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ČIŠTĚNÍ PŘEHRADY Muži z Pěnčína hrozí 15 let kriminálu Každý pátý Prostějovan

startuje příští pondělí!

Příští pondělí, 14. září 2009 odstartuje proces vyčištění Plumlovské přehrady! Novinářům
to v sobotní poledne sdělil Ivan
Langer na společné tiskové
konferenci s Radimem Fialou.
Po odtěžení sedimentu ze dna
se v čisté vodě přehrady budeme koupat možná již na
konci letní sezony v roce 2011.

sadní,“ připomněl Radim Fiala.
Po svržení koaliční vlády na jaře
tohoto roku však projekt začal
dostávat trhliny. Langer a Fiala
však nepříznivý stav dokázali
zvrátit, přehrada se čistit bude!
„Trvalo to déle, než jsme si mysleli. Ale naše úsilí, společná kooperace v jednání s orgány státní
správy a samosprávy nakonec

Kdo je VRAH?
Z. Fojtek: Já ho nezabil, to kámoš!

DLUŽÍ radnici!
Počet dlužníků:

10 920

Výše dluhu:

33 881 000 Kč
Zbyněk Fojtek z Pěnčína po roce stráveném ve vazbě stanul před soudem. Za vraždu mu hrozí patnáctiletý trest.
DŮLEŽITÉ TERMÍNY:
Oba politici, jak prostějovský po- 14. září 2009 – start
slanec Radim Fiala, tak i exmi- vypouštění přehrady
nistr vnitra Ivan Langer z 31. října 2009
nedaleké Olomouce (oba ODS) – záchranný výlov ryb
se o obnovení turistické slávy 1. 1. 2010 – předání
Plumlovské přehrady zasazují přehrady k zahájení
několik let, o projektu odtěžení bagrování
bahna ze dna se hovoří již dva 29. 3. 2011 – zahájení
roky. „Od roku 2007 se stalo napouštění vody
mnoho věcí. V Plumlově pokra- 31. 12. 2011 – kompletní
čovalo další zavedení kanalizace, dokončení
v Krumsíně byly vybudovány
přečišťovací rybníky. Budování vedla k úspěšnému závěru,“ sděinfrastrukturních sítí v obcích nad lil Ivan Langer.
přehradou je pro její čistotu zá(Dokončení na straně 3)

Krajský soud v Olomouci
začal minulý týden projednávat případ pětadvacetiletého Zbyňka Fojtka z
Pěnčína na Prostějovsku.
Ten, jak Prostějovský Večerník v loňském roce informoval jako první, je obžalován
z vraždy stavebního podnikatele Mlčocha ze Skalky.
Podle policie loni v srpnu nezjištěným způsobem zavraždil podnikatele, jeho tělo pak
odvezl do lesa v Branné na
Šumpersku, kde jej polil

benzínem a i s vozidlem zavražděného spálil. Pokud
Fojtek bude uznán vinným,
hrozí mu až 15 let vězení.
Mladý muž z Pěnčína
údajně zavraždil poškozeného, kterému prý dlužil nejméně 2,8 milionu korun, na
zahradě rodinného domu své
babičky ve Lhotě pod Kosířem. Tělo oběti pak vrah zabalil do několika vrstev
tkaniny, naložil jej do auta
zavražděného a odvezl ho do
lesa na Šumpersko, kde jej

zapálil. Obžalovaný ale u
soudu popřel, že by poškozeného připravil o život. "Přiznávám se, že jsem poškodil
cizí věc tím, že jsem zapálil
auto. Co se týká vraždy,
cítím se nevinný," uvedl.
Zemřelému prý dlužil jen
450 tisíc korun. Muž chtěl
údajně část peněz vrátit a
prý nutil Fojtka, aby zastavil svůj vůz v autobazaru a
tím zmíněných 200 tisíc
korun získal.
(Dokončení na str. 2)

Cestovka čelí obviněním
CK MIKA TOUR - podvody, lži, zpronevěra...
Účelově překrucované informace, vytáčky, lži, podvodně
vylákané peníze. To je ve
zkratce výčet jednání provozovatelky agentury MIKA
TOUR Renaty Dohnalové vůči
klientům, kteří si objednali
pobyt na Mallorce za bezmála
40 tisíc korun. O peníze málem
přišli. Málem.
Výročí svatby si chtěli manželé
Francovi užít na pěkné dovolené
a vybrali si pobyt na Mallorce organizovaný CK FISCHER.

Kvůli snadnějšímu vyřizování,
jak se domnívali, se na doporučení obrátili na zprostředkovatelskou agenturu CK MIKA TOUR
na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Začátkem července si objednali pobyt v termínu 22. až 29.
srpna, podepsali Cestovní
smlouvu a zaplatili zálohu 5 tisíc
korun s tím, že tato částka jim
bude vrácena ihned po zaplacení
celé částky zájezdu.
"Zaměstnavatel mi přislíbil příspěvek z FKSP, předal jsem tedy

na účtárnu fakturu za pobyt k proplacení. Peníze byly na účet CK
MIKA TOUT převedeny 23. července, což jsem si ověřil," začal
líčit své peripetie Josef Franc.
Jaké však bylo jeho překvapení,
když mu o týden později volali
přímo z CK FISCHER a platbu
urgovali. To už nabyl dojmu, že
něco není v pořádku. A jelikož se
MIKA TOUR stále neozývala
kvůli vrácení zálohy, vypravil se
pan Franc 30. července přímo do
agentury. Dokončení na str. 4

To je hrůza. V době, kdy
radnice počítá ztráty v příjmech kvůli celosvětové finanční krizi, vyplul na
povrch další malér. A to v
počtu lidí, kteří městu dluží
peníze. A nejde o žádné stokoruny, ale desítky milionů
korun! Navíc podle čísel o
počtu evidovaných dlužníků je zřejmé, že radnici
otálí zaplatit své závazky
zhruba každý pátý Prostějovan!
"V současné době evidujeme
10 920 dlužníků a k 31. srpnu
2009 činil celkový objem
dluhu respektive pohledávek
města Prostějova 33 881 000
korun. Největší pohledávky
vykazuje finanční odbor
města na pokutách za přestupky, a to šest milionů
korun, asi sedm milionů nám
občané dluží za odvoz komunálního odpadu a přes sedm
milionů korun činí dluh za
nájem a služby z bytových i
nebytových prostor," informovala nás Jana Gáborová,
tisková mluvčí Městského
úřadu v Prostějově.
Je více než logické, že město
bude chtít své peníze zpět. A
činí k tomu patřičné kroky.
"Samozřejmě nejdříve dvakrát každého občana doporučeným dopisem vyzýváme,
aby své závazky uhradil.
Pokud tak ve stanovené lhůtě
neučiní, předáváme vše práv-

níkům a následně exekutorům. Už ale využíváme služeb prostějovských právních
kanceláří, aby lidem zbytečně nevznikaly větší náklady. Exekuce už tedy
nevyřizují exekutoři odněkud za Strakonic či Plzně,"
sdělil nám Jan Tesař, starosta
Prostějova. Také pro něj je
současný počet dlužníků
města překvapující. "Nejsou
to ale jenom Prostějované,
pokuty za přestupky v dopravě registrujeme například
i u občanů jiných měst, kteří
projedou Prostějovem a zachytí je radar. Ovšem i tak je
velký počet dlužníků alarmující. Je to všechno o tom,
jakou zodpovědnost vůči plnění svých závazků vůči
městu Prostějované mají.
Každý se ozve, když má před
domem rozbitý chodník, ale
mnohdy si možná stěžuje paradoxně ten občan, který radnici dluží za komunální
odpad, nájemné a podobně.
Apeluji tak na to, aby každý
z nás si plnil své povinnosti
a závazky, jak nám předepisuje zákon," uzavřel Jan
Tesař.
Podle našeho starosty nyní
mohou pohledávky města
ještě vzrůstat. Na zpracování
totiž čekají tisíce dalších přestupků řidičů, které zachytily
radary na měření rychlosti v
prostějovských ulicích.
-mik-
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Pohozené stříkačky
V průběhu uplynulého týdne
byl zaznamenán větší výskyt
pohozených injekčních stříkaček. Na šesti místech a to v ulicích Vodní, Krokova, T. G. Masaryka, Belgická, Norská a Husovo náměstí. Nálezcům samozřejmě děkujeme za oznámení
a taktéž za to, že nejsou lhostejní k svému okolí. Svým chováním přispěli k větší bezpečnosti zejména malých dětí, neboť k
poranění infikovanou jehlou
stačí opravdu málo. Dotyčné
předměty byly odevzdány pracovníku K-Centra. Jedná se totiž o nebezpečný odpad a do
popelnice rozhodně nepatří.

Napájela syna
Takto vysvětlila svůj postup
matka sedmnáctiletého hocha,
který seděl před jednadvacátou
hodinou u domu na Husově náměstí v podnapilém stavu. V
ruce měl pivo a popíjel. Jeho
věk hlídka odhalila poté, co na
sebe upozornil hlasitým pokřikováním a máváním. Na místě
strážníci kontaktovali jeho rodiče. Vyšlo najevo, že za opravu na domě matka synovi obstarává alkohol a nic špatného v
tom nevidí. Tímto svým jednáním je podezřelá z přestupku.

Dlouho se neradoval
Po sedmnácté hodině bylo přijato na linku 156 oznámení o
podezřelém chování muže. Ten
dle oznamovatele přeřezával
zámek u jízdního kola na ulici
Šmeralova. Strážníci na místo
dorazili v okamžiku, kdy pachatel odhazoval černý lankový zámek do kontejneru. Devatenáctiletý mladík se k činu přiznal. Poté se hlídce podařilo
zkontaktovat poškozeného,
kterému byl bicykl vrácen.

Spalovala odpad
Před osmnáctou hodinou bylo
na linku 156 sděleno pálení větví na staveništi v části Vrahovic. Strážníci okolí prověřili.
Přistihli devětadvacetiletou ženu, jak spaluje dřeviny. Byla
upozorněna na porušení vyhlášky. Oheň ihned uhasila a
přislíbila odvoz zahradního odpadu do sběrného dvora. Protentokrát byl přestupek vyřešen
pouhou domluvou.
Připomínka občanům: Městská vyhláška upravuje podmínky o spalování rostlinných materiálů. Zde jsou vymezeny měsíce, po které má každý občan
možnost pálit zahradní odpad.
Jedná se o březen, duben, říjen
a listopad.

Notorický povaleč
Hlídka během dvanácti hodin
pětkrát vyjížděla na telefonická
oznámení k muži, jenž svým
chováním obtěžoval občany,
rozhazoval odpadky a tropil
výtržnosti. Bouchal do oken,
svlékal se, rušil noční klid, pohyboval se po vozovce, neovládal své chování. Byl nebezpečný sobě i okolí. Požití alkoholu
u něj nebylo zjištěno, strážníci
přesto přivolali lékaře. Ten rozhodl o převozu do protialkoholní léčebny, neboť měl podezření na požití látky ovlivňující
psychiku člověka. Za doprovodu hlídky nakonec devětadvacetiletý výtečník skončil na
psychiatrickém oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci.

Nabízeli padělky
Patnáct minut po poledni na linku 156 nahlásil prodavač, že
neznámý muž vešel do prodejny a nabízel mu motorovou pilu. On se domnívá, že toto zboží pochází z krádeže. Při příjezdu hlídky se nedůvěryhodná
osoba nacházela poblíž provozovny. Strážníci jej zadrželi.
Pojali podezření, že zboží je falzifikát. Tuto skutečnost potvrdili i pracovníci zabývající se
prodejem výše uvedeného artiklu. Vzhledem k těmto skutečnostem byla vyrozuměna
Celní správa. Mezitím byla vyslána autohlídka na parkoviště
obchodních domů, zda v těchto
prostorách někdo nenabízí obdobné zboží. Vzápětí u prodejny Lidl bylo lokalizováno
městským kamerovým systémem podezřelé vozidlo. Strážníci zde nalezli další prodejce
padělků. Osoby byly zadrženy,
celníci pak v kufru automobilu
objevili další napodobeniny.

Nové silnice v celém kraji
Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák představil
návrh na opravu komunikací v
Olomouckém kraji. „Máme ambice, aby silnice v kraji odpovídaly standardu 21. století,„
prohlásil Mačák. Do roku 2012
chce vedení kraje investovat tři
miliardy korun. „Aby silnice vypadaly podle našich představ, potřebujeme 25 miliard korun, proto
jsme se rozhodli investovat ročně
jednu miliardu korun a doufáme,
že dokážeme náš plán realizovat,„
dodává Mačák. „Práci chceme
zadat místním firmám a tím pozvednout hospodářskou sféru,„

objasňuje Mačák. S prací se začne
příští rok na jaře, pokud to klimatické podmínky dovolí. Rámcový
seznam investičních akcí zahrnuje
sto sedm komunikací, ale jejich
pořadí se bude průběžně měnit
podle urgentnosti. „Zatím na prvních místech jsou komunikace zasažené povodněmi,„ prozrazuje
Mačák. Jedná se o silnice včetně
mostů, které vlastní kraj.
V příštím čísle Prostějovského
Večerníku dne 14. září vám přineseme rozhovor nejen o dopravě
s náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Aloisem Mačákem.
- vevi -

rodiče, co přehlédli cedule o
zóně
čištění.
Několika
rodičům, kteří doprovázeli
prvňáčky do školy, dokonce
prý odtáhli auta," upozornil
nás dopisem David Píchal z
Prostějova. "Protože jsem se
musel vrátit ke svému vozu,
nestihl jsem ani svého syna,
žáka 1.třídy, dovést do jeho
třídy a podívat se na zahájení,
tohle už nikdy nezažiju a to
hlavně díky omezenému
myšlení určitého, bohužel mně
neznámého člověka," dodal
pisatel.
V pátek jsme se na tuto situaci
zašli přeptat na radnici, abychom
zjistili, proč bylo nařízeno

Nákup
„Šel jsem jenom pro chleba a
stálo mě to osm stovek,“ konstatoval děda. No teda. Ukrutánská
drahota. Ono by to ale možná
vyšlo o poznání levněji, kdyby s
sebou nebral svoje vnoučata. Jenomže to on vzal provětrat
všechno, co doma našel a pak to
tak dopadlo. Anebo to bylo tak,
že mu je babička jednoduše přibalila na cestu? Pak je věc jasná,
může za to vlastně ona. No ale
dětem, které nakonec dosáhly
svého, je to stejně putna. Příště
půjdou klidně zase…

Upozornění

Rodiče prvňáčků řešili strážníci městské policie za přestupky
kvůli hloupému nápadu čistit ulici u školy při prvním školním dnu
"Chtěl bych za všechny rodiče
upozornit na nehoráznou blbost, kterou někdo vymyslel na
první školní den. Jde o strojní
čištění v ulicích kolem základní
školy a gymnázia ve Studentské ulici. Ten někdo totiž
nemůže být normální člověk.
Díky němu proběhl v úterý
kolem zmíněné školy chaos,
kdy rodiče, kteří chtěli doprovodit své děti mnohdy i do
prvních tříd, neměli šanci absolutně nikde zaparkovat v
okruhu několika set metrů. Je
velmi pěkné, když městská
policie hlídkuje na všech přechodech kolem školy a za
každým rohem ještě kasírují

Vidìno - Slyšeno

blokové čištění ulic v okolí školy
zrovna na první školní den. Kdo
naplánoval čištění ulic u školy na
první školní den jsme se sice nedozvěděli, ale místostarosta
Pavel Drmola, který je zodpovědný za komunální služby

města, uznal chybu a prostřednictvím Večerníku posílá
rodičům omluvu. "Musím přiznat, že mě samotného to zaskočilo. Bydlím totiž v této
lokalitě a když jsem šel ráno do
práce, udivilo mě, že strážníci
řeší parkování aut rodičů, kteří
vedou své děti do školy. Bohužel,
strojní čištění ulic se plánuje s
předstihem
na
začátku
kalendářního roku a zodpovědný
pracovník si zřejmě nevšimnul,
že druhého září je první školní
den. Omlouvám se všem
rodičům a slibuji, že uděláme
všechno proto, aby se to už nikdy
nestalo," sdělil nám místostarosta
Pavel Drmola.
-mik-

Přechody byly bezpečné, řidiči ohleduplní

‚Informace pro alergiky. Obsahuje mléko.‘ Toto zásadní sdělení mezi informacemi o daném
výrobku je zajisté nezbytné. Pokud ho ale najdete na krabici s
mlékem, pak to jednoznačně
člověka neznalého rozhodí. Patrně by uvnitř ani nic jiného ne-
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čekal, ale samozřejmě, člověk
nikdy neví. Výrobce si patrně
sype popel na hlavu, protože si
není jistý, zda tekutina, kterou
do krabice uzavřel, se mléku vůbec podobá. Takže si buďme jisti, že je to opravdu ono, i když s
produktem získaným z kravského vemene to má fakt společný
už jen název.

Hlavní role
Svoji chvilku slávy si vybral poněkud opivněný olomoucký fanoušek, jenž si to při pondělním
mači se Spartou mašíroval napříč hrací plochou ke sparťanským fans, aby jim naznačil, co
si o nich myslí, za což sklidil
aplaus na otevřené scéně. Pomohli mu k tomu i pořadatelé,
kteří mu dopřáli dostatek času,
než se jali zasáhnout. Patrně bylo třeba nejprve vyhodnotit situaci krizovým štábem, zvolit adekvátní postup, vypracovat strategii a pak ještě najít někoho z
vyhazovačů, kdo by zasáhl. Určitě se nic nezanedbalo. -MiH-

Mladá řidička narazila do stromu
K zle vypadající dopravní nehodě
došlo 28. srpna 2009 ve 22.30 hodin mezi obcemi Čechy pod Kosířem a Hluchov. "Pětadvacetiletá
řidička nezvládla
řízení vozidla v
mírné levotočivé
zatáčce a vyjela
mimo komunikaci vpravo do travnatého příkopu,
kde čelně narazila
do stromu. Došlo
k těžkému zranění
řidičky a hmotné
škodě na vozidle,"
popsala nehodu
Miroslava Trundová, zastupující

tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Podle našich zpráv není
zdravotní stav mladé řidičky vážný.
-mik-

Bylo to jen díky mnoha policejním hlídkám? Chlapci vyhrožovali zabitím
Během minulého týdne, ve
kterém byl zahájen nový školní
rok, byly přechody pro chodce
pečlivě hlídány městskými
strážníky i státními policisty.
Každý den ráno a po poledni
svítily u přechodů žluté vesty
na uniformách. I díky těmto
opatřením nedošlo k žádným
komplikacím a všechny děti se
dostaly v pořádku do svých
škol. Řidiči totiž při spatření
policejních hlídek byli daleko
obezřetnější a u přechodů pro
chodce opatrnější.
Prostějovští státní policisté se
od 1. do 4. září 2009 zúčastnili
celorepublikového preventivního projektu s názvem
„Zebra se za Tebe nerozhlédne„. "Dopravně preventivní
akce je vyhlášena v souvislosti

se zahájením školního roku z
důvodu eliminace dopravní nehodovosti dětí. Při výkonu
služby se hlídky zaměřují zejména na respektování pravidel
silničního provozu na pozemních komunikacích řidiči motorových
vozidel
vůči
chodcům," řekla Miroslava
Trundová, zastupující tisková
mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
V následujících dnech budou
jak strážníci tak i státní policisté v hlídání přechodů pro
chodce u základních škol
pokračovat, i když ne už tak
často. I proto je zapotřebí, aby
rodiče své děti před cestou do
školy řádně poučili a apelovali
na jejich opatrnost při
přecházení silnice.
-mik-

Předminulý týden došlo v
Prostějově k dalšímu loupežnému přepadení. Případ je o
to závažnější, že poškozeným
byl šestnáctiletý chlapec a lupiči ho přepadli v blízkosti základní školy. Čtyři výrostci
snědé pleti mu podle policie
dokonce hrozili smrtí. Pak ho
okradli o vše cenné, co měl při
sobě.
V pátek 28. srpna v 15.30 hodin
na ulici Melantrichova v Prostějově, v blízkosti tělocvičny zá-

Při závodech okradli Itala
Většina přechodů pro chodce byla minulý týden obsazena policisty. I díky
tomu byli řidiči ohleduplní a děti se tak dostaly do školy v pořádku

Muži z Pěnčína hrozí 15 let kriminálu
(Dokončení ze str. 1)
Obžalovaný řekl, že na leasing
pořízený automobil zastavit nechtěl, a tak se domluvil s kamarádem Filipem Čechem na
historce, že vůz je v servisu a
nepojízdný. Poškozený se o tom
údajně chtěl přesvědčit na

vlastní oči, a tak se trio mělo setkat ve Lhotě pod Kosířem.
Podle Fojtkova tvrzení pak
došlo mezi Čechem a poškozeným ke konfliktu a rvačce, která
skončila úmrtím stavebního
podnikatele.
Čech však slova obžalovaného

Èerná kronika

pojišťovny. Vzniklá škoda činí
2 100 korun.

Víkendová vloupání

Kapsář v obchodě

Na policii bylo přes víkend nahlášeno šest případů krádeží
vloupáním do vozidel. Neznámí pachatelé odcizili věci v celkové hodnotě 83 339 korun.
Policie apeluje na řidiče, aby
nenechávali ve vozidlech cenné věci. Auto není trezor!

Drahá porucha
Z neuzamčeného vozidla odstaveného z důvodu poruchy v
obci Olšany u Prostějova odcizil neznámý pachatel batoh s
doklady, platební kartou a finanční hotovostí. Sedmdesátileté ženě vznikla škoda 8 670
korun.

Nedával pozor
Neznámý pachatel využil nepozornosti jedenadvacetiletého muže při nákupu v obchodním domě Interspar v Prostějově a z kapsy kalhot mu odcizil
peněženku, ve které měl poškozený finanční hotovost, platební kartu a kartičku zdravotní

Neznámý pachatel odcizil třiašedesátiletému muži v obchodním domě Lidl v Prostějově z
kapsy krátkých kalhot koženkovou peněženku s finanční
hotovostí, doklady a platební
kartou. Poškozenému vznikla
škoda 3 509 korun.

Sebral i stravenky
Neznámý pachatel se vloupal
do vozidla zaparkovaného v
Prostějově na ulici Dolní a odcizil batoh, ve kterém měl poškozený peněženku s finanční
hotovostí, stravenky, doklady a
platební kartu. Způsobená škoda činí 2 890 korun.

Straka na benzínce
Neznámý pachatel se vloupal
do benzinové čerpací stanice v
Prostějově na ulici Brněnská,
odkud odcizil finanční hotovost,
poškodil automat na kávu a tři
venkovní boxy na zboží. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na 50 000 korun.

kladní školy, vstoupili čtyři
chlapci tmavé pleti do cesty
šestnáctiletému chlapci z Prostějova. Pod pohrůžkou zabití
mu z krku a ruky odcizili řetízky
z bílého kovu a z ruky mu vytrhli mobilní telefon značky Sony
Ericsson. Ke zranění poškozeného nedošlo, byla mu ale způsobena hmotná škoda odcizením věcí ve výši tří tisíc korun,"
sdělila nám Miroslava Trundová, zastupující tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. -mik-

u krajského soudu rázně odmítl.
Prý Fojtkovi dovezl do Jeseníku
pouze kanystr s benzínem. "Poškozeného jsem neznal, nezabil,
nezapálil, nemám s tím nic společného," zopakoval Čech i při
konfrontaci obou mužů.
Dodal, že se o důvod, proč Foj-

tek potřeboval benzín, nezajímal. "Nikdy jsem se na nic neptal. Počkal jsem na pana Fojtka
a odvezl ho domů," uvedl.
Soud odročil případ vraždy na
říjen. Senát totiž hodlá dalšími
důkazy ověřit pravdivost Fojtkovy obhajoby.
-mik-

Lapka v baru

vozidla Mercedes Vito, které
bylo zaparkované v obci Olšany u Prostějova a z vozidla
odcizil GPS navigaci a sluneční brýle. Odcizením věcí
vznikla majiteli škoda
4.000,- Kč a poškozením
skleněné výplně vznikla škoda 4 500 korun.

Neznámý pachatel využil nepozornosti personálu baru ve
Školní ulici v Prostějově a odcizil finanční hotovost 8 400
korun.

Okradený pracovník
Neznámý pachatel odcizil z neuzamčené kabiny multikáry,
která byla zaparkovaná v Prostějově na náměstí Spojenců,
peněženku s finanční hotovostí, doklady a platebními kartami, dále neznámý pachatel odcizil příruční brašničku s digitálním fotoaparátem. Pracovníkovi technických služeb vznikla škoda 9 800 korun.

Napakoval se
Neznámý pachatel odcizil za
provozu z prodejny drogerie na
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově různé druhy drogistického zboží v celkové hodnotě
14 444 korun.

Navigace a brýle
Neznámý pachatel rozbil
skleněnou výplň levých
předních dveří motorového

Vyrušila zloděje
Tři neznámí pachatelé vnikli
otevřeným oknem do pokoje
rodinného domu v obci Ivaň,
odkud odcizili LCD televizor
Panasonic Viera. Ve svém činu
byli vyrušeni majitelkou domu.
Odcizením televizoru byla
způsobena majiteli škoda 18
000 korun.

Přišla o kabelku
Neznámý pachatel odcizil šestačtyřicetileté leté ženě v obchodním domě na ulici Újezd v
Prostějově kabelku, kterou měla poškozená zavěšenou na rameni. V kabelce se nacházela
peněženka s finanční hotovostí, doklady a platební karta.
Způsobená škoda činí 11 050
korun.

Se smíšenými pocity budou italští sportovci vzpomínat na návštěvu Prostějova. Při nedávných cyklistických závodech
Memoriálu Otmara Malečka byl
jeden z italských dráhařů okraden. A to těsně poté, co se na
stupních vítězů radoval ze získané medaile. Bohužel, doplatil na
neopatrnost a možná i důvěřivost. U velodromu totiž zanechal své zaparkované auto otevřené. "Z neuzamčeného vozidla

zaparkovaného na parkovišti na
ulici Za Velodromem v Prostějově odcizil neznámý pachatel pětatřicetiletému cizinci batoh, ve
kterém měl doklady, peněženkou s finanční hotovostí, platebními kartami, hodinkami a mobilním telefonem. Poškozenému
vznikla škoda za šest tisíc korun," informovala nás o krádeži
Miroslava Trundová, zastupující
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
-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...
Věra Vaverková 1925 Soběsuky
Margita Čurejová 1931 Vrbátky
Zdeněk Páleník 1925 Vrahovice
Dobroslav Pospíšil
1929 Prostějov
František Nesvadba
1932 Prostějov
Miroslava Zatloukalová 1932
Mostkovice

Marie Částková 1922 Kelčice
Jaromíra Přecechtělová
1934 Bedihošť
Marie Dokoupilová 1950 Malé
Hradisko
Petr Musil 1942 Ptení
Petr Nehera 1951 Prostějov
Zdenka Haubertová
1945 Kostelec na Hané

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 7. září 2009
František Vymazal 1943 Držovice 13.20 Obřadní síň Prostějov
Úterý 8. září 2009
Bohumil Ondroušek 1937 Protivanov 15.00 kostel Protivanov
Středa 9. září 2009
Luboslav Remeš 1939 Prostějov 10.00 kostel C+M Prostějov
Pavol Kilián 1956 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Blanka Handlová 1929 Vrahovice 12.00 Obřadní síň Prostějov
Zdenka Dokoupilová 1946 Hrubčice 12.40 Obřadní síň
Prostějov
Jaromír Václavík 1935 Želeč 13.20 Obřadní síň Prostějov
Tomáš Kristek 1943 Bílovice 13.00 Obřadní síň Mlýnská
Pátek 11. září 2009
Miloslava Dvořáková 1938 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
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Špatný vtip? Skutečnost! Kandidáti do voleb komentují současnou situaci
Přechod ve Vodní ulici míří do trávy

Na zvláštní věc nás upozornil
pan Ladislav Burgr z agentury
Vendi. Ve Vodní ulici nějaký
chytrák zřídil přechod pro
chodce tím způsobem, že bílou
zebru navedl nikoliv na vedle-

jší chodník jak by se slušelo a
patřilo, ale na sousední trávník.
A pak že máme chránit veřejnou zeleň! Když jsme snímek
ukazovali místostarostce Aleně
Raškové, nevěřícně kroutila

hlavou. "Panebože, to je nehorázný nesmysl! Zjistím, kdo je
za tohle zodpovědný a pokusím se o rychlou nápravu,"
sdělila nám paní místostarostka.
-mik-

Nezařazený poslanec Miloš
Melčák podal v závěru srpna
ústavní stížnost proti zákonu o
zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny a rozhodnutí
prezidenta o vyhlášení předčasných voleb. Ústavní soud se rozhodl odložit prezidentovo
vyhlášení předčasných voleb na
neurčito. Rozhodnutí ústavních
soudců by mělo padnout ve čtvrtek, ovšem předseda Ústavního
soudu Pavel Rychetský prohlásil
v Otázkách Václava Moravce,
že není jisté, zda se to již ve čtvrtek podaří. Pokud by soud Melčákovi vyhověl, nebylo by
zřejmě možné uspořádat volby
na začátku října. Pokud by soud
Melčákovu stížnost zamítl,
volby by se v plánovaném termínu konat mohly. O situaci
včera večer jednaly politické špičky, jejich rozhodnutí nebylo do
uzávěrky PV Večerníku známé.
O vyjádření k současné politické situaci, kterou můžeme
nazvat ústavní krizí, jsme požádali některé kandidáty do
předčasných voleb.

Mercedesu naboural zadek
Ve čtvrtek ráno zablokovala
rychlostní komunikaci z Prostějova do Vyškova havárie
dvou osobních vozů. Přestože
nehoda vypadala hrozivě, naštěstí zůstalo jen u pomačkaných plechů. "Ve čtvrtek v
6.15 hodin na dálnici ve směru na Vyškov došlo k dopravní
nehodě. Řidič osobního automobilu Škoda Fabia z důvodu
nedodržení bezpečné vzdálenosti zezadu narazil do před
ním zpomalujícího vozidla
Mercedes Benz, jehož řidička
zpomalovala z důvodu vyvolaným silničním provozem.
Dopravní nehoda se obešla
bez zranění," popsala nám
bouračku Miroslava Trundová
z Policie ČR v Prostějově.
-mik-

Ivan Langer, lídr kandidátky
ODS v kraji:
O ústavní krizi si pojďme povídat raději k výčepu (smích).
Mám pocit, že ta situace je tak
absurdní, že k jejímu náležitému
pochopení by člověk potřeboval

Policie hledá dvě ženy a mladíka

Pohledem shora
Pohledem shora

JOSEF KELLNER se narodil
17. května 1988
a trvalé bydliště
má hlášeno v obci Dobromilice
číslo 166 v okrese Prostějov. Na hledaného vydal
Okresní soud v Prostějově příkaz
k dodání do výkonu trestu odnětí
svobody pro trestný čin podvodu.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
119 do 20 let, měří 165 centimetrů,
má střední postavu, oválný tvar
hlavy zúžený k bradě, modrozelené oči a plavé blond vlasy. Mluví dobře romským jazykem.
IZABELA LAKATOŠOVÁ se
narodila 16. července 1989 a trvalé
bydliště má hlášeno v Rozhonově
ulici číslo 12 v Prostějově. Na hle-

danou
vydal
Okresní soud v
Prostějově
příkaz k zatčení
pro trestný čin
krádeže.
Její
zdánlivé stáří je v
rozmezí od 19 do 20 let, měří 164
centimetrů, má hubenou postavu,
oválný tvar hlavy zúžený k bradě,
hnědé oči, obloukovité obočí a
hnědočerné rovné a dlouhé vlasy.
Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění místa pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení Policie ČR prostřednictvím
bezplatné linky 158 nebo zavolali
přímo Službu kriminální policie a
vyšetřování v Prostějově na tel.
číslo 974 781 326.
-mik-

ZNÁSILNĚNÍ

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
oslanec Melčák se cítil ublížen. Nemůže dál vykonávat svoji milovanou poslaneckou službu. Postěžoval si, že byla znásilněna
Ústava a on je tím škodný. Ústavní soud strasti vyslyšel a jal se
konat. Jeho rozhodnutí však bylo dalším nedobrovolným pohlavním
aktem, tentokrát na těch ostatních, co páně Melčákovo trauma nesdílí
a těšili se, že třeba začne už nějak politicky naše republika fungovat. Smůla. Nezačne! Děravost naší Ústavy a ohýbání jejich paragrafů podle aktuální potřeby je jedna věc, skutečná aktuální potřeba se co nejrychleji vybabrat z nekončícího průšvihu je další věc. Nechválím jednu ani druhou stranu sporu, ale kroky vzad se nikdy vpřed neposuneme. To se
nedá nic dělat. A zajisté to ví i sám Melčák, ale také určitě cítí, že se ocitá v politické agónii, kterou by předčasné volby dovršily. Už si nevrzne. Na kandidátku ho nenominují ani
ti, kterým svým přeběhlictvím pomohl, protože si jsou dostatečně vědomi jeho politické
nespolehlivosti. Nedělalo by mu asi ani problém v případě potřeby přeběhnout pro změnu někam jinam. Pokud ovšem jde o samotného Melčáka a opět se v celé kauze neobjevil jenom jako nějaký přeběhlík. Nedá se vyloučit, že mnohem význačnější postavou je v
problému jeho advokát Jan Kalvoda, který v 90. letech opustil politiku po odhalení, že neoprávněně používá titulu JUDr. Chce tím ohlásit velký návrat? A nakonec možná pochybil i sám Ústavní soud, protože udělal víc, než bylo třeba, možná se soudcům samotným zalíbil pocit politické moci. Každopádně se ale touha rozhodovat nějak vymkla kontrole, záleží na tom, jakou budou chtít za chod událostí nést následnou odpovědnost
všichni, co nás do nich nedobrovolně zavlékli. Neptali se a konali. Znásilňovali…!

P

Radim Fiala, prostějovský
kandidát za ODS:
Naší snahou je co nejdřívější termín voleb. Tato ekonomická a
politická nestabilita není pro
blaho lidu a nikomu nepomáhá.
Já si myslím, že všichni bychom
chtěli mít politickou vládu.
Věřím, že uděláme všechno pro
to, aby volby byly co nejdříve.
Pavel Holík, prostějovský
kandidát za ČSSD:
Není to dobrý signál pro českou

politiku, znamená to snížení
důvěryhodnosti politiky v očích
občanů, nevrhá to na nás dobré
světlo v zahraničí. Nad současnou situací si lámou hlavu
ústavní právníci, jejich výklad
současné situace je nejednotný.
I když se osobně obávám dalšího vývoje, věřím, že se společně podaří nalézt řešení, a to i z
pohledu eventuálně podobných
situací v budoucnosti.

problém z laického hlediska a
přejímá názory prezentované
mainstreemovými médii, a to z
pozice sympatií, nebo nesympatií. Jinak řečeno, jde o komplikovaný problém a nelze
pravděpodobně nalézt jednoduchou odpověď, nějakou jedinou
pravdu. Dávám proto, v kontextu situace, ve které se společnost nachází a která není vůbec
jednoduchá, jednoznačně přednost řešení vedoucímu k realizaci mimořádných voleb v
původním, resp. co možná nejbližším termínu. Ve hře je totiž
příliš mnoho. Dovolte ještě poznámku na okraj: nevěřím na
náhody – ta kauza nespadla z
nebe v předvolební době náhodou. Stojí za to hledat odpověď
na starou kriminalistickou
otázku: qui bono?, neboli v čí
prospěch? Pro občana sotva, dodávám já.

Jaroslav Šlambor, prostějovský kandidát za KSČM
Jak vidno, společnost je v názorech na rozhodnutí Ústavního
soudu velmi nejednotná. Tomu
se nelze divit, když se uplatňují
různé přístupy hodnocení, jako
právní, politické, historické a
jistě i další. Problém je v tom,
které hledisko kdo zvolí za důležitější v rámci své osobní hierarchie hodnot. Většina z nás nazírá

Jitka Chalánková, prostějovská kandidátka TOP 09 a
zároveň lídr v kraji:
Jsem přesvědčena, že stanovení
co nejčasnějšího termínu voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pokud možno v termínu 9.- 10. října 2009, je ve
VEŘEJNÉM ZÁJMU občanů
České republiky. A ve veřejném
zájmu je rovněž zkvalitnění
Ústavy ČR.
-bp-

Nehořelo, přesto se hasiči brodili vodou

Zaváhání řidiče škodovky naštěstí bude
stát "jen" peníze. Hmotná škoda se odhaduje na mnoho desítek tisíc
korun. Oba řidiči vyvázli z nehody
naštěstí bez zranění.

Prostějovská policie vyhlásila
další celostátní pátrání. Tentokrát po dvou ženách a mladíkovi,
který měl za svůj podvod už nastoupit trest odnětí svobody.
MARCELA
BÁRNOVÁ se
narodila
13.
dubna 1979 a trvalé bydliště má
hlášeno v obci
Hruška číslo 96
v okrese Prostějov. Na hledanou
vydal Okresní soud v Olomouci
příkaz k dodání do výkonu trestu
odnětí svobody pro trestný čin
krádeže. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 27 do 32 let, měří 165 centimetrů, má hubenou postavu, snědou barvu pleti, hnědé oči a černé
dlouhé vlasy.

tak jedna celá sedm promile.
Teď vážně, já věřím, že v neděli
(tj. včera – pozn. red.), kdy se
setkají předsedové politických
stran, zástupci obou komor parlamentu a premiér, dojde ke
shodě, která bude znamenat, že
pro případ, kdy by Ústavní soud
případně vyhověl poslanci Melčákovi a zrušil zákon o říjnových
volbách,
tak
v
nadcházejícím týdnu bude přijata taková změna Ústavy, která
bude dlouhodobá a standardní.
Bude respektovat volnou svobodnou soutěž politických stran
a umožní konání předčasných
voleb v nejbližším možném termínu. Podle harmonogramu,
který já mám k dispozici, by se
volby v případě, že Ústavní soud
vyhoví panu Melčákovi a byla
by přijata změna Ústavy, mohly
konat nejdříve 6. a 7. listopadu.

V parku U Floriánka za hasičskou zbrojnicí ve Vrahovicích se
o poslední srpnové sobotě doslova topili hasiči v proudech
vody. Ty se hrnuly nejen z proudnic na soutěžní terče, ale dopoledne také z mraků na obloze.
Vrahovičtí dobrovolní hasiči uspořádali tradiční soutěže v požárním
útoku mladých hasičů, mužů a žen
O pohár SDH Vrahovice a soutěž
veteránů O pohár starosty města
Prostějova. Dopolední zápolení
žákovských družstev sužoval vytrvalý déšť, odpoledne však už voda
stříkala jen z proudnic. Než svůj boj
s časem a technikou v požárním
útoku dokončilo všech třiatřicet
soutěžících družstev, bylo z parčíku
U Floriánka jedno velké bahniště.
"Takové počasí nepamatujeme
snad za celých 18 let, co soutěž pořádáme. Navíc jsme nezískali ani
jeden pohár. Největší ostudu jsme
si utrhli v soutěži veteránů - no
máme příští rok co napravovat,"
truchlil Miroslav Lezna. Exhibici
domácích veteránů totiž zmařila
ulomená páčka rozdělovače a útok
skončil gejzírem vody tryskajícím
uprostřed parčíku. Smůla.
"To je přece v pořádku, domácí
musí hold nechat vítězství soupeřům, aby přijeli příště zase. No ne?"
ozvalo se z družstva soupeřů ze
Štarnova. Závěr soutěžního dne hasičů proběhl už zcela odlehčeně a
v povznesené náladě, k čemuž
přispěli právě veteráni muži i jediné
družstvo žen - veteránek ze Ptení.
A zlatým hřebem byla nečekaná
soutěž Miss mokré tričko, i když
měla jedinou nedobrovolnou soutěžící. To děvčata z Bedihoště měla
ze svého druhé místa takovou radost, že hodila členku svého týmu
do kádě s vodou. Jejich hravost
ocenili uznale zvláště muži.

ČIŠTĚNÍ
PŘEHRADY

startuje příští
pondělí!
(Dokončení ze strany 1)
Ze dna přehrady by mělo být vybagrováno 220 kubických metrů
sedimentu. „Vytěžením sedimentu ze dna dojde ke snížení
fosforu ve vodě, hlavního prvku,
který podporuje růst sinic,“ vysvětlil poslanec Radim Fiala.
Do roku 2011 se plánuje také
vyčištění dna Podhradského
rybníka v Plumlově.
-bp-

Nejlépe se v deštivém počasí dařilo
mládeži ze Soběsuk. Starší i mladší
žáci převzali poháry od prostějovského místostarosty Miroslava Pi-

šťáka. A starosta Jan Tesař osobně Kromě poháru si navíc odváželi
předal trofej 5. ročníku soutěže ve- vykrmeného pašíka, aby nabrali
teránů O pohár starosty města Pro- kalorie a energii do dalších soutěží.
stějova hasičům z Vřesovic.
-jp-

Nedobrovolně se dobrovolná hasička vykoupala v kádi a získala titul Miss mokré hasičské tričko.
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Cestovní agentura MIKA TOUR Prostějov - podvody, lži, zpronevěra
Komu dnes záleží na reputaci a dobrém jménu firmy?
Dokončení ze str. 1
"Paní Dohnalová mi tvrdila, že v
kanceláři peníze v hotovosti nemá a tudíž mi zálohu vrátí až odpoledne, kdy jí přijde zaplatit
zájezd jiný klient. Což se také
stalo. Na můj dotaz, zda peníze
od mého zaměstnavatele převedla již na účet CK FISCHER, mi
tvrdila, že je vše v pořádku, že peníze odeslala a vymlouvala se na
špatné informace organizátorské
cestovky. Po několika dnech,
přesněji 5. srpna, jsem se do kanceláře agentury vrátil, abych získal potvrzení, že je vše v pořádku
zaplaceno a již se nemusím o nic
starat. Paní Dohnalová vyhověla
mému přání a vystavila potvrzení, že celou částku 39.120 korun
odeslala na účet CK FISCHER
dne 2. srpna, že naše dovolená je
uhrazená a tudíž je vše vyřízeno.
Ubezpečila mne, že nejpozději
tři dny před odletem nám předá
letenky a vouchery," pokračoval
pan Franc rozhořčeně.
Nebyla to ovšem pravda, protože
za několik dnů opět pracovnice
CK FISCHER urgovala platbu,
takže potvrzení o zaplacení
zájezdu bylo podvodné. Až teprve po dalším týdnu přišlo na účet
CK FISCHER pouze 8 tisíc korun. Pak přestala Renata Dohnalová komunikovat.
Dva dny před odletem se Francovi dozvěděli, že jejich pobyt stále
není zaplacený a paní Dohnalová

odmítá jakýkoliv kontakt.
Uklidnění jim přinesl až slib pracovnice CK FISCHER, že odlet
a dovolenou zajistí a sami budou
soudně vymáhat peníze od
zprostředkovatelské agentury.
"Kompletní odbavení jsme skutečně na letišti v Brně dostali po
předcházejícím odfaxování kopií
veškerých dokladů o zaplacení
včetně onoho podvodného potvrzení. Na dovolenou, jejíž vyřizování nás stálo velké nervy,
jsme nakonec odletěli. Moc by
mne zajímalo, jaké lži by Renata
Dohnalová vypustila z úst, kdybych si přišel před odletem pro
letenky a vouchery. Svou nemilou zkušenost jsem se rozhodl
zveřejnit proto, abych upozornil
na podvodné jednání paní Dohnalové a varoval případné další
zájemce o služby této rádoby cestovní agentury," zakončil Josef
Franc.
Na cestovní agenturu MIKA
TOUR podal ihned po návratu z
dovolené trestní oznámení,
stejně jako právní oddělení CK
FISCHER.
Provozovatelka cestovní agentury MIKA TOUR Prostějov Renata Dohnalová se zaštítila dodržováním směrnic a předpisů,
které ji stanovuje smlouva s prodejcem, tedy CK FISCHER. O
neprůhledné manipulaci s penězi
klienta se nechtěla bavit s tím, že
je vše v pořádku.

Kancelář cestovní agentury MIKA TOUR sídlí přímo v centru města, její provozovatelka nyní čelí stížnostem a obviněním
"Při zajišťování zájezdu jsem se
řídila pokyny a směrnicemi CK
FISCHER. Naopak jsem vyšla
klientům vstříc, když jsem od
nich inkasovala jen malou zálohu, která by nepokryla ani stornopoplatky," uvedla pouze.
"Pobyt na Mallorce manželů
Francových, který si u cestovní
kanceláře FISCHER zakoupili
prostřednictvím agentury MIKA
TOUR Prostějov, není do dne-

šního dne zcela uhrazen," konstatoval tiskový mluvčí CK FISCHER Dan Plovajko. "Opakovaně jsme u smluvního prodejce
urgovali platbu, avšak paní Dohnalová neustále tvrdila, že vina
je na straně Francových, kteří pobyt neuhradili. Dva dny před odletem se pan Franc spojil přímo s
naší CK, a protože doložil veškeré doklady o úhradě i další potvrzení, vyšli jsme mu vstříc a na

Mallorcu odletěl. Primárně nám
jde o klienta a to, že nám naše
smluvní agentura nepřevedla finanční úhradu, není jeho vina,"
vysvětlil postup Dan Plovajko.
"MIKA TOUR porušila smlouvu
tím, že její provozovatelka zadržovala peníze. S okamžitou
platností jsme ukončili smlouvu
a dlužnou částku budeme vymáhat právní cestou," dodal tiskový mluvčí.
-jp-

Tábornický život stmelil prvňáky z obchodního učiliště
Recept na to, jak se prvňáci
co nejlépe a nejrychleji seznámí a stmelí v kompaktní
partu, našli na Středním odborném učilišti obchodním v
Prostějově. Již čtvrtým rokem vyrážejí žáci prvních
ročníků poznat své nové spolužáky v přírodě.
Netradiční seznámení bylo letos dvoudenní a proběhlo na
turistické základně Sokola II
ve Ptenském Dvorku. Učitelé
připravili pro nováčky ze čtyř
tříd prvních ročníků program
plný soutěží a her na posílení
důvěry a vzájemné spolupráce
spolužáků.
"Už cestou vláčkem a při po-

chodu na turistickou základnu s
báglem padaly první bariéry
ostychu. Pak prvňáky čekaly
zajímavé hry ve čtyřech blocích nazvaných Důvěra, Spolupráce, Xatapan a Kris-kros,
ve kterých museli používat hlavu, taktiku, rychlost, sílu, spolehnout se na nového kamaráda, spolupracovat. A večer po
táboráku s opékaním se žáci
vydali do lesa. I taková cesta jenotlivce po tmavém lese, i když
vyznačená bílými značkami, se
za pořádného šumění stromů
změní pro řadu z nich na nezapomenutelný zážitek," vysvětlila autorka seznamovacího pobytu učitelka Milada Dosedě-

lová
Druhý den pak následoval
souboj mezi třídami v netradičním desetiboji, jako například potápění v lavoru, hod těstem, dobrý dech, nepálská
hlídka a jiné zajímavé disciplíny. Zpáteční cestu na nádraží
a vlakem absolvovala už docela jiná skupina. Srandičky a
veselé povídání - prostě už si
byli blíž.
"Snažíme se, aby se noví spolužáci poznali dřív, než zasednou k učení a školním povinnostem do lavic. Daleko líp si
zvyknou i na své kantory. A pro
nás je to také ulehčení práce,
žáky poznáme lépe a dřív zjis-

tíme, co od nich můžeme očekávat," doplnila Lenka Lošťáková s tím, že zbývající dvě
třídy prvňáků absolvují seznamovací a stmelovací pobyt v

táboře pod hrází v Mostkovicích tento týden.
Tak jen aby to novým žákům
vydrželo až do závěrečných
zkoušek či maturity.
-jp-

Hod těstem - lehké zadání, přetěžká realizace.

Foto: Milada Dosedělová

Pavel Holík přednášel na semináři o diabetu
V sobotu se v zasedací místnosti prostějovské nemocnice
uskutečnil odborný seminář
určený
především
pro
střední zdravotnický personál. Konferenci na téma Diabetes Mellitus a pozdní
komplikace uspořádaly Edukační centrum pro diabetiky
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční, člen
skupiny AGEL ve spolupráci
s ČAS – Sekce diabetologické.
Garantem sobotního semináře
byl MUDr. Pavel Holík, ředitel
Zdravotní záchranné služby v
Prostějově. Ten také mimo jiných odborníků přednášel o problémech diabetiků, a to právě z
pohledu lékařů záchranky, jak
řeší akutní případy diabetu.
Odborného semináře se účastnilo celkem 142 pracovníků
středního zdravotnického personálu.
-bpDětem skončily prázdniny, dospělým doba dovolených a pomalu se chtě - nechtě dostáváme do „normálního„ pracovního režimu. Proto bych
chtěl v dnešní Poradně zmínit
především aktuální zdravotní
rizika, které mohou postihnout
nebo již postihly zeleninu na
naši zahrádce.
Začnu tzv. červivostí mrkve, kterou způsobuje pochmurnatka
mrkvová. Jedná se o černou
mouchu velikosti 4 – 5 mm, jejichž samičky kladou vajíčka do
půdy v blízkosti kořene. Larvy
postupně napadají kořen a převážně v jeho dolní třetině vykusují chodbičky, které povětšinou
bývají místem druhotné infekce.
Listy napadené zeleniny žloutnou a postupně usychají. Tento
škůdce vytváří během roku dvě
generace s tím, že dospělci první
generace se vyskytují v květnu a
druhé generace v srpnu. Přezi-

Poradna zahrádkáře
muje kukla v půdě. Tento škůdce
nenapadá pouze mrkev, jak by se
podle názvu mohlo zdát, ale i celer, pastinák či petržel. Jedinou
přímou ochranou je překrývání
mrkvových porostů netkanou
textilií v období kladení vajíček.
Nově je povoleno i použití granulovaného přípravku Dursban
10 G (20g/m2), avšak pouze před
setím či při samotném setí se současným zapravením granulí do
půdy. Při nižším výskytu je také
možné odchyt dospělců na žluté
lepové desky. Nepřímá ochrana
spočívá v dodržování osevního
postupu (kořenovou zeleninu zařazovat po 3-5 letech), odstraňování napadených kořenů a udržování záhonu pokud možno v bezplevelném stavu.
Dalším nebezpečným škůdcem,

který může v současné době likvidovat porosty póru je Vrtalka
pórová. Opět se jedná o drobnou
černou mušku, která má v našich
podmínkách dvě generace. Jarní
generace napadá v dubnu a začátkem června cibuli kuchyňskou pěstovanou ze sazečky, česnek s podzimních výsadeb a pór
ponechaný venku přes zimu.
Podzimní generace se vyskytuje
od poloviny srpna do poloviny
září a poškozuje pór a letní výsevy cibule. S předešlého je zřejmé,
že se jedná o škůdce, který napadá cibulovou zeleninu. U česneku napadeným rostlinám praskají slupky, cibuli se deformují listy
a rostliny póru jsou provrtané larvami, což samozřejmě vede k
druhotné infekci bakteriemi nebo houbami. Zimu přečkává

škůdce jako kukla, ze které se na
jaře vylíhne dospělec, jehož samička naklade vajíčka do paždí
listů. Vylíhlá larva se postupně
prokousává do podzemních částích rostlin, kde se kuklí. Nálet
vrtalek se pozná podle tečkovitých vpichů do listů hostitelských rostlin. Vzhledem k tomu,
že se většinou nepodaří ve správný čas provést ošetření póru v
pozdním létě, v době hromadného rojení dospělců vrtalek vhodnými chem. přípravky např. Decis Mega (obtížné rozeznání vpichů na rostlině), doporučuji od
konce srpna přes celé září ponechat záhon přikrytý netkanou
textilií. V oblastech s pravidelnými výskyty tohoto škůdce je
vhodnější pěstovat cibuli z výsevů místo ze sazečky a česnek z
jarních výsadeb místo podzimních.
Na závěr bych chtěl ještě zmínit
nejzávažnější chorobu celeru, a

to septoriovou skvrnitost celeru,
která se přenáší především semeny. Tato houbová choroba způsobuje šedé až šedohnědé skvrny, v
jejichž středu se později objevují
drobné černé tečky. Za vlhkého
počasí mohou listy zcela odumřít. K nepřímé ochraně patří
ošetření uznaného osiva mořidly
nebo jeho ponořením do teplé
vody (25 min. při 50oC). Důležité je rovněž odstranění posklizňových zbytků napadených
rostlin a důsledné střídání plodin.
K chemické ochraně je možné
použít fungicid Score 250EC
(0,02%) nebo Ortivu (0,05%).
Aby ochrana byla účinná, je třeba
s postřiky při deštivém počasí začít včas (červen až září) a ošetření
provádět opakovaně. Ortivu lze
však použít pouze 2x za sezonu!
Milan Smička – Státní rostlinolékařská správa, obvodní oddělení Prostějov, Nám. Spojenců 13, 796 01 Prostějov
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 7. 9. DO 13. 9. 2009:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 15. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 20. 30 hodin.
VÝSTAVY HVĚZDNÝ VESMÍR a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátcích výše uvedených pozorování.
AVÍZO! XXXIX. ročník klubu GEMINI je připraven. Členem
klubu GEMINI se může kdykoliv stát kdokoliv ve věku 10 - 20
let, koho láká poznání základů astronomie, osvojení práce s dalekohledem a počítačových programů z astronomie. Termíny setkání členů klubu: zahájení 8. října 2010 v 16. 30 hodin v přednáškovém sále hvězdárny a pak ve stejnou dobu každý pracovní
čtvrtek s výjimkou prázdnin. Jednorázový poplatek na školní rok
činí 100 Kč a platí se předem.
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Podnikatelská škola zahájila v nové budově
Od 1. září zahájila výuku
Střední odborná škola podnikání a obchodu v nových prostorách bývalé Základní školy
na Rejskově třídě. Přestěhováním do těchto prostor uvolnila škola své původní působiště
na Husově náměstí pro potřeby
Baťovy univerzity.

„Naše škola nyní sídlí v prostorách tzv. staré budovy, jejíž historie sahá do roku 1895. Od města
máme v nájmu budovu na Rejskově třídě včetně dvorního
traktu a školního hřiště. Prostory
po rozsáhlých úpravách hrazených téměř výhradně z prostředků soukromé školy nám

vyhovují a během prázdninových
měsíců jsme je stihli připravit na
řádný školní provoz,“ vysvětlil
ředitel školy Václav Křupka.
Pozornému návštěvníkovi budovy neunikne, že interiér školy
dýchá minulostí, vždyť touto jednou z nejstarších škol v Prostějově prošly rukama desítek
pedagogů stovky žáků. Jedno se
však změnilo, místo zvídavých
otázek žáčků se zde od září vzdělávají budoucí maturanti. A studenti v nové budově o nic
nepřijdou. Mohou se těšit na dvě
počítačové učebny vybavené
výkonnou výpočetní technikou.
„Během prázdnin se také podařilo vybudovat multimediální
učebnu posluchárenského typu,
jakou jsme dříve využívali na předešlém působišti. V učebně bude
probíhat výuka s využitím interaktivní tabule a nejmodernější didaktické techniky. Všechny třídy,
kabinety a kanceláře jsou propojeny v počítačové síti s připojením na internet. Této sítě

využijeme ke zdokonalení stávajícího systému přímé komunikace s rodiči studentů a při
zavádění elektronických třídních
knih,“ dodal zástupce ředitele
školy Marek Moudrý. A na co se
studenti ještě mohou těšit? V budově školy je rovněž tělocvična k
výuce tělesné výchovy a k mi-

moškolní zájmové činnosti. Studentům je rovněž zpřístupněn
školní bufet a výdejna stravy.
„Stěhovaní bylo náročné, jak po
časové, tak zejména finanční
stránce. Pevně věřím, že se nové
sídlo školy bude studentům líbit,“
podotkl ředitel školy Václav
Křupka.
-bp-

TOP 09 ZAHÁJILA KAMPAŇ NA „MONT BLANCU“

První zářijová sobota patřila
v Čechách pod Kosířem
straně TOP 09 s podporou
Starostů. Veřejnost měla možnost setkat se s kandidáty a
členy TOP 09 a společně s
nimi v zámeckém parku v
Čechách pod Kosířem odstartovat výšlap na TOP k
Hané, Velký Kosíř u Prostějova, přezdívaný „hanácké
Mont Blanc“, na němž byla
zahájena volební kampaň.
Na vrcholu čekalo na všechny účastníky
TOP občerstvení (Topinky, Olomoucké
tvarůžky a Pivo) a připravený program.
Například se soutěžilo o nejkrásnější a
nejoriginálnější turistickou hůl, výherkyní
se stala Vendulka Klimešová a soutěže se
úspěšně zúčastnil i senátor Adolf Jílek.
Hasiči ze Slatinek si pro děti připravili exhibiční vystoupení, a tak na Velkém Kosíři dokonce i „sněžilo“.
„Velmi příjemně mě překvapila tak velká
účast veřejnosti a členů naší strany. Oficiálně nás bylo přes sto účastníků stoupajících na „hanácké Mont Blanc“.
Dokonce ani počasí nezklamalo a svítilo
nám na cestu sluníčko. Již nyní se těším
na spoustu dalších společných setkání,“
uvedla Jitka Chalánková, lídr Olomouckého kraje. Jak potvrdil i Ivo Vykydal, náměstek ministra dopravy a dvojka
na kandidátce: „Věřím, že jsme dnešní
akcí započali tradici, ve které budeme s
chutí a s úsměvem pokračovat a na příští
rok se nás tady setká alespoň jednou
tolik.“
Krajský koordinátor TOP 09 Tomáš Chalánek ještě k celé akci dodal: „I když jsme
zahajovali kampaň TOP 09 Olomouckého kraje, přijeli k nám lidé z celé
republiky. Někteří účastníci dorazili ze
Moravskoslezského kraje, například z
Karviné či z Ostravy a na Velký Kosíř s
námi vystoupala i paní Šulcová od Roudnice nad Labem. Kromě těchto nejvzdálenějších účastníků byla oceněna i
nejmladší účastnice akce Alžběta
Bláhová, které právě uplynulo sedm měsíců.
-red-

Společné foto účastníků výstupu na Kosíř se stranou TOP 09. Ve výřezu vlevo: kandidáty nahoře krmila topinkama Vendulka Klimešová.
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Finanční poradenství

Světové finanční trhy 28.8.-3.9.: Nejhorší týden od května

Od předminulého pátku do středy
minulého týdne jsme byli svědky
čtyři dny trvajícího poklesu na
americkém indexu S&P 500, což
je nejhorší řada poklesů od května. Spolu s tím se zvýšilo riziko
korporátních (firemních) dluhopisů, razantně poklesla výnosová
míra vládních dluhopisů a vzrostla cena zlata i stříbra jako pojistek
proti riziku a inflaci. Tyto indikátory značí jediné: rostoucí nervozita na trhu. Úterní pokles o
více než 2% mluví za své. Znamená to však začátek dlouho očekávané zásadní korekce současného nadhodnoceného trhu?
Těžko říct. Indikátory a ekonomická data nalezneme na obou
stranách mince. Důležitým vodítkem je stále aktivita manažerů a
majitelů firem v USA, kteří prodávají své vlastní akcie. Prodeje
za srpen překročily 30,7 krát
nákupy, což jasně svědčí o negativním výhledu lidí, kteří mají o
firmách nejspolehlivější informace (jedná se o největší poměr prodejů od října 2007). Spíše horší
výhled dávají i data z trhu práce,
která vyšla ve středu a ve čtvrtek,
obě dopadla hůře, než se očekávalo, a především nezaměstnanost v soukromém sektoru narostla o dalších 298 tisíc lidí v
USA (čekalo se „jen“ 250 tis.).
Zveřejněné oficiální vládní číslo
však mluví jen o 216 tis. nových
nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti však překvapivě vzrostla na 9,7% (namísto očekávaných
9,5). Příliš přesvědčivé nebyly
ani statistiky z trhu retailu, kde
celkové tržby retailových (maloobchodních) řetězců klesly z lo-

ňských, už tehdy nízkých a stlačených čísel, ještě o dalších 6,6%,
což jasně svědčí o nízkém stavu
spotřebitelské síly v USA, síly,
která má na svědomí 70% HDP.
Ve finále spatřila světlo světa i informace o zásobách, které byly v
posledních měsících středem pozornosti. Zásoby na skladech se
dlouhodobě snižovaly a část
nárůstu cen akcií byla založena na
předpokladu, že se zásoby začnou obnovovat, aby mohly podniky fungovat. Index zásob (statistika prodejů a stavu zásob ve
všech třech etapách výrobního
procesu - výrobě, velkoobchodu
a u konečných prodejců) však
klesl ze 45,5 bodu na 39,8 a procentuálně se snížila hodnota
zásob o 8,3% (bez automobilového, dopravního a vojenského průmyslu pak dokonce o 12,6%). To
není dobrá zpráva, jedná se o 11.
pokles v posledních 12 měsících.
Dle našeho názoru se jedná o
špatnou zprávu, jelikož v cenách
akcií je zahrnuta hodnota, která
ve skutečnosti do velké míry neexistuje a pokud vezmeme v úvahu spotřebitelská data, tak ještě
ani chvíli existovat nebude. Pozitivní nebyla dokonce ani rétorika
FOMC, což je oddělení amerického FEDu (centrální banka v
USA), které určuje úrokové sazby. Ta komentovala současný
stav ekonomiky neutrálně, konstatujíc, že USA už je z recese
venku, ale obnova bude křehká,
citlivá na jakékoli okolní šoky,
možná je i pokračující deflace
(dle našeho názoru pravděpodobná), obnova bude bez nových pracovních míst, což znamená vyso-

kou míru nezaměstnanosti, a s
tím související slabý ekonomický
růst. V podstatě tedy bylo řečeno,
že HDP je oficiálně v pozitivních
číslech, ale každý krok vedle,
krach větší banky nebo jiná
událost může znamenat rychlý
propad zpět do recese. Negativní
náhled FEDu nás mírně překvapil, jelikož v předchozích měsících Bernanke (šéf FEDu) a
spol. oplývali pozitivními výroky
a dobrou náladou.
Ne vše je však černé a ekonomové banky Goldman Sachs nedávno vydali studii, ve které si
myslí, že ve třetím kvartále tohoto roku uvidíme HDP v USA růst
až o 3%, což je relativně nevídané. Nicméně průvodní komentář hovoří o tom, že nebýt

vládních subvencí v automobilovém a nemovitostním průmyslu, byla by míra růstu 0% nebo
mírně negativní. Bude se tedy s
vysokou pravděpodobností jednat o ojedinělý růst a 4. Q bude
mít více co říci k budoucnosti
ekonomiky. Navíc si myslíme, že
ekonomický růst 3. Q je již v cenách akcií více než započítán. Expandující výrobní průmysl však
ekonomice dává jistou naději, že
se nepropadne na konci roku zpět
do recese, proto je třeba být na pozoru.
Nenechme se však zmást pozitivními čísly. V investování je důležité mít stanoveny cíle a hranice.
V současné chvíli je naše hranice
reálné hodnoty akcií někde úplně
jinde, než se nacházejí indexy.

Dnešní trh je trh spekulantů a traderů, nikoli investorů hledajících
kvalitní a dobře oceněné akcie. K
tomu, abychom investovali do
akcií, nám nestačí jen vidina rostoucího HDP, oživující se průmyslové výroby a trh stoupající
na vlně sentimentu a falešné propagandy, ale reálný příslib budoucích zisků společností, minimální riziko krachu těchto firem,
fungující kreditní trh a koupěschopná poptávka. Nic z toho na
trhu v tuto chvíli nevidíme do té
míry, aby se obhájila současná
cena akcií.
Jan Mynář,
Jiří Kučera (na snímku)
Všechny články naleznete na
www.sophia.cz/prostejov, dotazy nám zasílejte na mail: prostejov@sophia.cz

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Okluky
Dne: 21.9.2009 od 07:30 do
09:30 hod. - vypnutá oblast: celá obec Okluky od č. 1 po č. 12
vč. tábora, mimo chatovou lokalitu.
Dne: 21.09.2009 od 10:00 do
12:00 hod. - vypnutá oblast: lokalita chat Okluky.
Obec: Nezamyslice
Dne: 21.09.2009 od 07:30 do
09:30 hod. - vypnutá oblast: část
městyse Nezamyslice - střed část ul. 30 dubna od ul. Tjabinova po 1. máje včetně restaurace,
obchodu, firmy BULL MEAT
FOOD s.r.o., dále pravá strana
ul. 1. máje od ul. 30. dubna po č.
187 včetně školy, školky a přilehlé ul. s č. 211, sokolovna, č.
247, celá ul. Nezamyslova a jednostranně část ul. Tjabinova od
č. 101 po č. 130.
Dne: 21.09.2009 od 10:00 do
12:00 hod. - vypnutá oblast: celé
Nám. Děk. Františka Kvapila
vč. podnikatelských subjektů,
kostela, areálu zámku, dále č.
14, 77, Dřevovýroba (č.1).
Dne: 23.09.2009 od 07:30 do
09:30 hod. - vypnutá oblast:
oboustranně zástavba podél ulice Nádražní od č. 260 a 294 po
konec ulice s č. 120, 131 a 5 vč.
podnikatelských
subjektů,
KMP Prostějov s.r.o.
Dne: 23.09.2009 od 10:00 do
12:00 hod. - vypnutá oblast: lokalita nov. RD Trávníky, celá ul.
Švermova, část ul. gen. Svobody od ul. Trávníky po č. 145 a ul.
Tjabinova s č. 34 a 317, část ul.
Vyškovská od č. 66 po č. 134.
Dne: 23.09.2009 od 12:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: celé
ul. Sportovní, Mlýnská, levá
strana ul. 1. máje od č. 261 po č.
365 vč. podnikatelských subjektů, koupaliště, sport. areálu, pošty, zdravotního střediska.
Dne: 25.09.2009 od 07:30 do
09:30 hod. - vypnutá oblast: část
městyse Nezamyslice - oboustranně veškerá zástavba a podnikatelské subjekty podél ulice
Vyškovská, část ul. 30. dubna od
ul. Tjabinova po konec obce
směr Tištín vč. areálu hřbitova,
dále fy. KAPSCH TELEMATI
C SERVICES s.r.o., PB.
PLAST s.r.o., VOTOP, v.o.s, ČS
BENZHOR s.r.o.
Dne: 25.09.2009 od 10:00 do

12:00 hod. - vypnutá oblast: celá ulice Komenského od č. 333
po konec směr Dřevnovice, vč.
firmy NAUPO s.r.o, mimo nádraží ČD.
Dne: 2.10.2009 od 12:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast:
oboustranně zástavba podél
ul.Nádražní a 1. máje od č. 257 a
287 po č. 188 a 241, 242.
Obec: Kralice na Hané
Dne: 21.09.2009 od 07:30 do
09:30 hod. - vypnutá oblast: celé
ul. Prostějovská, U Mlýna (vč.
č. 147), část ul. Nerudova od ul.
Zákostelí po č. 68, jednostranně
část ul. Zákostelí od č. 67 po ul.
Olomoucká s č. 58 a 26, vč. školy, kostela, fary a podnikatelských subjektů.
Dne: 21.09.2009 od 10:00 do
12:00 hod. - vypnutá oblast: celé
ul. Olomoucká mimo č. 58 a
226, Masarykovo nám. vč. pošty, Obecního úřadu, Hlavní
třída po č. 445 směr Vitonice, Tichá od MŠ po č. 440, Zátiší vč.
MŠ, pekárny, ul. Sportovní s č.
115, 204, mimo areál ZD.
Dne: 21.09.2009 od 12:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: celé
ul. Bedihošťská mimo areál statku a ŠS, ul. Komárov vč. lokality nov. RD, ul. U lázní vč. objektu lázní, kulturního domu a
jednostranně ul. Zákostelí od č.
80 po č. 8.
Dne: 22.09.2009 od 07:30 do
09:30 hod. - vypnutá oblast: celé
ul. Čechůvská vč. nov. RD, ul.
Tyršova, část ul. Nerudova od č.
186 po č. 320 a č. 52 na ul. Olomoucká.
Dne 22.09.2009 od 10:00 do
12:00 hod. - vypnutá oblast: celé
ul. Hrubčická, Biskupická vč.
nov. RD, RS plynu, Vítova, Zahradní, Úzká, Trávníky, Krátká,
U pivovaru, část ul. Tichá od ul.
Biskupická po č. 440 a 447, ul.
Hlavní třída s č. 13, 20 a 420.
Obec: Prostějov
Dne: 22.9.2009 od 12:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: celý areál firmy HOPI s.r.o. Prostějov.
Obec: Prostějov - Krasice
Dne: 23.09.2009 od 07:30 do
09:30 hod. - vypnutá oblast:
oboustranně část ul. Západní od
č. domu 21/68 a pohostinství
''Pod Kaštany'' po křižovatku s
ul. Plumlovská (č. 2 a 3) vč. podnikatelských subjektů, č.56 a
61/60, obchodu GALA, garáže
za obchodem na ul. Moravská,
dále celá ul. J.V. Myslbeka vč.
garáží.
Dne 23.09.2009 od 10:00 do
12:00 hod. - vypnutá oblast: celé

ul. Zahradní, Višňová, Třešňová
s č. 10, část. ul. Luční od nov.
RD č. 432/16e a 438 po ul. Zahradní vč. pneuservisu, dále část
ul. Plumlovská od č. 180 po č.
190 a 167/175 vč. stavebnin a
autobazaru, ul. Západní s č.
335/6.
Obec: Plumlov, Soběsuky
Dne: 23.9.2009 od 07:30 do
14:00 hod. -vypnutá oblast: část
města Plumlov od křižovatky u
rybníka ve směru obcí Vícov a
Soběsuky po konec vč. vodárny,
ČOV, AGROP Nova a.s. (pila
Plumlov), celá lokalita Vinohrádek s ul. Vinohrádky, Lesnická, ul. V Borkách (vč. hřiště), ul.
Boskovická od č. 296 a 383 po
hřbitov vč. veškerých podnikatelských subjektů, OMR-alfa
s.r.o, GREWIS s.r.o, stavebnin,
autoservisu, PNEU Bureš s.r.o,
ZOD Plumlov vč. firem v areálu, farmy, zahradnictví, dále
Domov pro seniory v obci Soběsuky.
Obec: Polomí
Dne: 23.09.2009 od 07:30 do
09:30 hod. - vypnutá oblast: celá obec Polomí včetně hájenky a
podnikatelských subjektů.
Obec: Rakůvka
Dne: 23.09.2009 od 10:00 do
12:00 - vypnutá oblast: celá
obec Rakůvka včetně podnikatelských subjektů.
Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 24.09.2009 od 07:30 do
09:30 hod. - vypnutá oblast: část
obce Olšany - zástavba RD od č.
230 a 231 po konec obce ve
směru k dálnici (mimo č. domů
233 až 288, 448 na levé straně)
vč. přilehlých uliček ohraničených č. 200, 399, 264, 436,
ČOV, dále část zástavby v ul. u
potoka od č. 293 po č. 376, zástavba podél ulice směr Hněvotín a Lutín od č. 443, 214, 135 po
č. 340, 235. včetně pohostinství
/ mimo sokolovnu /.
Dne 24.09.2009 od 10:00 do
12:00 hod. - vypnutá oblast: zástavba RD podél komunikace
směr Studenec po konec obce,
areál Mateřské školky, dále zástavba RD podél komunikace
směr Třebčín od č. 189 a 71 po
konec obce /mimo areál Murdter-Dvořák s.r.o./ a část ul. za
Obecním úřadem od č. 89 a 405
po č. 106, 107 a 444.
Dne 24.09.2009 od 12:30 do
15:30 hod. část obce Olšany zástavba podél ulice od č. 22 k
areálu pily včetně č. 441, 6, 7,
442, 16, 435, 344, 11, dále celý
areál pily Olšany (ODZ s.r.o.).
Obec: Pavlovice u Kojetína

Dne: 25.09.2009 od 12:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: od
č. 50 a 6 oboustranně zástavba
podél komunikací ve směru obcí Unčice a Tištín po konec obce, dále část obce ke koupališti
vč. přilehlých uliček ohraničená
č. domů 12, 44, 24, 117 vč. obchodu a budova Obecního úřadu, pošta, Mateřská školka (č.
55).
Obec: Krakovec, Laškov,
Kandie, Dvorek, Pěnčín, Čechy pod Kosířem
Dne: 21.09.2009 od 07:30 do
16:30 hod. - vypnutá oblast: celé
obce včetně podnikatelských
subjektů: Krakovec, Laškov,
vč. areálu ZD, Kandie, Dvorek,
Pěnčín vč. areálu ZD, Čechy
pod Kosířem mimo areál farmy
ZD Čechy pod Kosířem a ČOV.
Obec: Skalka
Dne: 24.09.2009 od 07:30 do
15:30 - vypnutá oblast: část obce Skalka od č. 105 k lázním
oboustranně včetně koupaliště a
ČOV, od lázní levá strana k OÚ,
celá ul. ke hřbitovu oboustr.
Obec: Výšovice
Dne: 25.09.2009 od 07:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: část
obce Skalka od č. 105 k lázním
oboustranně včetně koupaliště a
ČOV, od lázní levá strana k OÚ,
celá ul. ke hřbitovu oboustr.
Obec: Drahany
Dne: 21.09.2009 od 07:30 do
11:00 hod. - vypnutá oblast: celý městys Drahany včetně podnikatelských subjektů napájených z distribuční sítě NN, farma ZD Drahany - fa. AGRO
Rozstání a odběratelská trafostanice VE Drahany (č. 700124)
- větrná elektrárna - fa. Větrné
Farmy a.s.
Obec: Horní Štěpánov
Dne: 21.09.2009 od 07:30 do
09:30 hod. - vypnutá oblast:
část obce Horní Štěpánov napájená z trafostanice Za OÚ zástavba RD podél hlavní silnice od č.p. 191 a 193 po točnu u
autobusové zastávky obě strany,
ulice k mateřské škole, ulice od
trafostanice za MŠ za humny po
č.p. 65, ulice ke kostelu za budovou OÚ, RD podél silnice směr
Pohora, RD v ulici kolem sokolovny po č.p. 146. Uvedená lokalita včetně podnikatelských
subjektů.
Dne: 21.09.2009 od 10:00 do
12:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Horní Štěpánov napájená z
trafostanice U Statku - zástavba
RD v ulici od hlavní silnice od
č.p. 192 a 200 kolem farmy ZD
po č.p. 221a 222, dále RD za sil-

nicí č.p. 194, 195, 196, 20, 15,
17, 18. Dále areál farmy ZD ing. František Honzírek.
Dne: 21.09.2009 od 12:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: část
obce Horní Štěpánov napájená z
trafostanice Směr Hrochov - zástavba RD podél hlavní silnice
od Hrochova po točnu u autobusové zastávky obě strany včetně
přilehlých ulic až po samoty u
potoka Bělá. Uvedená lokalita
včetně podnikatelských subjektů, regulační stanice plynu, vodárna.
Dne: 23.09.2009 od 07:30 do
09:30 hod. - vypnutá oblast: část
obce Horní Štěpánov napájená z
trafostanice Na Lipech - zástavba RD podél hlavní silnice od
č.p. 197 a hostince po č.p. 320 a
3 obě strany směr Nové Sady
mimo firmu FRASS a RD za
potokem od č.p. 203 po č.p. 348.
Dne: 23.09.2009 od 10:00 do
12:00 hod.41- vypnutá oblast:
část obce Horní Štěpánov napájená z trafostanice U Frassu firma FRASS a zástavba RD za
potokem od č.p. 203 a 5a po č.p.
348.
Obec:Bousín, Repechy
Dne: 21.09.2009 od 11:00 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: celé
obce Bousín a Repechy včetně
podnikatelských subjektů napájených z distribuční sítě NN.
Obec: Vojtěchov
Dne: 25.09.2009 od 07:30 do
09:30
vypnutá oblast: obec Hvozd,
část Vojtěchov - zástavba RD
podél místní komunikace od
křižovatky se st. silnicí ( od kapličky ) až na konec obce ve
směru k táboru obě strany a farma ZS Bohuslavice ve Vojtěchově.
Dne: 25.09.2009 od 10:00 do
12:00 hod. - vypnutá oblast:
obec Hvozd, část Vojtěchov obec Hvozd, část Vojtěchov zástavba RD podél st. silnice od
začátku obce od Milkova až na
konec obce směr Luká obě strany.
Obec: Suchdol - Jednov
Dne: 25.09.2009 od 07:30 do
09:30 hod. - vypnutá oblast:
obec Suchdol - celá část Jednov
včetně podnikatelských subjektů.
Dne: 25.09.2009 od 10:00 do
13:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Suchdol - zástavba RD
podél hlavní silnice od Jednova
po č.p. 2 a 39 ve směru do středu
obce obě strany a lokalita RD
Klárky.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Soud pořádá dvě dražby
Okresní soud v Prostějově nařídil
pro tento týden dvě dražby movitých věcí. Ta první se uskuteční už v
úterý 8. září v bývalé kotelně na Sídlišti svobody. Tato dražba se koná v
9.00 hodin v budově bývalé kotelny
na Sídlišti svobody v Prostějově.
Dražit se bude trojdílná šatní skříň s
vyvol. cenou 3 koruny, garnyž (2
ks) s vyvol. cenou 2 koruny, dveře
(šíře 1 metr) s vyvol. cenou 10 korun, věšák šatní + zrcadlo s vyvol.
cenou 3 koruny, police dřevěná +
dvě kořenky s vyvol. cenou 1 koruna, stůl dřevěný s vyvol. cenou 2 koruny, lednice Calex s vyvol. cenou 5
korun, rádio Tesla s vyvol. cenou 1
koruny, gauč s vyvol. cenou 5 korun, bedna s obrazy, hodinami a dalšími věcmi s vyvol. cenou 5 korun,
bedna s 10 ks obrazů s vyvol. cenou
2 koruny, bedna s kořenkami, obrázky, prachovkou, vázami a dalšími věcmi s vyvol. cenou 2 koruny, za vyvol. cenu 1 koruny bude
dražen pytel s lůžkovinami, bedna
se sklenicemi a bedna s talíři, dále
manželská postel s vyvol. cenou 1
koruna, televizor Tesla (nefunkční)
s vyvol. cenou 1 koruna, dětská židle (2 ks) s vyvol. cenou 2 koruny,
skříň + nástavec s vyvol. cenou 2
koruny, prosklená skříň s vyvol. cenou 2 koruny, konferenční stolek s
vyvol. cenou 3 koruny, peřiňák s oblečením s vyvol. cenou 2 koruny,

torzo křišťálového lustru s vyvol.
cenou 1 koruna, televizní anténa s
vyvol. cenou 2 koruny, košile (2 ks)
s vyvol. cenou 1 koruna, dřevěná
polička s vyvol. cenou 2 koruny,
konferenční stůl s vyvol. cenou 2
koruny a křeslo s vyvol. cenou 2 koruny. Prohlídka dražených věcí je
možná pouze v den konání dražby
po dobu registrace dražitelů.
Druhá dražba se uuskuteční v pátek
11. září. Tato dražba se koná v 9.00
hodin v budově exekučního oddělení Okresního soudu v Prostějově na
Sídlišti svobody (bývalý statistický
úřad naproti sběrného dvoru).
Dražit se bude mikrovlnná trouba
Homefriend s vyvol. cenou 300 korun, obývací stěna prosklená hnědá
s vyvol. cenou 2 000 korun, sedací
souprava rozkládací s vyvol. cenou
1 000 korun, krabice s nářadím s vyvol. cenou 200 korun, barevný televizor Morava s dálk. ovládáním s
vyvol. cenou 100 korun, digitální
záznamník zvuku Olympus s vyvol. cenou 500 korun, notebook
ACER typ Aspire 3660 (včetně baterie, myš Genius, flashdisc, zdroj,
přenosná taška černé barvy) s vyvol. cenou 3 000 korun a počítačová
jednotka Autocont kompletní s vyvol. cenou 4 000 korun. Prohlídka
dražených věcí je možná pouze v
den konání dražby po dobu registrace dražitelů.
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sobotu vyražte
CMG na špici technologického pokroku Příští
na hodovou zábavu
S každým školním rokem přichází Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově s nějakou
novinkou přispívající ke zkvalitnění výchovně vzdělávací
práce, ať již po stránce technického vybavení nebo pro
zlepšení informovanosti a komunikace mezi školou a studenty a školou a rodiči. Každým rokem také rozšiřujeme
nabídku mimoškolních aktivit, nejen pro naše studenty,
ale také pro širší veřejnost od
těch nejmenších až po seniory.
Letos se nám podařilo v každé
ze zmíněných oblastí postoupit zase o další krok.
Především došlo ke změně názvu školy. Od 1. září 2009 se zápisem do rejstříku škol jako Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově rozšiřujeme o provoz křesťanské mateřské školy „ Cestička„. Jednotřídní MŠ s kapacitou 25 dětí byla slavnostně otevřena 1. září a
nachází se na Sídlišti Svobody
č.53. Slavnostního zahájení se
zúčastnili i zástupci města (poskytlo škole prostory do nájmu),
místostarostové M.Pišťák a P.
Drmola, za Olomoucký kraj
náměstek hejtmana Ing. P. Horák a za zřizovatele kancléř Arcibiskupství olomouckého P. A.
Basler, vedoucí sekce církevního školství Mgr. Z. Vyvozilová
a vedoucí sekce pastoračních
center L. Nágl. CMG tak vyslyšelo volání rodičů po rozšíření
nabídky výchovně vzdělávacího
působení v křesťanském prostředí. Mnozí z vás si jistě pamatují, že v této budově již v minu-

losti školka byla, a tak si přejeme, aby se tam dětem i rodičům
líbilo.
Věkové hranice vzdělávacího
působení CMG se ale posouvají
i opačným směrem. Systematickým a personálně zabezpečeným Programem celoživotního
učení chceme nabízet vzdělávání všem sociálním skupinám.
Na studenty pak v novém školním roce čekaly moderně vybavené učebny. Přibyla další, v pořadí již 6. interaktivní tabule, vybavená projektorem s ultrakrátkou vzdáleností a pojezdem ke
zvýšení komfortu použití. Každá kmenová učebna školy je tak
vybavena počítačem, dataprojektorem, některé kmenové a
všechny odborné učebny mají k
dispozici interaktivní tabuli a v
učebně fyziky navíc přibyl monitor zabudovaný do učitelského
a pracovního stolu pro zajištění
bezpečnosti při zápisu do elektronické třídní knihy.
Elektronická třídní kniha je také
jednou z novinek, které CMG od
nového školního roku zavádí. Již
nějaký čas uvažovalo vedení
školy o technickém a praktickém inovačním kroku ve vedení pedagogické dokumentace.
Vzhledem k tomu, že technické
vybavení školy umožňuje tento
způsob vedení třídních knih, přistoupilo k jejímu zavedení.
Elektronická TK má několik nesporných výhod. Jednak pro učitele, především třídní učitele,kteří mají prakticky kdykoliv
(třeba i z kabinetu) možnost nahlédnout do TK, zkontrolovat

absenci žáků a zápisy. Program
jim napočítá absence, pozdní
příchody, stav omluvených hodin. Výstupy z elektronické TK
mají význam i pro rodiče studentů. Mohou si prostřednictvím
webových stránek školy kontrolovat docházku a omluvenost
absencí svých dětí. Komunikace
učitelů a rodičů prostřednictvím
webu je již na škole celkem
běžná. Díky programu Bakaláři,
ve které škola třetím rokem vede
pedagogickou dokumentaci a
matriku školy, se mohou rodiče
informovat i o prospěchu svého
dítěte. Program umožňuje zasílání SMS zpráv ať již jednotlivci, nebo hromadně po třídách.
Třídní učitel může připomenout
důležité informace, příp. termíny, které studenti „ rádi zapomínají„, např. konání třídních
schůzek, různé platby a termíny
konání kurzů , pozvánky na akce
školy, aj. Na webových stránkách školy má každý předmět

svou stránku pro studenty. Zde
jsou umístěny zápisy z vyučovacích hodin, zadané úkoly a další
materiály k výuce.
Informace o prospěchu se neomezuje jen na třídní schůzky.
Opět prostřednictvím webu může rodič nahlédnout do katalogu
s prospěchem svého dítěte. Systém bodového hodnocení studentů, který na CMG funguje již
několik let, má výhodu kromě
objektivity a větší průhlednosti
hodnocení i v tom, že rodič může vidět, jakou známku by student z jednotlivých předmětů
obdržel, kdyby se právě v tom
okamžiku uzavírala klasifikace.
Tím předcházíme nepříjemným
překvapením ze strany rodičů a
je to také příležitost včas sáhnout
k
nápravným
opatřením.Pozitivní výsledky a zkušenosti s bodovacím systémem, inspirovaným v zahraničí, se projevují i zájmem z jiných středních škol o tento systém hodno-

cení. Proto hned první den školního roku byli pozváni ředitel
školy Mgr.Jaroslav Fidrmuc a
zástupce ředitele pro věci technické p.Martin Sitte na Biskupské gymnázium do Letovic, kde
s touto formou klasifikace začínají, aby se podělili o své zkušenosti.
Další technickou pýchou nového školního roku je i nový vizualizér s ultravysokým rozlišením
a automatickým zaostřováním
spojeným s regulací barev a jasu,
který je umístěný v učebně historie a výtvarné výchovy.
Samozřejmě, že všechny tyto
technické vymoženosti by byly
pouhými nehybnými doplňky
třídy, pokud by nebyly náležitě
využity. Práce s interaktivními
tabulemi a vizualizéry je při výuce již naprosto běžná, stejně jako
doplnění výuky na webových
stránkách . Školení k elektronické třídní knize zvládli učitelé
CMG v přípravném týdnu, a tak
pro studenty máme špatnou
zprávu – končí funkce správce
třídní knihy, o kterou byl vždy
velký zájem, neboť skýtala možnosti navštěvovat během vyučovaní jiné třídy za účelem hledání tohoto dokumentu. Ale student je tvor vynalézavý, a tak
určitě něco vymyslí…..
S vědomím, že hlavními zbraněmi jsou, slovy ředitele CMG,
„…laskavost, náročnost a důslednost„ přejeme do nového
školního roku všem pedagogům, nejen těm na Cyrilometodějském gymnáziu, hodně
elánu, nápadů a sil.
J. Gáborová

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 taneční hudba.
Jak jsme již uvedli v minulém čísle, na pódiu vystoupí přední olomoucká bigbítová skupina Chickens Revival a známá prostějovská kapela Ella-Rock hrající taneční rockovou muziku. Množí se
dotazy do naší redakce, jestli kapely nehrají jen „tvrdou“ muziku.
Kdepak! Tak třeba „Čikens“ hrají oblíbené taneční hitovky z éry
od 50. do 90. let!
Máme radost z toho, že na základě naší výzvy se hlásí podnikatelé
z Prostějovska, kteří chtějí přispět
do tomboly. Pokud máte zájem
zviditelnit svoji firmu na ojedinělé akci, obraťte se na naši redakci, kde získáte kontakt na pořadatele. Seznam všech přispěvatelů do tomboly přineseme v
příštím čísle!
Takže kdo zatím přispěl do dnes
již opravdu bohaté tomboly? Palírna U zeleného stromu – Starorežná Prostějov zajistí dárkové
koše, osobní dary poskytnou
Alois Mačák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje a Jan Tesař, starosta města Prostějova.
Galanterie paní Kovačevičové (v
průjezdu na nám TGM vedle Floridy) daruje kabelky a ruksaky,
poukázky na modeláž nehtů

věnuje kosmetický salon Elišky
Blumensteinové, Otonovice 9,
své produkty do tomboly poskytne nejznámější výrobce masa a
uzenin Makovec a.s., sladké překvapení chystá Pekařství MaM
s.r.o. z Domamyslic, něco do ložnice pak věnuje firma Profitex
Prostějov, Wolkerova 37. Gabriella Vítková - Elixír mládí, Mojmírova 9 potěší jednoho výherce
poukazu na masáže a zábaly v
hodnotě tisíc korun.
Tož Prostějováci, vemte svy robe a přendite si trsnót! Či só hode? NAŠE! V soboto to v kulturáko rozjedem!
-redSOUTĚŽ O VSTUPENKY
Pro zájemce máme připraveny
vstupenky, které do soutěže
věnovali pořadatelé. Stačí do
čtvrtku 10. září 10.00 hodin odpovědět správně na soutěžní
otázku a mít štěstí při losování. A
POZOR - připojte svůj telefon
pro rychlý kontakt! Výherce
budeme kontaktovat telefonicky!
Soutěžní otázka: Kdy se v Prostějově každým rokem pravidelně konají hody? Odpovědi
zasílejte na známé kontakty naší
redakce, výherce přineseme v
příštím čísle.
Výherci z minulého čísla: Jitka
Sojková, Prostějov, Martina Plachá, Prostějov, František Svoboda, Prostějov. Vstupenky si vyzvedněte v redakci.

Nová cyklostezka spojila Držovice a Smržice
V záplavě lehounkých balonků se rozjeli cyklisté, bruslaři
i koloběžkáři z Držovic pokřtít svou novou cyklostezku,
která je bezpečně spojila se
sousedními Smržicemi. Na
půli cesty se setkali s cyklisty
ze Smržic, kteří se jim vydali
naproti, aby pak společně dojeli zpět do Držovic a slavnostní otevření cyklostezky
zpečetili v hotelu Romže.
První oficiální společné projížďce předcházelo stříhání
pásky. V Držovicích začínala
spanilá jízda na červeném
mostku, kde se starostkou
Blankou Kolečkářovou stříhala

pásku náměstkyně hejtmana
Olomouckého kraje Jitka Chalánková. Ve Smržicích stála s
nůžkami v ruce starostka Hana
Lebedová sama, poslanec Radim Fiala se omluvil. Pak si ještě první dámy obou obcí střihly do pásky na půli cesty a nabídly hladký asfaltový povrch
nové cesty do užívání všem,
kdo se chtějí bezpečně dopravit
například za nákupy do Tesca.
"Nápad se zrodil přede dvěma
lety. Na jaře 2008 jsme měli hotový projekt s rozpočtem přes
10 milionů korun, na podzim
jsme dostali dotaci ve výši 85
procent celkových nákladů z

Regionálního operačního programu. A letos v červenci už
byla kolaudace," řekla starostka Držovic Blanka Kolečkářová úvodem slavnostního otevření.
"Celý projekt zaštítila jako garant obec Smržice. Přes území
našeho katastru také vede delší
úsek cyklostezky, která měří
celkem dva a půl kilometru.
Dodavatelská firma ukončila
výstavbu nové cesty s víc než
tříměsíčním předstihem, takže
už tento týden nás čeká první
kontrola vyúčtování finančních
prostředků," doplnila starostka
Smržic Hana Lebedová. -jp-

Novou spojnici mezi obcemi si prošláply i obě starostky.

Zahrada plná barev babího léta

V Zahradnickém centru u Marciánů už převládají tóny babího léta.

V týdnu od 11. do 19. září se
představí v Zahradnickém
centru Marciánová v Kostelci
na Hané pestrá paleta podzimních dekorací a výsadeb na
tradiční výstavě PODZIM V
BARVÁCH.
Přelom léta a podzimu má v zahradách zvláštní kouzlo. Zatímco horkým létem zdecimované
letničky pomalu odkvétají, přichází čas zpestřit a osvěžit záhony i zákoutí balkónů novými
čerstvými rostlinkami, které
jsou typické právě pro babí léto.
"Doplnili jsme naši nabídku o
sortiment pozdně kvetoucích tr-

valek, okrasných tráv, jehličnanů
i zajímavě se zbarvujících listnatých stromů a keřů od pěstitelů v
tuzemsku a také o atraktivní rostliny ze zahraničí. Právě výstavou
Podzim v barvách chceme naše
zákazníky motivovat a poradit
jim," prozradil Josef Marcián.
Zpestřením výstavního týdne
bude jako každý rok lákavý program. V sobotu 12. září budou
mezi záhony Zahradnického
centra u Marciánů výstaveny
dřevořezby mistra Miroslava
Srostlíka-Moravského a on sám
se představí od 14 hodin i jako
hudebník se svou skupinou Re-

miniscence. K dokonalému vizuálnímu i sluchovému zážitku
přispěje také módní přehlídka
modelů ze salónu Kláry Kornfeld. Na neděli 13. září je připravena od 14 do 16 hodin ukázka
aranžování a výsadby v podzimních tónech spojená s poradnou.
"V našem zahradnickém centru
mohou milovníci květin a zeleně
pobýt celý den. Bude připraven
stánek s občerstvením, takže nikoho nenecháme žíznivého či
hladného," vyslovil pozvání Josef Marcián.
Zahradnické centrum u Marciánů v Kostelci na Hané je otevřeno denně od 9 do 18 hodin,
bližší informace získají zájemci
na
webových
stránkách
www.marcianova.cz.
-jp-

Společenský dům Prostějov, s.r.o. Komenského 6,

uvádí Kabaret skupiny
SCREAMERS
čtvrtek 24. 9. 2009 v 19.00
Vstupné: 290 a 270 Kč.
Předprodej: 582 333 003,
produkce.sdpv@centrum.cz
www.sdpv.cz
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„Po mapě jsem už procestoval celý svět,“ říká M. Bregin V SOBOTU SE OTEVÍRÁ V PONIKVI NOVÉ HŘIŠTĚ „Seš normální?“ znělo kamenným sálem

KOVÁŘŠTÍ MISTŘI
DOBYLI HELFŠTÝN
HELFŠTÝN, KOSTELEC N/H –
Umělečtí kováři Alfréd, Ivo a
Milan Stawaritschovi si přivezli
domů další ocenění z letošního
Hefaistonu. Vlastně nedovezli,
jako vždy, sotva dokovali, spěchali
domů na kostelecké hody. Jako
upomínku na sebe nechali na Helfštýně Perseidy, které u poroty zabodovaly.
Na festival uměleckého kovářství

mělo svůj vývoj, ale ne zas moc
dlouhý. „Ve středu jsme to vymysleli, ve čtvrtek se to pokusili vyrobit a v pátek jsme už odjížděli,“
popisuje Milan. Jak dodává, jedna
věc je samotný nápad, další je pak
jeho technická proveditelnost. K
tomu otec Alfred s úsměvem diplomaticky poznamenává: „Je to
vždycky pak výsledek nějakého
společného dotvoření. A jestli se

Kouzlu radiových vln propadl
Miloš Bregin z Těšetic už v klukovských letech. Tak už to bývá.
S přibývajícím věkem rostl také
rozměr a dosah jeho koníčku.
Začínal od krystalky v 50. letech,
dnes už asi není oblasti na zeměkouli, se kterou by nenavázal
spojení.
„QSL lístků mám doma asi 50
tisíc,“ říká radioamatér, kterého
jeho koníček provází celý život.
Jenom na vysvětlenou QSL lístek
je něco jako doklad o navázání spojení s radiostanicí třeba někde na
druhém konci světa. Ten si po navázání spojení radioamatéři pak
poštou vyměňují. „Po mapě jsem
už procestoval celý svět,“ usmívá
se. Jak říká, putování světem po rádiových vlnách vlastně bezprostředně navazuje na jeho první
krůčky, kdy si postavil první krystalku. Časem si postavil i první vysílač a zdokonalování v tomto
oboru mu postupně umožnilo obsáhnout víceméně celou zeměkouli. Alespoň co se navázaných
spojení týká.
Svoji značku OK2BJR získal spolu
s potřebnou koncesí už v době
svého vojákování, jak jinak, než u
telegrafistů, a používá ji dodnes.
Pokud se podíváme na mapu volacích kódů, podle nichž je svět roz-

dělen na jednotlivé oblasti, a porovnáme to s namátkou vybranými
QSL lístky, trochu se zatají dech.
Jeden z nejvzácnějších, s označením VP6DX dokonce ani na mapě
nenajdete. Miloš Bregin ukazuje na
mapě jako místo původu oblast
Francouzské Polynésie. Jeho ‚cestování‘ dokazují také diplomy,
které se vydávají po dosažení stanoveného počtu spojení do určité
oblasti. „Sběr QSL lístků pro diplom z Nového Zélandu mi trvalo
10 let,“ ukazuje na jeden z nich.
Jak dál říká, v současné době už ani
tak nepátrá v éteru po nových spojeních, spíš vyhledává navázání
kontaktů s různými expedicemi,
které se vydávají do neobydlených
míst zeměkoule s jediným cílem –
vyslat odsud signál a kontaktovat
se se zbytkem světa. „Jsou to expedice, které vyjíždí buď samostatně
do konkrétních oblastí, kde jinak
rádiové spojení neexistuje, případně jako součást třeba polárních
výprav,“ vysvětluje Miloš Bregin.
Jiná místa naopak v minulosti osídlená, se můžou postupně z mapy i
vytrácet, takže spojení, které se podařilo navázat dřív, jsou dnes velmi
cenný doklad mimo jiné také o
tom, že právě tam také žili lidé,
kteří z jakýchkoliv důvodů, třeba
změna životních podmínek, toto

místo zcela opustili.
Radioamatér se netají tím, že na rádiových vlnách našel spoustu přátel, se kterými si tu a tam třeba
odskočí ‚pokecat‘. Navázání spojení neovlivňují žádné vnější faktory. Stačí, když jsou zapnuty
přístroje na obou stranách a nic už
nebrání. „Můžeme být ve spojení,
jak dlouho chcem a na rozdíl od
mobilu nás to nic nestojí,“ usmívá
se M. Bregin. Jak ještě poznamenává, dnes už nepoužívá tak výkonný vysílač, i tak docestuje, kam
potřebuje. „I s menším výkonem se
dostanu do celého světa. Akorát navázání spojení trvá o chvilku déle,
ale to mi nevadí,“ dodává.
Se zlomkem toho, co ve skutečnosti sbírka Miloše Bregina obsahuje, ať už z rádiové techniky nebo
zmiňovaných QSL lístků, se nyní
můžeme setkat v nejhornějším
patře Černé věže v Drahanovicích.
„S ohledem na to, co mám doma, je
to jenom miniaturní výstava. Víc se
sem ale nevejde,“ přiznává sběratel. Výstava jeho exponátů nazvaná
Od krystalky k mobilu aneb Z
Hané na konec světa je otevřena
vždy ve středu od 13 do 17 hodin a
o víkendech od 10 do 12 a od 13 do
17 hodin. Potrvá do 30. září, kdy se
také uzavírá letošní sezóna na
Černé věži.
-MiH-

„Do boje jsem se pustila sama,“ říká V. Pavlíková

Radiotechnice propadl Miloš Bregin už před půl stoletím. Asi neexistuje oblast na zeměkouli, kam by se po rádiových vlnách nedostal.

Panské sídlo: KLOBOUKY, ŘEMESLA A MARIE TEREZIE
Originál Perseidů zůstal ve sbírce na Helštýně, další ‚meteorický roj‘ zdobí
sousedství jejich dílny v Kostelci n/H.
za hradbami hradu Helfštýna –
Hefaiston, se sjíždějí mistři černého řemesla už od roku 1982. Příbuznost názvu se jménem boha
ohně Héfaistose je v tomto spojení
víc než příznačná. Žhavá výheň ke
kovářství neodmyslitelně patří. Už
spoustu let poslední srpnový víkend tráví na Helfštýně také chlapi
Stawaritschovi z Kostelce. Část
hodové neděle (tou je v Kostelci
také vždy poslední srpnová) i letos
předváděli svoje mistrovství návštěvníkům kovářského setkání.
„Na Hefaistonu jsme byli už potřinácté,“ říkají.
Jejich mistrovství dokazuje i to, že
se jim daří vcelku často umisťovat
se svými pracemi mezi nejlepšími.
To se podařilo i letos. Zatímco
vloni bodovali s vystavenou prací,
letos bylo jejich dílko ohodnoceno
jako třetí nejlepší v prezentacích,
to znamená vyrobené veřejně
přímo na místě. „Nebyl letos ani
čas připravit něco na tamní výstavu. I návrh pro demonstrovanou
práci jsme vymysleli na poslední
chvíli,“ přiznává Ivo. Nakonec tím,
co porotu oslovilo, byly Perseidy –
dvě kometky z meteorického roje,
který je na obloze viditelný od
konce července do poloviny srpna.
Možná i to bylo prvotní inspirací.
Konečné ztvárnění samozřejmě

při tom hádáme? Nakonec vždy
platí názor většiny!“
Při demonstraci kovářské práce je
pracoviště k dispozici 2 hodiny,
během nichž by s tím, co mají dostupné, měli kováři předvést, co
umí. Hefaistonu se zúčastnili kováři z 20 států, hodnotilo se asi 320
vystavených prací. Demonstrační
práce tvoří samostatnou kategorii.
Během dvou soutěžních dní se do
ní dostane kolem 30 exponátů vyrobených přímo na místě. „Nesoustředíme se výhradně na užitkové
nebo naopak umělecké předměty.
Vzejde to vždy z nějakého nápadu,
který společně dotáhneme do
konce. Jde spíš o to, předvést něco
neobvyklého, netradičního,“ říkají
Stawaritschovi. Přitom zároveň
přiznávají, že nejsou přílišnými zastánci nějaké pseudoklasiky, napodobenin stylového kovářství z
historie, spíš sáhnou po moderním
ztvárnění, které je ovšem řemeslným zpracováním minimálně
srovnatelné. To nakonec dokazují
i jejich práce, jíž se mohou pochlubit. Nejen z podobných prestižních setkání, jakým Hefaiston
bezesporu je, ale také z toho, co
vzniká v jejich dílně. To nakonec
dokazovala i výstava jejich prací
letos zjara na zámku v Náměšti
n/H.
-MiH-

Panské sídlo se na přelomu
srpna a září (letos minulou neděli 30.8.) otevírá už od roku
1993. Vždy ukazuje život v
jiném historickém údobí, setkávat se zde můžeme také s generacemi členů hraběcího rodu
da Silva Tarouca, který zámek
po staletá vlastnil. Ani letošek
nebyl výjimkou, i když výraznou roli zde hrála i současná
elegance.
Letošní Den na panském sídle

vstoupil do období vrcholného
rokoka ve druhé polovině 18. století. Tou dobou ( roku 1768) kupuje panství v Čechách Emanuel
da Silva Tarouca, který je zároveň
rádcem a ministrem císaře Karla
VI., následně pak Marie Terezie.
Ačkoliv ta prokazatelně nejspíš
na panství v Čechách p/K nikdy
nebyla, přece jen se zde v živém
obraze objevila, aby ozřejmila
svůj vztah k hraběti Emanueli a
dílem jako průvodkyně předsta-

Kdo se nezastavil v loutkovém divadélku, určitě pochybil. Pohádkový příběh o králi v peřinách pobavil nejen děti, ale i dospělé.

vila další osudy Tarouců v tomto
období.
Obraz ztvárněný divadelním
spolkem Historia, který provází
panská sídla už od prvopočátku,
vlastně stál u jejich zrodu, když
první podobné akce se nejdřív
odehrávaly na zámku ve Slavkově u Brna, během krátké doby
se přemístili do Čech p/K, kde s
krátkou odmlkou na začátku tisíciletí pokračují dodnes. „Panské
sídlo je vždy vlastně jednou z posledních příležitostí ke společnému výletu během prázdnin.
Tradičně připadá na poslední
prázdninovou neděli,“ říká starosta Čech p/K Zdeněk Mader.
Náročnost pořádání takto pojaté
akce je nesporná, během let se
měnili i její organizátoři, vždy
však s výraznou podporou obce,
která v posledních dvou letech
převzala ‚panská sídla‘ v plném
rozsahu. Letos také ve spolupráci
Regionu Haná a Vlastivědného
muzea Olomouc. „Pokud to bude
možné, budeme se snažit tuto významnou akci udržet,“ uvedl pro
Večerník starosta Mader.
Že jde opravdu o nadregionální
událost, napovídal zájem návštěvníků už při prvním programovém bloku, mezi nimiž byla
také početná skupina z Polska.
Mimochodem na základě příhraničního projektu Razem-spolu se
objevil také stánek, či spíš stan,
představující polský region

kolem města Scytna. Rozhodně
překvapením byla i ryzí současnost – představení a malé módní
přehlídky Kloboukového klubu z
Prostějova, kterému rozhodně nechyběla elegance. Jeho členky
byly poté také spoluprůvodkyněmi po zámeckém parku.
Kromě historie zámku a zajímavostí z unikátního zámeckého
parku se postupně představovala

i různá stará řemesla, nechyběli
ani šermíři, na zámeckém nádvoří vystupovala dobová hudba
Rabussa, před improvizovaným
jevištěm v trávě hrálo skvělé loutkové divadélko. Rozhodně se
bylo na co koukat. Bezesporu
tomu ale vždy napomáhá až pohádková kulisa zámku a přilehlého parku v Čechách p/K.
-MiH-

Módní přehlídka Klouboukového klubu byla přílivem vkusu a elegance, která
panskému sídlu jednoznačně slušela.

Získání podpory z fondů EU
je dnes vcelku běžná věc.
Aspoň na první pohled. ‚Vybudováno za podpory…‘ se
objevuje takřka na každém
rohu, nicméně cesta k tomu,
než se taková cedulka pověsí,
chce především dobrý nápad
a hlavně odhodlání napoprvé
to nevzdat. Nakonec se to vyplatí. Díky podpoře EU se v
sobotu otevře nový dětský
park v Ponikvi (OÚ Ludmírov).
„Hřiště jsem se rozhodla v Ponikvi postavit hned, jak jsme se
sem nastěhovali, někdy před
rokem. Hlavně proto, že mám
malou dceru a bylo mi líto se na
ni dívat, jak si tady nemá s čím
nebo spíš na čem hrát. Nejdříve
jsem si chtěla něco pořídit na
svoji zahradu, ale nejlepší je,
když si děti hrají dohromady.
Samotné je to tak nebaví,“ přibližuje Veronika Pavlíková, jak
se dá také dospět k takovému
rozhodnutí. Pro mnohé by to
možná skončilo tímto konstatováním, pro ni to však byl jenom
začátek.
Rozhodnutí bylo jasné: v Bruselu by rozhodně mělo někoho
zajímat, že v Ponikvi se děti
schází u starého kolotoče nedaleko bývalého družstva, což by
se mělo zásadně změnit. „Nejdřív jsem hledala lidi, co by mi
s tím pomohli a nebo aspoň někoho, kdo by o projektech EU
něco věděl. Všichni mě ale
spíše od nápadu odrazovali, že
když jsem sama, nemám šanci.
A právě to mě ještě víc vyburcovalo a pustila se do toho
sama,“ přiznává Veronika. Napoprvé ovšem neuspěla, přesto

Starý rezavý kolotoč, který byl ještě donedávna jedinou kratochvílí dětí v Ponikvi je minulostí. V sobotu se otevírána stejném místě dětský park…
to nevzdala. Do dalšího termínu
od vyrozumění nezbývalo moc
času, ale přepracovaný projekt
putoval v potřebné lhůtě zpátky
ke schválení. „Vůbec jsem si ale
už nevěřila, jako napoprvé. Nezapomněla jsem třikrát zaklepat
na poštovní schránku. Babička
mi kdysi říkala, že to přináší
štěstí,“ pokračuje. A nakonec to
možná i pomohlo. Na odpověď
čekala dalších šest týdnů, tentokrát ale po otevření obálky vystřídala předchozí zklamání
naopak radost, že se to povedlo.
Potřebná eura nakonec připutovala do Ponikve z prostředků
EU vložených do projektu Mládež v akci. To samozřejmě ještě

Poprvé u tabule si to vyzkoušeli prvňáčci v Přemyslovicích hned první den
ve škole. Oproti loňským sedmi letos si svůj první školní den užilo dvanáct
malých žáčků nejen z Přemyslovic, ale také z Hluchova a Nové Dědiny. Hned napoprvé také paní učitelka rozdávala jedničky, takže se měli školáci také doprovázejícím rodičům dědečkům a babičkám čím pochlubit. Tak hlavně ať těch jedniček
přibývá.
-MiH-

čekala samotná realizace. Do radikální proměny plácku se pak
pustila akreditovaná firma,
místo starého rezavého kolotoče
se nový park může pochlubit
houpačkou, skluzavkou, průlezkami, košem na košíkovou…
Sečení trávy a odvoz odpadků
odsud si vzala na starost Obec
Ludmírov, to ostatní je už věc
samotných ‚uživatelů‘. „O celý
park se budou starat děti samy.
Chtěla jsem, aby děti pomáhaly
při realizaci parku, natírání, výrobě laviček a podobně. Pak určitě nebudou chtít si ho ničit,“
věří Veronika Pavlíková.
Zábavnou formou se zde budou
moct prostřednictvím informač-

ních tabulek děti seznámit s EU,
využití parku se předpokládá
také při společných akcích.
První z nich už bude slavnostní
otevření v sobotu odpoledne.
„Už se těším, jak se tady budou
tady scházet maminky z Ponikve i okolí se svými ratolestmi, svoje útočiště tady určitě
najdou i školáci, když přijdou
domů. Pokud si sem najdou
cestu ti, kterým je to určené, je
to ta největší a zároveň také jediná odměna, kterou bych si
přála,“ říká Veronika Pavlíková
o dětském parku v Ponikvi, o
jehož nutnosti se jí podařilo prostřednictvím svého projektu přesvědčit Evropskou unii. -MiH-

Těžko říct, jaké bylo před 120 lety počasí a jaká byla první jízda vlaku po nově otevřené Moravské západní dráze. Každopádně v sobotu si to parní vláček na trati Olomouc – Chornice a zpět zopakoval, i když v porovnání se stodvacetiletou historií
přece jen o něco modernější. Parní mašinka je ale pořád symbolem technického
pokroku, i když i na této trati přestaly‚páry‘ jezdit už před 30 lety. Na zrekonstruované nádraží ve Ptení dorazil vlak před půl dvanáctou a po pětiminutovém pobytu pokračovala zaplněná souprava do Chornic.
-MiH-

Karel Sochor

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

Dušičkové
slevy

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

OZNÁMENÍ
Okresní výbor KSČM v Prostějově organizuje
„BEZPLATNOU PRÁVNÍ PORADNU“
na OV KSČM, Lidická č.35 Prostějov.
Dne: 9.9.2009 od 14.00 hod
Dne:14.10.2009 od 14.00 hod
Dne:11.11.2009 od 14.00 hod
Dne: 9.12.2009 od 14.00 hod

Dne: 23.9.2009 od 14.00 hod
Dne: 29.10.2009 od 16.00 hod
Dne: 25.11.2009 od 14.00 hod
Dne: 17.12.2009 od 16.00 hod

Bezplatnou právní poradnu zabezpečí:
Dne: 9.9.2009 JUDr.Přikryl
23. 9.2009
14.10.2009 Mgr. Čížek
29.10.2009
11.11.2009 Mgr. Čížek
25.11.2009
9.12.2009 JUDr.Přikryl
17.12.2009

Mgr. Čížek
JUDr.Augustin
JUDr.Přikryl
JUDr.Augustin

Poslední srpnovou sobotu do
Plumlova zavítal již popáté
amatérský divadelní spolek
Temno z Týniště nad Orlicí. Divadelníci, kteří mají Plumlov ve
své oblibě a rádi se sem vrací,
tentokrát dovezli hru s podnětným názvem Seš normální?
„Hra se odehrává na oddělení
psychiatrie, jejím původcem je
Malé vinohradské divadlo, autorem je můj syn David Drábek. Já jsem si hru
přizpůsobila, role jsem napsala
hercům na tělo a hru jsme si
upravili pro naše možnosti,„
prozradila Prostějovskému Večerníku Eva Drábková, režisérka hry.
Kamenný sál plumlovského
zámku se na téměř devadesát minut
proměnil v jeviště, na kterém se
odehrávali osudy několika pacientů
psychiatrické léčebny a jejich lékařky. Každá z postav se potýkala s
jiným problémem. Míša nesoucí si
trauma z dětství, věčně optimistická Stela, hypochondr Waldemar
a další přiměli diváky několikrát k
výbuchu smíchu, ovšem na druhé
straně hra vedla i k zamyšlení nad
tím, kdo je vlastně šťastný člověk a
kdo blázen. Nadšení diváci odměnili herce amatérského souboru, v

Věčně optimistická Stela, hypochondr Waldemar a další přiměli diváky několikrát k výbuchu smíchu
jehož řadách se mísí hned několik
profesí, několikaminutovým aplausem. Představitel Waldemara,
Libor Stolín, na závěr dodal: „Museli jsme si přizpůsobit jeviště a zapojit trochu fantazie. Hrálo se nám
dobře. Pokud bude zájem a domluvíme se s pořadateli, rádi přijedeme
i příští rok.„
I v září se mají návštěvníci kamenného sálu na co těšit. Obecně pro-

spěšná společnost Zámek Plumlov
připravila na sobotu 12. září od 18
hodin vernisáž obrazů akademického malíře Evžena Hanzlíka,
který se zabývá grafickou tvorbou
a kombinuje několik materiálů,
společně s olejomalbou používá i
kov a dřevo. Po vernisáži bude
program pokračovat bluesovým
večerem, kde zahraje kapela
Druhá směna.
-top-

Soutěž o vstupenky na Plumlovské vinobraní vrcholí!
Za necelé dva týdny, v sobotu 19. září, se naplno rozběhne pátý ročník Plumlovského vinobraní. Nadšenci
letos připravili opravdu bohatý program. Na pódiu se mimo jiné představí prostějovská kapela Létající rabín, se skupinou A.M.Úlet vystoupí Silvie Forsyth a třešničkou na dortu bude bezesporu koncert cimbálové
muziky Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Kromě těchto lákadel se návštěvníci mohou těšit na vzorky
více než třicítky vín, množství
soutěží a her pro děti i dospělé.
„Na celou akci mají děti do dvanácti let vstup zdarma, děti z Dětského domova v Plumlově obdrží
u vstupu také volné vstupenky.
Část výtěžku ze vstupného věnujeme právě dětem z dětského domova,„ dodal Marek Otruba, prezident Spolku Plumlovských nadšenců.
Tento týden máte poslední možnost soutěžit o volné vstupenky.
Ze všech správných odpovědí
vylosujeme tentokrát dva výherce. Každý z nich se bude moci těšit ze dvou volňásků. Stačí jen
správně odpovědět na otázku:
Jak se jmenuje skupina, která vystoupí na závěr vinobraní s ohňovou show? Své odpovědi volejte
na tel. číslo: 582 333 433, nebo
zasílejte na e-mail: inzerce@vecernikpv.cz do pátku 11.9.
Správná odpověď z minulého
čísla: Prostějovskou kapelou věnující se klezmeru je Létající rabín. Držitelem dvou lístků, které
si může vyzvednout v redakci, se
stává Jan Kuča z Plumlova. Gratulujeme.
-top-

06:05
- Teleshopping
06:35- Moby Dick
a mocný Mightor (4)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Deník zasloužilé
matky V (1)
08:15- Chůva k pohledání I (8)
08:45- M*A*S*H (185)
09:15- Policie - New York X (2)
10:10- Případ pro Sam IV (19)
11:05- To je vražda,
napsala X (15)
12:00- Drzá Jordan V (11)
12:55- Deník zasloužilé
matky V (2)
13:25- Sabrina - mladá
čarodějnice IV (5)
13:55- Čarodějky V (20)
14:55- Chirurgové III (15)
15:50- Julie Lescautová I (6)
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání I (9)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- Jak se staví sen
22:25- Myšlenky
zločince II (14)
23:25- Closer III (12)
00:20- Wolffův revír II (5)
01:15- Volejte Věštce
03:00- Medicopter 117 V (4)

7. 9. 2009

05.00 - POKR
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Televizní klub
neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Kultura.cz
10.45 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Přes nový práh
12.25 - Případ pro
05:59
ombudsmana (1/16)
Snídaně
12.40 - Taxík
s Novou
13.10 - Případy detektiva
08:35 Směr jih (19)
Packala
09:30 Nebezpečné pády
13.35 - Anakonda (2/8)
11:25 Tescoma s chutí
13.55 - Charlie 2
11:35 Návrat komisaře Rexe X
15.15 - neŠťastné narozeniny
12:40 Ženatý se závazky (183)
Péti Fotky
13:10 Walker Texas
15.25 - Ahoj,
Ranger III (16)
Červený Hrádku!
14:10 Odložené případy (6)
16.25 - Dobrodružství vědy
15:05 Superman II (7)
a techniky
16:05 Zákon a pořádek:
16.55 - Film o seriálu Vyprávěj
Zločinné úmysly II (15)
17.10 - Ve fotbalovém kotli
17:00 Odpolední Televizní
18.55 - Zprávy v českém
noviny
znakovém jazyce
Sportovní noviny
19.05 - Toulavá kamera
Odpolední Počasí
19.30 - Objektiv
17:35 Kriminálka
20.00 - Století létání
Las Vegas III (13)
20.55 - Neznámí hrdinové
18:25 Ulice (1401, 1402)
21.25 - Krásný ztráty
19:30 Televizní noviny
21.55 - Deník Alana Clarka
Sportovní noviny
22.30 - Události, komentáře
Počasí
23.10 - Q
20:00 Česko Slovenská
23.40 - Lilya 4ever
SuperStar
01.25 - Knižní svět
21:25 Víkend
01.40 - Báječná léta bez opony
22:05 Dr. House V (1)
01.55 - Poklady světa
23:05 Námořní vyše
02.10 - Máte slovo
třovací služba IV (9)
03.00 - POKR
23:55 Dvojnásobná vražda
03.25 - Náš venkov
03.40 - Československý
01:25 Novashopping
filmový týdeník
01:45 Bujné fantazie (2)
03.55 - Mistrovské
02:15 Áčko
taneční třídy
03:00 Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Svět Elmo
09.00 - Bláznova kronika
10.25 - Herci malují
11.05 - Kamerun:
na křižovatce Afriky
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Rodina a já
13.50 - Praštěná holka II
14.35 - Doktorka Quinnová III
15.25 - Simpsonovi XX (1/21)
15.45 - 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 - Diktát
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 (2)
21.00 - Na cestě po Libanonu
21.30 - Reportéři ČT
22.15 - Tajné akce StB (26/40)
22.35 - Když utichly trumpety
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Politické spektrum
00.40 - Sex ve městě V (5/8)
01.10 - Praštěná holka II
01.55 - Evropský manuál
02.10 - Události v regionech
02.35 - Události v regionech
Brno
03.00 - Události v regionech
Ostrava
03.25 - Regiony ČT24
03.55 - Týden v regionech
Brno
04.20 - Týden v regionech
Ostrava
04.45 - Setkávání

Pondìlí

21:25
22:20
22:55
00:45
01:40
02:00
02:45
03:10
04:05
05:00

20:00

17:35
18:25
19:30

05:59
08:35
09:40
11:25
11:40
12:40
13:10
14:10
15:05
16:05
17:00

05:00
Novashopping
Snídaně s Novou
Směr jih (20)
Hotel snů: Mauritius
Tescoma s chutí
Návrat komisaře Rexe X
Ženatý se závazky (184)
Walker Texas Ranger III
Odložené případy (7)
Superman II (8)
Zákon a pořádek
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka Las Vegas III
Ulice (1403, 1404)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Ordinace v růžové
zahradě 2 (127)
Kriminálka Miami VI
112
Tajemné okno
Odvrácená tvář hor (1)
Novashopping
Rady ptáka Loskutáka
Občanské judo
Áčko
DO-RE-MI
Novashopping

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Ktosi je za dverami
10.05 - Kytice pro TOČR
11.00 - Kavárnička dříve
narozených
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Praštěná holka II (5,6/22)
14.20 - Doktorka Quinnová III
15.05 - Tip a Tap (3,4/26)
15.20 - Zábavná škola
15.45 - Věda je zábava III
16.10 - Tykadlo
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 - Konspirační teorie
o 11. září 2001
20.55 - Všechnopárty
21.45 - Krotitelé dluhů (14/28)
22.15 - Pravěk útočí (1/13)
23.10 - Na moll...
23.50 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.55 - Vltava v obrazech
00.15 - Praštěná holka II (5,6/22)
01.00 - Chcete mě?
01.15 - Poklady světa
01.30 - Podzemní Čechy II
02.00 - Události v regionech
02.25 - Události v regionech
Brno
02.50 - Události v regionech
Ostrava
03.15 - Regiony ČT24
03.40 - Zajímavosti z regionů
04.05 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.30 - Zajímavosti z regionů
Ostrava

Úterý
06:05
- Teleshopping
06:35- Moby Dick
a mocný Mightor (6)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Deník zasloužilé matky
07:45- Chůva k pohledání I
08:15- M*A*S*H (187)
08:45- Knight Rider I (16)
09:45- Policie - New York X
10:40- To je vražda, napsala X
11:40- Drzá Jordan V (13)
12:40- Deník zasloužilé matky
13:10- Sabrina
13:40- Čarodějky V (22)
14:40- Chirurgové III (17)
15:40- Julie Lescautová I (8)
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva
k pohledání I (11)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Sběratelé kostí III (1)
23:30- Žralok II (2)
00:25- Wolffův revír II (7)
01:20- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:05- Medicopter 117 V (6)
04:55- TOP STAR magazín

9. 9. 2009

Ètvrtek

05.00 - Pod
pokličkou
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Štvanec
10.55 - Rendez-vous
s Gustavem Bromem
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Praštěná holka II
14.10 - Doktorka Quinnová III
15.00 - Zašlapané projekty
15.20 - Byl jednou jeden
objevitel (4/26)
15.45 - Medúza
16.15 - 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 - Slečna Marplová:
Nultá hodina
21.40 - Máte slovo
22.30 - POKR
23.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.05 - Agáta vs. Agáta (1/2)
00.40 - Praštěná
holka II (9,10/22)
01.25 - Řím (1/12)
02.15 - Pětka v Pomeranči
05.00 - Auto
02.45 - Hledání ztraceného
Moto Styl
času
05.30 - Správy 03.05 - Události v regionech
STV
03.30 - Události v regionech
05.59 - Dobré ráno
Brno
08.30 - Panorama
03.55 - Události v regionech
09.10 - Babylon
Ostrava
09.35 - Na vlně první
04.20 - Regiony ČT24
republiky (7/7)
04.45 - Malíř
09.55 - Osudy hvězd
Vladimír Svobodník
10.15 - Van Gogh: Slunečnice
11.05 - Svět zázraků
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
12.25 - Černé ovce
12.45 - Reportéři ČT
v obrazech (32/86)
05:59
13.25 - Věříš si?
15.40 - Svět zázraků:
Snídaně
13.50 - Záhady Toma Wizarda
Pashmina (4/4)
s Novou
14.05 - Věda je zábava III
16.00 - Van Gogh: Slunečnice
08:35 Směr jih (22)
14.30 - Tykadlo
05:59
16.50 - Služby v našich
09:35 Semtex Blues
14.50 - Chcete mě?
Snídaně
službách plus
11:20 Tescoma s chutí
15.10 - 11. září (2/2)
s Novou
17.10 - Skoro jasno (2/13)
11:40 Návrat komisaře Rexe
16.05 - Deset století
08:35 Směr jih (21)
17.25 - Soukromá muzea
12:40 Ženatý se závazky
architektury
09:30 Nenechám tě odejít (2) 16.20 - Utajená řeč peněz
17.35 - Na vlně první
13:10 Walker Texas
11:00 Tescoma s chutí
republiky (7/7)
16.40 - Zoom
Ranger III (19)
11:10 Lenssen & spol.
16.50 - Znáte je dobře?
17.55 - Divnopis
14:05 Odložené případy (9)
11:40 Návrat komisaře Rexe 17.05 - Diagnóza
18.00 - Klíč
15:05 Superman II (10)
17.25 - PORT
12:40 Ženatý se závazky
18.30 - Babylon
16:05 Zákon a pořádek:
13:10 Walker Texas Ranger 17.50 - Přidej se
18.55 - Zprávy v českém
Zločinné úmysly II (18)
18.05
Nedej
se
14:10 Odložené případy (8)
znakovém jazyce
17:00 Odpolední Televizní
18.30
Hledám
práci
19.05 -Angličtina - Extra (13/30) 15:05 Superman II (9)
noviny
18.55 - Zprávy v českém
16:05 Zákon a pořádek
19.30 - Medúza
Sportovní
noviny
znakovém jazyce
17:00 Odpolední Televizní 19.05 - Redaktion D (4/13)
20.00 - Francouzská
Odpolední Počasí
noviny
revoluce (2/4)
19.20 - The Lost Secret (4/11) 17:30 Ulice (1405-1408)
17:10 ČR - San Marino
21.35 - Otázky Václava
19:30 Televizní noviny
19.30 - Pětka v Pomeranči
19:30 Televizní noviny
Moravce Speciál
Sportovní noviny
20.00 - Ta naše povaha česká
Sportovní noviny
23.10 - Báječná léta bez opony
20.30 - Pochod milionů (2/2)
Počasí
Počasí
22.00 - William Forsythe
23.25 - M. Svoboda: Blíženci
20:00 Ordinace v růžové
22.30 - Události, komentáře
20:00 Dům snů (1)
00.00 - Ženský hlas
zahradě 2 (128)
23.10 - Dokumentární klub
21:20 Zákon a pořádek
00.25 - Hitler - příběh jedné
21:25 Kriminálka
00.05 - Siréna z Mississippi
22:15 Mr.GS
kariéry
Las Vegas VIII (3)
02.05 - Divadlo žije!
22:45 Plnou parou vzad!
02.55 - Století létání
22:20 Námořní pěchota
00:30 Odvrácená tvář hor (2) 02.30 - Q
03.50 - Retro
00:30 Odvrácená tvář hor (3)
02.55 - Notes
01:30 Novashopping
04.15 - Sváteční slovo
01:25 Novashopping
03.40 - Zoom
01:50 112
psychologa
01:50 Mr.GS
03.50 - Deset století
02:15 Áčko
Jeronýma
02:15 Paškál
architektury
03:25 Ruská ruleta
Klimeše
03:05 Áčko
04.05 - Po hladině: Film
04:05 DO-RE-MI
04.20 - Cesty víry
04:05 DO-RE-MI
04.25 - Dobrodružství vědy
05:00 Novashopping
04.40 - Křesťanský magazín
05:00 Novashopping
a techniky

Støeda

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
09.30 - Manéž Bolka Polívky
10.40 - Dveře
11.15 - Rád, mám rád
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Praštěná holka II
14.15 - Doktorka Quinnová III
15.00 - Byl jednou jeden
objevitel (3/26)
15.25 - Game Page
15.50 - Nová dobrodružství
Černého Bleska
16.15 - Dopis
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
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
21.00 - Příběhy slavných
Ludvík Ráža
21.55 - Na stopě
22.20 - Losování Sportky
a Šance
22.30 - Řím (1/12)
05.00 - Objektiv
23.20 - Losování Šťastných
05.30 - Správy STV
deset a Šance milion
05.59 - Dobré ráno 23.30 - Ani svatí, ani andělé
08.30 - Panorama
00.55 - Praštěná
09.10 - Kosmopolis
holka II (7,8/22)
01.40 - Události v regionech
09.40 - Mýty a fakta historie:
02.05 - Události v regionech
Rasputin Brno
šílený mnich
02.30 - Události v regionech
10.30 - 168 hodin
Ostrava
11.00 - Dobrá rada nad zlato
02.55 - Sabotáž
11.35 - AZ-kvíz
03.20 - Tajné akce StB (26/40)
12.00 - Kluci v akci
03.35 - Regiony ČT24
12.25 - Diktát
04.00 - Kultura v regionech
04.25 - Kniha mého
12.45 - Hřiště 7
srdce - TOP 12
14.55 - Fokus ČT24
04.45 - Čtení na dobrou noc
15.20 - Vltava

06:05
- Teleshopping
06:35- Moby Dick
a mocný Mightor (5)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Deník zasloužilé matky
08:15- Chůva k pohledání I (9)
08:45- M*A*S*H (186)
09:15- Policie - New York X (3)
10:10- Případ pro Sam IV (20)
11:05- To je vražda, napsala X
12:00- Drzá Jordan V (12)
12:55- Deník zasloužilé matky
13:25- Sabrina
13:55- Čarodějky V (21)
14:55- Chirurgové III (16)
15:55- Julie Lescautová I (7)
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- Velmi křehké vztahy IV
21:20- Příliv lásky
23:15- Closer III (13)
00:10- Wolffův revír II (6)
01:05- Volejte Věštce
02:50- Výklad snů
03:50- Medicopter 117 V (5)
04:40- Svět 2009
05:05- Autosalon

8. 9. 2009

Pátek

05.00 - Bydlení je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Dostavba katedrály
sv. Víta
09.20 - Královnina
smečka psů
10.10 - Roháčovy
a Svitáčkovy písničky
10.15 - Petr a Lucie
10.20 - Příště u Vás
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Praštěná holka II
14.20 - Doktorka Quinnová
15.05 - Benjamin Kvítko
15.30 - Let 29 (13/30)
15.55 - Ovečka Shaun (11/40)
16.00 - Daleká cesta
za domovem (28/39)
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 (2/16)
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 - Losování Euromiliony
19.53 - Předpověď počasí
19.55 - Mimořádné Losování
20.00 - Dobrodružství
kriminalistiky (15/26)
20.55 - 13. komnata
Kateřiny Janouchové
05.00 - PORT
21.25 - Uvolněte se, prosím
05.30 - Správy
22.15 - Sex ve městě V (6/8)
22.50 - Losování Šťastných
STV
deset a Šance milion
05.59 - Dobré ráno
22.55 - Mimořádné Losování
08.30 - Panorama
Sportky a Šance
09.10 - Přidej se
23.00 - (3 hommes a abattre)
09.25 - Nedej se
00.35 - Losování Euromiliony
09.40 - Konspirační teorie
00.40 - Praštěná holka II
o 11. září 2001
01.25 - Všechnopárty
10.35 - Příběhy slavných
02.05 - Sabotáž
03.00 - Události v regionech
11.35 - AZ-kvíz
Brno
12.00 - Kuchařská pohotovost
03.25 - Události v regionech
12.30 - Černé ovce
Ostrava
12.50 - Rozhlédni se,
03.50 - Regiony ČT24
člověče (15/15)
04.15 - Znáte je dobře?
13.10 - Dvaasedmdesát
04.35 - Gorodok (2/20)
jmen české historie
13.25 - Bludiště
13.55 - Dopis
14.10 - Film o filmu Lištičky
05:59
14.30 - Interpelace poslanců
Snídaně
na předsedu vlády
s Novou
16.05 - Království divočiny:
08:35 Směr jih (23)
Legendy světa
09:30 Cordierovi, soudce
zvířat (4/13)
a policajt (19)
11:25 Tescoma s chutí
16.35 - Rodinné stříbro
11:40 Návrat komisaře Rexe
16.55 - Génius přírody (2/3)
12:40 Ženatý se závazky
17.50 - Osvětimské děti
13:10 Walker Texas Ranger
18.55 - Zprávy v českém
14:10 Odložené případy (10)
znakovém jazyce
15:05 Superman II (11)
19.05 - Game Page
16:05 Zákon a pořádek
19.30 - Taras Bulba
17:00 Odpolední Televizní
20.00 - Mlynáři od Babic
noviny
21.00 - Historie.cs
Sportovní noviny
21.50 - Zašlapané projekty
Odpolední Počasí
22.10 - Vzkaz Dušana Šlosara
17:35 Kriminálka Las Vegas
22.30 - Události, komentáře
18:25 Ulice (1409, 1410)
23.10 - 3-Iron (Bi-jip)
19:30 Televizní noviny
00.35 - Charisma
Sportovní noviny
v politice - řeč těla
Počasí
01.25 - Jazzový orchestr
20:00 World Trade Center
Hudební fakulty
22:35 Vítejte v džungli
02.15 - Krotitelé dluhů (14/28) 00:30 Sbohem lásko
02.45 - Concerto
02:15 Novashopping
Bohemia 2008
02:40 Tabu
04.45 - Viktor Kalabis:
03:20 Áčko
Tři akvarely
04:25 DO-RE-MI
05:15 Novashopping
pro cembalo
06:05
- Teleshopping
06:35- Moby Dick
a mocný Mightor (7)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:30- Deník zasloužilé matky
07:55- Chůva k pohledání I
08:25- M*A*S*H (188)
08:55- Knight Rider I (17
09:55- Policie - New York X
10:50- To je vražda, napsala X
11:45- Drzá Jordan V (14)
12:45- Deník zasloužilé matky
13:15- Sabrina
13:45- Čarodějky V (23)
14:45- Chirurgové III (18)
15:45- Julie Lescautová I (9)
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- Velmi křehké vztahy
21:20- Jste to, co jíte
22:25- Zoufalé manželky IV
23:30- Myšlenky
zločince II (15)
00:25- Wolffův revír II (8)
01:20- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:05- Medicopter 117 V (7)
04:50- Receptář prima nápadů

10. 9. 2009
05.00 - Přes
nový práh
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.55 - Šikulové
06.10 - Let 29 (13/30)
06.35 - Medvěd 09 (2/7)
06.40 - Lužickosrbské bajky
06.45 - Příběhy telátka
Kopejtka (2/7)
06.55 - Martin Snílek
07.20 - Garfield a přátelé
07.45 - Všechna rána světa
08.00 - Biblická pátrání
08.15 - Malá čarodějka Bibi
10.00 - Kuchařská
pohotovost
10.30 - Mimo službu
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha)
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Království divočiny
13.35 - Chcete je?
13.45 - Mezi námi zvířaty
14.15 - Evropský manuál
14.35 - Jalna (2/16)
15.25 - Bez řečí
17.00 - Film o seriálu
Vyprávěj
17.15 - Taxík
17.45 - Černá věž (2/6)
18.40 - Zpívánky
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Hodina pravdy
21.00 - Hodný, zlý a ošklivý
00.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.05 - Po stopách 11. září
02.00 - 13. komnata
Kateřiny Janouchové
02.25 - Pošta pro tebe
03.20 - Na moll...
04.00 - Folklorika
04.25 - Legenda zvaná
Beatles
04.50 - Stop

Sobota
06:00- Párty
s kuchařem
06:25- Samuraj Jack I (3)
06:50- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka III
07:15- Fresh Prince IV (15)
07:40- Chůva k pohledání I
08:10- Autosalon
09:05- M*A*S*H (190)
09:35- M*A*S*H (191)
10:05- Usvědčeni (2)
11:00- Columbo
12:50- Napoleon a Josefína
14:40- Projekt X
16:50- Spiknutí lásky
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání I
20:00- Tančím, abych žil
22:35- Prci, prci, prcičky 3
00:45- Hlas temnoty
02:25- Volejte Věštce
04:05- Inspektor Balko (30)
04:55- Inspektor Balko (31)

12. 9. 2009

05.00 - Profesí
režisér,
malíř
z radosti
05.00 - U nás
05.25 - Alchymie bytí
v Evropě
05.10 - Utajená
05.50 - Služby v našich
řeč peněz
službách plus
05.30 - Správy STV
06.10 - Rodinné stříbro
05.59 - Dobré ráno
06.30 - Správy STV
08.30 - Panorama
06.55 - Divnopis
09.10 - Na stopě
07.00 - Diagnóza
09.40 - Na plovárně
07.20 - Soukromá muzea
s Jiřím Ježkem
07.30 - Poutní místa
10.05 - Neznámí hrdinové
07.50 - Panorama
10.35 - Skoro jasno (2/13)
08.30 - Zázračná planeta:
10.50 - Věda v Evropě
Mocné síly Země
11.00 - Pod pokličkou
09.25 - Folklorika
11.35 - AZ-kvíz
09.50 - Náš venkov
12.00 - Bydlení je hra
10.10 - Za vesnickými
12.25 - Černé ovce
muzikanty
12.40 - Ta naše povaha česká
10.40 - Hledání ztracenéh
13.10 - Návštěva v ZOO
času
13.15 - Medúza
13.45 - Šikulové
11.00 - Mlynáři od Babic
14.00 - Nová dobrodružství
12.00 - Classic Soul v BBC
Černého Bleska
13.00 - Pětka v Pomeranči
06:15
14.30 - Retro Prague 2009
13.30 - Game Page
Bolek
a
Lolek
14.50 - Sportovci světa
13.50 - Sabotáž
06:25 Batman vítězí (4)
15.40 - Kvarteto
14.20 - Simpsonovi
06:50 Admirál Bublina útočí
16.10 - Alchymie bytí
XVIII (16/22)
16.35 - Rodina a já
07:20 Spongebob
14.45 - Génius přírody (2/3)
16.55 - Michaelovy
v kalhotách (24)
15.40 - Kamera na cestách:
experimenty
07:45 Lovec
Milionářská
17.05 - Střípky času
krokodýlů VI (5)
bydlení (1/6)
17.20 - Dvaasedmdesát
08:50 Ace Ventura:
16.40 - Tichomořské
jmen české historie
Zvířecí detektiv
hlubiny (2/3)
17.40 - Chcete mě?
17.35 - Poutní místa
17.55 - City Folk 2009 - Porto 10:25 Prázdniny pro psa
12:00 Volejte Novu
17.55 - Kudykam
18.25 - Kosmopolis
18.10 - O češtině
12:30 Cesta do hlubin
18.55 - Zprávy v českém
18.30 - Kultura.cz
znakovém jazyce
študákovy duše
19.05 - Magazín Ligy mistrů 14:10 Odvážný Crusoe (2)
19.00 - Lukáš ve fraku
19.35 - Simpsonovi XVIII
15:20 Já to tedy beru, šéfe...! 19.50 - Mořské oko
20.00 - Zázračná planeta
17:15 Polepšovna mazlíčků 20.00 - BBC Proms 2009
20.55 - Moje rodina IV (1/13)
21.20 - Z jižních Čech
17:55 Babicovy dobroty
21.25 - Soul Deep (5/6)
až na konec světa
18:30 Koření
22.20 - Postřehy odjinud
21.50 - Divadlo žije!
19:30 Televizní noviny
22.30 - Události, komentáře
22.20 - Poslední mohykán
Sportovní noviny
23.15 - Gorodok (2/20)
23.20 - Noc s Andělem
23.35 - TV BONSAI...
Počasí
00.50 - Ondrej Krajňák
23.55 - I BBC se utne
20:00 Strážce
Trio featuring
00.20 - Ženský hlas
22:15 Válka světů
Jure Pukl
00.45 - Pátrání po Ester
00:30 Podezřelé chování
01.35 - Sešli se ...
02.45 - Slavnostní koncert
01:55 Novashopping
02.35 - Kdo je kdo
03.45 - Hledám práci
02:20 Volejte Novu
03.05 - Soul Deep (5/6)
04.05 - Golfmagazín
02:45 Áčko
03.55 - Grotesky
04.25 - Rodina a já
03:45 DO-RE-MI
04.40 - Ladí neladí
04.45 - Michaelovy
04:35 Novashopping
05.30 - Banánové rybičky
experimenty

06:05
- Teleshopping
06:35- Moby Dick
a mocný Mightor (8)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:30- Deník zasloužilé
matky V (5)
07:55- Chůva k pohledání I
08:25- M*A*S*H (189)
08:55- Knight Rider I (18)
09:55- Policie - New York X
10:50- To je vražda, napsala X
11:45- Drzá Jordan V (15)
12:45- Deník zasloužilé
matky V (6)
13:15- Sabrina mladá čarodějnice IV
13:45- Čarodějky VI (1)
14:45- Chirurgové III (19)
15:45- Julie Lescautová I (10)
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- Pearl Harbor
23:50- Moucha
01:40- Volejte Věštce
03:25- Medicopter 117 V (8)
04:10- Dvojí nasazení (15)
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05:35
Království
surikat II (8)
06:00 Kamarádi z lesa
06:35 Bolek a Lolek (65)
06:45 Batman vítězí (5)
07:15 Spongebob v kalhotác
07:45 Vteřiny před
katastrofou
08:40 Charleston
11:00 Bláznivá střela 2 1/2:
12:35 Unesený (11)
13:30 VC Itálie
16:25 Mr. Bean
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:30 Občanské judo
18:05 Rady ptáka Loskutáka
19:00 Hospoda (12)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Česko Slovenská
SuperStar
21:25 Střepiny
22:00 Nevěrná

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Navštívenka
06.25 - Ve dvou se to
lépe táhne (11/13)
06.30 - Borůvka a Kvítko
06.40 - Pět draků
vodáků (11/13)
06.50 - Ferda (20/26)
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 (2/6)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Nevěsta pro Paddyho
14.30 - Valčík pro milión
15.50 - Retro
16.20 - Podzemní
Čechy II (12/13)
16.50 - Čétéčko
17.10 - Sváteční slovo lékaře
Petera Zimana
17.15 - Horákovi (2/26)
18.10 - Škola Na
Výsluní (11/13)
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 - Bekyně mniška
21.25 - Kniha mého
srdce - TOP 12
21.50 - 168 hodin
22.20 - Losování Sportky
a Šance
22.25 - Temná hodinka
Benátské republiky
23.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.00 - Mrtví jako já II (1/15)
00.50 - Svět umění:
Darwin
01.45 - Uvolněte se, prosím
02.30 - Na cestě po Libanonu
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle
Báječní lidé (10)
Novashopping
Střepiny
Polepšovna mazlíčků
Babicovy dobroty
Ruská ruleta
DO-RE-MI
Novashopping

05.55 - Nedělní ráno
06.50 - Správy STV
07.20 - City Folk
2009 - Porto
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Vzkaz Dušana Šlosara
09.00 - Poslední mohykán
09.55 - Knižní svět
10.10 - Film 2009
10.40 - Po hladině: Město
11.00 - Chcete je?
11.05 - Mýty a fakta historie
11.50 - V+W: Těžká Barbora
14.00 - Bez limitu
14.40 - Svět umění:
Darwin podle
Greenawaye (2/7)
15.35 - V Brooklynu
roste strom
17.40 - Cesty víry
18.00 - Křesťanský magazín
18.15 - Poklady světa
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Moje rodina IV (1/13)
19.35 - Simpsonovi XX (2/21)
20.00 - Kniha rekordů Šutky
21.15 - Jaké to bylo
21.30 - Macedonia jazz
22.00 - Na plovárně
s Hanou Whitton
22.25 - Grbavica
00.00 - Nobel Peace
Prize Concert 2008
00.50 - Hodina pravdy
01.45 - Čétéčko
02.00 - Lukáš ve fraku
02.50 - Kamera na cestách
Milionářská
03.50 - Podzemní
Čechy II (12/13)
04.15 - Krásný ztráty
04.40 - Osudové okamžiky

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Samuraj Jack I (4)
06:55- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka III (5)
07:15- Oggy a škodíci
07:25- Bejbybum I (2
07:50- Chůva k pohledání I
08:20- Hitlerovi muži II (1)
09:25- Svět 2009
10:00- M*A*S*H (192)
10:30- M*A*S*H (193)
11:00- Partie
11:50- Receptář prima nápadů
12:55- Columbo
14:30- Rande
16:45- Vraždy v Midsomeru
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání I
20:00- Vraždy v Oxfordu (2)
22:15- Brubaker
00:50- Oklamaný
02:45- Volejte Věštce
04:25- Partie

00:20
01:10
01:30
01:55
02:25
03:15
04:05
05:00

13. 9. 2009
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Jindřich ze Sovince v Národním domě
V Národním domě v Prostějově
ve čtvrtek 3. září zahájil výstavu svých obrazů známý fotograf Jindřich Štreit (na snímku). V 18 hodin zahrála
návštěvníkům na přivítanou
skupina Jazzpro a poté pronesl
pár slov kurátor výstavy
Miroslav Švancara. Krátký
projev měl i samotný Jindřich
Štreit přezdívaný také jako
Jindřich ze Sovince. „Do
Prostějova jezdím velmi rád a
gratuluji vám k takovému kulturnímu
stánku.
Jsem
uchvácen, kolik výstav se zde
koná. Také jsem potěšen dámami sedících v kloboucích.
Připomínají mi předrepublikový život,„ říká Štreit.
Výstava je rozdělena na dvě části. První z nich lze shlédnout v kavárně Národního domu a druhou
v promenoáru Městského divadla. Obrazy si mohou návštěvníci
prohlédnout do 28. října. Na fotografiích jsou zachyceny momen-

ty ze zákulisí divadla, proto název Za oponou a je
zde také výběr z různých
výstav z let 1990 až 2008.
Jindřich Štreit navštívil
Prostějov asi před rokem,
kdy byl požádán majitelem železáren, aby nafotil
nějaké snímky z tohoto
prostředí, které krátce nato
byly vystaveny v galerii
Bašta. „Fotit v divadle a v
železárnách, to není žádný
rozdíl. Nikde to není jednoduché, akorát každý má
jiné problémy,„ vypovídá
Štreit. Známý fotograf se
narodil 5. září rok po skončení války ve Vsetíně.
Není to jen fotograf, ale
také vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života. Vystudoval gymnázium v
Rýmařově a pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v
Olomouci. Od roku 1967 realizoval přes 600 samostatných výstav

v řadě zemí Evropy i v zámoří.
Od roku 1964 se zúčastnil přes
300 výstav na čtyřech kontinentech světa a byl účastníkem mnoha mezinárodních dílen a sympozií. Od 70. let minulého století se
intenzivně věnuje také realizaci

výstav jiných umělců, po roce 1989 rovněž v mezinárodním měřítku. Vyhlášenou
formou neoficiální kultury
se staly v osmdesátých letech
jeho vernisáže českých a slovenských
umělců
na
Sovinci, ve kterých se svou
ženou pokračovali až do roku 1997. Věhlasné se staly v
osmdesátých letech v rámci
pedagogické činnosti, mimo
jiné pro studenty, pravidelně
připravuje s kolegy z
Institutu tvůrčí fotografie
Filozoficko-přírodovědecké
fakulty Slezské univerzity v
Opavě fotografické dílny a
především dlouhodobé fotografické projekty, jež mapují
běžný život ve městech i na vesnicích. Od roku 1990 část své
práce soustavně věnuje podpoře
humanitární a charitativní činnosti. Za svoje fotografie získal
řadu domácích i mezinárodních
ocenění.
- vevi -

Vláčky přijely do galerie ve Špalíčku
V galerii Špalíček byla 3. září v
16 hodin zahájena výstava s názvem Svět železničních modelů.
Návštěvníci mohou shlédnout
různé modely vláčků a kolejišť.
Jsou zde představeny dvě modulová kolejiště s automatickým
provozem, jedno TT s námětem
zrušené trati Čejčí – Ždánice s
analogovým provozem a druhé
HO s provozem digitálním. Dále
zájemci mohou vidět domácí
kolejiště a vlaky LGB firmy RK
model. Vystaveny jsou rukodělné modely Milana Burgeta,
Josefa Pince a fotografie z okol-

Vlastimila vstupuje do nové sezony
Prostějovský pěvecký sbor
Vlastimila vstupuje do nové sezóny a rád by čtenářům a svým
potenciálním posluchačům
přiblížil své plány.
Nejprve však malé ohlédnutí. V
letošním roce slaví Vlastimila neuvěřitelné výročí. Uplynulo již
140 let od chvíle, kdy byl spolek
založen. Zpočátku se nezabýval
jen zpěvem. Fungoval velmi aktivně v čase národního obrození,
podporoval českou kulturu, šířil
kultivovaný český jazyk, mimo
jiné půjčováním českých knih, a
všemožně v tomto směru povzbuzoval Prostějovany.
Významné výročí oslavila
Vlastimila sezónou bohatou na
různá vystoupení. Tradičně to byl
koncert v rámci loňských
Hanáckých slavností, série koncertů adventních a vánočních,
které byly většinou věnovány prostějovskému publiku. Jeden z nich
si však opět měli možnost poslechnout
i
návštěvníci
Staroměstského náměstí v Praze v
rámci mezinárodního festivalu
České vánoce. Již poněkolikáté
byl sbor pozván na červnový festival Ženská srdce, který již léta pořádá Unie českých pěveckých

sborů a který se tentokrát konal ve
Veselí nad Moravou.Vyvrcholení
přišlo v podobě Jarního koncertu v
Přednáškovém sále národního domu. Zde Vlastimila uvedla mimo
jiné skladby, které pro ni složili a jí
věnovali naši významní skladatelé, např. stále aktivní Pavel
Jurkovič nebo již zesnulý prostějovský autor Radek Kubáník.
Sbor však letos zažil i smutnou
událost. V březnu opustila naše řady paní profesorka Helena

Bajgarová. Byla členkou sboru
téměř sedmdesát let, po dlouhou
dobu vedla kroniku sboru, byla jeho předsedkyní a byla celé dlouhé
roky bezpochyby i jeho duší. Byla
to dáma s velkým rozhledem, stále
aktivní, vždy vstřícná a dobře naladěná. Jedním slovem naše
Helenka. Často na ni vzpomínáme. Snažila se nám předat
svou lásku ke sboru i své bohaté
zkušenosti. Nakolik se to podařilo,
ukáže
budoucnost.

Předsedkyní sboru byla nyní zvolena dosavadní místopředsedkyně
paní Zdeňka Denerová, rovněž
velmi kultivovaná dáma, učitelka
českého jazyka. Přejeme jí, aby se
jí ve funkci dařilo a aby ji tato
práce těšila stejně jako samotné
zpívání.
V nové sezóně čeká Vlastimilu
kromě tradičních akcí například
adventní zájezd do rakouského
města Laa a.d. Thaya, kam byla
pozvána místním pěveckým sborem ke společnému vystoupení.
Činnost sboru je finančně náročná
záležitost, zejména pokud jde o
náklady na dopravu. Nejen tento
zájezd, ale i další akce může sbor
uskutečňovat hlavně díky trvalé a
pravidelné podpoře
Města
Prostějova, které si velmi vážíme.
A co nás také velmi těší je, že představitelé města projevují svůj
zájem i osobní přítomností na koncertech.
V nejbližší době můžete
Vlastimilu vidět a slyšet na hodovou neděli v Národním domě, ve
zkušebně sboru, kde zazpívá pásmo upravených lidových písní.
Vystoupení začíná v 15.00 hodin a
všichni jste srdečně zváni.
Lenka Copková

Krátké vyprávění v dobových uniformách obstarali dobrovolníci ze stanice
Chornice

Agentura Seja pořádá v sobotu
19. září v 16.00 hodin v Kulturním domě v Jesenci Charitativní koncert pro dětské oddělení nemocnice v Prostějově
na nákup hraček a vybavení.
„Nikdy nevíte, kdy vaše dítě
onemocní a bude muset nastoupit na léčení do nemocnice. Je to
těžké pro rodiče a hlavně pro děti samotné. A pokud si mohou
zkrátit pobyt hraním nebo
díváním se na pohádky, hned ten
čas rychleji utíká. Dnes je málo
peněz na přístroje a zdravotní vybavení, natož na nákup hraček.
Proto vznikla tato myšlenka,“
řekla Večerníku organizátorka a
majitelka
agentury
Jana
Seifriedová.
Na koncertě vystoupí bývalá
zpěvačka skupiny Holki Klára
Kolomazníková, která je již pět

4 týdny po sobě vyjdou v PV Večerníku otázky. Losujeme 1. října! Sledujte PV Večerník!
Otázka týdne č.1: Jak dlouho funguje FIT KLUB Jitřenka v Prostějově a jaké jsou naše webové stránky?

Lucka, aerobic děti

Simča, MTV, kalanetika,
spinning

Správné odpovědi s vaší adresou, jménem a telefonem zasílejte e-mailem na fitklubjitrenka@seznam.cz nebo na info@vecernikpv.cz
Pokud správně odpovíte a přijdete na spinning nebo cvičení do Fit Klubu Jitřenka do 30.9.2009, budete zařazeni do slosování o ceny do
výše 7000 Kč - poukazy na kosmetiku, permanentky na Zumbu pro dospělé i děti (probíhá dětský zápis na 1. pololetí), Fitness, Spinning a další,
např.ranní cvičení s Eliškou (út a čt od 10h) pro maminky s dětmi, masáže, saunu, pizzu!!!
Váš web www.fitklubjitrenka.cz, váš telefon do Jitřenky 581 111 548 (po16h), e-mail pro vaše dotazy fitklubjitrenka@seznam.cz
Doufám, že jste si užili dovolené, pěkného léta a jste připraveni vyplavit endorfiny třeba při cvičení u nás!
Zdraví Vás Jan Křesala, jednatel

Peťka, kalanetika

let na sólové dráze a prostějovský rodák Michael Foret. Kromě
nich se můžete těšit na folklorní
kroužek Sasanka a děti z LŠU v
Konici.
Návštěvníci si pak budou moci
koupit propisku s věnovanou fotografií a dárečkem známé osobnosti. „Oslovila jsem spoustu
herců, zpěváků a sportovců s
prosbou o nějaký dárek do dražby a moc si vážím jejich pomoci. Myslím, že máme co nabídnout. Jména jako Hana
Maciuchová, Daniela Kolářová,
Jožka Černý, Jana Hlaváčová,
Helena Vondráčková nebo
Martin Doktor mluví za všechno.
Proto prosím návštěvníky, aby si
sebou vzali nějaké peníze a každý si nějaký dárek koupil na památku. Všechny nabízené věci si
mohou prohlédnout již nyní na

www.kup-si-propisku.blog.cz .
A pokud se na koncert nedostanou, můžou se do dražby zapojit
přímo na stránkách,“ řekla Jana
Seifriedová.
Po koncertě bude následovat autogramiáda Kláry a Michaela.
Budete si moci nechat podepsat i
CD, která budou na místě k zakoupení. Již nyní jsou v předprodeji lístky, které si do 10.září můžete koupit se slevou a to na
obecních úřadech v Laškově,
Jesenci, Brodku u Konice,
Skřípově, Přemyslovicích. Dále
v obchodech v Rakůvce a
Polomí nebo v prodejně Nový
nábytek v Konici. Vstupenky si
můžete též rezervovat na tel: 739
044 356 a zakoupit až na místě.
Přijďte strávit příjemné odpoledne a pomoci nemocným dětem.
-red-

SOUTĚŽTE O VSTUPENKY!

K 1. výročí provozu FIT KLUBU Jitřenka,Šafaříkova 49a,Prostějov soutěžte s PV Večerníkem!

Hanka, spinning

ních tratí včetně historických.
Výstava potrvá do 11. října tohoto roku. Celou akci zorganizoval
Klub modelářů železnic Brno 1.
První den výstavy zpestřilo vystoupení Terezy Vymazalové a
Michala Bureše ze Základní
umělecké školy Vladimíra
Ambrose. Krátké vyprávění v
dobových uniformách obstarali
dobrovolníci
ze
stanice
Chornice. Uvítací slova pronesl
ředitel galerie Miroslav Chytil.
Výstava stejného typu se v
Prostějově uskutečnila před deseti lety a to na Prostějovském
zámku.
- vevi -

Přijďte podpořit děti a koupit
si propisku známé osobnosti

FIT KLUB Jitřenka s.r.o. slaví 1 ROK provozu!

.
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Odpovězte na soutěžní otázku a vyhrajte vstupenku na charitativní koncert v Jesenci.
Jak se jmenoval první hit skupiny Holki, ve které Klára Kolomazníková začínala?
a) Zavolej
b) Odvolejc) Už mi nevolej
Odpovědi zasílejte na známé kontakty PV Večerníku (tel. 582 333 433, e-mail: vecernik@pv.cz, adresa: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov) do pátku 11. září 10.00 hodin. Vylosované výherce, kteří získají po dvou vstupenkách, zveřejníme v příštím čísle.

Kultura & zábava

7. září 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 ZVÍŘECTVAv 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. Zveme rodiny s dvojčaty i vícerčaty. Není nutné se přihlašovat.
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. Cipískova školička pro
děti, Hrátky s pohádkou, Angličtina pro rodiče. Cvičení s miminky a poporodní cvičení. Informace e-mailem nebo telefonicky.
MC Cipísek připravuje na podzim 2009 výstavu fotografií na téma Rodina. Budeme rádi, když
nám zašlete vaše povedené fotografie na e-mail: mcprostejov@centrum.cz, www.mcpro
stejov.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.
Společenský dům Prostějov,
s.r.o. Komenského 6, uvádí
Kabaret skupiny
SCREAMERS
čtvrtek 24. 9. 2009 v 19.00 hod.
Vstupné: 290 a 270 Kč.
Předprodej: 582 333 003,
produkce.sdpv@centrum.cz
www.sdpv.cz
12.9. - 13.9. Hanácké nokturno
- XXVII. Prostějovské hanácké
slavnosti konané u příležitosti tra-

KUPÓN č. 36
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

dičních prostějovských hodů na
náměstí T.G.Masaryka a ve Smetanových sadech.
Výstava do 28.9.2009 J.H.HLADKÝ - obrazy, kresby,
fotografie. 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.
Tel.: 604 54 33 08
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@cent
rum.cz

celé akce je herec divadla Radost
Pavel Riedel.

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.

„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
7.9. pondělí – od 14.30 hod. Rehabilitační cvičení pro zlepšení
kondice a zraku bude probíhat
každé druhé pondělí od září do
prosince.
8.9. úterý- výlet na báječné makrely U Radka do Hamer. Odjezd
v 10.45 hod. z PV od Alberta stan.
č.12. Makrely a klobásky je třeba
předem objednat!!!
10.9.čtvrtek - od 8.00 do 12.00
hod. Tvoření z keramické hlíny
(každý druhý čt.) v dílně ČSOP
IRIS na Husově nám. č. 67 v Prostějově.

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
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.
Vegetariánské kurzy vaření v
Prostějově – indická, evropská a
česká kuchyně. Začátek od září.
Informace a přihlášky tel.: 731
445 474, muni.prija@centrum.cz
NÁRODNÍ DŮM Prostějov
MĚSTSKÉ DIVADLO v Prostějově. Kurátor výstavy: Miroslav
ŠVANCARA - JINDŘICH
ŠTREIT -VÝBĚR Z VÝSTAV.
Reprodukce fotografií 1990 2008
Promenoár Městského divadla v
Prostějově DO28.10. 2009.
Občanské sdružení Šikovné ruce
Víceměřice pořádá ve dnech 11. a
12. září 2009 ve Víceměřicích v
areálu „Bloudník“ akci HUDBA
BÁS SPOJUJE. Začátek akce
dne 11.9. od 13.00 hod. a dne
12.9. od 10.00 hod. Moderátorek

Otevírací doba ICM Prostějov
(Informační centrum pro
mládež Prostějov)
7. září zahájen běžný provoz
ICM. Více informací k otevírací
době najdete na www.icmproste
jov.cz.
Občanské sdružení Pomocná
ruka pořádá
CHARITATIVNÍ SBÍRKU.
Sbírka se koná v pátek 18.9.2009
od 10.00 do 16.00 hod. Kde: ZŠ
Jana Železného na Sídlišti svobody a ZŠ a RG Studentská ul. Sbírá
se: oblečení, hračky, lůžkoviny,
závěsy, utěrky, ručníky, kabelky,
knihy aj. Vše balené v sáčcích a
pytlích. Info na adrese: OS Pomocná ruka, Školní 32, Prostějov.
Tel.: 582 335 251.
ZO ČZS ve Smržicích oznamuje, že od 1.9. do 31.10 provádí v objektu zahrádkářů moštování ovoce. Moštuje se vždy v
úterý od 13.00 do 16.00 hod. a v
sobotu od 8.00 do 11.00 hod. a od
13.00 do 16.00 hod. Informace na
tel.: 736 403 589.

Správná odpověď z č. 34: Na snímku je Fanderlíkova ul. č. 10. Vylosovaným výhercem se stává
Květoslava Ondruchová, Tylova 40, Prostějov. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt
na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 15. září 2009, 15.00 hodin
na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v
pondělí 21. září 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

Kurzy bruslení: čtvrtek
10.9.2009 19.00 - 20.00, sobota
12.9.2009 6.45 - 7.45, neděle
13.9.2009 8.15 - 9.15 hod.
Kroužek KÁMOŠ srdečně zve
všechny děti, které baví soutěžit a
hrát si na: www.kkamos.blog.cz
ZÁPIS nových členů na školní
rok 2009/2010.
Dne 14. září 2009 – Středisko
volného času klub Oáza, Cyrilometodějské gymnázium, Komenského 17, Prostějov – šipky,
stolní fotbal, čajovna, fotbalový
turnaj, deskové hry, počítače…
Dne 1. září se vrátila skupina do
bronzova opálených klientů z
ozdravného pobytu v Chrovatsku, pořádaného Lazariánským
servisem. V krásném prostředí
azurového moře a velmi hřejivého sluníčka načerpali všichni
mnoho nových sil. Většina z nich
se již těší na příští rok.
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Kino Metro 70
Pondělí 7. září:
17.30 Bruno
Americká komedie
20.00 Princezny
Španělské filmové drama
Úterý 8. září:
17.30 Bruno
20.00 Princezny
Středa 9. září:
17.30 Bruno
20.00 Princezny
Čtvrtek 10. září:
17.30 Vzhůru do oblak
Americký animovaný
rodinný film
20.00 Hanebný parchanti
Americký akční- válečný
film
Pátek 11. září:
15.30 Vzhůru do oblak
17.30 Vzhůru do oblak
20.00 Hanebný pancharti
Sobota 12. září:
15.00 Vzhůru do oblak
17.30 Vzhůru do oblak
20.00 Hanebný pancharti
Neděle 13. září:
15.00 Vzhůru do oblak
17.00 Hanebný pancharti
20.00 Hanebný pancharti
Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 11. září:
20.00 Jménem krále
Český historický film
Apollo
13
Apollo
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Pátek 11. září:
20.00 ČÁSTEČNÁ
REMINISCENCE
Sobota 12. září:
21.00 ELECTRIX
Mystic
music
club club
Mystic
music
Pátek 11. září:
Junior DJ´S night
Sobota 12. září:
Discotheque
Simetrix
Simetrix

Přezůvky
do školy
nakoupíte
u nás!

FinlandiaRedBull víkend:
Pátek 11. září:
DJ Doktor
Sobota 12. září:
DJ Mark

Kožené od 395,-

Berani - 21.3.-20.4. Láska se vám bude plést stále do cesty a vy si
s ní nebudete vědět rady. Bude jí totiž tolik, že jí neutečete a možná
vám milující protějšek poleze i na nervy. Zkuste být ale vstřícní.
Býci - 21.4.-21.5. Nebojte se zastat se slabších, v těchto dnech k
tomu budete mít hodně příležitostí. Nemyslete jen na sebe, nikdy
nevíte, kdy se vám pomoc může z druhé strany výhodně vrátit.
Blíženci - 22.5.-21.6. Jste zvyklí procházet životem jako nůž máslem. Ovšem přijdou chvíle, kdy se zadrhnete a najednou budete
zoufale volat o pomoc. Nechceme vás strašit, ale tento okamžik se
blíží.
Raci - 22.6.-22.7. Jste poměrně pověrčiví a tak vás černý kocour
přebíhající silnici může vylekat. Vy se ale nemáte tento týden čeho bát, paní Štěstěna bude stát při vás. Hlavně u důležitých obchodů.
Lvi - 23.7.-23.8. Nakládáte si toho na svá bedra příliš, přitom
spousta lidí okolo na vás jenom nečinně hledí. Rozdělte si práci lépe a neostýchejte se zaúkolovat i jiné osoby. Výsledek bude o to
lepší.
Panny - 24.8.-23.9. Moc velké cíle si pro tento týden neplánujte,
smůla se vám bude lepit na paty. Seďte proto v naprostém klidu a
do ničeho vážného se nepleťte. Hrozí totiž, že budete za hlupáky.
Váhy - 24.9.-23.10. Nebuďte neskromní, klidně se se svými úspěchy pochlubte na veřejnosti. Samozřejmě, budete muset počítat s
obrovskou závistí, ovšem to vás od dalších plánů nesmí odradit.
Štíři - 24.10.-22.11. Libujete si v pohodlí, ovšem z vyhřáté postele
toho moc nezařídíte. Přitom vás v nejbližších dnech čeká spousta
patálií s úřady. Takže honem rychle vylezte z pelechu a makejte!
Střelci - 23.11.-21.12. Mnozí by vám hádali méně let, ovšem čas
nezastavíte. Ovšem i v pokročilém věku rozhodně nebudete trpět
nedostatkem sexu. Navíc dojde i na romantiku, takže se těšte.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Máte rádi pořádek, ten vám ovšem naruší pár nečekaných návštěv. Ty vám zhatí také veškeré plány,
které jste byli rozhodnuti splnit. Bohužel, nasaďte vlídnou tvář a
vydržte to.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Měli byste navštívit vzdálené členy rodiny,
které jste už dlouhá léta neviděli. Možná bude rovněž zapotřebí
urovnat letité spory a to poštou nebo po telefonu rozhodně nepůjde.
Ryby - 20.2.-20.3. Zbytečně se nerozčilujte, ve vzteku z vás nic
kloudného nevypadne. Spíše se zaměřte na toho, kdo se vás neustále snaží vykolejit nebo na vás ušít boudu. Co tak na něj vymyslet past?

7. září 2009
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Péče o tělo je i duševní očistou
Pod názvem CREATIV zahájilo první zářijový den provoz kadeřnické a kosmetické
studio v ulici Komenského 3 v
Prostějově. A hned premiérový
den dostaly návštěvnice studia
dáreček v podobě poradenského dne kadeřníka Jana Hájka,
vlasového odborníka a zástupce firmy Wella a Sebastian.
V příjemném prostředí studia najdou dívky i ženy komplexní služby odbornic z oboru kadeřnictví, kosmetiky, modeláže nehtů,
masáží a také medicinální pedikúru, která je nejšetrnějším ošetřením pomocí přístroje.
„O čistotu a krásu svého těla i
vlasů by měla pečovat každá žena. Ať chceme nebo ne, vizuální
zážitek při setkání je naší první
vizitkou, žen a dívek především.
Lidé si vzájemně podávají ruce a
to je první pocitový kontakt s
člověkem, který podvědomě
vnímáme jako příjemný nebo nepříjemný,“ vysvětlila potřebu
péče o svůj zevnějšek zkušená
majitelka studia CREATIV
Taťána Bartáková.
Při zkrášlování a ošetření používají odbornice studia ty nejkva-

litnější přípravky renomovaných
světových firem - vlasové kosmetiky Wella a Sebastian, výrobky pěstící kosmetiky Germaine
de Capuccini, dekorativní kosmetiky Keenwell, Inglot, Pupa,
prostředky k péči o ruce i nohy
značky Alessandro a Gehwol.
Většina těchto produktů je i v
prodejní nabídce.
"Zákaznicím nabídneme v budoucnu bonusy v podobě pořádání kosmetických či kadeřnických dnů s poradnou o současném nejnovějším trendu v
úpravě nehtů s mnoha podobami zdobení, s novinkami v péči
o pleť i vlasové kosmetice.
Přijedou kluci z televizního po-

řadu Vypadáš skvěle se svými
Proměnami, takže i prostějovské
ženy budou moci posoudit a vyzkoušet něco nového, co jim poradí odborníci na slovo vzatí,"
poodhalila budoucí směr studia
Taťána Bartáková. „ Záleží samozřejmě na každé ženě či dívce, jak dokáže o sebe pečovat, jakou úpravu zvolí podle svého
vlastního vkusu. Já i další specialistky ve studiu přispíváme radou
a kvalifikovanou aplikací zvolených přípravků tak, aby každá
zákaznice odcházela spokojená
se svým vzhledem, odpočinutá
při příjemném zážitku. Hodinka
či dvě při tlumené relaxační
hudbě a terapie příjemných doteků jsou balzámem nejen pro tělo,
ale i duševní očistu. A bude nás
jen těšit, když se k nám zákaznice zase ráda vrátí,“ dodala.
Nově otevřené studio CREATIV
nabízí své služby každý pracovní
den od 7 do 19 hodin, v sobotu
pak podle objednávky.
-in- Kadeřník Jan Hájek radil ženám, jak zlepšit péči o vlasy.
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SPORT V sobotu na Hodonín
Sportovní tipy týdne

Poruba a Šternberk do soutěže nenastoupí
PRAHA - Na zasedání
výkonného výboru ČSLH,
které proběhlo minulou
středu, bylo s definitivní platností rozhodnuto o podobě letošního ročníku 2.hokejové
ligy. I když se aktiv klubů
2.ligy konal již dvakrát, stále
nebylo jisté, že se soutěž odehraje podle usnesení aktivu.
Důvodem byla tentokrát nejistota o nástupu některých
klubů do soutěže a tedy následných komplikací v jejím
průběhu. Výkonný výbor rozhodl o tom, že "Skupina
Východ" bude mít 12 týmů a
bude odehrána čtyřkolově ve
44 kolech základní části.
První aktiv klubů 2.ligy rozdělil
36 klubů, majících licenci na
2.ligu do tří dvanáctičlenných
skupin. Po protestech některých
klubů kvůli zařazení do skupin
se sešel druhý aktiv klubů 2.ligy

a vzal ohled na finanční podmínky v období nynější krize,
klubům vyhověl a jejich rozdělení do skupin i průběh soutěže
reorganizoval. Stále však nebylo
jisté, zda všechny kluby budou
mít dostatek financí, aby letošní
ročník vůbec odehrály. Proto
výkonný výbor všem klubům
nařídil, aby se ke svým účastem
v tomto ročníku jednoznačně vyjádřily nejpozději k 1.9.2009.
Minulou středu, 2.9.2009 po od-

stoupení moravských celků Poruby a Šternberka tak definitivně
rozhodl o podobě tohoto ročníku
2.ligy.
Jak tedy bude letošní ročník vypadat? Skupina východ, ve které
budou hrát i prostějovští Jestřábi,
bude mít nakonec 12 účastníků a
bude se hrát systémem každý s
každým ve čtyřech vzájemných
zápasech doma a venku, dohromady 44 zápasů. Do play off postoupí 8 nejlepších celků, o
postup se bude hrát na 3 vítězná
utkání, počínaje čtvrtfinálovými
souboji. Skupina Západ bude
mít 10 členů, o skupině střed se
rozhodovalo minulý čtvrtek. Z
každé skupiny spadne do krajského přeboru po jednom celku,
který se umístil na posledním
místě po 44 odehraných kolech.
Do kvalifikace o první ligu postoupí vítězové play-off. Klubům s vylosovanými čísly 1 - 5 a

Mladší žáci Sokola I Prostějov mistry republiky

Číslo týdne

6000

Takovou škodu v korunách způsobili zloději
italskému cyklistovi při nedávném
Memoriálu Otmara Malečka

Antukové kurty fotbalového
stadionu v Semilech hostily o
posledním srpnovém víkendu
III. Mistrovství České republiky v nohejbalu dvojic a trojic
mladších
žáků.
Tohoto šampionátu se zúčastnili i nejmladší hráči TJ Sokola
I Prostějov a odjížděli na toto
mistrovství s jistými ambicemi
na medailová umístění. Vždyť
před rokem si z tohoto přeboru
dovezli z Modřic bronzové
medaile z trojic a stříbrné medaile z dvojic. I když někteří již
přešli do kategorie starších
žáků, základ celku zůstal ještě
pohromadě.
V sobotu byly na programu
trojice a za prostějovský celek
nastoupila sestava Jakub Ftačnik, Jan Matkulčík, Jakub
Šlajs a Jiří Jančík. V těžké základní pětičlenné skupině naše
trojice prohrála smolně se
Žďárem a celkem bez překvapení i s favoritem přeboru Avií
Čakovice. Do bojů play-off šel
celek Sokola I ze 3. pozice. Ve
čtvrtfinálovém zápase po prohraném prvním setu s TJ Plzeň-Bílá Hora se ovšem naši
mladí hráči našli a dokázali
přejít do semifinále soutěže.
Zde je čekal jejich přemožitel
ze základní skupiny TJ Avia
Čakovice, v jejichž řadách hrál
letošní mistr ČR starších žáků
a talent českého nohejbalu Jiří
Kalous. Naše trojice se ovšem
nezalekla a po fantastickém
výkonu celého týmu v čele s
vynikajícím ukončovatelem
všech akcí a miláčkem publika
Jakubem Ftačnikem zvítězila
2:0. Ve druhém setu dokázala
dokonce obrátit nepříznivý
stav 2:6 ve svůj prospěch a mohla se radovat z nečekaného
postupu do finále. To se stalo
dramatem, jaké se tento rok v

mládežnických kategoriích nevidí. V bouřlivém prostředí
hrál Sokol I Prostějov proti
překvapení celého přeboru Sokolu Semily a byl to souboj,
jak se patří. Za nerozhodného
stavu 1:1 na sety se hrála
zkrácená hra (od 5:5), Prostějov vedl 8:6, posléze prohrával
8:9. Soupeř však vlastní chybou neproměnil mečbol a stav
byl 9:9. Závěrečný míč zabil
„kladivem“ do boku Jakub
Ftačnik a odstartovaly tak obrovské oslavy celého týmu ze
zisku titulu mistra republiky
pro letošní rok. „Kluci podali
na svůj věk výborný disciplinovaný výkon. Plnili to, co
jsme si řekli, hráli obětavě.
Splnili víc, než jme očekávali.
Chtěli jsme získat na mistrovství medaili, ale titul jsme nečekali,“ dodal trenér Richard
Beneš.
V neděli nastoupilo celkem 14
dvojic k odehrání šampionátu
mladších žáků ve dvojicích.
Sokol I Prostějov zde reprezentovala dvojice Ftačnik,
Matkulčík. Tentokrát naši odehráli svou základní skupinu
podstatně lépe, prohráli ve
výborném zápase pouze s Čakovicemi a do bojů play-off šli
ze 2.místa. V I.kole play-off je
čekali velmi mladí hráči Horažďovic, kteří neměli naději na
postup. Ve čtvrtfinále to byl již
těžší oříšek v podobě velmi
dobrého celku Sokola Stratov,
ale i ten naše dvojice porazila a
vybojovala zasloužený postup
do semifinále soutěže. Bohužel opět neměla prostějovská
dvojice štěstí na los a cestu do
finále jim uzavřel výborný tým
Avia Čakovice. Zápas Prostějova s Čakovicemi se stal nejhezčím zápasem celého dne,
mladí Sokoli své semifinále

prohráli a čekal je boj o bronzové medaile proti týmu Chabařovic. Ve svém posledním
vystoupení Ftačnik s Matkulčíkem hráli nejen na vítězství,
ale i pro pobavení celého publika. Předvedli celou škálu
skvělých technických kousků.
Bronz tak patří právem Prostějovu.
Richard Beneš, trenér Sokola I
Prostějov, zhodnotil výkony
svých svěřenců: „Jsem šťastný, že moji mladí svěřenci dokázali v obou dnech předvést
vše, co mají natrénováno a patřili k absolutní špičce celého
startovního pole. Vždyť Jakub
Ftačnik byl vyhlášen nejlepším hráčem celého mistrovství ČR trojic a pokud by se vyhodnocoval i nejlepší nahrávač, patřil by tam pravděpodobně i Honza Matkulčík.
Po Klaudym, Pacejkovi a dalších dorostencích v našem oddíle roste další skvělá generace
mladých nohejbalistů. Mé poděkování patří v této souvislosti i Olomouckému kraji,
městu Prostějov a všem sponzorům, bez jejichž pomoci bychom podobných výsledků jen
stěží dosáhli.“
Richard Beneš, -topVýsledky Mistrovství
ČR mladších žáků trojic
na prvních 4 místech :
1. TJ Sokol I Prostějov
2. Sokol Semily
3. Avia Čakovice
4. SKP Žďár nad Sázavou
Výsledky Mistrovství ČR
mladších žáků dvojic
na prvních 4 místech :
1. Avia Čakovice
2. Jiskra Aš
3. TJ Sokol I Prostějov
4. Slovan Chabařovice

7 - 11 čísla zůstala, číslo 6 (po
Šternberku) zdědili prostějovští
Jestřábi a číslo 12 (po Porubě)
Technika Blansko. Soutěž začíná
12.9.2009
Systém soutěže by tedy měl vypadat následovně:
1. Základní část - 44 kol, každý s
každým čtyřikrát (2x doma, 2x
venku)
2. Tým, který se po základní
části umístí na posledním 12.

místě sestupuje do Krajského
přeboru
3. Mužstva umístěná na 1. až 8.
místě po základní části hrají
čtvrtfinále play-off na tři vítězná
utkání. První, třetí a případné
páté utkání se hraje na ledě lépe
umístěného družstva po základní
části. Vítězové play-off postupují do kvalifikace o 1. Ligu ČR.
-pez(více hokejového zpravodajství
čtěte na straně 27)

Událost týdne

Mladí prostějovští nohejbalisté v sestavě Jakub Ftačnik, Jan Matkulčík, Jakub
Šlajs a Jiří Jančík brali zlato na Mistrovství ČR v nohejbale trojic.

Výrok týdne
„Určitě se daří, jsem rád, že s těma
dvouma prevítama můžu hrát,“

útočník Jestřábů Z. Novosad adresu svých spoluhráčů
z útoku Lukáše Dubu a Martina Stejskala
po přípravném utkání v Šumperku.

E-MAILOVÁ ADRESA PRO VŠECHNY SPORTOVNÍ PŘÍZNIVCE:

sport@vecernikpv.cz
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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
DB
OV
OV
DB
OV
DB
OV
DB
OV
OV
DB
OV
OV
DB
OV
OV
OV
OV
OV
DB
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV

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

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,Rumunská, Prostějov
1 150 000,Krasická, Prostějov
1 150 000,B. Šmerala, Prostějov 1 150 000,Dolní, Prostějov
1 200 000,Prostějov
1 250 000,V. Špály, Prostějov
1 260 000,Okružní, Prostějov
1 280 000,Tylova, Prostějov
1 440 000,Západní, Prostějov
1 480 000,Jezdecká, Prostějov
1 481 220,A. Slavíčka, 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,centrum, Prostějov
1 650 000,Jezdecká, Prostějov
1 700 250,Vojáčkovo nám., Prostějov2 100 000,Vojáčkovo nám., Prostějov2 290 000,Jezdecká, Prostějov
2 353 410,sídl. E. Beneše, Prostějov 2 460 000,2 540 000,Krasická, Prostějov

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

DOMY – pronájem,
5+1 Nová, Němčice nad Hanou 15 000,5+kk Kováříkova, Prostějov
20 000,Kobeřice
350 000,2+1 Otinoves
380 000,Konice
410 000,2+1 Myslejovice
710 000,2+1 Lešany u Prostějova
740 000,Víceměřice
749 000,Zdětín na Moravě
750 000,Výšovice
780 000,1+1 Přemyslovice
950 000,Nezamyslice nad Hanou 1 340 000,Vřesovice u Prostějova 1 500 000,Raková u Konice
1 600 000,2+1,1+1, Výšovice
1 640 000,2-5+1 Ohrozim
1 800 000,3+1 Zdětín na Moravě
2 150 000,4+1 Brodek u Prostějova
2 430 900,2*2+1, Lidická, Prostějov
2 650 000,4+kk Olšany u Prostějova
2 770 000,Winklerova, Prostějov 3 320 000,4+kk Olomoucká, Prostějov 3 750 000,2*3+1 Krasická, Prostějov
3 995 000,5+1+garáž, Kralice na Hané
4 300 000,6+kk Kováříkova, Prostějov 8 200 000,2+1+1 Smržice
10 608 000,-

Tel.:732 936 734
Tel.:731 704 904
Tel.:732 231 126
Tel.:731 704 904
Tel.:732 231 126
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 948 955
Tel.:605 948 955
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:605 070 842
Tel.:605 070 842
Tel.:732 231 126
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.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 948 955

BYTY- PRONÁJEM

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

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

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

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

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

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

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

Prodej nového RD 5+1 v obci Mostkovice.
Podlah. vytápění, krb, nábytek a vest. skříně
na míru, balkon, garáž, dílna, posezení s venk.
krbem, bazén, samozavlaž. systém na zahradě,
alarm atd.Pozemek 1000m2. Doporučujeme!
Cena: 8 000 000Kč
POZOR SLEVA: 7 000 000Kč !!!
Pronájem reklamní plochy 5m x 1,8m na ul.
Partyzánská, PV,
Cena: 500Kč/měsíc

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

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

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

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

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

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

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

Mořice,okr.Prostějov
Rodinnýdům3+1ihnedkbydlení,smožnostírozšíření
do podkroví. El., plyn. ÚT, vodovod. 2 vjezdy na pozemek.Vzdálenost2kmoddálnice.
Zast.plocha342m2,zahrada1375m2
Cena:Kč1.499.000,-

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

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

reals@volny.cz
VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.

POZEMKY
Prodej st.pozemku 268 m2 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
Pro solventního klienta poptáváme
ornou půdu. Nabídněte k prodeji!

www.reality-prostejov.com

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

Mostkovice,okr.Prostějov
Prodej rodinného sídla vel. 6+1 (obyt. plocha 240 m2),
dvojgaráž, terasa, zastřešený bazén, okrasná zahrada s
jezírkem, altánem a posezením s krbem. Zast. plocha
821m2,zahrada567m2.
Cena:Kč9.900.000,-

SLEVA!

Prostějovičky, prodej stavebního
pozemku ve středu obce u kapličky,
výměra 3066 m3, plyn, studna, elektřina.
Cena : 590 000,-- Kč
Prostějov - Krasice, pozemky na
stavbu RD, rozměry od 700 m2 do
900 m2, sítě na pozemcích, zahájení
stavby r. 2010.
Cena od 1 700,-- do 1 900,-- Kč/m2
Ivaň RD 5 + 1, dům z roku 1990, 2
koupelny, topení plyn a tuhá paliva,
zahrada, vjezd, garáž.
Cena 2 700 000,-- Kč
Kladky RD 4 + 1, řadový, koncový,
sedlová střecha, po komletní opravě,
zahrádka.
Cena 1 350 000,-Konice - Nová Dědina, velmi pěkný
uzavřený menší rodinný statek, solidní technický stav, pozemek
3 140 m2, na bydlení i rekreaci.
Cena 980 000,-- Kč
Seloutky, novostavba 6 + 1, garáž,
pozemek 1 400 m2, ihned volný.
Cena 3 600 000,-- Kč
Plumlov, pronájem nebytových
ploch na kadeřnictví, kosmetiku, kancelář apod.v celkově rekonstruované
budově na náměstí, 40 m2.
Cena 4000,--+ inkaso.
Prostějov, Kostelecká ulice, prodej
obchodní budovy, sklady, obchody,
byt, vjezd, parkování, pozemek 1 350
m2.
Cena v RK
Prodej bytu 1 + 1 Krasická ulice,
lodžie, OV, perfektní stav.
Cena 980 000,-- Kč

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 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 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

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

POZEMKY – pronájem, prodej – PROSTĚJOVSKO:

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

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

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

KOMERCE – pronájem – PROSTĚJOVSKO:

KOMERCE – prodej – PROSTĚJOVSKO:

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

REAL
SPEKTRUM

realityarea@volny.cz

prodej proSTĚJOVSKO
RD
RD
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-Čechovice
V sobotu 19. 9. a 3. 10 od 9 do 13 hod. – DEN
OTEVŘENÝCHDVEŘÍ!
Prodej nového rodinného domu 4+kk, obytná plocha
100 m2. Zahrada za domem 70 m2, před domem 40
m2sparkovacímmístem.
Cena:Kč2.990.000,-

Prostějov,Budovcovaul.
Pronájem skladovacího vytápěného objektu s rampou,
výtahem,celk.plocha770m2.Příjezdkamiony.
Cena:Kč530,-/m2/rok

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
Kč2.000,-/měsíc+inkaso
2+1,Wolkerovaul.
Kč4.500,-/měsíc+inkaso
2+1,ul.Šárka
Kč5.500,-/měsíc+inkaso
3+kk,Rejskovaul.
Kč7.500,-/měsíc+inkaso
3+1,Miličovaul.
Kč8.500,-/měsícvč.inkasa
3+1,Moravskául.
Kč9.000,-/měsícvč.inkasa
3+1,Dvořákovaul.
Kč9.500,-/měsícvč.inkasa
3+1,Brněnskául.
Kč7.000,-+inkaso

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

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

BYTY - PRODEJ
 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
 1+kk–sídl.E.Beneše:os.vlast./panel.,1.p./ze7,
plast.okna,noválodžie,vrekonstr.domě,poprodeji
volný.RSP119
Výraznésníženíceny:790000Kč
 1+kk – Západní: os. vlast./cihl., zvýš.přízemí/z
5,téměřnovýbytsplast.okny,velkoukoupelnous
vanouavest.skříněmivpředsíni.Nízkéměsíčnínáklady,klidnébydlenívatraktivnílokalitě.RSP239
Původně1060000Kč,nynídalšísleva
–NOVÁCENA:960000Kč
 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 – Šárka: družst./panel., 4.p./ze 4, byt v rekonstr.doměsplast.okny,orientacevýchod–sever,
ihnedvolný. RSP339
Cena:1100000Kč
 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
 2,5+1 – Sídl. svobody: družst./panel., 1.p./ze 4,
prostornýbytsalkovnou,novoulodžiíaplast.okny
vrevitalizovanémdomě. RSP299
Cena:1150000Kč
 2+1-B.Šmerala:družst./panel.,7.p./ze7,výtah,
v rekonstr. domě – plast. okna, zateplená fasáda. V
bytěšatnaavest.skříně.RSP89
Cena:1150000Kč
 2+1 - Brněnská: panel./os. vlast., 63 m2, zvýš.
přízemí/ze 4, plast. okna, v rekonstr. domě, ihned
volný.RSP428
Cena:1390000Kč
 3+1 – Klenovice na Hané: os. vlast./cihl.,
1.patro, po rekonstrukci – nová kuch. linka, dlažby,
plast.okna…;velkáterasa.RSP199
SLEVA200000Kč
–NOVÁCENA:1300000Kč
 3+1 - Šmeralova: družst./panel., byt asi rok po
kompletrekonstrukcivč.zděnéhobyt.jádra–nová
kuch. linka, koupelna, podlahy, dveře…; v bytě
šatna, plast. okna se žaluziemi, nová lodžie, v revitalizovanémdomě.RSP129 Cena:1800000Kč

PRONÁJEM
1+1 – Sádky: cihl. byt v přízemí, vl. topení, ihned
volný
Cena:5500Kčvč.ink
1+1 – sídl. E. Beneše: nezařízený byt, s plast. okny,ihnedvolný
Cena:5800Kčvč.ink
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

7. září 2009

V druhé přípravě s Němci Orli znovu zvítězili
2. přípravný zápas
BK Prostějov - BG Karlsruhe
68:59
Čtvrtiny: 21:14, 13:17, 12:17,
22:11
Trestné hody: 9/14: 12/23
Střelba za 2 body: 19/36:16/39
Trojky: 7/16:5/24 5 chyb:
40. Slezas
Diváků: 260
Sestava a body Prostějova
Slezas, Veikalas 14, Zlámal,
Prášil 6, Krakovič 2, Lawrence
11, Hyzy 3, Chán 16, Leško 7,
Kresta 2, Dokoupil 7
Po necelých čtyřiceti osmi hodinách se prostějovští basketbalisté setkali v druhém přípravném zápase s německým
klubem BG Karlsruhe. I přes
brzký začátek druhého utkání
(začalo se už v 15 hodin z důvodu odjezdu německého celku
zpět domů) si na tribuny našlo
cestu opět dost diváků.
Po nedělním vítězství zahájili
Orli zápas základní sestavou ve
složení Lawrence, Slezas,
Chán, Leško a Dokoupil. Vstup
do utkání jim vyšel velmi dobře, v obraně si zodpovědně
předávali hráče, v útoku se dokázali prosadit z pod koše a výsledkem tak bylo desetibodové
vedení 15:5. Ve druhé polovině
první desetiminutovky i přes
dobrou obranu však začali
sbírat za fauly osobní chyby, jejichž počet se zastavil až na ne-

HODNOCENÍ TRENÉRŮ:
Ivan Vojtko (BG Karlsruhe): Určitě to byl z naší strany povedenější zápas než ten předchozí.
V obraně jsme si už lépe předávali hráče, konečných 68 bodů se
mi nejeví špatně. Prostějov má více hráčů do rotace, což vidím
pro nás zatím jako základní problém, utkání nemůžeme hrát v 7
lidech. Musíme do začátku sezony ještě alespon 2 kvalitní sehnat.
Peter Bálint (BK Prostějov): Po patnácti minutách po povedeném začátku jsem stáhl některé hráče a dostali příležitost všichni hráči. Mužstvo ztratilo herní rytmus a zápas se srovnal a rozhodla až čtvrtá čtvrtina. Takto prohospodařit slibný náskok by se
nám ale nemělo stávat. Za výkon v dnešním zápase nemohu pochválit vůbec nikoho.
-pez-

BASKETBAL
poloviny otevřený.
Druhý poločas nezačal z domácí strany příliš štastně, dvakrát ztratili míč a bodový účet třetí desetiminutovky otevřel za
hosty kdo jiný než Roessler úspěšným pokusem za dva body.
Po další ztrátě míče se trojkou
trefil hostující Grimaldi a německý celek vedl 36:34. Na to
stačil rychle odpovědět trojkou
Dokoupil, ale hosté se z následujích třech střel nemýlili, z toho dvakrát za tři body. V následujících dvou minutách se žádný z týmů bodově neprosadil, až
domácí v závěru po oddechovém čase hostujícího trenéra

Druhé přípravné utkání s německým Karlsruhe už nemělo tak jednoznačný průběh jako to první, přesto ho Orli po zlepšení v poslední čtvrtině dotáhli k
vítězství 68:59. Při střelbě zachycena letní posila BK litevský basketbalista Slezas.
zvyklém čísle devět. Hosté nabídnuté trestné hody proměnili
s vysokou úspěšností a upravili
tak nakonec skore první čtvrtiny na 21:14.
V úvodu druhé čtvrtiny pokračovali prostějovští hráči v dobré
obraně a hostům dovolili za čtyři minuty pouhý jeden koš.
Trenér Bálint trochu zamíchal
sestavou, poslal na hřiště nové
hráče a náskok domácích 31:19
se rychle začal ztenčovat. Hosty držel ve hře tak jako v prvním
utkání bývalý německý reprezentant Roessler, který stihl do
poločasu druhého utkání zaznamenat 14 bodů. V rozmezí mezi 15. až 20. minutou se hostům
podařila bodová série 12:2 a tak
se šlo do kabin za celkem vyrovnaného stavu 34:31 pro domácí a zápas zůstal do druhé

Vojtka a tak po třiceti odehraných minutách se mohli hosté
těšit z vedení 46:48. Za zmínku
stojí, že Prostějov prvních sedm

minut po příchodu z kabin prohrál poměrem 7:17, až v závěru
domácí sérií 5:0 zásluhou trojky
Veikalase šli do posledních deseti minut s dvoubodovým mankem, také díky tomu, že si hosté
v posledních třech minutách třetí čtvrtiny nepřipsali ani bod.
Poslední desetiminutovku otevřel bodově domácí Lawrence
po samostatném průniku pod
koš a vyrovnal. Hosty ještě jednou poslal v utkání do vedení
Roessler, ale pak se několikrát
prosadil domácí Veikalas a od
stavu 52:53 následovala série
Orlů 9:0 až na 61:53. Trenér
hostů si poté vzal oddechový
čas. Po něm Karlsruhe neproměnilo ani jeden z trestných
hodů a na druhé straně Lawrence za dva body zvýšil na dvouciferný rozdíl. Tak jako Orlům
nevyšla bodově třetí čtvrtina, to
samé se „zadařilo“ i německému týmu, nebot pětiminutové
čekání na bod uzavřel až hostující Black. Domácí si však už i
přes snahu Němců náskok zkušeně hlídali i přes šestibodovou
sérii na 63:59. V poslední minutě se vyfauloval domácí Slezas, půl minuty před koncem
však definitivně pohřbil naděje
hostů Prášil. Dostal přesnou
přihrávku z pod koše od Lawrence, který si doskočil vlastní
střelu a z perimetru zvýšil na
rozdíl sedmi bodů. Roessler se
pokusil tříbodovou střelou ještě
utkání zdramatizovat, ale svých
21 bodů z utkání už si nevylepšil. Chán ještě v samotném
závěru neproměnil ani jeden z
trestných hodů a tak konečný
výsledek zněl 68:59 pro Orly,
kteří tak uspěli i druhém
vzájemném utkání, i když ne
tak jednoznačně jako v tom nedělním.

Litevec Veikalas ukázal divákům i trenérovi v přípravných zápasech s Karlsruhe, že by měl patřit k oporám týmu v nadcházející sezoně Mattoni
NBL.

Dvojzápas se Slovenskem smírně
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Orli vyhráli turnaj na Slovensku
Prostějovští Orli vyrazili v
pátek na Slovensko vstříc třem
přípravným zápasům. První
duel odehráli ještě téhož dne
proti Spišské Nové Vsi a připsali si vítězství poměrem
79:67. V sobotu nastoupili proti maďarskému nováčkovi v
nejvyšší soutěži Wamsler SE
Salgotarjan. Do zápasu vstou-

pili svěřenci trenéra Bálinta s
daleko lepší obranou než v
pátek a velice rychle získali několikabodové vedení. Maďarský celek toto utkání poměrně
rychle vzdal a není se tedy čemu divit, že jsme zvítězili rozdílem
padesáti
bodů
104:54.Prostějovský celek nastoupil v neděli dopoledne k

poslednímu, třetímu utkání, ve
kterém se mělo rozhodnout o
vítězi letošního Memoriálu
Vladimíra Jasenčáka. Naším
soupeřem byl polský celek
PGE Turow Zgorzelec, který se
celého víkendového turnaje
zúčastnil bez pěti hlavních
hráčů, kteří jsou v polské reprezentaci. Naši borci stejně jako v

sobotním utkání zahájili dnešní
zápas velice dobrým výkonem
v obraně a dostali se tak
poměrně rychle do vedení.
Díky kvalitní obraně a navíc
kolektivnímu útoku jsme se tak
nakonec radovali z třetího vítězství poměrem 75:69 a letošní
ročník spišského memoriálu
jsme vyhráli.

Plumlovskou přehradu rozvlnily dračí lodě
Závody dračích na Plumlovské přehradě o první zářijové
sobotě měly nostalgickou
příchuť - loučení s létem, loučení s vodními hrátkami před
plánovanou
rekonstrukcí
vodní nádrže. Zájem byl opět
obrovský. K závodu se přihlásilo sedmadvacet posádek, z
toho tři čistě ženské.
Závody dragonů na 200 metrů
O pohár Plumlovské přehrady
měl opět v režii Zdeněk Janeček. Hladinu brázdily čtyři lodě
s dračími mordami, a protože se
přihlásil velký počet týmů,
závody se jely ve zkráceném režimu - rozjížďky, opravné jízdy,
čtvrtfinále, semifinále a finále.
Pevné pořadí se počítalo pouze
finalistům, tedy čtyřem lodím.

Ostatní se umístili podle odjetých jízd a časů ve skupinách.
"Jsou tady týmy z Brna a pak z
nejbližšího okolí - z Přerova,
Kojetína, Olšan, ale také dvě
družstva z prostějovského Reálného gymnázia a tým z Gymnázia JW. A nejrafinovanějšími
názvy? Dračice z radnice, Arazimovci, Růžoví panteři, Fanfán Tulipán, Barvičky, Dravé sinice, no pestrý výběr," nahlížel
se smíchem do startovní listiny
moderátor a DJ Petr Zakopal.
Záštitu nad grandiózní akcí na
obou březích Plumlovské přehrady převzali poslanci Radim
Fiala a Ivan Langer. Oba sportovně založení chlapáci se také
chopili pádel a Ivan Langer paličky. Pro vítězné lodě Akord a

Moderátor a DJ Petr Zakopal už k dračím lodím neodmyslitelně patří. Jeho hlas se rozléhal i nad vodní hladinou v Račicích,
kde se poslední srpnovou sobotu jelo mistrovství světa dragonů.

Výsledky závodu dračích lodí O pohár Plumlovské přehrady 2009 :
ženy :

1. Dalmatin's Team, 2. Dračice z radnice, 3. Barvičky

smíšené : 1. Akord, 2. Fanfán Tulipán, 3. Dračí sedmá rota,
4. Blackwater
Dalmatin's Team měl i speciální
cenu - vstupenky na koncert Lucie Bíle v Olomouci.
Den Plumlovské přehrady nebyl jen o závodech dračích lodí
a o sportu. Celý den probíhal na
obou březích vodní nádrže - na
pláži U Lázničků i na pláži U
Vrbiček - kulturní program složený z vystoupení kapel. Také
děti si přišly na své při soutěžích, jízdách na koni, nebo při
předváděčkách hasičů z Plum-

lova. Ti si také mákli při "zachraňování" týmu Vrahovická
sací jednotka. Jediná loď, která
se udělala.
"Podle posledních informací
bude Plumlovská přehrada v
příštím roce bez vody, zůstane
jen bahno. Ale jakmile se staré
nánosy vyčistí a přehrada bude
zase plná čisté vody, určitě se
sem s dračími loděmi vrátíme,"
ujistil dračí expert Zdeněk Janeček.
-jp-

Nejlepší bubenice závodů - obě vítězné lodě pádlovaly v
jejím tempu. Členka Dalmatin's Teamu z Přerova dovedla k vavřínům
svůj dívčí tým a za dračí bubínek usedla i ve vítězném finále s týmem Akord
z Kojetína. Kdopak by řekl do něžné blondýnky, že je zkušenou dračicí?

Vítězný tým Akord z Kojetína. "Jsme amatéři, dračí lodě nám učarovaly, odjeli jsme už plný počet závodů Grand Prix. Dnešní vítězství je první, ale věřím,
že zdaleka ne poslední. Občas si zatrénujeme a na výkonu je to vidět," prozradil kapitán týmu Miroslav Polách. Dá se říct, že rodina Poláchů je jádrem týmu z dvacítky pádlařů je jich polovina - zbytek tvoří přátelé, kamarádi.

V přáteláku v Brně vítězně

Příprava volejbalistek na nadcházející sezonu je v plném proudu, i když neprobíhá s plným počtem hráček pohromadě. Z důvodů
reprezentačních povinnností nebyl
u týmu přítomen trenér Miroslav
Čada, který kromě prostějovských
volejbalistek sedí také na lavičce
slovenské reprezentace. Právě proti ní si to naše volejbalistky rozdaly
ve dvou modelových utkáních ve
slovenských Bojnicích. Trenér Miroslav Čada při těchto dvou přípravných utkáních se nacházel ve
zvláštní pozici, nebot seděl na dvou
lavičkách současně. V současnosti
totiž vede obě tato družstva, jež se
mezi sebou přátelsky střetla. Nakonec se oba týmy rozešly smírně,
když Slovenky vyhrály první utkání 3:2, druhý zápas vyšel lépe
prostějovským děvčatům, které
vyhrály ve třech setech. „Jednalo
se oboustranně o první zápasy po
dlouhé době, přesto měly dobrou
úroveň. Nové cizinky ještě potřebují čas k adaptaci. Největší oporou ze sestavy Töröková, Spalová,
Kučerová, Ljakuninová, Tomašeková, Da Silvaová se jednoznačně
stala Milada Spalová na bloku,“

shrnul krátce první společné zípasy
týmu trenér Čada.
Po dvojutkání se slovenskou reprezentací v Bojnicích sehrály volejbalistky VK Prostějov další přípravné utkání, ke kterému si zajely
za soupeřkami z posledního extraligového finále Královopolskou
Brno. V tomto přípravném utkání
porazily domácí volejbalistky
poměrem 3:1 (22, -23, 15, 20).
„Byl to klasický tréninkový zápas.
Oproti minulé sezoně dost omlazený soupeř hodně bojoval a hrál s
maximálním rizikem, velká chuť
do hry nescházela ani na naší straně.
Vše vyústilo ve střetnutí solidní
úrovně, v němž ale samozřejmě ne-

chyběly ani četné chyby,“ okomentoval přátelský mač finalistů uplynulého ročníku extraligy asistent
trenéra VK Ľubomír Petráš.
Kde se nachází v současnosti zbytek kádru VK Prostějov? Soaresová absolvuje s kolektivem Slovenska přípravné duely ve Francii, Tomanová je součástí reprezentačního celku ČR, Suschkeová ladí
formu s německým nároďákem,
před měsícem operovaná Bramborová strávila týden v Prostějově
kondičním tréninkem a čerstvě
operovaná Biksadská je teprve na
začátku rekonvalescence. „Soňa
Nováková pak má ještě dva turnaje v beachvolejbalu, až teprve po
nich se naplno zapojí do přípravy s
námi. V tomto týdnu trénovala s
mančaftem jednou,“ upřesnil na
webových stránkách klubu asistent
trenéra Ľubomír Petráš, který celou družinu v nepřítomnosti trenéra Čady vede.
Další přátelský souboj čeká ženy
VK Prostějov ve středu 9. září doma proti SK UP Olomouc. „V pondělí ještě zavolám trenérovi soupeře Jirkovi Teplému a domluvíme se
na přesném čase.“
-pez-

Ivan Langer pohotově zalepil díru v Modrém týmu. Shrnul
mikinu přes hlavu, zul boty a osobní cennosti svěřil důvěru vzbuzujícím
usměvavým dámám poblíž. Ani jeho vypracované svaly však modrým
nepomohly proklouznout do další jízdy, a tak se raději chopil paličky a na dračí
kůži udával tempo dívčímu týmu Barviček.

"Ráno jsem dostala smsku - přijeď na přehradu, jsi nominovaná do týmu.
Překvapení! Pádlo jsem nedržela nikdy v ruce, ale zkusit se má přece
všechno, ne?" smála se Ivana Hemerková. Jako bývalá gymnastka se ke své nové
roli také postavila - zodpovědně, poctivě a s plným nasazením. "Po třech jízdách
sice ruce pořádně bolely, ale sportovní zážitek byl úžasný," neskrývala nadšení.

Úsměv se Radimu Fialovi neztratil z tváře ani po vyřazení
Modrého týmu ze soutěže. "Myslím, že není až tak důležité, na
kterém místě jsme se umístili. Hlavní je, že jsme byli sehraný tým, který
pádloval stejným směrem a měl jasný cíl," nenechal si zkazit dobrou náladu.

7. září 2009
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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

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

Byt 1+1, Tylova, PV Tel.: 777 231 606
Byt v osobním vlastnictví, původní stav,
dům po rekonstrukci. 34 m2, lodžie. Cena
včetně právních služeb a provize.
Cena : 650.000,- Kč

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:

REZERVACE

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

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

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

CHATA – PRODEJ

Pronájem 2+1 Francouzská, PV Tel. : 777 851 606
Pronájem bytu 2+1, osobní vl., II. patro, výměra 44 m2. Po rekonstrukci, velmi pěkný.
Cena : 6.800,- Kč/měs. vč. ink.

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

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

BYTY PRONÁJEM:
1+1, n/c, Divišova, PV
2+1, n/c, Moravská, PV
2+1, n/c, Šárka, PV
3+1 Západní, PV

7.000,- Kč/měs.vč.ink.
7.500,- Kč/měs.vč.ink.
7.000,- Kč/měs.vč.ink.
9.500,- 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!1.800.000Kč
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
Přemyslovice-prodejsamostatně stojícího vesnického
domu o dvou nadzemních
podlažích o velikosti 3+1. Na
dům navazuje výměnek, vytápění lokální na zemní
plyn, voda ze studny, vodovodní řád před domem,
suché WC. Celková výměra pozemku je 275 m2.
Cena:460.000,-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!kjednánívRK
Prodej bytu - Prostějov, J.
Zrzavého, OV, 3+1, 1. NP, 75
m2,panel,lodžie,důmpocelkovérekonstrukci,zateplenáfasáda,
plastováokna,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
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
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:
Prodej samost. stoj.
trojgaráže na vlast.
pozemku, výměra 156
m2, oplocený, v obci
Držovice. Veškeré IS se
nachází před pozemkem. Objekt je možno využít pro
garážování, skladování a po úpravách i pro drobnou
výrobu ( dílna ap.).
Cena: 500.000,- Kč

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:
Pronájem bytu 1+kk C.Boudy, OV/cihla, zařízený
6 100,- Kč/měs
Byt 1+1 S.Svobody, OV, 34 m2 . Cena vč. ink. 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



   
    
  

Po - Čt: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

www.kk-reality.com

Pá: 9.00 - 12.00

Byty prodej Prostějov:
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)
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

   

  
 

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

zahrada
400 mě.  
Cena 1.660 tis. Kč








RODINNé DOMY, CHATY

       
*
NOViNKA
* RD u centra města Prostějova. V
   
       
přízemí vlevo byt 1+1, vpravo byt 3+1 a v patře se nachází
 
Nezamyslice,
1+1 + obytné podkroví,

 RD
 cihloví, čásbyt 4+1. Dům i byty prochází
postupnou rekontečně podsklepený, plynové topení WAV, voda obecní,


dvorek.
    
strukcí. Na
prostorné půdě je možné
vybudovat
podCena 530 tis. Kč
 

krovníbyt.
Dům je z 80% podsklepen.
Přízemní byty       
 
  
je možné využít i ke komerčním účelům.
Zajímavá
 
      
investice!
Cena6.000.000Kč.


    
* NOViNKA
RD
5+1 v Žárovicích. Dům je udr 
  *


– RD

rozšíření
o 2 místnosti),
Konice
3+1 (možnost
žovaný,
nové
vnitřní
omítky,
podlahy,
plynové
ÚT
(k
   
samostatně
obecní, el. 220/380 V, topení


stojící,
voda

dispozici je i kotel na TP) a rozvody
vody. V
domě je
plynové
WAV,
předzahrádka
a
menší
zahrada se stodo
 
pětpokojů,kuchyňsjídelnou,velkákrytáveranda,koulou.

◘ 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 domu 3+1 v nádherném
prostředí pod Plumlovským zámkem.
Zast pl. 124,zahrada 180.
Cena 1 020 000Kč
◘ Prodej RD 3+1 v Brodku u Konice,
po celkové rekonstrukci,terasa, zahrada,
vjezd.
Cena 1 670 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 cihlového bytu 2+1 v osobním
vlastnictví o výměře 54m2. Pěkné, klidné
místo nedaleko centra. Možno dokoupit
půdní prostor nad bytem.
Cena 1 120 000Kč
◘ Prodej cihlového bytu 3+1 v osobním
vlastnictví o výměře 69m2,balkon,plovocí
podlahy, pěkný udržovaný byt.
Cena1499000K
č
◘ Prodej bytu 2+1 o výměře 49m2 v
osobním vlastnictví, balkon,2.patro,výtah.
Zajímavá cena 890 000Kč
◘ 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
1+kk E. Beneše Po rekonstrukci 890.000Kč
T:723 335 940
Nový 1+kk Krasická OV. Kolaudace 2006. Nulové
opotřebení. Balkon, sklep. 39m2. Cena 1.139.000Kč
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 980.000Kč
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 889.000Kč
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+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
1.450.000Kč
T:739 322 895
3+1 S. Svobody OV Dům po revit. Nové jádro a koupelna, lodžie, plast. Okna, žaluzie. Cena 1.045.000Kč
Výrazná sleva!
T:739 322 895
3+1 Žeranovská OV, cihla 75m2+lodžie, sklep.
Cena 1.599.000 Kč + možnost garáže za 120.000Kč
T:739 322 895
3+1 Slavíčka Po rek. Cena 1.590.000Kč T:723 335 940
3+1 PV u centra, 72m2, cihla, nová koupelna,
1.640.000Kč
T:723 335 940
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 1.750.000Kč
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
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 350.000Kč 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 1.050.000Kč 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 1.090.000Kč
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 5+1 Klenovice Cena 1.650.000Kč 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 3+1 Plumlov Po celkové rek. Cena 1.645.000Kč
T:739 322 895
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 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
Nový RD 5+1 Pv zahrada 1.000m2, garáž T:723 335 940
Luxusní RD 5+kk Česká 2x garáž + 3x kancelář Po kompletní rekonstrukci. Cena 7.290.000Kč
T:732 285 189
POZEMKY
St. poz. Prostějovičky 1000m2
590.000Kč
T:723 335 940
St. Poz. Služín 473m2 a 866m2 360Kč/m2
T:732 285 189
St. Poz. Určice 1400m2 sítě v dosahu Cena 550Kč/m2
T:723 335 940
St. poz. Bedihošť 730 m2 IS u pozemku. Cena 780 Kč/
m2.
T:732 285 189
PRONÁJMY
Nový 1+1 Krasická Nájem 5.000Kč + 1.500Kč ink.
T:739 322 895
1+1 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
2+kk Hvězda podkrovní, 75m2,Nájem 6.000Kč +ink.
T:723 335 940
2+kk Daliborka podkrovní 80m2 Nájem 6.000Kč
+ink.
T:723 335 940
2+kk Ječmínkova podkrovní, 55m2 Nájem 6.000Kč
+ink
T:723 335 940
2+kk Šárka Cihla 48m2 Nájem vč. ink. 7.000Kč.
T:739 322 895
2+1 Budovcova Cihla, po rekonstrukci, balkon, sklep.
Nájem 4.900Kč + 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. 6.900Kč +1.000Kč za garáž.
T:739 322 895
3+1 M. Pujmanové cihla, po rek., 80m2.Nájem vč. ink.
8.300Kč
T:739 322 895
3+1 Západní Panel, udržovaný. Nájem vč. ink.
9.000Kč
T:739 322 895
3+1 Belgická
70m2 Nájem vč. ink. 9.000Kč
T:739 322 895
3+1 Krasická v RD, výborný stav, zahrada, garáž.
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
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Poděbradovo náměstí
11-12      
(budova Komerční banky,
III. patro)

    
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176

 
e-mail: redomino@seznam.cz 
Tištín RD 5+1, cihlový, částečně podsklepený, po re   


www.reality-domino.cz
konstrukci,
topení plynové
ÚT, vlastní
studna, dvorek,

Cena 450 tis. Kč

pelna a WC. Je možné vybudovat obytné podkroví.
Zastavěná plocha 755m2 a zahrada 3452m2. Klidná
lokalita, potok, les - IDEÁLNÍ PRO CHOVATELE
KONÍ!!
Cena2.450.000Kč.
Dřevnovice RD 2+1 a 2+0, po rekonstrukci, plast.
* RD 2+1 ve Vícově, cihlový, udržovaný, nová
Okna, voda obecní, topení ÚT na tuhá paliva, garáž,
eurookna a plynový kotel. V přízemí jsou 2 pokoje,
zahrádka.
Cena 1.175 tis. Kč.
kuchyň, koupelna, WC a vstupní hala. V patře je 1
pokoj a terasa 15m2. Sklep 16m2,
kotelna,
prádel
na a špajz, zděná garáž. Zastavěná plocha 370m2,
      
zahrada výměra 1050m2. Klidná lokalita na okraji

  
  
obce
u lesa.
Cena
1.980.000Kč.
Prodej RD 1+1 v Přemyslovicích, vhodný i jako

 

 stojící,


chalupa,
samostatně
pozemek
443 m2, stodola,
* RD 6+1 v Plumlově, dvougenerační,
cihlový,
plastová
 okna,

vjezd na 
zahradu.  
Cena k 
jednání 295 tis. Kč
vody

 
nová střecha, rozvody
a plynu,
 


Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice, Čechovice,
dva sklepy, dvojgaráž, veškeré IS,
obytná plocha

Alojzov a Mostkovice.
 150m2,


pozemek
1100m2. Klidná lokalita s naprostým soukromím !!
Cena 2.980.000Kč.
Tel.:728 166 255
BYTY

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

Pracovní doba:

POZEMKY
St.pozemekSlatinice-Lípy,vel.1010m2,důmsč.p.astodola
Ostatní:
ve špatném technickém stavu, veškeré ing.sítě. 1 050 000,- Kč
Prostějov pronájem nebytových prostor v seSt. pozemek Držovice, vel. 3389 m2, plyn na poz., ostat.
verní okrajové části města, přízemní zděný obIS v dosahu.
900,- Kč/m2
jekt - 200m2, vjezd, topení plynové, el. 220/380V
(příkon 63A), voda, odstavná plocha před budoKOMERČNí NEMOViTOSTi
vou cca 30m2, volné od 1.10. 09, vhodné jako
Prodej/ pronájem Školní - třípodlažní komerční nemovivýrobní prostory nebo sklad.
tost umístěná v obchodní zóně centra města, 1.NP obchod,
Cena: 8.500,-Kč/měsíc + energie
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
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Byt 3+1, Dr., panel, po rekonstrukci, Němčice

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


VYKOUPíME VÁŠ BYT NEBO DŮM


V
PLATBA
HOTOVOSTi 


 
    
   

Výstavba energeticky úsporných domů–VilaPark Brodek
u Prostějova, projekt výstavby zahrnuje 53 nízkoenergetických
řadovýchisamostatněstojícíchrodinnýchdomůosmitypůvatraktivnílokalitě..VíceinformacívrealitníkancelářiVAŠEREALITY.
Doporučujeme!
Ceny od: 2.495.000,-Kč
Prodej RD 2,5+1, Slatinice, po kompletní rekonstrukci, doporučujeme.
Cena: 2.160.000,- Kč
Prodej Chaty 2+kk, Protivanov, okrasná zahrada 547 m2, vl.
studna, el., wc, parkování. Krásné prostředí. Cena: 530.000,- Kč
Byt2+1,OV,60m2,cihla,PV–Resslova Cena:1.190.000,-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
Byt3+1,OV,72m2,cihla,PV–J.B.Pecky Cena:1.640.000,-Kč

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

Mobil: 777 619 939

Nové byty Prostějov - Drozdovice, různé
výměry, dispozice 2+kk až 3+kk, vlastní dvůr,
posezení, parkování.

Byty pronájem

1+kk PV E.Beneše, zařízen
5.900 Kč/m vč. en
1+1 PV Tylova, část. zařízen 6.400 Kč/m vč. en
2+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 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
Garáž Vrahovice,
cena 145tis 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

1+1 PV Sídl. Svobody, zařízen, 5600 Kč/m+en
2+1 PV Fugnerova,
7000 Kč/m+en
3+1 PV Sídl. Svobody, zařízen 7.300 Kč/m+en.
3+1 PV, novostavba, 2koupelny.
3+1 PV Spitznerova,
6500 Kč/m+en

Byty prodej

1+1 OV, PV Sídl. Svobody
750tis Kč
1+kk OV, PV E.Beneše
730tis Kč
1+kk OV, PV M.Pujmanové
630tis 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 OV, PV Spitznerova, cihla
1.650tis Kč
3+1 DV, PV Mozartova, po rek.
1.390tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, zděné jádro. 1.600tis Kč
RD Čechy pod K., po část. rek.
1.190 tis Kč
RD Vrahovice 6+1, dvougenerační se zahrádkou,
2.090tis Kč
RD Želeč, 4+kk, novostavba
1.490tis Kč
RD PV, B. Němcové, po rek.
3.190tis Kč
RD Kostelec na Hané, 5+1 se zahradou a garáží,
2.390tis Kč
Pronájem prodejny PV - 45m2.
6000,- Kč/měs + energie

www.cmreality.cz

 

    
    

    
   
   
  
  
     

  
    
       

         
       
     

 
 


 
 


 


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

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

 


 
 
 


  
 
  
  

   

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

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

1+1, DB,
Šmerala, panel, 43m2, byt část.
Cena 1.099 tis. Kč

 B.

Byt 1+KK, OV, panel, v PV
Cena 635 tis. Kč
rekonstrukce.
  
   Cena 790.000Kč.
Byt 1+1, OV, panel, v PV
Cena 799 tis. Kč
1+1,
OV,
Ant.
Slavíčka,
panel,
33m2,
byt
po
Byt
1+1,
Dr.,
panel,
v
PV
Cena
848 tis. Kč
  
Byt 1+KK, OV., panel v PV
Cena 899 tis. Kč
rekonstrukci.
Cena
790.000Kč.

Byt 2+1, panel, Dr., PV
Cena 999 tis. Kč
1+1, DB, 
Dobrovského,
38m2, bytpůByt 2+1 s šatnou,
Dr., panel,
v PV Cena
  
  panel,
 


 1.000 tis. Kč
Byt 2+1, OV, panel, pěkná lokalita, v PV Cena 1.100 tis. Kč
vodní
stav.
Cena
790.000Kč.
       
v
Byt 2+1 s
šatnou, OV, panel,
PV Cena 1.200 tis. Kč
původní
Byt
2+1, Dr., cihla,
nízké náklady v
PV Cena 1.210 tis. Kč
 2+1, OV, J.B. Pecky, cihla, 56m2,
byt

 

Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV Cena 1.155 tis. Kč
stav.
Cena 1.170.000Kč.






v PV
Cena 1.260 tis. Kč
Byt
2+1, Dr., cihla, po rekonstrukci,
2+1,
OV, V. Špály,
panel, 60m2, byt část. rekonByt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV
Cena 1.365 tis. Kč
 

Byt
2+1,
OV,
cihla,
v
PV
Cena 1.390 tis. Kč
strukce.
   Cena 1.000.000Kč.
Byt 3+KK, Dr, panel, v PV
Cena 1.290 tis. Kč
3+1, OV, Šlikova, cihla, 75m2, byt část. rekonByt 3+1, OVpanel, v PV
Cena 1.365 tis. Kč
  
Byt 3+KK, OV, cihla, v PV
Cena 1.390 tis. Kč
strukce.

   Cena 1.650.000Kč.
Byt 3+1, Dr., panel,, po rekonstrukci v PV Cena 1.450 tis.
Kč      
Tel.:
606
922
838
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     
 * 
 
oplocené zahrady v
NOViNKA
* Prodej
  
DALŠí NABíDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz
Prostějovičkách
  o výměře
 1454m2, na pozem  

CHCETE
PRODAT
NEBO
PRONAJMOUT
ku elektřina, jižní svah, možnost výstavby chaty.
   
BYT Či 
DŮM?





Cena 220.000Kč.
   
STAČí
JEN
ZAVOLAT
A
MY
VÁS
RÁDi
    
NAVŠTíVíME A VŠE ZA VÁS ZAŘíDíME    
www.reality-domino.cz
    
 
     
  
    
    
    

je vždy 

ve čtvrtek  

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

Reality

7. 7.
září
2009
září
2009

20
20

reality

reality

reality

reality

prodám

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

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

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

Hledám menší domek se zahrádkou i k rekonstrukci - kdekoliv na
Prostějovsku.
Platím
hotově.
Spěchám. 777 231 606.

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.

Koupím chatu v okrese Prostějov
Seriózní jednání. Platím hotově. 775
125 779.

Prodám byt 3+1, po kompl. rek., OV,
lodžie. Cena dohodou. Tel.: 724 337
984

Koupím nájemní dům, i s nájemníky.
774 851 606.

Prodám RD 5+1 blízko centra, dvě
koupelny, garáž, dílna, pěkná zahrada,
rekonstrukce 2004. Bez RK! Tel. 773
106 328.

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!

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

Koupím rodinný dům v Prostějově s
menším pozemkem. Stav nerozhoduje. 777 851 606.
Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 777 231 606.
Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. Děkuji.
775 125 779.
Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoli na sídlišti v Prostějově. Cena max.
10.000 vč. inkasa.
777 231 606.
Sháním pozemek na stavbu RD, nejlépe v dostupných obcích poblíž dálnice
Olomouc – Vyškov. 777 851 606.
Hledám udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic, Nové
Dědiny aj. Částečná rekonstrukce
možná. 777 231 606.
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.
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 3 + kk + šatna v OV, cihla, kompletně zrekonstruovaný, centrum města. Cena dohodou. Tel.: 775 290 745.
Pronájmy haly a nebytových prostor.
Tel.: 722 912 715.
Prodám RD ve Skalce u PV, velká zahrada, voda, el., cena dohodou. Tel.:
724 337 984.
Vyměním byt 2 + 1 za 3 + 1 –
Mozartova, Družstevní a okolí. Tel.:
774 898 608.
Prodám pozemek se starou zástavbou
v PV v Dolní ul. o celkové ploše 966
m2. Cena 2.000 Kč/m2. Tel.: 737 786
201 po 17.00 hod.
Hledám byt 2 + 1 na ul. Dolní a okolí.
Tel.: 731 564 385.
Prodám cihlový byt 2 + kk, ul.
Raisova, po rekonstrukci, plastová okna, lodžie, cena 1.050.000 Kč. Tel.:
608 267 230.
Prodám cihlový byt 3 + 1 v OV, po
kompletní rekonstrukci, šatna, neprůchozí pokoje, 2 x balkon, vlastní
topení, sklep 10 m2, cena
1.950.000 Kč. RK nevolat! Tel.:
604 487 707.
Prodám byt 3+1, 72 m2, blízko centra. SLEVA! Nová cena 1.140.000,Kč. Tel. 606 788 386. Ne RK.
Pronajmu dlouhodobě byt 1 + 1 od
1.10.2009 na ul.Tylova, částečně zařízený nebo nezařízený. Telefon 732
566 862.
Pronajmu 3-pokojový byt, cihlový, po
rekonstrukci, ve středu města. Tel.:
603 19 66 27. Volný od října.

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

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

PRONÁJEM BYTU 2+KK,3 KM
OD PV - KOMPLETNĚ VYBAVEN
(LINKA, SPORÁK, PRAČKA, VANA, SEDAČKA, LETIŠTĚ, TELEVIZE, INTERNET). VČ. IKASA
6000 Kč, KAUCE NE, PLATBA NA
3 MĚSÍCE DOPŘEDU, NEKUŘÁK! BEZ ZVÍŘECTVA! TEL: 608
215 911.
Přenechám k užívání pozemek v zahrádkářské kolonii u bývalé Vitany.
Cena dohodou. Tel. 775 694 415.

Prodám zahradu 1000 m2 Na Blatech
– Bělecký Mlýn. Tel.: 777 746 367.

Pronajmu pěkný byt 2 + 1 v PV. Tel.:
608 78 08 55.

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

Pronájem místnosti k podnikání.
Využití jako kancelář, poradna, kosmetika, kadeřnictví, pedikúra. Tel.:
608 222 117, 777 801 614.

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 garáž na ul. Krasická vedle
Aquaparku. Tel.: 776 144 869
Pronajmu byt 3+1 v PV ul. Belgická,
cena 9.tis. včetně inkasa. Tel.: 724 246
570

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.
Prodej bytu 3 + 1, PV-Krasice, OV/C,
98m2, novostavba, 2 garážová stání.
Tel. 774 101 818, www.byty-gfb.cz

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

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.
Pronajmu byt 2+kk, max. dvě osoby,
nájem 4.500 + inkaso. Tel.: 776 863
766.
Pronajmu menší obchod v centru,
vhodný i na kancelář. Tel.: 602 776
941.
Pronajmu standardní garsonku na
Svatoplukově ul. v PV. Pronajmu byt 1
+ 1 ul. Česká – pro náročné. Tel.: 777
64 06 18.
Prodám RD v Bílovicích na Hané na
ploše 1.500 m2, vzrostlá zahrada, bazén, 9 + 1. Tel.: 777 64 06 18.
Koupím menší zahrádku v Prostějově.
Tel. 608 342 036.
Prodám pěkný RD 3+1 asi 6km od PV.
1680000Kč. Tel.: 776 161 600

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

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

Prodám novinový stánek na frekventovaném místě. Tel.: 776 218 519.

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

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

Čelechovice-Studenec, RD 4 + 1, ZP
139m2, zahrada 143m2, udržovaný.
Ihned volný. Cena: 740.000 Kč. Tel:
774 101 818, www.byty-gfb.cz

Prodám 3 + 1 na Sídl. svob., 60 m2,
plastová okna, zateplení. 990.000 Kč.
Tel.: 721 133 391. Bez účasti RK!
Pronajmu dlouhodobě byt 1 + 1,
Libušinka, 5.600 Kč/měs. vč. ink. Zn.:
1 osoba. Tel.: 739 61 69 70.
Prodám celoročně obyvatelnou chalupu po rekonstrukci v roce 2008. Plyn,
elektřina, studna, voda - obecní, kanalizace, krbová kamna. Včetně vybavení. Celková výměra pozemku 740m2,
zahrada 535m2. Ihned k nastěhování.
Tel.: 602 978 794. RK - Nevolat!
Prodám nový 2 + 1 v PV-Krasicích, v
1. patře, cihla, cena 1.470.000,-. Tel.
777 16 43 09. Zn. „nekuřáci."
Pronájem kancelářských prostor v
blízkosti centra Prostějova. Tel.: 724
111 453.
Prodej bytu 4 + 1, PV-Krasice, OV/C,
95m2, lodžie, po rekonstr. Tel. 774 101
818, www.byty-gfb.cz
Koupíme RD , do 1mil, do 10 km od
PV. Tel: 774 421 818.

PRODÁM
– SEKAČKU NA TRÁVU
– TRAKTOR zn. TwinCut – 14HP,
ŠÍŘKA POSEKU 102 cm.
SPOLEHLIVÝ, MÁLO VYUŽÍVANÝ.
CENA DOHODOU.
Tel.: 603 579 819.
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
Králičí farma Vícov prodává chlazené králíky 1 kg/99 Kč. Objednávky
na tel.: 777 936 723, 775 266 484.
Přijímáme objednávky na růže keřové, pnoucí, polianty á 30 Kč. Odběr
říjen. Tel.: 721 292 619, 607 971 192.
Prodám plastovou vanu, velikost
180, úplně nová, výhra v tombole,
původní cena 11.500 Kč,veliká sleva. Tel.732 566 862.
Prodám břízu do krbu, buk, dub,
1.100 Kč/m3. Tel.: 605 471 525.
Prodám komplet vybavená akvárium 60L za 1.000 Kč + 5L a mikroskop k tomu. Tel.: 605 551 568.

zvířata
Nabízím štěně labradora, vhodné k dětem i starším lidem. Tel.: 775 381 143.

oznámení

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

Prodám byt 3 + 1, ul. Tylova. Cena
1.250.000 Kč. RK nevolat! Tel.: 608
71 26 23.

www.centrum-reality
Pronájem 2 + 1 Havlíčkova ul.
po rekonstrukci
Pronájem 2 + 1 zařízený Moravská
Prodej poz. na bytový dům v PV
Prodej RD Mánesova 12 v PV
Stav. poz. Hamry u lesa, 970 m2
Prodej garáže na Močidýlkách
Tel.: 608 776 089 Makléř

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

Pronajmu byt 3+1 v PV. Tel.: 608
021 957 po 16. hodině.

Dlouhodobý pronájem 3 + 1,
Manhardova ul., 8.500 Kč + ink. Tel.:
777 108 362.

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

Nová Dědina, RD 3 + 1, hosp. stavení,
ZP 642 m2, zahrada 1.530 m2, dvojgaráž. Cena: 990.000 Kč. Tel: 774 101
818, www.byty-gfb.cz

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
PV, Zlechovská ul., u nemocnice.
Pěkný RD 5 + 1 s garáží. ZP 129 m2,
zahrada 243 m2. Cena: 3.190.000 Kč.
Tel: 774 101 818, www.byty-gfb.cz

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

Prodám pěkný panel. DB 3 + 1, (70
m2), u biokoridoru Hloučela v PV, po
rek. a BD po rev. Cena 1.500.000 Kč.
Tel.: 720 120 261. RK nevolat!
Prodám cihl. byt v OV 2 + 1 (54 m2) v
pův. stavu, Dr. Horáka, v PV. Cena
990.000 Kč. Tel.: 776 581 096.

auto-moto

Prodej pěkného RD 3 + kk, Malé
Hradisko, po kompl. rekonstr. ZP
130m2, zahrada 380m2. Ihned. Tel.
774 101 818, www.byty-gfb.cz

Pronájem: bytu 1 + 1, 40 m2, 3.800
Kč + 1.600 Kč ink. Zahr., sklep, internet. Nebyt. prostory – 2 míst. 40 + 20
m2, 4 km od PV, 777 11 89 11.

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

Pronajmu solidnímu klientovi RD v
PV. Zn. Dohoda. Tel.: 724 711 106.

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

poděkování
Tímto bych chtěla poděkovat jménem celé rodiny za kvalitní služby
Pohřební službě pana Pavla Makového, za jeho profesionální přístup
od začátku až do konce vyřízení pohřbu mé babičky paní Alžběty
Trnečkové a za krásnou květinovou
výzdobu. Myslím, že lépe bychom
si nevybrali. Ještě jednou děkujeme.
Rodina Sekaninova z Vícova

Koupíme chatu na Stražisku a okolí.
Tel.774 858 723.

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.

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

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.
PV-Čechovice, novostavba RD 4 +
kk, ZP 132 m2, zahrada 79 m2. Velmi
pěkné. Cena: 3.620.000 Kč. Tel: 774
101 818, www.byty-gfb.cz

Hledáte hudbu na svatbu, oslavu, výročí nebo večírek? Reprodukovaná
hudba, největší výběr hitů 80´S, 90´S
i současná hudba. Levně. PV a okolí.
Tel.: 720 120 261.

Honda CBR900RR, r.v.96, 49t. Kč

Kawasaki Z1000, r.v.05, 85t.Kč

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

Aprilia SR50,r.v.96, 15t.Kč

7. září 2009

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

V Ě Š T Í R NA
BA STET

A TRIUM 1.patro

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

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

práci
nabízí

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

Centrum zdraví v Prostějově. Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810
644.

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

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132
134.

www.pracujizdomu.cz
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.
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.
Přijmu pracovníka do ved. funkce
(mistr) pekařské výroby. Bližší info.
tel.:582 342865 Po-pá 6-15hod.
Přijmu kadeřnici – kadeřníka. Tel.:
606 489 826 a dále maséra – masérku.
Tel.: 604 422 429 na ŽL.
Nabízím zázemí české perspektivní
společnosti ctižádostivé a spolehlivé
osobě s chutí pracovat tel.: 736 145
411

STAROŽITNOSTI

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

www.domajob.cz Trend 21. st.
Teď je ta pravá chvíle stát se AVON
LADY! Registrace ZDARMA! Sleva na výrobky 15 – 30% ! Dárky –
kosmetika – šperky Swarovski v hodnotě 3.000 Kč k objednávkám
ZDARMA! Možnost se znovu zaregistrovat i pro bývalé Avon Lady. Katalogy, vzorky k registraci ZDARMA! Hledáme AL na pozice leaderů
– vhodné i pro ženy na MD.
Tel.: 736 488 883 – Alena Rubešová.
Obch. spol. nabízí pracovní příležitost, karierní růst, nadstandardní příjmy (23-50 000 Kč.měs.). v našich nových pobočkách. Požadujeme především serioznost, příjemné vystupování a ochotu učit se novým věcem.
TEL.605 254 556.
Prostějovská realitní kancelář příjme
spolupracovníky na HPP i VPP. Email: stastny@a-zreality.cz, tel. 608
888 541

práci
hledá

Pronajmu pracovní místo na kosmetiku, pedikúru, kadeřnictví. Informace
na tel.: 731 11 52 50.

služby

Hledám paní na hlídání 7-letého dítěte. Zatím občas, časem denně, u nás
doma. Tel.: 605 531 511.
Práce, přivýdělek pro zahraniční společnost. Tel.: 777 838 910.
Přijmeme 3 – 5 lidí na HPP nebo
VPP. Tel.: 774 664 892.

* servis
* doplňky
* součástky * prodej

Vydělávejte 200 EUR denně. Podm.
PC +internet. Info telefonicky: 603
845 583.

Hledám práci na 6 hod. Mám základy
PC. Tel.: 723 922 295.

HLEDÁME DJ NA HUDBU 80 – 90
let. Tel.: 777 571 219, pátek a sobota.

VELKÉ
SLEVY
KOL
AUTHOR
JIŽ
ZAČALY

Hledáme 5 lidí na HPČ, VPČ, prof.
růst, 10 – 60 tis. měs. Tel.: 732 746
873.

www.pracovatdoma.cz
přes internet a telefon

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

POZOR

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.

Hledáme spolehlivou obsluhu do herny s barem. Požadujeme samostatnost, spolehlivost a čistý trestní rejstřík. Upřednostňujeme zájemce s praxí v oboru, znalost obsluhy sázkové
kanceláře a VHA. Nástup možný dle
dohody. Informace na tel.: 608 714
751 p. Kořínek.
ALLWINDOOR s.r.o., výroba plastových oken a dveří, hledá OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE pro
provoz Mostkovice: praxe výhodou,
práce s PC, řidičský průkaz sk. B, časová flexibilita, samostatnost,
příjemné vystupování, nástup možný
ihned. Profesní životopisy posílejte
co
nejdříve
na:
pořízkova@allwindoor.cz. Kontakt: Eva Pořízková 725 761 023.
Přivýdělek - 604 530 129.
Přijmu do baru brigádnici/-ka na obsluhu na soboty a neděle. Tel.: 728 530
263.
Přijmu prodavačku textilu. Tel.: 733
655 714.

služby

Hledám kosmetičku s vlastním ŽL do
zavedeného salonu v Plumlově. Nástup možný ihned. Tel.: 777 862 846.
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.
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
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.
Rodilý mluvčí nabízí konverzace v
anglickém jazyce. Olomoucká ulice.
200Kč/45min. Při více studentech
stejná cena. Tel.: 775 062 976
Kuchyňské linky i renovace –
Truhlářství Štugel. Tel.: 777 690
311.
HLÍDÁNÍ DĚTÍ jakéhokoliv věku.
Nabízíme v odpoledních a večerních
hodinách hlídání dětí. Možnost zavezení a vyzvednutí dětí ze zájmových
kroužků. Odborná péče- zdravotní
sestra + pedagog. TEL: 733 791 316.

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

DOUČOVÁNÍ DĚTÍ 1.- 4. třída ZŠ
Připravím Vaše dítě na následující
školní den. Pedagog 22 let praxe.
TEL: 733 791 316.

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.

www.hubnete.biz se zarukou

Stěhování – vyklízení Pokorný, 13
let praxe. Volejte zdarma 800 100
181.
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343.
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
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC

Provádím zednické práce, obklady,
dlažby, rekonstrukce koupelen, montáž sádrokartonů. Tel.: 603 498 695.
Úklid domácností, mytí oken, žehlení. Tel.: 775 06 15 10.
Masérské služby. Oznamuji všem
stávajícím i budoucím klientům, že
od 21.9.2009 dochází k úpravě ceníku masáží tak, aby masáže byly permanentkami velmi výhodné pro
všechny zájemce o masáže i ruční
lymfodrenáže nohou. Při odběru permanentek můžete ušetřit až 50%
oproti stávajícím jednorázovým cenám. Těším se na Vaši návštěvu. 608
639 609, Jana Hladká, Havlíčkova
43,
Prostějov.
Ceník
na:
www.maserskesluzby-janahladka.
webnode.cz
Provádíme veškeré tesařské, klempířské a pokrývačské práce, montáž
střešních oken, kompletní realizace
střech. Tel.: 608 746 000.
Odvoz fekálií.
Tel.: 774 368 343.
Chcete se začít učit anglicky?
Potřebujete doučování pro děti?
Pište nebo volejte: e-mail:
sunsetcolours@klikni.cz
Tel.: 777 808 410, 1 hodina = 100,Nebaví Vás žehlení?
Mám pro Vás řešení.
Vyžehlím za Vás.
Prádlo si odvezu a vyžehlené
dovezu.
Tel.: 774 868 522.

finance
PENÍZE RYCHLE
a bez poplatků
Tel.: 608 723 552, 605 453 062
www.pujcime-vam.cz
VŠICHNI SLIBUJÍ,
MY PŮJČUJEME!
Rychlé jednání, hotovost
na účtu do 48 hodin.
Měsíční splátky
Tel.: 774 42 46 71.

vzpomínáme
Oči se slzami zarosily, zaplakaly
bolem, když jsme Ti naposled
dávali sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit
a slunce hřát, ale kdo Tebe
miloval, nepřestane vzpomínat.
Na krásná léta s Tebou prožitá
nezapomeneme
do konce našeho života.

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.

Dne 16. září 2009 tomu budou
3 roky, kdy nás navždy opustil
pan Josef SLÁMA z Určic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti.

SMS PŮJČKA
Zašlete SMS: PV, jméno, příjmení
rč, výši příjmu, kolik chcete
půjčit. Ozvu se Vám a řeknu,
zda mohu půjčit. OSVČ, důchodci
a zaměstnaní. 775 709 579.
BEZ POPLATKŮ.
Rychlá půjčka, spolupráce. Tel.: 725
853 631.
Letos půjčky nově! Rychlá hotovost
s nízkým úrokem. Průchodnější hypotéky. Nejsme linka 900. Tel.: 737
404 086.
Rychlá půjčka pro každého od 18 do
75 let. Vhodná i pro ženy na MD i důchodce. Vyřízení do 8 dnů. Kontakt:
732 659 877.
Rychlá půjčka pro všechny bez poplatků. Vyřízení za pár hodin. Tel.:
733 321 344.
Rychlé nebankovní půjčky. Nezkoumáme Vaši minulost. Žádné poplatky. Tel.: 775 562 356.

Dne 7.9.2009 uplynulo 15 let
od úmrtí mého manžela
Jiřího Růžičky.
Vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

Ruku Ti už nemůžeme dát,
abychom Ti mohli blahopřát.
Jen kytici květů Ti na hrob dáme
a tiše vzpomínáme.

Půjčky, hypotéky, 731 074 995.
Extra akční půjčka
Akce 100.000 za 1887 Kč Akce
Akce 200.000 za 3887 Kč Akce
!! DO REGISTRŮ NEJDEME !!
I pro nezaměstnané, úrok od 9%
Tel.: 606 / 78 58 39.
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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seznámení

Dne 10. září 2009 by se dožil
80 roků pan
Karel NASADIL z Otonovic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a syn s rodinou.

43-letý rozvedený, s vyřešenou minulostí, hledá maminku do 40 roků k
vážnému seznámení. Tel.: 737 432
697.
Rozvedený 54, nekuřák, hledá obyčejnou ženu z PV a okolí. Zn.: Váhy.
Tel.: 774 973 427.

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

Dražba finančního úřadu

Finanční úřad v Prostějově pořádá dne
14. 9. 2009 v 9,00 h. veřejnou dražbu
movitých věcí. Dražba se koná v budově Finančního úřadu v Prostějově,
Křížkovského l, 4. podlaží. Registrace
dražitelů 8.45 hod -9.00 hod.
Bude dražen: Soubor pánských košil
různých velikostí, 1.563 Ks za nejnižší podání 39.075,- Kč.

Prohlídka dražených věcí se uskuteční
dne 9. 9. 2009 od 13,00 h. – 15,00 h.,
popřípadě se lze dohodnout individuálně na tel . č. 582 327 341 – vymáhací
odd.
Bližší informace o dražených věcech
jsou uvedeny na dražební vyhlášce, která je vyvěšena na úřední desce MěÚ v
Prostějově, FÚ v Prostějově.

7. září 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

Brankou z úvodu bral Protivanov tři body
Sokol Potivanov - FK Pelhřimov
1:0 (1:0)
Branka: 5. Zachar, Diváků: 90,
Rozhodčí: Machát - Tomášek,
Beneš, ZK: Vala, Zachar, Vítek,
Dostál Ondřej - Niederle, Cihák,
Máca
Sestavy: (Protivanov) Vítek Pászto, Vala, Dostál Ondřej (85.
Dostál Martin), Vacek, Koláček,
Vančura, Mráček, Látal, Zachar
(54. Poláček), Rojka
(Pelhřimov) Moravec - Kořínek,
Kocián, Niederle, Fišer (68.
Dýnek), Máca (77. Dvořák), Cihák, Nepovím, Liška, Kmoch (46.
Regásek), Vacek
Zápas začal nečekaně s půlhodinovým zpožděním, jelikož hosté
se po cestě dostali do dopravní
zácpy kvůli havárii na dálnici D1.

MS DIVIZE SKUPINA D
Hostům očividně zdržení neprospělo a zpočátku působili ospalým
dojmem. Toho domácí využili, začali náporem a v prvních minutách
nepustili hosty za polovinu hřiště.
Hned v 5. minutě se diváci mohli
radovat z golového úspěchu. Na
centr Pászta z levé strany si ve
středu pokutového území naskočil
Zachar a „angličanem“ o břevno ,
poslal domácí do vedení. V 9. minutě mohlo být pro hosty ještě hůř,
Ondřej Dostál se dostal na levé
straně šestnáctky k míči, ale místo
střely se rozhodl pro zpětnou přihrávku, kterou stačila obrana odvrátit na roh. Z rohového kopu využil své výšky domácí Rojka, ale
jeho hlavička šla vedle.

HLASY TRENÉRŮ:
Roman Sedláček (Protivanov): Ten zápas jsme mohli rozhodnout
hned z počátku, měli jsme tři tutové šance, bohužel pro nás jsme
proměnili jen jednu. Pak jsme se zápasem protrápili, sami si to zavařili. Druhá půlka byla o bojovnosti, zaplatpánbů, že to kluci odbojovali. Těžký soupeř, takže jsme rádi za tři body.
Jiří Cerhán (FK Pelhřimov): Hodnotí se mi těžce, protože jsme prohráli. Problémy na dálnici zapříčinily, že jsme se nestačili dostatečně
rozcvičit a dostali jsme hned v páté minutě branku.
Brankář to podcenil, myslel, že to jde nad a míč šel od břevna do branky. Měli jsme o d 25. minuty šance srovnat, druhý poločas byl také v
naší režii, ale vyrovnat se nám nepodařilo.
-pez-

Po úvodní čtvrthodině se hosté začali pomalu probouzet a dostali se
na polovině protivanovských k
prvnímu rohu, domácí Vítek míč
na vzdálenější tyči vyrazil ven ze
šestnáctky. Třetí a poslední šanci

šla několik centimetrů nad horní
tyčkou. Hra byla v následujících
deseti minutách dost neurovnaná s
množstvím nepřesných přihrávek,
teprve chvíli před poločasem utekl po levé straně domácí Pászto,
nacentroval do vápna, kde však
hlavička Zachara postrádala větší
razanci.
Krátce po přestávce dostal do

rychlého brejku přesnou přihrávku rychlonohý Pászto, zasekl si v
rohu pokutového území a vnějším
nártem vystřelil k vzdálenější tyči.
Bohužel pro něj střela dostala opačnou faleš a míč skončil vedle
pravé tyče v autu.
V 55. minutě měli pelhřimovští
možnost přímého kopu, po signálu následovala přihrávka na hostujícího Kociána, který však namířil mimo. O chvíli později zkusil na druhé straně vystřelit Ondřej
Dostál, ale mířil nad. Po hodině
hry se k přímému kopu postavil
domácí Vančura, jeho střela přes
zed však neměla dostatečnou sílu
a skončila v náruči hostujícího
brankáře Moravce. Hned z protiútoku se hosté několika přesnými
přihrávkami dostali před domácí
branku a střelu z první ve druhé
půli velice aktivního Niederleho
vyrazil konečky prstů domácí
Vítek na roh.

Rozhodující moment protivanovské středy.Míč už v tuto chvíli směřuje z hlavy domácího Jakuba Zachara (bílá
17) do břevna a od něj za brankovou čáru. Tato branka už z 5. minuty jim tři body.
Na druhé straně zastavil do velmi
slibné šance pronikajícího Poláčka hostující Máca a zaslouženě
uviděl žlutou kartu. V 67. minutě
postupoval z levé strany k šestnáctce pelhřimovský Cihák, golman Vítek riskantně proti němu
vyběhl až na hranici vápna a s trochou štěstí se mu podařilo dostat
míč do zámezí a slibně se vyvíjející šanci zlikvidovat.
V následujících deseti minutách
došlo na obou stranách ke střídání

a rozhodčí stačil rozdělit tři žluté
karty. V 80. minutě zkusil v poločase střídající Regásek štěstí střelou z 25 metrů, ale domácí brankář
Vítek si s míčem nadvakrát poradil. Z jeho následného výkopu
přes celé hřiště se míč po odskoku
uvnitř hostujícího pokutového
území snášel do branky, ale nakonec se odrazil od břevna do autu.
Hosté se snažili o vyrovnání, ale
domácím tím poskytovali možnost brejků. Z jednoho takového

posílal z levé strany Pászto míč
prudce po zemi do prostoru před
brankou, ale Rojka se k míči včas
nedostal a ten proplul na druhou
stranu šestnáctky. V 90. minutě
měl Rojka na lavě rozhodnutí ale
jeho prudkou hlavičku z prostoru
malého vápna stačil Moravec reflexivně vyrazit. Nedlouho poté
hlavní rozhodčí zápas ukončil a
protivanovští tak mohli slavit své
druhé vítězství v posledních třech
utkáních.

V nastaveném čase Konice pokořila lídra tabulky
Sokol Konice - 1. FC Slovácko B
1:0 (0:0)
Branka: 91. Řehák, Diváků: 250,
Rozhodčí:
Beneš
Tomášek, Pojezný ŽK: Řehák -Šimáček, Ruman
Sestavy: (Sokol Konice) Kmecik Klobáska, Křeček Pavel, Vorel,
Řehák, Macháček, Rajnoha (81.
Kaprál), Navrátil, Machálek, Rus,
Schon (88. Hlouš)
(1. FC Slovácko B) Fryšták - Šimáček, Dolina (76. Borusík), Polák, Kerbr, Čtvrtníček L., Čtvrtníček J. (40. Višváder), Ruman,
Pyclík (78. Sasín), Semela, Grim
Po vítězství 5:0 uprostřed týdne v
Uherském Brodě čekal na Konici
v domácím prostředí trochu odlišný soupeř. Mužstvo rezervy Slovácka v dosavadních pěti utkáních
neztratilo ani bod a nastřílelo svým
soupeřům dohromady 17 branek
při pouhých třech inkasovaných.
V úvodu zápasu se začalo velmi

svižně, hra se přelévala od jedné
šestnáctky ke druhé. Ve 3. minutě
se dostal po odvráceném přímém
kopu k dodatkové střele Machálek, jeho střela však mířila kousek od levé tyče. V 8. minutě hostující Kerbr čekal v rohu pokutového území se střelou tak dlouho
až mu ji domácí obránci stačili míč
odkopnout do bezpečí. V 11. minutě to by rychlonohý konický Na-

vrátil, který poslal prudký míč z
levé strany před hostující branku,
ten však nikdo netečoval a skončil
v zámezí. O dvě minuty později
zkusil vystřelit z hranice šestnáctky domácí Macháček po přiklepnutí Rajnohy, brankář hostí ale jen
kontroloval míč směřující kolem
pravé tyče do autu.
Ve dvacáté minutě se pokusil překvapit střelou ze třiceti metrů hos-

HLASY TRENÉRŮ:
Karel Procházka (Sokol Konice):Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř. Ubránili jsme je a konečně se nám podařilo vyhrát takovým golem,
který nebyl úplně vypracovaný a nám tam něco takového ke konci zápasu spadlo. je to pro nás velká satisfakce za zápas ve Ždáru, který bude
mít ještě dohru u disciplinární komise
Trenér 1. FC Slovácko B:Já jsem to viděl jako remízový zápas se štastným koncem pro domácí. Ale po golech v Napajedlích a Ždáru to tam
tentokrát spadlo nám. Jinak s výkonem jsem dnes spokojený, problémem pro obě mužstva byla dnes finální přihrávka, my jsme se dnes nedostali k nějaké otevřené střele.
-pez-

tující Grim, jeho pokus šel však
kousek od pravého horního růžku
mimo branku. Po této střele se fotbal na dlouhé minuty z Konice vytratil, ve hře byla řada nepřesností,
které připravovaly obě mužstva a
vytvožení si brankových příležitostí. Ve 40. minutě se zranil hostující J. Čtvrtníček a musel ho nahradit Višváder. Ke konci poločasu se
hra z obou stran trochu probudila,
nejprve ve 43. minutě zahrozil hostující Kerbr, který pokusem z 20
metrů jen tesně minul levou tyčku
Kmecikovy branky. Tesně před odchodem do kabin se ocitl v největší
šanci první půle domácí Machálek,
když se po kiksu hostí před vlastní
šestnáctkou dostal k míči, potáhl si
jej na střed, ale sám před brankářem ve vyložené šanci přestřelil.
Po přestávce se dlouho nic nedělo,
až v 54. minutě zkusil štěstí z přímého kopu ze vzdálenosti asi 25 metrů
domácí kapitán Řehák, ale namířil
jen přes zed nad. Po hodině hry se
dostal hostující Dolina na pravé

straně pokutového území, ale z Čtvr hodiny před koncem se nost s nerozhodným stavem a snaostrého úhlu se trefil jen do boční Schon po vyraženém míči hostu- žili se rozhodnout zápas pro sebe.
sítě. Koničtí o chvilku později za- jícím golmanem napřahoval ke Na obou stranách ale chyběla fihrozili z brejku po chybě hostů na střele, stačil mu však do ní vložit nální přihrávka. Rozhodčí ukázal,
půlící čáře, Navrátil z levé strany nohu hostující obránce.
že bude nastavovat dvě minuty a o
přihrával po zemi Machálkovi, ten Deset minut před koncem došlo ke pár vteřin později si domácí vypraale míč přenechával spoluhráčům, střídání na obou stranách. V závě- covali rohový kop z levé strany. Po
kteří však jeho úmysl nepochopili.
rečné desetiminutovce bylo na rozehrání a skrumáži před hostuV 69. minutě se rýsovala velká obou mužstvech vidět nespokoje- jící brankou se míč snášel na malé
příležitost hostů,
vápno, brankář
Pyclík postupoval
Fryšták se k nězleva v přečíslení
mu přes hradbu
dva na jednoho,
těl nemohl dochtěl přihrát na
stat, vyskočil si
střed zcela volnéna něj domácí
mu Kerbrovi, ale
Řehák a hlavou
jeho přihrávku doposlal míč do
mácí obránce vysítě. Po oslavách
stihl a zablokovabranky a rozený míč skončil v
hrání odpískal
náručí Kmecika.
rozhodčí konec
O minutu později
zápasu a Konice
se uvedl střelou z
tak branku v nahranice šestnáctky
stavení připravistřídající T. Kře- Gólová situace. V první minutě nastavení se v tomto závaru před
la svého soupeře
ček, střela po- brankou hostů nejlépe zorientoval kapitán domácích Řehák a hlavou
o první body v
strádala razanci. rozhodl utkání nad dosavadním lídrem tabulky.
soutěži.

Protivanov
se Sigmou o osmifinále
¨

SPORTOVCI REGIONU

Z Hrubčic až do Liverpoolu

Pavel Dreksa (zdroj www.sigmafotbal.cz)

Příští týden oslaví své kulaté 20.
narozeniny současný hráč oloumoucké Sigmy Pavel Dreksa.
Tento mladý hráč se brzy prosadil
do A mužstva ligového týmu, kde
nastupuje v obranné čtveřici.
Tento mladý hráč má své kořeny
na Prostějovsku, pochází z Hrubčic. Rád nám odpověděl na několik otázek otázek z jeho fotbalového i nefotbalového života.
Pavle, můžeš nám popsat, jaká
byla tvoje fotbalová cesta až do
prvoligového kádru olomoucké
Sigmy?
Pocházím sice z Hrubčic, ale ve
fotbalová kariéra je spojena zatím
s pouze dvěma kluby, prostějovským 1. SK a Sigmou Olomouc.
Začínal jsem s fotbalem v mládežnických kategoriích 1. SK, po
prvním roce v dorostu si mne v 16
letech vytáhl pan Fišar do dorostu
olomoucké Sigmy, kde jsem zůstal až do mužů a teď se mi podařilo prosadit do A týmu.
Naposledy jsme tě mohli vidět v
zápase Ondrášovka Cupu v
brněnské Líšni, kde jsi vstřelil i
úvodní branku zápasu. Jak jsi
viděl tento gól ze svého pohledu?
Bylo to po rohu, kdy jsem míč na
zadní tyči už jen doklepával do
prázdné branky.

Utkání poháru jste nijak nepodcenili, nastoupili jste se silnou
sestavou.
Trenér Psotka bral tento zápas velmi vážně, před utkáním jsme měli
tři dny volna po utkání se Spartou.
Bereme domácí pohár jako prestižní soutěž a chceme v ní postoupit, co nejdále. Soupeř nebyl jednoduchý, hraje divizní soutěž a
tak jsme museli hrát naplno. Myslím si, že jsme utkání zvládli a postupujeme dál.
V příštím utkání vás čeká další
divizní soupeř, dobře známý celek Protivanova. Zápas bude o
to zajímavější, že za tým soupeře nastupuje z olomouckého
celku několik hráčů na hostování, takže se mezi sebou dobře
znáte.
Je to tak. Lepší by bylo získat v losu jiného soupeře, ale co se dá dělat. Myslím ale, že utkání nebude
nijak vyhecované.
Od domácího poháru skočíme k
poháru evropskému. nedávno
jste absolvovali dvojzápas s
anglickým Evertonem. Jaké jsi
si užíval utkání v Liverpoolu?
Ze začátku se musím přiznat,
když jsem vběhl na zaplněný stadion s třiceti tisíci diváky, trochu
se mi rozklepala kolena. Prvních

Mostkovice zklamaly v Kožušanech,

derby v Čechovicích bez branek

NAVŠTÍVILI JSME
úvodního náporu domácích trestuhodně zahodil o minutu pozdějiVančura. Ondřej Dostál rychle
unikl po levém křídle, poslal míč
přízemním centrem do šestnáctky,
Rojka ho pustil Vančurovi, ten
však v ideální pozici z deseti metrů přestřelil.
Domácí zahrozili ještě v 18. minutě, po presinku se dostali před
hostujícím vápnem k míči, Pászto
přistrčil Vančurovi, ten si však míč
posunul příliš daleko a ten skončil
v zámezí.
Od 20. minuty hosté hru začali vyrovnávat a začali se tlačit víc k domácí brance. V 32. minutě byli velice blízko vyrovnání, vyraženou
střelu brankáře Vítka dorážel zleva do branky hostující Fišer, ale na
brankové čáře stačil míč odklidit
do bezpečí Ondřej Dostál. O dvě
minuty později po dalším závaru
před domácí brankou vystřelil nebezpečně Niederle, ale jeho střela

1. A TŘÍDA SKUPINA „B“

Pavel Dreksa
Narozen:
Výška:
Váha:
Sport:
Pozice:
Klub:

17.9.1989
184 cm
84 kg
fotbal
obránce
Sigma Olomouc

pět minut jsme se rozkoukávali,
pak už to z nás spadlo. Byl to však
pro mne báječný zážitek.
Zeptám se přímo na tělo. Jaké
jsou tvoje další cíle ve fotbale, co
by jsi chtěl dokázat?
Teď hraji první ligu a co bude dál
opravdu neřeším. Nijak se nerozptyluju tím, co bude.
Nedá mi nezeptat se, sám jsi v
prostějovském 1.SK začínal,
sleduješ dění kolem prostějovského fotbalu, mluví se o vstupu
generálního sponzora do klubu.
Sleduju. Mrzí mne, že oddíl nemá
celek mužů, je tam řada kamarádů, kteří by si přáli hrát doma,
ale musejí nastupovat po okolních
oddílech. Já doufám, že se to v nejbližší době posune dopředu a lidé
tam zase budou mít možnost navštěvovat kvalitní mužskou soutěž.
Když zrovna nehraješ fotbal, co
děláš ve volném čase?
Rád si přečtu nějakou knížku,
hlavně cestopisy. Dostal jsem se taky na vysokou školu, od podzimu
začnu studovat na přírodovědecké
fakultě UP v Olomouci.
-pez-

Divizní Protivanov zatím dvakrát prošel sítem domácího poháru, který
se hraje pod názvem Ondrášovka cup a ve třetím kole přivítá na svém
hřišti v boji o postup mezi nejlepší šestnáctku prvoligovou Sigmu Olomouc. Protivanovští na cestě do 3. kola vyřadili v úvodním kole divizního kolegu ze skupiny D tým Boskovic na jeho hřišti, když po nerozhodném výsledku 1:1 byli úspěšnější v penaltovém rozstřelu. Ve 2. kole přivítali na svém hřišti soupeře hrajícího o třídu výš, účastníka moravskoslezské ligy, tým z Uničova. Zápas, ve kterém padaly branky až
v závěrečné desetiminutovce, rozhodovaly opět pokutové kopy. Protivanov uspěl v sedmé sérii a jelikož své utkání odehrál s týdenním předstihem před ostatními utkáními 2. kola, na sváho soupeře si musel počkat. Ten vzešel ze souboje třetiligové Líšně a
olomoucké Sigmy. Podle předpokladů postoupil
olomoucký celek a tak se diváci v Protivanově
mohou těšit 23.9 na souboj s prvoligovými fotbalisty Sigmy, jehož vítěz postoupí do
osmifinále domácího poháru.

V 5. kole se z regionálních zástupců
představili o prvním víkendovém
dni fotbalisté Klenovic na hřišti nedalekého souseda v Dubu nad Moravou. Po domácí prohře s Lipníkem v předešlém utkání se nechtěli vracet s prázdnou. Herně jejich hra nevypadal špatně, ovšem
výsledkově neuspěli a prohráli 2:0.
V nedělním dopoledni zajížděli
hráči Jesence, povzbuzeni první
výhrou v soutěži z derby s Mostkovicemi do Opatovic.
Mostkovičtí fotbalisté nepotvrdili
před týdnem doma výhru s rivalem
z Čechovic a prohráli doma s Opatovicemi. V nedělní podvečer jeli na
hřiště posledních Kožušan s myšlenkou na zisk nějakého bodu. V
utkání však zklamali a přenechaly
svému soupeři první tři body do tabulky. Čechovičtí absolvovali před
domácím publikem třetí derby v
řadě, tentokrát proti celku z Plumlova s cílem uspět. Plumlovští však
přijeli s tím, že se jim týden předtím
podařilo otočit nepříznivý stav poločasu v utkání s Troubkami a připsali si první výhru v soutěži. Utkání
mělo od počátku nádech derby, ale
i přes brankové příležitosti se oba
soupeři nakonec rozešli smírně
Dub nad Moravou - Sokol Klenovice
2:0 (1:0)
Rozhodčí: Sigmund - Navrátil, Tomeček, Sestava Klenovic: Horák - Rozehnal, Šianski, Cetkovský T., Sigmund
- Štěpánek (46. Zildán), Zbožínek,
Přikryl, Šubrt , - Labounek, Fialka
(75. Vlachynský), ŽK: Přikryl, Labounek
Trenér: Zdeněk Cetkovský
Klenovičtí fotbalisté zajížděli na hřiště souseda z Dubu nad Moravou s
cílem pokusit se o zisk nějakého bodu. Předvedená hra lahodila oku diváka, hosté předváděli hezký kombinační fotbal, ale pro jejich škodu pouze po soupeřovu šestnáctku. Tam jejich umění končilo, hyběla jim finální
přihrávka. Domácí se ve 30. minutě
ujali vedení, když proměnili pokutový kop nařízený za faul uvnitř vyme-

zeného území. Ve druhém poločase
zatlačili domácí na jejich polovinu,
vytvořili si i dvě slibné šance, ale vyrovnat se jim nepodařilo a tak přišel
pět minut před koncem trest v podobě
druhého gólu.
Očima trenéra: Zdeněk Cetkovský
(Klenovice): Chtěli jsme v Dubu
uspět, už jen proto, že se zde konaly
hody a sešla se pěkná divácká kulisa a
ukázat divákům, že v Klenovicích
umíme hrát fotbal. Většinu zápasu
kluci předváděli i podle ohlasů z hlediště lepší kopanou než domácí hráči,
kombinační fotbal, chyběla tam však
finální přihrávka. Líbilo se mi, že mužstvo hrálo kolektivně a ukázněně, je
to příslib do dalších utkání.
Opatovice - Jesenec 1:1
Kožušany - Mostkovice 1:0 (1:0)
Rozhodčí: Januš - Žufan, Štěpánek,
Sestava Mostkovic: Lukáš - Zapletal
O., Milar, Cígr, Hanák - Křižan, Vojtíšek, Šlambor, Kroupa - Dadák, Šubrt Trenér: František Pinos
Po domácí porážce s Opatovicemi
jeli mostkovičtí fotbalisté na půdu
posledních Kožušan s cílem odvézt
si minimálně bod. Při pohledu do tabulky se nedalo mluvit o přehnaném
sebevědomí, nebot Kožušany zatím
v pěti zápasech nezískaly jediný
bod. Hosté se však přizpůsobili hře
domácích, těm se navíc podařilo v
15. minutě skorovat a jít do vedení.
Ve druhé půli se hosté snažili vyrovnat, vytvořili si i šance, které však
nedokázaly proměnit a naopak domácí hrazily z rychlých brejků do
otevřené obrany. Mostkovicím se
vyrovnat nepodařilo a tak si Kožušany připsaly první tři body v soutěži.
Očima trenéra: František Piňos (Sokol Mostkovice): Výkonem mne
kluci zklamali, vůbec neplnili na hřišti, to co jsem po nich požadoval. Musím říct, že je to pro nás ostuda prohrát
s takovým soupeřem. Byl bych rád,
kdyby si kluci uvědomili jak se hraje
o body.
O zápase Čechovice - Plumlov se
dočtete na str. 25.
-pez-

Určice na úspěch ze zápasu s Přerov nenavázaly, pouze remizovaly

Vyrovnání zařídila dvojice nejmladších hráčů
Sokol Určice – FC Želatovice
1:1 (0:1)
Branky: 69. Cibulka - 16. Koplík.
ŽK: Žáček, Cibulka, Ullamnn –
Vozák, Zbožínek, Liška, Němec,
Pěkný. Diváků: 180. Rozhodčí:
Jílek – Běhal, Kubíček.
Sestavy- Určice: Nejezchleb – Dokoupil, Ullmann, Žáček, Hradečný – Havlena, Los, Vaněk, Javořík – Cibulka (82. Černý), Kryl.
Trenér: Svatopluk Kovář.
Želatovice: Novák – Vozák, Pěkný, Dlouhý, Baďura – Jemelka
(33. Havlík, 89. Skrzek), Němec,
Smékal, Zbožínek (67. Mackovik)
– Liška, Koplík. Trenér: Bohumil
Chodil.
URČICE- V předehrávaném 14.
kole přeboru olomouckého KFS se
na hřišti v Určicích střetl místní Sokol s mužstvem Želatovic. A jak na
tom před tímto soubojem oba aktéři byli? Hostům z Želatovic vstup

KFP OLOMOUCKÉHO KRAJE
do nového soutěžního ročníku nevyšel, vzhledem k tomu, že se ještě
ani jednou neradovali z vítězství a
díky dvěma remízám jim patřilo v
tabulce předposlední místo, při nelichotivém průměru 3,75 obdržených gólů na zápas. Naproti tomu
určické psychicky zvedlo předcházející vítězství nad lídrem soutěže z Přerova, kterého po kvalitním
výkonu zdolali 3:0 a na tento
úspěch chtěli navázat i tentokrát.
Domácí lodivod Svatopluk Kovář
neměl důvod měnit vítěznou sestavu z minulého zápasu a vyslal na
hrací plochu jedenáctku v nezměněné podobě.
Ve 3. minutě utkání poslal určický
Los centr z rohového kopu do
malého vápna. Na míč nejvýše vyskočil kapitán hostí Dlouhý a odhlavičkoval jej nad branku. Další

HLASY TRENÉRŮ:
Svatopluk Kovář (Určice): „ Dnes jsme chtěli navázat výkonem i výsledkem na předcházející zápas s Přerovem, což se nám v prvním poločase nepodařilo. Soupeř byl rychlejší, důraznější v osobních soubojích
a po zásluze se dostal do vedení. My jsme si v přestávce v šatně nedostatky rozebrali. Chyběl mi u hráčů větší důraz, lepší pohyb, agresivita
v osobních soubojích, větší nasazení. Zlepšení se dostavilo a druhý poločas vyzněl pro nás. Nemohli jsme si dovolit bezhlavě útočit, museli
jsme být obezřetní, neboť soupeř hrozil brejky, a pokud by jeden proměnil, tak by bylo po zápase. Bohužel na tři body jsme nedosáhli, což je
ztráta, ale nedá se nic dělat. Soupeř svoji kvalitu měl. Máme velmi úzký
kádr, potýkáme se s velkou marodkou. Na výpomoc jsme si pozvali
Černého, který je momentálně mimo fotbal, netrénuje s námi. Do utkání
nastoupil na posledních deset minut a nevedl si špatně.“
Pavel Hošek (asistent trenéra Želatovic): „Kluci v prvním poločase
hráli dobře, bojovali, předvedli na hřišti to, na co momentálně mají. Druhý poločas byl z naší strany horší, dostali jsme se pod tlak a obdrželi zbytečný gól. Je to naše bolest. Takhle jsme odehráli již třetí zápas po sobě.
Dnes za nás poprvé nastoupil Liška, posila která přišla na hostování z
Přerova.“
-lk-

II.třída
4.kolo:Určice B-Protivanov "B"
3:1 (0:0), Rolný 2, Kouřil - Trenz,
Němčice-Olšany 2:1 (2:1), Neckář, Škantár - Sedláček, Otaslavice-Zdětín 3:2 (3:2), Dokoupil, Vlachynský - Kučera, Navrátil, Vlastní,
Konice"B"-Hvozd 1:0 (1:0),
Hloušť, Držovice-Čechovice "B"
1:3 (1:3), Dokoupil - Chmelík 2,
Šťastný, Přemyslovice "A"-Bedihošť 0:4 (0:2) - Bross 3, Štefek,
Dobromilice-Brodek u PV 4:3
(1:1), Macko 2, Matoušek, Šenkeřík - Krejčí, Piňos, Soldán.
Kanonýři:
5 - Bílý Vojtěch (Hvozd), Strouhal
David (Přemyslovice "A")
4 - Zapletal Michal (Brodek u PV)
3 - Bross (Bedihošť), Bureš Tomáš
(Brodek u PV), Kučera Tomáš
(Zdětín), Pospíšil Tomáš (Protiva-

nov "B"), Tyl Lukáš (Přemyslovice máš (Tištín), Pospíšil Zbyněk
"A"), Šatný David (Držovice), Švec 1 - Brančík Marek (Kostelec B), BuMiroslav (Hvozd)
kovec Svatopluk (Kralice B), Burget Luboš (Brodek u Konice), DanIII. třída
ko Jakub (Vyšovice), Emperger Pře4.kolo:Tištín-Čechy pod Kosířem mysl (Pavlovice), Flek Roman (Oti1:3, Smržice-Vícov 0:0, Otinoves- noves), Haluza Martin (Kralice B),
Přemyslovice "B" 4:0, Kostelec B Hýsek Pavel (Nezamyslice B), Klíč
- Jesenec B 0:1, Pavlovice-Vyšovi- Zdeněk (Brodek u Konice)
ce 1:4, Nezamyslice B-Horní Štěpánov 3:1
IV. třída skupina A
4.kolo:Drahany-Rozstání 0:1,
Kanonýři:
Zdětín B-Otaslavice "B" 1:2 ,
3 - Konečný Lukáš (Otinoves), Ti- Kladky-Haná Prostějov "B" 3:0 ,
chý Petr (Jesenec B), Vojtek Ondřej Ptení-Krumsín nedohráno
(Čechy pod Kosířem)
2 - Kotlár Robin (Smržice), Kvapil Kanonýři:
Jiří (Jesenec B), Malý Stanislav 3 - Fiala Petr (Kladky), Hrabal Jiří
(Brodek u Konice), Martinák Miro- (Ptení)
slav (Smržice), Menšík Tomáš 2 - Hudec Tomáš (Rozstání), Kře(Kostelec B), Moravec Zdeněk (Ne- ček David (Kladky), Křížek Filip
zamyslice B), Otruba Jaroslav (Če- (Haná Prostějov "B"), Novák Jiří
chy pod Kosířem), Otčenášek To- (Haná Prostějov "B"), Petržela To-

máš (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
4.kolo:Ivaň 1:1, Brodek u PV BTvorovice 2:3, Biskupice-Želeč
3:0, Hrubčice-Němčice B 7:0, Doloplazy -Vrahovice B 3:2.
Kanonýři:
3 - Bartošek Antonín (Němčice B),
Širila Jaroslav (Želeč)
2 - Jelínek Michal (Brodek u PV B),
Kroupa Martin (Ivaň), Marek Vratislav (Vrahovice B), Múdrý Radek

Šachové loučení s prázdninami
to po ránu vypadalo na déšť, nakonec se mraky rozplynuly a boje za
šachovnicemi proběhly za téměř
ideálního počasí. Turnaj byl hrán
švýcarským systémem na 7. kol, s
časovým limitem 15 minut na
zápas pro každého. Zúčastnilo se
jej 30 šachistů, z nichž bylo 5 nere-

gistrovaných. Nejmladšími účastníky byli desetiletí Michal Kment
a Tomáš Zajíček. Něžné pohlaví
zastupovala pouze Veronika Vičarová, která si na své konto připsala
3 body a umístila se na 21. místě. Z
celkového vítězství se po zisku 6
bodů zaslouženě radoval papírově

Sokol Pivín - Haná Prostějov 2:2 (0:1)
Branky :70.p.k.Spáčil, 86.Vláčilík - 17.Světlík, 79.Zbožínek. Rozhodčí
: Pičin - Baďura, Svozil . Diváků : 250 ŽK : Mlčoch, Vláčilík - Zbožínek, Kolář M.,St.Ociepka. / ČK : 38.St.Ociepka (H) /. Sestavy týmů Pivín : Brablec - Spáčil, Nakládal,Zbožínek (46.Vrba), Pinkava
(22.Tydlačka) - Novák, Přidal, Švéda, Mlčoch - Přikryl, Vláčilík. Vedoucí mužstva : Jaroslav Svozil Haná Prostějov : Lošťák - Jančiar,Šindler,Chum, St.Ociepka (38.ČK) - Trnavský, M.Kolář, Zbožínek,
Cibulec - Mašík, Světlík (55.Bartoš - 90.Novák) Trenér : Daniel Kolář

Celkové pořadí:
1. Jaroslav Bureš 6 b A 64 Grygov
2. Roman Závůrka 5,5 b SK Prostějov
3. Petr Zatloukal 5 b A 64 Grygov
4. Pavel Vaculka 5 b SK Rošáda
Prostějov
5. Miroslav Tichý 5 b SK Rošáda
Prostějov
-lk-

PROSTĚJOV- V sobotu patřilo
občerstvení u Abrahámka v lesoparku Hloučela šachistům.
Agilní šachový oddíl SK Rošáda
Prostějov zde uspořádal v rámci
akce „Sportuj s námi“, již 7. ročník
šachového turnaje s názvem
„Loučení s prázdninami“. I když

Dosavadní výsledky obou celků v domácím poháru:
Boskovice - Protivanov 1:1, na pokut. kopy 2:4
Protivanov - Uničov 1:1, na pokut. kopy 6:5
Brno-Líšeň - Sigma Olomouc 1:3

-pez-

Haná remizovala v "Turecku"

První z prava celkový vítěz Jaroslav Bureš, po jeho pravici jediná žena v turnaji Veronika Vičarová

lo. Blízko k tomu měl Němec, ale jeho střela z trestného kopu skončila
několik centimetrů nad břevnem.
Zasloužené vyrovnání stavu utkání
zařídili v 69. minutě dva nejmladší
hráči v určických dresech (na snímku s čísly 2 a 10). Hradečný poslal
středem hřiště centr do šestnáctky
hostí, kam si naběhl Cibulka a hlavou nasměroval míč za záda brankáře Nováka 1:1. I po vyrovnání to
byly domácí, kteří měli více ze hry,
vypracovali si několik dalších příle-

NAVŠTÍVILI JSME
zámezí. Velké vzrušení přinesla 58.
minuta, kdy si na perfektní centr
Hradečného naběhl do šestnáctky
Havlena a při zpracování míče byl
faulován. Jasný pokutový kop.
Píšťalka hlavního arbitra však, k nevoli domácích fanoušků, zůstala němá. Ve druhém poločase ohrožovali hráči Želatovic domácí branku
sporadicky, buď z nebezpečných
brejků, nebo ze standardních situací.
Ke vstřelení druhého gólu to neved-

žitostí, ale ke vstřelení vítězné trefy
to nevedlo. A cestu do branky nenašla ani žádná z dalekonosných střel
v podání Lose či Ullmanna. Na posledních deset minut poslal trenér
domácích do hry Černého, který ač
netrénuje ukázal, že fotbal hrát nezapomněl a přinesl do útočné snahy
domácích oživení. Hráči Želatovic
se však závěrečnému tlaku domácích ubránili a utkání tak vyústilo ke spravedlivé dělbě bodů.

Určičtí fotbalisté sehráli druhý poločas zápasu s Želatovicemi o poznání lépe a po zásluze vyrovnali.

OKRESNÍ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE MUŽŮ, DOROSTU A ŽÁKŮ

nejsilnější hráč Jaroslav Bureš
(ELO 2270), z oddílu A 64 Grygov, který ztratil pouze jeden bod
za dvě remízy, jinak prošel celým
turnajem bez porážky.
Všech 210 šachových partií bylo
odehráno korektně, bez jediného
protestu a nikdo při nich neusnul.
Za perfektní organizaci turnaje patří pořádajícímu oddílu poděkování.
Při vyhlašování výsledků a předávání cen celé zápolení stručně a
výstižně zhodnotil ředitel turnaje
Jiří Novák: „ Počasí nám vyšlo,
hrálo se v pěkném ovzduší, byly k
vidění krásné tvrdé boje, všichni se
chovali sportovně.“
Těm, které zajímá jak se umístil pisatel těchto řádků sděluji, že jsem
3x vyhrál a 4x prohrál, což znamenalo zisk 3 bodů a konečné 22.
místo.

1. kolo
2. kolo

roh z protější strany hřiště rozehrál
Kryl, ale brankář balon vyboxoval
do bezpečí. Postupem času začali
mít míč na kopačkách stále častěji
hosté. Nejprve v krátkém sledu rozehrávali z nadějné vzdálenosti
dva trestné kopy. V obou případech
mířil centr do velkého vápna a v
obou případech jej včasným
vyběhnutím vyřešil gólman Nejezchleb. Stav utkání se poprvé měnil v 16. minutě. Jemelka pronikl
po levém křídle za obranu domácích, poslal centr nedostatečně
pokrytému Koplíkovi, který z ideální pozice rozvlnil síť za zády bezmocného domácího brankáře 0:1.
A ve 26. minutě mohlo být ještě hůře, kdy se po nedorozumění mezi
stoperem a gólmanem domácích
málem dostal k míči autor prvního
gólu Koplík. Hosté byli při chuti i
nadále. Akci v podání dvojice Koplík - Němec , vyřešil včasným
vyběhnutím gólman Nejezchleb.

Míč z trestného kopu v podání
Němce skončil vysoko nad brankou. Ve druhé minutě prodloužení
Baďura přihrál Smékalovi a po jeho nepřesné střele hlavní rozhodčí
první poločas ukončil.
Po změně stran začaly Určice hrát
mnohem aktivněji. Za zmínku z tohoto období stála akce z 51. minuty,
kdy po rohu Havleny zakončoval
neúspěšně Vaněk. Chvíli na to následovala bomba Ullamnna, která
skončila po teči hostující obrany v

(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
4.kolo:-Němčice 1:1, BedihošťOlšany 2:4, Výšovice-Přemyslovice 4:0 , Otaslavice-Pivín 0:8 ,
Držovice-Mostkovice 0:1, Brodek u Konice-Lipová B 3:2, Protivanov-Brodek u PV 11:0
Kanonýři:
8 - Šišma David (Pivín)
7 - Rieger Roman (Otaslavice)
6 - Neckář Radek (Němčice), Slivka
Pavel (Němčice).
Okresní přebor starších žáků

Střelci branek a tabulky střelců
Kanonýři:
8 - Matoušek Arnošt (Nezamyslice)
6 - Kratochvíl Jakub (Nezamyslice)
5 - Hyžďál Roman (Pivín)
4 - Dostalík Dominik (Nezamyslice), Hangurbadžo Adam (Nezamyslice), Přikryl Pavel (Nezamyslice)
3 - Kolařík Michal (FKM Konice
B), Vysloužil Martin (FKM Konice
B)
2 - Chlud Lukáš (Pivín), Hartmann
Šimon (Plumlov), Kolařík Michal
(Plumlov)
1 - Bartoník Jan (Pivín), Bartoník
Martin (Pivín), Donát Jakub (Pivín), Janeček Pavel (Protivanov),
Milar Ondrej (Protivanov), Ošťádal
Martin (Nezamyslice), Porupka
Radek (Nezamyslice), Prášil Adam
(Klenovice), Suchánek David (Klenovice), Svozil Vítězslav (Nezamyslice), Vlastní (Pivín)

Okresní přebor mladších žáků
Kanonýři:
3 - Kovačevič Semir (Držovice),
Milar Ondrej (Protivanov), Vaca
Josef (Smržice),
2 - Cita Radovan (Přemyslovice),
Jurník Lukáš (Přemyslovice), Ondroušek Jakub (Protivanov),
Tomeček Jan (Přemyslovice),
Śmída Matěj (Držovice),
1 - Hejda Martin (Přemyslovice),
Hruda Roman (Protivanov), Klement David (Smržice), Koutný Michael (Držovice), Kovář Martin
(Protivanov), Krejčíř Ondřej (Lipová), Liška Jiří (Lipová), Marčík Filip (FKM Konice B), Mazal Jan
(Olšany), Nágl Lukáš (Mostkovice), Sekanina Tomáš (Protivanov),
Sypěna Tomáš (Smržice), Tichý
Petr (FKM Konice B), Vlček Josef
(FKM Konice B)

Prostějovští biatlonisté znovu září

I po prázdninách biatlonisté v Prostějově pod vedením trenéra R. Večeři dosáhli na závodech v Břidličné znovu vynikajících úspěchů. Výsledky prostějovských závodníků na regionálních závodech v
Břidličné:
Kategorie A ženy: 1. Coufalová Radka
Kategorie B ženy: 1. Neubauerová Jitka
Přípravka dívky:
1. Neubauerová Klárka
Kategirie A muži:
1. Večeřa Roman
3. Ratiborský Jan
5. Ratiborský Marek
8. Dvořák Pavel
V září proběhne v Jablonci nad Nisou Mistrovství republiky v biatlonu. Podle dosavadních získaných bodů

se do hlavního závodu probojovali Roman Večeřa,
Radka Coufalová a Jitka Neubauerová.
Hlavní příprava závodníků na tuto celostátní vrcholnou událost se odehrává na střelnici ve Zdětíně. Tento
areál byl postavený už v roce 1980. Po této dlouhé době
od svého vzniku potřeboval generální opravu. našemu
klubu se podařilo získat ze svazu biatlonu příspěvek a
tak se mohla provést generální oprava. Po těchto úpravách areál viditelně prohládl a vypadá jako nový.
Zájemci o tento krásný sport se mohou hlásit u předsedy biatlonového klubu Mgr. Antonína Duška, tel. 607
646 820 i pro případy, že si na této střelnici chce pouze
zastřílet (jednotlivci, kolektivy i firmy a podniky pro
své zaměstnance.

7. září 2009
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Úžasný týden v Enschede
Před rokem prostějovský
korfbalový oddíl SK RG ve
spolupráci s partnerským
klubem DOS-WK Enschede
uskutečnil velmi úspěšné první přípravné soustředění v
Holandsku, jehož výsledkem
bylo výrazné zlepšení extraligového A týmu v uplynulé sezoně. I před nadcházejícím
soutěžním ročníkem se proto
do Enschede vrátil, kde pod
vedením trenéra Hennieho
Baase absolvoval týdenní
soustředění a zároveň dále
prohloubil vztahy mezi prostějovským a holandským
klubem.
Ze sportovního hlediska bylo

devět dní v Enschede přímo nabitých, když kromě jednoho
volného dne korfalisté absolvovali dva tréninky denně a také
dávku pěti přípravných utkání.
Po nedělním zvykání si na venkovní prostředí a hrací plochu z
umělé trávy a pondělní základní přípravě je v pondělní večer
čekalo první utkání, které mělo
odhalit základní problémy naší
hry.

skoku a také vysokou úspěšností střelby z velké vzdálenosti. Prostějovští naopak nastoupili do utkání až s příliš velkým respektem, že hrají přece
proti týmu z kolébky korfbalu Nizozemska. Prvních dvacet
minut tak bylo zdrcujících a
teprve poté se jim podařilo dát
koš. Pak jsme však vzchopili a
zbylých 50 minut utkání se zlepšili herně i na obraném i útočném doskoku. To se projevilo i
na skóre, když zbytek utkání o
koš vyhráli. Nutno podotknout,
že utkání přihlížela zhruba
stovka fanoušku, zejména členů DOS-WK, kteří přišli podpořit svůj partnerský tým.
Pokud někomu nesedí 20 plus

17. 8. 2009 SK RG Prostějov
- HKC Hengelo 10:16
Soupeř z města Hengelo, nedaleko od Enschede, na prostějovský tým přímo "vlítnul" agresivní hrou, když vynikal v prvních minutách zejména na do-

50 minut do jednoho utkání, tak
věřte, že v Holandsku se venkovní utkání hrají na 2x 35 minut na hřišti, které je výrazně
větší než to v hale. Zatímco v
hale je velikost hrací plochy
40x20 metrů, potom pod širým
nebem je to 60x30 metrů. To
vše venku ještě bez oddechových časů.
Po utkání i v průběhu utkání se
prostějoským dostalo i spousty
pochvalných slov na adresu jejich hry, ale vždy to bylo "kdyby nebylo těch prvních 20 minut". První přípravný zápas ale
rozhodně splnil svoje cíle:
ukázat, že mohou hrát s každým, a odhalit jim i největší
slabiny ve hře. V průběhu úterý
a středy tak již věděli na čem
pracovat a mohli se tak připravit na druhé utkání proti CKV
WIK Enschede, které bylo na
programu ve středu večer.

19. 8. 2009 SK RG Prostějov
- CKV WIK Enschede 17:7
Stejně jako v pondělí i ve středu
v 20 hodin nastoupili na hřiště s
umělým osvětlením, změřili
síly s protivníkem ze stejného
města jako partnerský klub.
Tentokrát nenechali nic náhodě
a zlepšili se v těch herních
stránkách, které jim dělaly problémy v pondělí. To se také
okamžitě projevilo a po
poměrně hladkém průběhu dotáhli utkání do vítězného konce
- 17:7!
Ověřili si, že jsou v tréninku na
dobré cestě a že se herně posunuli opět o kus výš. Pochvaly se
jim dostalo i od trenéra soupeře,
který viděl i pondělní zápas.

Společné foto prostějovských korfbalistů na srpnovém soustředění v Holandsku

Prostějov vítězem přeborů SCM na dráze
Minulý týden 25.-26.8. 2009
proběhly v Praze-Třebešíně
přebory sportovních center
mládeže v dráhové cyklistice.
Všechna sportovní centra se
přeborů účastnila ve svých nejsilnějších sestavách a přestože
za náš výběr nemohly nastoupit
dvě výrazné opory, Ondřej Vendolský a Ondřej Tkadlec počínali si naši mladí cyklisté opět
zcela suverénně a v celkovém
hodnocení s přehledem zvítězili s výrazným odstupem před
druhou Plzní a třetí Duklou Praha a obhájily tak loňské prvenství. Není nutné vyzdvihovat
výsledky jednotlivců, protože
všichni naši kluci a děvče podali dobré výkony a výrazně pro-

mluvily do výsledků ve všech
kategoriích i jednotlivých disciplínách. Závodníci všech kategorií, tj. mladší žáci, starší
žáci, kadeti i junioři, se spolu utkali v omniových disciplínách
(bodovací závod, vylučovací
závod, prvenství na pásce atd.)
SCM Prostějov reprezentovali
na přeborech tito závodníci: v
kategorii žáků Tomáš Heřmanovský (Uničov), Luděk Lichnovský (Mapei Cyklo Kaňkovský Olomouc), Jan Čech a Kateřina Uhrová (oba SKC Prostějov), v kat. kadetů Robin
Wagner (SKC Prostějov) a Jan
Urbášek (Uničov) a kat. juniorů
Tomáš Goláň a Jakub Filip
(SKC Prostějov).

Sestava a branky Kostelce: Varha, Kaláb - Chalupecký I., Zajíček 2, Grulich 2, Jurka 8 (6),
Paták 5, Ševčík, Grepl, Chalupecký L., Varhalík 3, Čech 1,
Kosina 3 Trenér: Alois Jurík
Vývoj skóre po pětiminutovkách: 1:1, 4:2, 7:4, 9:4, 11:7,
12:9, 13:12, 16:14, 17:17,
18:19, 21:20
Kosteleckým házenkářům začala v sobotu nová sezóna. V úvodním utkání se představili na domácí palubovce a soupeřem jim
byl tým z Košutky. Sezonu gólově otevřela opora domácích
Michal Jurka, ve 4. minutě vyrovnal hostující Uhlář. Od stavu
4:4 si vedené v utkání držel domácí Kostelec, měnila se jen
výše brankového rozdílu. První
pětiminutovka se vyznačovala
velmi dobrou obranou se střel-

bou obou mužstev převážně z
větších vzdáleností, obrany si
hlídaly svá brankoviště a dovolily svým soupeřům na každé straně po jedné brance.
Domácí sérií pěti branek v řadě
odskočili až na 9:4 a tento rozdíl
si udržovali až do závěru prvního
poločasu do okamžiku, kdy rozhodčí vyloučili kosteleckým v
rychlém sledu Ševčíka s Patákem. Kostelecká obrana dlouho ve čtyřech odolávala, hostům
se podařilo vstřelit v závěru dvojnásobné přesilovky dvě branky a
snížit na 11:8. Následovala chyba v útoku a hosté snížili na rozdíl dvou branek. Kostelecký
trenér Jurík si vzal oddechový
čas a po něm už skóre měnilo jen
jednou, když se trefili domácí.
Poločas tak skončil vedením
Kostelce 12:9.
Začátek druhé půle se domácím
hráčům vůbec nevydařil, hráči
Košutky po dvaceti vteřinách

TURNAJ E. J.DE MANA
22.8.2009
SK RG Prostějov - CKV
Sparta Zwolle 6:14
Přestože jejich první soupeř byl
na turnaji kromě papírově nejslabším, ujal se brzy vedení,
svoji hrou nutil k chybám, ale
hlavně byl nebezpečný ze střel
z větší vzdálenosti. Výkon Prostějovanů byl ale poměrně vyrovnaný a nesl výrazné známky
trénovaných věcí v průběhu
celého týdne, takže po utkání
nemuseli být nespokojení.
DOS-WK Enschede - SK RG
Prostějov 14:6
Souboj s A týmem partnerského
klubu byl pro prostějovské

korfbalisty bohužel jakýmsi návratem do starých kolejí, do hry
před soustředěním. Opět kupili
chyby v obraně a v útoku byli
bezradní. Nutno ale podotknout, že velké problémy jim
dělal doskok domácích, kteří
byli rozhodně nejlépe doskakujícím týmem turnaje. V druhé
půli se hosté trochu zvedli, ale
stačilo to pouze na mírné zkorigování výsledku.
KV Drachten/Van der Wiel SK RG Prostějov 15:10
Do posledního utkání tým Prostějova vstupoval s cílem zapomenout na chyby, které dělali v
předchozím utkání, a vrátit se k
hře, kterou předváděli proti
Spartě. To se jim opravdu podařilo a zejména v obraně se vybičovali k výkonu na hranici možností. Ani v útoku nezaostávali a paradoxně tak uhráli nejlepší výsledek proti favoritovi
turnaje, když Drachten za vítězství vděčí zejména svým přesným střelcům z dálky. Jak po
zápase podotkl trenér protivníka, donutili je prostějovští k

výrazným změnám hry v
průběhu utkání i střídání. Též se
jim dostalo uznání v tom smyslu, že kdyby strávili celou sezonu v Holandsku, tak by na jejím
konci mohli být plnohodnotnými soupeři pro týmy druhé
nejvyšší holandské soutěže.
V turnaji sice nakonec skončili
na posledním čtvrtém místě, ale
odnesli si hodně cenných zkušeností a fakt, že byli schopni
zahrát velmi dobrá utkání s protivníky, jejichž úroveň je vyšší
než těch, se kterými hrají v
České korfbalové extralize. I
hodnocení Hennieho Baase po
turnaji bylo velmi pozitivní s
důrazem na další práci na trénincích tak, aby minimálně
udrželi úroveň, na kterou jsme
se během soustředění dostali.
Přestože hlavním úkolem soustředění byla příprava na nadcházející nový ročník extraligy,
přítomnost prostějovských
korfbalistů v Enschede měla i
velmi kladný vliv na další prohlubování vzájemných vztahů
mezi oběma kluby.
zpracoval Jan Minařík

Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov
5. ročník I. a II.kolo - SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH
Místo konání
- Severní obslužná - Prostějov, za zimním stadiónem a Nemocnicí
Pořadatelé
- ADRENALINSPORT KLUB Prostějov a FK DUKLA Prostějov
Trať
- trať je vedena po asfaltové komunikací, je rovinatá bez jakéhokoliv převýšení.
Volně příchozí se po ukončení závodů mohou zúčastnit volné jízdy po závodním okruhu
Registrace: Pro usnadnění organizace závodu žádáme zájemce o účast v závodě o zaslání
předběžné přihlášky nejpozději do 18.září 2009. Přihlásit se můžete elektronicky na adrese:
Email:falconair@quick.cz.
Kontaktní adresa pro zasílání přihlášek: Jaroslav Koribský, Kostelecká 15, 79601 Prostějov
email: falconair@quick.cz
Tel: 731 659 878

předvedl domácí gólman Kaláb a na začátku posledních
pěti minut zápasu potvrdil
úspěšnost střelby ze sedmimetrových hodů Jurka a zajistil kosteleckým dvoubrankové
vedení. Minutu a půl před koncem proměnil hostující Jurina sedmimetrový hod a Kostelec vedl opět nejtěsnějším rozdílem.
Oba celky své útoky proměnily a
tak se rozhodovalo v poslední
minutě. V čase 59:33 přišel faul
hostujícího hráče na brankovišti
a následovala sedmička. K té se
postavil opět domácí Jurka a
stejně jako v předchozích sedmi
případech
chladnokrevně
proměnil a necelou půlminutu
před koncem tak rázně naznačil,
že body asi zůstanou doma. Ve
zbývajícím čase se už nic nestalo
a tak domácí Kostelec mohl slavit výhru 24:22 a připsal si dva
body do tabulky ze svého premiérového vystoupení.

1. LIGA HÁZENÉ
vstřelili první branku a ke konci
první minuty po ztrátě míče Kostelce se dotáhli na jednobrankový rozdíl. Domácí tým se bránil
vyrovnání, ale stejně k tomu došlo v 38. minutě. i nadále hosté
vždy dokázali odpovědět na
branky domácích a tak stav v 46.
minutě utkání svítilo na světelné
tabuli skóre 18:18. Kostelečtí
svůj útok v branku neproměnili a
tak se hosté v přesilovce za vyloučení Kosiny dostali po dlouhé
době do vedení 18:19. V 52. minut se stav utkání neměnil a hostující trenér si vyžádal oddechový čas. Paradoxně jim tato přestávka příliš neprospěla, protože
domácí házenkáři ze dvou rychlých protiútoků skóre otočili ve
svůj prospěch a ujali se vedení
20:19. Pár dobrými zákroky se

ZHODNOCENÍ TRENÉRŮ:

O víkendu začala 1. liga házené. Jediný zástupce regionu, HC
Kostelec právě nastupuje na domácí palubovce k utkání s týmem HC Košutka.
foto Josef Zatloukal

V rámci sobotního 22. ročníku
turnaje E. J. de Mana, který je
pojmenován po dřívějším předsedovi partnerského oddílu, sehráli prostějovští korfbalisté tři
utkání proti soupeřům, kteří
jsou na tom korfbalově ještě nejméně o dvě třídy lépe než protivníci z pondělí a středy.

1.5. 2009 a 19.9. 2009 ADRENALINSPORT KLUB & FK DUKLA Prostějov

Úvodní zápas Kostelec rozhodl v koncovce
Kostelec na Hané
- HC Košutka 24:22 (12:9)

Momentka z utkání na turnaji J. de Mana, na kterém se tým SK RG utkal s kvalitními celky nizozemské korfbalové ligy.

Radomír Matoušík (HC Košutka): I když v první půli vedli domácí už o pět branek, věděl jsem, že se hraje na šedesát minut a ještě se dostaneme do hry. O to víc mne mrzí, že za stavu 18:19 jsme
soupeři dovolili otočit utkání. Na úvod sezony to od nás nebyl špatný výkon.
Alois Jurík (HC Kostelec): Věděli jsme o soupeřově útočném pojetí, chystali jsme se na to v obraně. Máme několik hráčů mimo hru
(Vasyliev, T. Grulich, Vymětal), takže jsme zápas museli odehrát v
7-8 hráčích. Koncovku zápasu jsme zvládli lépe než soupeř, rozhodla naše větší vůle po vítězství. Důležité bylo proměňování sedmiček od Míšu Jurky, noví hráči Kosina s Čechem se uvedli dobře,
jsem s nimi spokojený.
-pez-

PROGRAM
od 11.00
prezentace závodniků
10.00 - 12.50
volné bruslení, prohlídka tratě
13.00 – 13.05
oficální zahájení závodů
13.10.- 13.20
závod začátečníci – 400 m
13.25 – 13.35
závod na 800 m junioři E a F
13.40. – 14.00
závod na 1.200 m junioři C a D
14.30 – 14.50
závod na 2.400 m junioři B
15.10 – 15.40
závod na 4.800 m junioři A
15.50 – 16.00
vyhlášení vítězů závodu na: 400, 800, 1.200, 2.400 a 4.800 m
18.00 závod na 10 a 21 km – senioři ( hromadný start)
V případě velkého počtu startujících budou účastníci závodu rozdělení do několika startovních skupin-bloku. Jsou dovoleny všechny typy bruslí, včetně inline bruslí a klasických kolečkových bruslí se dvěma kolečky na dvou nápravách. Závodnici jsou povinni mít během závodu na hlavě přilbu (stačí i cyklistická). Dále doporučujeme použít chrániče zápěstí, loktů a kolen.

Prostějov v premiéře ve 2. lize neuspěl
HK Prostějov - HC Zlín
24:29 (10:13)
Branky a sestava Prostějova:
Hrubý, Kamený - Závodský
1, Krist ml., Nevrlý 1, Bydžovský 1, Juráček 2, Raška 1,
Jurík T. 2, Jurík M. 2, Černíček 6, Kosina 7, Sosík, Zapletal 1
Skóre po desetiminutovkách:
5:2, 7:7, 10:13, 15:18, 18:25
Házenkáři Prostějova po nevydařené sezoně a sestupu do
nižší soutěže se v sobotu odpoledne utkali v premiérovém
kole 2. ligy s celkem Zlína,
který patřil minulou sezonu k
tomu nejlepšímu, co druhá liga nabízela. Začátek utkání
domácím vyšel dobře především zásluhou výborné obrany a výsledkem bylo po prvních patnácti minutách slibné
vedení 7:3. V druhé části prv-

2. LIGA HÁZENÉ
ního poločasu se hostům rozchytal bývalý extraligový
brankář Mahušek, zneškodnil
několik náskoků z brankoviště a skóre se začalo pomalu
otáčet ve prospěch hostujícího týmu. Ten mezi 15. až
30. minutou přestřílel domácí
mužstvo poměrem 10:4 a do
kabin šel s tříbrankovým náskokem.
V druhém poločase se prostějovský celek nemohl dostat na
kontakt ve skóre a to domácím mladíkům notně nahlodávalo psychiku. Za stavu
18:21 v 45. minutě se hostům
podařilo čtyřmi brankami odskočit na sedmibrankový rozdíl a tím i rozhodnout utkání
ve svůj prospěch. Zbývající
část utkání si hosté výsledek
už jen hlídali a odvezli si z

Prostějova vítězství 29:24.
Hodnocení trenéra A. Krista
po utkání:
Věděli jsme, že nás čeká
těžký soupeř. V první čtvrthodině nám fungovala výborně
obrana a to se projevilo na
skóre. Poté se začalo dařit hostujícímu gólmanovi, několikrát nás vychytal z vyložených šancí a to se rozhodujícím dílem projevilo na dalším vývoji utkání. Hosté přijeli se třemi exligisty, brankářem Mahuškem a hráči Nesrstou a Žůrkem, jejichž zkušenost se v průběhu utkání
projevila. Přes porážku bych
chtěl přesto mužstvo pochválit za to, že celý zápas bojovalo a snažilo se s výsledkem něco udělat.
-pez-

7. září 2009

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.

JEDNIČKA VÍKENDU
SOKOL KONICE
Fotbalisté Konice po skandální prohře z minulého víkendu ve Ždáru nad
Sázavou, kde jim rozhodčí v nastaveném čase zapískal pokutový kop z vymyšlené situace a toto událost bude mít pravděpodobně dohru u disciplinární komise ČMFS nechali emoce v kabině a v následujících dvou utkáních se věnovali pouze svým výkonům na trávníku. Nejprve uprostřed
týdne vypráskali v Uherském Brodě domácí pětibrankovým nášupem a ve
včerejším utkání porazili lídra soutěže 1. FC Slovácko a usadili se na třetím místě divizní tabulky. BRAVO, KONICE!

PROPADÁK VÍKENDU
SOKOL MOSTKOVICE
Fotbalisté Mostkovic už jen vzpomínají, jak před čtrnácti dny vyhráli v derby s Mostkovicemi. Minulý týden nezopakovali tento úspěch v domácím
utkání s Opatovicemi a v neděli mířily k zápasu na půdu posledních Kožušan, které v probíhající sezoně nezískali ani bod. Mostkovice i podle
vlastního trenéra podali ostudný výkon a nakonec si z Kožušan odvezly
prohru 1:0 a přiblížily se ke spodku tabulky. MOSTKOVICE, TAK
TAKHLE TEDY NE!
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Korektně odehrané derby skončilo v Čechovicích dělbou bodů

Sokol Čechovice – Oresvo Plumlov
0:0
ŽK: Dvořák – Kutný, Petr Kiška.
Diváků: 250. Rozhodčí: Boček –
Vlk, Běhal.
Sestavy – Čechovice: Švéda –
Gréza, Kubalík, Začal, Dvořák –
Bilík, Šteigl, Vinklárek, Prášil
(46. Chmelík) – Bílý, Haluza.
Trenér: Jan Pešek.
Plumlov: Stužka – Jiří Kiška,
Kutný, Chmelař, Bureš –
Křupka, Ševcůj, Parák(76.Lizna),
Petr Kiška– Frýbort, Pavel Kiška
(53. Grmela). Trenér: Musil

ČECHOVICE -Všem příznivcům kopané na prostějovsku je
při pohledu na tabulku po 4.
kole I. A třídy, skupiny B, olomouckého KFS smutno z toho,
jak to ta jejich mužstva válí.
Vždyť se v tabulce seřadila od 9.
místa dolů, pouze Kožušany na
posledním místě jim to „kazí“.
Šanci na zlepšení nelichotivého
postavení měly včera odpoledne
v regionálním derby jedenáctky
Čechovic a Plumlova. Korektně
odehraný zápas nakonec skončil
spravedlivou dělbou bodů. Kvalitní výkon při rozhodování ut-

HLASY TRENÉRŮ
Musil (Plumlov): „ Byl to bojovný zápas, jak má v derby být.
Nám se v posledních zápasech dařilo vstřelit hodně gólů, ale bohužel mnoho gólů jsme také dostávali. Dnes jsme branku nevstřelili, i když jsme šance měli. Na druhou stranu musím
sportovně přiznat, že šance měli i domácí. Utkání bylo ovlivněno
nervozitou, což poněkud smazalo fotbalovou kvalitu. Pro nás je to
bod z venku a tak s ním musíme být spokojeni.“
Jan Pešek (Čechovice): „ Bylo to vyrovnané bojovné utkání. Ve
druhé půlce jsme soupeře trochu přitlačili, měli jsme šance, z nichž
minimálně dvě mohly skončit gólem, bohužel neskončily. Naší
velkou slabinou je, že nedáváme branky. Předvádíme příliš upracovaný fotbal. Remíza je spravedlivá.“
-lk-

kání podala trojice rozhodčích.
Bojovné derby lépe rozehráli
hosté z Plumlova. K prvnímu
ohrožení domácí branky se odhodlal Petr Kiška. Jeho přízemní
střela z 20 metrů skončila po teči
obránců těsně vedle tyče, v
zámezí. Stejný hráč rozehrál nakrátko rohový kop, na jeho následný přetažený centr nikdo
nenaběhl. Chvíli na to mířil mezi
tyče na druhé straně domácí
Gréza. Gólman Stužka míč bez
větších potíží vyboxoval před
sebe do bezpečí. Ve 20. minutě se
po několika kličkách prosadil
přes obránce plumlovský
Frýbort, přihrál Burešovi, jenže
míč z jeho kopačky proletěl klubkem hráčů a skončil v autu. Čechovice se snažily dostat před
branku soupeře nakopáváním
míčů do šestnáctky, nebo ze standardních situací. V krátkém sledu
rozehrávaly dva trestné kopy, v
obou případech skončil míč na
hlavě Dvořáka, ale ten zakončoval nedůsledně a nepřesně. Snad
největší šanci na vstřelení gólu
měli v prvním poločase v 38. minutě hosté. Petr Kiška přímo z rohového kopu zacílil pod břevno,
ale brankář Švéda míč vytěsnil

míč na další roh.
První příležitost po změně stran
měli hosté. Centr Chmelaře však
přes zmatky v obranných řadách
Čechovic nikdo za záda Švédy
dopravit nedokázal. V dalším
průběhu hry měly míč na kopačkách o poznání častěji domácí.
Nejprve v 58. minutě si Haluzům
centr zpracovával Bílý. Stál však
zády k brance, a než se stačil otočit, tak mu obránci míč ukopli. V
zápětí si výše uvedení hráči role
vyměnili. Tentokrát z rohu centroval Bílý na hlavu Haluzy, který
nasměroval míč těsně nad
břevno. V 66. minutě stáli při
hostech Všichni svatí. Gréza rozehrál trestný kop. Po zmatcích v
obranných řadách Plumlova zakončoval celou akci opět Bílý.
Střelou z bezprostřední blízkosti

trefil tyč! Chvíli na to centr Haluzy od rohového praporku proletěl malým vápnem, nikdo však
míč netečoval. Poslední příležitost na vstřelení gólu měli domácí deset minut před koncem.
Haluzovu bombu z 20 metrů
však v pádu zpacifikoval gólman
Stužka. V 83. minutě utkání zůstal ležet na zemi ve velkém
vápně Bílý po souboji s Jiřím Kiškou. Domácí příznivci se dožadovali odpískání penálky,
píšťalka hlavního rozhodčího
však zůstala němá. Když ke
změně stavu nevedla ani akce,
kdy po střetu Chmelíka zůstal
ležet na zemi hostující gólman a
potrestáno nebylo ani nedorozumění v zadních řadách domácích, vyústilo utkání do
bezbrankové remízy.

* FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY *
MS divize skupina D
5.kolo: Napajedla-Otrokovice 0:4, RousínovRosice 1:1, Šardice-Třebíč 4:0, Blansko-Boskovice 0:0, Velké Meziříčí-Vyškov 1:1, Konice-1. FC Slovácko 1:0, Pelhřimov-Žďár n/S
3:0, Protivanov-Uherský Brod 1:0
1. Šardice
6 5 1 0 20:3 16
2. 1. FC Slovácko 6 5 0 1 17:4 15
3. Konice
6 4 1 1 14:4 13
4. Třebíč
6 4 1 1 13:7 13
5. Žďár n/S
6 4 0 2 9:6 12
6. Otrokovice
6 3 0 3 11:8 9
7. Protivanov
6 3 0 3 7:9 9
8. Pelhřimov
6 2 2 2 10:7 8
9. Rosice
6 2 1 3 7:11 7
10. Velké Meziříčí 6 2 1 3 5:9 7
11. Boskovice
6 1 3 2 6:13 6
12. Blansko
6 1 2 3 7:11 5
13. Rousínov
6 1 2 3 8:15 5
14. Vyškov
6 1 1 4 5:12 4
15. Uherský Brod 6 0 3 3 3:10 3
16. Napajedla
6 1 0 5 3:16 3
KFP Olomouckého kraje
5.kolo: Litovel-Určice 3:2, Jeseník-HFK Olomouc B 2:1, Hněvotín-Ústí u Hranic 1:1, Přerov-Kralice 2:1, Dolany-Šternberk 4:1, Leština-Štíty 2:0, Kozlovice-Mohelnice 0:1, Bělotín-Želatovice 3:1
1. Jeseník
6 5 1 0 15:8 16
2. Přerov
6 5 0 1 17:9 15
3. Litovel
6 4 2 0 14:9 14
4. Kozlovice
6 3 1 2 17:7 10
5. Dolany
6 3 1 2 14:8 10
6. Mohelnice
6 3 1 2 10:7 10
7. HFK Olomouc B6 3 0 3 8:7 9
8. Leština
6 2 2 2 9:10 8
9. Hněvotín
6 2 2 2 7:17 8
10. Kralice
6 2 1 3 7:7 7
11. Ústí u Hranic 6 2 1 3 10:11 7
12. Štíty
6 1 3 2 5:7 6
13. Určice
6 1 2 3 7:10 5
14. Šternberk
6 1 0 5 8:13 3
15. Želatovice
6 0 3 3 11:19 3
16. Bělotín
6 1 0 5 5:15 3
1. A třída skupina B
5.kolo: Dub n/M-Klenovice 2:0, Brodek u Přerova-Slatinice 2:2, Lipník n/B-Náměšť n/H
5:2, Opatovice-Jesenec 1:1, Troubky-Kojetín
0:0, Kožušany-Mostkovice 1:0, ČechovicePlumlov 0:0
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1. B třída skupina A
5.kolo: Vrahovice-Kostelec n/H 2:0, Hor. Moštěnice-Býškovice 3:2, Vrchoslavice-Hustope-

če 1:3, Lutín-Nezamyslice 4:1, Pivín-Haná PV
2:2, Radslavice-Všechovice 2:4, TovačovÚjezdec 0:2
1. Hor. Moštěnice 5 4 0 1 16:8 12
2. Býškovice
5 4 0 1 13:7 12
3. Haná PV
5 3 1 1 15:7 10
4. Hustopeče
5 3 1 1 12:8 10
5. Všechovice
5 3 0 2 11:7 9
6. Lutín
5 3 0 2 12:9 9
7. Pivín
5 2 1 2 8:8 7
8. Tovačov
5 2 1 2 8:9 7
9. Újezdec
5 2 0 3 8:13 6
10. Vrahovice
5 2 0 3 4:10 6
11. Nezamyslice 5 1 2 2 5:8 5
12. Radslavice
5 1 0 4 4:9 3
13. Vrchoslavice 5 1 0 4 3:11 3
14. Kostelec n/H 5 0 2 3 4:9 2
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4. třída OFS, sk. A
5.kolo: Krumsín-Drahany 3:0, Haná PV B-Ptení 4:2, Otaslavice B-Kladky 0:3, Rozstání-Zdětín B 1:1
1. Kladky
5 4 1 0 17:1 13
1. B třída skupina B
2. Rozstání
5 3 2 0 9:3 11
5.kolo: Chválkovice-Červenka 1:1, Hlubočky3. Krumsín
4 2 2 0 8:1 8
Lipová 4:3, Slavonín-Černovír 2:0, Bouzov-Mo4. Haná PV B
4 2 0 2 12:10 6
ravský Beroun 2:0, Mohelnice-Drahlov 1:3, Vel5. Otaslavice B
4 2 0 2 5:7 6
ký Týnec-Bohuňovice 1:2, Paseka-Příkazy 1:1
6. Ptení
4 1 1 2 7:11 4
1. Bouzov
5 5 0 0 14:3 15
7. Drahany
5 0 1 4 4:15 1
2. Bohuňovice
5 4 0 1 13:5 12
8. Zdětín B
5 0 1 4 3:17 1
3. Hlubočky
5 4 0 1 13:7 12
4. Černovír
5 3 0 2 11:4 9
4. třída OFS, sk. B
5. Moravský Beroun5 3 0 2 8:6 9
5.kolo: Němčice n/H B-Doloplazy 2:3, Želeč6. Paseka
5 2 3 0 8:6 9
Hrubčice 1:3, Tvorovice-Biskupice 5:3, Ivan 7. Mohelnice
5 2 0 3 16:13 6
Brodek u PV nehlášeno
8. Velký Týnec
5 1 3 1 8:6 6
1. Hrubčice
4 3 0 1 13:2 9
9. Slavonín
5 2 0 3 8:9 6
2. Doloplazy
4 3 0 1 9:9 9
10. Příkazy
5 1 2 2 7:13 5
3. Vrahovice B
4 2 1 1 8:4 7
11. Lipová
5 1 0 4 9:12 3
4. Biskupice
5 2 1 2 11:10 7
12. Drahlov
5 1 0 4 7:15 3
5. Tvorovice
4 2 0 2 10:10 6
13. Červenka
5 0 2 3 4:10 2
6. Želeč
5 2 0 3 6:14 6
14. Chválkovice
5 0 2 3 3:20 2
7. Brodek u PV B 4 1 1 2 11:10 4
8. Němčice n/H B 5 1 1 3 9:15 4
2. třída OFS Prostějov
9. Ivaň
3 1 0 2 4:7 3
5.kolo:Brodek u PV-Určice B 2:2 (1:1), Bureš,
Kaplánek - Hejbal, Rolný, Bedihošť-Dobromi- DOROST Okresní přebor
lice 3:0 (0:0), Novák, Šimík, Štefek, Čechovice 5.kolo: Lipová B-Protivanov 2:2, Mostkovice"B"-Přemyslovice "A" 2:2 (2:1), Holinka, Ko- Brodek u Konice 6:1, Pivín-Držovice 7:0, Přenevič - Strouhal, Vévoda, Hvozd-Držovice 1:1 myslovice-Otaslavice 0:11, Olšany-Výšovice
(0:0), Vánský - Pella, Zdětín-Konice"B" 1:1
3:4, Němčice-Bedihošť 10:1
(0:0), Maťa - Mohelník, Olšany-Otaslavice 3:0
1. Pivín
5 5 0 0 33:2 15
(0:0), Protivanov "B"-Němčice 3:0 (0:0), Po2. Mostkovice
5 4 1 0 13:3 13
spíšil 2, Fabiánek.
3. Otaslavice
5 3 1 1 29:9 10
1. Konice B
5 3 1 1 14:4 10
4. Němčice
4 3 0 1 30:7 9
2. FC Hvozd
5 3 1 1 11:7 10
5. Brodek u Konice 4 3 0 1 16:11 9
3. Čechovice B
5 3 1 1 11:9 10
6. Protivanov
4 2 1 1 19:8 7
4. Protivanov B 5 3 0 2 13:7 9
7. Výšovice
5 2 0 3 10:22 6
5. Sokol Olšany 5 3 0 2 10:8 9
8. Lipová B
5 1 2 2 16:13 5
6. Brodek u PV 5 2 2 1 13:11 8
9. Držovice
5 1 1 3 14:13 4
7. Určice B
5 2 2 1 9:7 8
10. Olšany
4 1 1 2 10:17 4
8. Sokol Bedihošť 5 2 1 2 8:11 7
11. Přemyslovice 5 1 1 3 6:27 4
9. Držovice
5 1 3 1 10:9 6
12. Bedihošť
5 0 0 5 3:28 0
10. Přemyslovice 5 1 2 2 12:10 5
13. Brodek u PV 4 0 0 4 1:40 0
11. Sokol Zdětín 5 1 1 3 7:11 4
12. Otaslavice
5 1 1 3 6:11 4
DOROST starší Krajský přebor
13. FC Dobromilice 5 1 1 3 8:18 4
5.kolo: Kralice-Moravičany 2:5, Šternberk-Lip14. Němčice n/H 5 1 0 4 6:15 3
ník nad Bečvou 9:1, Konice-Nezamyslice 1:2,
Černovír-Čechovice 5:0, Přerov-Jeseník 1:1,
3. třída OFS Prostějov
HFK Olomouc-Litovel 2:2
5.kolo: Kralice B-Tištín 2:1, H. Štěpánov-Bro1. Nezamyslice 3 3 0 0 5:1 9
dek u K. 2:3, Jesenec B-Pavlovice 1:1, Přemy2. Moravičany
3 2 1 0 11:3 7
slovice B-Kostelec n.H. B 1:3, Vícov-Otinoves
3. Litovel
3 2 1 0 9:5 7
2:0, Čechy p/K-Smržice 3:1, Výšovice-Neza4. Černovír
3 2 0 1 10:5 6
myslice B 4:2
5. HFK Olomouc 3 1 2 0 5:3 5
1. Otinoves
5 4 0 1 11:3 12
6. Jeseník
3 1 1 1 4:6 4
2. Výšovice
5 3 1 1 14:6 10
7. Šternberk
3 1 0 2 10:4 3
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DOROST mladší Krajský přebor
5.kolo: Kralice-Moravičany 1:4, Šternerk-Lipník 3:2, Konice-Nezamyslice 3:0, Černovír-Čechovice 3:0, Přerov-Jeseník 6:1, HFK Olomouc-Litovel 3:3
1. Šternerk
3 3 0 0 12:3 9
2. Černovír
3 2 1 0 11:3 7
3. Moravičany
3 2 1 0 5:1 7
4. Přerov
3 2 0 1 9:4 6
5. Jeseník
3 1 1 1 9:9 4
6. Litovel
3 1 1 1 5:8 4
7. Kralice
3 1 0 2 8:7 3
8. Lipník
3 1 0 2 5:4 3
9. Konice
3 1 0 2 3:6 3
10. Čechovice
3 1 0 2 2:5 3
11. HFK Olomouc 3 0 2 1 4:6 2
12. Nezamyslice 3 0 0 3 0:17 0
DOROST 1.A třída skupina B
5.kolo: Vrahovice-Želatovice 2:2, Kostelec
n/H-Tovačov 0:3, Hlubočky-Nemilany 3:1,
Opatovice-Určice 2:2, Kozlovice-Bohuňovice
0:2, Radslavice-Troubky 2:1, ChválkoviceNáměšť n/H 2:4
1. Bohuňovice
5 4 1 0 15:3 13
2. Náměšť n/H
5 4 0 1 25:1212
3. Tovačov
5 4 0 1 16:6 12
4. Hlubočky
5 3 2 0 17:8 11
5. Kostelec n/H 5 3 0 2 10:9 9
6. Radslavice
5 2 1 2 8:11 7
7. Opatovice
5 2 1 2 14:18 7
8. Chválkovice
5 2 0 3 7:9 6
9. Určice
5 1 2 2 16:11 5
10. Nemilany
5 1 1 3 8:12 4
11. Vrahovice
5 1 1 3 6:18 4
12. Želatovice
5 0 3 2 4:11 3
13. Troubky
5 1 0 4 9:17 3
14. Kozlovice
5 1 0 4 6:16 3
ŽÁCI starší Okresní přebor
5.kolo: Vrahovice-Konice B 1:3, Bedihošť-Protivanov 0:14, Výšovice-Nezamyslice 0:5
1. Nezamyslice 3 3 0 0 34:0 9
2. Protivanov
2 2 0 0 16:0 6
3. Plumlov
2 2 0 0 10:0 6
4. Pivín
2 2 0 0 11:2 6
5. Konice B
3 1 0 2 3:29 3
6. Vrahovice
1 0 0 1 1:3 0
7. Určice
1 0 0 1 0:2 0
8. Klenovice
1 0 0 1 2:6 0
9. Otaslavice
1 0 0 1 0:5 0
10. Výšovice
2 0 0 2 0:7 0
11. Bedihošť
2 0 0 2 0:23 0
ŽÁCI mladší Okresní přebor
5.kolo: Přemyslovice-Protivanov 0:9, OlšanyLipová 1:4, Držovice-Smržice 1:5
1. Protivanov
2 2 0 0 17:1 6
2. Smržice
2 2 0 0 10:2 6
3. Držovice
2 1 0 1 7:8 3
4. Lipová
2 1 0 1 6:8 3
5. Přemyslovice 2 1 0 1 7:11 3
6. Konice B
1 0 0 1 3:6 0
7. Olšany
2 0 0 2 2:9 0
8. Mostkovice
1 0 0 1 1:8 0
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V derby Čechovic s Plumlovem se diváci za devadesát minut branky nedočkali.

ZÁPASOVÁ NABÍDKA
MSFD skupina D
6. kolo 13.09.2009 16:00 (neděle)
Vikt. Otrokovice - Uherský Brod
(12.09.2009 16:00), Boskovice Protivanov, Třebíč - Blansko
(12.09.2009 16:00), Vyškov - Šardice, Žďár n Sáz. - Velké Meziříčí,
Slovácko B - Pelhřimov (10:15),
Rosice - Konice (12.09.2009
16:00), Napajedla - Rousínov
(12.09.2009 16:00)
KFSO Krajský přebor
6. kolo 13.09.2009 16:00 (neděle)
Určice - Kralice, Šternberk - 1.FC
Přerov (12.09.2009 16:00), Ústí Dolany, Mohelnice - Hněvotín
(12.09.2009 16:00), Želatovice Kozlovice, Štíty - Bělotín
(12.09.2009 16:00), 1.HFK Olomouc "B" - Leština (10:00), Litovel
- FK Jeseník (12.09.2009 16:00)

tína - Sokol Přemyslovice "B", TJ
Sokol Tištín TJ Smržice
IV. třída OFS Prostějovska skupina A
6.kolo - 13.09.2009 16:00 (neděle)
FC Ptení - Sokol Otaslavice "B", TJ
Sokol Drahany - TJ Sokol Zdětín B,
TJ Krumsín -TJ Haná PV B, TJ Sokol Kladky - Sokol Rozstání
IV. třída OFS Prostějovska skupina B
6.kolo - 13.09.2009 16:00 (neděle)
TJ Sokol Vrahovice B - FK Němčice nad Hanou "B", FC Hrubčice - TJ
Sokol Tvorovice, FC Morávia Doloplazy - TJ Želeč, TJ Biskupice - TJ
Sokol Ivaň

DOROST starší Krajský přebor
6.kolo - 12.-13.09.2009 10:00 (sobota - neděle)
KFSO 1.A třída skupina B
Mohelnice - Litovel, FK Jeseník 6. kolo 13.09.2009 16:00 (neděle) 1.HFK Olomouc "B", Čechovice Klenovice - Náměšť (Němčice nad Vikt.Přerov, Nezamyslice - ČernoHanou 12.09.2009 16:00), Slatinice vír, Lipník - FKM Konice, Kralice - Lipník, Mostkovice - Brodek u Př., Šternberk
Jesenec - Kožušany, Plumlov - Opatovice (12.09.2009 16:00), Kojetín - DOROST mladší Krajský přeČechovice (12.09.2009 16:00), Dub bor
nad Mor. - Troubky (12.09.2009 6.kolo - 12.-13.09.2009 12:15 (so16:00)
bota - neděle)
Mohelnice - Litovel, FK Jeseník KFSO 1.B třída skupina A
1.HFK Olomouc "B", Čechovice 6. kolo 13.09.2009
Vikt.Přerov, Nezamyslice - ČernoKostelec Újezdec, Všechovice vír, Lipník - FKM Konice, Kralice Tovačov, Haná Prostějov Radslavi- Šternberk
ce (12.09.2009 16:00), Býškovice
Pivín (10:00), Nezamyslice Hor.Moštěnice (12.09.2009 16:00), DOROST starší 1.A třída skupiHustopeče Lutín, Vrahovice - na B
Vrchoslavice (12.09.2009 16:00)
6.kolo - 12.-13.09.2009 (sobota neděle)
KFSO 1.B třída skupina B
Želatovice - Náměšť, Troubky 6. kolo 13.09.2009
Chválkovice, Bohuňovice - RadslaČernovír - Červenka, Příkazy - vice, Určice - Kozlovice, Nemilany
Chválkovice, Bohuňovice - Paseka, - Opatovice, Tovačov - Hlubočky,
Drahlov - Velký Týnec (12.09.2009 Vrahovice - Kostelec
16:00), Lipová - Mohelnice "B",
Moravský Beroun - Hlubočky DOROST Okresní přebor Pro(12.09.2009 16:00), Slavonín - Bou- stějovska
zov
6.kolo - 12.-13.09.2009 (sobota neděle)
II. třída OFS Prostějovska
Mostkovice - Bedihošt, Pivín - Ně6.kolo - 13.09.2009 16:00 (neděle) mčice, Lipová B -Výšovice, PřemySokol Přemyslovice - FC Hvozd, TJ slovice - Olšany, Protivanov - DržoSokol Držovice - TJ Sokol Zdětín vice, Brodek u PV - Otaslavice
(12.09.2009 16:00), Sokol Otaslavice - TJ Sokol Protivanov "B" ŽÁCI starší Krajský přebor
(12.09.2009 16:00 hřiště Protiva- 6.kolo - 12.-13.09.2009 (sobota nov), TJ Sokol Brodek u Prostějova neděle)
- Sokol Bedihošť(12.09.2009 Černovír - Uničov "B", Šternberk 16:00), FC Dobromilice - TJ Sokol Lipník, Hranice "B" - Nemilany,
Čechovice "B", Sokol Konice "B" - 1.FC Přerov "B" - 1.HFK Olomouc
Sokol Olšany (umělá tráva), TJ So- "B", Nové Sady - 1.SK Prostějov
kol Určice "B" - FK Němčice nad "B", Mohelnice - FK Jeseník,
Hanou (12.09.2009 16:00)
Vikt.Přerov - Šumperk "B"
III. třída OFS Prostějovska
6.kolo - 13.09.2009 16:00 (neděle)
FC Kralice na Hané "B" - TJ Horní
Štěpánov, TJ Otinoves - Sokol Čechy pod Kosířem, FC Kostelec na
Hané "B" - Sokol Vícov
(12.09.2009 16:00), TJ Jiskra Brodek u Konice - FC Výšovice, TJ Haná Nezamyslice "B" - SK Jesenec
"B" (10:00), TJ Pavlovice u Koje-

ŽÁCI mladší Krajský přebor
6.kolo - 12.-13.09.2009 (sobota neděle)
Černovír - Uničov "B", Šternberk
- Lipník, Hranice "B" - Nemilany,
1.FC Přerov "B" - 1.HFK Olomouc "B", Nové Sady - 1.SK
Prostějov "B", Mohelnice - FK
Jeseník, Vikt.Přerov - Šumperk
"B"
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PLAYMAKEŘI UPŘEDNOSTŇUJÍ NA ZÁVĚR PŘÍPRAVY

ZAHRANIČÍ PŘED DOMÁCÍ SCÉNOU I REGIONEM!

Prostějovští flórbalisté nastoupí k jubilejní desáté sezóně na úvod doma 26.září
proti Hattricku a Blansku.
Ostrou prověrkou před ligou
nebude první nebo druhé kolo poháru, jako každý rok, ale
turnaj v zahraničí. Playmakeři tentokrát budou chtít pořádně prověřit obranu před
sezónou. Svoji štaci namířili
ze západu (Praha Czech
Open) také na východ (Žilina). Junioři pro změnu zamíří
do Hradce Králové, kde loni
skončili ve čtvrtfinále turnaje.

Od rána jen florbal,
ostatní až potom!
Playmakeři se na turnaji v Žilině od začátku dne soustředili
pouze na florbal. Čekal je
enormně náročný denní program. Za celý den odehrali 5
těžkých zápasů, což může do jisté míry prověřit hráče nejen po
fyzické stránce. Soupeři byli
kvalitní, a tak rozhodovali ved-

celek Z.F.K. Petrovice, jenž skončil právě loni za Playmakery na
čtvrtém místě druholigové tabulky. Nechyběli rovněž také dva
slovenské extraligové celky Žiliny. Pořádající Grasshoppers Žilina a také ŠK Juventa Žirafa Žilina. Zbývající dva účastníci nebyli v čase psaní článku známy.
Na turnaj podle posledních
zpráv mělo odcestovat téměř
celé jádro A-teamu. Chybělo
pouze mládí, které ve stejný
víkend odcestovalo na turnaj juniorů do Hradce Králové. "Letos
jsme přišli o první dvě kola poháru, jelikož jsme nominovaní
až na kolo třetí! Proto jsme se
rozhodli náš tým prověřit o něco
více než kdy jindy. Junioři odcestují do Hradce Králové, kde loni skončili ve čtvrtfinále. Nám
přišlo pod ruku vícero nabídek,
ovšem tato varianta byla pro nás
tou nejpřijatelnější a zároveň
nejtěžší výzvou. Tady by měl
turnaj nahradit prakticky první
dvě kola poháru. První kolo se
příliš prověrkou nazvat nedá, a
tak spíše alespoň zalepíme mezeru za kolo druhé. O kvalitách
soupeře určitě nebude pochyb,"
sdělil informativně vedoucí mužstva Josef Ťuik.

Kdo se v Žilině objevil
mezi tyčemi?

le fyzičky také zkušennosti.
A co nás čekalo za soupeře? To
zatím s určitostí přesně nevěděli,
jelikož organizátor nevydal
kompletní seznam účastníků.
Playmakeři však zapátrali alespoň částečně. V turnaji se objevil

Zde byla spousta otazníků. Ani
souboj na Czech Openu nějak
přesvědčivě trenéra nezlomil k
zásadnímu rozhodnutí jmenovat
na blížicí se sezónu "Jedničku"
Playmakerů. Souboj Krátkého s
Kolářem je opravdu těsný, a tak
to bude mít trenér hodně zapeklité. Oba brankáři předvedli na
Czech Openu v Praze fantastické výsledky. Oba si z úvodního vystoupení odnesli čisté
konto. A oba dva předváděli své

Zbylý plán letní přípravy:
5.9.
7.9. - 11.9.
14.9.
26.9.

Turnaj v Žilině (Slovensko)
dokončení ligové přípravy
začátek sezóny
ligový zápas FbC - Hattrick Brno 8:00,
FbC - Blansko 13:00 (místo Prostějov)

umění ve velkém stylu. Možná
snad jen drobnosti odlišovali
dva soky o post jedničky. Tomáš
Krátký ve skupině neinkasoval
ani jednu trefu za svá záda. Luděk musel lovit jen dva přesné
zásahy. V play-off chytal každý
jeden zápas, kde Krátký obdržel
dvě branky a Kolář o branku
více. Těsný souboj možná rozhodne právě první víkend v září.
Ovšem jak to přesně bude, je zatím záhada. Oba brankáři by měli tento víkend chytat, záležet
však bude, kde! Krátký pravděpodobně v Hradci Králové, Kolář pro změnu v Žilině. "O jmenování brankářské jedničky se
rozhodnu včas. Nemusíte se bát,
bude to brzy. Určitě své stanovisko nejprve sdělím oboěma
aktérům. Souboj mezi nimi rozhodují maličkosti. Oba chytají
výborně. V loňském posledním
vystoupení to prokázali poprvé
naplno. V přípravě si vedou
hodně dobře, ale prozrazovat
slabiny a způsob rozhodování si
nechám pro sebe. Určitě bude
rozhodovat i morálka, přístup a Muži FbC Playmakers Prostějov v sestavě pro sezonu 2009-2010.
odhodlání, jelikož rozdíly jsou
vskutku nepatrné. Zatím není také zkoušet další novou herní
jasné zda s námi jeden z nich od- variaci!" poznamenal trenér.
cestuje do Žiliny. Mohou odjet
oba, ale třeba i někdo jiný. Tohle
Útok by měl o proti Czech
je prozatím v jednání. Výsledek
Letos poslední nohejbalový z Čunína. Vítěze skupin dopro- nás Čunín porazil. Jsme rádi,
Openu předčít obranu!
se dovíte brzy." sdělil o situaci
turnaj uspořádali v chatové vodily do finálové skupiny že jsme jim porážku oplatili.“
Narozdíl od Czech Openu, kde
trenér.
osadě Podskalí v Křenův- týmy Kostelce a Hrobařů. Tým Druhé místo obsadil Čunín a
hra Playmakerů stála spíše na dekách. V sobotu dopoledne se Šárky pokračoval ve spanilé třetí vybojovali Hrobaři. Dofenzívě, by to mělo být naopak. V
Obrana kompletní!
na antukovém hřišti sešlo jízdě a porazil Hrobaře i Koste- mácí nasadili do turnaje doŽilině se představila celá úderná
osm týmů, které si to mezi se- lec. V nejkrásnějším utkání konce dvě družstva. Jejich
Do Žiliny odcestovala komplet- první řada Daniel Miczek - Mirobou rozdaly již v desátém ju- celého turnaje se utkali mezi výkony ale stačily pouze na
ní obranná řada. Vedle stálic slav Sedláček - Zdeněk Fojt. Ta
bilejním ročníku nohejba- sebou Čunín se Šárkou a po li- šesté a sedmé místo.
Milana Fojta, Michaela Žáka, by se měla zaměřit na stejnou
lového turnaje trojic o tradi- tém boji plném krásných Ivo Foret z pořádajícího SK
Michala Vašuta, Josefa Ťuika se práci jako v loňském roce. Na turční putovní pohár. Nejlépe si výměn se družstva rozešla ne- Osada Podskalí Křenůvky
objevil po roce i Jiří Zakopal a naj neodcestovali mladíci Krnáč,
poradili se všemi úskalími rozhodně. Šárce to však stačilo těsně po skončení turnaje dotaké Petr Čmela, který si sou Řehulka, Páleník. Proto složení
nohejbalisté Šárky, kteří v na vítězství v turnaji. Roman dal: „Vůči loňskému roku bylo
šanci vydobil právě na Czech druhé řady bylo neúplné. Zde
šesti zápasech ani jednou ne- Štencl z vítězného týmu pro- letos méně družstev. Úrovni to
Openu. "Na ligu je času dost, trenér ještě musel zapomenout na
prohráli, jen loňský vítěz z zradil Prostějovskému Večer- však neublížilo. Týmy, které
tam vždy odcestuje 5 obránců. Jana Héla, ale k dispozici mu byli
Čunína jim dokázal vzdoro- níku: „Minulý týden jsme hráli dojely, nezklamaly. Jsem rád,
Teď jich bereme šest s tím, že Marek Bouda i Libor Čmela. Provat a sebrat set. Šárka se za- na turnaji ve Vřesovicích, tam že vyšlo počasí.“
-topmám ještě jednoho v záloze. To stějovský výběr tedy odcestoval
slouženě mohla radovat z vítsi myslím, že by mělo stačit na znovu s defenzivnějším výběrem,
ězství.
rozhodování," prozradil trenér, za to tentokráte s útočnou silou!
Sobotní sychravé počasí zamoavšak o jeho jménu nechtěl O výsledcích prostějovských
talo hlavu pořadatelům. Z půblíže hovořit. Prostějov tak na Playmakerů na turnaji v Žilině
vodního tuctu družstev se čtyři
turnaji bude znovu pilovat de- přineseme podrobnější zpravotýmy odhlásily. Na vině bylo
fenzivní činnost spojenou s pře- dajství v některém z příštích vynevlídné počasí, ale i zranění.
chodem do útoku! "Ano, na tom dání PV Večerníku.
Zbývající osmičku pořadatelé
teď chceme zapracovat. Budem
zpracoval Milan Fojt
rozdělili do dvou základních
skupin po čtyřech týmech. V
základních skupinách se hrálo
systémem každý s každým na
dva hrané sety do deseti bodů.
První dva týmy z každé skupiny postupovaly do skupiny finálové, kde opět hrál každý s
každým. Mužstva, která ze základních skupina nepostoupila,
bojovala ve skupině o páté až
osmé místo. Na všechny týmy
tak čekala porce osmi utkání.
Od začátku byli jasní dva favorité. Nohejbalisté Šárky si poradili se všemi soupeři v základní skupině a postoupili do
finálové skupiny bez ztráty kytičky. Ve druhé skupině si pro- Trojice Hubálek, Zapletal a Štencl za celý turnaj ztratila pouhý jeden set
foto: Tomáš Polák
blémy nepřipustil loňský vítěz

Pohár z Křenůvek si veze Šárka

NÁBOR MALÝCH HOKEJISTŮ
Naučíme Vaše děti vše od samého začátku!
Hokejový klub HK Jestřábi Prostějov
pořádá nábor mladých hokejistů od ročníku 2004

Nabízíme Vašim dětem:
kurz bruslení s návazností do hokejové přípravky
zapůjčení hokejové výstroje
letní hokejová příprava a soustředění
tréninky vedené zkušenými trenéry
pevné časy tréninků v odpoledních hodinách
nábor mladých hokejistů probíhá průběžně po celý rok
Dále nabízíme setkání s hráči A TEAMU HK Jestřábi Prostějov

INFORMUJTE SE:
HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
Ke Stadionu 1, 796 01 Prostějov
Tel.: + 420 732 331 709
Kontaktní osoba: Svatopluk Vařeka

NÁBOR SE KONÁ KAŽDOU STŘEDU
OD 15.15 A ČTVRTEK OD 16.30

7. září 2009

27

Minimálně postoupit do finále
Jestřábí OKO
V pátek 4.9.2009 se v prostorách
prostějovského zimního stadionu konalo předsezonní setkání
vedení prostějovských Jestřábů,
zastoupenými trenérem mužů
Alešem Flašarem a předsedou
klubu Zdenkem Zabloudilem a
zástupci tisku. Prostějovský Večerník u této schůzky nechyběl a
přináší vám nejnovější novinky
těsně před startem nového ročníku 2. ligy skupiny Východ.
Obě v současnosti asi nejpovolanější osoby prostějovského
hokeje zodpověděli otázky
přítomných, ve kterých se snažili nejširší veřejnosti nastínit svoje představy o za týden začínajícím soutěžním ročníku.
Nejprve se slova ujal trenér A
mužstva Aleš Flašar, řekl něko-

lik slov k přípravným
zápasům a výsledkům v
nich. „Stojíme na zemi,
nebudu přeceňovat výsledky v přípravě, protože přípravné zápasy
jsou jedna věc a soutěžní utkání druhá,“ začal s hodnocením Flašar. Poté zhodnotil kádr, který se
mu před sezónou podařilo sestavit. "Co se týče týmu, tak můžu
říct, že je hodně silný. Podařilo
se nám vybudovat mužstvo které
tu dlouho nebylo a teď bude důležité dostat se, kam až to půjde.
Budeme dělat všechno proto,
aby šlo co nejdál a dostalo prostějovský hokej tam kam patří.
Pokud se nám vyhnou zranění a
ty tři pětky budou makat jako doteď, tak ta síla na to v tom mužstvu je." Do rozhovoru vstoupil
i majitel klubu Zdeněk Zabloudil a krátce a jasně zodpověděl
pro většinu veřejnosti otázku

ambicí klubu v nové
sezoně. "V každém
případě je naším
cílem hrát finále
druhé ligy."
Trenér Flašar vyslovil také jména
největších rivalů,
které považuje za
kandidáty na nejvyšší příčky.
"Bude k nim patřit loňský finalista Orlová, která letos posílila o
čtyři hráče ze Sarezy. Hodonín je
doma hodně silný. Nevyzpytatelné mužstvem bude Vsetín,
který dnes funguje jako farma
extraligového Zlína. Valašské
Meziříčí je také velmi silné doma, dokáží zahrát i venku, jejich
slabinu bych viděl v tom, že polovina úspěchu mužstva je založená na dvou super kvalitních
hráčích. Silná bude i Opava. Je
tam pět, šest silných mužstev,
zbytek bude trošku slabších."
Poté prozradil i recept na druhou

ligu. "Pokud chceme myslet na
ty vrchní příčky, tak je pro nás
základ neprohrávat doma a vozit
body z venku. Troufnu si říct, že
v tomto mužstvu je ta síla získávat body venku a to může být
v rozhodujících fázích to nejdůležitější."
Na otázku Večerníku k docela
těžkému rozlosování na začátek
soutěže prostějovský lodivod řekl "Losování nám sice moc nepřálo, v prvních třech kolech
máme hned tři mančafty z té lepší šestky týmů. Bohužel to tak
ve sportu je a třeba když to
zvládneme, tak to bude velmi
dobré pro rozjezd." Poté informoval přítomné k soupisce.
"Kádr je už v tuto chvíli uzavřený, možná později před playoff,
když budeme první, tak poprosím pana Zabloudila aby mi povolil dva nebo tři hráče ještě vzít,
ale na to si ještě počkáme. Když
se podíváte do šatny, to mužstvo

je velmi silné, nechybí zdravé
sebevědomí, kluci si věří" řekl
Flašar. „Sázet budeme na tu
zdravou agresivitu, kterou jsme
dokázali mužstva v přípravě zatlačit a donutit k chybám,“
vzápětí dodal.
Co se týká marodky před startem
soutěže, zmínil se pouze o Lukáši Bučkovi, jenž má problémy
s kolenem a byl v pátek u lékaře
a zároveň doufal, že to nebude
nic vážnějšího. „Je to jeden z
klíčových obránců a hodně by
nám chyběl. Jinak ostatní jsou v
pořádku," zakončil Flašar.
Poté promluvil i předseda klubu,
který se nejprve zmínil o finanční situaci klubu, vzhledem k
tomu, že celky Šternberka a Poruby do soutěže z finanční důvodů nenastoupily. "Peníze jsou
pro příští sezónu nachystané a
fanoušci i hráči se nemusí ničeho
obávat." uklidnil všechny o rozpočtu klubu. "Sponzoři jsou jako

minulou sezónu mimo region
moji partneři a moje firmy a město Prostějov. Co se týče regionálních partnerů, tak tady začínáme na zelené louce a musíme dokázat, že to myslíme
vážně a že hokej chceme dělat
doopravdy. Postupně podle výsledků můžeme nabízet potencionálním sponzorům spolupráci." zmínil se k výhledům do
budoucna. "Začali jsme u
mládežnických celků, o které se
v posledních čtyřech letech nikdo nestaral. Koupili jsme zpět
první ligu dorostu, z toho můžete vidět, že chceme stavět od
spodu na vlastní mládeži. Proto
pro nás bude důležitý nábor,
abychom měli víc dětí,“ zhodnotil práci na chodu celého klubu
předseda.
"Určitě chceme postoupit do
první ligy, proto tu také zůstal
Aleš Flašar a buduje takový tým,
který má předpoklady první ligu,

alespoň z poloviny hrát. Domluvili jsme se proto tak, aby tu v
případě postupu mohla polovina
hráčů zůstat."
Pro fanoušky si nechal vzkaz nakonec. "Chceme aby nás navštěvovali v co největším počtu a byli spokojeni." Vzápětí dodal ke
změnám ohledně uzavření stadionu a občerstvení. "Počítáme s
tím, že 30% rozpočtu nám pokryje vstupné. Loni se nám to ale
vůbec nepodařilo a hodně lidí se
na stadion dostávalo zadarmo.
Tomu chceme zamezit a proto
zavíráme stadion. Pokud to ale
nebude vyhovovat, je možné, že
se pokusíme vymyslet něco jiného a stadion otevřeme. To uvidíme postupem času jak to bude
fungovat," pokračoval. "Na
zápasech bude o dva stánky víc,
časem třeba zavedeme i obsluhu
přímo na tribunách, také chceme
o přestávkách mít nějaký program pro fanoušky." zakončil

Draci rozhodli o výhře v power-play

I přes prohru vládla nad výkonem prostějovských hokejistů spokojenost
Salith Šumperk
- HK Jestřábi Prostějov
4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Branky a nahrávky: 18. Hašek
(Novajovský), 20. Barus (Bobček), 27. Hulva (Holík), 60. Steber - 22. Stejskal (Duba, Plzák),
38. Drábek (Piluša). Rozhodčí:
Valouch - Langr, Matěj. Vyloučení: 4:7, navíc Bobček (SUM)
10 minut osobní trest a Šafařík
(PRO) trest do konce utkání. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 500. Průběh utkání: 2:0,
2:1, 3:1, 3:2, 4:2.
Šumperk: Vojtek - Sedlák, Bobček, Holík, Novajovský, Rangl,
Ondráček, Novotný - Pavelek,
Barus, Podešva - Steber, Meluzín,
Hašek
Ambruz, Hulva, Antonovič Noga, Pekr, Janečka
Prostějov: Vrba - Šafařík, Plzák,
Kučírek, Buček, Doseděl, Jedlička - Stejskal, Duba, Novosad Novák, Hlouch, Holuša - Kavu-

lič, Rak, Piluša - Berčák, Kře- jelikož obě mužstva mají na svých
sťan, Drábek
soupiskách řadu hráčů, kteří oblékali dres obou týmů. V 7. minutě
Minulý čtvrtek zajížděli Jestřábi měl příležitost otevřít skore hospo týdenní pauze od jasné výhry tující Holuša, který se zmocnil
nad celkem Techniky Blansko na puku po nepřesné rozehrávce.
sever Moravy do Šumperka, kde Dostal se až před Vojtka, ale střela
se v předposledním přípravném skončila jen na brankářových beutkání utkali s prvoligovými tonech. Poněkud rozháraná hra
Draky. Zápas se jim vcelku vyda- přinesla další vzrušení až v polořil, přesto však nepočítaje exhibi- vině 11. minuty, když se před
ční utkání proti Jágr teamu, Vrbou ocitl Martin Podešva. K zadospěli v letošních přípravných končení se nedostal a tak mohli
zápasech k první porážce. Draci Jestřábi podniknout rychlý brejk,
získali v závěru první třetiny přihrávka před branku však jen
dvoubrankové vedení, na začátku prošla bez teče brankovištěm
druhé z přesilovky snížil Stejskal. šumperských. Po čtvrthodině
Celek domácích opět získal ná- hrací doby se do šance dostal
skok dvou branek, před druhou mladý Křestan, ale Vojtek jeho
přestávkou snížil Drábek. V polo- střelu zneškodnil. Domácím hovině závěrečné třetiny vychytal kejistům vyšel závěr první třetiny
Romana Hloucha domácí Martin nad očekávání dobře. V 18. miVojtek při samostatném nájezdu a nutě si Hašek zpracoval přihrávku
utkání se definitivně rozhodovalo Novajovského a z prostoru uvnitř
až v power-play.
kruhu prostřelil Vrbu. V poslední
V úvod zápasu se jednalo o opa- minutě ještě navýšil vedení dotrné oťukávání soupeřů navzájem, mácích Barus, který využil příhru

Bobčeka zpoza branky. Do kabin
šli domácí s dvoubrankovým vedením.
Vedení o dvě branky zkraje druhé
třetiny zkorigoval Martin Stejskal,
jenz po osmnácti sekundách využil přesilovou hru při vyloučení
domácího Bobčeka. O chvíli později měl možnost vrátit dvoubrankové vedení domácím
Ambruz, ale tentokrát ho Vrba vychytal. V dalších minutách se
přece jen šumperští hokejisté dostali k trvalejšímu tlaku, ale jejich

zakončením chyběla přesnost.
Přesto se domácím podařilo vstřelit třetí branku, když střelu Holíka
doklepl do Vrbovy sítě Hulva.
Domácí náskok dvou branek
ukolébal a Vojtek musel zasahovat při šanci Michala Raka, který
se snažil propasírovat puk mezi
jeho betony, ale bez úspěchu.
Hokej se poté z ledu trochu vypařil, vzrušení přinesl znovu až
závěr třetiny. Jakub Drábek po samostatné akci necelé tři minuty
před druhou sirénou překonal

HLASY TRENÉRŮ
Jiří Žůrek (asistent trenéra Salithu Šumperk): Viděli jste to
sami. Sice jsme vyhráli 4:2, ale neplnili jsme si opět to, co jsme si
řekli. Nehrajeme kompaktně, pořád děláme ty stejné chyby.
Aleš Flašar (HK Jestřábi Prostějov):My jsme spokojeni. I když
jsme prohráli, tak jsme předvedli dobrý výkon. Strach mám trochu o Šumperk. Když jsme přijeli do Havlíčkova Brodu, tak na
nás soupeř vlítl. Tady jsme čekali, čekali, ale nedočkali jsme se.
-pez-

Jestřábi v přípravě zatím válí, jedinou porážku si připsali pouze po vyrovnaném boji s prvoligovým Šumperkem. Snímek z prvního domácí zápasu
s Frýdkem-Místkem, s kterým si snadno poradili 6:0.
Vojtka a tak se šlo do kabin s
vědomím, že se bude rozhodovat
až v závěrečné dvacetiminutovce.
Poslední třetinu začali aktivněji
domácí, příležitost ke vstřelení
branky měl domácí Podešva, ale
Vrba se překvapit nenechal. V
47. minutě přišlo na řadu boxerské umění mezi domácím Holíkem
a
prostějovským
Šafaříkem. Vyrovnání měl na hokejce v 50. minutě Roman
Hlouch, když si sám najížděl na
domácího Vojtka, ten však jeho
kličku vystihl a udržel domácím
vedení v zápase. Jestřábi se v samotném závěru snažili srovnat
výsledek, Draci však vedení

udrželi a v power-play se jim podařilo zápas definitivně rozhodnout. Domácí Steuber vystihl
kombinaci našich hráčů a pak už
pro něj nebyl problém uklidit kotouč do opuštěné svatyně.
Po zápase si oba celky vyzkoušeli
samostatné nájezdy, které našly
svého vítěze až v sedmé sérii Za
domácí rozhodl Jakub Hulva,
který uspěl i ve druhé sérii
nájezdů. Třetí trefu Draků obstaral
Podešva, naopak neuspěli Barus,
Pekr, Antonovič a v šesté sérii
znovu jedoucí Podešva. Dvě trefy
Prostějova zařídili Kavulič s Pilušou, neuspěli Duba, Rak, Novák,
Novosad a Holuša.

Kompletní rozlosování základní části 2- ligy sk. Východ:
1. kolo (12. 09. 2009 sobota):
HC Zubr Přerov - VSK Technika
Blansko, VHK Vsetín - HC
Frýdek Místek, HC Břeclav -HK
Nový Jičín, HC Orlová - HC Slezan Opava, HC Uničov - HC Bobři Valašské Meziříčí, HK Jestřábi Prostějov - SHK Hodonín
2. kolo (16. 09. 2009 středa):
VSK Technika Blansko - SHK
Hodonín, HC Bobři Valašské
Meziříčí - HK Jestřábi Prostějov, HC Slezan Opava - HC Uničov, HK Nový Jičín - HC Orlová,
HC Frýdek Místek -HC Břeclav,
HC Zubr Přerov -VHK Vsetín
3. kolo (19. 09. 2009 sobota):
VHK Vsetín VSK Technika Blansko, HC Břeclav - HC
Zubr Přerov, HC Orlová - HC
Frýdek Místek, HC Uničov HK Nový Jičín, HK Jestřábi
Prostějov - HC Slezan Opava,
SHK Hodonín - HC Bobři Valašské Meziříčí
4. kolo (26. 09. 2009 sobota):
VSK Technika Blansko - HC Bobři Valašské Meziříčí, HC Slezan
Opava - SHK Hodonín,
HK Nový Jičín - HK Jestřábi
Prostějov, HC Frýdek Místek HC Uničov, HC Zubr Přerov -HC
Orlová, VHK Vsetín - HC Břeclav,
5. kolo (30. 09. 2009 středa):
HC Břeclav - VSK Technika
Blansko, HC Orlová VHK Vsetín, HC Uničov - HC
Zubr Přerov, HK Jestřábi Prostějov - HC Frýdek Místek,
SHK Hodonín - HK Nový Jičín,
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC
Slezan Opava
6. kolo (03. 10. 2009 sobota):
VSK Technika Blansko - HC Slezan Opava, HK Nový Jičín - HC
Bobři Valašské Meziříčí,
HC Frýdek Místek - SHK Hodonín, HC Zubr Přerov - HK Jestřábi Prostějov, VHK Vsetín HC Uničov, HC Břeclav - HC Orlová

7. kolo (07. 10. 2009 středa):
HC Orlová -VSK Technika Blansko, HC Uničov - HC Břeclav,
HK Jestřábi Prostějov - VHK
Vsetín, SHK Hodonín - HC Zubr
Přerov, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Frýdek Místek, HC Slezan Opava - HK Nový Jičín
8. kolo (10. 10. 2009 sobota):
VSK Technika Blansko - HK Nový Jičín, HC Frýdek Místek - HC
Slezan Opava, HC Zubr Přerov HC Bobři Valašské Meziříčí,
VHK Vsetín - SHK Hodonín, HC
Břeclav - HK Jestřábi Prostějov, HC Orlová - HC Uničov
9. kolo (14. 10. 2009 středa):
HC Uničov -VSK Technika Blansko, HK Jestřábi Prostějov - HC
Orlová, SHK Hodonín - HC
Břeclav, HC Bobři Valašské Meziříčí - VHK Vsetín, HC Slezan
Opava - HC Zubr Přerov,
HK Nový Jičín - HC Frýdek Místek
10. kolo (17. 10. 2009 sobota):
VSK Technika Blansko - HC
Frýdek Místek, HC Zubr Přerov HK Nový Jičín, VHK Vsetín - HC
Slezan Opava, HC Břeclav - HC
Bobři Valašské Meziříčí, HC Orlová - SHK Hodonín,
HC Uničov - HK Jestřábi Prostějov
11. kolo (24. 10. 2009 sobota):
HK Jestřábi Prostějov
- VSK Technika Brno, SHK Hodonín - HC Uničov, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Orlová, HC
Slezan Opava - HC Břeclav, HK
Nový Jičín VHK Vsetín, HC Frýdek Místek - HC Zubr
Přerov
27. kolo (28. 10. 2009 středa):
HC Břeclav - VSK Technika
Blansko, HC Orlová VHK Vsetín, HC Uničov - HC
Zubr Přerov, HK Jestřábi Prostějov - HC Frýdek Místek,
SHK Hodonín - HK Nový Jičín,
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC
Slezan Opava

12. kolo (31. 10. 2009 sobota):
VSK Technika Blansko - HC Zubr Přerov, HC Frýdek Místek VHK Vsetín, HK Nový Jičín - HC
Břeclav, HC Slezan Opava - HC
Orlová, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Uničov, SHK Hodonín
- HK Jestřábi Prostějov
13. kolo (04. 11. 2009 středa):
SHK Hodonín - VSK Technika
Blansko, HK Jestřábi Prostějov
- HC Bobři Valašské Meziříčí,
HC Uničov - HC Slezan Opava,
HC Orlová - HK Nový Jičín, HC
Břeclav - HC Frýdek Místek,
VHK Vsetín - HC Zubr Přerov
14. kolo (07. 11. 2009 sobota):
VSK Technika Blansko - VHK
Vsetín, HC Zubr Přerov - HC
Břeclav, HC Frýdek Místek - HC
Orlová, HK Nový Jičín - HC Uničov, HC Slezan Opava - HK Jestřábi Prostějov, HC Bobři Valašské Meziříčí - SHK Hodonín
15. kolo (14. 11. 2009 sobota):
HC Bobři Valašské Meziříčí VSK Technika Brno, SHK Hodonín - HC Slezan Opava, HK Jestřábi Prostějov - HK Nový Jičín,
HC Uničov - HC Frýdek Místek,
HC Orlová - HC Zubr Přerov, HC
Břeclav - VHK Vsetín
16. kolo (17. 11. 2009 úterý):
VSK Technika Blansko - HC
Břeclav, VHK Vsetín - HC Orlová, HC Zubr Přerov - H C Uničov,
HC Frýdek Místek HK Jestřábi Prostějov, HK Nový Jičín - SHK Hodonín, HC Slezan Opava - HC Bobři Valašské
Meziříčí
17. kolo (21. 11. 2009 sobota):
HC Slezan Opava -VSK Technika
Blansko, HC Bobři Valašské Meziříčí - HK Nový Jičín, SHK Hodonín - HC Frýdek Místek, HK
Jestřábi Prostějov - HC Zubr
Přerov,
HC
Uničov
VHK Vsetín, HC Orlová - HC
Břeclav
18. kolo (25. 11. 2009 středa):
VSK Technika Blansko - HC Or-

lová, HC Břeclav - HC Uničov,
VHK Vsetín - HK Jestřábi Prostějov, HC Zubr Přerov - SHK
Hodonín, HC Frýdek Místek - HC
Bobři Valašské Meziříčí, HK Nový Jičín - HC Slezan Opava
19. kolo (28. 11. 2009 sobota):
HK Nový Jičín - VSK Technika
Blansko, HC Slezan Opava - HC
Frýdek Místek, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Zubr Přerov,
SHK Hodonín - VHK Vsetín, HK
Jestřábi Prostějov - HC Břeclav, HC Uničov - HC Orlová
20. kolo (02. 12. 2009 středa):
VSK Technika Blansko - HC Uničov, HC Orlová - HK Jestřábi
Prostějov,HC Břeclav - SHK Hodonín, VHK Vsetín - HC Bobři
Valašské Meziříčí, HC Zubr Přerov - HC Slezan Opava, HC
Frýdek Místek - HK Nový Jičín
21. kolo (05. 12. 2009 sobota):
HC
Frýdek
Místek
VSK Technika Blansko, HK Nový Jičín - HC Zubr Přerov, HC Slezan Opava -VHK Vsetín, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Břeclav, SHK Hodonín - HC Orlová,
HK Jestřábi Prostějov - HC
Uničov
22. kolo (09. 12. 2009 středa):
VSK Technika Blansko - HK
Jestřábi Prostějov, HC Uničov SHK Hodonín, HC Orlová - HC
Bobři Valašské Meziříčí, HC
Břeclav - HC Slezan Opava,
VHK Vsetín - HK Nový Jičín,
HC Zubr Přerov - HC Frýdek Místek
23. kolo (12. 12. 2009 sobota):
HC Zubr Přerov - VSK Technika
Blansko, VHK Vsetín - HC
Frýdek Místek, HC Břeclav -HK
Nový Jičín, HC Orlová - HC Slezan Opava, HC Uničov - HC Bobři Valašské Meziříčí, HK Jestřábi Prostějov - SHK Hodonín
24. kolo (16. 12. 2009 středa):
VSK Technika Blansko - SHK
Hodonín, HC Bobři Valašské
Meziříčí - HK Jestřábi Prostě-

jov, HC Slezan Opava - HC Uničov, HK Nový Jičín - HC Orlová,
HC Frýdek Místek -HC Břeclav,
HC
Zubr
Přerov
VHK Vsetín
25. kolo (19. 12. 2009 sobota):
VHK Vsetín - VSK Technika
Blansko, HC Břeclav - HC Zubr
Přerov, HC Orlová - HC Frýdek
Místek, HC Uničov - HK Nový
Jičín, HK Jestřábi Prostějov HC Slezan Opava,
SHK Hodonín - HC Bobři Valašské Meziříčí
26. kolo (27. 12. 2009 neděle):
VSK Technika Blansko - HC Bobři Valašské Meziříčí, HC Slezan
Opava - SHK Hodonín, HK Nový
Jičín - HK Jestřábi Prostějov,
HC Frýdek Místek - HC Uničov,
HC Zubr Přerov -HC Orlová,
VHK Vsetín - HC Břeclav,
44. kolo (06. 01. 2010 středa):
VSK Technika Blansko - HK
Jestřábi Prostějov, HC Uničov SHK Hodonín, HC Orlová - HC
Bobři Valašské Meziříčí, HC
Břeclav - HC Slezan Opava,
VHK Vsetín - HK Nový Jičín, HC
Zubr Přerov - HC Frýdek Místek
28. kolo (09. 01. 2010 sobota):
VSK Technika Blansko - HC Slezan Opava, HK Nový Jičín - HC
Bobři Valašské Meziříčí,
HC Frýdek Místek - SHK Hodonín, HC Zubr Přerov - HK Jestřábi Prostějov, VHK Vsetín HC Uničov, HC Břeclav - HC Orlová
29. kolo (13. 01. 2010 středa):
HC Orlová -VSK Technika Blansko, HC Uničov - HC Břeclav,
HK Jestřábi Prostějov - VHK
Vsetín, SHK Hodonín - HC Zubr
Přerov, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Frýdek Místek, HC Slezan Opava - HK Nový Jičín
30. kolo (16. 01. 2010 sobota):
VSK Technika Blansko - HK Nový Jičín, HC Frýdek Místek - HC
Slezan Opava, HC Zubr Přerov HC Bobři Valašské Meziříčí,
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VHK Vsetín - SHK Hodonín, HC
Břeclav - HK Jestřábi Prostějov, HC Orlová - HC Uničov
31. kolo (20. 01. 2010 středa):
HC Uničov -VSK Technika Blansko, HK Jestřábi Prostějov - HC
Orlová, SHK Hodonín - HC
Břeclav, HC Bobři Valašské Meziříčí - VHK Vsetín, HC Slezan
Opava - HC Zubr Přerov, HK Nový Jičín - HC Frýdek Místek
32. kolo (23. 01. 2010 sobota):
VSK Technika Blansko - HC
Frýdek Místek, HC Zubr Přerov HK Nový Jičín, VHK Vsetín - HC
Slezan Opava, HC Břeclav - HC
Bobři Valašské Meziříčí, HC Orlová - SHK Hodonín,
HC Uničov - HK Jestřábi Prostějov
33.kolo (27. 01. 2010 středa):
HK Jestřábi Prostějov
- VSK Technika Brno, SHK Hodonín - HC Uničov, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Orlová, HC
Slezan Opava - HC Břeclav, HK
Nový Jičín - VHK Vsetín, HC
Frýdek Místek - HC Zubr Přerov
34.kolo (30. 01. 2010 sobota):
VSK Technika Blansko - HC Zubr Přerov, HC Frýdek Místek VHK Vsetín, HK Nový Jičín - HC
Břeclav, HC Slezan Opava - HC
Orlová, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Uničov, SHK Hodonín
- HK Jestřábi Prostějov
35.kolo (03. 02. 2010 středa):
SHK Hodonín - VSK Technika
Blansko, HK Jestřábi Prostějov - HC Bobři Valašské Meziříčí, HC Uničov - HC Slezan
Opava, HC Orlová - HK Nový
Jičín, HC Břeclav - HC Frýdek
Místek, VHK Vsetín - HC Zubr
Přerov
36. kolo (06. 02. 2010 sobota):
VSK Technika Blansko - VHK
Vsetín, HC Zubr Přerov - HC
Břeclav, HC Frýdek Místek - HC
Orlová, HK Nový Jičín - HC Uničov, HC Slezan Opava - HK Jestřábi Prostějov, HC Bobři Valašské Meziříčí - SHK Hodonín
37. kolo (13. 02. 2010 sobota):
HC Bobři Valašské Meziříčí VSK Technika Brno, SHK Hodo-

nín - HC Slezan Opava, HK Jestřábi Prostějov - HK Nový Jičín,
HC Uničov - HC Frýdek Místek,
HC Orlová - HC Zubr Přerov, HC
Břeclav - VHK Vsetín
38. kolo (17. 02. 2010 středa):
VSK Technika Blansko - HC
Břeclav, VHK Vsetín - HC Orlová, HC Zubr Přerov - H C Uničov,
HC Frýdek Místek - HK Jestřábi Prostějov, HK Nový Jičín SHK Hodonín, HC Slezan Opava
- HC Bobři Valašské Meziříčí
39. kolo (20. 02. 2010 sobota):
HC Slezan Opava -VSK Technika
Blansko, HC Bobři Valašské Meziříčí - HK Nový Jičín, SHK Hodonín - HC Frýdek Místek, HK
Jestřábi Prostějov - HC Zubr
Přerov,
HC
Uničov
VHK Vsetín, HC Orlová - HC
Břeclav
40. kolo (24. 02. 2010 středa):
VSK Technika Blansko - HC Orlová, HC Břeclav - HC Uničov,
VHK Vsetín - HK Jestřábi Prostějov, HC Zubr Přerov SHK Hodonín, HC Frýdek Místek HC Bobři Valašské
Meziříčí, HK Nový Jičín - HC Slezan Opava
41. kolo (27. 02. 2010 sobota):
HK Nový Jičín - VSK Technika
Blansko, HC Slezan Opava - HC
Frýdek Místek, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Zubr Přerov,
SHK Hodonín - VHK Vsetín, HK
Jestřábi Prostějov - HC Břeclav, HC Uničov - HC Orlová
42. kolo (03. 03. 2010 středa):
VSK Technika Blansko - HC Uničov, HC Orlová - HK Jestřábi
Prostějov, HC Břeclav - SHK
Hodonín, VHK Vsetín - HC Bobři
Valašské Meziříčí, HC Zubr Přerov - HC Slezan Opava, HC
Frýdek Místek - HK Nový Jičín
43. kolo (06. 03. 2010 sobota):
HC
Frýdek
Místek
VSK Technika Blansko, HK Nový Jičín - HC Zubr Přerov, HC Slezan Opava -VHK Vsetín, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Břeclav, SHK Hodonín - HC Orlová,
HK Jestřábi Prostějov - HC
Uničov

7. září 2009
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