní osmičlenná formace Nezamyslických
mažoretek vznikla před šesti lety,
mají za sebou mnoho úspěchů na
přehlídkách a šampionátech mažoretkových souborů a jsou mimo
jiné mistryněmi Moravy.
"Vystupujeme často i v hudebním
doprovodu živé kapely. To pak
nejčastěji spolupracujeme s Dechovou hudbou mladých z Němčic nad Hanou nebo Věrovankou. Na přehlídky a festivaly si ale připravujeme vystoupení při reprodukované hudbě,
většinou moderní rytmické, která
dá vyniknout šikovnosti a sehranosti celé skupiny," představila před prostějovským publikem nesvé svěřenkyně vedoucí Jana zamyslické mažoretky moc rády
Snášelová a dodala, že vystoupení přijaly. Současně pozvala všechny
příznivce mažoretek do Němčic
nad Hanou, kde se v sobotu 19.
září uskuteční II. ročník soutěžní
přehlídky souborů mažoretek.
Oživením promenádního koncertu pak bylo i vystoupení čestného člena spolku Pavla
Trávníčka a Moniky Fialkové,
kteří slovem a písní pozvali prostějovské milovníky divadla na
představení Divadla Pavla Trávníčka. To se uskuteční ve středu
16. září v prostějovském Městském divadle.
Pořádáním čtvrtečních promenádních koncertů před pavilonem
Nezamyslické mažoretky ovládají bravurně magické hůlky.
ve Smetanových sadech navázal

Ve svižném kvapíkovém tempu
a v plné parádě se předvedly
Nezamyslické mažoretky a MiniOrionky na promenádním
koncertu Okrašlovacího spolku
města Prostějova ve Smetanových sadech. Čarovaly s hůlkami i pompony a naprosto
zaslouženě je vyprovázely ovace
početného publika.
V Prostějově se předvedly dvě
skupiny mažoretek - Nezamyslické mažoretky, které jsou skupinou dívek ve věku 15 až 17 let, a
MiniOrionky, které jsou ve svém
věku 5 až 10 let teprve budoucími
hvězdičkami. Pod záštitou Domu
dětí a mládeže Orion v Němčicích
nad Hanou vystupuje několik dalších skupin, které patří ke špičce

MiniOrionky jsou budoucími hvězdičkami.
Okrašlovací spolek na tradici společenských matiné svého předchůdce z konce 19. století. První
promenádní koncert se v tehdejších nově vybudovaných Jungmanových sadech konal v roce
1895 ve prospěch postižených
zemětřesením v Lublani. Promenádní koncerty pořádané pravidelně v neděli a o svátcích
dopoledne a později i ve čtvrtek
odpoledne se staly neodmyslitelnou součástí tehdejšího společenského života.
"První obnovený promenádní
koncert jsme uspořádali vloni, to
se zde představila Dechová posádková hudba z Olomouce. Pak

následovaly koncerty Vlastimily,
Velkého dechového orchestru
ZUŠ Prostějov, nebo vystoupení
portugalského folklórního souboru. V těchto společenských aktivitách chceme pokračovat i v
budoucnu. V rámci Hanáckých
slavností bude v neděli 13. září ve
Smetanových sadech koncertovat
slovácká dechová hudba Mistříňanka. Tento koncert pořádá
Okrašlovací spolek spolu s TK
Plus Prostějov," uvedla předsedkyně Okrašlovacího spolku města
Prostějova Milada Sokolová a pozvala tak všechny milovníky
dobré hudby ke koncertu s lidovým vypravěčem.
-jp-

Výstava snímků L. Mařáka
nabízí zrcadlení přírody

V prostorách Kavárny ve Špalíčku je v
současné době k vidění výstava fotografií Luďka Mařáka nazvaná Odlesky na
hladině. Přináší jedinečné snímky vodní
hladiny, v níž se se zalíbením shlíží Paní
příroda.
Zrcadlení přírody na pozadí přírodního kamene je nevšedním spojením. Snímky, na
nichž převažuje jarně svěží zelená barva,
rozjasňují šeď kamene a pohladí po duši
každého, kdo v tichu átria Špalíčku upíjí ze
šálku své oblíbené kávy.
"Fotografie vznikaly na jihu Moravy v
okolí Lanžhotu. To je má srdeční záležitost,
sem se rád vracím v každém ročním období. Pokud počasí dovolí, projíždím na
kole obtěžkán fotografickým nádobíčkem
tajemná zákoutí řeky Moravy, která tady
vytváří meandry a prosluněné lužní lesy.
Hladina slepých ramen je plná vzdušných
kořenů, starých tlejících kmenů a vodních
rostlin. To je pro fotografa a milovníka
přírody ráj," vyznává se ze svého okouzlení přírodou Luděk Mařák.
Detaily z přírody zachycené jeho fotoaparátem mohli milovníci fotografování vidět
už na jeho premiérové autorské výstavě
Kouzlo přírody v kině Metro začátkem letošního roku. Jako člen Spolku prostějovských fotografů se zúčastnil i společných
výstav v prostějovských galeriích - Salón
hanáckých fotografů, Sníh a led ve fotografiích, Mnoho podob krásy, ale také společné výstavy Česká krajina, jejíž vernisáž
byla v Praze v Ambitu kláštera Panny
Marie Sněžné, a které se zúčastnila z padesáti členů Svazu českých fotografů také trojice z Prostějova.
"Člověk je součástí přírody ať chce nebo
nechce. Já jsem cit k přírodě vstřebával do
svého nitra už jako capart a dnes je ticho a
klid někde daleko od civilizace neodmysli-

telnou součástí mého života. Útěky do lesa,
do hor, k vodě jsou tak časté, jak je to jen
možné. A vždycky s sebou beru nezbytného pomocníka, díky němuž si pokaždé
kousek přírody nesu s sebou domů v podobě snímků detailů stromů, kořenů, kamenů. Přenesu je na papír, plátno či jiný
materiál, abych se mohl kdykoliv na určité
místo vrátit," tvrdí zanícený fotograf.
Výstava je v Kavárně ve Špalíčku přístupná do 6. září a koná se za finanční spoluúčasti Města Prostějov.
-jp-

Díky snímkům se Luděk Mařák vrací na oblíbená místa v přírodě.

Region
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REGION
Vůně kouře připomene
120 let Moravské západní
Stoupající dým z komína parní
lokomotivy,
nezaměnitelný
hvizd parních píšťal, umouněné
tváře strojvedoucího a topiče,
staré dobré časy, kdy nádražácká uniforma budila patřičný
respekt a trasa budoucí železnice
také určovala budoucí rozvoj regionu. To všechno si můžeme
připomenout tuto sobotu. Moravská západní totiž slaví stodvacetiny.

burzy v roce 1873. MZD jak ji
známe dnes, tedy mohla vypadat
úplně jinak a putovat úplně jinudy,
ale historie to prostě zařídila právě
tak…
Jistě není bez zajímavosti, že část
akcií MZD v roce 1925 koupil
Tomáš Baťa a pojal také velkolepý
plán přestavby dráhy na magistrální trať, zkracující vzdálenost z
Prahy na Slovensko. Měla být součástí koridoru nahrazující spojení

Parní lokomotiva 433.002 nepojede po trati MZD poprvé. Do Chornic doveze historický vlak z Olomouce
Jenom aby byli v obraze ti, co
zrovna tápou a nejsou si jistí nebo
vůbec netuší. Moravskou západní
dráhou (MZD) byla od svého dokončení v roce 1989 označována
trať z Prostějova přes Chornice do
Třebovic v Čechách. Výročí jejího
zprovoznění bude možné si připomenout téměř na den přesně. Veřejná doprava byla po trati
zahájena 1. září 1889 a co by asi
mohlo zajímat nejen současné investory stavitele, s výstavbou trati
dlouhé 77 kilometrů se začalo
roku 1889 zjara, 24. srpna téhož
roku už byly práce dokončeny
včetně zatěžkávacích zkoušek
mostů a propustí, o dva dny později proběhla technicko-policejní
zkouška a pak už nic nebránilo k
zahájení provozu. Jenom pro úplnost dodejme, že současně s
hlavní tratí byly vybudovány také
odbočky z Kostelce n/H do Čelechovic n/H a Chornic do Velkých
Opatovic.
Dnešní podoba trati je také výsledkem dobového lobbingu, kdy koleje původně neměly vést přes
Kostelec, ale přes Plumlov, po dokončení železničního spojení z
Olomouce do Brna přes Prostějov
se objevilo několik návrhů pro pokračování z Prostějova na západ,
ty pro změnu zhatil pád vídeňské

Česká Třebová – Bohumín – Žilina. Se stavbou se dokonce už začalo v úseku Vizovice – Valašská
Polanka, pak si ale vzala hlavní
slovo 2. světová válka…
Zajímavých momentů z historie
této lokálky by se jistě našlo mnohem víc. Vrátíme se ale do současnosti, tedy do doby, kdy je trati 120
let, což samozřejmě zasluhuje patřičné připomenutí. A jak jinak, než
jízdou historických vlaků. V den
oslav vyjedou dva, jeden z Olomouce do Chornic (z Prostějova
odjezd v 10,40) a zpět vypravený
Krajským centrem osobní dopravy
Olomouc (KCOD), druhý pak na
okružní trati z České Třebové přes
Svitavy a Skalici n/S do Chornic a
dál pak přes Moravskou Třebovou
zpět do České Třebové, pro změnu
v režii Chornického železničního
klubu (CHŽK), který tuto jízdu zároveň spojuje s připomenutím 160
let provozu na trati Brno – Česká
Třebová. Oba historické vlaky se
setkají v Chornicích, které budou
centrem oslav a téměř současně
(14,25 směr Česká Třebová a
14,30 směr Prostějov) se vydají na
zpáteční cestu. Pokud tedy máte
chuť na trochu nostalgie nebo třeba
na nevšední výlet, vyjeďte si třeba
tuto sobotu 5. září parním vláčkem.
-MiH-

„Obdivuji studenty, co si všechno musí zapamatovat,“ usmívá se ředitel na penzi

PĚNČÍNŠTÍ HASIČI JEDOU NA REPUBLIKU! Hradišťan v Plumlově již 19. září

SBOHEM ZÁKLADCE NEDAL JENOM ON, ALE I HRDINOVÉ JEHO KNÍŽKY Úspěch, který Prostějovsko nezažilo celá desetiletí
Léta jsme se setkávali s Karlem
Foltinem nejen jako s principálem Ptenského dětského divadla
(PĎĎ), ale také coby ředitelem
ptenské základky. Ovšemže zatímco principálem je nadále,
pokud by se uděloval titul ‚emeritní ředitel školy‘, pak by byl
jeho čerstvým nositelem.
Ředitelování pověsil Karel Foltin
na hřebík a tak trochu symbolicky
se zlomovým životním okamžikem také oficiálně vstoupil do
školních učeben jakoby druhými
dveřmi. V nakladatelství Mladá
Fronta totiž vydává v edici Klukům nepřístupno něco pro holky
nazvané ‚Sbohem, základko!‘, a
jak už sám název napovídá, od
svého celoživotního řemesla nešel
nikam daleko. Že jde o jisté ‚zúročení‘ toho, co prožil za léta učitelování, je nabíledni a sám autor
nehodlá ani přesvědčovat, že je
tomu jinak. „Jsou to střípky z celého života, převážná většina příběhů se odehrála za osmatřicet let
mé kantořiny,“ říká Karel Foltin.
Samozřejmě ale nejde o nějakou
literaturu faktu, reálné příběhy byly
spíš inspirací pro potřebnou literární fabulaci, občas třeba i vytrženou z kontextu a nasměrovanou do
jiného děje, prostě jak už to tak při
psaní bývá. A jak přiznává, třeba tu
a tam se může stát některá postava
i povědomá, ten pocit ale člověk
přece občas mívá i v případě, kdy
se mu dostane do rukou knížka
úplně neznámého autora z úplně
neznámého prostředí…
Aby ovšem nedocházelo k nějaké
mýlce – kniha ‚Sbohem, základko!‘ nemá vůbec nic společného s Karlem Foltinem coby

Karla Foltina byste touto dobou potkali ve Ptení jen s velkým štěstím. Většinu času tráví na letním sídle nedaleko Suchdola se svojí ženou i psem Ferdou. Jeho knížka se na konci týdne už objevila v knihkupectvích.
čerstvým penzistou, i když tato
souhra okolností se nemusí zdát
vůbec nahodilá. „Je to příběh jednoho školního roku prožitý jednou
obyčejnou venkovskou puberťačkou,“ uvozuje autor děj knížky,
jejíž podtitul „radosti, starosti a
úlety jedné deváťačky“ mluví už
sám za sebe. „Příběh se odehrává
ve fiktivní vesnické škole, která
může být ptenská, stejně jako kterákoliv jiná. Myslím, že v porovnání s jinými knížkami v tomto

žánru je to pohodové a laskavé
čtení, do kterého jsem se snažil
také vložit spoustu humoru,“ charakterizuje Karel Foltin svoji ‚Základku‘ a také přiznává: „Je to také
trochu vyznání starým časům!“
Jedním dechem ale dodává, že nejspíš zůstane nepochopen u části
dívek, které se už ve dvanácti letech vrací nad ránem z diskoték,
jejich životní zkušenosti, ať už v
dobrém nebo ve zlém, jsou už
přece jenom o kousek dál. „Když

byl čas, tak jsem to zkoušel číst na
pokračování osmákům a deváťákům a docela pozorně poslouchali
a bavili se tím,“ nabízí svoji první
konfrontaci s potenciálními čtenáři, respektive čtenářkami…
Trable Františky, Fanči neboli
Fany samozřejmě koncem školního roku nekončí. Další osudy ale
přenechává autor na fantazii čtenářů. Chystá se Karel Foltin vstoupit do podobných vod i v
budoucnu? „Na této knížce jsem si

chtěl spíš vyzkoušet, jestli dokážu
napsat souvislý text i většího rozsahu. Pokud se znovu pustím do
další knížky, bude nejspíš o něčem
jiném,“ odpovídá na naši otázku.
Mimochodem – ‚Sbohem, základko!‘ není tak docela jeho prvotinou, záleží, z jakého úhlu
pohledu se na věc díváme. Už v
roce 1995 vyšla útlá knížečka příběhů na motivy pověstí a strašidelných historek ze Ptení a nejbližšího
okolí ‚Přece se nebudete bát‘,
rokem 1999 je pak datována prozaická podoba sedmi autorských
pohádek, které původně vznikly
pro jako scénáře pro PĎĎ. Knížka
se jmenovala ‚Pohádky pro děti a
děti našich dětí‘. V obou případech
byla vydavatelem Základní škola
Ptení. Poslední knížka Karla Foltina je odlišná jak svým charakterem, tak i tím, že vychází v
celoplošném nakladatelství, což se
samozřejmě také odráží v možnostech distribuce.
Neznamená to ale, že by to byl pro
Karla Foltina k důvod k nějakému
zpychnutí. V plánu má co nejdřív
dokončit další divadelní scénář pro
PĎĎ, o němž už teď s úsměvem
říká, že je to ještě větší ptákovina,
než všechny předchozí, a jako
správný penzista nemá vůbec na
nic čas! Nevynechá ale příležitost,
aby ‚omrkl‘, jak dělají tyátr jiní a
jinde, přitom slíbil, že určitě dá
vědět, až se bude blížit premiéra
divadla, jehož je stále principálem.
Rádi se necháme pozvat. „Obdivuji studenty, co si musí všechno
zapamatovat. Já jsem musel vzpomínat i na to, jak se jmenuje moje
knížka. Nejvyšší čas jít do penze,“
usmívá se.
-MiH-
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ŠUMPERK, PĚNČÍN - Na
první pohled malý zázrak, jinak
ale také úspěch, který si jednoznačně zaslouží. Hasičům z Pěnčína se povedlo to, čím se na
Prostějovsku může pochlubit asi
jen málokdo. Po vítězství v
okresní soutěži ovládli i krajské
kolo minulou sobotu v Šumperku a za tři týdny je čeká mistrovství republiky v Ústí nad
Labem.
Je to tak. Na podobný úspěch nečekali jenom Pěnčínští, ale i celé
Prostějovsko opravdu hodně
dlouho. „Aby se někdo z Prostějovska stal vítězem krajské soutěže
a jel na republiku, si nikdo nepamatuje minimálně třicet čtyřicet
let, pokud se to povedlo někdy
vůbec,“ říká organizační šéf týmu a
velitel SDH Pěnčín Viktor Kopečný. Hasiči z Pěnčína se dlouhodobě objevují v okresní špičce, s
účastí na krajských soutěžích mají
bohaté zkušenosti, tam však jejich
cesta vždy skončila. Nyní se jim
otevřela dál. „Pravidla umožňují
pro vyšší soutěž doplnit vítězné
družstvo o jednotlivce z regionu,
které ve vyšší soutěži reprezentují.
To znamená, že jsme mohli sáhnout po nejlepších z okresu tak,
abychom mohli postavit co možná
nejsilnější družstvo, což se povedlo,“ dodává.
Ačkoliv tedy pro kraj posílili družstvo Pěnčína tři další závodníci z
Domamyslic, po jednom pak z
Bousína a Žešova, přece jenom se
dá úspěch po zásluze připisovat
Pěnčínu, neboť si sami museli vybojovat postup z okresního kola,
organizačním vedením i přípravou
pro krajský přebor (tu na svých
bedrech nesli Jiří Jašek a Martin

Prostějovsko reprezentovali Pěnčínští také s děvčaty z Otaslavic. Titul krajského přeborníka důvodem k radosti
rozhodně je!
Bartoš) pak dovedli ‚okresní reprezentaci‘ k tomuto úspěchu.
„Podobně bychom chtěli ještě posílit tým i pro republiku jednotlivci
z kraje. Využití této možnosti se určitě osvědčilo a pro příští rok bychom chtěli systémem vzájemné
spolupráce sestavovat silná družstva od okresního kola. Místo řevnivosti a žabomyších válek mezi
sebou se dohodnout a postavit tým,
který by mohl úspěšně bojovat s
těmi nejlepšími,“ pokračuje Viktor
Kopečný. Nevylučuje, že pokud
by se takto postupovalo, nebylo by
Prostějovsko účastníkem podobných klání vůbec nahodilým.
Ví, co je čeká na republikovém

mistrovství? Podle V. Kopečného
neplánují nějakou společnou příprava také proto, že do ‚republikového‘ týmu jsou zařazeni
jednotlivci z celého kraje. „Štafety
může každý trénovat individuálně,
bude pak potřeba doladit jenom
předávky a podobně. Co se týče
útoku, na republice mají všichni
společné vybavení, přímo na místě
budeme mít možnost s ním chvilku
trénovat. Je to spíš taková sázka do
loterie,“ podotýká. Jak ještě Večerníku řekl, o případných šancích se
dá těžko spekulovat. Družstva,
která se do Ústí n/L probojovala,
jsou opravdu už tím nejlepším v
republice, rozdíly se budou pohy-

bovat v setinkách vteřin, bude záležet na detailech a také na štěstí.
„Účastní se vítězové krajských kol
a automaticky má účast zajištěnou
také loňský mistr. Pokud bychom
se umístili do 10. místa, určitě by
to byl velký úspěch,“ uvažuje o
možných ambicích.
Po úspěchu dívek z Otaslavic na
republikovém přeboru dorostu v
Třebíči (Jana Vyroubalová na výtečném 2. místo a Andrea Frgálová
na 23. místě) má tedy Prostějovsko
mezi hasiči další želízko v ohni na
republikové úrovni. Jak to všechno
dopadne, budeme určitě informovat bezprostředně po mistrovství.
-MiH-

Prázdninové dny se pomalu
chýlí ke svému konci. Odzvonilo
velkým divadelním a hudebním
festivalům a prostor dostanou
jednodenní víkendové akce.
Třetí zářijovou sobotu se nádvořím plumlovského zámku
rozvine vůně vína. Spolek Plumlovských nadšenců připravil na
19. září již pátý ročník Plumlovského vinobraní.
Milovníci vína budou moci ochutnat z více než třiceti vzorků tohoto
lahodného moku a na stáncích by
neměl chybět ani oblíbený burčák.
Degustátoři si budou moci ověřit
své chuťové pohárky v poznávání
druhů vína. Na své si ovšem přijdou také děti, pro které je připraveno množství soutěží s tématikou
vinobraní.
Velmi bohatý je letos program hudební a taneční části vinobraní.
Příchozí se můžou těšit na vystoupení souboru Klas z Kralic na
Hané, četné příznivce určitě nezklamou svým pásmem Veselé
kravičky, které vytáhnou několik
osvědčených kousků a přijdou i s
novým programem. K dobré pohodě zahraje skupina Létající
rabín nebo Silvie Forsyth se skupinou A.M.Úlet.

SOUTĚŽ
Soutěž Prostějovského Večerníku a Spolku Plumlovských nadšenců o
volné vstupenky na Plumlovské vinobraní se přehoupla do své druhé
poloviny. Ve hře je ale stále ještě šest lístků. Tři z vás mají šanci vyhrát
každý po dvou vstupenkách, tak neváhejte a zkuste své štěstí. Na minulou otázku se sešlo velké množství správných odpovědí, naprostá
většina z vás poznala, že se letos koná již pátý ročník Plumlovského vinobraní. Vylosován však může být jen jeden a tento týden se výhercem
stává Věra Brožová z Kralic na Hané. Výhru si prosím vyzvedněte
v redakci. Gratulujeme!
Dnešní otázka: Jak se jmenuje prostějovská kapela, která vystoupí
na Plumlovském vinobraní a věnuje se klezmeru? Své odpovědi
volejte na tel. číslo: 582 333 433, nebo zasílejte na e-mail: inzerce@vecernikpv.cz do pátku 4. 9. 2009.
Letošním vrcholem a tahákem
Plumlovského vinobraní je nejznámější moravská cimbálová
muzika Hradišťan (na snímku).
Toto originální seskupení, které
čerpá hlavně z folklóru, vzniklo
roku 1950 v Uherském Hradišti.
Od roku 1978 je primášem a
uměleckým vedoucím skladatel
a houslista Jiří Pavlica. Za jeho
vedení se folklorní soubor proměnil v alternativní hudební seskupení, které obsáhne oblouk
od lidové tradice až po oblast
soudobé hudby. Cimbálová muzika ve složení Jiří Pavlica, Alice
Holubová, David Burda, Milan

Malina, Michal Krystýnek,
Roman Gill a Dalibor Lesa přijede do Plumlova vůbec poprvé.
David Burda, jeden z členů kapely, k vystoupení Prostějovskému Večerníku prozradil: „Na
vystoupení se moc těšíme. Zazní
samozřejmě písně o víně, ale zahrajeme ukázky z posledních
desek. Pro děti zazpíváme několik písní z alba Studánko rubínko. Představíme posluchačům také skladby z projektu
Chvění a několik historických
ukázek. Možná se dostane i na
zahrání písně na přání diváků.„
-top-

Ptenské nádraží dostalo moderní tvář V Seloutkách odkryli pamětní desku slavnému rodákovi
Už na začátku července se začalo s přestavbou kolejiště nádraží ve Ptení (Ptenský Dvorek).
V různých etapách se práce nevyhnuly ani nutnému vyloučení
vlakové dopravy a nahrazení
spojů náhradními autobusy.
Jakou bude mít po dokončení
ptenské nádraží tvář? Na to
jsme se zeptali náměstka Stavební správy Olomouc Karla
Janků.
Kdo během prázdnin projížděl
tratí z Prostějova směrem na Konici, nemohl mu uniknout čilý
stavební ruch, který postupně
jinak klidné nádražíčko proměňoval do úplně nové podoby. Na
přelomu července a srpna to dokonce cestující pocítili i na vlastní
kůži, když nejprve v úseku Ptení
– Dzbel, následně pak na opačnou stranu ze Ptení do Kostelce
n/H museli přesedat na autobusy.
„V rámci stavby Rekonstrukce
kolejiště ve ŽST Ptení bude provedena rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v závislosti na
změně konfigurace kolejiště, vybudován místní radiový systém
pro bezdrátové dorozumění s di-

rigujícím dispečerem, upraven
rozhlas pro cestující, provedena
rekonstrukce
železničního
spodku a svršku rovněž v závislosti na změně konfigurace kolejiště, vybudováno nové ostrovní
nástupiště mezi kolejemi, provedeny úpravy osvětlení, přeložky
kabelů a vybudován elektrický
ohřev výměn, který usnadní přestavování výhybek v zimním období,“ popsal Karel Janků stručně
to, co přestavba ptenského nádraží obnáší.
Jak dál uvedl, popisované změny
jsou jednoznačně namířeny ke
zvýšení bezpečnosti železniční
dopravy. „Samozřejmě ano, a to
zejména náhradou takzvaného
sypaného nástupiště za nástupiště
ostrovní. Dále, a to vzhledem k
vlastníkům sousedních nemovitostí, dojde rekonstrukcí železničního svršku ke snížení hladiny
hluku provozu dráhy,“ objasnil
náměstek Stavební správy Olomouc.
Zároveň také připustil, že významným faktorem pro plánování rekonstrukce bylo také
plánované navýšení výroby a tím

také očekávaný vzrůst přeprav
Pily Ptení. „Souvislost zde jistě
byla, jinak by se stavba Rekonstrukce kolejiště ŽST Ptení nedostala do plánu investic Správy
železniční dopravní cesty, s.o.,

Ptenské nádraží v takové podobě by asi leckdo ani nepoznal. Zvýšený násep
nahradilo ostrovní nástupiště, změnila se i struktura celého kolejiště.
nebyla by zahájena příprava a následné realizace stavby,“ dodal.
Zda ale dojde ke kapacitnímu vy-

tížení v souvislosti se současným
útlumem provozu Pily Ptení, se
zatím nedá předjímat.
-MiH-

V Seloutkách za přítomnosti příbuzných, bývalých spolupracovníků, žáků, místních občanů a
dalších vzácných hostů odkryli v
blízkosti pomníku padlých pamětní desku věnovanou významnému jazykovědci Doc. PhDr.
Františku Kopečnému, DrSc.
Při této příležitosti byla na sále
obecního úřadu připravena výstavka, na které byla k vidění většina významných děl této
osobnosti, například Úvod do studia jazyka českého, Jazyk český a
slovenský, Základy české skladby,
Nářečí Určic a okolí, Slovesný vid
v češtině, Etymologický slovník
slovanských jazyků, Průvodce našimi jmény, Základní všeslovanská
slovní zásoba, Jména obcí a osad
prostějovského okresu, ale také
psací stroj, s jehož pomocí uvedená
díla vznikla, či jeho vojenská uniforma. Význam a dílo Františka
Kopečného všem přítomným ve
svých projevech připomněli nejstarší syn František, dále ředitel
prostějovského reálného gymnázia
Václav Kolář, emeritní profesor
Radoslav Večerka a také starosta

Seloutek Josef Soldán, z jehož úst
mimo jiné zaznělo: „František Kopečný spatřil světlo světa před 100
lety - 4. října 1909 v sousední obci
Určice. Do Seloutek se se svými
rodiči přestěhoval v roce 1910 a žil
zde 16 let. Pan Kopečný byl rodákem Určic, ale snad nám to nebude
mít nikdo za zlé, pokud jej za rodáka budeme pokládat i my zvlášť
proto, že on sám měl k naší obci
velmi vřelý vztah, prožil zde dětství, tedy nejhezčí léta života a později v dospělosti na naši obec rád
vzpomínal a často se sem vracel.„
A jak na první příchod do Seloutek
ve svých pamětech vzpomíná pan
Kopečný? „Nebylo mi ani rok,
když rodiče koupili doškovou chalupu v Seloutkách číslo 75 s jedinou obytnou místností. A do té mě
stařenka při stěhování ve vlňáku
přinesla. Není to k víře podobné,
ale mám dojem, že si na to pamatuji, totiž jen na to, jak jsem před
chaloupkou zařval, protože jsem se
píchl o špendlík, kterým byl vlňák
sepjat. A tak podle mé paměti
teprve Seloutky jsou mojí domovskou a jakoby rodnou obcí.„

Další kousek cenného mokřadu zachráněn!
Odkrytí pamětní desky provedl starosta Seloutek Josef Soldán s Františkem Kopečným mladším.
Z domku, ve kterém František Kopečný prožil své mládí, se bohužel
do současnosti nic nedochovalo. V
roce 1938 zde totiž vypukl požár,
při kterém domek včetně dvou přilehlých domů lehl popelem. Dnes
na tomto místě stojí novostavba,
která je ve vlastnictví Martina
Bábka, pouze číslo popisné 75 zůstalo původní.

Josef Soldán svůj projev zakončil
slovy: „Obec Seloutky je hrda na
to, že v ní žila tak významná osobnost, jakou pan František Kopečný
bezesporu byla a společně s vámi
věřím, že pamětní deska bude po
dlouhá léta připomínat jméno tohoto významného jazykovědce a
dobrého a skromného člověka.„
L. Kaprál

Smržická šlapka v novém kabátě

Už na tuto sobotu 5. září připravil Klub českých turistů
Smržice pro všechny příznivce
jízdy na kole další v pořadí už
11. ročník největší cykloturistické akce v regionu Smržická
šlapka.
Start a cíl budou tentokrát v
novém sportovním areálu za smržickým kulturním domem a nové
jsou také trasy, které pro účastníky pořadatelé připravili. Ty
budou na rozdíl od předchozích
ročníků směrovány do oblasti

Plumlovské přehrady a Drahanské vrchoviny. Majitelé horských
a trekových kol si mohou vybrat
trasu dlouhou 10, 25, 60 nebo dokonce 80 kilometrů, pro silničáře
potom pořadatelé připravili trasy
10, 30, 50 a 94 kilometrů dlouhé.
Ti nejnáročnější cyklisté pak
mohou se Smržickou šlapkou vyvrcholit dokonce až na Pradědu a
po návratu do Smržic budou mít v
nohách 176 kilometrů.
Na startu dostane každý účastník
plánek s popisem trasy a startovní

kartu na kontrolní razítka. V cíli
bude pak na všechny čekat diplom a bohaté občerstvení. Na
nejdelších trasách se bude opět
měřit čas a nejrychlejší z rychlých
dostane hezký pohár. Zkrátka nepřijde ani nejmladší a nejstarší
účastník akce. Přijeďte tedy do
Smržic vyzkoušet svoji fyzičku,
nebo se jen tak pohodově projet
po nových trasách Smržické
šlapky. Jejich podrobný rozpis
najdete na www.kctsmrzice.cz.
-bal-

Díky kampani Místo pro přírodu je zachráněn další kousek
cenného mokřadu na Prostějovsku. Český svaz ochránců přírody vykoupil dalšího půl
hektaru na Bělé nedaleko obce
Kladky.
Bělá se nachází v údolí stejnojmenného potoka asi 2,5 km jihozápadně
od
Kladek
v
nejsevernějším cípu Prostějovska.
Jde o ojediněle zachované mokřadní louky, které jsou domovem
velkého množství vzácných rostlin
a drobných živočichů. Na střední
Moravě již obdobnou lokalitu
nikde jinde nenajdete! Každého
jistě zaujmou zjara desítky růžově
kvetoucích orchidejí vstavačů májových, žlutých upolínů a petrklíčů
či červenofialových kuklíků potočních, na podzim pak fialové ocúny.
Čím je však Bělá unikátní jsou
méně nápadné rostliny – několik
velmi vzácných druhů ostřic.
Bělá je ohrožena hned nadvakrát.
Jedním rizikem je nedaleké, toho
času opuštěné rekreační středisko.
Při jeho výstavbě již bylo několik
podobných cenných luk zničeno.
V místě jedné je dnes vodní nádrž,
jiná byla proměněna na štěrkovou
plochu volejbalového hřiště. Případné obnovení činnosti někdy v
budoucnosti bude určitě spojeno s
dalším tlakem na jeho okolí, s dalším budováním hřišť, parkovišť,

rekreačních ploch… a louky v
sousedství se pro takovéhle využití
přímo nabízejí. Aby k tomu nedošlo, rozhodl se Český svaz
ochránců přírody v roce 2005 nejcennější části postupně vykoupit.
Druhým rizikem je nezájem současných majitelů o údržbu pozemků, které jim nepřinášejí žádný
prospěch, případně jejich vysoký
věk, který jim již fyzicky náročnou
péči o louky nedovoluje. Pokud
však louka není pravidelně kosená,
postupně na ní převládne několik
málo druhů vysokých trav a „bodláků„, začne zarůstat kopřivami,
křovinami… a spolu s malebným
místem zmizí i všechny ty vzácné
rostliny a živočichové, kterým poskytovala domov. Dobře je to vidět
právě na nově vykoupených pozemcích, které již několik let nikdo
nekosil. Zatím však ještě není
pozdě – stačí vzít do rukou kosy a

za pár let budou stejně krásné, jako
část vykoupená před čtyřmi roky.
V současné době Český svaz
ochránců přírody na Bělé vlastní
téměř 2,5 ha. Záchrana Bělé je
možná jen díky stovkám drobných
dárců, kteří pravidelně přispívají na
konto veřejné sbírky Místo pro přírodu, která letos vstoupila již do sedmého roku své existence. Za tu
dobu se podařilo vykoupit za účelem záchrany cenných lokalit či
návratu přírody na místa, kde ji
člověk v minulosti zbytečně zničil,
již více jak 67 ha pozemků na 18
lokalitách po celé republice. Řada
dalších míst však na naši pomoc
teprve čeká. I vy můžete pomoci příspěvkem
na
konto
9999922/0800. Bližší informaci o
kampani najdete na www.mistoproprirodu.cz.
Jan Moravec,
koordinátor kampaně
Místo pro přírodu
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sobotu vyražte
Školní rok začíná také v divadle - hraje se SBOROVNA Příští
na hodovou zábavu
Pavel Trávníček přijel osobně
pozvat prostějovské diváky na
představení SBOROVNA,
které odehraje Divadlo Pavla
Trávníčka v prostějovském
městském divadle ve středu 16.
září od 19 hodin. Stalo se tak na
promenádním koncertu Okrašlovacího spolku, jehož je oblíbený herec, zpěvák, režisér a
moderátor čestným členem.
" Za týden končí prázdniny a začíná nový školní rok. Komediální hra současného autora Jaromíra Břehového SBOROVNA

je tedy velice aktuální. A proto
chci srdečně pozvat všechny prostějovské milovníky divadla do
hlediště krásně zrekonstruovaného divadelního sálu Národního
domu na představení, které je ze
školního prostředí - odehrává se
ve sborovně. A protože je to komedie, určitě se budou všichni
bavit," vyslovil své pozvání Pavel Trávníček a přidal písničku,
kterou zazpíval spolu s Monikou
Fialkovou.
"Cílem autora je prostřednictvím
nás herců varovat slušné a vzdě-

Tradice hodových zábav v Prostějově se v letošním roce vrací!
V sobotu 12. září od 20.00 hodin rozezní hlavní sál Společenského domu v Komenského
ulici 6 rokenrolová hudba.
„V programu vystoupí přední
olomoucká bigbítová skupina
Chickens Revival a známá prostějovská kapela Ella-Rock hrající taneční rockovou muziku,“
uvedl Petr Hanzlík, jeden z pořadatelů akce. Součástí hodové
zábavy bude neodmyslitelná
tombola, do níž mimo jiné přispěje Palírna U zeleného stromu –
Starorežná Prostějov dárkovými
koši. „Chci využít této příležitosti a oslovit případné zájemce, kteří by přispěli do tomboly věcnými dary,“ požádal naším prostřednictvím Petr Hanzlík.

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 :
Kde se Pavel Trávníček seznámil se svojí současnou přítelkyní
Monikou ?
a / v pořadu Caruso show
b / v pořadu Rozjezdy pro hvězdy
c / v pořadu DO-RE-MI
Své odpovědi volejte jako vždy do redakce. Ze správných odpovědí
vylosujeme výherce volných vstupenek.
Výherce z minulého čísla: Jitka Němcová, Pujmanova ulice,
Prostějov a Jiří Malina, Západní ulice, Prostějov. Blahopřejeme!

Pavel Trávníček a Monika Fialková s mažoretkami na promenádním koncertu Okrašlovacího spolku.
lané lidi před stupiditou, drzostí a
mocí peněz. Ve školách se rozmáhá nešvar, kdy si studenti nahrávají své učitele do mobilních
telefonů a vznikají pak různé nepříjemné situace. Autor tento
problém postavil do komediální
roviny, ale určitě vede i k vážnému zamyšlení," doplnila slova
svého partnera Monika Fialková.

Na prostějovských divadelních
prknech se představí i další oblíbení herci Uršula Kluková, Luboš Xaver Veselý, Petra Jindrová, Kateřina Kornová a Hana Tunová.
SBOROVNA je letošní novinkou Divadla Pavla Trávníčka a
jako komedie se zařadí k předcházejícím úspěšným hrám,

které tvoří rozmanitý repertoár Létající snoubenky, Vysoká hra,
Hříčky se smrtí, Povečeříme v leže?, Vražedné dědictví aneb Bastardi, Vražda sexem či Zasněžená romance.
Garantem představení je Okrašlovací spolek města Prostějova
a mediálním partnerem Prostějovský Večerník.
-jp-

O hodech si můžete prohlédnout radnici
U příležitosti letošních Hanáckých slavností budou opět zpřístupněny prostory prostějovské
radnice. Prohlídka povede po
hlavním schodišti přes zasedací
místnost, pracovnu starosty a červený salonek do obřadní síně, kde
bude probíhat výklad, který bude
doplněn promítáním dokumentu

o historii radnice. "Tentokrát budou mít návštěvníci možnost vidět místnosti ve večerních hodinách. V sobotu budou prohlídky
až od 18 hodin. Navíc budou ještě
doplněny dalším překvapením,"
uvedla Jana Gáborová, tisková
mluvčí Městského úřadu v Prostějově.

V neděli potom bude první prohlídka začínat v 10 hodin, poslední pak bude v 17 hodin. Zájemci
se seřadí před hlavním vstupem a
vyčkají příchodu průvodkyně.
Prohlídky jsou zdarma, a tak jako
každým rokem je zajišťují pracovnice informační služby Městského úřadu Prostějov.
-mik-

Prohlídky prostějovské radnice
o hodovém víkendu

Sobota 12. 9.2009
18.00 hod; 19:00 hod; 20:00 hod; 21:00 hod.
Neděle 13.9. 2009
10:00 hod; 11:00 hod; 13:00 hod; 14:00 hod; 15:00 hod; 16:00
hod; 17:00 hod.

Zahradní slavnost u Cipíska zahájila nový školní rok
Téměř 130 dospělých a bezmála dvojnásobný počet dětí
se zúčastnil velké zahradní
slavnosti, kterou uspořádalo
MC Cipísek ve Dvořákově ulici v Prostějově u příležitosti
zahájení nového školního roku.
Provoz MC bude zahájen v
Dvořákově ulici i na sídlišti
Svobody v pondělí 31. srpna ve
všech prostorách. Už v pátek
však mohli všichni společně na
zahradě v Dvořákově ulici pootevřít okénko do nového školního roku.
"Zahradní slavnost se stala už
tak trošku tradicí, letos ji pořádáme již třetím rokem. Sejdou
se tady při hrách, soutěžení, malování a povídání všichni, kdo
naše mateřské centrum v průběhu celého roku navštěvují a pro
které se stalo nedílnou součástí
života," uvedla vedoucí Markéta Skládalová.
V MC ve Dvořákově ulici
proběhlo v době prázdnin velké
malování a úpravy prostor pro
děti a rodiče. Na jejich zkrášlení se pak sami rodiče podíleli a
pomáhali podle svých možností. Své výtvarné střívko zde při
malování obrázků na čerstvě
vylíčené zdi našla Michaela

Páleníková, šikovná maminka
Šimůnka a Kubíčka, kteří pravidelně MC navštěvují. Při malování našla nejen nového koníčka, ale možná i budoucí profesi.

Malí výtvarníci si pečlivě vybírali tu pravou barevnou křídu.
"Nejdřív jsem měla trošku
strach, přesto jsem si malování
chtěla zkusit. Pak jsem zjistila,
že mi to docela jde. Přihlásila

jsem se do kurzu malování portrétů a mám radost, že se mi podařilo kresbu tužkou docela dobře zvládnout, teď mě lákají

pastely," prozradila Michaela
Páleníková. Při rozhodování o
dalším uplatnění po mateřské
dovolená možná sehraje nový
koníček velkou roli.
MC Cipísek připravilo pro nový
školní rok celou řadu nových
programů nejen pro rodiče a děti, ale také například pro těhotné
maminky kurz předporodní přípravy a cvičení, pro maminky s
miminky cvičení po porodu,
cvičení s miminky nebo výživové a laktační poradenství,
kurzy baby masáží a další. Pokračovat budou vzdělávací programy pro rodiče, už od září se
rozjíždí výuka angličtiny pro rodiče s hlídáním dětí.
"Současně se bude připravovat
výstava fotografií na téma Rodina. Nejlepší vybrané fotografie
pak budou vystaveny u příležitosti očekávané návštěvy Jiřiny
Prekopové, která je kmotrou
mateřského centra již deset let,"
doplnila vyčerpávající informace Markéta Skládalová.
Rodiče s dětmi čeká mnoho zajímavých společných akcí - setkání dvojčat, burza oblečení a
obuvi a také avizovaná přednáška Jiřiny Prekopové, která se
uskuteční v Národním domě 20.
října.
-jp-

Zájemci nechť se obrací na naši
redakci, kde získají kontakt na
pořadatele.
Přijďte se na prostějovské hody
odreagovat tancem a dobrou muzikou. Se společenským oděvem
si starosti nedělejte, hodová bude
tou pravou neformální zábavou.
-red-

SOUTĚŽ O VSTUPENKY
Pro zájemce máme připraveny
vstupenky, které do soutěže
věnovali pořadatelé. Stačí do
pátku 4. září 10.00 hodin odpovědět správně na soutěžní
otázku a mít štěstí při losování. Z
kterého města přijede skupina
Chickens Revival? Odpovědi
zasílejte na známé kontakty naší
redakce, výherce přineseme v
příštím čísle.

Kultura & zábava

31. srpna 2009

* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Club Zátiší, Lidická 28, PV. Pá
+ so DISCO 80“ – 90“. Vstup
free. Otevřeno + udírna po – ne od
16.00 hod. www.clubzatisi.cz
Okresní organizace ČASCH
Prostějov, Základní organizace
č. 1 Prostějov pořádají 12. – 13.
září 2009 HANÁCKOU VÝSTAVU
DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA v novém areálu
Plumlovská ul. č. 50, PV. Otevřeno: sobota: 8.00 – 18.00 hod., neděle 8.00 – 16.00 hod.
Kosmetička MARKÉTA ŽUPKOVÁ – VLÁČILOVÁ, oznamuje zahájení činnosti ve studiu
VIZÁŽ (areál Haná). Tel.: 777
899 494.
Program MC Cipísek
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 pod-

zim 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.
602 364 874, 602 364 868.
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
skupiny 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.
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.

KUPÓN č. 35
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

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
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.
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.
Kosmetička
JOLANTA ČERNÁ,
oznamuje svým klientkám,
že od 1.9.2009 působí
na nové adrese:
Studio Visage – Jafra cosmetics,
Karla Svolinského 11
(u nové nemocnice) Prostějov.
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.

TS EXTREME pořádá zápis pro
tanečníky od 14 let v disciplínách
disco dance a street dance. Za
2x2hod. tréninku pouhých 1000
Kč/rok. Kontakt: 737 830 404,
extreme.dancers@centrum.cz
TANEČNÍ MEGA PÁRTY
SE BLÍŽÍ !!!
Již tuhle sobotu vypukne největší
ZUMBA párty letošní sezóny.
Přijďte tančit v latinsko-amerických rytmech od 20.00 do 02.00
do rockového klubu Apollo 13!
Vstupné: 70 Kč.
ZÁPIS DĚTÍ do tanečních a
sportovních kroužků denně od
9-12hod. a od 15-20hod. ve FIT
KLUBU LINIE na Újezdě 3.
Děti od 3 do 16 let se mohou zapsat na aerobik, zumbu, street
dance, břišní tance, funky a hip
hop, MTV dance, pohybové hry,
karate, florbal, sportovky a gymnastiku. Info: 608 881 704.

du a smysl pro legraci
Co Vás čeká: netradiční sportovně-zábavné disciplíny a aktivity (např. hod gumákem na cíl,
plavání na souši a jiné)
Hudební doprovod p. Petr Petřík.
Občerstvení zajištěno. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ. V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ
BUDE AKCE PŘELOŽENA.
Kontakt: ing. Jitka Staneková
(tel: 776-124127, e-mail: LEPSIKOSTELEC@SEZNAM.CZ)
ŽENY A BONSAJE
- podzimní výstava na nádvoří
zámku v Brodku u Prostějova ve
dnech 11.- 13.9.2009, od 9 - 16
hod. Poradenská služba, ukázky
tvarování. Srdečně zveme.

ZÁPIS - Atelier modrý Anděl,
Partyzánská 14, PV, - výtvarka,
keramika, příprava na talentovky
- děti i dospělí se koná ve dnech
15. - 18.9.2009 od 14 -17hodin.
www.ateliermodryandel.wz.cz
Občanské sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. ve spoluprácí s FC
Kostelec na Hané a TJ Sokol
Kostelec na Hané pořádají BAREVNOU NEDĚLI – ODPOLEDNE NETRADIČNÍCH
SOUTĚŽÍ PRO CELOU RODINU.
Kdy: neděle 6. září 2009 ve
14:00 hod
Kde: areál fotbalového hřiště FC
Kostelec na Hané
Co sebou: deku na sezení
(případnou masáž jednotlivých
členů rodinných družstev), děti
oblečte do červeného nebo
modrého oblečení, veselou nála-

Kino Metro 70
Pondělí 31. srpna:
17.30 Pokoj v duši
Slovenské drama
20.00 Andělé a démoni
Americký thriller
Úterý 1. září:
17.30 Pokoj v duši
20.00 Andělé a démoni
Středa 2. září:
17.30 Pokoj v duši
20.00 Andělé a démoni
Čtvrtek 3. září:
17.00 Harry Potter a Princ dvojí krve
Americký dobrodružný rodinný film
20.00 Bruno
Americká komedie
Pátek 4. září:
14.00 Harry Potter a Princ dvojí krve
17.00 Harry Potter a Princ dvojí krve
20.00 Bruno
Sobota 5. září:
14.00 Harry Potter a Princ dvojí krve
17.00 Harry Potter a Princ dvojí krve
20.00 Bruno
22.15 Bruno
Neděle 6. září:
14.00 Harry Potter a Princ dvojí krve
17.00 Harry Potter a Princ dvojí krve
20.00 Bruno
Kinokavárna
DUHA DUHA
Kinokavárna

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Správná odpověď z č. 33: Na snímku je Vápenice č. 33. Vylosovaným výhercem se stává Věra Hudečková, Polišenského 3, Prostějov. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 8. září 2009, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí
14.září 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV,
WOLKEROVA 37.

Přezůvky
do školy
nakoupíte
u nás!
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Kožené od 395,-

Obec: Vícov
Dne: 14.9.2009 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast: horní část obce Vícov od č. 179 po
č. 127, od č. 170 po č. 183 a 163.
Od č.176 po č.168 až 158. od č.
105 po č. 17, od č. 108 po č.28
dále celá ulice od č.89 po č. 140,
od č. 170 po č.158, všechny novostavby na býv. hřišti, jednostranně domy s č. 149 -116, výkrmna Vícov.
Obce: Krakovec, Laškov,
Kandie, Dvorek, Pěnčín.
Dne: 14.9.2009 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: celé
obce včetně podnikatelských
subjektů: Krakovec, Laškov,
vč. areálu ZD, Kandie, Dvorek,
Pěnčín vč. areálu ZD.
Obec: Prostějov
Dne: 16.9.2009 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: část
ul. Bulharská od č. 30 po č. 40 a
část ul. Dr. J. Horáka s č. 18 a č.
20.
Obec: Vrahovice
Dne: 18.9.2009 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: část
ul. kpt. J. Nálepky od č. 60, 61
po č. 63, 68, celá ul. J. Rokycany a celá ul. Zátiší mimo č. 5 a
7. E.ON Česká republika, s.r.o.

Pátek 4. září:
17.00 Andělé a démoni
Americký thriller
20.00 Andělé a démoni
Sobota 5. září:
17.30 Andělé a démoni
20.00 Andělé a démoni
Apollo
13
Apollo
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Pátek 4. září:
21.00 SRSCool pres. HOUSE
BEATZ vol.2
Sobota 5. září:
20.00 ZUMBA PÁRTY
Simetrix
Simetrix
Cuba Libre víkend:
Pátek 4. září:
DJ Otto Šabart
Sobota 5. září:
DJ Martin Čapka
Mystic
musicmusic
club
Mystic
club
Svozy a rozvozy až k vám. Dívky a
ženy do 23.00 hodiny vstup zdarma
Pátek 4. září:
Ella Rock Live + Disco Feeling
Ella Rock živě na zahrádce, uvnitř
párty DJ Desperada – Mlýnice Jeseník
Sobota 5. září:
Summer Party III
Třetí pokračování tradiční Dance
Party, DJ Michal Hořava

Berani - 21.3.-20.4. Nebudete se mít s kým hádat a to vám zřejmě
bude dost vadit. Máte hodně hašteřivou povahu a bohužel vždy
chcete mít poslední slovo. Budete si muset ale zvyknout na zdatné
soupeře.
Býci - 21.4.-21.5. Lidé okolo vás začnou pochybovat o vašich
schopnostech, což může být do jisté míry nebezpečné. Zakládáte si
totiž na tom, že všechno víte a znáte. Zkuste být chvíli skromnější.
Blíženci - 22.5.-21.6. Ve vašem případě se vyplatí tento týden trochu riskovat, přestože výsledek nebude vždy zaručen. Jenomže pro
nejbližší dny vám hvězdy předpovídají neuvěřitelné štěstí.
Raci - 22.6.-22.7. Nespoléhejte se pouze na vlastní síly. Nebude to
vůbec žádná ostuda, když ve složitých chvílích požádáte někoho o
pomoc. A okolo vás je spousta lidí, kteří vám rádi vyhoví.
Lvi - 23.7.-23.8. Největší radost vám tento týden udělá nečekané
povýšení v zaměstnání, takže i vaše peněženka se může těšit na
větší profit. Nesmíte ale hned v úvodu týdne zklamat důvěřivého
šéfa.
Panny - 24.8.-23.9. Nechoďte sami po ulici, hrozí vám tady reálné
nebezpečí. Naproti tomu přítomnost v rodinném kruhu budete úplně v klidu a navíc si tu užijete spoustu srandy. A partner to jistě také
uvítá.
Váhy - 24.9.-23.10. Docela dobře si budete rozumět s nadřízenými,
ovšem vaši kolegové vám to budou mít za zlé. Na ně ale nedejte,
budujte si kariéru podle svého. Už zanedlouho poznáte výsledky.
Štíři - 24.10.-22.11. Máte plnou hlavu toho, zda neopustit současného partnera a poohlédnout se po někom jiném. Jenomže toto
bychom vám nedoporučovali, neboť nyní máte jiné starosti než seznamování.
Střelci - 23.11.-21.12. Po dovolené se vám za nic na světě nechce do
práce, ovšem tento odpor musíte překonat. Zvláště když vás v zaměstnání čekají samí krásí a vlídní lidé. A stejně pracovití jako vy!
Kozorohové - 22.12.-20.1. V současnosti se nemáte čeho bát, nehrozí vám finanční kolaps ani ztráta práce či důležitého obchodu.
Možná byste si ale měli dát větší pozor na lidi, kteří se vydávají za
přátele.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Nerozčilujte se, nehádejte se a sami nevyhledávejte žádné komplikace. Koneckonců nemusíte v tomto týdnu ani příliš chodit do práce, vždyť ta vám neuteče. Věnujte se rodině.
Ryby - 20.2.-20.3. Může se stát, že potkáte hodně zajímavého
člověka, do kterého se rázem zamilujete. Má to ale jeden háček, oba
jste v současnosti zadaní. Čeká vás tak důležité rozhodování.
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Chvíle pravdy ZRUŠENA
„U nás oblek za dva tisíce nekoupíte,“ říká René Volek Dagmar
Havlová onemocněla
Zatímco se v Brně konal módní veletrh Styl & Kabo, tak
jsem v prostějovské prodejně
RV FASHION STYLE s.r.o.,
která sídlí na Plumlovské ulici,
mluvil s majitelem této firmy,
René Volkem. RV FASHION
STYLE je novou značkou
pánských obleků, na trh byla
uvedena letos. Firma vznikla v
loňském roce. Vzhledem k tomu, že značka RV FASHION
STYLE má své kořeny v Prostějově, rozhodli jsme se vám ji Obleky u nás stojí od 6990 Kč.
v následujícím rozhovoru Neluxusnější manažerský oblek,
krátce představit.
který prodáváme, je za 10990
Kč. Tento oblek je s vestou. V
Pane řediteli, teď, když spolu nabídce nechybí ani doplňky - a
mluvíme, se v Brně koná mód- to například košile, kravaty, poní veletrh. Proč se ho neúčast- nožky, boty, svetry, trička a miníte?
kiny.“
„Myslím si, že účast na tomto Blíží se plesová sezona a jak v
veletrhu by pro společnost RV
FASHION STYLE zatím neměla odpovídající efekt, protože se
teď nezaměřujeme na dodávky
oděvů dalším obchodníkům, ale
na přímý prodej konečným
zákazníkům. Proto byla v červenci otevřena nová prodejna
značkových pánských obleků na
Plumlovské ulici. Těší mě, že v
mém obchodě nakupují nejen
lidé z Prostějovska a okolních
okresů, ale do prostějovského
obchodu si pro obleky jezdí i
manažeři a politici z různých
míst republiky, kteří oceňují vysokou kvalitu obleků značky
RV FASHION STYLE. To o něčem vypovídá - kdyby nebyli
spokojeni, nevážili by do Prostějova dlouhou cestu.“
Když mluvíte o vysoké kvalitě,
napadá mě otázka, zda jsou
vysoké i ceny?
„Je pravdou, že u nás oblek za
dva tisíce nekoupíte. Nicméně
kdo chce kvalitní oblek, který je
navíc ušit v limitované kolekci,
tak si u nás jistě vybere. Uvedu
jako příklad několik konkrétních
cen: například tmavě modré separátní casual sako značky RV
FASHION STYLE, které je ze
stoprocentní vlny, stojí 3990 Kč.

Tolik očekávané a předem vyprodané divadelní představení Chvíle pravdy se v sobotu v
prostějovském divadle neuskutečnilo. Důvodem zrušení
byla nemoc představitelky
hlavní role.
"Kvůli náhlému onemocnění
Dagmar Havlové - Veškrnové
jsme, bohužel, byli nuceni zrušit
sobotní představení Studia DVA
Praha s názvem CHVÍLE
PRAVDY s Dagmar Havlovou a
Petrem Kostkou. V současnosti
jednáme o náhradním termínu

prodejně vidím, mužům rozhodně máte co nabídnout…
„Plesová sezona se skutečně
blíží a věřím, že každý muž, který chce zaujmout nejen svým
tancem, ale i oblekem, který má
na sobě, tak si u nás jistě vybere
a jsem přesvědčen, že bude stoprocentně spokojen. Nabízíme

tohoto představení. Omlouváme
se všem za nečekané komplikace," uvedla Eva Zelená z Městského divadla v Prostějově. A
jak jsme se dále dozvěděli, ti,
kdož si již vstupenky zakoupili,
by o očekávané představení neměli přijít. "Vstupenky zůstávají
v platnosti, případně je lze vrátit
v divadelní pokladně v provozní
době předprodejního střediska,
to znamená v pondělí až čtvrtek
od 11.00 do 17.30 hodin, či v
pátek od 11.00 do 16.00 hodin,"
dodala Eva Zelená.
-mik-

Prázdniny končí, škola začíná

Městská knihovna Prostějov
připravila pro studenty širokou
nabídku doporučené četby a
učebnic. V katalogu knihovny
na
webových
stránkách
http://knihovna.prostejov.cz/ si
můžete vyhledat, co všechno je
vám k dispozici. Nebo stačí zajít k nám na Skálovo náměstí 6
a přímo si vybrat.

Tváří značky RV FASHION STYLE se stal herec Lumír Olšovský
skutečně tu nejvyšší kvalitu.
Máme i smokingy.“
Tváří Vaší značky se stal herec
Lumír Olšovský, který je
znám například z televizního
seriálu Ošklivka Katka,
v němž ztvárnil roli módního
návrháře Huga „Pipinky“
Wagnera. Proč jste si vybrali
právě jeho?
„Mám pocit, že značka RV FASHION STYLE a herec Lumír
Olšovský mají velkého společného jmenovatele, kterým je
vzestup. Lumír Olšovský je vynikající herec. Je znám nejen z
divadelních scén, ale i z televize.

Lumír Olšovský byl dvakrát nominován na Cenu Thálie za mimořádný jevištní výkon v oblasti opereta-muzikál, z toho jednou Cenu Thálie získal. Tváří
značky RV FASHION STYLE
je od června 2009. Osobně jsem
moc rád, že naši nabídku přijal.“
A co byste závěrem vzkázal
čtenářům?
„Srdečně bych všechny moc rád
pozval do naší nové prodejny na
Plumlovské ulici v Prostějově.
Podrobnější informace o našem
sortimentu jsou na internetových stránkách www.renevolek.
cz.“
Petr Neckař -in-

Ještě bychom vám rádi připomněli naši akci „Tvořte s námi
fond knihovny„. I vy se tak můžete podílet na tvorbě knižního
fondu. Návrhy, které nám pošlete pomocí formuláře nebo
odevzdáte přímo v knihovně, se
určitě budeme zabývat a podle
našich možností jim vyhovíme.
-ap-

Blíží se konec soutěže
Focení s knihovnou

Vytvořte zajímavé, pěkné, veselé, vtipné, překvapivé…. fotografie naší knihovny, knih,
čtenářů apod. a zúčastněte se
celostátní fotografické soutěže Knihovna mého srdce.
Obracíme se na Vás, milí čtenáři (i nečtenáři) naší knihovny,
a vyhlašujeme lokální kolo fotosoutěže s názvem Focení s
knihovnou. Chceme spolu s
účastníky soutěže hledat často
skrytou krásu knihoven. Vaše
fotografie (i s krátkým komentářem) na téma „Knihovna mého srdce„ a „Čtení mého srdce„

můžete zasílat na adresu focenisknihovnou@email.cz do 9.
září 2009. Nejlepší fotografie
vystavíme v naší knihovně a pět
z nich zašleme do celostátního
kola, aby reprezentovaly naše
město.
Nejúspěšnější snímky budou
vyhodnoceny v říjnu tohoto roku v rámci akce "TÝDEN KNIHOVEN 2009".
Záštitu nad celostátní fotosoutěží převzal fotograf Jan Šibík.
Garantem lokálního kola je prostějovský fotograf Bohuslav
Pacholík.
-ap-

06:05
- Teleshopping
06:35- Tutenstein II (12)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:25- Párty s kuchařem
07:55- Deník zasloužilé matky
08:20- Chůva k pohledání I (1)
08:50- M*A*S*H (175)
09:15- M*A*S*H (176)
09:40- Policie - New York IX
10:30- Případ pro Sam IV (14)
11:20- To je vražda, napsala X
12:15- Drzá Jordan V (6)
13:05- Deník zasloužilé
matky IV (19)
13:35- Sabrina mladá čarodějnice VII
14:00- Čarodějky V (15)
14:55- Chirurgové III (10)
15:45- Julie Lescautová I (1)
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání I (2)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- Jak se staví sen
22:20- Myšlenky
zločince II (12)
23:15- Closer III (10)
00:05- Wolffův revír II (1)
01:00- Volejte Věštce
02:45- Výklad snů
03:40- Medicopter 117 IV (12)
04:30- Autosalon
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05.00 - Rodinné
křižovatky
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Kultura.cz
10.50 - Kultura.cz
11.15 - Čétéčko
11.45 - AZ-kvíz
12.05 - Ondřejova
filmová škola
12.20 - Herci Jiřího Hubače
12.50 - Úsměvy
05:59
Valérie Zawadské
Snídaně
13.30 - Případy
s Novou
detektiva Packala
08:35 Směr jih (14)
13.55 - Anakonda (1/8)
09:30 Tohle u nás neděláme
14.10 - Pirátské rádio
11:05 Tescoma s chutí
15.40 - Tichomořské hlubiny
11:15 Nová cestománie
16.30 - Šumná Ostrava
11:45 Návrat komisaře Rexe IX
17.00 - SK Sigma Olomouc 12:45 Ženatý se závazky (178)
AC Sparta Praha
13:15 Walker Texas Ranger III
19.45 - Zprávy v českém
14:10 Odložené případy (1)
znakovém jazyce
15:05 Superman II (2)
20.00 - Století létání
16:05 Zákon a pořádek:
20.55 - Neznámí hrdinové
Zločinné úmysly II (10) 21.25 - Krásný ztráty
17:00 Odpolední Televizní
21.55 - Deník Alana Clarka
noviny
22.30 - Události, komentáře
Sportovní noviny
23.10 - Q
Odpolední Počasí
23.40 - Drsňák
17:35 Kriminálka
01.15 - Čtenářský deník...
Las Vegas III (8)
01.30 - Česko jedna báseň:
18:25 Ulice (1391, 1392)
01.40 - Poklady světa
19:30 Televizní noviny
01.55 - Dálnice v mých žilách
Sportovní noviny
02.45 - Československý
Počasí
filmový týdeník
20:00 Na vlastní nebezpečí
03.00 - Sejdeme
21:55 Námořní vyše
se v Eurocampu
třovací služba IV (8)
03.55 - Na vlně první
22:50 Zločiny z vášně
republiky (6/7)
00:25 Bujné fantazie (1)
04.15 - Naivní cesty
naivního malíře
00:50 Novashopping
04.30 - Porazily jsme
01:15 Zvěrokruh II (10)
Hitlera aji Stalina
02:00 Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Svět Elmo
09.00 - Srpnová neděle
10.20 - Film o filmu Veni,
vidi, vici
10.35 - Vínko, vínečko...
11.00 - K ekvádorským
sopkám
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Osudy hvězd
13.50 - Praštěná holka I
14.35 - Doktorka Quinnová III
15.20 - Klíče
15.50 - Věříš si?
16.15 - Záhady Toma Wizarda
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Vyprávěj... (1)
21.00 - Na cestě
po Reykjavíku
21.30 - Reportéři ČT
22.15 - Tajné akce StB (25/40)
22.30 - Tři dny Kondora
00.25 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.30 - Politické spektrum
01.00 - Sex ve městě V (4/8)
01.30 - Praštěná holka I
02.15 - Události v regionech
Brno
02.40 - Události v regionech
Ostrava
03.05 - Regiony ČT24
03.55 - Týden v regionech
Brno
04.20 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí

Støeda

22:00
22:55
00:45
01:30
01:50
02:15
03:20
04:05
05:00

20:00

17:35
18:25
19:30

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

05:59
Snídaně
s Novou
Směr jih (16)
Nenechám tě odejít
Tescoma s chutí
Návrat komisaře Rexe
Ženatý se závazky
Walker Texas Ranger
Odložené případy (3)
Superman II (4)
Zákon a pořádek:
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka Las Vegas
Ulice (1395, 1396)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Marečku, podejte
mi pero!
Máma XXXL
Špinavej Joe
Kriminálka New York
Novashopping
112
Áčko
Ruská ruleta
DO-RE-MI
Novashopping

05.00 - Chalupa
je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Grandsupertingltangl
09.25 - Manéž Bolka Polívky
10.55 - Poslední adresa
neznámá
11.45 - Chvíle pro písničku
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Praštěná holka I
14.15 - Doktorka Quinnová III
15.05 - Film o filmu Lištičky
15.20 - Byl jednou jeden
objevitel (1/26)
15.45 - Nová dobrodružství
Černého Bleska
16.10 - Julie běží maraton
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Pod pokličkou
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.58 - Sportka a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
20.55 - Neobyčejné životy
21.55 - Na stopě
05.00 - Objektiv
22.20 - Losování Sportky
05.30 - Správy STV
a Šance
05.59 - Dobré ráno 22.30 - Reportéři (8/8)
08.30 - Panorama
23.30 - Losování Šťastných
09.10 - Kosmopolis
deset a Šance milion
09.40 - Mýty a fakta historie
23.35 - Já z toho budu mít smrt
10.30 - Lodě nejen po italsku
00.45 - Praštěná
10.50 - Zatopené osudy
holka I (15,16/18)
01.30 - Události v regionech
11.10 - Mezi námi zvířaty
01.55 - Události v regionech
11.45 - AZ-kvíz
Brno
12.10 - Kluci v akci
02.20 - Události v regionech
12.35 - Černé ovce
Ostrava
12.50 - Obyčejná koňská historie
02.45 - Sabotáž
13.20 - Teď vedou
03.10 - Tajné akce StB (25/40)
13.25 - Děti kreslí písničky
03.25 - Regiony ČT24
13.30 - To musíš vidět
03.50 - Kultura v regionech
13.35 - Animované písničky
04.15 - Mauritius
13.40 - Rybářská školička
Perla Indického
13.45 - Animované písničky
oceánu

06:05
- Teleshopping
06:35- Tutenstein II (13)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Deník zasloužilé matky
08:15- Chůva k pohledání I (2)
08:45- M*A*S*H (177)
09:15- Policie - New York IX
10:05- Případ pro Sam IV (15)
11:00- To je vražda, napsala X
12:00- Drzá Jordan V (7)
12:55- Deník zasloužilé matky
13:25- Sabrina 13:55- Čarodějky V (16)
14:50- Chirurgové III (11)
15:45- Julie Lescautová I (2)
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání I (3)
20:00- Velmi křehké vztahy IV
21:20- Podzim lásky
23:10- Closer III (11)
00:05- Wolffův revír II (2)
01:00- Volejte Věštce
02:50- Výklad snů
03:45- Medicopter 117 IV (13)
04:35- Svět 2009
05:00- Trní
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13.50 - Křišťálek meč
15.00 - Návštěva v ZOO
15.10 - Fokus ČT24
05:00
15.35 - Vltava v obrazech
Novashopping 15.55 - Svět zázraků: Pashmina
05:59 Snídaně s Novou
16.15 - Degas
08:35 Směr jih (15)
17.05 - Služby v
09:30 Hotel snů: Thajsko
17.20 - Skoro jasno (1/13)
11:15 Tescoma s chutí
17.40 - M ČR družstev v atletice
11:30 Návrat komisaře Rexe
18.00 - Tel. klub neslyšících
12:30 Ženatý se závazky (179) 18.30 - Babylon
13:05 Walker Texas Ranger III 18.55 - Zprávy v českém
14:05 Odložené případy (2)
znakovém jazyce
15:05 Superman II (3)
19.05 -Angličtina - Extra (12/30)
16:05 Zákon a pořádek
19.30 - Tajemství skrytá v ulitách
Zločinné úmysly II (11) 20.00 - Francouzská revoluce
17:00 Odpolední Televizní
21.30 - Otázky Václava
noviny
Moravce Speciál
Sportovní noviny
23.05 - Báječná léta bez opony
23.25 - Echo
Odpolední Počasí
17:35 Kriminálka Las Vegas III 23.30 - Musicblok
00.00 - Ženský hlas
18:25 Ulice (1393, 1394)
00.25 - Město mého srdce
19:30 Televizní noviny
01.00 - Mezinárodní hudební
Sportovní noviny
festival
Počasí
01.25 - Zámek Český Krumlov
20:00 Ordinace v růžové
01.40 - Alchymie času
zahradě 2 (125)
01.55 - Egon Schiele
21:25 Kriminálka Miami VI
02.25 - Století létání
22:20 112
03.20 - Náš venkov
22:55 Tenkrát v Mexiku
03.40 - Sváteční slovo
00:50 Kriminálka New York
03.45 - Cesty víry
01:40 Novashopping
04.05 - Křesťanský magazín
02:00 Rady ptáka Loskutáka
04.20 - Exit 316
02:45 Ruská ruleta
04.35 - Géniové, blázni
04:05 DO-RE-MI
a pábitelé
04:55 Novashopping

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události v
regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Ktosi je za dverami
09.50 - Am a Ea
11.00 - Kavárnička dříve
narozených
11.50 - Krásy evropského
pobřeží
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Praštěná holka I
14.15 - Doktorka Quinnová III
15.00 - Tip a Tap (1,2/26)
15.15 - Případy detektiva
Packala
15.45 - Věda je zábava III
16.10 - Pomáhejme si
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Hon na císařské křižníky
20.55 - Všechnopárty
21.45 - Krotitelé dluhů (13/28)
22.15 - Místo činu
23.50 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.55 - Vltava v obrazech
00.15 - Praštěná holka I
00.55 - Poklady světa
01.10 - Podzemní Čechy II
01.40 - Události v regionech
02.05 - Události v regionech
Brno
02.30 - Události v regionech
Ostrava
02.55 - Regiony ČT24
03.20 - Zajímavosti z regionů
03.45 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.10 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.35 - Kronberg
křižovatka dějin

Úterý

05.00 - Auto Moto
Revue
05.30 - Správy
STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Babylon
09.35 - Po stopách
09.50 - Degas
10.45 - Svět zázraků
11.05 - Postřehy odjinud
11.25 - AZ-kvíz
11.50 - Chalupa je hra
12.15 - Černé ovce
12.30 - Reportéři ČT
13.10 - Věříš si?
13.35 - Záhady Toma Wizarda
13.50 - Věda je zábava III
14.15 - Pomáhejme si
14.30 - Joža Uprka
15.10 - 11. září (1/2)
16.00 - Deset století
architektury
16.15 - Utajená řeč peněz
16.35 - Zoom
16.50 - Znáte je dobře?
17.05 - Diagnóza
17.20 - PORT
17.50 - Přidej se
18.05 - Nedej se
18.25 - Hledám práci
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Redaktion D (3/13)
19.20 - The Lost Secret (3/11)
19.30 - Pětka v Pomeranči
20.00 - Ta naše povaha česká
20.30 - Pochod milionů (1/2)
22.00 - Barmští vězni
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Válkou se to vyřeší
00.05 - Nevěsta byla v černém
01.50 - Ozvěny Smetanovy
Litomyšle 2009 (2/2)
02.15 - Q
02.45 - POP ART
03.20 - Zoom
03.35 - Deset století
03.50 - Ženy na přelomu
tisíciletí
04.40 - B. Smetana:
Česká píseň

06:05
- Teleshopping
06:35- Moby Dick
a mocný Mightor (1)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Deník zasloužilé matky
08:15- Chůva k pohledání I (3)
08:45- M*A*S*H (178)
09:15- Policie - New York IX
10:05- Případ pro Sam IV (16)
11:00- To je vražda, napsala X
12:00- Drzá Jordan V (8)
12:55- Deník zasloužilé matky
13:25- Sabrina mladá čarodějnice IV
13:55- Čarodějky V (17)
14:50- Chirurgové III (12)
15:45- Julie Lescautová I (3)
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání I (4)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- TOP STAR magazín
22:30- Sběratelé kostí II (21)
23:25- Žralok II (1)
00:20- Wolffův revír II (3)
01:15- Volejte Věštce
03:00- Výklad snů
04:00- Medicopter 117 V (1)
04:50- TOP STAR magazín
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01:05
01:25
02:20
03:10
04:05
05:00

22:25
00:20

21:30

20:00

17:35
18:25
19:30

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

05:59
Snídaně
s Novou
Směr jih (17)
Lásce neutečeš
Tescoma s chutí
Návrat komisaře Rexe
Ženatý se závazky
Walker Texas Ranger
Odložené případy (4)
Superman II (5)
Zákon a pořádek:
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka Las Vegas
Ulice (1397, 1398)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Ordinace v růžové
zahradě 2 (126)
Kriminálka
Las Vegas VIII (2)
Neprůstřelný mnich
Kriminálka
New York (23)
Novashopping
Paškál
Ruská ruleta
Áčko
DO-RE-MI
Novashopping

05.00 - Pod
pokličkou
05.20 - Divnopis
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Stepfordské paničky
11.00 - Originální pražský
synkopický
11.50 - Mylord
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Praštěná holka I
14.15 - Doktorka Quinnová III
15.00 - Krásy evropského
pobřeží
15.10 - Děti kreslí písničky
15.15 - Byl jednou jeden
objevitel (2/26)
15.40 - Medúza
16.10 - Šikulové
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Katyň
22.05 - Máte slovo
22.55 - POKR
23.25 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.30 - Blues ze Staré Pekárny
00.10 - Praštěná holka I
00.55 - Pětka v Pomeranči
letní sestřih
01.20 - Vínko, vínečko...
01.45 - Hledání ztraceného
času
02.05 - Události v regionech
02.30 - Události v regionech
Brno
02.55 - Události v regionech
Ostrava
03.20 - Regiony ČT24
03.45 - Znáte je dobře?
04.00 - Café Proklatec

Ètvrtek

Pátek

05.00 - Bydlení je hra
05.25 - ABCD
ekologie
aneb Životabudič
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Slavné postavy
Národního divadla
10.00 - GEN
10.15 - Postřehy odjinud
10.20 - Halabalašou
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Praštěná holka II
14.15 - Doktorka Quinnová
15.05 - Benjamin Kvítko
15.30 - Let 29 (12/30)
15.55 - Ovečka Shaun (10/40)
16.00 - Daleká cesta
za domovem (27/39)
16.25 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Přes nový práh
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Případ pro
ombudsmana (1/16)
18.40 - Živé srdce Evropy
Puštík bělavý
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Losování Euromiliony
19.53 - Předpověď počasí
20.00 - Dobrodružství
kriminalistiky (14/26)
20.55 - 13. komnata
Kristiána Kodeta
21.25 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Sex ve městě V (5/8)
05.00 - PORT
22.45 - Losování Šťastných
05.30 - Správy
deset a Šance milion
22.50 - Smrt darebáka
STV
00.50 - Losování Euromiliony
05.59 - Dobré ráno
01.00 - Praštěná
08.30 - Panorama
holka II (1,2/22)
09.10 - Přidej se
01.45 - Všechnopárty
09.25 - Nedej se
02.25 - Musicblok
09.45 - Hon na císařské
02.55 - Události v regionech
křižníky (2/2)
03.20 - Události v regionech
10.40 - Neobyčejné životy
Brno
03.45 - Události v regionech
11.45 - AZ-kvíz
Ostrava
12.05 - Kuchařská pohotovost
04.10 - Regiony ČT24
12.35 - Černé ovce
12.55 - Rozhlédni se, člověče 04.35 - Gorodok (1/20)
13.15 - Dvaasedmdesát
jmen české historie
13.25 - Krásy evropského
pobřeží
13.35 - Hvězda života
05:59
14.25 - Návštěva v ZOO
Snídaně
14.35 - Bludiště
s Novou
15.00 - Julie běží maraton
08:35 Směr jih (18)
15.20 - Toulavá kamera
09:30 Cordierovi, soudce
15.50 - Království divočiny
a policajt (18)
16.20 - Prizma
11:20 Tescoma s chutí
16.40 - Jak se točí podzemí
11:35 Návrat komisaře Rexe
17.00 - Génius přírody (1/3)
12:35 Ženatý se závazky
17.50 - Síla lidskosti 13:05 Walker Texas Ranger
Nicholas Winton
14:05 Odložené případy (5)
15:05 Superman II (6)
18.55 - Zprávy v českém
16:05 Zákon a pořádek:
znakovém jazyce
17:00 Odpolední Televizní
19.05 - Marie Podvalová
noviny
zpívá národní písně
Sportovní noviny
19.15 - Koncert ze Senátu
Odpolední Počasí
20.00 - Zajati v Angole
17:35 Kriminálka
21.00 - Historie.cs
Las Vegas III (12)
21.55 - Zašlapané projekty
18:25 Ulice (1399, 1400)
22.10 - Vzkaz
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Miroslava Masáka
Počasí
22.30 - Události, komentáře
20:00 Život nebo
23.10 - Echo Dvořákovy
něco takového
Prahy 2009
22:05 Na pokraji smrti
23.20 - Samaritánka
00:00 Začalo to v kuchyni
01.00 - Válkou se to vyřeší
01:40 Novashopping
01.55 - Concerto
02:00 Tabu
Bohemia 2007
02:50 Áčko
03.45 - Jazz v Rudolfinu
04:10 DO-RE-MI
04.30 - Krotitelé dluhů (13/28) 05:00 Novashopping
06:05
- Teleshopping
06:35- Moby Dick
a mocný Mightor (2)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Deník zasloužilé matky
08:15- Chůva k pohledání I (4)
08:45- M*A*S*H (179)
09:15- Policie - New York IX
10:15- Případ pro Sam IV (17)
11:10- To je vražda, napsala X
12:10- Drzá Jordan V (9)
13:05- Deník zasloužilé matky
13:30- Sabrina
14:00- Čarodějky V (18)
14:55- Chirurgové III (13)
15:50- Julie Lescautová I (4)
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání I (5)
20:00- Velmi křehké vztahy
21:20- Jste to, co jíte
22:25- Zoufalé manželky IV
23:25- Myšlenky zločince II
00:15- Wolffův revír II (4)
01:10- Volejte Věštce
03:00- Výklad snů
03:55- Medicopter 117 V (2)
04:45- Receptář prima nápadů
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Sobota

06:05
- Teleshopping
06:35- Moby Dick
a mocný Mightor (3)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Deník zasloužilé
matky IV (22)
08:15- Chůva k pohledání I
08:45- M*A*S*H (180)
09:15- Policie - New York X
10:10- Případ pro Sam IV (18)
11:05- To je vražda, napsala X
12:00- Drzá Jordan V (10)
12:55- Deník zasloužilé
matky V (1)
13:25- Sabrina
13:55- Čarodějky V (19)
14:50- Chirurgové III (14)
15:50- Julie Lescautová I (5)
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání I
20:00- Trója
23:15- Velký blázinec
v malém hotelu
01:05- Chlapec,
který spatřil vlkodlaka
02:40- Volejte Věštce
04:25- Medicopter 117 V (3)

05.00 - Přes
nový práh
05.20 - Krásy
evropského pobřež
í05.30 - Události v regionech
05.55 - Šikulové
06.10 - Let 29 (12/30)
06.35 - Medvěd 09 (1/7)
06.40 - Lužickosrbské bajky
06.50 - Příběhy telátka
Kopejtka (1/7)
06.55 - Martin Snílek
07.20 - Garfield a přátelé
07.45 - Všechna rána
světa: Indie (1/16)
08.00 - Biblická pátrání
08.20 - Medvídek Pú:
Nejlepší dobrodružství
09.30 - Ovečka Shaun
09.40 - Kuchařská
pohotovost
10.05 - Poslední velký
bojovník
11.45 - Film o seriálu
Vyprávěj
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Styl
13.10 - Království divočiny:
13.40 - Chcete je?
13.45 - Dobrá rada nad zlato
14.15 - Evropský manuál
14.35 - Jalna (1/16)
15.25 - Manon od pramene
17.15 - Taxík
17.45 - Černá věž (1/6)
05.00 - Utajená
18.40 - Zpívánky
řeč peněz
18.45 - Večerníček
05.15 - Skoro jasno 18.55 - Šťastných deset
05.35 - Správy STV
a Šance milion
05.59 - Dobré ráno
19.00 - Události
08.30 - Panorama
19.35 - Branky, body, vteřiny
09.10 - Na stopě
19.50 - Předpověď počasí
09.35 - Na plovárně
20.00 - Zázraky přírody
s Adrienou Šimotovou
21.20 - Goyovy přízraky
10.05 - Neznámí hrdinové
10.35 - Disman a Dismančata 23.15 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
11.10 - Pod pokličkou
23.20 - Paní Harrisová
11.45 - AZ-kvíz
00.55 - Po stopách 11. září
12.10 - Bydlení je hra
03.30 - 13. komnata
12.35 - Černé ovce
Kristiána Kodeta
12.50 - Ta naše povaha česká
03.55 - Blues ze
13.20 - Medúza
Staré Pekárny
13.50 - Šikulové
14.05 - Nová dobrodružství
04.30 - Folklorní magazín
Černého Bleska (9/26)
14.30 - Návštěva v ZOO
14.40 - Bertrand Piccard
15.40 - Evropa dnes
06:00
16.10 - Alchymie bytí
Bolek a Lolek
16.35 - Rodina a já
06:15 Batman vítězí (2)
16.55 - Michaelovy
06:40 Admirál Bublina
experimenty
útočí (23)
17.05 - Rozhlédni se, člověče
07:05 Spongebob
17.25 - Dvaasedmdesát
jmen české historie
v kalhotách (22)
17.40 - Chcete mě?
07:35 Lovec
17.55 - City Folk 2009
krokodýlů VI (4)
18.25 - Kosmopolis
08:35 Tommy Boy
18.55 - Zprávy v českém
10:30 Metráček
znakovém jazyce
12:00 Volejte Novu
19.05 - Magazín Ligy mistrů
12:35 Škola základ života
19.35 - Simpsonovi XVIII
20.00 - Golden League Brusel 14:25 Odvážný Crusoe (1)
15:25 Příště budeme
22.05 - Moje rodina
chytřejší, staroušku!
22.40 - Události, komentáře
17:10 Polepšovna mazlíčků
23.20 - Echo
17:50 Babicovy dobroty
23.30 - Golfmagazín
23.50 - Gorodok (1/20)
18:30 Koření
00.10 - TV BONSAI..
19:30 Televizní noviny
00.30 - I BBC se utne
Sportovní noviny
00.55 - Ženský hlas
Počasí
01.20 - Divadlo bláznivých
20:00 Asterix
02.15 - Koncert ze Senátu
a Olympijské hry
02.55 - Šumná Ostrava
22:30 Smrt on-line
03.25 - Hledám práci
00:25 Oheň z nebe
03.45 - Po stopách
02:05 Novashopping
04.00 - Rodina a já
02:25 Volejte Novu
04.20 - Michaelovy
03:00 Áčko
experimenty
03:50 DO-RE-MI
04.30 - Světci a svědci
04:40 Novashopping
04.40 - Znamení a rituály
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05.00 - Alchymie
bytí
05.25 - Služby
v našich
službách plus
05.45 - Jak se točí podzemí
06.00 - Čeští Kolumbové
06.30 - Správy STV
06.55 - Divnopis
07.00 - Diagnóza
07.20 - Bezmocní mocní
07.35 - Jak se žije stavitelům
hudebních
nástrojů
07.50 - Panorama
08.30 - Krásný ztráty
09.00 - Profesí režisér, malíř
z radosti
09.25 - Folklorní magazín
09.50 - Náš venkov
10.10 - ...a tuhle znáte?
10.40 - Hledání ztraceného
času
11.00 - Zajati v Angole
12.00 - Beatlemanie
12.50 - Pětka v Pomeranči
13.25 - Game Page
13.50 - Sabotáž
14.20 - Simpsonovi
XVIII (15/22)
14.45 - Génius přírody (1/3)
15.35 - Kamera na cestách:
Jezero Atitlán
16.30 - Poutní místa
16.55 - České hokejové hry
19.30 - Kultura.cz
20.00 - GEN
20.15 - Slovensko - Česko
Přímý přenos
kvalifikačního
utkání na MS
ve fotbalu 2010
22.30 - Echo Dvořákovy
Prahy 2009
22.40 - Divadlo žije!
23.10 - Artmix
00.05 - Noc s Andělem
01.35 - Vertigo Quintet
02.20 - Sešli se ...
03.20 - Kdo je kdo
03.50 - ČT Live
04.50 - Grotesky
04.55 - Ladí neladí

06:05- Párty s
kuchařem
06:35- Samuraj Jack I (1)
07:00- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka III (2)
07:25- Fresh Prince IV (14)
07:50- Chůva k pohledání I
08:20- Autosalon
09:10- M*A*S*H (181)
09:40- M*A*S*H (182)
10:10- Usvědčeni (1)
11:05- Columbo
12:55- Napoleon a Josefína
14:45- Sám a sám
16:50- Táta lump
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání I
20:00- Těžce zamilován
22:25- Prci, prci, prcičky 2
00:35- Noc v ráji
02:00- Volejte Věštce
03:45- Inspektor Balko (28)
04:35- Inspektor Balko (29)
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05:40
Království
surikat II (7)
06:05 Kamarádi z lesa
06:40 Bolek a Lolek (63)
06:55 Batman vítězí (3)
07:20 Spongebob v kalhotác
07:50 Tajemný oceán
08:25 Podivné dědictví
10:55 Bláznivá střela :
Z archivů policejního
oddělení
12:30 Unesený (10)
13:30 Moto GP - Velká cena
San Marina
15:05 Pop Corn TV
15:30 Kamarád do deště
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:30 Občanské judo
18:05 Rady ptáka Loskutáka
19:00 Hospoda (11)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Česko Slovenská
SuperStar

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - Osudové
okamžiky
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Navštívenka
06.20 - Ve dvou se to
lépe táhne (10/13)
06.30 - Borůvka a Kvítko
06.40 - Pět draků vodáků
06.45 - Ferda (19/26)
07.10 - Děti kreslí písničky
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Případy detektivní
kanceláře
Ostrozrak (1/6)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Sůva z nudlí
14.00 - Film o filmu Peklo
s princeznou
14.25 - Bláznova kronika
15.50 - Retro
16.20 - Podzemní Čechy II
16.50 - Čétéčko
17.10 - Sváteční slovo
17.15 - Horákovi (1/26)
18.10 - Škola Na
Výsluní (10/13)
18.35 - Zpívánky
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 - Chyťte doktora
21.35 - Kniha mého
srdce - TOP 12
22.00 - 168 hodin
22.30 - Losování Sportky
a Šance
22.35 - Krvavá skvrna
00.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.10 - Mrtví jako já (14/14)
00.50 - Uvolněte se, prosím
01.35 - Na cestě
po Reykjavíku
02.00 - Pošta pro tebe
02.50 - Čtení na dobrou noc
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle
Střepiny
Výplata
Báječní lidé (9)
Novashopping
Střepiny
Polepšovna mazlíčků
Babicovy dobroty
Ruská ruleta
DO-RE-MI
Novashopping

05.55 - Nedělní ráno
s Rudolfem
Křesťanem
06.50 - Správy STV
07.15 - City Folk 2009
- Amsterdam
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.40 - Vzkaz
Miroslava Masáka
09.00 - Artmix
09.55 - Knižní svět
10.10 - Film 2009
10.40 - Po hladině
11.00 - Chcete je?
11.10 - Mýty a fakta historie
12.00 - V+W: Balada z hadrů
14.00 - Notes
14.45 - Historia naturae
14.55 - Byt
15.10 - Zahrada
15.25 - Tichý týden v domě
15.45 - Kostnice
16.00 - Panika v ulicích
17.35 - Cesty víry
18.00 - Křesťanský magazín
18.15 - Poklady světa
18.30 - Kultura.cz
19.00 - Moje rodina
19.35 - Simpsonovi XX (1/21)
20.00 - Hitler - příběh
jedné kariéry
22.35 - Na plovárně
s Jiřím Ježkem
23.00 - Návrat domů
01.05 - Herbie Hancock:
Possibilities (2/2)
01.50 - Zázraky přírody
03.05 - Čétéčko
03.20 - Kamera na cestách:
Národní park
04.15 - Podzemní Čechy II
(11/13)
04.40 - Les a Homo sapiens

06:05- Párty s kuchařem
06:35- Samuraj Jack I (2)
07:00- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka III
07:20- Oggy a škodíci
07:30- Bejbybum I (1)
07:55- Chůva k pohledání I (7)
08:20- Hitlerovi muži I (6)
09:25- Svět 2009
10:00- M*A*S*H (183)
10:30- M*A*S*H (184)
11:00- Partie
11:50- Receptář prima nápadů
12:55- Columbo
14:25- Jednou dokola
16:45- Vraždy v Midsomeru
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání I (8)
20:00- Vraždy v Oxfordu (1)
22:05- Křižovatka osudu
23:45- Černá vdova
01:30- Volejte Věštce
03:15- Dvojí nasazení (14)
04:50- Partie

21:25
21:55
00:10
01:00
01:20
01:45
02:15
02:40
04:05
05:00

6. 9. 2009

TV program
31. srpna 2009
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INVESTUJEME!
Pozorný čtenář Prostějovského
Večerníku si jistě všiml, že jsme
se dlouho nesetkali s panem
Veselým a jeho přípravami výstavby rodinného domu. Pan
Veselý v rámci finanční krize odcestoval posílit IT tým jeho firmy
na zahraniční pobočce a vrátí se
domů zřejmě na podzim. Přesto,
že má své peníze na výstavbu RD
uložené v bezpečí na spořícím
účtu v bance a ve stavebním spoření, velmi se zajímá o vývoj akciových trhů a poprosil tak pana
Moudrého - finančního poradce,
aby mu posílal týdenní přehledy
vývoje situace. S jeho svolením
budou tyto přehledy k dispozici
čtenářům každý týden. Pan
Veselý ví, že jeho peníze jsou pojištěny na 100% do součtu jeho
vkladů do 50 000 EUR v jedné
bance na jeho jméno. Totéž se
týká jeho vkladů i vkladů jeho
manželky ve stavebních spořitelnách, které patří také mezi banky.
Vklady garantuje stát na základě
novely zákona. Nicméně stát je
garantuje do té doby, dokud nebude mít sám problémy a proto je
nanejvýš potřebné, aby hospodařil i v době krize nanejvýš obezřetně tak, aby se i ČR nezařadila
v budoucnosti ke státům s rozpočtovými problémy, stejně jako v
Argentině, Islandu a Maďarsku.
Současná politická garnitura si
zřejmě nebude chtít pálit před
volbami prsty v rámci přijetí opatření ministerstva financí ke
snížení očekávaného schodku
státního rozpočtu ve výši až 230
mld. Kč, a tak se o konkrétních
opatřeních, které se dotknou i
občanů, dovíme zřejmě až po
volbách. Nicméně další zadlužování státu vydáváním státních
dluhopisů by vedlo ke snižování
prostředků na výdaje státu - sociální dávky, chod ministerstev atd.
Jen úroky ze státního dluhu se už
v současné době pohybují kolem
60 mld. Kč ročně.

Týden na světových
finančních trzích
(21.8.-27.8.)
Uplynulý týden byla na trh vypuštěna série různých makroekonomických dat, která nám leccos
napověděla o současném stavu
americké ekonomiky a trhu.
Jejich výklad se však zásadně
různí, většinou podle toho, jestli
daný komentátor chce nalákat

klienty do akcií, vystrašit je, či
jim skutečně pomoci. Pokusíme
se bez emocí nahlédnout na to,
co daná data skutečně vyjadřují.
Spotřebitelská důvěra v USA
vzrostla po delší době nad 50 bodů (54,1) a značí tak pozitivní
náhled na ekonomiku. Index
spotřebitelské důvěry (CCI Consumer Confidence Index)
vyjadřuje stupeň důvěry zákazníků vůči dané ekonomice. Tu
dávají najevo svojí aktivitou v
oblasti nákupů a úspor.
Konkrétně tento ukazatel se v
USA však počítá z průzkumu
5000 náhodných domácností,
které jsou ovlivněny nejen pozitivní rétorikou Obamy a spol.,
ale také různými vládními programy na podporu výdajů. Číslo
je tedy pokřivené a jeho vypovídací hodnota je v tuto chvíli
slabá, obzvláště proto, že část
těchto vládních podpůrných programů v srpnu a září končí.
Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby jsou předstihovým ukazatelem, protože značí,
že výrobci tohoto zboží budou
muset zvýšit produkci pro naplnění
těchto
objednávek.
Ukazatele jsou dva, jeden je celkový, ve druhém, kterému se
říká jádrový, jsou vynechány
přepravní prostředky (auta, letadla apod.). Celkový ukazatel
vzrostl o 4,9% (lepší než se čekalo), zatímco jádrový rostl jen
0,8% (horší než konsenzus). To
je zásadní rozdíl, který je však
lehce odůvodnitelný. V srpnu
končí americký program zvaný
cash-for-clunkers, neboli v Česku dobře známé šrotovné,
Američané se tak nahrnuli do
autosalonů a koupili 700 tisíc automobilů. Příští měsíc očekáváme zásadní pokles objednávek dlouhodobé spotřeby.
Celý program má navíc jeden
zásadní negativní důsledek –
Američané se na popud vlastní
vlády zadlužili o dalších 11 miliard dolarů, což neznamená nic
jiného, než další oslabení spotřebitele a ohrožení zdravého růstu
ekonomiky, do které v USA spotřebitelé svým utrácením přispívají zhruba 70 procenty.
Prodej nových domů je rovněž
předstihový indikátor, jelikož
spouští vlnu dalších nákupů (služby, nábytek atd.) a zvyšuje tak
ekonomickou aktivitu. Trh nemovitostí v USA byl v posledním
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Finanční poradenství
Výklad různých makroekonomických dat
o současném stavu americké ekonomiky
se různí. Pokusíme se bez emocí
nahlédnout na to, co skutečně vyjadřují.
roce jeden velký hurikán a středeční ukazatel značí určitou stabilizaci. Anualizovaná hodnota
byla reportována na 433 tisíc nových domů (odhad byl 393), což
značí odražení ode dna a zásadní
nárůst od minula, kdy se prodalo
395 tisíc (cca tedy 10%).
Celkový 32% nárůst ode dna se
dá považovat za dobrou zprávu
(byť stále 69% pod vrcholem).
Horší zpráva je, že ceny stále padají, což pro ekonomiku není
dobré. Ještě horší zpráva je, že
naprosto markantní roli v desetiprocentním červencovém nárůstu hrály domy, které se ještě nezačaly stavět (a objednávky tak
mohou být zrušeny). Celkový
efekt je tedy neutrální.
Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti je stále vysoký,
za poslední týden opět horší než
očekávání, kdy 570 tisíc
Američanů zažádalo nově o podporu. Amerika tak láme rekordy
a i když se jedná o opožděný ukazatel, není to pro ekonomiku
dobré znamení. Navíc číslo by
bylo mnohem horší, nebýt vládní
podpory na omezení pracovního
týdne namísto vyhazovu.
Hrubý domácí produkt v USA
byl dle původních očekávání
nižší o 1%. To je správa vesměs
neutrální. Napříč trhem se však
očekává, že třetí kvartál bude
mnohem příznivější, a že již dojde na trhu k obratu a americká
ekonomika poroste. To je samozřejmě možné, především díky
zmiňovaného cash-for-clunkers
programu. Navíc by bylo zvláštní, kdyby se neprojevily i jiné
části amerického stimulu (který
mimochodem dle odhadů je
mnohem vyšší než náklady na
první a druhou světovou válku a
program New Deal dohromady,
očištěno o inflaci). Ono se 14 biliónů dolarů dodatečné likvidity
(utracených doposud, odhad je
až 23 biliónů) někde a někdy
projevit musí. Nicméně efekt
bude s nejvyšší pravděpodobností krátkodobý a důsledky ne-

milé. Pokud nedojde k včasnému odebrání stimulu, Ameriku
zasáhne vysoká inflace, pokud
však odebereme stimul příliš brzy, riskujeme rychlý návrat do
recese. První známky tohoto
fenoménu se objevují v Číně,
kde byl dvacetiprocentní pokles
akciových trhů spuštěn právě
varováním, že vláda zarazí část
likvidity bankám.
Akcie. To co nás zajímá nejvíce,
je vliv těchto dat na různé třídy
aktiv. Americký index SP500 se
od minulého pátku v podstatě
ani nehnul, a to i přes vesměs pozitivní data, jeho hodnota levituje okolo 1030 bodů. To je však
dle našeho názoru vysoké číslo.
Vypůjčíme si nyní statistiku společnosti Gluskin Sheff, která
říká, že současná hodnota indexu je asi 130 násobkem zisků firem za uplynulý rok (běžně 1520 x) a v jeho ceně je diskontován reálný růst americké ekonomiky v příštím roce o 4% (v
případě, že by inflace byla 3%,
by musela ekonomika růst cca
7%!). To je velice bodré očekávání, obzvláště pokud vezmeme v úvahu stav spotřebitele,
rostoucí nezaměstnanost, prudký nárůst úvěrové delikvence,
exekuce, problémy bank, krachy
bankovních institucí, kterých je
na seznamu problémových bank
již 416, opadající vliv stimulu
(že by přišel na řadu další?) atd.
Z toho plyne, že se musí stát jedna ze dvou věcí, aby byly akcie
alespoň
trochu
rozumně
oceněné. Buď americká ekonomika opravdu poroste dané čtyři
procenta reálně, nebo dojde ke
korekci hodnoty indexu směrem
dolů. Co je pravděpodobnější, si
jistě vnímavý čtenář odpoví sám
– podmínky pro korekci indexu
směrem dolů jsou v současné
době dosti znatelné.
Jan Mynář, Jiří Kučera
Všechny články naleznete na
www.sophia.cz/prostejov, dotazy nám zasílejte na mail:
prostejov@sophia.cz

Gymnázium Jiřího Wolkera
obhájilo certifikát ISO 9001
Ačkoliv je v závěru prázdnin rušno takřka na všech školách, na
Gymnáziu Jiřího Wolkera se ve
středu 26. srpna zapotili dvojnásob. Brzy ráno dorazili na
školu auditoři zkoumající, zda
instituce dodržuje certifikovaný
systém řízení jakosti známý jako ISO 9001:2008. A výsledek?
„Auditoři prověřili všechny sledované oblasti a neshledali žádné neshody či nedostatky. Tento výsledek nás velmi těší. Certifikát ISO
9001:2000
jsme získali v
roce 2006 s
platností na
tři roky. V
uplynulých
dvou letech
prošla naše
škola takzvanými dozorovými audi-

FIT KLUB Jitřenka s.r.o. slaví 1 ROK provozu!
SPINNING, KALANETIKA, ZUMBA (ZAČÁTEČNÍCI, POKROČILÍ),
JOGA-PILATES, LINE DANCE, KICK BOX AEROBIC, SAUNA, MASÁŽE,
DOPOLEDNÍ CVIČENÍ PRO MAMINKY s DĚTMI, KADEŘNICTVÍ ,
KAFEBAR s PIZZOU, DÁMSKÁ POSILOVNA, to vše je JITŘENKA!

Od září máme v Jitřence mnoho kvalitních instruktorů, a to i lidsky!
Ve spolupráci s Večerníkem soutěžíme o ceny v hodnotě 6000 Kč!
Soutěž začíná v pondělí 7. září, sledujte Prostějovský Večerník!
FIT KLUB Jitřenka s.r.o.,Šafaříkova 49a,Prostějov je adresa, na které nás najdete!
www.fitklubjitrenka.cz jsou naše webové stránky, kde si vše o nás vyhledáte!
fitklubjitrenka@seznam.cz je naše e-mailová adresa, kde nám můžete napsat!
581 111 548 je telefonní číslo, na které můžete zavolat!

Nezapomeňte, že do 15.9. máme SLEVU 10% na všechny PERMANENTKY!
Na vaši návštěvu se těší Jan Křesala, jednatel.

ty a letos o prázdninách pak následoval audit recertifikační.
Potvrdili jsme, že sledované oblasti, kterými jsou například odpovědnost vedení, řízení zdrojů,
realizace služeb, monitorování,
analýza a zlepšování, jsou v souladu s požadavky normy ISO.
Nutno dodat, že audit není žádnou
formalitou, ale že se skutečně zaměřuje do hloubky na posuzované
oblasti,“ vysvětlila manažerka
kvality Jana Ambrožová s tím, že

Gymnázium Jiřího Wolkera bylo
první školou v České republice,
zřizovanou krajem, která získala
certifikát řízení jakosti ISO 9001.
„Spolupráce s auditory je pro školu velice přínosná. Postupně si
zvykáme na požadavky, které tento systém přináší. Audit je pro nás
příležitostí k zamyšlení, jestli nemůžeme některé věci dělat lépe a s
vyšším přínosem pro naše žáky,“
potvrdil ředitel GJW Michal
Šmucr.
-jg-

SPORT
Sportovní tipy týdne

31. srpna 2009

Prostějov hostí světovou akrobatickou špičku
Dnes večer se snesou na náměstí TGM parašutisté
Poprvé v historii zamíří parašutisté - akrobaté do České republiky, kde se ve dnech 31.8
až 5.9.2009 utkají v nejvyšší
evropské a světové soutěži.
Mistrovství Evropy a Světovému poháru bude patřit v
tomto týdnu letiště Aeroclubu
Falcon Air v Prostějově od
pondělí až do soboty.
Premiérově se bude z pověření
Mezinárodní letecké federace
(FAI) v České republice pořádat
Mistrovství Evropy a Světový
pohár v následujících dvou disciplínách:
- skupinová akrobacie čtyřčlenných a osmičlenných družstev
- umělecké disciplíny jednotlivců, dvojic a čtveřic.
Návštěvníkům soutěžních dní se
naskytne jedinečná možnost sledovat akrobacii i tzv. vzdušný

balet jednotlivých týmů na velkoplošné obrazovce přímo v areálu
nebo prostřednictvím dalekohledů na obloze. Příznivce adrenalinu určitě upoutá i famozní
přistávání na vysokorychlostních
padácích.
Slavnostní zahájení evropského
mistrovství a Světového poháru
se bude dnes v podvečerních ho-

dinách konat na náměstí TGM v
Prostějově, na své si přijdou dospělí i děti. Jak nás informoval
Josef Váňa z marketingové
agentury TK Plus, která se na
celé akci organizačně podílí,
přibližně v 17:30 rozběhne celý
program slavnostního zahájení
vystoupení souboru Klas. Na
18:10 je naplánovaný seskok pa-

Jestřábí hokejová utkání
v sezoně s novinkami
Start nového soutěžního ročníku 2. hokejové ligy sebou
pro návštěvníky hokejových
zápasů Jestřábů na zimním
stadioně v Prostějově přinese
platnost několika změn, které
začnou počínaje domácím utkáním 2. kola, ve kterém hostíme celek Bobrů z Valašského
Meziříčí. Novinkou bude i
soutěž, která bude na domácích utkáních od příští sezony zavedena. Více podrobností
o všech připravovaných změnách a o nové soutěži čtěte na
následujících řádcích.

1. Vstupné:

Jak již bylo dříve
avizováno, cena
vstupného na jednotlivé zápasy se od příští sezony
zvyšuje na 50 Kč, vstupné pro
mládež do 10 let, nebo do 150 cm,
zůstává 20 Kč. Stejně tak permanentku pořídíte letos stejně jako
loni za 800 Kč.

40 50

2. Hrací dny a začátky
utkání:

Číslo týdne

Třikrát nula

Dochází k částečné úpravě hra-

Ne So

cích dnů a časů.
Vedení klubu se
vrátilo ke starému rozvrhu domácích utkání,
středa zůstává, ale o víkendu budeme chodit na domácí utkání
místo neděle v sobotu. Změněn
byl i čas začátků utkání, který se
sjednotil na 18. hodinu, což ve
všední den bylo obvyklé, ale tento čas zahájení zápasů bude platit
i o víkendovém zápase.

daném utkání. Ještě před vylosováním výherce bude zveřejněna
částka, jež byla při prodeji losů v
daný den utržena. Druhá polovina peněz bude použita klubem na
chod mládežnických týmů. Forma této soutěže je rozšířena nejen
v zámoří, ale také v ostatních evropských zemích.

3. Losovací soutěž
s názvem Fifty - Fifty:

Po vstupu na zimní stadion již nebude umožněno
jeho opětovné opuštění, a
to jak před utkáním, tak ani v
průběhu 1. a 2. třetiny, včetně
přestávek. Opětovný vstup na
stadion bude možný pouze s novou vstupenkou. Občerstvení bude pro návštěvníky utkání zajištěno v prostorách zimního stadionu
a v místech vyhrazených kuřákům.
-pez-

E-MAILOVÁ ADRESA PRO VŠECHNY SPORTOVNÍ PŘÍZNIVCE:

sport@vecernikpv.cz

Půjde Protivanov na Sigmu?

Protivanov -Ve druhém kole s jednotýdenním předstihem před ostatními
zápasy se v tradičním poháru Českomoravského fotbalového
svazu, nazvaného od letoška
Ondrášovka Cup utkali domácí fotbalisté s účastníkem
Moravskoslezské fotbalové ligy, týmem Uničova. Před utkáním se kurzy na úspěch
mírně přikláněly na
stranu hostujících
hráčů z Uničova, ale dalo se čekat, že
protivanovští nebudou chtít svou kůži

HLASY TRENÉRŮ:
Roman Sedláček (Sokol Protivanov): V první půlce se hrálo opatrně,
nikdo nechtěl udělat chybu. V druhé
půli se hra otevřela, chvilkami to
bylo nahoru dolů. Postup přes celek
z vyšší soutěže nás těší.
Zdeněk Strouhal (SK Uničov): Do
druhého poločasu jsem musel poslat
hráče, které jsem chtěl původně šetřit. Ale po hrozné první půlce jsem
to musel udělat. Mrzí mne, že jsme
nerozhodli v koncovce utkání. Penalty už jsou loterie.
-pezprodat lacino.
První poločas příliš zajímavého divákům nepřinesl, obě mužstva hrála ze
zajištěné obrany s cílem neudělat hrubici a nenabídnout soupeři možnost ke
skórování. Do kabin se tak šlo bez
branek. Tento stav však platil ještě
dlouho ve druhé půli a čtvrt hodiny před koncem už si diváci
začali pomalu probírat jména
hráčů, které oba trenéři pošlou na pokutové kopy. Na
ty sice došlo, ale ještě než
rozhodčí odpískal konec utkání, několik změn ve skóre se událo.



Jeden z diváků, který si
při zakoupení vstupenky
koupí i los, může z utkání
odcházet bohatší o několik bankovek v řádech stovek či tisíců,
podle množství prodaných losů.
Vedení klubu připravilo pro
návštěvníky hokejových zápasů
"A" týmu novinku v podobě losovací soutěže. Podstata soutěže
spočívá v zakoupení losu v ceně
10 Kč při vstupu na stadion. Z
prodaných losů bude ve druhé
přestávce utkání vylosován
výherce, který obdrží přesnou polovinu peněz z prodaných losů na

v takovém počtu zápasů neinkasovali hokejoví
Jestřábi ani branku z celkových šesti odehraných přípravných utkáních

Sokol Protivanov – SK Uničov 1:1
(0:0), na pokutové kopy 6:5
Branky: 80. Vančura – 85. Hrubý. Penalty: Dali: Vančura, Rojka, Mráček,
Vítek, Koláček – Fiala, Žmolík, Ondrušík, Sostřonek, Řehák. Nedal: Švajda.
Rozhodčí: Proszke – Šalata, Juřička.
Protivanov: Vítek – Pászto (40. Zachar, 85. Trenz), Koláček, Vacek,
Mráček – Dragon, Látal, Vančura,
Šmíd, Rojka, O. Dostál. Trenér: Dušan
Sedláček.
Uničov: Dragon – Škoda (85. Fiala),
Novosad, Vejvoda, Sostřonek – Večeřa
(60. Švajda), Toman, Kyselý (60. Žmolík), Řehák – Ondrušík, Hrubý).
Trenér: Zdeněk Strouhal
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Domácí fotbalisté se deset minut před
koncem dostali do vedení, když centrovaný míč vypadl uničovskému brankáři Dragonovi z rukou a na správném
místě postavený protivanovský Vančura poslal svůj tým do vedení. Diváci začali sledovat hodinky a mobilní telefony, ale deset minut plus nastavení se jeví přece jen jako dostatečná doba něco
s jednobrankovou ztrátou udělat.
To se Uničovu podařilo poměrně brzy
po inkasované brance. V 85. minutě
nacentroval míč do šestnáctky hostující Švajda, na něj si vyskočil Hrubý a
hlavou vyrovnal. Hosté mohli ještě
před koncem skóre utkání otočit a zajistit si postup. Žmolík kopl dobře přímý
kop, který se však nešťastně pro něj odrazil od tyče zpět do hřiště, přesto však
odražený míč mohl do sítě při dorážce
poslat uničovský kapitán Vejvoda, proti byl však domácí brankář Vítek, který
šanci zneškodnil. Rozhodčí krátce poté odpískal konec a tak musely přijít na
řadu penalty.
Oběma celkům se dařilo proměňovat
penalty až do šesté série, domácí Koláček dal, hostující Švajda nikoliv. Postupuje Protivanov, který nejspíš narazí na prvoligovou Sigmu Olomouc,
pokud ta ve středu uspěje na hřišti
brněnské Líšně.
-pez-

Nejlepší
parašutisté
světa a Evropy
předvedou
„vzdušný balet“
rašutistů přímo na
plochu náměstí. Po zaznění
české hymny jako holdu pořádající zemi se uskuteční průvod
zúčastněných závodníků. Po jejich odchodu bude ve svém vystoupení pokračovat soubor
Klas.

V průběhu slavnostního zahájení budou mít vedoucí
delegací jednotlivých zemí příležitost prohlédnout si vnitřní prostory prostějovské radnice.
(Program ME a SP v parašutismu a dokončení článku
najdete na straně 24)

Foto týdne

4. Opatření vedení klubu
při vstupu na stadion:



Jednou dovnitř, jednou
ven. Zde si zakoupíte lístek a slosovatelný los, během utkání nebude možné zimní stadion opustit.
Občerstvení bude zajištěno
uvnitř haly.

Na střeše Evropy! Cyklistka Jana Horáková v minulých dnech absolvovala soustředění ve Švýcarsku. V rámci náročného tréninku se
s bratrem Víťou Horákem pohybovali ve výškách nad 4000 m. Foto je
z výšky 4362 m n.m. , 500 m pod vrcholem Mt. Blanc.

Výrok týdne
„Co se dá dělat, bohužel mi to tam
třikrát spadlo.“
Hokejista Lukáš Duba po čtvrtečním utkání
s Technikou Blansko, v němž nastřílel hattrick.

31. srpna 2009

EFEKT PLUS
spol. s.r.o.

BYTY – pronájem
PROSTĚJOVSKO
OV
Byt
OV
Byt
OV
OV
OV

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

Hvězda, Prostějov
3 500,Marie Pujmanové, Prostějov 4 520,Prostějov
5 000,Wolkerova, Prostějov
6 000,Pražská, Prostějov
6 500,Jihoslovanská, Prostějov
6 900,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.: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
OV
DB
OV
OV
OV
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
2+kk
3+1
3+1
2+kk
3+1
3+1
3+kk
3+kk
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
1 547 670,Moravská, Prostějov
1 600 000,Jezdecká, Prostějov
1 615 680,Jezdecká, Prostějov
1 615 680,B. Šmerala, Prostějov 1 649 000,Prostějov
1 650 000,Jezdecká, Prostějov
1 700 250,Vojáčkovo nám., Prostějov2 100 000,Vojáčkovo nám., Prostějov2 290 000,Jezdecká, Prostějov
2 353 410,Jezdecká, Prostějov
2 353 410,Jezdecká, Prostějov
2 363 410,sídl. E. Beneše, Prostějov 2 460 000,Krasická, Prostějov
2 540 000,-

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.:731 704 904
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.:605 070 842
Tel.:605 070 842

BYTY- PRONÁJEM

1+1ul. Krasická
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

5500kč/měs. + inkaso
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

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.:732 231 126
Tel.:605 070 842
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 948 955
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:604 665 206
Tel.:731 704 904
Tel.:605 948 955

KOMERCE – pronájem – PROSTĚJOVSKO:

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: DOHODOU!

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

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

POZEMKY – pronájem, prodej – PROSTĚJOVSKO:

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

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

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

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,-

NOVINKA!

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

Mořice,okr.Prostějov
Rodinnýdům3+1ihnedkbydlení,smožnostírozšíření
do podkroví. El., plyn. ÚT, vodovod. 2 vjezdy na pozemek.Vzdálenost2kmoddálnice.
Zast.plocha342m2,zahrada1375m2
Cena:Kč6.500.000,-

NOVINKA!

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

Prostějov,Dvořákovaul.
Pronájemzařízenéhobytu3+1,70m2,1.patro,pokompletnírekonstrukci,kuch.linkavč.el.spotřebičů.
Cena:Kč9.500,-/měsícvč.inkasa
Němčice nad Hanou RD 4+kk, samostatně
stojící, patrový,cihlový, po částečné rekonstrukci, dvorek, v centru obce, ihned volný
CENA 750 000,-

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

BrodekuPv,okr.Prostějov
Prodej rodinného domu 4+1 s garáží, dílnou, plyn. ÚT.
Vpřízemíprovozovna-prodejna.Ihnedkbydlení.Zast.
plocha288m2,zahrada517m2. Cena:Kč1.890.000,RD Pěnčín, okr. Prostějov
RD k rekonstrukci popř. ideální jako stavební
parcela, řadový, patrový, smíšené zdivo + tvárnice, celková plocha 284 m2, odpady vlastní,
v obci: voda, plyn, ZŠ, MŠ, dobrá autobusová
dostupnost do PV a OL. PV 15 km, OL 20
km, Konice 7 km.
Cena 290.000,-Kč

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

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

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

www.jhreality.cz

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 !!!

KOMERCE – prodej – PROSTĚJOVSKO:

Tel.:731 704 904

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

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

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,-

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

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

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

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

prodej proSTĚJOVSKO
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,Ponikev
955 000,Nezamyslice nad Hanou 1 340 000,Vřesovice u Prostějova 1 500 000,2+1,1+1, Výšovice
1 640 000,2-5+1 Ohrozim
1 800 000,3+1 Zdětín na Moravě
2 150 000,2*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 8 200 000,2+1+1 Smržice
10 608 000,-

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

REAL
SPEKTRUM

realityarea@volny.cz

DOMY – pronájem,
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

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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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,-

SLEVA!

BrodekuKonice,okr.Prostějov
ZděnývolněstojícíRD3+1(100m2)předrekonstrukcí,
možnost využití půdy, garáž. Veškeré inž. sítě. Zast. plocha118m2,zahrada360m2.
Cena:Kč390.000,-

NOVINKA!

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

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

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

BYTY–PRODEJ:

2+1, ul. Šárka – DB, 55 m2, 4. patro, bez výtahu, plast.
okna
SLEVA!Kč890.000,2+1, Martinákova ul. – OV, 58 m2, 6. p., výtah, lodžie,
plast.okna,porekonstrukci SLEVA!Kč1.195.000,3+1,ul.B.Němcové–OV,82m2,4.p.,bezvýtahu,nová
kuch.linka,lodžie,plast.okna,velkákoupelna
Kč1.595.000,-+možnogaráž(Kč206.000,-)
3+1,sídl.Svornosti– OV,90 m2, 1. p., bez výtahu, plast.
okna,lodžie,velkákoupelna
Kč1.650.000,2+kk a 3+kk, Jezdecká ul. – OV, nové zkolaudované
byty
odKč1.351.220,-

BYTY–PRONÁJEM:

1+kk,Waitovaul.–jenpro2-3studentky
Kč2.100,-/měsícvč.inkasa/1osoba
1+1-zařízený,Vrahovickául.
Kč4.500,-/měsíc+inkaso
1+1,Tylovaul.
Kč6.000,-/měsícvč.inkasa
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+1,Dvořákovaul.
Kč9.500,-/měsícvč.inkasa
3+kk,Rejskovaul.
Kč8.000,-/měsíc+inkaso
3+1,Brněnskául.
Kč8.000,-+inkaso

BYTY - PRODEJ
 1+kk–sídl.E.Beneše:os.vlast./panel.,1.p./ze7,
plast.okna,noválodžie,vrekonstr.domě,poprodeji
volný.RSP119 Cenakjednání:830000Kč
 1+kk – Západní: os. vlast./cihl., zvýš.přízemí/z
5, téměř nový byt s plast. okny, velkou koupelnou
s vanou a vest. skříněmi v předsíni. Nízké měsíční
náklady, klidné bydlení v atraktivní lokalitě. RSP
239
Původně1060000Kč,
nynídalšísleva–NOVÁCENA:960000Kč
 1+1–Sídl.svobody:os.vlast./panel.,přízemí/ze
4, orientace na jih, v revitalizovaném domě, udržovanýbytvpůvodnímstavu,ihnedvolný.RSP478
Cena:830000Kč
 1+1 – Tylova: družst./panel., 2.p./ze 7, s lodžií a
plast. okny, v rekonstr. domě, udržovaný a pěkný
byt,možnostzařízení.RSP169
Velicevýhodnácena:699000Kč
 2+1 – Šárka: družst./panel., 4.p./ze 4, byt v rekonstr.doměsplast.okny,orientacevýchod–sever,
ihnedvolný. RSP339
Cena:1100000Kč
2,5+1–Sídl.svobody:družst./panel.,1.p./ze4,prostornýbytsalkovnou,novoulodžiíaplast.oknyvrevitalizovanémdomě. RSP299
Cena:1150000Kč
 2+1-B.Šmerala:družst./panel.,7.p./ze7,výtah,v
rekonstr.domě–plast.okna,zateplenáfasáda.Vbytě
šatnaavest.skříně.RSP89 Cena:1150000Kč
 2+1 – K. Svolinského: družst./panel. (možnost
převodudoos.vlastnictvíaplatbyhypotékou),2.p./
ze 4, výtah, vl. etážové topení, lodžie, vest. skříně a
komoravbytě,ihnedvolný.RSP29
SLEVA200000Kč
NOVÁCENA:1050000Kč
 2+1–Tylova:cihl./os.vlast.,3.p./ze3,vl.etážové
topení, plast. okna, klimatizace, plovoucí podlahy,
zděný sklep, velký balkon, ihned volný. RSP 189
Cena:1140000Kč
 2+1 - Brněnská: panel./os. vlast., 63 m2, zvýš.
přízemí/ze 4, plast. okna, v rekonstr. domě, ihned
volný.RSP428
Cena:1390000Kč
 3+1–KlenovicenaHané:os.vlast./cihl.,1.patro,
porekonstrukci –novákuch.linka,dlažby,plast.okna…;velkáterasa.RSP199 SLEVA200000Kč
NOVÁCENA:1300000Kč
 3+1 - Šmeralova: družst./panel., byt asi rok po
komplet rekonstrukci vč. zděného byt. jádra – nová
kuch.linka,koupelna,podlahy,dveře…;vbytěšatna,
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
1+1 - Žeranovská: cihl. byt tvořící přízemí rodinného domku, po komplet. rekonstrukci, ihned
volný
NOVINKA:6000Kčvč.ink
2+1–Tylova:panel.bytslodžií,plast.oknyašatnou,
volnýod1.9.09 NOVINKA:7500Kčvč.ink
2+kk – Raisova: luxusní, část. zařízený cihl. s vl.
topením,ihnedknastěhování
Cena:9000Kčvč.ink
3+1 – E. Beneše: nezařízený byt v 5.patře, ihned
volný
Cena:8450Kčvč.ink
3+1 – Komenského: nezařízený cihl. půdní byt,
2.patro, ihned volný; vl. etážové topení, volný
ihned
Cena:9000Kčvč.ink
3+1 – Hvězda: část. zařízený cihl. byt s vl. topením,plast.okny;ihnedvolný
NOVINKA:9000Kčvč.ink

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

Nabízíme:
RODINNÉ DOMY

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 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

RD – PRODEJ

Prodej rodinného domu 3+1 v Plumlově
Nabízíme k prodeji dvoupodlažní, částečně podsklepený rodinný dům v Plumlově s verandou, zahradou
a půdním prostorem, velikost 3+1, v 1.NP chodba,
soc.zařízení, kuchyň, obývací pokoj, ve 2.NP dva
pokoje, z verandy přístup na zahradu o výměře 423
m2, zahrada oddělena plotem z drátěného pletiva a samostatným vstupem z druhé strany komunikace, plynová přípojka v obecní komunikaci u RD, el. 220/380
V, voda obecní, vlastní žumpa na vyvážení, obecní
kanalizace ze strany zahrady - možnost napojení,
vytápění ÚT na tuhá paliva v kombinaci s el.kotlem.
Dům ihned volný.
Cena: 1.300.000 Kč
ProdejRD5+1vKobylničkách
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

BYTOVÝ DŮM - PRODEJ

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

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

NÁJEMNÍ DŮM - PRODEJ

Prodej obytného domu s komerčními prostory v
centru Prostějova
Nabízíme k prodeji rohový bytový dům s komerčními
prostory v centru Prostějova s dvorním traktem
přístupným ze zadní části objektu, v 1.PP sklepní
prostory, v 1.NP komerční prostory s nákladním
výtahem do 1.PP o užitné ploše 387 m2 v pronájmu,
dále obchod s výlohou o ploše 50m2 v pronájmu, ve
2.NP byty o výměrách 35 m2, 39 m2, 110 m2, 75
m2, 66 m2, u dvou bytů (39 m2 a 110 m2) smluvní
nájemné. Ve 3.NP se nachází půdní prostor, který
je možno dále adaptovat, možnost využití i celého
1.PP. Dům je napojen na všechny inženýrské sítě.
Dobrá poloha v blízkosti Hlavního náměstí, zajímavá
investice. V případě zájmu o další informace (nájemní
smlouvy, výnos, vnitřní dispozice) nás prosím
kontaktujte.
Cena: 8.500.000,- Kč

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

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

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

Aktuální nabídka:

RD 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

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

BYTY - PRODEJ

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

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.
Cenakjednání: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!

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

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

BYTY - PRONÁJEM

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

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

NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM

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

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY

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

POPTÁVÁME:

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

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

Pronájem 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:

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

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

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 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!cenakjednánívRK
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!cenakjednánívRK
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
Určice - prodej dvoupodlaž.
celopodsklep. RD 5+1, (popř.
dvougenerační 2x 2+1 s
možností rozšíř. do podkroví)
s garáží a zahradou. Dům po část. rekonstr., zbývá
dokončit 2. NP. Zastav. pl. 343 m2, zahrada 357 m2.
Cena:vRK
studenec-prodejřad.jednopodlaž.RD3+1smožnostírozšíření
do podkroví. Dům je vhodný
ihnedkbydlení.Vytápěníústřednínazemníplyn,el.220/380V,vodazvlastnístudny,vodovodpředdomem,kanalizacedožumpy.Zadomem
jehospodář.přístavek(garáž)akolny,následujezahrada
svjezdemnapozemek.Zastavěnápl.369m2,zahrada
155m2.
SLEVA! 590.000,-Kč
Obec Hačky - prodej samost.
stoj. jednopodlažního RD
3+1po částeč. rekonstr. Nové
rozvody vody, kanalizace, plynu, nová kastlová okna, el. 220/380V, nové dřevěné
stropy.Vytáp. lokál. na zemní plyn, tuhá paliva a el.
přímotopy. Obec. vodovod, vlast. studna, kanalizace
dožumpy.Celk.výměrapozemku740m2,zahrada
535m2.Vhodnéktrvalémubydleníirekreaci.
SLEVA!1.150.000,-Kč
Byty - prodej
Prostějov,Sídl.svobody-prodej
bytu OV, 2+1, přízemí, výměra
55 m2. Bytový dům je po revitalizaci - zatepl. fasáda, plast. okna,
novéstupačky.Bytjevpůvodnímstavubezlodžie,pokojesituoványnazápad.
SLEVA:995.000,-Kč
Prodej bytu - Prostějov, J.
Zrzavého, OV, 3+1, 1. NP,
75 m2, panel, lodžie, dům po
celkové rekonstrukci, zateplená fasáda, plastová okna,
plovoucípodlahy,původníjádro.
sleva!cenakjednánívRK
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
Havlíčkova ul. - pronájem
pěkného zděného bytu 3+1,
90 m2, 1. patro, nová kuch.
linka, koupelna po rekonstrukci, plastová okna, vlastní plyn. vytápění,
dvorek za domem.
Cena: 8000,-Kč/měs.+inkaso
Pozemky - prodej:
PV-Vrahovice - prodej stavebního pozemku o výměře
600m2naul.MarieMajerové.
InformacevRK.
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.
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
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sociální zařízení, kuchyňka, venkovní posezení se samodispozici je
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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 samostatně stojícího RD
3+1 v Prostějově s velkou zahradou,
garáží, stáním pro 2 auta, terasou.
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,parametry
pasivního domu. Cena 2 900 000Kč
◘ Prodej RD 3+1 v Brodku
u Konice, po celkové
rekonstrukci,terasa, zahrada, vjezd.
Cena 1 680 000Kč
◘ Prodej RD 3+1 a 1+kk v
Doloplazech, garáž, studna, Pěkný,
ihned k nastěhování.
Cena 1 660 000Kč
◘ Prodej RD 2+1 ve Ptenském
dvorku, krb,pěkné klidné místo.
1 050 000Kč
◘ Prodej novostavby 4+1v Brodku
u Prostějova. Již dokončená
novostavba RD ve Vilapark Brodek.
Pěkné, klidné prostředí.Dobré spojení
do PV, VY
◘ Prodej bytu 3+1, 74 m2, dům
po revitalizaci, byt původní. Pěkné
prostředí, 1. patro, lodžie, sklep.
Cena 1 345 000Kč
◘ Prodej bytu 3+1 v osobním
vlastnictví na Dolní ulici, lodžie,
plastová okna, zateplení.71m2.
Cena 1 295 000,-Kč

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 Netušilova Garáž, cihla, po rekonstrukci, nízké
náklady Cena 1.760.000Kč
T:739 322 895
3+1 Waitova Cihla, po rekonstrukci Cena 1.800.000Kč
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.
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
Cihla Nájem 4.600Kč vč. ink.
T:739 322 895
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+kk Šárka Cihla 48m2 Nájem vč. ink. 7.000Kč.
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 Západní Panel, udržovaný. Nájem vč. ink.
9.000Kč
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
1+kk

Mičoly

  

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

    

   
Prodej RD 2,5+1, Slatinice, po kompletní rekonstrukci, dopo-

    
   
   
  
  

ručujeme.
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
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
Pronájem bytu 2+1,cihla,50m2, PV-Šárka, po rekonstrukci
7.000,-Kč včetně inkasa
Pronájem bytu 2+1, panel, 60m2, PV - Martinákova
7.500,-Kč včetně inkasa

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
2+1 PV Šárka, cihla
7.000 Kč/m vč. en

Byty prodej

760tis Kč
950tis Kč
1.790tis 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 A.Slavíčka
3+1 OV, PV C. Boudy
3+1 DV, PV, garáž, zahrada
3+1 DV, PV E.Beneše 93m2.

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. 2.300tis 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 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.
3+1 PV Spitznerova,
6500 Kč/m+en

Byty prodej

1+kk OV, PV E.Beneše
730tis Kč
1+kk OV, PV M.Pujmanové
730tis Kč
2+1 DV, PV Šárka. cihla.
990tis Kč
3+1 OV, PV E.Beneše
1.290tis Kč
3+1 OV, PV E.Beneše
1.350tis Kč
3+1 OV, PV Sídl. Svobody, po rek. 1.350tis Kč
3+1 OV, PV Krapkova, po rekonstrukci,
1.490tis Kč
3+1 DV, PV Tylova, byt po rek.
1.590tis Kč
3+1 OV, PV Spitznerova, cihla
1.650tis Kč
3+1 DV, PV Mozartova, po rek.
1.390tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, zděné jádro. 1.600tis Kč
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

 


V
PLATBA
HOTOVOSTi 


 
    

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

    

     

  
    
       

         
       
     

 
 


 
 


 


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

POZEMKY – prodej

Kostelec n/H půda, 800m2, 750.000,- Kč
Stražisko
louka, 4.120m2, 240.000,- Kč

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

BYTY – prodej

PV – Šárka
PV – Moravská
PV – Hybešova
Němčice nad Hanou
PV – Šárka

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

55m2,
75m2,
42m2,
66m2,
32m2,

1.195.000,- Kč
1.630.000,- Kč
899.000,- Kč
850.000,- Kč
689.000,- Kč

BYTY – pronájem

PV – Olomoucká 2+1, 57m2, luxusní byt
7.500,- Kč/měs.
PV - Blahoslavova 3+1, 92m2, mezonetový byt,
9.500,- Kč/měs.
PV - Fubnerova 2+1, 52m2, po rekonstrukci,
7.000,- 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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reality

reality

reality

reality

prodám

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!

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.

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
prodej jablek od 10 Kč/kg
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465

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.
Pronajmu zvlášť nebytové prostory
(obchod) v PV, 1x 160 m2, 1x 90 m2 a
1x 40 m2, soc. zař., parkování. Tel.:
724 337 984.
Prodám DB 3 + 1, cihla, klidná lokalita, blízko centra, po rek. Cena dohodou. Tel.: 774 159 030.
Pronajmu nový byt 3+1 v PV, 92 m2,
cihla. 602775607.
Prodej krásného bytu 1+1 v PV, I. patro, cihla, klidná lokalita, po rek., vana.
Spěchá. Volejte tel.: 724 337 984.
Pronajmu nově renovované
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.
Pronájem kancelářských prostor v
blízkosti centra Prostějova. Tel.: 724
111 453.
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.
Pronajmu byt 2 + 1 na Sídl. svobody.
Tel.: 737 500 120.

Prodej: řadový RD 6 + 1, Vrahovice,
klidná ulice, dvorek, zahrada, nutné
opravy. Cena 1.950.000 Kč. Tel.: 736
201 907.
Bydlení do 1.000.000,- Možné i na
splátky. Volejte: 777 88 11 88.
Pronájem 5. částečně vybavených
kanceláří v přízemí v blízkosti centra
města. Prostory jsou v domě pod samostatným uzavřením, měření energií
samostatné. Požadujeme pouze nekuřácký a tichý provoz v domě. Inf. na
mobil: 773 661 018.
Prodám 3 + 1, zděný, OV, 81 m2, lodžie, sklep, 1.p., výtah, vl. topení, nová fasáda, plast. okna, orientace J – Z,
Svolinského, PV. Cena dohodou.
Nutno vidět. Kontakt: 774 651 180.
Pronajmu 3 + 1 ve zvýš. přízemí na
E.Beneše. Levně. Volný ihned. Tel.:
777 619 554.
Prodám byt 3+1, po kompl. rek., OV,
lodžie. Cena dohodou. Tel.: 724 337
984
Prodám RD 5+1 blízko centra, dvě
koupelny, garáž, dílna, pěkná zahrada,
rekonstrukce 2004. Bez RK! Tel. 773
106 328.
Pronajmu byt 1+1 ve Vrahovicích od
15. 8. Tel.: 777 765 130.
Pronajmu byt 3+1 + garáž + zahrádka
v Plumlově – Soběsuky. Tel.: 739 988
916 po 17. Hodině.
Prodám 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.
Pronájem bytu 3 + kk v PV, 1. patro, cihla, parkování ve dvoře. Cena 6.000
Kč. Tel.: 724 337 984.
Prodám 2 + 1 OV, panel. Bez RK. Tel.:
775 733 990.
Prodej řadového RD 4+1 v
Domamyslicích. Nutná rekonstrukce.
Celková výměra 213m2. IS na pozemku. Cena 1 450 000,- Kč. Tel: 603
598 193.
Prodám 3+1 OV cihla, zvíš. příz. v
klid. ul v blíz. Hl. nádr. Sam. topení.
Cena 1750 000,- Tel.:604 260 194
Pronájem 3+1 zvíš. příz. část. za říz.
blízko hl. nádr. 9000Kč. Tel.:776 122
181 i dlouhodobě, Ne RK.
Pronajmu dvoj až troj garáž, nově vybudované na okraji sídliště Západní
(50m od Galy, Myslbekova ul.)
Možnost parkování i Tranzitů. Tel.:
777 011 148
Prodám garáž na ul. Krasická vedle
Aquaparku. Tel.: 776 144 869

Prodám RD 7 + 1 Kostelec na Hané.
Tel.: 724 337 984.
Prodám dr. byt 2 + 1 (54 m2), 2. patro, v Šárce, zatepleno, plast. okna, zaveden internet, částečně zařízen, převod do OV koncem roku. Cena
980.000 Kč. Tel.: 739 087 414. RK nevolat!
Prodám RD 1 + 1, Drahany, cena dohodou, 607 54 24 96.
Prodej bytu 1+1 OV, 3+1 v PV. Tel.:
722 912 715.
PRONÁJEM BYTU 2+KK,3 KM
OD PV - KOMPLETNĚ VYBAVEN
(LINKA, SPORÁK, PRAČKA, VANA, SEDAČKA, LETIŠTĚ, TELEVIZE, INTERNET). VČ. IKASA
6000 Kč, KAUCE NE, PLATBA NA
3 MĚSÍCE DOPŘEDU, NEKUŘÁK! BEZ ZVÍŘECTVA! TEL: 608
215 911.
Pronájem bytu v Kostelci na Hané: 3 +
1 – 8.500 Kč vč. ink., 2 + 1 – 7.500 Kč
vč. ink, 2 x 1 + 1 – 5.500 Kč vč. ink.
Byty nové, zařízené, kuch. linky. Tel.:
602 75 15 35.
Pronajmu 3 nové luxusní byty, OV, 2 +
1, 80 m2, v cihlovém domě, Sportovní
ul., PV. Vl. topení, nová kuch. linka,
podlahy, koupelna. Celý dům je zateplen a po kompl. rek. Možnost využití
zahrady, sklepa, parkovací stání u domu. Nájem 9.000 Kč + ink. Dle dohody možno vybavit nábytkem. Tel.: 602
508 447. Nejsem RK!
Pronajmu 1 + 1 (3.700 Kč + 1.700 Kč
ink) a 2 + 1 (5.100 Kč + 2.200 Kč ink.),
po rekonstr., 4 km od PV, zahr., sklep,
internet, 777 11 89 11.
Prodám nadstandardně vybavený cihlový byt 3 + 1 v OV v centru města.
Tel.: 724 123 433.
Přenechám k užívání pozemek v zahrádkářské kolonii u bývalé Vitany.
Cena dohodou. Tel. 775 694 415.
Podnikatel hledá ke koupi nemovitost
ke zřízení skladu s kancelářemi, nebo
pozemek k výstavbě skladu. Tel: 602
824 416.

Pronajmu byt 2+1 ve starším RD v
blízkosti centra. Tel. 608 467 922.
Pronájem bytu 2+1 v PV, Západní ul.
Info 777 862 900.
Pronájem nebytových prostor 36 m2,
vl. soc. zázemí, pro rekonstr., přízemí
domu Poděbradovo nám., možno se
sklad. Prostory 120 m2. Info 777 862
900.
Prodej 4+1 v PV, Mojmírova ul., po rekonstr. Velmi pěkný. Cena 1.790.000
Kč. Info 777 862 900.

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 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.
Pronajmu nově vybudované prostory
k provozování autoservisu, pneuservisu, autoelektro na okraji velkého
Prostějovského sídliště. Zázemí včetně sociálního zařízení, celkem cca
95m2 k tomu odstavná plocha 200m2.
Krizové nájemné. Tel.: 777 011 148

Prodej panelového družstevního bytu
3+1 ul. A. Slavíčka, byt i dům po rekonstrukci, výměra 74m2. K bytu náleží komora na patře a sklep. Cena 1
595 000,-Kč. Tel: 603 598 193.

Prodej RD Plumov 3 + 1 po rekonstr.
se zahrádkou. Cena 1.850 tis. Tel 777
18 18 16.
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.
Pronajmu solidnímu klientovi RD v
PV. Zn. Dohoda. Tel.: 724 711 106.
Pronajmu byt 2+kk, max. dvě osoby,
nájem 4.500 + inkaso. Tel.: 776 863
766.
Pronajmu byt 1+1 na Sídl. svobody,
jen nekuřákům. Cena 5.000 Kč. Tel.:
733 794 631. RK nevolat.
Pronajmu menší obchod v centru,
vhodný i na kancelář. Tel.: 602 776
941.

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

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

Pronájem bytu 1+KK u centra PV.
Tel.: 722 912 715
Vyměním byt v novém domě s pečovatel. péčí Polišenského ul. 1+1 + velký balkon za městský 2+1 nebo 1+1 ½
v PV. Klidné, pěkné prostředí. Tel.:
724 411 474
Pronajmu byt 3+1 v PV. Tel.: 608 021
957 po 16. hodině.

Prodám byt 3+1 (70 m2), se šatnou, lodžií, sklepem, sídl. E. Beneše, u biokoridoru Hloučela. RK nevolat. Tel.: 720
120 261.
Pronajmu byt 1+1 Dolní ul. 6000 Kč
vč. ink. Tel.: 777 290 319.
Vyměním byt 1+1 v PV, přízemí, na
Sídl. svobody, OV za 2+1 s výtahem
na Dolní ulici nebo jejím okolí, + doplatek. Tel.: 777 623 463.

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

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

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
PRODÁM SEKAČKU NA TRÁVU
– TRAKTOR zn. TwinCut – 14HP,
ŠÍŘKA POSEKU 102 cm.
SPOLEHLIVÝ, MÁLO VYUŽÍVANÝ.
CENA DOHODOU. Tel.: 603 579
819.
Nabízím konzumní brambory na
uskladnění 6Kč/Kg + dovoz. Tel.:
728 004 095
Nabízíme brambory na uskladnění,
zelí – i nakrouhané, švestky, jablka,
papriku i jinou zeleninu. Za přijatelné ceny i s dovozem do domu. Tel.:
722 627 038

různé
Objednáváme jahodníkové sadby.
Dostálová tel.: 602 571 516.
Pronajmu chalupu „ U JAVOŘÍČKA“ tel.: 605 355 853.

zvířata
Prodám štěňata Hovawarta plavá a
černá se znaky s PP. po výborných rodičích. Je to hlídač dvora, netoulá se,
drží se doma. Odběr koncem září. Tel.:
582 363 146

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

Karel Sochor

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE

Mob.: 604 259 957

Koupím byt 1+1 nebo 1+KK na ul. M.
Pujmanové cena max. do 580.000Kč
platba hotově. Tel: 777602873

Prodám cihl. byt 3+1 blízko centra,
OV, 115m2, zahrádka, 2 sklepy. Tel.:
777 330 637

Hlaváčkovo nám 1,PV

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.

poděkování

Prodám pěkný RD 3+1 asi 6 km od
PV. 1680000Kč. Tel.: 776 161 600

A TRIUM 1.patro

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

Poděkování personálu Prostějovské
nemocnice oddělení LDN / A / za vysoce profesionální, obětavý a laskavý
přístup při léčbě naší těžce nemocné
maminky,celý kolektiv zaslouží náš
hluboký obdiv. Rodina Přecechtělova.

Pronájmu byt 3+1 v PV ul. Belgická,
cena 9.tis. včetně inkasa. Tel.: 724 246
570

BA STET

koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

Hledám pronájem garáže. Tel.: 774
923 563
Přemyslovice, okr. PV. RD 3+1 s mož.
rozšíření do podkroví, zast. pl. 141m2,
zahr. 66m2, garáž, hos. přístav., el., kanalizace, voda, sklep, po část. rekonstr., tel.608 601 719. Cena: 295.000,Kč.

V Ě Š T Í R NA

Prodám plné očištěné pálené cihly –
5 Kč/ks. Tel.: 777 280 967.

Prodám byt 1 + kk v os. vl. Tel.: 773
146 165.
Prodám cihlový byt 2 + 1, OV, ul.
Resslova PV, bez RK, tel.: 723 927
585.

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.
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-obklady, dlažby
sanita

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

Yamaha YZF R1, r.v.06, 149t.

auto-moto
Prodám Ford Tranzit, r.v. 1999 a
Škoda 135LX Pick-Up (mrazící) r.v.
1993. Info. Tel.: 582 342 095.
Levně, rychle, kvalitně. Opravy karoserií všech typů a značek vč. laku.
Opravy veteránů, ošetření dutin a
spodků. Tel.:607 605 737

Honda Transalp 700 ABS, r.v.08,
140t.

Yamaha Drag Star 650, r.v.03, 115t.

Dokončení
řádkové inzerce
na straně 20.

31. srpna 2009
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Fotbalové soutěže prostějovského okresu a Olomouckého kraje: Určice vstaly z mrtvých a sesadily lídra soutěže Přerov, Jesenec se po čtyřech kolech dočkal výhry

V 1. SK Prostějov věří v brzký obrat

Fotbalový 1. SK Prostějov se nachází v poměrně zvláštní situaci.
I přes současnou neexistenci
týmu mužů má poměrně širokou
základnu mládežnických mužstev. Vedle 2 dorosteneckých celků se v klubu připravují i 4
žákovské týmy a 8 celků přípravek, tyto všechny mládežnické
týmy čítají vcelku téměř 300
mladých fotbalistů.
Výsledkově se mládežnické oddíly
nemají za co stydět, mladší i starší
dorostenci hrají na špici moravskoslezské divize, stejně tak kategorie mladších a starších žáků, je-

jich béčka se velice úspěšně prohánějí po trávnících v soutěžích
krajského přeboru. Mladí kluci z
ročníků 1999 a 2000 hrají v krajských přeborech, jejich mladší fotbaloví kolegové z ročníku 2001 a
mladší získávají první fotbalové
ostruhy se svými vrstevníky v
okresních soutěžích, ale i na mezinárodních turnajích.
Co činovníky klubu už delší čas
trápí a není to veřejným tajemstvím
pro širokou fotbalovou veřejnost,
je fotbalové zázemí. Na současnou
situaci a vyhlídky do budoucnosti
jsme se ptali Jana Naiclera, který

hodně svého volného času a úsilí
věnuje kategoriím přípravek, s tím,
že mu není lhostejné ani jak se bude vše vyvíjet ohledně prostějovského mužského fotbalu.
Z minulosti současné vedení klubu
musí napravovat vztahy s městem,
které se dostaly v některých letech
až k bodu mrazu. „Jednání o prodeji hřišť za říčkou Hloučela o prodeji městu Prostějov od soukromého
vlastníka byla stažena z jednání zastupitelstva, ale v nejbližší době by
k rozhodnutí mělo dojít. Věřím, že
ke prospěchu všech zainteresovaných stran,“ neskrýval ve svém

Zatím stále není rozhodnuto, jaká budoucnost čeká stadion ve Sportovní ulici. Posadí se diváci ještě někdy na
populární „skálu“?

Velké finále nepokazil ani déšť
Protivanov - Pohár Drahanské
vrchoviny MTB Merida-Delikomat-Grena cup 2009 dospěl
do velkého finále. V pořadí 10.
a poslední závod uspořádal městys Protivanov v sobotu 29.
srpna. Na start se postavilo celkem 184 závodníků.
"Velkou cenu Protivanova zpočátku ovlivnil vytrvalý déšť. Ale
protože nebylo možné závod odložit, startovalo se podle předem
stanovených propozic. Trať byla
hodně mokrá a klouzavá, zpočátku se někteří méně zkušení
závodníci v nejmladších kategoriích nevyhnuli pádům," přiblížil
průběh závodu vedoucí úspěšného MORAVEC TEAMU Benešov Petr Koudelka.
Nakonec se však počasí umoudřilo, přestalo pršet a velký finálový
závod dospěl bez problémů do
svého konce. Zatímco v některých kategoriích byl boj o vítězství velkou neznámou, někteří
závodníci mohli jet na pohodu a
jistotu. V kategorii dívek do 15 let
měla Nikola Hlubinková dostatečný náskok a její soupeřky ji už
nemohly ohrozit, stejně tak jako v
kategorii mladších dívek Anna
Zemánková nebo v kategorii
chlapců Patrik Kolář či Adam Sekanina.
O Pohár Drahanské vrchoviny
MTB Merida-Delikomat-Grena
cup 2009 bojují závodníci na horských kolech už od roku 2003. V
letošním roce se seriál 10 závodů
jel v obcích tří krajů. Na Boskovicku byli pořadateli Bořitov,
Okrouhlá, Suchý-Velenov, Valchov, Benešov a Kořenec, na Prostějovsku pak Buková, Drahany a
Protivanov. V kraji Pardubickém
je pořadatelem město Březová
nad Svitavou. První závod startuje v polovině dubna a po čtyři měsíce usedají závodníci na svá kola v každém počasí vždy o víkendu každé dva týdny. Přes svou
náročnost zažívá tato úspěšná biková tour exodus - v databázi
závodníků je již kolem 900 jmen.
Bonusem pro soutěžící je losování o rekreační pobyt v Jeseníkách. Podmínkou k zařazení do
loterie je minimálně 8 odjetých
závodů. V letošním roce se
usmálo štěstí na Markétu Parolkovou z Okrouhlé. Zasloužené
volno si užije na Chatě Slunečnice. Ostatní závodníci z mladších
kategorií žáků, kadetů a juniorů si
do začátku školního roku odnášejí pocit dobře "projetých" prázdnin.
-jp-

Start Velké ceny Benešova
Vítězové Velké ceny Protivanova podle jednotlivých kategorií:
Dívky podle věkových kategorií :
Kristýna Kolářová – Kořenec, Anna Zemánková - Benešov, Nikol Stočková Ostrava, Nikola Hlubinková – Suchý.
Juniorky – Eva Zemánková – Benešov
Ženy – Lucia Čuříková – Opatovice
Hoši podle věkových kategorií :
Petr Grygar – Hrachovec, Michael Vavřík – Valašské Meziříčí, Patrik Kolář – Kořenec, Adam Sekanina – Suchý
Junioři – Jan Svorada – Ostopovice
Muži HOBBY – Jan Hloušek – Brno
Muži ELITE – Zdeněk Chmel - Brno
Muži MASTER – Dušan Olejníček – Brno
Muži MASTER nad 50 let – Jaroslav Vašek – Vyškov
Celkové výsledky Poháru Drahanské vrchoviny MTB Merida-Delikomat-Grena cup 2009 :
Dívky podle věkových kategorií :
dívky do 6 let : 1. Kristýna Kolářová-Kořenec, 2. Kateřina Přibylová-Lysice, 3.
Kateřina Hudečková-Hulín
dívky do 9 let : 1. Anna Zemánková-Benešov, 2. Tereza Obořilová-Brno, 3. Adéla Trnková- Žďárná
dívky do 12 let : 1. Nikol Stočková-Ostrava, 2. Anna Tlamková-Okrouhlá, 3.
Adéla Šafářová-Boskovice
dívky do 15 let : 1. Nikola Hlubinková-Suchý, 2. Markéta Parolková-Okrouhlá,
3. Veronika Koudelková-Benešov
juniorky : 1. Eva Zemánková-Benešov, 2. Renata Burdová-Kotvrdovice, 3. Tereza Tlamková-Okrouhlá
ženy : 1. Lucia Čuříková-Opatovice, 2. Lucie Veselá-Vojkovice, 3. Soňa Jurková-Ostrava
Hoši podle věkových kategorií :
hoši do 6 let : 1. Adam Prokeš-Brno, 2. Tomáš Obdržálek-Hulín, 3. Patrik FojtBořitov
hoši do 9 let : 1. Jan Fojt-Bořitov, 2. Michael Vavřík-Valašské Meziříčí, 3. Vojtěch
Borák-Rožnov pod Radhoštěm
hoši do 12 let : 1 . Patrik Kolář-Kořenec, 2. Matěj Průdek-Ostrava, 3. Michael
Zeťák-Lhota u Vsetína
hoši do 15 let: 1. Adam Sekanina-Suchý, 2. David Obdržálek-Hulín, 3. Jakub
Šafář-Boskovice
junioři :
1. Milan Doležal-Brno, 2. Jiří Ošťádal-Brno, 3. Job Robin-Brno
muži HOBBY: 1. Jan Hloušek-Brno, 2.Pavel Vančuřík-Brno, 3. Petr Bořil-Horní Štěpánov
muži ELITE : 1. Ivo Plevák-Ostrava, 2. Zdeněk Chmel-Brno, 3. Michal Kozel-Brno
muži MASTER do 50 let: 1. Dušan Olejníček-Brno, 2. Libor Marek-Malhostovice, 3. Roman Ovad-Holštejn
muži MASTER nad 50 let: 1. Jiří Rašovský-Kuřim, 2. Jaroslav Vašek-Vyškov, 3.
Jiří Sedláček-Ostrava

hlase naděje Naicler. Sám si myslí,
že vztahy s městem se pomalu dostávají na slibnou úroveň a v budoucnu by se mohly ještě zlepšit.
Rozhodující pro celý rozvoj fotbalu vidí spolupráci města Prostějova, současných vlastníků a majitelů pozemků, na kterých se jednotlivá hřiště nacházejí a klubů v rámci
města. Neméně důležitá budou i
jednání s potencionálními sponzory, kterých podle Naiclerových
slov v poslední době malinko přibylo. „Nemůžeme očekávat a ani
neočekáváme, že z města dostaneme příspěvky , které by pokryly
rozpočet klubu. Sami se snažíme
získávat tyto prostředky, i když je
to hodně složité. Svým sponzorům
toho kromě kvalitních sportovních
výkonů moc nabídnou nemůžeme.
Ale najdou se i takoví, kteří věří , že
se do Prostějova vrátí kvalitní mužský fotbal a rádi pomůžou,“
zmínil Naicler.
Klub by chtěl dosáhnout i lepší
spolupráce především s ostatními
fotbalovými oddíly ve městě. „Nemusíme jezdit nijak daleko. Podívejte se do sousední Olomouce,
Sigma hraje v Gambrinus lize, ale
pořád tam mají prostor pro HFK a
kolik dalších celků hraje v soutěžích pořádaných krajem. A funguje jim to, i po finanční stránce“ použil ke srovnání. Nezapomněl ani na
vstřícnost majitele sportovního
areálu ve Sportovní ulici, který jim
umožňuje využívat travnatou plochu k tréninkům mládežnických
mužstev. „Trávník je ve výborném
stavu, pravidelně udržovaný, jsme

Plumlov po poločase otočil skóre, Haná v druhé půli pokořila lídra soutěže
1. B TŘÍDA KFS, skupina A
Klenovice naopak projely v závěru
Haná Prostějov
- Horní Moštěnice 3:1 (0:0)

1. A TŘÍDA KFS, skupina A

Práce na zázemí ve sportovním areálu za Olomouckou ulicí postupují rychle dopředu.
velmi vděčni, že zde můžeme trénovat,“ ocenil majitelovu vstřícnost Naicler.
K tomu, kdy by chtěli pomýšlet na
vytvoření celku mužů, se nechtěl
vyjadřovat příliš konkrétně, neboť
sám neví, jak bude probíhat jednání
s ostatními subjekty. Je to jedním z
cílů klubu, vždyť kvalitních mladých hráčů je ve městě dostatek.
„Nejméně deset hráčů původem
odsud se prohání po trávnících 1. ligy, mnoho dalších najdete od 2. ligy níže. Znám spoustu hráčů, kteří
by rádi za Prostějov hráli, ale nejprve se pro ně musí vytvořit odpo-

vídající podmínky.“
Krokem dopředu lze nazvat úpravu
areálu za Olomouckou ulicí. Město
Prostějov získalo dotaci z ROP
NUTS II Střední Morava ve výši
33 milionů Kč na realizaci projektu
s názvem Rozvoj volnočasové aktivity ve městě Prostějově - sportovní areál sídliště E.Beneše.
Projekt je zaměřený především
na vytvoření kvalitních podmínek
pro pohybovou a sportovní výchovu mládeže jak v rámci školní výuky, tak i v rámci mimoškolních aktivit, zejména organizované tělovýchovy (sportovní centrum

mládeže).
Jeho součástí je rekonstrukce
travnatého hřiště, výstavba hřiště s
umělým trávníkem, umístění tribuny pro cca 180 diváků mezi oběma
hřišti, výstavba objektu šaten, provozního a sociálního zázemí na jižní straně sportovního areálu. Zde
je nutné ale dořešit budoucí provoz
tohoto areálu.
Naděje, že se do areálu ve Sportovní ulici, kde se ještě v roce 2004
hrála druhá nejvyšší česká fotbalová soutěž, jak si řada z nás pamatuje, vrátí opět výkonnostní mužská
kopaná, neumírá.
-pez-

Úvod podzimu vyšel Hané a Konici,
trápí se v Klenovicích a Čechovicích

Jak se podařil vstup do sezony regionálním zástupcům od divizních účastníků až po šestici mužstev hájící prestiž regionu v 1. B třídě? Někde s takovým vstupem do podzimní části soutěže počítali, jinde převládala spokojenost, další týmy si začátek podzimu představovali určitě trochu jinak.
Oznámkovali jsme počínání jednotlivých týmů jako ve škole na stupnici 1
až 5.
Moravskoslezská divize skupina D
SOKOL KONICE 1
Konice
3
2
1
0
7:2
7
V Konici si na lepší vstup do soutěže stěžovat nemusí. Po odchodu úderné
síly v útoku se čekalo, jak se s tím tým vypořádá a zda jim branky Kobylíka v nové sezoně nebudou chybět. v domácím prostředí zatím dvakrát zabodovali naplno a přitom neinkasovali branku, i když nutno podotknout,
že týmy Vyškova a Boskovic nepatřili k soupeřům, kteří by domácí tým
příliš prověřili. Cenná je však pro svěřence trenéra Procházku remíza ze
hřiště Třebíče, která se netají postupovými ambicemi.
SOKOL PROTIVANOV 3Protivanov
4
1
0
3
5:9
3
Na druhém konci Drahanské vrchoviny zatím nemusejí bít na poplach, ale
v nadcházejících dvou utkáních doma, v předehrávaném 15. kole ve středu s Pelhřimovem a o víkendu s Uherským Brodem, bude zapotřebí nějaké body získat. Protivanov zatím odehrál tři ze čtyř utkání na hřištích soupeřů, odkud si dovezl výhru z Blanska, doma neuspěl se silnými Šardicemi, o víkend se protivanovští vrátili domů po těsné prohře 3:2 s prázdnou
z Otrokovic.

Krajský fotbalový přebor
SOKOL KRALICE 2
Kraličtí zahájili podzim výhrou na hřišti nováčka z Bělotína, doma po ne
příliš přesvědčivém výkonu remizovali s Kozlovicemi, pro první prohru v
soutěži si předminulý víkend zajeli do Hněvotína. V sobotu dokázali doma zabrat a porazit nevyzpytatelný tým Dolan. V následujícím týdnu je
stejně jako divizní celky čekají dvě soutěžní utkání, k oběma zajíždějí na
hřiště soupeřů a dovézt nějaké body ve středu z Jeseníku a o víkendu z Přerova nebude jednoduché.
SOKOL URČICE2Určice
4
1
1
2
4:6
4
Fotbalisté Určic vstoupili do nového soutěžního ročníku slibnou remízou
ve Štítech, doma však v následném utkání zcela propadli s celkem Dolan,
který jim uštědřil čtyřku. K zápasu s holickou rezervou odjížděli s nikterak
velkými ambicemi, výsledek 2:1 s těžkým soupeřem na jeho hřišti nelze
považovat za zklamání. V domácím zápase s vedoucím Přerovem . Dvojutkání v tomto týdnu, zvláště domácí středeční s Želatovicemi, napoví
trenéru Kovářovi hodně o tom, v kterých patrech tabulky se bude jeho tým
pohybovat.
Krajská soutěž 1.A třída skupina B
SOKOL ORESVO PLUMLOV 3+
Plumlov
4
1
2
1
13:13
2
Plumlovští fotbalisté hrají vyloženě pro diváky. Po čtyřech utkáních se
skórem 13:13 může představit málokterý tým. S výjimkou utkání s Klenovicemi zatím nastříleli v každém zbývajícím zápase čtyři branky. Podzim začali dvěma remízami, ve třetím kole v přestřelce v Dubu nad Moravou prohráli výsledkem 4:6, aby o uplynulém víkendu vybojovali doma
ve 4. kole první výhru v soutěži nad mužstvem Troubek.
SOKOL KLENOVICE 4
Klenovice
4
0
1
3
5:17
1
Klenovičtí fotbalisté mají mladý tým, který sbírá v prvních kolech především zkušenosti. V úvodních kolech jim vyšel pouze zápas druhého kola
v Plumlově, jinak ve zbylých třech zápasech inkasovali dohromady 16
branek. Poslední utkání o víkendu s týmem Lipníka nad Bečvou však naznačilo trenéru Cetkovskému určitou naději lepších výsledků. Jeho
svěřenci odehráli bez střídání zápas se silným Lipníkem, hodinu se jim dařilo držet hubené vedení, ale v závěru už jim došly síly. Možnost k nápravě
budou mít následující víkend na hřišti v Dubu nad Moravou.
SOKOL MOSTKOVICE3 +
Mostkovice
4
1
1
2
2:4
4

V Mostkovicích se před sezonou nijak netajili tím, že jim po posledním
zápase bude stačit setrvání v soutěži. Po třech odehraných kolech si určitě
nestěžovali na zisk 4 bodů, které si zajistili remízou v úvodním kole s
Troubkami a překvapivou výhrou v derby s Čechovicemi.
O uplynulém víkendu doma hostili Opatovice a hosté si odvezli tři body za
výhru 1:0.
SK JESENEC
3
Jesenec
4
1
1
2
5:7
4
Na severu okresu vnesl začátek soutěže do řad jeseneckých mírné rozpaky. Po jarním souboji o postup až do posledního kola málokdo očekával,
že po třech odehraných utkáních budou mít na kontě jediný bod za remízu
v úvodním kole s celkem Dubu. Ve venkovních zápasech v Troubkách a s
nováčkem z Kojetína vyšli bodově naprázdno a tak se čekalo, jak dopadne domácí derby s Čechovicemi.
SOKOL ČECHOVICE 3Čechovice
4
1
0
3
3:5
3
Dolů - nahoru - dolů. Tak vypadali první tři odehraná kola z pohledu čechovických fotbalistů. Na úvod přijeli s prázdnou ze Slatinic, aby v následujícím domácím zápase porazili tým Náměště na Hané. Ve třetím kole asi
nepočítali s tím, že z derby s Mostkovicemi nevydolují ani bod. Další
víkendové derby v Jesenci prohráli také jednobrankovým rozdílem a zůstali tak na 3 bodech.
Krajská soutěž 1.B třída skupina A
TJ HANÁ PROSTĚJOV1
Haná PV
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Loňský nováček ukazuje i z kraje podzimu, že umístění z minulé sezony
nebylo shodou náhod. Jak herně, tak výsledkově zatím mohou být spokojení, tři výhry z úvodních čtyř zápasů se počítají jako dobrý začátek. V útoku mají fotbalisté Hané velký potenciál, ve čtyřech zápasech nastříleli
svým soupeřům 13 branek. Výhra nad silným týmem Horních Moštěnic
uplynulou sobotu dává tušit, že klub míří k cílům nejvyšším.
SOKOL PIVÍN 2
Pivín
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Celek z Pivína si zatím hlídá domácí prostředí, kde bral plný počet bodů
jak v utkání s Radslavicemi, tak i s fotbalisty Újezdce. Z Tovačova přijel s
prázdnou, o víkendu si příliš mnoho nadějí dělat nemohl, neboť zajížděl na
hřiště silných Všechovic.
SOKOL VRCHOSLAVICE 3Vrchoslavice
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Na jihu okresu vstoupili do soutěže nadějně, když porazili v úvodním kole na domácím trávníku celek Všechovic. Vystřízlivění však přišlo hned o
následujícím víkendu na hřišti Hané, odkud si odvezli náděl čtyř branek. V
domácím utkání pak podlehli Býškovicím a ani
v sobotu si v derby zápase s nezamyslickou Hanou nepřipsali žádný bod.
O víkendu by už ale raději měli zabodovat proti týmu Hustopečí.
SOKOL VRAHOVICE 3
Vrahovice
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Nováček soutěže zaplatil daň v úvodním zápase městského derby s Hanou,
kde doma utrpěl debakl 1:5. A lépe si nevedl ani na hřišti Býškovic, kterým
podlehl 3:0. Vstup do vyšší soutěže nikterak oslnivý. Ve třetím kole hostil
doma druhou Hanou, tentokráte z Nezamyslic a po podzimu „hanáckým“
syndromem trpět nakonec nebude, neboť v utkání hraném na těžkém terénu vybojoval premiérové vítězství v soutěži .
HANÁ NEZAMYSLICE2Nezamyslice
4
1
2
1
4:4
5
Hráči Nezamyslic vstoupili do podzimních bojů stejně jako o soutěž výš
celek Plumlova. Na úvod soutěže dva nerozhodné výsledky, pak porážka
venku, aby si mohli první výhru v soutěži připsat až ve čtvrtém kole po jednobrankové výhře doma v derby se sousedními Vrchoslavicemi.
KOSTELEC NA HANÉ3Kostelec n/H
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V Kostelci pravděpodobně uvažovali o lepším startu do soutěže než po
třech utkáních být na konci tabulky s jedním bodem. Sezonu začali bodem
z Nezamyslic, ale v následujících dvou kolech podlehli doma Radslavicím
a body nepřivezli ani z Hustopečí. O víkendu s Tovačovem doma pouze
remizovali a tak na první výhru v soutěži si musí ještě počkat.
-pez-

Víkendový program 4. kola se
rozdělil pro pěticí týmů do obou
hracích dnů. Nejprve v sobotu se
klenovičtí fotbalisté pokusili
odčinit nevydařené utkání minulého kola z Kojetína, odkud si
odvezli nášup sedmi branek.
Úkol pro mladý celek to ale nebyl jednoduchý, neboť hostili
silný tým Lipníka, který za 3
odehraná kola inkasoval jedinou branku. Hodinu domácí
vedli, v závěrečné půlhodině
však odpadli fyzicky a čtyřikrát
inkasovali.
V druhém sobotním utkání v plumlovských Borkách se domácí utkali
s Troubkami, po prvním poločase
prohrávali 1:2, ale třemi brankami v
druhé půli i připsali premiérovou
výhru v soutěži. V nedělních utkáních do Jesence zamířili k derby
fotbalisté Čechovic, v Mostkovicích hostili domácí celek Opatovic.
Jesenec rychle vedl brankou z penalty, v druhé půli zvýšil na dvoubrankové vedení a dovolil Čechovicím už jen snížit krátce před koncem. Mostkovice chtěli potvrdit bodový úspěch z předešlého utkání,
ale vev vyrovnaném utkání dohrávali o deseti a hostům se čtvrt hodiny před koncem podařilo vstřelit
rozhodující branku.
TJ Sokol Klenovice na Hané - Lipník nad
Bečvou 1:4 (1:0)
Branka Klenovic: 44. Přikryl, Rozhodčí: Domisch - Klíma, Krutovský, Sestava Klenovic: Horák Sázel, Šianski, Cetkovský T., Siegmund - Cetkovský R., Přikryl, Fialka, Rozehnal - Labounek, Šimek
V azylu v Němčicích na Hané viděli diváci zápas dvou naprosto
rozdílných poločasů. V prvním
poločase hráli domácí aktivně, ne-

dali soupeři možnost dostat se do
gólové šance. V závěru poločasu
se zásluhou Přikryla dostali do vedení a tak do kabin odcházeli s jednobrankovým náskokem. V úvodní čtvrthodince druhé půle stačili
ještě soupeři, který z kabin přišel s
odhodláním něco s výsledkem
udělat a od zahájení druhého poločasu aplikoval důsledný presink.
Domácí celek se sešel pouze v počtu hráčů k utkání, takže fyzické
síly začali bez možnosti střídání
pomalu ubývat. Hosté vystřídali tři
hráče a tento tah byl v konečném
důsledku rozhodující. Čtyřmi
brankami v poslední třetině utkání
otočili ve svůj prospěch a odvezli
si tak všechny tři body.
Očima trenéra:
Zdeněk Cetkovský (TJ Sokol
Klenovice): „Po dvou debaklech
jsme si v kabině před zápasem řekli, že bychom to nechtěli zopakovat. Do 60. minuty jsme vedli, klukům jsem v šatně za první hodinu
hry poděkoval. Bohužel v jedenácti lidech se na stejné úrovni utkání
odehrát nedalo. My jsme vděčni za
každý bod, který získáme, dnes
jsme hráli proti kvalitnímu soupeři. V závěru jsme odešli fyzicky.“
Plumlov - Troubky 4:2 (1:2)
Branky Plumlova: 30. a 78.
Frýbort, 70. Petr Kiška, 75. Lizna,
Rozhodčí: Kopecký - Oulehla, Navrátil, Diváků: 120, Sestava Plumlova: Stužka - J. Kiška, Kutný,
Chmelař, Bureš - Křupka, Ševcůj,
Pařák, Pavel Kiška - Frýbort st.,
Petr Kiška
V plumlovských Borkách se hrál v
prvním poločase docela vyrovnaný zápas, který se však vyvíjel daleko příznivěji pro hosty, kteří využili své dvě šance a od 18. minuty

vedli 2:0. Ve 30. minutě se podařilo snížit Frýbortovi a tímto stavem
skončil první poločas. Do druhé
půle nastoupili domácí s odhodláním se zápasem něco udělat,
hráli na hosty osobní těsnou obranu a nutili je k chybám. Svou herní
převahu také v druhých čtyřiceti
pěti minutách vyjádřili brankově a
zaslouženě se mohli radovat z prvního podzimního vítězství.
Očima trenéra:
Stanislav Bureš (asistent trenéra): První půle byla vyrovnaná, ale
hosté brzy vedli. V kabině jsme si
o přestávce řekli, co budeme hrát a
hráči to plnili. Hosté si zápas podle mne prokoučovali sami, když
svého nejaktivnějšího hráče stáhli
dozadu a umožnili nám druhý poločas odehrát v naší režii. Nechci z
týmu nikoho vyzdvihovat, ale
výborný zápas odehrál Křupka.

Mostkovice - Opatovice 0:1 (0:0)
Rozhodčí: Navrátil - Oulehla, Lizna, Diváků: 150, Sestava Mostkovic: Lukáš - Vl. Vojtíšek, Milar,
Cígr, Hanák - Hatle (60. Karafiát),
Vojtíšek M., Zapletal, Jansa (80.
Kašpar) - Kroupa, Šlambor (46.
Křišťan)
Domácí Mostkovice povzbuzeny
výhrou z derby s Čechovicemi
chtěly doma s týmem Opatovic
bodovat. Ti ale měli velmi běhavý tým, přesto se v první půli dostal do slibné šance Šlambor, ale
neproměnil. Domácí hru velmi limitoval zdravotní stav Hatleho,
který nemohl přes veškerou snahu odvést maximální výkon, nedařilo se ani příliš M. Vojtíškovi.
Ve druhém poločase se hrálo
hodně ze strany na stranu, ale
snahy domácích ovlivnilo vyloučení. Mostkovičtí fotbalisté dohrávali posledních 20 minut v deseti, pět minut po vyloučení se v
75. minutě ujali hosté vedení,
které už potom udrželi až do konce utkání.

Očima trenéra:
František Piňos (Sokol Mostkovice): Opatovice byli běhavějším
týmem, my jsme šli do druhé půle s
tím, že se pokusíme dát branku. Velmi pro nás hru ovlivnilo svalové
zranění Hatleho, který nebyl ve své
kůži a musel v druhém poločase
střídat. Jsem ale velmi zklamaný
přístupem hráčů ke hře po přestávce, takhle se doma o tři body nebojuje.

Jesenec - Čechovice 2 :1 (1:0)
Rozhodčí: Kreif - Hetmánek, Motal, Sestava Čechovic: Švéda Gréza, Kabylík, Začal, Dvořák Bilík T, Šteigl, Vinklárek, Bílý Haluza, Horák Jan
Hosté po výpadku doma v derby s
Mostkovicemi přijeli k dalšímu
regionálnímu derby na trávník Jesence. Ten však po mizerném
vstupu do soutěže myslel také na
zisk nějakého bodíku. Pro domácí
celek začal zápas velmi povzbudivě, protože už ve třetí minutě se
ujali vedení gólem z penalty. Hosté měli pak v průběhu první půle
dvakrát možnost vyrovnat, ale nevyužili je a v 60. minutě přišel trest
v podobě druhého inkasovaného
gólu. Nadále se tlačili před domácí
branku vstřelit kontaktní gól, což
se jim však podařilo až pět minut
před koncem a na vyrovnání už
nezbyl čas.
Očima trenéra:
Jan Pešek (Sokol Čechovice):
Na našem výkonu se podepsala
penalta hned na začátku zápasu,
museli jsme dohánět jednogólové
manko. I přes tlak ve druhém poločase se nám kontaktní branku
podařilo vstřelit příliš pozdě. I
přes dnešní porážku musím
všechny kluky pochválit za jejich
přístup k utkání a pokud jim takové nasazení zůstane i pro další
utkání, nemám obavy z toho, že se
nám nepodaří získávat body do tabulky.
-pez-

OKRESNÍ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE MUŽŮ A DOROSTU
OKRESNÍ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE MUŽŮ A DOROSTU
Střelci branek, červené karty a tabulky
střelců
II.třída
3.kolo:Dobromilice-Určice B 2:3
(1:1), Makiš, Žondra - Rolný 2, Kaprál,
Brodek u PV-Přemyslovice "A" 3:2
(3:1), Bureš, Zapletal, Zbořil - Strouhal
2, Bedihošť-Držovice 1:3 (0:1), Musil,
ČK: Šimík - Dokoupil, Kolkop, Zahradníček, Hvozd-Otaslavice 3:2
(1:1), Bílý 2, Švec - Kaláb, Vogl, Zdětín-Němčice 4:1 (1:1), Hrazdil 2, Kučera 2 - Kleisl, Olšany-Protivanov "B"
1:6 (1:3), Sedláček - Pospíšil 3, Vybíhal,
Šindelka, Ženata, ČK: Kropáč.
Tabulka střelců:
5 - Bílý Vojtěch (Hvozd), Strouhal David (Přemyslovice "A")
4 - Zapletal Michal (Brodek u PV)
3 - Bureš Tomáš (Brodek u PV), Pospíšil

Tomáš (Protivanov "B"), Tyl Lukáš
(Přemyslovice "A"), Šatný David
(Držovice), Švec Miroslav (Hvozd)
III. třída
3.kolo:Brodek u Konice-Tištín 1:1
(1:0), Ševčík - Urbánek, Kralice B-Nezamyslice B 1:2 (0:1), Soušek - Moravec, Máj, Horní Štěpánov-Pavlovice
0:3 (0:0)- Emperger, Pospíšil, Svoboda,
Vyšovice-Kostelec B 5:0 (2:0), Škop 2,
Danko, Krchňák, Režný, Jesenec BOtinoves 1:2 (0:2), Polcr - Flek, Škvára,
Přemyslovice "B"-Smržice 0:0 (0:0),
Vícov-Čechy pod Kosířem 5:1 (4:0),
Trnečka 2, Krutovský, Nevrla, Oravec Vojtek.
Tabulka střelců:
3 - Konečný Lukáš (Otinoves), Tichý
Petr (Jesenec B), Vojtek Ondřej (Čechy
pod Kosířem)
2 - Kotlár Robin (Smržice), Kvapil Jiří
(Jesenec B), Malý Stanislav (Brodek u
Konice), Martinák Miroslav (Smržice),

Menšík Tomáš (Kostelec B), Moravec
Zdeněk (Nezamyslice B), Otruba Jaroslav (Čechy pod Kosířem), Otčenášek
Tomáš (Tištín), Pospíšil Zbyněk
1 - Brančík Marek (Kostelec B), Bukovec Svatopluk (Kralice B), Burget Luboš (Brodek u Konice), Danko Jakub
(Vyšovice), Emperger Přemysl (Pavlovice), Flek Roman (Otinoves), Haluza
Martin (Kralice B), Hýsek Pavel (Nezamyslice B), Klíč Zdeněk (Brodek u Konice)
IV. třída skupina A
3.kolo:Ptení-Drahany 2:2 (1:1), Hrabal 2 - Piták, Soldán, ČK: Servus,
Krumsín-Kladky 0:0 (0:0), Haná
Prostějov "B"-Zdětín B 7:1 (3:0),
Křížek 2, Novák 2, Frnka, Plíva, Světlík
- Kamaryt, Otaslavice "B"-Rozstání
0:2 (0:1) - Hudec 2.
Tabulka střelců:
3 - Fiala Petr (Kladky), Hrabal Jiří (Ptení)

2 - Hudec Tomáš (Rozstání), Křeček
David (Kladky), Křížek Filip (Haná
Prostějov "B"), Novák Jiří (Haná Prostějov "B"), Petržela Tomáš (Drahany),
Slabý Jiří (Kladky), Slavíček Květoslav
(Kladky)
1 - Doležel Stanislav (Ptení), Dolák Petr (Otaslavice "B"), Frnka Robert (Haná
Prostějov "B"), Ježek Jaroslav (Rozstání), Kamaryt Stanislav (Zdětín B),
Kratochvíl Roman (Rozstání), Krpec
František (Krumsín), Melka Aleš
(Krumsín), Mohelník Milan (Krumsín).
IV. třída skupina B
3.kolo:Doloplazy 1:1 (1: 1), Vrahovice
B-Hrubčice 1:0 (1:0), Múdrý, Němčice B-Biskupice 1:2 (1:0), Želeč-Brodek u PV B 1:7 (1:4), Tvorovice-Ivaň
1:3 (0:1), Kolečkář - Naniáš 2, Kroupa.
Tabulka střelců:
3 - Bartošek Antonín (Němčice B), Širila Jaroslav (Želeč)
2 - Jelínek Michal (Brodek u PV B),

Branky: 48. Trnavský, 54. Zbožínek, 71. Kolář M. - 50. Fabián,
Rozhodčí: Tomášek - Štrubl, Novák, Diváků: 60 Sestavy: (Haná
Prostějov) Pastyřík - Chum, Jančiar, Ociepka, Šindler - Kolář
M., Mašík, Zbožínek, Bartoš (86.
Křížek) - Trnavský, Světlík (88.
Ředina),(Horní
Moštěnice):
Kundrát - Dostalík, Balcar, Bednář, Nevřela - Kovář, Prachniar,
Tobolík, Suchánek - Pizur (82.
Bednář), Fabián

domácí fotbalisté, ale Zbožínek z
přímého kopu napodobil předešlý
pokus.
Tři minuty před poločasem se po
sérii zblokovaných střel a odkopů
domácích dostal na hranici vápna
k míči Pizur, podařilo se mu obejít dva domácí obránce a nebezpečně vystřelit, jeho střela však
mířila nad břevno. Poločas tak
skončil bez branek.
Jak bylo prvních čtyřicet pět mi-

Prachniar přímý kop kousek za
šestnáctkou, kopl ho však přímo
do středu branky, kde stál domácí
Pastyřík. Hosté se nemohli hnát
příliš bezhlavě do útoků, neboť
domácí rychlé brejky byly hodně
nebezpečné. Za dvě minuty napřáhl uvnitř vápna střelec vyrovnávací branky Fabián ve snaze o
druhé srovnání stavu, vystřelil po
zemi podél brankáře, míč však
skončil v zámezí.

Pojistka domácích. Domácí Zbožínek (5) a Jančiar (4) běží pogratulovat Martinu Kolářovi ( žlutá 7 uprostřed), který po sérii rohových kopů hlavou přesně k tyči poslal dvacet minut před koncem Hanou do dvoubrankového vedení.
foto: Z. Pěnička
Po minulém týdnu, ve kterém Haná poprvé v soutěži okusila hořkost porážky na hřišti Lutína, doma přivítala před utkáním vedoucí celek tabulky Horní Moštěnice.
Tento celek už několik sezon hraje pravidelně v horní polovině tabulky a vstup do zápasu naznačil,
že se nebude jednat o jednoduché
utkání.
Hosté měli v úvodní čtvrthodině
optickou převahu, ale ke gólovým
šancím to nevedlo. Spíše se mohli brzkého vedení dočkat domácí,
když Zbožínek postupoval z levé
stany pokutového území směrem
k brance, ale hostující Kundrát v
brance svým včasným vyběhnutím stačil střelu vyrazit. V dalších
minutách se příliš zajímavého na
hřišti neudálo, za zmínku stojí jen
zlutá karta pro domácího Zbožínka za údajné oplácení.
Ve 22. minutě chtěl hostujícího
gólmana překvapit z úhlu Světlík,
ale jeho střela se snesla na síť shora. Ten o čtyři minuty později nacentroval zprava do šestnáctky na
Trnavského, ten ale ve slibné pozici nezpracoval. Po půlhodině si
i hosté vzpomněli, co je to vystřelit, ale Suchánkův pokus kontroloval Pastyřík do zámezí.
Ve 38. minutě měli hosté možnost
přímého kopu za hranicí šestnáctky, hostující Prachniar poslal míč
přes zeď, ale jelikož jí chyběla razance, sebral ji do náruče domácí
brankář. O minutu později měli
na druhé straně stejnou příležitost

nut divácky nezajímavých, kdo
přišel na druhou půlku o několik
minut později, přišel o hodně.
Zvlášť Haná vstoupila do utkání
po přestávce daleko aktivněji a
hosté nechtěli zůstat příliš pozadu. Hned minutu po příchodu z
kabin měl z 18 metrů otevřený
prostor ke střele hostující Prachniar, ale střela skončila nad. Tři
minuty po pauze se poprvé měnilo skóre. Mašík krásně prostrčil
Trnavskému a ten sám před brankářem zvolil přízemní střelu, která se od levé tyče odrazila za brankovou čáru - 1:0.
Fotbalisty Hané vedoucí gól
uspokojil natolik, že v následujích
okamžicích zapomněli bránit.
Dvě minuty po vstřeleném gólu
zůstal na pravé straně šestnáctky
nepokrytý hostující Pizur, přenesl
míč centrem přes vápno na nabíhajícího Fabiána a ten se z ideální pozice nemýlil. Po dvou minutách vyrovnáno a začínalo se
znovu.
Domácí fotbalisty tento moment
ale příliš nerozhodil a nadále se
tlačili dopředu. V 54. minutě dostal Zbožínek do uličky pěknou
přihrávku od Trnavského, neunáhlil se, kličkou doleva si pohrál
s hostujícím brankářem a levačkou poslal míč do prázdné brány.
Hostující tým vědom si jednobrankové ztráty hledal cesty, jak
obelstít domácí obranu, ta ale fungovala spolehlivě.
V 63. minutě zahrával hostující

V 70. minutě měl na kopačce pojišťovací branku domácí M. Kolář, umístěnou střelu ze 12 metrů
mu však hostující Kundrát stačil
vyškrábnout na roh. Následovala
rohová série domácích. První rohový kop odhlavičkovali hosté do
bezpečí a tak se kopalo znovu.
Míč od zadní tyče vrátil před
branku domácí Mašík a Světlík
měl na hlavě branku. Radost mu
však zkazil hostující Tobolík, který míč z brankové čáry stačil vyhlavičkovat do autu. Třetí roh v
řadě už ale hosté neustáli. Co M.
Kolářovi nevyšlo před sérií rohů,
si vynahradil při posledním z
nich. Vyskočil si na malém vápně
na míč vrácený před branku a hlavičkou přesně k pravé tyčce zajistil domácím dvoubrankové vedení.
Hosté přiostřili trochu hru a výsledkem bylo dvojnásobné ošetřování domácího Zbožínka. Domácí hráči už zápas kontrolovali a
nepouštěli hráče Horních Moštěnic do situací, které by mohly
přinést kontaktní gól. V závěru se
mohl do listiny střelců zapsat i domácí Světlík, který po přistrčení
míče od mašíka postupoval sám
na brankáře, chtěl ho technickou
střelou přehodit, ten však na míč
dosáhl a stačil ho zachytit.
Haná se tak po porážce v Lutíně
vrátila na vítěznou notu a posunula se v tabulce před hostující
hráče. Příští víkend ji čeká derby
zápas v Pivíně.
-pez-

Střelci branek, červené karty a tabulky střelců
Kroupa Martin (Ivaň), Marek Vratislav
(Vrahovice B), Múdrý Radek (Vrahovice B), Naniáš Patrik (Ivaň)
1 - Duplinský Imrich (Biskupice), Fišer
Michal (Doloplazy), Hemmr Luděk
(Hrubčice), Jaroš Vladimír (Vrahovice
B), Kolečkář Petr (Tvorovice), Kyselák
Roman (Němčice B), Mudrla Radek
(Hrubčice), Simon Petr (Biskupice),
Slivka Pavel (Němčice B), Svozil Mart.
Okresní přebor dorostu
3.kolo:Protivanov- -1:-1 (-1:-1), Brodek u PV-Brodek u Konice 1:9 (0:7),
Zifčák - Hauer 3, Frehar, Mach, Mlčoch,
Růžička, Stehlík, Vlček, Lipová BDržovice 1:1 (1:1), Popelář - Kučera,
Mostkovice-Otaslavice 1:1 (0:0), Zeman - Gerneš, Pivín-Výšovice 7:1
(3:1), Šišma 3, Vozihnoj 2, Filka, Oulehla - Pytela, Přemyslovice-Bedihošť
3:0 (2:0), Šigut 2, Konečný, OlšanyNěmčice 1:9 (1:4), Kubíček - Neckář 3,
Slivka 3, Bosák 2, Navrátil.
Tabulka střelců:

8 - Šišma David (Pivín)
7 - Rieger Roman (Otaslavice)
6 - Neckář Radek (Němčice), Slivka Pavel (Němčice).
5 - Parůžek Jan (Otaslavice), Vozihnoj
Luboš (Pivín)
4 - Kučera Michal (Držovice)
3 - Bosák David (Němčice), Chlup
Vojtěch (Držovice), Fečo Pavel (Němčice), Hauer Vincenc (Brodek u Konice), Krčmář Petr (Držovice), Šigut
Ondřej (Přemyslovice),
2 - Budaj Pavel (Držovice), Filka Stanislav (Pivín), Gerneš David (Otaslavice), Kvapil Marek (Olšany), Liška Michael (Lipová B), Liška Petr (Lipová
B), Mach Jakub (Brodek u Konice),
Nejedlý Daniel (Protivanov), Ošlejšek
Stanislav (Lipová B), Pytela Martin
(Výšovice), Růžička Jan (Brodek u Konice), Václavík Jan (Pivín), Václavík
Tomáš (Lipová B), Zeman Martin
(Mostkovice)
1 -Abeles Ondřej (Otaslavice), Buriánek Adam (Němčice), Chytil David

(Přemyslovice), Dostál Filip (Lipová
B), Frehar Pavel (Brodek u Konice),
Hartl František (Lipová B), Havelka
Tomáš (Přemyslovice), Hloušek Pavel
(Lipová B), Jura Michael (Pivín), Komínek Jan (Protivanov), Konečný Jan
(Přemyslovice),
Kořínek Michal
(Držovice), Kubíček Adam (Olšany),
Mlčoch Jiří (Brodek u Konice), Motyčka Jiří (Držovice), Navrátil Michal
(Němčice), Nejedlý Vít (Protivanov),
Oulehla Zbyněk (Pivín), Plachý Pavel
(Otaslavice), Popelář Martin (Lipová
B), Ratiborský Jiří (Mostkovice), Sedlák Dalibor (Protivanov), Sedlák Radek
(Protivanov), Slavíček Martin (Otaslavice), Stehlík Zdeněk (Brodek u Konice), Svoboda Michal (Mostkovice),
Viktora Jan (Otaslavice), Vlček Jan
(Brodek u Konice), Vlček Lukáš (Brodek u Konice), Walter Viliam (Mostkovice), Zbořil Tomáš (Mostkovice), Zifčák Tomáš (Brodek u PV)
-pezzdroj: Sekretariát
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práci
nabízí

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

Přijmu řidiče MKD. Jízdy do EU,
praxe vítána, není podmínkou. Tel.:
777 797 260

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

Firma HANAKOV, spol. s r.o., Pod
Kosířem 3127/74, Prostějov příjme
do HPP MZDOVOU ÚČETNÍ:
Předpoklady:
* SŠ vzdělání ekonomického směru
* nutná alespoň minimální praxe
* znalost základů podvojného účetnictví
* organizační schopnosti, komunikativnost, flexibilita
* dobrá znalost práce na PC
Nabízíme:
* zázemí stabilní společnosti a
příjemné pracovní prostředí
* odpovídající platové ohodnocení
nástup možný ihned
Zájemci zasílejte strukturované životopisy na adresu nebo e-mailem na
hanakov@hanakov.cz.
Telefonický kontakt. 582 302 341.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132
134.

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
www.pracujizdomu.cz
Společnost působících v oboru realitních a peněžních služeb přijme
obchodního zástupce. SŠ, vítaná delší praxe u policie nebo celní správy.
Kontakt: recepce 582 331 331 paní
Majerová.
Přijmeme kadeřnici na pánské kadeřnictví s ŽL, 731 335 822.
Hledáme nové kolegy do Wellness
centra v Prostějově. Nadstandardní
výdělky, pružná pracovní doba.
Kompletně zaškolíme. Volejte ihned. Spěchá. Tel.: 724 30 60 29.
Přijmu brigádníky na roznos + benzín a řidiče. Tel.: 733 655 714
Hledám schopného člověka na pobočku do PV. Podmínka: komunikativnost, spolehlivost. Tel.: 774 090
444.
Přijmeme obsluhu do hospody. Svědomitost, spolehlivost, příjemné vystupování podmínkou. Tel.: 774 345
889.
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.
Práce doma i v kanceláři. Tel.: 603
448 594.
Kosmetický salon Madona přijme
kosmetičku. Tel.: 604 881 600.
Knižní velkoobchod přijme muže i
ženy s vlastním os. autem k rozvozu
zboží. Tel.: 777 572 555.
Hledám obchodního zástupce pro
Ol. kraj. Tel.: 608 025 895.
Přijmeme schopné lidi na pozice
číšník servírka. Tel.: 608 811 169,
www.texmexrestaurant.cz
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.

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

STAROŽITNOSTI

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

Práce doma i v kanceláři. Tel.: 603
448 594.
Přijmeme 3 – 5 lidí na HPP nebo
VPP. Tel.: 774 664 892.

POZOR

Hledám zedníka na výpomoc při
opravě domu, možno i zdatný důchodce. Plat denně na ruku. Zn. fasády + sádrokarton. Tel. 602 719
273.

Přijmu pracovníka do pneuservisu v
PV. Vyučen v oboru automechanik či
autoelektrikář výhodou. Nástup možný ihned. Tel.: 608 824 136.
Nabízím volné místo – brigádní
výpomoc na prodejně chovatelských
potřeb. Prodejna Sorbon Západní 27,
PV.
www.pracovatdoma.cz
přes internet a telefon

Přijmu zednickou partu, nebo i jednotlivce s ŽL. pro vnitřní dokončovací
práce. Omítky, dlažby, obklady a sádrokartony. Možnost práce i v zimních
měsících. Nástup možný ihned. Tel.:
776 161 600
Hledáme 5 lidí na HPČ, VPČ, prof.
růst, 10 – 60 tis. měs. Tel.: 732 746
873.
INTIMMO - spodní prádlo přijme
pracovitou prodavačku na HPP do
své prodejny v OG Arkáda (vedle
Tesco) Prostějov. Zkušenosti s prodejem, spolehlivost, samostatnost, životopis. Nástup ihned. Inf. 776/248193.

služby
Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820 358. Zakázková výroba nábytku (i všechny
stol. práce vč. oprav).
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.
Provádíme rekonstrukce bytových
jader od A do Z. Profesionální poklad obkladů a dlažeb, renovace
koupelen, kuchyní atd. Tel.: 774 06
22 53 nebo e-mail: dacel@
seznam.cz.
Stěhování – vyklízení Pokorný, 13
let praxe. Volejte zdarma 800 100
181.
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.
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

Přijmu pracovníka do ved. funkce
(mistr) pekařské výroby. Bližší info.
tel.:582 342865 Po-pá 6-15hod.

Zámková dlažba, kompletní zateplení
fasády, ploty, zídky a demolice aj. stavební práce. Tel.: 723 522 369.

Přijmu kadeřnici – kadeřníka. Tel.:
606 489 826 a dále maséra – masérku.
Tel.: 604 422 429 na ŽL.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC
www.hubnete.biz se zárukou

Nabízím zázemí české perspektivní
společnosti ctižádostivé a spolehlivé
osobě s chutí pracovat tel.: 736 145
411

Rodilý mluvčí nabízí konverzace v
anglickém jazyce. Olomoucká ulice.
200Kč/45min. Při více studentech
stejná cena. Tel.: 775 062 976

služby
Střechy, pokrývačství – Truhlářství Štugel. Tel.: 777 690 311.

Parta zedníků nabízí fasády RD a
veškeré zednické práce. Tel.: 739
515 610.
Hledám kosmetičku s vlastním ŽL do
zavedeného salonu v Plumlově. Nástup možný ihned. Tel.: 777 862 846.
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
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.
BRAŠNÁŘSTVÍ MUCHA
Husovo nám. 49, PV.
Provádí: opravy kabel, kufrů, drukování, výměna duší a ručně šitých
míčů.
Po: 8.30 – 11.30, 13.00 – 16.00
Út: volno
Stř.: volno
Čt: 8.30 – 11.30, 13.00 – 16.00
Pá: volno
Nevěřte ševcům, že Vám opraví
kož. zboží. Neumí to!
MAPROSTAV – dodavatel
stavebních materiálů
Vám nabízí:
- střešní krytiny všech typů a druhů
vč. doplňků
- střešní okna VELUX, FAKRO –
výrazné slevy
- široký sort. asfalt. pásů přír., s posypem apod.
- tepel. izolace (vata, polystyren)
- zdící bloky KERATHERM, POROTHERM, PREFABET …
- plechy měděné, titanzinkové
Další inf. na tel.:582 314 274, příp.
na mob. 777 017 484
Nebo osobně v areálu Gala a.s.,
Západní 75, PV – Krasice
Pečení domácích dortů, zákusků a
drobného cukroví. Příjem objednávek na tel.: 776 309 440
KLASICKÉ MASÁŽE a RUČNÍ
MASÁŽE NOHOU.
www.maserskesluzby-janahladka.
webnode.cz Dovolená od 4.9. do
20.9.2009. Tel.: 608 639 609. V termínu od 31.8. do 30.10.2009 50%
sleva na všechny jednorázové masáže. Vaše zdraví - můj cíl. Těším se
na Vaši návštěvu.
Jedinečná příležitost digitální televize od Digi TV!!! Jen za 260 Kč
měsíčně. Instalace možná na jednu
nebo na dvě televize (za stejnou cenu). Až 35 programů v češtině. Možnost rozšířené nabídky ( HBOpack
+ CINEMAX) za pouhých 500 Kč
měsíčně. Čas dodání do dvou dnů.
Přístroje jsou v pronájmu zdarma.
Platíte pouze za službu. Mob.: 607
170 535, 723 436 699
Doučování AJ pro začátečníky a
mírně pokročilé. Levně! Tel.: 776
850 799.
Pokrývačské a klempířské práce,
izolace plochých střech. Tel.: 777
125 551.
Provádíme veškeré zednické práce,
rekonstrukce, zateplování fasád,
malířské práce atd. Levně. Tel.: 776
188 442.

různé
Začíná škola: totální výprodej dětských manšestráků a riflí značky
PARROT®, akce 2 ks za cenu 1.Sortiment velikostí 98-164 – osvědčená
kvalita. Doplněno širokou nabídkou
dekorativních polštářů. Nám. Spojenců 1, PV. Otevřeno denně 14.00 –
17.00 hod.

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

vzpomínáme
Smutno je žít
bez drahého člověka,
stále se ohlížíš,
zda někde nečeká.

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.

Dne 30.8.2009 jsme vzpomněli
8. výročí od úmrtí pana
DUŠANA FROHNA
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Erika
a syn Dušan s rodinami.

výzva
Nabízím odměnu 1000,-Kč tomu,
kdo našel startovací kartu od zapalování auta Renault Megane, kterou
jsem ztratil u nové nemocnice 6.8.09.
Prosím volejte na tel.605 938 199,
nebo pište sms.

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.

SLEVY
MODELŮ 2009
SUPERIOR
APACHE
STRATOS

práci
nabízí
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Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

INFORMACE Z OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ
KOMORY V PROSTĚJOVĚ

DATOVÉ SCHRÁNKY
– odborný seminář
Od 1. července 2009 vstoupil v účinnost nový zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, kterým je implementován systém korespondence prostřednictvím tzv. datových schránek.
Novelou zákona se původně plánované
povinné používání datových schránek
pro komunikaci mezi orgány veřejné
moci a právnickými osobami zapsanými v obchodním rejstříku odsouvá z
1.7 na 1.11.2009. Od tohoto data bude
komunikace prostřednictvím datových
schránek pro právnické osoby a orgány
veřejné moci povinná.
Datové schránky přináší tuzemským
firmám zjednodušení v oblasti jejich
komunikace s veřejnou správou, kdy
papírovou formu nahrazuje forma elektronická. Podnikatelé díky této revolu-

ční změně budou schopni vyřídit potřebné záležitosti rychleji, levněji a
mnohem efektivněji než tomu bylo doposud. Díky spuštění projektu datových schránek dochází ke zrovnoprávnění papírového a elektronického
dokumentu.
Veškeré podrobné informace týkající se
datových schránek získáte na odborném semináři, který OHK v Prostějově realizuje ve spolupráci s Českou
poštou dne 16.9.2009 od 9 hod v přednáškovém sále Národního domu. Přednáší Ing. Miroslav Štěpán, Česká pošta,
s.p., obchodní ředitel regionu Severní
Morava. V případě zájmu o účast je nutná registrace před datem konání semináře v kanceláři OHK, tel.č. 582 332
721, 582 332 489, email:
ohkpv@ohkpv.cz, www.ohkpv.cz

DOTAČNÍ PROGRAM Olomouckého
kraje na zateplení a výměnu oken

Olomoucký kraj se snaží vyřešit negativní dopady současné hospodářské krize. Snížit spotřeby energií, oživit podnikatelské aktivity stavebních firem má
pomoci nový finanční příspěvek. Ten je
určen na zateplení rodinných domů,
výměnu oken a dveří. Až 30 tisíc korun
přispěje kraj zájemcům z řad fyzických
osob na zateplení celého obvodového
pláště a výměnu tvorových výplní /okna, dveře/ u rodinných domů, v nichž
také trvale žijí. Objekty, určené k bydlení se musí nacházet na území Olo-

mouckého kraje. Stavební práce musí
být ukončeny až po termínu zahájení
poskytování příspěvku, který je stanoven na 1.7.2009. K dosažení zaručené
úrovně energetických úspor je nutné
použití kvalitního zateplovacího systému a pořízení dveří a oken od certifikovaných výrobců. Podrobné informace k
Podmínkám poskytování příspěvku
získáte v kanceláři Okresní hospodářské komory v Prostějově, tel.č. 582
332 721, 582 332 489, email:
ohkpv@ohkpv.cz, www.ohkpv.cz

DOTAČNÍ PROGRAM Olomouckého kraje
zaměstnavatelům na vzdělávání pracovníků
Olomoucký kraj se snaží vyřešit negativní dopady současné hospodářské krize. Zvýšit kvalifikaci zaměstnanců v regionu a zlepšit tak jejich uplatnění na trhu práce má pomoci nový příspěvek Olomouckého
kraje. Na vzdělávání svých pracovníků dostanou zaměstnavatelé v regionu až 50 tisíc korun.
Příspěvek může získat fyzická i právnická osoba, zaměstnávající 25 až 250
lidí. O příspěvek mohou zájemci po-

žádat ode dne vyhlášení dotačního programu až po vyčerpání alokovaných
prostředků, nejpozději však do
31.8.2010. Podrobné informace k podmínkám poskytování příspěvku na podporu vzdělávání podává Mgr.Veronika
Zábojová z Odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Olomouckého kraje,
tel. 585 508 243, e-mail: v.zabojova@
kr-olomoucky.cz
Informace připravila Helena Chalánková, ředitelka OHK v Prostějově

31. srpna 2009
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Určice kvalitním výkonem pokořily Přerov a sesadily jej z prvního místa
Základ úspěchu zařídil dvěma slepenými góly Vaněk
Sokol Určice – FC Přerov 3:0
(2:0)
Branky: 24. a 28. Vaněk, 55. Los.
ŽK: Hradečný, Ullmann –
Schlehr, Koutný,Mrázek. Diváků:
220. Rozhodčí: Pěček – Krobot,
Kopecký. Sestavy- Určice: Nejezchleb – Dokoupil, Ullmann,
Žáček, Hradečný – Havlena (88.
Mikeš), Los, Vaněk, Javořík – Cibulka (79. Kvapil), Kryl. Trenér:
Svatopluk Kovář.
Přerov: Přibyl (69. Judas) – Matyáš (72. Holub), Hybner, Mrázek,
Hrabal – Grešák (46. Jelen), Bernard, Schlehr, Koutný – Kučera,
Kašpárek. Trenér: Zdeněk Novák.

URČICE-Ve 4. kole přeboru olomouckého KFS přivítali fotbalisté Určic na svém hřišti lídra tabulky mužstvo Přerova, které v současném soutěžním ročníku zatím
neztratilo ani jeden bod. Nejen tato skutečnost je v zápase stavěla
do role favorita. Určice totiž zatím
vybojovaly pouze jediný bod za
bezbrankovou remízu na hřišti
nováčka ve Štítech, po které následoval domácí propadák v zápase s mužstvem Dolan. Před týdnem sice podaly především ve
druhém poločase solidní výkon
proti rezervě Holice, ale na zisk
bodů to nestačilo. Určičtí by byli
jistě spokojeni, pokud by utkání

skončilo obdobně jako při posledním vzájemném měření sil těchto
soupeřů letos na jaře, kdy se radovali z vítězství 2:0. Skutečnost
však nakonec překonala očekávání a domácí se radovali z vítězství 3:0.
Hned po úvodním hvizdu hlavního rozhodčího naznačili hosté,
v čem bude jejich síla. Po přihrávkách na jeden dotek se rychle dostali na dostřel domácí branky.
Celou akci střelou z dálky zakončoval neúspěšně Hrabal. Chvíli
na to se na druhé straně z trestného kopu zastřeloval Los, ale míč z
jeho kopačky skončil v zámezí. V
dalším průběhu hry si ani jeden ze
soupeřů vyloženou šanci nevy-

tvořil. Ve 14. minutě domácí Ullmann rozehrával dva rohové kopy, ten první odvrátil do bezpečí
kapitán hostí Kašpárek, z toho
druhého vystřelil Los těsně nad
branku. Z prvního gólového zápisu v utkání se radovali ve 24. minutě domácí. Ullmann rozehrál
trestný kop z dobrých 30 metrů.
Míč obločkem doletěl až do malého vápna. Po nedorozumění mezi
hostujícím gólmanem a stoperem
se k němu dostal Vaněk a usměrnil jej do sítě 1:0. Chvíli na to bylo v řadách domácích příznivců
ještě veseleji. Dokoupil téměř od
půlicí čáry z pozice levého křídla
vyslal perfektní přihrávku do
velkého vápna, kam si do nezformované obrany naběhl autor prvního gólu Vaněk a chladnokrevně
překonal ne zcela ideálně posta-

veného gólmana hostí 2:0. Za tohoto stavu si vytvořili několik
slibných příležitostí i hosté, ale
bez gólového efektu. Což mimo
jiné dokumentovala neúspěšně
zakončená příležitost v podání
Kučery. Chvíli na to rozehrál
trestný kop Schlehr, míč z jeho
kopačky však po jemné teči jednoho z jeho spoluhráčů skončil v
zámezí.
Po změně stran začali hrát hosté
mnohem aktivněji než v první půli. Jejich snahu po vstřelení kontaktního gólu však rázně utnul v
55. minutě Los, který zatočil míč
z trestného kopu z hranice šestnáctky tak perfektně, že jím téměř
vymetl pavučinu ze šibenice a
Určice vedly 3:0. Sympatické bylo, že hosté nevhodili flintu do žita ani za tohoto stavu. V 58. minu-

POJĎTE HRÁT ZA 1. SK!
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.

HLASY TRENÉRŮ
Svatopluk Kovář: „V přípravě na dnešní utkání jsem neponechal nic náhodě. Byl jsem se podívat na zápas Přerova v Dolanech, kde podali excelentní výkon. Hráčům jsem zdůraznil, že
musí hrát důrazný nátlakový fotbal, okamžitě protihráče napadat.
Tato taktika otupila ofenzivní sílu soupeře. Myslím, že jsme zvítězili zaslouženě. Mimo vstřelené góly jsme měli ještě další šance, které jsme neproměnili. Kluci v zápase hráli na hranici svých
sil. Fotbal se musel líbit. V závěru nás soupeř, který v té době hrál
na tři útočníky, začal přehrávat. Vytvořil si několik šancí. My
jsme se v této fázi hry zaměřili na udržení výsledku a hrozili z
rychlých brejků. Důležité je, že jsme neinkasovali. Podali jsme
výborný kolektivní výkon. Pokud mám někoho vyzvednout, tak
je to autor dvou branek Vaněk a především v závěru utkání nás
podržel gólman Nejezchleb.“
Zdeněk Novák: „Utkání jsme si prohráli v prvním poločase, ve
kterém jsme byli po všech stránkách horší než domácí. U prvního
gólu došlo k nedorozumění mezi brankářem a stoperem, druhý
padl po chybě v rozestavení. Hra ve druhé půli byla z naší strany
mnohem lepší. Vytvořili jsme si několik šancí, ale branku jsme
nedali. Perfektní výkon podal určický gólman Nejezchleb.
Máme velmi mladé mužstvo s průměrným věkem kolem 22 let.
Z porážky se musíme poučit. Pokud dokážeme hrát celý zápas
tak, jak jsme zde odehráli druhou půli, pak se výsledky určitě dostaví.“
ty po rohovém kopu zamířil Kučera k tyči, ale domácí obrana v
hodině dvanácté cestě míče do
sítě zabránila. Chvíli na to se do
rozhozené obrany hostí řítil Kryl,
zbavil se dvou obránců a vystřelil.
Míč však perfektně zpacifikoval
hostující gólman. V této situaci
možná měl raději volit přihrávku
na zcela volného Vaňka. S
blížícím se závěrem zápasu tlak
hostů sílil. Vytvořili si několik tutových příležitostí. Nejblíže ke
vstřelení alespoň čestného úspěchu měli v 78. minutě, kdy atako-

Vybíráme nejlepší a nejhorší mužstvo víkendu
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.

vali během několika vteřin domácí branku hned 4x. Nejprve vystřelil Kašpárek. Vzápětí po něm
Kučera. Jeho střelu gólman reflexivně vyrazil před dalšího hostujícího hráče, kterým byl Holub.
Ten se dostal ke střele hned dvakrát, ale míč nakonec skončil vedle pravé tyče v zámezí. Když v
samém závěru utkání balon vyslaný Hrabalem orazítkoval pouze
břevno domácí branky, mohli se
příznivci určického mužstva
oprávněně radovat z prvního vítězství v sezóně.
–lk-

* ZÁPASOVÁ NABÍDKA * ZÁPASOVÁ NABÍDKA * ZÁPASOVÁ NABÍDKA
ZÁPASOVÁ NABÍDKA
MSFD skupina D
15. kolo 02.09.2009 (středa 17:00)
Šardice - Vikt. Otrokovice, Blansko Velké Meziříčí, Protivanov - Pelhřimov, Uherský Brod - Konice, Boskovice - Rousínov, Třebíč - Napajedla, Vyškov - Rosice, Žďár n Sáz.- Slovácko B
5. kolo 06.09.2009 (neděle)
Napajedla
- Vikt.
Otrokovice
(05.09.2009 16:30), Rousínov - Rosice
(05.09.2009 16:30), Konice - Slovácko
B, Pelhřimov - Žďár n Sáz., Velké Meziříčí -Vyškov (06.09.2009 10:15), Šardice
- Třebíč (05.09.2009 16:30), Blansko Boskovice (05.09.2009 16:30), Protivanov - Uherský Brod

JEDNIČKA VÍKENDU
Určice vstaly z mrtvých. Co by nikdo nečekal se stalo v Určicích
realitou. Hostující tým Přerova přijel jako vysoký favorit utkání. Nebylo se celkem pochopitelně co divit, vždyť zatím soutěží procházel
jako nůž máslem a neztratil jediný bod. Zato domácí tým Sokol Určice se na začátku sezony trápí a vydoloval zatím pouhý bod z utkání
s nováčkem ze Štítů. V nedělní podvečer však domácí podali odhodlaný výkon a po výhře 3:0 sesadily dosavadního lídra z čela tabulky. BRAVO, URČICE!

KFSO Krajský přebor
14. kolo 02.09.2009 (středa 17:00)
Určice - Želatovice, Štíty - Mohelnice,
1. HFK Olomouc B - Ústí u Hranic, FK
Jeseník - Kralice, Litovel - Šternberk,
Leština - 1. FC Přerov, Bělotín - Dolany,
Kozlovice - Hněvotín
5. kolo 06.09.2009 (neděle)
Litovel - Určice (05.09.2009 16:30), Jeseník - 1. HFK Olomouc B (05.09.2009
16:30), Leština - Štíty, 1.FC Přerov Kralice (05.09.2009 16:30), Bělotín Želatovice, Kozlovice - Mohelnice, Hněvotín - Ústí u Hranic (05.09.2009 16:30),
Dolany - Šternberk

PROPADÁK VÍKENDU
Trápení hráčů Klenovic pokračuje. Po nakládačce na půdě nováčka soutěže z Kojetína měli příležitost přidat nějaký potřebný bodík do tabulky na azylovém hřišti v Němčicích, kde hostily silný celek Lipníku nad Bečvou. Domácí tým složený ve většině z mladých
hráčů dlouho držel vedení v zápase. Jelikož však byl v situaci, že na
lavičce náhradníků neseděl jediný hráč schopný naskočit, síly ve
druhém poločase rychle ubývaly a hostující celek je v poslední půlhodince čtyřmi brankami přejel a odvezl si tři body. KLENOVICE,
TAK TAKHLE TEDY NE!

KFSO 1.A třída skupina B
5. kolo 06.09.2009 (neděle)
Dub nad Mor. - Klenovice (05.09.2009
16:30), Troubky - Kojetín, Čechovice Plumlov, Opatovice - Jesenec
(06.09.2009 10:00), Kožušany - Mostkovice, Brodek u Př. - Slatinice (05.09.2009
16:30), Lipník - Náměšť (05.09.2009
16:30)
KFSO 1.B třída skupina A
5. kolo 06.09.2009 (neděle)
Vrahovice
Kostelec (05.09.2009
16:30), Vrchoslavice Hustopeče, Lutín
Nezamyslice, Hor.Moštěnice Býškovice
(05.09.2009 16:30), Pivín - Haná Prostějov, Radslavice Všechovice, Tovačov
Újezdec
II. třída OFS Prostějovska
5.kolo - 06.09.2009 16:30 (neděle)
TJ Sokol Brodek u Prostějova - TJ Sokol
Určice "B", TJ Sokol Zdětín - Sokol Konice "B", FC Hvozd - TJ Sokol Držovice,
TJ Sokol Protivanov "B" - FK Němčice
nad Hanou (05.09.2009 16:30), Sokol
Olšany - Sokol Otaslavice (06.09.2009
10:45), TJ Sokol Čechovice "B" - Sokol
Přemyslovice (05.09.2009 16:30), Sokol
Bedihošť - FC Dobromilice (05.09.2009
16:30)
III. třída OFS Prostějovska
5.kolo - 06.09.2009 16:30 (neděle)

Sokol Vícov - TJ Otinoves, Sokol Čechy
pod Kosířem - TJ Smržice (05.09.2009
16:30), FC Kralice na Hané "B" TJ Sokol Tištín, Sokol Přemyslovice "B"
- FC Kostelec na Hané "B", FC Výšovice -TJ Haná Nezamyslice "B", SK Jesenec "B" - TJ Pavlovice u Kojetína, TJ
Horní Štěpánov -TJ Jiskra Brodek u Konice

DOROST mladší Krajský přebor
5.kolo - 05.09.2009 12:15 (sobota)
Mohelnice - 1. HFK Olomouc, Litovel Vikt. Přerov, Jeseník - Černovír, Čechovice - FKM Konice, Nezamyslice Šternberk, Lipník - Kralice

DOROST starší Krajský přebor
5.kolo - 05.09.2009 10:00 (sobota)
Mohelnice - 1. HFK Olomouc, Litovel Vikt. Přerov, Jeseník - Černovír, Čechovice - FKM Konice, Nezamyslice Šternberk, Lipník - Kralice

ŽÁCI starší Krajský přebor
5.kolo - 05.09.2009 (sobota)
Vikt. Přerov - Černovír, Šumperk B Mohelnice, Jeseník - Nové Sady, 1. SK
Prostějov B - 1. FC Přerov B, 1. HFK
Olomouc B - Hranice B, Nemilany Šternberk, Lipník - Uničov B

DOROST starší 1.A třída skupina B
5.kolo - 05.09.2009 (sobota)
Želatovice - Chválkovice, Náměšť IV. třída OFS Prostějovska skupina A Radslavice, Troubky - Kozlovice, Bohu5.kolo - 06.09.2009 16:30 (neděle)
ňovice - Opatovice, Určice - Hlubočky,
TJ Haná PV B - FC Ptení (05.09.2009 Nemilany - Kostelec, Tovačov -Vrahovi16:30), TJ Krumsín - TJ Sokol Drahany, ce
Sokol Rozstání -TJ Sokol Zdětín B, Sokol Otaslavice "B" - TJ Sokol Kladky
(hřiště Kladky)
DOROST Okresní přebor Prostějovska
IV. třída OFS Prostějovska skupina B 5.kolo - 05.09.2009 10:45 (sobota)
5.kolo - 06.09.2009 16:30 (neděle)
FK Němčice n/H - Sokol Bedihošť, TJ
TJ Sokol Ivaň -TJ Sokol Brodek u Pro- Sokol Mostkovice - TJ Jiskra Brodek u
stějova B (05.09.2009 16:30), TJ Sokol Konice, SK Lipová B -TJ Sokol ProtivaTvorovice - TJ Biskupice (05.09.2009 nov, Sokol Olšany - FC Výšovice, TJ So16:30), FK Němčice nad Hanou "B" - FC kol
Pivín
Morávia Doloplazy (05.09.2009 16:30), TJ Sokol Držovice, Sokol Přemyslovice
TJ Želeč - FC Hrubčice
- Sokol Otaslavice

* FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY *
MS divize skupina D
4.kolo: Otrokovice-Protivanov 3:2,
Uherský Brod-Blansko 3:3, TřebíčVelké Meziříčí 3:0, Rosice-Napajedla
2:1, 1. FC Slovácko-Rousínov 9:2, Žďár
n/S-Konice 2:1, Vyškov-Pelhřimov 1:3,
Boskovice-Šardice 0:6
1. 1. FC Slovácko 4 4 0 016:312
2. Žďár n/S
4 4 0 0 9:212
3. Šardice
4 3 1 013:210
4. Třebíč
4 3 1 0 8:310
5. Konice
4 2 1 1 8:4 7
6. Otrokovice
4 2 0 2 6:5 6
7. Velké Meziříčí 4 2 0 2 4:5 6
8. Rosice
4 2 0 2 5:8 6
9. Pelhřimov
4 1 2 1 7:6 5
10. Boskovice
4 1 1 2 4:11 4
11. Uherský Brod 4 0 3 1 3:4 3
12. Protivanov
4 1 0 3 5:9 3
13. Napajedla
4 1 0 3 3:7 3
14. Rousínov
4 1 0 35:12 3
15. Blansko
4 0 1 3 4:11 1
16. Vyškov
4 0 0 42:10 0
KFP Olomouckého kraje
4.kolo: Kralice-Dolany 2:1, ŠternberkHněvotín 2:3, Mohelnice-Bělotín 3:1,
Štíty-Jeseník 1:1, Ústí u Hranic-Kozlovice 2:3, HFK Olomouc B-Litovel 0:2,
Určice-Přerov 3:0, Želatovice-Leština
2:2
1. Jeseník
4 3 1 0 11:610
2. Přerov
4 3 0 112:7 9
3. Litovel
3 2 1 0 8:5 7
4. Kozlovice
4 2 1 1 8:6 7
5. Kralice
4 2 1 1 5:3 7
6. Hněvotín
4 2 1 1 6:7 7
7. HFK Olomouc B 4 2 0 2 6:5 6

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ústí u Hranic
Štíty
Leština
Mohelnice
Dolany
Určice
Šternberk
Želatovice
Bělotín

4
3
4
4
4
4
4
4
4

2
1
1
1
1
1
1
0
0

0
2
2
1
1
1
0
2
0

2 9:9
0 3:1
1 6:7
2 6:6
2 6:7
2 4:6
3 6:7
29:15
42:10

6
5
5
4
4
4
3
2
0

2. Haná PV
4 3 0 113:5 9
3. Hor. Moštěnice 4 3 0 113:6 9
4. Hustopeče
4 2 1 1 9:7 7
5. Tovačov
4 2 1 1 8:7 7
6. Všechovice
4 2 0 2 7:5 6
7. Lutín
4 2 0 2 8:8 6
8. Pivín
4 2 0 2 6:6 6
9. Nezamyslice
4 1 2 1 4:4 5
10. Radslavice
4 1 0 3 2:5 3
11. Vrchoslavice
4 1 0 3 2:8 3
12. Újezdec
4 1 0 36:13 3
1. A třída skupina B
4 1 0 32:10 3
4.kolo: Klenovice-Lipník n/B 1:4, Nám- 13. Vrahovice
4 0 2 2 4:7 2
ěšť n/H-Brodek u Přerova 4:2, Kojetín- 14. Kostelec n/H
Dub n/M 3:2, Plumlov-Troubky 4:2, Jesenec-Čechovice 2:1, Slatinice-Kožuša- 1. B třída skupina B
4.kolo: Červenka-Paseka 2:2, Drahlovny 2:1, Mostkovice-Opatovice 0:1
1. Kojetín
4 3 1 016:610 Hlubočky 1:5, Moravský Beroun-Sla2. Lipník n/B
4 3 0 114:2 9 vonín 1:0, Černovír-Chválkovice 7:0,
3. Náměšť n/H
4 3 0 112:6 9 Lipová-Bouzov 1:2, Bohuňovice-Mo4. Slatinice
4 3 0 1 6:8 9 helnice 5:1, Příkazy-Velký Týnec 1:1
1. Bouzov
4 4 0 012:312
5. Troubky
4 2 1 112:8 7
2. Černovír
4 3 0 1 11:2 9
6. Dub n/M
4 2 1 112:9 7
3. Bohuňovice
4 3 0 1 11:4 9
7. Brodek u Přerova 4 2 0 210:10 6
4. Hlubočky
4 3 0 1 9:4 9
8. Opatovice
4 2 0 2 3:6 6
5. Moravský Beroun4 3 0 1 8:4 9
9. Plumlov
4 1 2 113:13 5
6. Paseka
4 2 2 0 7:5 8
10. Jesenec
4 1 1 2 5:7 4
7. Mohelnice
4 2 0 215:10 6
11. Mostkovice
4 1 1 2 2:4 4
8. Velký Týnec
4 1 3 0 7:4 6
12. Čechovice
4 1 0 3 3:5 3
9. Příkazy
4 1 1 26:12 4
13. Klenovice
4 0 1 35:17 1
4 1 0 3 6:8 3
14. Kožušany
4 0 0 42:14 0 10. Lipová
11. Slavonín
4 1 0 3 6:9 3
12. Červenka
4 0 1 3 3:9 1
1. B třída skupina A
4 0 1 32:19 1
4.kolo: Újezdec-Radslavice 2:0, Haná 13. Chválkovice
4 0 0 44:14 0
PV-Hor. Moštěnice 3:1, Nezamyslice- 14. Drahlov
Vrchoslavice 1:0, Býškovice-Lutín 1:0,
Kostelec n/H-Tovačov 2:2, Hustopeče- 2. třída OFS Prostějov
4.kolo: Určice B-Potivanov B 3:1, NěVrahovice 2:0, Všechovice-Pivín 1:0
1. Býškovice
4 4 0 0 11:412 mčice n/H-Sokol Olšany 2:1, Otaslavi-

ce-Sokol Zdětín 3:2, Konice B-FC
Hvozd 1:0, Držovice-Čechovice B 1:3,
Přemyslovice-Sokol Bedihošť 4:0, FC
Dobromilice-Brodek u PV 4:3
1. Čechovice B
3 3 0 0 9:3 9
2. FC Hvozd
4 3 0 110:6 9
3. Přemyslovice
4 2 1 114:4 7
4. Brodek u PV
4 2 1 1 11:9 7
5. Určice B
4 2 1 1 7:5 7
6. Konice B
3 2 0 1 9:3 6
7. Potivanov B
4 2 0 210:7 6
8. Sokol Olšany
4 2 0 2 7:8 6
9. Držovice
4 1 2 1 9:8 5
10. Otaslavice
4 1 1 2 6:8 4
11. FC Dobromilice 4 1 1 28:15 4
12. Sokol Zdětín
4 1 0 36:10 3
13. Němčice n/H
4 1 0 36:12 3
14. Sokol Bedihošť 4 0 1 31:15 1
3. třída OFS Prostějov
4.kolo: Tištín-Čechy p/K 1:3, SmržiceVícov 0:0, Otinoves-Přemyslovice B
4:0, Kostelec n.H. B-Jesenec B 0:1, Pavlovice-Výšovice 1:4, Nezamyslice B-H.
Štěpánov 3:1
1. Otinoves
4 4 0 0 11:112
2. Nezamyslice B 4 3 1 0 8:310
3. Výšovice
4 2 1 110:4 7
4. Jesenec B
4 2 1 1 9:7 7
5. Čechy p/K
4 2 0 210:11 6
6. Kostelec n.H. B 4 2 0 2 5:9 6
7. Brodek u K.
3 1 2 0 5:4 5
8. Vícov
4 1 1 2 6:5 4
9. Smržice
4 0 4 0 4:4 4
10. Tištín
4 1 1 2 5:7 4
11. Přemyslovice B 4 1 1 2 2:8 4
12. Kralice B
3 1 0 2 5:4 3
13. Pavlovice
4 1 0 36:10 3

2.
3.
4. třída OFS, sk. A
4.
4.kolo: Drahany-Rozstání 0:1, Zdětín B- 5.
Otaslavice B 1:2, Kladky-Haná PV B
6.
3:0, Ptení - Krumsín nedohráno
7.
1. Kladky
4 3 1 014:110
8.
2. Rozstání
4 3 1 0 8:210
9.
3. Otaslavice B
3 2 0 1 5:4 6
4. Krumsín
3 1 2 0 5:1 5 10.
5. Ptení
3 1 1 1 5:7 4 11.
6. Haná PV B
3 1 0 2 8:8 3 12.
7. Drahany
4 0 1 34:12 1 13.
8. Zdětín B
4 0 0 42:16 0
14. H. Štěpánov

4 0 0 43:12 0

4. třída OFS, sk. B
4.kolo: Brodek u PV B-Tvorovice 2:3,
Biskupice-Želeč 3:0, Hrubčice-Němčice n/H B 7:0, Doloplazy-Vrahovice B
3:2
1. Vrahovice B
4 2 1 1 8:4 7
2. Biskupice
4 2 1 1 8:5 7
3. Hrubčice
3 2 0 110:1 6
4. Doloplazy
3 2 0 1 6:7 6
5. Želeč
4 2 0 2 5:11 6
6. Brodek u PV B 4 1 1 211:10 4
7. Němčice n/H B 4 1 1 27:12 4
8. Tvorovice
3 1 0 2 5:7 3
9. Ivaň
3 1 0 2 4:7 3
10. volno
0 0 0 0 0:0 0
DOROST Okresní přebor
4.kolo: Bedihošť-Olšany 2:4, VýšovicePřemyslovice 4:0, Otaslavice-Pivín 0:8,
Držovice-Mostkovice 0:1, Brodek u
Konice-Lipová B 3:2, Protivanov-Brodek u PV 11:0
1. Pivín
4 4 0 027:212

Mostkovice
4
Brodek u Konice 3
Otaslavice
4
Němčice
3
Protivanov
3
Držovice
4
Lipová B
4
Olšany
3
Přemyslovice
4
Výšovice
4
Bedihošť
4
Brodek u PV
4

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

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

0 7:210
015:5 9
118:10 7
120:6 6
117:6 6
214:6 4
214:11 4
17:13 4
26:16 4
36:19 3
42:18 0
41:40 0

DOROST 1.A třída skupina B
4.kolo: Želatovice-Chválkovice 0:2,
Náměšť n/H-Radslavice 6:1, TroubkyKozlovice 3:0, Bohuňovice-Opatovice
8:2, Určice-Hlubočky 3:3, NemilanyKostelec n/H 0:4, Tovačov-Vrahovice
1:2
1. Bohuňovice
4 3 1 013:310
2. Náměšť n/H
4 3 0 121:10 9
3. Tovačov
4 3 0 113:6 9
4. Kostelec n/H
4 3 0 110:6 9
5. Hlubočky
4 2 2 014:7 8
6. Chválkovice
4 2 0 2 5:5 6
7. Opatovice
4 2 0 212:16 6
8. Určice
4 1 1 214:9 4
9. Nemilany
4 1 1 2 7:9 4
10. Radslavice
4 1 1 26:10 4
11. Troubky
4 1 0 38:15 3
12. Kozlovice
4 1 0 36:14 3
13. Vrahovice
4 1 0 34:16 3
14. Želatovice
4 0 2 2 2:9 2
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KOSTELEČTÍ HÁZENKÁŘI vstupují do bojů
prvoligové soutěže, "hra na házenou" skončila
Házenkáři TJ Sokol Kostelec
na Hané ukončili přípravu na
nový soutěžní ročník. Na poslední přípravné utkání si pozvali druholigový celek Šumperka. S týmem, který hraje
házenkářskou soutěž o třídu
nižší, chtěl trenér Alois Jurík
lehce potrénovat a dopilovat
herní vychytávky.
Záměr je jedna věc - realita druhá. Kostelecký kouč nevěřil
svým očím, co jeho svěřenci
týden před zahájením soutěže
na domácím hřišti předváděli.
Totální výpadek. Kostelečtí
borci selhali na všech postech.
Z bezzubých útoků se nedokázali rychle vrátit před svého
gólmana, za jehož záda pak padala jedna střela za druhou. Jurík nejdříve své ovečky povzbuzoval k rychlejšímu přechodu

do útoku, ke zpřesnění střelby, k
důrazné obraně. Bez odezvy.
Pak zvýšil hlas. Bez odezvy.
Pak v záchvatu zuřivosti křičel
na celou halu. Bez odezvy. Nevěřícně kroutil hlavou a nakonec rezignoval. Po posledním
hvizdu rozhodčího jen několika
slovy hráče vyplísnil a odešel
do šatny. Potřeboval se uklidnit
a vstřebat ten děs.
"To snad ani není možné. Nevím, co se stalo. Dnes nastoupilo naprosto jiné mužstvo, než
jaké hrálo poslední zápas. Bez
vůle, bez nasazení, byl to doslova hazard s dobrým jménem
kostelecké házené. I bez účasti
klíčových hráčů je to exces.
Mám ze zápasu rozporuplné
pocity, stále tomu nemohu uvěřit," pokyvoval nevěřícně hlavou. Tvrdá porážka zdeptala i

hráče samotné a omluvou není
ani početnější absence lavičky.
Příprava na nový ročník byla jako každý rok kvalitní. Hráči trénovali až pětkrát týdně. Celý červenec měli na programu "Kosíř". Od začátku srpna přišla na
řadu vytrvalost, míčová technika, rychlostní vytrvalost a nácvik herních kombinací. Sehráli
několik přátelských utkání. Na
kvalitním turnaji v Martině na
Slovensku skončili ze čtyř účastníků na 2. místě. Ledovou sprchu přineslo utkání s extraligovým Přerovem. Dva pilíře základní řady - Michala Jurku, který se sotva vrátil po dlouhodobé
zdravotní absenci, a Tolju Vasylieva, rovněž absentujícího koncem minulé sezóny se zraněným

ramenem - vyřadila zbytečně
tvrdá hra soupeře na neurčitou
dobu z kosteleckého kádru.
"Je to katastrofa. Michal Jurka
na tom není tak zle, podle vyjádření doktora by měl být za
dva týdny v pořádku. Horší je to
s Toljou. Tydlačka (bývalý hráč
Kostelce) snad měl zatemnění,
když škubal Toljovi rukou.
Šrouby v rameni povolili a Tolja
skončil v sádře. Zřejmě si nezahraje dlouho. Zmasakrovat soupeře v přípravném utkání, to je
trestuhodné," postěžoval si Jurík. Do podzimní části soutěže
nezasáhne ani Tomáš Grulich,
který je po operaci kolene.
Teď čeká Kostelecké poslední
týden před zahájením soutěže. V
klidu, odvolané přátelské utkání

Nepropustná obrana Šumperka kostelecké hráče i bolela

s Olomoucí přišlo trenérovi
vhod. "Musíme se dát dohromady, už žádné nerváky. Dnes
chybělo klukům srdíčko, to musíme za ten týden vrátit na své
místo," zakončil trenér.
Do hráčského kádru již plně zapadly nové posily. Z Prostějova
přestoupili levák Roman Čech a
střelec Jirka Kosina. Oba si změnu týmu pochvalují, i když v tréninku se přitvrdilo a zvýšila se
náročnost. Trenéra Juríka ale do-

SOUPISKA PRO SEZONU 2009-2010
Brankáři: Michal Kaláb, Tomáš Varha a Pavel Navrátil
Hráči: Ivo Chalupecký, Anatoliy Vasyliev, Richard Zajíček, Tomáš
Grulich, Martin Grulich, Michal Jurka, Jan Paták, David Ševčík, Jiří Vymětal, Marek Grapl, Lukáš Chalupecký, Martin Švec st., Milan
Varhalík, Roman Čech, Jiří Kosina.
bře znají už ze svých žákovských let.
Kostelečtí házenkáři hrají první
utkání doma. Los jim určil hned
na úvod soutěže silného soupeře,

TJ Košutka v minulé sezóně patřila ke špici prvoligové házené.
Utkání se hraje v neděli 6. září od
10,30 hodin ve sportovní hale v
Kostelci na Hané.
-jp-

TJ Sokol I Prostějov zahajuje
cvičební sezonu 2009-2010
Tělocvičná jednota Sokol I Prostějov připravila na novou sezonu program cvičení pro všechny věkové kategorie od nejmenších až po ty nejdříve narozené.
Prakticky pro všechny věkové kategorie od 15-to do 90 let je
vhodné kondiční cvičení s protahováním, posilováním problémových partií a prvky kalanetiky.
Cvičí se v menším kolektivu každé úterý od 15.00 – 17.00 hod a
čtvrtek. od 15.00-16.00 v
I.poschodí sokolovny na Skálově
nám.
Pro děti předškolního věku u
nás organizujeme cvičení, které
napomáhají dětem ve zlepšení koordinace pohybu, rovnováhy,
rychlosti a vytrvalosti, dovednosti a to vše pomocí různých her s
míčem, různým načiním, cvičením na žíněnkách apod.. Cvičení
rodičů s dětmi ve věku 2-4 roky je
každé úterý od 17.00-18.00 hod a
cvičení předškolního žactva ve
věku 4-6 roků je každou středu od
16.00-17.00 hod. Tradiční cvičení žákyň, a to od mladších ve
věku 8-12 roků až po starší
žákyně, probíhá vždy v pondělí a
ve čtvrtek od 17.00-19.00 hod.
Zejména pro ženy střední a mladé

generace, ale výjimkou nejsou u
nás ani cvičící muži je každoročně
připraven program cvičení aerobiku a bodystylingu. Při cvičení
se používají činky, bedýnky, gumy, a overbaly. Uvedená cvičení
budou každé pondělí od 19.0020.30 hod. a čtvrtek od 19.0020.00 hod. V programu máme
rovněž cvičení „pilates“ pro starší ženy. Cvičení lze nazvat také
pohybem ke zdraví a zahrnuje
cviky, které tomuto heslu napomáhají.Cvičení je organizováno
každé úterý a čtvrtek od 10-11.00
hod. v přednáškovém sále sokolovny v 1.patře budovy.
Samostatnou kapitolou zůstává
cvičení jogy, pro ty, kteří se s tímto druhem cvičení již seznámili
neodmyslitelná část jejich duševní rehabilitace. Joga je v rozpise
každé pondělí od 9.30-11.00 a
19.00-20.30 a každou středu od
19.00 do 20.30 hod v přednáškovém sále sokolovny. Cvičení břišních tanců probíhá každý
čtvrtek v době od 18.00-19.00
hod. a nutno zdůraznit, že zejména mezi mladými dívkami se jedná o oblíbený druh cvičaení.
Kromě těchto cvičení odboru
všestrannosti se mohou zájemci o
kolektivní sporty přihlásit do od-

dílu nohejbalu, zápasu nebo juda, kde trenéři rádi uvidí chlapce
ve věku od 8- 10 roků.. Mladí
zájemci o nohejbal se mohou
přihlásit kterékoliv pondělí od
16.00-17.00 hod. a pátek od
14.00-15.00 hod nebo telefonicky
na čísle 736536930. Mladé zápasníky mohou rodiče přihlásit na
trenincích v úterý a ve čtvrtek v
době od 16.00-18.00 hod. Pro
zájemce juda jsou vyhrazeny treninky každé pondělí, středu a
pátek od 15.00 hod.
Zajímavá je určitě cena pro cvičící, která činí pro dospělého za
období září až prosinec pouhých
250,-Kč, u dětí a dorostu potom
jen 130,-Kč. Přitom po zaplacení
tohoto členského a oddílového
příspěvku můžete navštěvovat libovolně kterákoliv cvičení.
Co se možná na veřejnosti příliš
neví je skutečnost, že naše jednota má i svůj ochotnický loutkařský odbor, který má v současnosti
pouze 15 členů. Pro zájemce , kteří chtějí pomoci tomuto obětavému souboru je vyhrazena doba v
úterý od 18.00-20.30 hod., kde se
přihlásíte přímo u vedoucí souboru Lucie Hlačíkové.
Richard Beneš,
starosta jednoty

Lukostřelci Prostějova
Volejbalový turnaj v Křenůvkách vítězi první ligy mužů
mezi kapkami deště vyhrál Luleč
Poslední srpnovou sobotu se na
antukovém hřišti v chatové osadě v Křenůvkách uskutečnil další volejbalový turnaj. Pořadatelem již dvanáctého ročníku turnaje v šestkovém mixovaném
volejbale byl SK Osada Podskalí Křenůvky. Počasí sice sportovcům v sobotu moc nepřálo, i
tak do chatové osady dorazilo
šest družstev. Systémem každý s
každým na dva hrané sety do
dvaceti bodů si to mezi sebou
rozdaly celky VK Luleč, SK Čunín, Fšehochuť, Sokol Olšany,
SK K2 a Sokol I Elán Prostějov.
Na každý tým tak čekala porce
pěti zápasů a vítězem se stalo
družstvo, které nasbíralo nejvíce
vyhraných setů. V případě rovnosti získaných setů, rozhodoval
počet vyhraných míčů.
Pod vysokou sítí se bojovalo od
samého začátku naplno. K vidění byly krásné výměny, množství obětavých zákroků, týmy si
nic nedarovaly. Nejlepší formu

Brno - O předminulém víkendu ve dnech 22.-23.8.2009 se v
Brně konalo 4. kolo I. ligy mužů. Družstvo TJ OP Prostějov
šlo do posledního kola s odhodláním udržet 1. místo v tabulce
a soutěž I. ligy mužů vyhrát.
Příslibem byl pětibodový náskok před Voticemi, se kterými
jsme se v průběhu soutěže přetahovali o první pozici.
Sobotní kvalifikaci provázel
nárazový vítr, který lukostřelci
moc nemají v oblibě,což také
způsobilo nižší nástřely než za
příznivého počasí. Zatím co si
většina lukostřelců nastřílela nižší výsledky než obvykle, Martin Bulíř prokázal, že je zkušeným lukostřelcem a naopak si

vytvořil nástřelem 1289b svůj
nejlepší letošní výsledek.Tímto
pak spolu s Kovářem a Hajdukem Františkem vyhráli kvalifikaci, a do nedělní eliminace
zvýšili bodový náskok na Votice
o šest bodů. V eliminaci měli
kluci v prvním kole volný postup, (družstvo Slavie Praha nenastoupilo) v semifinále pak nastoupili proti Startu Brno. Souboj vyhráli 207:194. Ve finále
jim byl soupeřem družstvo Sokola Kostelec na Hané. Tento
souboj skončil 194:198 ve prospěch Kostelce. Prostějovské
družstvo však mohlo oslavovat
vítězství v I. lize mužů. Po šesti
letech (naposled v roce 2003) vyhrálo I. ligu v soutěži družstev.

Vítězný tým VK Luleč prošel turnajem bez ztráty setu a mohl se radovat z obhajoby loňského vítězství.
si přivezli loňští vítězové z Lulče. Jejich protivníci na ně nenalezli žádnou účinnou zbraň. Volejbalisté VK Luleč tak v pěti
zápasech neztratili ani set a zaslouženě mohli opět po roce
zvednout nad hlavy pohár pro
vítěze. Druhé místo obsadil SK
K2 a z třetího místa se radovali
hráči Sokola Olšany. Volejbalová sobota byla zakončena losováním tomboly.
Jan Kocourek z pořádajícího oddílu na závěr zhodnotil 12. ro-

čník turnaje: „I přes nepřízeň počasí přijela všechna družstva,
úroveň turnaje rok od roku roste
a zápasy jsou vyrovnanější. K
dobré úrovni přispívá i podpora
města Prostějova, které poskytlo
dotaci na uspořádání turnaje.“
SK Osada Podskalí pořádá již
tuto sobotu 5.září další turnaj.
Tentokrát změří své síly 12 nohejbalových trojic, které se budou snažit získat v již v desátém
jubilejním ročníku tradiční putovní pohár.
-top-

Poděkování
SK Osada Podskalí Křenůvky děkuje partnerům a sponzorům turnaje: Městu Prostějov, Helar s.r.o., Makovec a.s., KK
Metal a.s., Fiat Rolný, Izolace Doseděl s.r.o., Autodoprava
Ivo Foret, Kooperativa pojišťovna a Prostějovský Večerník

Vítězové 1. ligy ČR v lukostřelbě, sestava mužů TJ OP Prostějov

Na tomto výsledku mají také svůj
podíl Milan Hajduk a Jirka Košťálek, kteří byli součástí družstva a pomáhali vytvářet příznivou
atmosféru na závodech.
Na tomto vítězství především
těší, že o tento úspěch přičinili
především mladí lukostřelci, kteří si vedle zkušeného Bulíře vedli
skvěle. Je to také důkazem o tom,
že se našemu oddílu vyplácí dlouhodobá práce s mládeží, která přináší úspěchy jak v domácích
soutěžích, tak i na mezinárodních
závodech.
Poděkování také patří všem
kteří klub finančně podporují.
Jsou to: Norma R.Z. s.r.o., město Prostějov, Olomoucký kraj,
Plastimex Prostějov.
-pez-
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Trenér Techniky Blansko: Na závěr z nás domácí dělali blbce
HK Jestřábi Prostějov
- Technika Blansko 6:0
(3:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Duba
(Novák), 9. Křesťan (Drábek, Šafařík), 10. Holuša (Hlouch), 27.
Holuša (Kučírek), 28. Duba, 52.
Duba (Stejskal) Vyloučení: 7:11.
Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Přikryl. Diváci: 550.
Průběh utkání: 6:0
Prostějov: Vrba (41. Musil) - Rozemberg, Šafařík, Plzák, Kučírek,
Buček, Doseděl, Jedlička,
Hlouch, Holuša, Novák, Stejskal,
Duba, Bašnár, Kavulič, Rak, Piluša, Drábek, Novosad, Křesťan,
Berčák
Technika Blansko: Jirkův (28.
Novák), Pálka, Šindler, Ulehla,
Žalud, Rajnoha M., Novák,
Maksa, Pazdera, Dufek, Hrůza,
Benýšek, Rajnoha K., Veselý,
Tatar, Skácel, Tobiáš, Kroupa,
Tesař, Truhlář, Látal, Opálka.
Trenér: Vlastimil Odehnal.
Po zrušení přípravných zápasů s
přerovskými Zubry se jako další
soupeř představil na prostějovském ledě tým, který se s Jestřáby
utkal jako vůbec první před
dvěma týdny, celek Techniky
Blansko. Hanáci tam zvítězili nakonec gólem z poslední desetiminutovky 1:0 a tak více než
pětistovku diváků zajímalo, jak se
bude vyvíjet odveta v domácím
prostředí.
A už od počátku jim jejich miláčci dělali jen radost. Po několika
zahozených šancích z prvních
minut se v přetlačované na modré
dostal k puku Michal Novák, pře-

číslení 2 na 1 vyřešil přihrávkou
na volného Lukáše Dubu a ten na
začátku 5. minuty z nájezdu prostřelil nám dobře známého
bývalého pelhřimovského brankáře Jirkůva a otevřel skóre
zápasu. Domácí dál pokračovali
v důsledném napadání a nenechali hráčům Techniky ani
chvilku času na rozehrání a sami
si vytvářeli dobré střelecké šance.
V polovině 9. minuty putoval
puk rychle po ose Šafařík Drábek - Křesťan, posledně jmenovaný se objevil sám před gólmanem a pod jeho padajícím
tělem zvýšil na 2:0. V 10. minutě
byl vyloučený Lukáš Buček za
faul loktem, ale hosté s přesilovkou naložili, jak nejhůř mohli.
Hosté udělali další kiks na modré
při zakládání útoku, puk jim sebral Roman Hlouch a přihrál
mezi kruhy na najíždějícího Michala Holušu, který si pohrál s
gólmanem Jirkůvem a forhendovou kličkou zasunul do prázdné
branky - 3:0.
Po úvodní desetiminutovce panovala v hledišti i na lavičce Jestřábů uvolněná nálada a diváci v
kotli si mohli trénovat chorály na
sezonu, domácí hokejisté si zase
nacvičit naostro nějaké herní situace. Trenér Flašar dal v průběhu
utkání postupně příležitost všem
hráčům z lavičky, včetně náhradního brankáře Musila. K první
desetiminutovce lze také dodat,
že hráči Techniky se nedostali k
jediné přímé střele na domácího
Vrbu, který nastoupil v brance.
Jejich první střelu na branku v ut-

kání jsme zaznamenali na přelomu 11. a 12. minuty. V 13. minutě byl vyloučený hostující
Ulehla, první polovinu přesilovky
se Jestřábům nedařilo dostat do
útočného pásma, až v jejím
závěru se usadili před hostující
brankou a ze zámku se dostal ke
střele mezi kruhy Stejskal, ale
jeho tvrdou střelu tentokrát Jirkův
kryl. I ve zbytku třetiny se domácí
tlačili do šancí, ale vždy chyběl
kousek k dosažení další branky.
Ve 23. minutě bylo hostující mužstvo potrestané za příliš vysoký
počet hráčů na ledě a domácí
hráli další přesilovku. Vytvořili si
několik šancí, ale hosté i s brankářem odolávali.V čase 26:55 už
ale brankář Jirkův lovil puk ze
své sítě počtvrté. Kučírek vystřeli
tvrdě od modré čáry a před brankou stínící Holuša lehce tečoval
kotouč do sítě - 4:0. Domácí hokejisté v objetí oslavili branku a
odjeli vystřídat, vhazovalo se ve
středovém kruhu. Po 15 sekundách od čtvrté branky si vybruslil na pravé straně útočného

pásma domácí Duba a umístěnou
střelou „pod víko“ k bližší tyčce
vyprovodil gólmana Jirkůva z
hostující svatyně - 5:0. Jeho
místo zaujal náhradník Novák.
V polovině zápasu měla hostující
Technika ideální příležitost zapsat některého hráče do střeleckého zápisu. Po sobě rychle
jdoucí vyloučení domácích Pilušu a Jedličku za hraní vysokou
holí, hráli hosté minutu a půl trvající přesilovku 5 na 3. Hostující pětka se sice usadila v
útočném pásmu, ale k žádné větší
šanci se během celé dvojnásobné
přesilovky nedostala. Technika
se postupně do nějakých příležitostí v druhé polovině utkání dostávala, ale se všemi si poradil
spolehlivě chytající domácí Vrba.
Po dvou třetinách svítilo na obou
světelných tabulích skóre 5:0, s
časomírou se párkrát vyskytly
mírné rozdíly.
Do třetí třetiny přepustil místo v
domácí brance Adam Vrba
mladému Musilovi, hra nabídla
další situace, které mohly skončit

HLASY TRENÉRŮ
Vlastimil Odehnal (Technika Blansko): K utkání pouze to, že to byla z naší strany tragédie, to jste museli vidět. Hráči neplnili to, co jsem
po nich chtěl, zápas odflákli bez bruslení a bojovnosti, prostě katastrofa. Porážka 6:0 je pro nás po našem výkonu ještě milosrdná a domácí z
nás na závěr dělali blbce. Dál k utkání nemám co říct.
Aleš Flašar (HK Jestřábi Prostějov): Ze začátku zápasu, dokud měl
soupeř síly, snažil se hrát, ale my jsme utkání poměrně rychle rozhodli. Za stavu 3:0 dostali kluci volnost a dal jsem příležitost všem hráčům,
aby si zahráli i všichni mladí. Kluci si to pak různě dávali a zkoušeli si
různé herní varianty. S utkáním jsem spokojen.

PV - BLANSKO Lukáš Duba v páté minutě otevírá ze samostatného nájezdu skóre utkání s Technikou
Blansko. Svůj hattrick uzavřel už proti náhradnímu brankáři, neboť gólman Jirkův se nechal v polovině
utkání vystřídat.
Foto: Z. Pěnička
brankou, ale skóre se neměnilo.
Hosté se snažili o čestný úspěch,
ale mladý Novák jim tuto radost
zkazil svými zákroky a nebo se
hráči Techniky sami o úspěch připravili nepřesnými střelami. V 52.
minutě se na jejich trápení už nemohl dívat domácí Stejskal, šikovně objel branku a naservíroval

puk Dubovi, který nadvakrát překonal hostujícího Nováka a zapsal
si tak v zápase hattrick - 6:0.
Skóre mohlo ještě narůst v neprospěch hostů, ale domácí už zbylé
příležitosti neproměnili. Technice
se ve dvou zápasech nepodařilo
Jestřábům vstřelit branku a tak
před sezonou jdou do zápasů s

námi se skórem 0:7 ze dvou přípravných utkání.
Předposlední přípravné utkání sehrají prostějovští Jestřábi ve čtvrtek 3.9.2009 na ledě Draků ze
Šumperka, začátek utkání je v 18
hodin. Odveta se hraje v úterý
8.9.2009 ve stejný čas na prostějovském zimním stadionu. -pez-

Mirek Šerban odbojoval na MEJ tři zápasy V přípravě to šlape dobře, říká Lukáš Duba
Marek Chmela doplatil na šestidenní čekání
Na mistrovství Evropy juniorů
v boxu, které bylo na programu
v posledních dvou týdnech v
polském Štětíně, se do bojů zapojili i dva boxeři prostějovského DTJ.
Ve váze do 60 kg se v dobrém
světle ukázal Mirek Šerban, který
na mistrovství odboxoval celkem
tři utkání. V 1. kole po velkém boji zdolal maďarského borce Jánoše Toroka. Celé utkání, ve kterém
padalo celkem dost úderů, ale
rozhodčí se nescházeli, bylo utkání až do závěru 0:0. V tomto utkání náročném i na psychiku Mirek ukázal všem, že má velkou
chuť po vítězství a asi 20 sekund
před koncem mu rozhodčí zaznamenali postupový bod. Výhra 1:0
se počítala, historie se neptá.
Ve 2. kole Mirek Šerban po
skvělém výkonu porazil velmi
dobrého Švéda 3:1 na body.
Celé utkání se vedlo ve velkém
tempu a náš závodník ukázal že
má srdce na pravém místě. V
závěru vyrovnaného zápasu ještě
více zabral a zaslouženě vyhrál.
Ve třetím zápase na MEJ nastoupil Miroslav Šerban proti běloruskému boxerovi Kirilu Romantsevovi. Po dobrém začátku
vedl 1:0 na body. Ve třetím kole
však během vzájemné výměny
inkasoval dva čisté kontra údery a
stav byl otočen na 2:1 a takto také
celé utkání skončilo. Mirek měl
na turnaji ve své váze snad nejvíce protivníků. Celkem odboxo-

Mirek Šerban (na snímku vlevo) právě zvítězil 3:1 na body nad švédským boxerem ve druhém kole MEJ pořádaném v srpnu v polském
Štětíně.
foto: zdroj www.cba.cz
val tři těžké zápasy. Odvedl maximum a právem si zaslouží za reprezentaci ČR velkou pochvalu.
Hodně ho porážka mrzela, ale
předvedl na MEJ vynikající box.
Ve váze do 91 kg měl český juniorský box druhé prostějovské želízko v ohni v osobě Marka
Chmely. V jeho váze se na rozdíl
od Šerbana objevilo na startovní
listině pouhých jedenáct boxerů.
Při rozlosování měl tak marek v
1. kole volný los, ve druhém mu
postupový žebříček přiřknul maďarského boxera Vargu, se kterým už ve čtvrtfinálovém utkání
boxoval o postup do bojů o medaile. Markovi příliš neprospělo
zásluhou volného losu šestidenní
čekání na zápas a proti Maďaru

Vargovi nepředvedl vše ze svého
repertoáru úderů. Byl i zbytečně
nervózní a nechal soupeře nabodovat, boxoval ze zbytečným respektem. Zápas skončil nakonec
vítězstvím jeho soupeře 5:1 na
body, určitě ale byl k poražení.
V termínu 17. – 28.8. se výběr připravoval společně s reprezentací
Austrálie v Ústí nad Labem. Obě
reprezentace pak z Ústí odjíždějí
do dějiště MS.
Po mistrovství Evropy juniorů
následuje v italském Miláně
mistrovství světa dospělých, kde
se za prostějovské boxery představí Vardan Besaljan ve váze do
75 kg. Přejme mu hodně úspěchů
v boji o světový boxerský trůn.
-pez-

Skóre utkání v páté minutě
otevřel, necelých deset minut
před koncem se jako jediný z
jestřábí letky prosadil taky
proti náhradnímu brankáři
Techniky Novákovi. Po utkání
s Technikou Blansko jsme trochu vyzpovídali střelce hattricku, útočníka domácích Lukáše
Dubu.

Jak bys zhodnotil dnešní
zápas?
Ze začátku jsme na ně vletěli, dali jsme jim rychle tři branky a v
desáté minutě bylo po zápase. Pak
už jsme si hráli svoji hru, trenér
dal volnost zkusit si na ledě nějaké kombinace. Myslím, že z našeho pohledu to byl dobrý zápas.

Jak zatím hodnotíš tým, v přípravě to vypadá dobře?
Vypadá to dobře, uvidíme jak
nám to půjde v září.
U tebe bylo ještě nějaké vyřizování v Havířově, co se událo
nového?
Tak je to tak půl na půl, tam to vždy trochu trvá, ale s trenérem i vedením jsme tady předběžně domluveni a pokud nebudu hrát tam,
tak jedině v Prostějově.
Fandové mají trošičku strach,
aby tě někdo nepřetáhl.
To ne, já jsem tady spokojený, daří se nám, je tady výborná parta.
A co tvůj hattrick?
Co říkáš na odvážné vize někte(úsměv) Tak spadlo to tam, určitě rých fanoušků k postupu do 1.
bude nějaká basa, budu muset ně- ligy?
co pustit.
Musíme být trochu při zemi, já

První přípravný zápas s Němci patřil Orlům
BK Prostějov - BG Karlsruhe
95:68 (20:11, 21:22, 29:19,
25:16)
Nejvíce bodů: Veikalas 20, Šlezas
19, Chán 18, Leško 10 - Roessler
19, Kazarnovski 8, Black 7 , Rueck 7, Technické chyby: 1:1, Diváků: 400
Domácí Orli se poprvé představili divákům v hale Sportcentra DDM v novém složení na sezonu 2009-2010. Soupeřem jim
byl tým druhé německé bundesligy BG Karlsruhe.
Začátek utkání se nesl ve zname-

ní nerozehranosti, oba týmy
ztrácely hodně míčů. Přesto se
Orli po první čtvrtině propracovali k náskoku devíti bodů. V
druhé čtvrtině si náskok osmi až
desíti bodů udržovali, až před poločasem se hostům podařili dva
trojkové pokusy a tak se šlo do
kabin s výsledkem 41:33.
Ve druhém poločase ubylo ztrát
míčů a především domácí Orli v
některých momentech předváděli docela pohledné akce na to, že
se jednalo o první společný zápas
nově sestaveného mužstva. Ve
čtvrté čtvrtině už domácí hráči
svůj náskok kontrolovali a zápas

Orli po týdnu ve Vysokých Tatrách
absolvovali první přípravný zápas
Nejdříve týden příprava v domácím prostředí, pak soustředění ve Vysokých Tatrách v oblasti Štrbského plesa a od minulého
týdne zase zpět v Prostějově.
Včera si hráči poprvé vyzkoušeli i zápas, když hostili doma v
přípravě německé Karlsruhe (o
tomto zápase se dočtete na
jiném místě této strany. V závěru minulého týdne jsme se spojili s trenérem Peterem Bálintem
(na snímku) a požádali ho o dosavadní zhodnocení přípravy.

vším směřovány k nabrání fyzické kondice. Splnilo to svůj
účel?
Zatím je ještě brzy na zhodnocení, pokrok uvidíme až po delším
Týden doma na suchu s výbě- časovém úseku. Na hráčích byla
hy po Hloučeli a poté soustře- ale vidět naprostá soustředěnost
dění na Slovensku byly přede- ke zvýšení fyzické kondice, tak-

že předpokládám, že za několik
týdnů, pokud jim elán vydrží, se
to začne projevovat. Z tohoto
pohledu tak soustředění splnilo
svůj účel.
Jak se hráči srovnali s chozením po horách?
Hráči tohle příliš rádi nemají,
jedná se o jinou zátěž. Šlapání
do kopce nebo z kopce hodně
namáhá kolena a klouby pak
hodně trpí. Myslím si však, že
účel kondiční přípravy to splnilo, protože se při výšlapech jedná o dlouhodobou zátěž, kterou
se vém v hodinovém tréninku
nepodaří napodobit. Po téhle
stránce to bylo určitě přínosem.

osobně bych to bral všemi deseti.
Sám tady mám z před dvou let nějaké resty a byl bych rád, kdyby se
to vrátilo a chtěl bych u toho být.
Nahoře by jste ale ve 2. lize hrát
měli?
To si myslím, že jo.
V dalších přípravných zápasech vás čeká celek Šumperka,
což je prvoligový tým.
Tak na tyto zápasy se docela
těšíme, protože jsme tam asi čtyři
kluci, kteří tam rok hráli. V Havlíčkově Brodě jsme s dalším prvoligistou odehráli vcelku slušný
zápas. Myslím, že na zápas něco
vypíšeme (úsměv). Budou jako
nováček, ale mají tam zkušené
hráče, uvidíme, hrát se dá s každým.
-pez-

Jaké byly reakce zahraničních hráčů?
Pro Eugena Lawrence se jednalo o netypické prostředí, neboť
doma příliš kopců nemá, oběma
Litevcům se líbila hlavně vysokohorská příroda.
Jedním z cílů soustředění bylo
také mít hráče delší dobu v
uzavřené skupině a pracovat
na týmové chemii. Podařilo se
to?
Každé takové soustředění
hráčům po této stránce něco dá.
pořád je ale ještě brzo říct, jestli
je to špatný nebo dobrý tým jako kolektiv. To nám ukáže čas.
O víkendu máte na programu

první přípravné utkání. S jakým cílem do něho jdete?
Přinese to hráčům změnu. po
tvrdé dřině si zkusit chytnout
míč a nacvičit nějaké situace.
Jdete do utkání s nějakým výsledkovým cílem?
Určitě ne. Přípravná utkání beru
vždy jako příležitost prohlédnout si tým v akci a udělat si náhled na to, v čem po herní stránce bude potřeba nejvíce zapracovat. Výsledek se pro mne vždy jeví jako druhořadý. Každý
hráč jde ale do utkání s tím, že
chce vyhrát, takže o motivaci
svých svěřenců se nebojím.
-pez-
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v poklidu dovedli do vítězného
konce. Domácí premiéra trenéru
Bálintovi a jeho svěřencům tedy
vyšla.
-pez-

Nová posila Orlů Radoslaw Hyzy se v
prvním přípravném utkání
uvedl ve velmi dobrém světle
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Memoriál Otmara Malečka ovládli mistři Itálie

Alois Kaňkovský kvůli horečce nemohl obhájit loňské vítězství

Páteční odpoledne na velodromu v Prostějově
bylo
zasvěceno
dráhové cyklistice. Konal se zde
již tradiční srpnový Memoriál
Otmara Malečka. Letošní ročník patřil z hlediska konkurence
k nejlépe obsazeným
ve své historii. Hlavní
bodovací závod dvojic vypsaný
na 120 třísetmetrových okruhů
vyhrála italská dvojice Buttazzoni s Cicconim. Na start bohužel nenastoupil loňský vítěz
Alois Kaňkovský, kterého
zchvátila v den závodu horečka
a nemohl se tak pokusit obhájit
loňský triumf.
Odpoledne doslova naplněné
dráhovou cyklistikou odstartovalo
již ve 14 hodin závody mládeže,

ve kterých se rozhodně neztratili prostějovští
cyklisté. Hlavní program byl na pořadu
dne od 17 hodin.
Nejdříve se v kvalifikaci o postup
do finále utkalo
12 cyklistů v disciplíně zvané keirin. Závodníci nejdříve jedou za vodícím
motocyklem (dernou) a
po jeho odstoupení spurtují několik okruhů. Šestičlenné finále této
divácky zajímavé disciplíny pro
sebe rozhodli zástupci brněnské
Dukly. První místo obsadil Tomáš
Bábek, druhý dojel Filip Ditzel a
třetí skončil Denis Špička. V
krátkém sprintu na 200 metrů také
dominovali cyklisté Dukly Brno,
kteří dosprintovali v pořadí Špička, Ptáčník a Ditzel.
Do vylučovacího závodu dvojic

parašutisté. Organizátoři nezapomněli ocenit významné postavy
prostějovské cyklistiky nejen z historie, ale také ze současnosti.
Oceněn byl trenér Otmara Malečka Josef Kratina starší, čtyřnásobný mistr světa a trenér Vladimír
Vačkář, bikrosařka Jana Horáková, Jakub Filip a Tomáš Goláň, který odjíždí na roční sportovní pobyt
do Austrálie. Celý páteční memoriál měl navíc charitativní podtext,
výtěžek ze vstupného byl věnován
Onkologickému oddělení Fakultní
nemocnice v Olomouci.
Petr Šrámek, předseda SKC Prostějov, nešetřil po skončení memoriálu slovy chvály: „Viděli jsme
vynikající závody, po celý den panovala výborná atmosféra. Sešla
se zde výborná konkurence. JedVítězi Memoriálu Otmara Malečka se nakonec stali Italové Buttazzoni/Ciccone před německou dvojicí Műller/Graf z Berliner TSC/RC Arbő Wels Gourmetfein a duem pražské Dukly Hochmann a Bláha

I takovéto krasojezdecké prvky byly k vidění před startem stíhaček v pátečním podvečeru na cyklistickém
memoriálu Otmara Malečka.

Krasobruslařky uzavřely
Prostějovské kulturní léto

Ve čtvrtek 27. 8. 2009 končilo
Prostějovské kulturní léto. Hlavní část probíhala na zimním stadionu.
V rámci této akce vystoupily i
prostějovské krasobruslařky,
které předvedly ukázky z trénin-

ků a v závěru pak volné jízdy.
Hodinu a půl jsme mohli nepřetržitě sledovat tento náročný, ale
krásný sport, ve kterém se mohou naše krasobruslařky pochlubit výbornými dosaženými výsledky. Po skončení následovaly

nejrůznější soutěže na ledě pro
děti.
Všichni, kdo mají zájem přihlásit
se do oddílu krasobruslení, mohou využít náboru, který se bude
konat na trénincích po celé září.
-pez-

Oddíl krasobruslení po skončení akce. Zleva: Zuzana Pěnčíková, trenérka Monika Tanečková, Eliška Hubáčková, Elizabeth Jitka Olšanská, Karolína Šobrová, Šárka Pospíchalová, trenérka Vladimíra Hejčíková,
Viktorie Ondrýsková

Prostějov hostí světovou akrobatickou špičku
(Dokončení ze strany 13)
Před zahájením soutěží nás po
areálu provedl Miloš Sklenka,
jeden z hlavních pořadatelů této
sportovní události.
Zároveň nám sdělil několik
čísel bezprostředně se týkajících závodů. Soutěží v akrobatickém parašutismu se
zúčastní celkově 275 závodníků, ke kterým je třeba připočítat ještě 60 doprovodných

osob (manažeři, trenéři, maséři
aj.).
„Za hlavní favority seskokových klání nelze žádnou zemi
před startem jednoznačně určit,
řada celků má velice kvalitně
trénovaná družstva, o to napínavější pro diváky i samotné
závodníky Mistrovství Evropy i
Světový pohár bude,“ poznamenal Sklenka.
Závodní seskoky se konají ode

dneška do čtvrtka od ranních
hodin až do setmění, podle
vývoje počasí by se v sobotu
měly uskutečnit finálové seskoky v jednotlivých disciplínách.
Všechny milovníky adrenalinových sportů zvou hlavní pořadatelé šampionátu, Falcon Air
club Prostějov, marketingová
agentura TK Plus, Olomoucký
kraj a Město Prostějov.
-pez-

nastoupila také duo SKC Prostějov. Goláň se Salajem si v silné
konkurenci vyjeli třinácté místo.
Vítězství v napínavé koncovce
strhla na svou stranu polská dvojice Bujko, Ratajczyk. Druhému
jmenovanému páteční podvečer
přinesl ještě další vítězství v bodovacím závodě vypsaném na 105
kol.
Hlavní závod – bodovací závod
dvojic mužů na 120 kol začal krátce po seskoku parašutistů. Letos se
sešla na startu opravdu silná konkurence. Mezi sedmnácti páry se
objevili mistři Itálie Buttazzoni s
Cicconim, nechyběli medailisté z
letošního MS v závodě dvojic
Bláha s Hochmanem. Startovní
pole doplnili reprezentanti brněnské i pražské Dukly, domácího
SKC Prostějov, ale také cyklisté z
Polska, Rakouska, Německa a

Slovenska. Roli favoritů splnila
italská dvojice Buttazzoni s Cicconim, která si vyjela 20 bodů a zaslouženě vyhrála. Na druhé místo
se probojovala dvojice Műller a
Graf s deseti body. Bronzová
příčka zůstala na české zástupce
Hochmanna s Bláhou, kteří společně získali devět bodů. Loňská vítězná dvojice, Petr Lazar s Aloisem
Kaňkovským se kvůli nemoci Kaňkovského rozpadla. Lazar nastoupil s Dostálem a společně obsadili šesté místo.
Pořadatelé si dali na programu
opravdu záležet. Celé páteční odpoledne provázel odborným slovem známý cyklistický komentátor Robert Bakalář. Pauzy mezi
jednotlivými jízdami vyplnila vystoupení tanečního studia Free
dance Jany Bálešové, přímo na
plochu velodromu se také snesli

nalo se o jeden z nejlepších ročníků. Chtěl bych poděkovat za
výraznou podporu Olomouckému kraji. Také děkuji panu Aloisovi Mačákovi, zástupci hejtmana,
který věnoval několik finančních
prémií. Za výraznou pomoc děkuji Josefu Kratinovi.“ Trenér Dukly
Praha a reprezentace vytrvalostních dráhových cyklistů, Josef
Kratina, který mimo jiné pomáhal
Robertu Bakalářovi s komentováním závodů, dodal: „Italská
dvojice potvrdila své kvality. Nezbývá než sklonit se před jejím
výkonem a pogratulovat jí k vítězství. Škoda, že nemohl startovat
Alois Kaňovský. Chtěli bychom
udržet úroveň memoriálu, popřípadě ho ještě vylepšit.“ -topFoto Zdeněk Pěnička

Výsledkový servis
Bodovací závod dvojic (120 kol)
1. Buttazzoni/Ciccone (Italy)
2. Műller/Graf (Berliner TSC/RC Arbő Wels Gourmetfein)
3. Hochmann/Bláha (ASC Dukla Praha)
Vylučovací závod dvojic
1. Ratajczyk/Bujko (Poland)
2. Žabka/Kadlec (Dukla Trenčín Merida/ ASC Dukla Praha)
3. Dostál/Lazar (ASC Dukla Praha)
Bodovací závod mužů (105 kol)
1. Ratajczyk Rafal (Poland)
2. Ciccone Angelo (Italy)
3. Kadlec Milan (ASC Dukla Praha)
Keirin Muži
1. Bábek Tomáš (ASO Dukla Brno)
2. Ditzel Filip (ASO Dukla Brno)
3. Špička Denis (ASO Dukla Brno)
Muži 200m
1. Špička Denis (ASO Dukla Brno)
2. Ptáčník Adam (ASO Dukla Brno)
3. Ditzel Filip (ASO Dukla Brno)

