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HODY V PROSTĚJOVĚ Tragické NEŠTĚSTÍ v parku

Mrtvého muže našli v potoce!
Policie: Pečlivé vyšetřování chce vyvrátit spekulace

Parádní počasí, náměstí plné k
prasknutí a jídla i pití co hrdlo
ráčilo. Co lepšího si na hody
přát?
Ty právě skončené navštívily v
průběhu víkendových dnů tisíce
lidí z celého regionu. Hodovat a

sledovat kulturní vystoupení přišly na náměstí i politické celebrity. Starosta Jan Tesař s
místostarostou Miroslavem Pišťákem samozřejmě nemohli
chybět. Na hody se ve slušivém
kroji vypravila také Jitka Cha-

lánková (na snímku úplně
vpravo), lídr krajské kandidátky
za TOP 09 do voleb do Poslanecké sněmovny. Obrazové zpravodajství z prostějovských hodů
přinášíme na straně 10 dnešního
vydání.
-mik-

POŽÁR auta v Čechovicích
sledovaly desítky zvědavců

Ve čtvrtek večer se městem ro- vání podběhu auta jeho majitelem Vladimíra Hacsiková, tisková
zezvučely sirény hasičských vo- a následné vznícení celého vo- mluvčí Hasičského záchranného
zidel. Všechny mířily do zidla," poskytla nám informace sboru Olomouckého kraje. -mikČechovic, kde došlo k požáru
auta. Majitel domu ho naštěstí
stačil vytlačit ze stodoly, takže
oheň zničil "jen" zmíněné vozidlo. Likvidaci požáru prostějovskými a čechovickými hasiči
přihlížely desítky lidí. Samotný
zásah tak viděly v přímém přenosu na vlastní oči.
"Na místo vyrazili profesionální
hasiči z Prostějova a dobrovolní
hasiči z Vrahovic a Čechovic. Po
příjezdu hasiči zjistili, že majitel
vytlačil hořící starší vozidlo
značky Opel Kadet ze stodoly. Požárem bylo zasaženo pouze auto,
oheň se naštěstí nerozšířil ani na
vybavení ani na budovy stodoly.
Hasiči hořící auto na volném prostranství uhasili. Podle majitele
oheň způsobil škodu 10 tisíc
korun, jeho příčinou bylo vyvařoZásah hasičů sledovaly se zájmem desítky "diváků", zejména děti byly jako u vytržení.

Ve středu o půl desáté večer
bylo lidmi procházejícími
Kolářovými sady nalezeno
ve vodě mlýnského náhonu
zakrvavené tělo mladého
muže. Na první pohled mu
již nebylo pomoci, přesto občané okamžitě zavolali záchranku a policii.
"Muž utrpěl těžké zranění
hlavy při pádu do vody.
Zřejmě chtěl přejít po provizorním úzkém přemostění a
upadl, přičemž hlavou narazil do betonového břehu. Náš
lékař na místě bohužel už jen
konstatoval smrt. Cizí zavinění bylo předběžně vyloučeno, více však napoví pitva
zemřelého. Zřejmě šlo o nešťastnou shodu okolností,
vedle jeho těla bylo nalezeno
i jízdní kolo. Můžeme se jen
domýšlet, zda nechtěl úzkou
traverzu přes potok přejet
na kole. Výsledky pitvy by
měly také určit, zda muž
zemřel následkem úrazu
hlavy nebo nejdříve ztratil
vědomí a nešťastným způsobem se utopil. V tuto chvíli
jsou to ale jen spekulace,"
uvedl pro Večerník Pavel
Holík, ředitel prostějovské
záchranky.
Policisté na místo neštěstí vyslaly operativní skupinu vyčleněnou speciálně na tento
případ. Do pečlivé práce se
dala také výjezdová skupina
Služby kriminální policie a
vyšetřování společně s krimi-

Místo tragického neštěstí. Muž při přechodu provizorní lávky přes potok v blízkosti Šmeralovy ulice
upadl a způsobil si smrtelné zranění.
nalistickými techniky. "Na
začátku vyšetřování jsme neznali totožnost zemřelého
muže, tu se operativní skupině podařilo zjistit až druhý
den dopoledne. Nyní můžeme potvrdit, že jde o třicetiletého muže z Prostějova,
který si chtěl cestu zkrátit
přes provizorní most přes
potok v Kolářových sadech.
Na kole lávku asi zřejmě pře-

hoto neštěstí objevily. Lékař
cizí zavinění vyloučil, definitivně jasno budeme mít
ovšem až po výsledcích
soudní pitvy a dalších znaleckých posudcích. Už během
osudné středeční noci pracovala speciálně vytvořená operativní skupina policistů na
výsleších svědků a vyhodnocování stop," dodal Leo Haluza.
-mik-

TREFA strážníků a celníků do černého

Na parkovišti odhalili a zatkli prodejce padělků
Nečekané odhalení se podařilo
předminulý týden strážníkům
městské policie ve spolupráce
s celníky. Díky všímavému občanovi dopadli v Prostějově
prodejce falzifikátů a zároveň
prodejců jinak drahých motorových pil.
Čtěte na straně 3!
Zadržený padělek značkové pily

Dnes se začne vypouštět přehrada, co skrývá její DNO?
Jak jsme informovali v minulém
čísle, dnes se začíná vypouštět
Plumlovská přehrada. Začíná tak
nejnáročnější etapa při snaze definitivně vyčistit vodu v nádrži od
všudypřítomných sinic. Už v
lednu se do dna přehrady zakousnou bagry a tisíce nákladních aut
jsou připraveny naplavené bahno

jíždět nechtěl, ty traverzy je
totiž problém přejít i pěšky,"
domnívá se nadporučík Leo
Haluza, zástupce vedoucího
odboru obecné kriminality
Policie ČR v Prostějově. A
jak dodal, na případu nyní
pracují celé týmy policistů,
pečlivě se vyhodnocují stopy
zjištěné na místě tragického
neštěstí. "Chceme vyloučit
spekulace, které se okolo to-

odvézt pryč. Pro mnoho lidí, policisty, dobrodruhy i historiky nevyjímaje, teď začíná velmi
zajímavé období. Všichni si kladou otázku, co skrývá dno Plumlovské přehrady? Za pár týdnů
budeme znát odpověď!
Historici a pamětníci válečné
doby tvrdí, že nacisté při rychlém

úprku z Prostějova před Rudou
armádou strávili u přehrady několik hodin a z nákladních aut vyhazovali do vody u hráze těžké
bedny. S čím? To nikdo neví.
Mohli se zbavovat munice nebo
důležitých dokumentů, které by
nacistické pohlaváry mohly
usvědčit z těžkých zločinů. A po-

licisté jsou nyní také nedočkaví.
"Bojím se toho, že nás na dně
přehrady čeká mnoho nemilých
překvapení. Nechci sýčkovat, ale
v Prostějově je několik lidí pohřešovaných už spoustu let. Pod
hladinou by se také mohly najít
kradená auta, trezory a další věci,
kterých se zloději často zbavují,"

uvedl jeden z prostějovských policistů.
Doufejme ale, že po vypuštění
přehrady nebude naplavené
bahno na dně skrývat nepříjemné
věci. Spíše se můžeme těšit na
výlov ryb a údajné kapitální kusy
sumců. Večerník bude vše pečlivě
sledovat.
-mik-

Ve Smržicích

okradli
ŠLAPKU!

Tři devítky nepřinesly štěstí smržickým turistům. Ve
středu 9. 9. 2009 zatím neznámý zloděj vnikl do sídla jejich klubu ve Smržicích a ukradl příruční pokladnu s
penězi, které vybrali jako startovné na sobotní cyklistické akci Smržická šlapka. Organizátoři známé akce
se shodují: Je to k vzteku!
V kase byly navíc peníze, které měli pořadatelé jako zálohy
na vracení drobných, takže celková škoda dělá více než dvacet tisíc korun. Byly tam také soupisky peněz od jednotlivých pořadatelů, takže zloděj má perfektní přehled o počtu
mincí a bankovek, které ukradl. "Když si představím, kolik
úsilí nám dalo, než jsme celou akci připravili a kolik cyklistů
se v sobotu po dvacetikoruně složilo na to, aby si teď nějaký
darebák mohl bez práce užívat, tak je mě z toho na nic. Kdybych toho lumpa chytil, tak ho pověsím za kule do průvanu," řekl nám rozčilený předseda smržického klubu
Zdeněk Balcařík. Okamžitě nás napadlo, za co by předseda
turistů dotyčného zloděje věšel, kdyby se zjistilo, že zlodějem byla ženská. Ale on už by určitě něco vymyslel. "Podle
našich informací se prostějovským policistům podařilo na
místě činu nějaké stopy zajistit, tak snad se v dohledné době
podaří lumpa, který okradl Smržickou šlapku, vypátrat a po
zásluze potrestat," doufá Zdeněk Balcařík.
-mik-

14. září 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Toulaví pejsci
V uplynulých dnech bylo nahlášeno od občanů šest zaběhlých psů. Odchyty byly provedeny v ulicích Manhardova, Libušinka, Určická, Kralická, na
náměstí Spojenců a na sídlišti
E. Beneše. Tři z nich putovali
do olomouckého útulku, ostatní se vrátili zpět ke svým majitelům. Stále platí: Za volně pobíhajícího psa mohou strážníci
dle městské vyhlášky udělit
blokovou pokutu až do výše
1000 korun.

Dobrý postřeh

Všímavost strážníků se vyplatila. Po dvanácté hodině prováděla hlídka dohled nad veřejným pořádkem v oblasti ulic
Wolkerova a Tylova. V tomto
úseku si povšimla mladíka, který odpovídal popisu hledané
osoby Policií ČR. Dotyčného
vyzvali k prokázání totožnosti.
Nacionály odpovídaly danému
podezření a tak byl jednadvacetiletý muž předán na služebnu
Policie ČR k dalším úkonům.

Holub na berňáku

V sedmnáct hodin bylo přijato
na linku 156 sdělení od pracovníka, že do skleněné výplně
jednoho z oken Finančního
úřadu vletěl holub. Po tomto
nárazu spadl dolů a leží poraněný na chodníku. Strážníci v daném prostoru nalezli ptáka již
mrtvého. Jednalo se o poštovního holuba. Podle kroužku s
evidenčním číslem byl zjištěn
původ. Pocházel z Polska.
Hlídka kontaktovala svaz holubářů. Kadaver byl převezen do
Technických služeb.
Co dělat v případě nálezu poštovního holuba? Nahlásit nález
příslušné organizaci Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů. Bližší informace lze získat na internetových
stránkách: www.postovniholub.cz.

Hluk kvůli nehodě

Před půlnocí nahlásil muž na
linku 156 rušení nočního klidu
u nemocnice broušením rozbrušovačkou. Vyslaní strážníci
v uvedené lokalitě zjistili, že
došlo k havárii na potrubí přívodu vody do budovy. Na místě se nacházeli pracovníci, kteří
se snažili vzniklou závadu odstranit. Nejednalo se o protiprávní jednání.

Neplatič se přepočítal

Ve dvě hodiny v noci se na linku 156 obrátila zaměstnankyně
baru s tím, že zákazník nezaplatil útratu ve výši 91 koruny a
odešel. Autohlídka spolu s
oznamovatelkou prověřila
okolí. Po chvíli byl přestupce
zadržen. Jelikož nebyl schopen
prokázat svoji totožnost, následovalo předvedení na Policii
ČR. Osmačtyřicetiletý muž je
podezřelý z přestupku proti
majetku, kde mu hrozí pokuta
do výše až 15 000 korun.

Zuřivý zloděj

Před čtrnáctou hodinou bylo na
linku 156 přijato sdělení o zadržení pachatele krádeže, který se
chová velmi agresivně. Prodavačka strážníkům vysvětlila celou situaci. Spolu s dalším pracovníkem prodejny si povšimla muže, který vložil do své tašky kávu a salám. Poté prošel
pokladní zónou bez zaplacení.
Na to byl zastaven a zaveden do
kanceláře. Zde se rozlítil a začal
demolovat zařízení, fyzicky také napadl zaměstnance.
Hlídka vstoupila do místnosti,
kde se výtečník nacházel. Dotyčný seděl na židli a choval se
už klidně. Nebylo zapotřebí
proti němu zakročit. Okolo něj
se válely rozbité věci, jako popelník, varná konvice, přehrávač, mobil atd. Podlaha i stěny
byly polité černým inkoustem.
Mezi poškozenými předměty
ležel i zmačkaný občanský průkaz a vysypaný obsah dámské
kabelky.
K tomuto jednání došlo před
příjezdem strážníků. Lékařské
ošetření žádná ze stran nepožadovala. Vzhledem k rozsahu
škody byla přivolána Policie
ČR, která si věc převzala k dalšímu šetření.

A. Mačák: Peníze neprojídáme, ale investujeme!

Na silnice kraje míří přes tři miliardy
Náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Alois Mačák
(na snímku), působí ve veřejném životě od roku 1989, kdy
se angažoval v Občanském
fóru a v polistopadových odborech. Od roku 1994 je členem Zastupitelstva města
Prostějova. Přes deset roků
vykonával funkci místostarosty města Prostějova. V roce
2004 byl zvolen do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Byl
členem Komise pro dopravu a
členem Pracovní skupiny pro
rozvoj sociálních služeb v Olomouckém kraji. V listopadu
2008 byl zvolen náměstkem
hejtmana Olomouckého kraje
pro oblast dopravy. Počátkem
září předložil Radě Olomouckého kraje projekt Silnice pro
rozvoj Olomouckého kraje. V
této souvislosti jsme jej požádali o zodpovězení několika
otázek k dopravní problematice.
Pane náměstku, 3. září 2009
jste předložil Radě Olomouckého kraje materiál „Projekt
Silnice pro rozvoj Olomouckého kraje,“ který zajišťuje
realizaci investic do dopravní
infrastruktury ve výši přes tři
miliardy korun na roky 2010
až 2012. Můžete k tomuto projektu stručně sdělit bližší informace?
Jedná se o koncepční materiál
zpracovaný v souladu s „Programovým prohlášením Rady Olomouckého kraje“ časově
ohraničený volebním obdobím.
Materiál jsme pečlivě připravovali několik měsíců a citlivě reaguje i na ničivé červnové
povodně na Jesenicku. Investice
do dopravní infrastruktury považujeme z mnoha důvodů za nejdůležitější obzvláště v tomto
ekonomicky složitém období.
Tyto investice jsou také protikrizovým opatřením, které ocenili i
kolegové z krajské Tripartity.
Nezaměstnanost je palčivým
problémem našeho kraje. Projekt obsahuje seznam 107 investičních akcí včetně návrhu na
jejich vícezdrojové financování.
V tomto seznamu je také mnoho
potřebných investic jak pro
okres Prostějov, tak i naše město.
Záměrem je, aby silnice byly
kvalitní a postupně měly standard 21. století. Stát předal Olomouckému kraji v roce 2001
silnice II. a III. třídy včetně
mostů ve velmi zanedbaném
stavu. Na jejich rekonstrukce
bychom potřebovali 25 miliard
korun. Bezesporu kvalitní silniční síť a dobře fungující dopravní obslužnost je prioritní
podmínkou pro úspěšné obnovení dynamiky ekonomického
rozvoje kraje.
Kolik finančních prostředků
investuje Olomoucký kraj v
roce 2009 na obnovu dopravní
infrastruktury?
Na rok 2009 byly k realizaci
schváleny investiční akce o celkových nákladech zhruba 1,14
miliardy korun. I přes úsporná

Èerná kronika
Řádil na benzínce

Neznámý pachatel se vloupal
do průmyslového vysavače u
čerpací stanice pohonných
hmot v Prostějově na ulici
Vrahovická. Vypáčením vhazovače mincí a plechového
pláště vyjmul plastovou nádobku s finanční hotovostí
700 korun. Dále neznámý pachatel poškodil vstupní dvoukřídlé dveře do budovy stanice, čímž způsobil škodu
45000 korun.

Vyloupil stánek

Neznámý pachatel se vloupal
do prodejního stánku v ulici
Za Drahou v Prostějově, odkud odcizil finanční hotovost,
čokolády, alkoholické nápoje,
žvýkačky a cigarety. Vše v
celkové hodnotě 24 900 korun.

Rozbil a kradl

Neznámý pachatel se vloupal
do vozidla zaparkovaného v
Prostějově na parkovišti u

opatření, která musíme z důvodu
ekonomické krize realizovat, nesaháme na investice. Právě naopak, peníze neprojídáme, ale
investujeme!
Rada Olomouckého kraje dopravě přikládá velkou pozornost. Můžete stručně uvést
dopravní priority Olomouckého kraje v tomto volebním
období?
Veškeré priority jsou uvedeny v
„Programovém prohlášení.“
Jsme si dostatečně vědomi toho,
že základním předpokladem
ekonomické prosperity kraje je
kvalitní dopravní infrastruktura
a dobře fungující doprava. Mezi
nejzákladnější priority patří
urychlení přípravy a dostavby
dálniční sítě na území kraje D47
a D1 a sítě rychlostních komunikací R35 a R55. Na krajské silniční síti jsou prioritou rekonstrukce a opravy stávajících,
zejména páteřních komunikací,
výstavby obchvatů sídel zatížených nadměrnou dopravou a již
zmíněná výstavba a rekonstrukce silnic II. a III. třídy
včetně mostů. Velkou pozornost
věnujeme i výstavbě cyklostezek.
Úvodem jste se zmínil o připravovaných investičních akcích, které se mají realizovat
do roku 2012 v okrese Prostějov a našem městě…
V uvedeném období budeme realizovat opravy silnic II. a III.
třídy včetně rekonstrukcí mostů.
Seznam těchto investičních akcí
zveřejním po zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne
25. září 2009, kde je pro město
Prostějov a okres plánována
částka zhruba 671 milionů
korun. Je připravena realizace
obchvatu obce Ptení s plánovanými náklady zhruba 170 milionů korun. Podmínkou však
zůstává, aby místní firma, kde
pracuje 281 zaměstnanců, pokračovala ve své činnosti. Připravujeme obchvat Ohrozimí za
72 milionů korun, průtah obcí
Bedihošť za 32 milionů korun a
další akce. Přestavba mostu v
Otaslavicích za 8 milionů korun
bude hotová do konce roku.
Podporujeme výstavbu cyklostezek, například Kostelec na
Hané – Prostějov nebo Kostelec
na Hané – Konice. V Prostějově
se jedná především o realizaci
vnějšího severního obchvatu za
zhruba 200 milionů korun, abychom ulehčili dopravě zejména
ve středu města. Dále jsou to například rondel na Petrském námětí a křižovatka Sladkovského
– Olomoucká, které budeme realizovat na jaře příštího roku.
Průtah Žešovem za 9 milionů
korun bude dokončen v říjnu
2009. Kraj věnoval v dubnu
městu Prostějov na investiční
akce pro zvýšení bezpečnosti
účastníků silničního provozu 2
miliony korun.
V prázdninových měsících jste
intenzivně jednali se zástupci
Ministerstva dopravy a Českých drah o financování
drážní regionální osobní dobenzinové čerpací stanice na
ulici Brněnská. Po rozbití
skleněné výplně pravých dveří z vozidla odcizil černou látkovou tašku, v níž byly mobilní telefon, peněženka s finanční hotovostí a doklady na
jméno poškozeného. Způsobená škoda činí 63 250 korun.

Straka u rampy

Neznámý pachatel se vloupal
do motorového vozidla značky Renault Premium zaparkovaného u nákladové rampy
obchodního domu Kaufland v
Prostějově. Z kabiny vozidla
odcizil GPS navigaci v hodnotě 10 000 korun. Rozbitím
skleněné výplně dveří vznikla
majiteli vozidla škoda za dalších 10 000 korun.

Zlodějem byl kuřák?

Neznámý pachatel odcizil z
neuzamčeného nákladového
prostoru nákladního motorového vozidla Avia zaparkovaného na ulici Plumlovská v
Prostějově 210 kusů krabiček
cigaret různých značek. Celková škoda činí 14 750 korun.

Vidìno - Slyšeno
Etiketa

Sledovat jednání poslanců je občas obrovská bžunda, zvláště
když se začnou motat do rádoby
vznosných proslovů. To třeba
když předsedající Vojtěch Filip
opakovaně žádal přítomné o
‚elementární klid‘. Což pravděpodobně většina z oslovených
nevěděla ani, co to znamená a
tak vypindávali mezi sebou i nadále. Možná kdyby zařval ‚držte
huby‘, bylo by to stručné, jasné a
nejspíš i maximálně účinné.

Jakpak bude?

Jak vidno, demokratickým procesům propadla i předpověď počasí. A stejně jako politickou stranu podle vlastní úvahy, můžeme
objevit i meteorologické zvěsti
podle toho, jak zrovna potřebujeme, aby bylo. Kupříkladně na
konci týdne, konkrétně ve čtvrtek, byly v menu na výběr hned tři
varianty: Konec září předvede
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učebnicový podzim, přijdou mlhy
a mrazíky, Babí léto vydrží až do
října, Babí léto přijde na konci
září, může trvat i sedm týdnů. Nabídka bohatá, zajisté si vybere
každý podle toho, co nejvíc vyhovuje jeho plánům. Není nad
všeobecnou spokojenost.

Geroj

„Tak jich tam jenom zůstalo pět
ležet na hromadě,“ popisoval s
ledovým klidem jeden pubertální hrdina svoje gerojské kousky,
kterak patrně chodí do společnosti jenom kvůli tomu, aby se
tak s někým popral, jelikož
všichni ostatní jsou hlupáci a debilové. Nejspíš ve snaze uchvátit přísedící slečnu, která mu to
žrala a žrala a občas naznačila,
že se tu a tam na zábavě taky s
někým pobije, proč ne! No není
nad to, když dva najdou společného koníčka. Horší, když pak
přijde napřetřes, jak je to s pravdou. Faktem ale taky je, že i bez
té pravdy se dá nějaký čas přežít…
-MiH-

Přešel jsi správně přechod?
Tady máš vestičku!

pravy na rok 2009 a 2010. Můžete sdělit, s jakým výsledkem?
Po složitých jednáních došlo k
dohodě mezi současnou vládou
ČR, kraji, Ministerstvem dopravy a Českými drahami. Pro
informaci doplním, že v roce
2005 stát převedl na kraje některé železniční tratě s potřebnými finančními prostředky.
Tento rok však kraje od státu peníze neměly obdržet. Nakonec
částku, kterou vyčíslily České
dráhy pro kraje ve výši 3,2 miliardy korun, uhradí na rok 2009
stát. Na rok 2010 stát přispěje na
drážní dopravní obslužnost krajů
kompromisní částkou 2,7 miliardy korun ročně. Zbytek částky
uhradí rovným dílem kraje a
České dráhy. Za podstatné považuji, že tato dohoda je uzavřena
na dobu 10 roků. Pro Olomoucký kraj to bude znamenat
navýšení o 26 milionů korun a
inflaci. Stanovený rozsah dopravní obslužnosti krajem musí
být samozřejmě dodržený! Je
vhodné uvést, že České dráhy
požadovaly po Olomouckém
kraji na rok 2010 místo současných 322 milionů korun na dopravní obslužnost zhruba 600
milionů korun.
Údajně jste se angažoval v
tom, aby herna na hlavním
nádraží v Prostějově ukončila
svůj provoz.
Jsem moc rád, že v této problematické záležitosti došlo k dohodě s náměstkem generálního
ředitele Českých drah, Ing. Matzenauerem, aby tato herna ukončila provoz. Věřím, že se nám
společně podaří prostějovské a
olomoucké nádraží postupně pozvednout na daleko vyšší úroveň, kterou si naši občané určitě
zaslouží!
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Mo-

Nevšiml si kapsáře

Neznámý pachatel využil nepozornosti jedenašedesátiletého muže a v nestřeženém
okamžiku mu z kapsy kalhot
odcizil černou koženkovou
peněženku s finanční hotovostí 1 200 korun.

To je neopatrnost!

Z volně odstaveného jízdního
kola, které měla osmapadesátiletá žena zaparkované v Prostějově na ulici Pod Kosířem,
odcizil neznámý pachatel
dámskou peněženku s finanční hotovostí, doklady a platebními kartami.

Série vloupání

Policisté zaznamenali čtyři
případy krádeží vloupáním do
vozidel, odkud neznámí pachatelé odcizili věci v celkové
hodnotě 52 100 korun. Jednalo se například o digitální fotoaparát značky Canon, pánskou tašku s doklady a platebními kartami, které neznámý
pachatel odcizil z vozidla
Opel Combo zaparkovaného
na ulici Dolní v Prostějově,

rava, jehož jste členem, společně se zástupci Zlínského
kraje rozděluje evropské peníze nejen na dopravu. Můžete sdělit, zdali uspěly některé
projekty z Prostějovska a kdy
byly vyhlášeny další výzvy?
S radostí mohu konstatovat, že
ve velké konkurenci uspěly projekty jak z okresu Prostějov, tak
i z Prostějova. Výbor Regionální
rady na svém zasedání 26. srpna
tohoto roku schválil vyhlášení
dalších deseti výzev. Žadatelé
mohou podávat projekty v období září – listopad 2009. Konkrétní výzvy a jejich termíny
včetně již úspěšných a schválených projektů jsou uvedeny na
webových stránkách Úřadu Regionální rady
www.rr-strednimorava.cz. Tak jako doposud
rád nabídnu žadatelům možnost
konzultace a získání bližších informací.
Jak se vám spolupracuje jako
členovi Zastupitelstva města
Prostějova se zástupci města
při řešení problémů týkající se
dopravní problematiky?
Spolupráce nejen v oblasti dopravy je s vedením města a členy
rady na velmi dobré úrovni. V
květnu tohoto roku jsem inicioval jednání zástupců Olomouckého kraje se zástupci města, za
účasti místostarostky Aleny Raškové, radního Zdeňka Peichla a
zastupitele Radka Zacpala, především o investicích do dopravní infrastruktury a stanovení
priorit jejich realizace. Další jednání k této problematice máme
dohodnuto v říjnu. Vzájemná
spolupráce je na výborné úrovni
i v sociální oblasti, školství, kultuře nebo sportu. Mohu ujistit
naše občany, že se stranickým
kolegou, krajským radním Pavlem Holíkem prosazujeme a
hájíme prostějovské zájmy.
-bppeněženku s finanční hotovostí, kterou neznámý pachatel odcizil z vozidla Ford
Tranzit, zaparkovaného na
ulici Olomoucká, notebook
Fujitsu Siemens s modemem
na bezdrátový internet, který
byl ve vozidle Škoda Fabia
zaparkovaném na ulici Čs. Armádního sboru v Prostějově,
mini DVD, autonavigaci a
složku s doklady od vozidla
zaparkovaného v Prostějově
na ulici Okružní.

Poškozená auta

Neznámí pachatelé poškodili
vozidla Volkswagen Sharan a
Audi A6 zaparkovaná v ulici
Za Veledromem v Prostějově.
Rozbitím skleněných výplní
vznikla majitelům škoda 21
000 korun.

Nezvaný host

Neznámý pachatel se vloupal
do rodinného domu v obci
Vřesovice a odcizil batoh s finanční hotovostí. Odcizením
věcí a poškozením zařízení
domu vznikla majitelce škoda
ve výši 10 900 korun.

Ve středu v ranních hodinách pohlídali společně přechod u Základní školy E. Valenty v Prostějově zástupci Zdravého města
Prostějov se strážníky městské
policie ze skupiny prevence.
Ti zároveň předali každému dítěti, které správně přecházelo přes
přechod, bezpečnostní reflexní
vestičku. "Tyto vesty výrazně zelené barvy jsou určeny dětem
předškolního a mladšího školního
věku. Věříme, že je děti ocení zejména při přecházení frekvento-

vaných silnic," uvedl místostarosta Vlastimil Uchytil.
Žákům, kteří spěchali přes cestu
do školy bez rozhlédnutí, se naopak dostalo poučení, jak bezpečně přejít přes přechod. Vlastimil
Uchytil míní, že takto město ještě
více podpoří projekt s názvem
Bezpečně do školy. "Tato akce se
v blízké době bude opakovat a věříme, že přispěje k věší bezpečnosti dětí," dodala Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.
-mik-

Strážníci a zástupci Zdravého města odměnili každé dítě přecházející správně silnici reflexní vestičkou

Srazila cyklistku a ujela
Nesvědomité řidičce hrozí soud
Podivným způsobem se v pondělí zachovala dvaačtyřicetiletá řidička osobního vozidla,
která na Žižkově náměstí srazila ženu na jízdním kole. Zraněné cyklistce sice ukázala občanku, ale pak v rychlosti ujela. Bez pomoci.
"Povinností řidiče je, setrvat na
místě dopravní nehody do příjezdu policie, pokud dojde ke
zranění osoby," poznamenala
známé pravidlo Jana Adámková
z Městské policie v Prostějově a
vzápětí nám popsala zmíněný
karambol. "Po poledni na lince
156 bylo přijato oznámení o dopravní nehodě na Žižkově náměstí. Při příchodu na místo,
kde došlo ke střetu auta a cyk-

listky, spatřili vyslaní strážníci
odjíždějící vozidlo. Sražené ženě přivolali ihned sanitku. Sedmapadesátiletá zraněná předala strážníkům totožnost řidičky,
která ji před svým odjezdem
ukázala občanský průkaz. Mezi
těmito úkony byl vůz sledován
městským kamerovým systémem. Na místo byla vyslána
další hlídka s úkolem zastavit
automobil, což se nepovedlo.
Ihned tedy byla vyrozuměna
Policie ČR, která si celou záležitost převzala," sdělila Jana
Adámková a dodala, že dvaačtyřicetiletá podezřelá řidička
skončí v lepším případě u správního orgánu - v tom horším u
soudu.
-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...
Svatopluk Hacura 1947 Olšany
Blanka Handlová 1929 Vrahovice
Michal Masarovič 1939 Prostějov
Pavol Kilián 1956 Prostějov
Zdenka Dokoupilová 1946
Hrubčice
Jaromír Václavík 1935 Želeč
Tomáš Kristek 1943 Bílovice
Josef Sosík 1920 Prostějov
Ludmila Černošková 1917
Kralice na Hané
Alena Frgálová 1934 Prostějov

Miroslav Dlabal 1914 Prostějov
František Vymazal 1943 Držovice
Bohumil Ondroušek 1937
Protivanov
Luboslav Remeš 1939 Prostějov
Miloslava Dvořáková 1938
Prostějov
Marie Pazderová 1921 Prostějov
Marie Chytilová 1924 Prostějov
Vladimír Něnička 1936
Kostelec na Hané
Marie Bednářová 1930 Prostějov

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 14. září 2009
Marie Růžičková 1937 Kaple 10.40 Obřadní síň Prostějov
Božena Bernovská 1933 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Vladimír Hejný 1922 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 16. září 2009
Stanislav Faktor 1935 Suchdol 11.20 Obřadní síň Prostějov
Josef Šebek 1925 Drahany 12.40 Obřadní síň Prostějov
Pátek 18. září 2009
Karel Hemerka 1927 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov

14. září 2009

Prostějovští strážníci poprvé
hromadně darovali KREV

Čekárna transfúzního oddělení prostějovské nemocnice
byla v úterý plná městských
policistů. Celkem 15 strážců
pořádku darovalo nejcennější
tekutinu, kterou nelze uměle
vyrobit – krev. Z toho polovina z nich jsou dárci noví,
kteří darovali krev vůbec poprvé.
"Důvodem této akce bylo pomoci lidem, kteří krev potřebují.
Navíc v období prázdnin a letních dovolených je zaznamenáno více dopravních nehod a
úrazů, což jsou události, kdy
tato drahocenná tekutina je potřebná," sdělila Jana Adámková
z Městské policie v Prostějově.
Proto prostějovské transfúzní
oddělení navštívilo 15 strážníků,
aby touto svojí aktivitou
přispěli. Nechyběli ani prvodárci. Poměrně nízkou účast zapříčinila nutná časová prodleva
mezi jednotlivými odběry. Z
celkového počtu 56 strážníků
jsou totiž téměř tři desítky z nich
dárci, kteří chodí darovat krev v

průběhu celého roku. Jeden
strážník již vlastní zlatou Jánského plaketu, tři stříbrnou a
sedm bronzovou.
Policisté darovali krev v rámci
podpory bezplatného dárcovství
krve. Touto aktivitou chtěli členové policie vyjádřit skutečnost,
že slouží společnosti a občanům
nejen v rámci svého povolání,
ale že jsou ochotni darovat i
mnohem víc, a pomoci tak k
záchraně zdraví a života svých
spoluobčanů. "V poslední době
pociťujeme nedostatek dárců
krve všech krevních skupin, Rh
negativních i pozitivních. V posledních týdnech rovněž zaznamenáváme nižší počet příchodů

prvodárců a zvyšující se věk
osob, kteří pravidelně cennou
tekutinu darují. Proto jsme
velmi potěšeni, že se zdejší policisté rozhodli rozšířit základnu
dárců krve," říká primář transfúzního oddělení prostějovské
nemocnice MUDr. Jiří Šlézar s
tím, že řada z nich již patří mezi
aktivní dárce krve a pro krátký
termín od posledního provedeného odběru se nemohli dnešní akce zúčastnit.
Dobrovolní zájemci o darování
krve jsou v naší nemocnici stále
vítáni. Odběry se provádějí
každé pondělí, úterý a čtvrtek v
době od 6.00 do 8.00 hodin ve
II. poschodí polikliniky na Mathonově ulici. Bližší podrobnosti
a podmínky dárcovství lze naleznout na internetových stránkách www.nempv.cz spolu s
možností vyplnění interaktivní
přihlášky pro dárce. Případné
informace lze získat také na tel.
čísle 582 315 210 v pracovní
dny od 7.00 do 14.30 hodin.
-mik-

TREFA strážníků a celníků do černého

Na parkovišti odhalili a zatkli prodejce padělků
Pokračování ze strany 1
Strážníci a celníci zadrželi pachatele, kteří tento falešný artikl
nabízeli volně k prodeji, na parkovišti u prodejny Lidl v ulici
Újezd.
"Patnáct minut po poledni nám
volal na tísňovou linku prodavač
z nejmenovaného obchodu, že
neznámý muž vešel do prodejny
a nabízel mu motorovou pilu.
Správně se domníval, že toto
zboží je něčím divné," sdělila
Večerníku na úvod Jana Adámková z Městské policie v Prostějově. Po tomto telefonátu se
rozjela rychlá akce. Na místo
byli okamžitě vysláni strážníci.
"Při příjezdu hlídky se nedůvěryhodná osoba nacházela poblíž
provozovny. Strážníci ji zadrželi
a pojali podezření, že nabízené
zboží je falzifikát. Tuto skutečnost vzápětí potvrdili i pracovníci zabývající se prodejem výše
uvedeného artiklu. Vzhledem k
těmto skutečnostem naše hlídka

Pohledem shora
Pohledem shora

Akce strážníků a celníků byla rychlá, pachatelé nestačili padělky sbalit a ujet.
okamžitě vyrozuměla Celní sp- zřelé vozidlo. Strážníci zde narávu," uvedla Jana Adámková. lezli další prodejce padělků.
Mezitím byla vyslána další auto- Osoby byly zadrženy a přivolaní
hlídka na parkoviště obchodních celníci v kufru automobilu objedomů, zda v těchto prostorách vili další napodobeniny. Celou
někdo nenabízí obdobné zboží. věc si Celní správa převzala k
A stalo se! "Vzápětí u prodejny vlastnímu šetření," uzavřela Jana
Lidl bylo městským kamerovým Adámková z Městské policie v
systémem lokalizováno pode- Prostějově.
-mik-

narodil 4. června 1964 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v obci
Slatinky číslo
111 v okrese
Prostějov. Na
hledaného vydal Okresní soud v
Olomouci příkaz k zatčení pro
trestný čin zpronevěry. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 45 do 50
let, měří 185 centimetrů, má střední postavu, modré oči a hnědé
krátké vlasy.
LADISLAV DOSTÁL se narodil
4. července 1968 a trvalé bydliště
má hlášeno v obci Přemyslovice
číslo 266 v okrese Prostějov. Na
hledaného vydal Okresní soud v
Prostějově příkaz k zatčení pro
podezření ze spáchání trestného

činu zanedbání
povinné výživy.
Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 40 do 42
let, měří 175
centimetrů, má
střední postavu, souměrný obličej, rovné hnědé a krátké vlasy s
čelní pleší a bývá dohladka vyholen. Má vadnou výslovnost některých hlásek.
Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění 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-

JASNÁ ZPRÁVA

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ak to máme a vlastně to nejde ani nazvat překvapením. Pokud už
předminulý týden připustil Ústavní soud spekulace o zrušení
předčasných voleb, nemohl nyní už couvnout jenom kvůli tomu, že mu začali politici spílat a hrozit pěstičkami. Celou tuto šlamastyku jde vyložit několika pohledy a vždycky se najde zastánce
toho kterého. Stejně, jako každé zboží najde svého kupce. Bylo to vidno i při následném
jednání Poslanecké sněmovny o trvalé změně Ústavy, jako reakci na soudní verdikt. Evidentně těmi nejspravedlivějšími byli ti, kteří jsou případnými volbami nejvíc politicky
existenčně ohrožení. Ať z té nebo jiné strany se našlo jen malinko řečníků, co by se neoháněli demagogií a hloupostmi. Nakonec ale, pokud odhlédneme od nevyjasněné právní
podstaty soudního rozhodnutí, zvláště když i někteří samotní ústavní soudci si nejsou jisti právní čistotou rozsudku, se nelze ubránit pocitu, že byl zde povýšen malicherný zájem
jedince, který si prostě postěžoval, že už nebude moct dál poslancovat. Tu víc, tu míň, ale
máslo na hlavě mají v této věci na hlavě všichni. Samozřejmě, daná pravidla nelze měnit
jen aktuální dohodou, jak se zlíbí. To určitě ne! Myslím si ale, že podání ústavní stížnosti
by nemělo být pouhou vůlí jedince, jelikož je to nemlich totéž – snaha měnit věci podle
své libovůle. Jak bylo vidno – ta právní skulinka se vždycky nějaká najde a z komára jde
vyrobit celé stádo velbloudů. Rozhodnutí Ústavního soudu bylo, doufejme, spravedlivé,
ovšemže také precedentní. To, že se o podobný kousek v budoucnu zase někdo pokusí, je
nasnadě. Že si apolitický Ústavní soud na sebe teď upletl politický bič, je nejspíš už faktem.
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Výstavbu cyklostezek brzdí spekulanti

Za metr čtvereční příkopy chtěl podnikatel pět tisíc!

zastavit na hranici městského
hřbitova. Desetimilionová investice je tak vážně ohrožena.
"Ano, zatím se nám nepodařilo
dořešit majetkoprávní záležitosti, díky nimž bychom mohli
úspěšně dokončit stavbu cyklostezky až do Žešova. Nejsou prostě
vykoupeny
všechny
pozemky a to díky tomu, jakým
způsobem k nabídkám města
přistupují zmínění zahrádkáři.
Někteří z nich si totiž myslí, že
by prodejem několika metrů pozemků přišli k velké újmě. Přitom ony dva metry pozemků
kousek od silnice jsou v součas- Výstavba cyklostezky do Žešova má zatím "stopku" u městského
nosti neudržované a neroste na hřbitova kvůli neochotě majitelů zahrádek prodat pár metrů pozemků.
nich žádná vzrostlá zeleň. Trpělivě jsme majitelům vysvětlo- Všechno je ale zatím marné," dat městu jedině v tom případě,
uvedl Vlastimil Uchytil, místos- že mu zaplatíme 5 000 korun za
tarosta Prostějova zodpovědný metr čtvereční. A to v každém
za majetek města. "Nabídek případě odmítáme. Pokud bybylo už opravdu několik, bohu- chom jednou jedinkrát vyplatili
žel zatím máme jen samé nega- takovou částku, pak by ji chtěli
tivní reakce. Ale nevzdáváme se všichni za každou příkopu v
a budeme se zahrádkáři i nadále Prostějově. Byl by to obrovský
jednat. Bylo by to ku prospěchu precedens. Požadovaná cena něvěci, cyklostezka do Žešova by kolikanásobně převyšuje i ceny
hodně napomohla k větší bezpe- za stavební parcely tady v Pročnosti silničního provozu v této stějově," řekl Vlastimil Uchytil.
lokalitě. Pokud se ale nedomlu- Stejného názoru je i další z mísvíme, je otázkou, zda se tady dá tostarostů Miroslav Pišťák. "Nenajít jiné technické řešení, aby- necháme se vydírat, než platit
chom mohli dovést cyklostezku tak nehoráznou cenu, raději jsme
až do Žešova," dodal Uchytil.
zaúkolovali projektanty, aby vyZa metr čtvereční této příkopy na konci Olomoucké ulice chtěl maA právě jiné technické řešení mysleli náhradní řešení. A už jím
jitel pět tisíc korun.
museli urychleně najít projek- disponujeme. Pro cyklisty to
tanti města v případě cyklos- bude zřejmě složitější, ale nedá
Výstavba cyklostezky původně vali, že výstavbou cyklostezky tezky v Olomoucké ulici. Tady se nic dělat. Plánovanou cyklosplánovaná až do Žešova je v by nebyly ani ohroženy příjez- plánovaná stavba cyklostezky tezku převedeme za mostem
plném proudu, ale kvůli neo- dové komunikace k jejich za- podél čerpací stanice ztroskotala přes říčku Hloučelu doprava na
chotě majitelů zahrádkářské ko- hrádkám. Naopak, kromě na přemrštěných požadavcích protější stranu. Přes silnici pak
lonie na žešovském kopci prodat výhodné ceny jim radnice na- majitele příkopy vedle silnice. bude vybudován přejezd řízený
pár metrů pozemků vedle silnice bídla i rekonstrukci a rozšíření "Prostějovský podnikatel a ma- semafory," vysvětlil Miroslav
budou muset stavbaři své dílo stávající příjezdové cesty. jitel těchto pozemků je chce pro- Pišťák.
-mikProstějov je město cyklistů a
tak drtivá většina lidí tohoto
města vítá snahu radnice o vybudování co nejhustší sítě cyklostezek. A nutno říci, že se to v
posledních letech nebývale
daří. Ovšem vyskytují se i problémy ve výkupech pozemků
od soukromých majitelů. A
značné. Ve vážném ohrožení je
kvůli zahrádkářům dokončení
cyklostezky do Žešova a změnit plány byli radní nuceni i v
případě výstavby stezky v
Olomoucké ulici. Tady si majitel pozemku, tedy lépe řečeno příkopy v blízkosti
čerpací stanice, řekl o nehorázných pět tisíc korun za
metr čtvereční!

Aquapark: čísla nejsou definitivní, ale ztráty budou zřejmě nulové

V hledáčku policie jsou tři vesničané
Prostějovská policie vyhlásila další celostátní pátrání po třech mužích, tentokrát z okolních obcí.
Všichni jsou podezřelí ze
spáchání trestných činů a vyhýbají se spravedlnosti.
MIROSLAV MENŠÍK se narodil
29. května 1978
a trvalé bydliště
má hlášeno v
obci Želeč číslo
51 v okrese Prostějov. Na hledaného vydal
Městský soud v Brně příkaz k zatčení pro podezření ze spáchání
trestného činu krádeže. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 31
do 35 let, měří 175 centimetrů a
má vyholené vlasy.
ANTONÍN PROTIVÁNEK se
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Konec radovánek v prostějovském aquaparku nadešel v neděli
13. září. „Nechali jsme otevřeno
déle, protože bylo teplé počasí,“
vysvětlil Vladimír Průša, ředitel
Domovní správy. Celkové číslo
ještě není definitivní, ale ředitel
Průša věří, že hospodaření aquaparku letos skončí na nule a město
nebude muset doplácet. „Aquapark nebyl postaven jako projekt,

který městu přinese výdělky, ale
jako služba veřejnosti. Vypočítal
jsem návštěvnost na šedesát pět
tisíc návštěvníků za sezónu, aby
se pokryly náklady a neprodělali
jsme,“ objasnil Průša.
Nejsilnějším měsícem byl srpen,
kdy centrum zábavy navštívilo
třicet tisíc lidí, ba naopak nejslabšími měsíci byly květen a červen
kvůli chladnému počasí. Celková

letošní návštěvnost byla šedesát
tři tisíc lidí. „Příští rok máme v
plánu zavést půjčování umělohmotných lehátek, ale to jsou jediné změny, které se plánují.
Provoz i ceny zůstanou stejné,“
dodává Průša.
Od pondělí pracovníci aquaparku
celý areál zazimují. Vypustí vodu
z bazénů do poloviny, z atrakcí, z
filtrace a jiných technických za-

řízení. Prohlédnou skluzavky a tobogány, uklidí lehátka a areál
bude uzavřen. Konkurence nově
postaveného aquaparku v Olomouci na návštěvnost toho prostějovského nedolehla. „V létě
lidé nechtějí do uzavřených prostor, a to je naše výhoda. Teď v
chladných měsících bude mít
Olomouc volné pole působnosti,“
podotkl s úsměvem Průša. -vevi-

V anketě byla většina lidí pro obnovu koupaliště u velodromu
Nedávno ukončená anketa pořádaná městem skončila jednoznačným stanoviskem. Občané
Prostějova by si přáli obnovu koupaliště u velodromu Za Kosteleckou ulicí. Prostějovští konšelé tuto
anketu budou brát v potaz, ovšem
jak jsme zjistili, obnova koupaliště
- takzvané "Jedničky" je zřejmě
jen zbožným přáním drtivé větši-

Lázně opět v provozu

V průběhu letních prázdnin
proběhla v prostorách městských lázní rekonstrukce. Došlo
k výměně prosklených stěn, což
přinese úsporu tepelné energie a
opravě stropu v hale s bazénem.
Celková rekonstrukce stála kolem tří milionů korun. Provoz
byl opět obnoven v pátek 11.
září. za nezměněné ceny. „Sezonu otvíráme za nezměněné ceny.
Rozšířili jsme možnost plavání
pro veřejnost o hodinu týdně,“
uvedl Vladimír Průša, ředitel
Domovní zprávy.
-vevi-

Uzavírka rondelu
v Olomoucké ul.

Kvůli opravě kruhové křižovatky v Olomoucké ulici budou
nutné v následujících dvou
víkendech uzavírky v okolí tohoto rondelu.
"O víkendech 19. až 20. září
2009 a 26. až 27. září 2009 bude
uzavřena severozápadní polovina okružní křižovatky na ulici
Olomoucká a úplně bude uzavřena ulice Za Olomouckou z
důvodu provádění opravy okružní křižovatky. Provoz na zbývajících třech výjezdech – k Tesku,
do Držovic a do Prostějova bude
zachován, ale bude řízen semafory," upozorňuje motoristickou
veřejnost Jaroslav Pavlíček z odboru dopravy Městského úřadu
v Prostějově.
-mik-

ny lidí, kteří radnici poslali svá stanoviska.
"Na výzvu radnice, zda obnovit
koupaliště u velodromu, reagovalo 155 občanů Prostějova, z nichž
128 osob bylo pro. Mezi dalšími
návrhy bylo například vybudování in-line hřiště, tenisových kurtů a dokonce pár občanům by se
zde líbilo postavit nový fotbalový

stadion," shrnul výsledky ankety
Vlastimil Uchytil. "Výsledky ankety předložíme Radě města dne
22. září a do té doby já budu mít
alespoň zevrubnou informaci o
tom, kolik by stál nový padesátimetrový bazén, který by bylo
nutné zřídit společně se sociálním
zázemím v prostoru bývalého
koupaliště u veledromu. Do této

doby by bylo velmi předčasné
říkat, zda zmíněné koupaliště obnovíme či nikoliv," dodal místostarosta. Jak jsme ale zjistili, radní
spíše počítají s tím, že rozšíří aquapark v Krasické ulici a postaví zde
padesátimetrový bazén pro plavce. "Ano, volné pozemky v této lokalitě ještě město má," připustil
Vlastimil Uchytil.
-mik-
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Počet přestupků se v Prostějově v srpnu opět mírně snížil
Nový trend: Řidiči nedodržují červenou!
Číslo 3 218 – tolik řidičů nedodrželo v Prostějově uplynulý
měsíc dopravní předpisy. Potvrdily to statistiky z jedenácti
stacionárních radarů, které
jsou umístěny v ulicích města.
Počet hříšníků klesl oproti
červenci o devět procent.
Jak ale čísla ukázala, řidiči se
stále nenaučili respektovat znamení stop na semaforu. Měřiče
zaznamenaly celkem 314 průjezdů na červenou (nárůst o 9%
- v červenci 284 případů). „Také
další čísla jsou alarmující. Ubylo totiž sice řidičů, kteří překračují rychlost o pět, deset kilometrů, těch co se řítí ulicí rych-

leji než osmdesátkou je ale bohužel o něco více. Zatímco v
červenci jich bylo 189, v srpnu
už jejich počet stoupl na 230.
Jednoznačně to dokazuje, že radary mají svůj smysl. Tihle hazardéři, kteří riskují nejen své
zdraví, ale především životy
těch ostatních, dětí, maminek s
kočárky, seniorů přecházejících
přes ulici, nemají na ulicích co
dělat,„ zlobí se místostarosta
Vlastimil Uchytil.
Tradičně nejhorší je situace na
Kojetínské ulici. V srpnu tudy
projelo rychleji než povolenou
padesátkou 1 191 řidičů, tedy o
devět procent méně než v čer-

venci (1 322 přestupků). Právě
zde ale přibylo nejvíce motoristů, kteří jeli rychleji než 80
km/hod. Smutným rekordmanem je řidič, který se 26. srpna
řítil ulicí rychlostí 173 km/hod.
Naopak výrazné zlepšení v dodržování dopravních předpisů
zaznamenal radar na křižovatce
ulice Vápenice a Přikrylova
náměstí. Zde se počet přestupků
za jediný měsíc snížil o 33 %.
-mikV centru města dochází k
výraznému poklesu přestupků motoristů, ovšem například v
Kojetínské ulici je to stále hrůza!

Přechod ve Vodní ulici je už tam, kde má být

V minulém čísle jsme upozornili na neobvyklou věc, která se
vyskytla ve Vodní ulici v Prostějově. Došlo zde k obnovení přechodu pro chodce u nedávno
nově vybudované křižovatky.
Jenomže k našemu úžasu, a nejenom k našemu, neznámý pracovník technických služeb namaloval bílou zebru poněkud

podivným způsobem. Vedla totiž do trávy!
Už před týdnem nám slíbila místostarostka města Alena Rašková, že celou věc prošetří a zajistí
nápravu. A jak slíbila, tak učinila. "Kontaktovala jsem hned v
pondělí vedoucího odboru dopravy pana Nakládala a také vedení technických služeb. Samo-

zřejmě jsme se všichni shodli na
tom, že přechod vedoucí do zatravněného prostoru je nesmysl.
Holt ale život je někdy blázinec," sdělila nám s úsměvem
Alena Rašková. Pracovníci
technických služeb uznali chybu
a hned v prvních dnech minulého týdne opravdu zajistili nápravu. Chybně namalovaná zebra

byla zrušena a posunuta o pár
metrů vedle, aby opravdu vedla
z chodníku na chodník jak se
sluší a patří. "Ač neradi, musíme
se přiznat k autorství přechodu
pro chodce na Vodní ulici, na
který upozornil Prostějovský
Večerník. Náš zaměstnanec bezmyšlenkovitě obnovil starou vybledlou malbu na vozovce z do-

by, kdy tam ještě chodník byl a
nebyla tam stezka pro chodce.
Vedoucí střediska pak řádně nezkontroloval práci svého podřízeného. Způsobenou chybu
urychleně napravíme," poslala
své stanovisko místostarostce
Raškové Iveta Jurenová ze společnosti ASA Technické služby
v Prostějově.
-mik-

Pár dní po našem zveřejnění došlo k rychlé nápravě. Dnes už bílá zebra ve Vodní ulici směřuje z chodníku na chodník a nikoliv do trávy. Rozdíl vidíme podle
snímků pořízených s odstupem jednoho týdne.

Neodtáhli vám auto při blokovém čištění?
Máte dva měsíce na jeho vyzvednutí, jinak bude sešrotováno!
Město Prostějov, jako vlastník
místních komunikací v Prostějově, vyzývá tímto dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů,
vlastníky níže uvedených silničních vozidel, k jejich vyzvednutí.
Vozidla
byla
odtažena z místních komunikací do objektu společnosti
PV Recykling, s.r.o., ul. Vrahovická 52, Prostějov (za
hlavním vlakovým nádražím), tel. 582 331 622.

Jelikož vlastníky osobních vozidel
nebylo možno kontaktovat nebo na
předešlé výzvy nereagovali, zveřejňuje se tato výzva. Pokud nebude
vozidlo ve lhůtě dvou měsíců po
uveřejnění výzvy na vývěsce městského úřadu převzato, bude s ním
nakládáno ve smyslu příslušných
právních předpisů jako s vrakem či
vozidlem opuštěným. Vozidlo pak
bude zlikvidováno na náklady
vlastníka ( dle §19, odst.3, zákona
č.13/1997 Sb.).
Jedná se o tyto vozy:
BMW, rz. 3M3 7259, černé

barvy – odtaženo dne 7. 7. 2009
Škoda Fabia, rz. 2J5 9833,
černé barvy – odtaženo dne 16.
7. 2009
Škoda Felicia, rz. 1T4 8746,
modré barvy – odtaženo dne 16.
7. 2009
Fiat, rz. ZLA 25-29, žluté barvy
– odtaženo dne 21. 7. 2009
Citroën, rz. BZI 23-51, černé
barvy – odtaženo dne 23. 7.
2009
Ford, rz. 9A2 2159, vínové
barvy – odtaženo dne 28. 7.
2009
-red-

Plán zprůjezdnění Tetína se zrušil? Nikoliv!
Tomuto úmyslu nezabrání ani nově budovaná cyklostezka

Ulice Tetín a Brněnskou nyní přepažují vysoké obrubníky na nově budované cyklostezce. Odpůrci zprůjezdnění
Tetína se ale radují marně...

Odpůrci městem plánovaného
zprůjezdnění ulice Tetín se během posledních dní zaradovali.
Několik z nich nám zavolalo do
redakce s tím, že v místě plánovaného výjezdu z Tetína na
Brněnskou ulici nyní radnice buduje cyklostezku s vysokými
obrubníky a tudíž je nemožné,
aby tudy někdy jezdila auta.
Když jsme se na zmíněné místo
přijeli podívat sami, rovněž nás
jako první napadlo, že město
zřejmě upustilo od dlouhodobého plánu zprovoznit znovu Tetín
a ulevit tak tíživé dopravní situaci okolo Tylovy ulice. Nechápali jsme totiž, jak by vozidla mohla směrem do Brněnské ulice
přejíždět přes vysoké obrubníky
ohraničující nově budovanou
cyklostezku. Při našem dalším
pátrání však vyšlo najevo, že odpůrci zprůjezdnění Tetína se nyní radují marně. "Je pravda, že
mi už kvůli tomuto volalo několik lidí, i ze speciální školy na Tetíně. Všichni se těšili, že už netrváme na zprůjezdnění Tetína.
Ale bohužel je musím zklamat,
od našeho plánu jsme v žádném

případě neustoupili," sdělila
nám na úvod Alena Rašková,
místostarostka Prostějova zodpovědná za dopravu. Jak tento
problém ale město chce řešit?
"Jakmile ke zprůjezdnění Tetína
dojde, vysoké obrubníky se budou muset vytrhat a udělat i nové
podloží pro plánovanou výjezdovou komunikaci z Tetína na
Brněnskou ulici," odpověděla
místostarostka. Vysvětlila i další
náš dotaz, zda současné řešení
cyklostezky není tak trochu z
oblasti Kocourkova. I nám se totiž zdá, že stavět něco nového,
aby se to za pár měsíců znovu
rozbouralo, je přinejmenším podivné. "Bohužel, obě dvě investiční akce se nedají řešit naráz.
Zprůjezdnění Tetína je zatím jen
na papíře, ale nejsou na tento
projekt zatím vyčleněny peníze.
Tudíž cyklostezka se v budoucnu bude muset přizpůsobit výšce
komunikace směrem do Brněnské ulice. Zdánlivě jde o dvě
zbytečné práce, ale opravdu to
nejde v současnosti řešit najednou," konstatovala Alena Rašková.
-mik-
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 14. 9. DO 20. 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.
16. 9. od 15. 30 hodin exkurze k dalekohledům ZNÁTE DOBŘE
PROSTĚJOVSKOU HVĚZDÁRNU? spojená se soutěží, zahájení výstavky CO POZOROVAL JIŽ GALILEO GALILEI? (
v kresbách dětí )
XVIII. ročník klubu HVĚZDÁRNÍČEK začíná 16. 9. v 16. 30
hodin. Další schůzky se konají o pracovních středách ve stejném
čase. V září se seznámíme s obročníkovými souhvězdími. Pololetní poplatek 100 Kč.
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Pohřební služba Prostějov, .A.S.A. TS, spol. s. r. o.

Tradice, serióznost, kvalita
Pohřební služba Technických služeb je
historicky nejstarší fungující firmou působící na Prostějovsku v oblasti pohřebnictví a služeb s tím spojených. Její
založení se datuje již k roku 1899.
Provozovna naší pohřební služby je na Žižkově náměstí č. 19 (vedle budovy České
spořitelny). V jejich prostorách najdete
mimo pohřebního zboží také velký výběr
umělých květin, ozdobných svíček, křestních roušek a svíček a dalších dekorativních předmětů.
V příjemném prostředí naší provozovny
vás čeká vstřícné a milé vystupování nově
složeného profesionálního týmu pracovníků, který vám ochotně poradí a pomůže
při zajištění všech náležitostí souvisejících

se smutečním rozloučením. U nás si můžete zvolit způsob a průběh posledního rozloučení s blízkým člověkem zcela dle
vašich představ a možností. Naší snahou je,
abychom vám při posledním rozloučení s
vaším blízkým pomohli s vyřízením všech
formalit s tím spojených a ulehčili vám tak
jeho odchod. Přejeme si stejně jako vy, aby
toto rozloučení bylo důstojné a tyto poslední chvíle byly naplněny nerušenou
vzpomínkou na vámi milovanou osobu.
Samozřejmostí je zajištění všech služeb
spojených se smutečním obřadem:
- vlastní vazárna kytic, věnců a žardin
včetně jejich dovozu ke smutečnímu
obřadu a následně odvozu na místo sjed-

nané s objednavatelem,
- zajištění autobusu pro smuteční hosty,
- vystavení parte do 1 hodiny od skončení
objednávky s možností černobílé nebo barevné fotografie na parte,
- velký výběr stuh s tištěným písmem v
barvě dle vlastního výběru (zlatá, stříbrná
apod.),
- v neposlední řadě nabízíme službu
sjednání pohřbu po předchozí domluvě
i v neděli nebo u vás doma.
Při jednání s pozůstalými se často setkáváme s tím, že ti vlastně neví, co dělat v
případě úmrtí svého blízkého. Vyhláška č.
19/1997 o postupu při úmrtí a pohřebnictví
stanoví, že v případě zjištění úmrtí vašeho
blízkého jste povinni zajistit prohlídku
mrtvého lékařem, zpravidla pak lékařem

služby první pomoci. Po ohledání mrtvého
zajistí přivolaná pohřební služba převoz a
uložení mrtvého do chladícího zařízení k
tomu určeného. Zde je nutno podotknout,
že nejste povinni sjednávat obřad u pohřební služby, která byla přivolána k odvozu zesnulého.
Provozní doba naší provozovny je:
Po - Pá 07.00 - 17.00 hodin
So
08.00 - 12.00 hodin
Ne
zavřeno
Mimo tuto provozní dobu se na nás můžete
obrátit 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, na telefonních číslech: 582 344 073, 602 581
098.
Disponujeme nejmodernějším vozovým
parkem.
-in-

Sběratelé v sobotu na náměstí

V sobotu 19. září proběhne na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově 7. celostátní setkání Klubu sběratelů turistických suvenýrů. Setkání bude koncipováno jako prezentace klubu vůči veřejnosti, přičemž připraveno je i několik
soutěží.

Například kvíz o prostějovském náměstí,
soutěž o nejkrásnější turistickou hůl a pro
děti atraktivní lov mincí. Dále budou vyhlášeny výsledky soutěže „Kde domov
tvůj?„, kdy za pouhé tři měsíce členové
KSTS nachodili přes 5000 km a na kole
zdolali 4000 km.
„Tedy, jak vidno, nejsme jen sběratelé turistických suvenýrů, ale i aktivní turisté.
Dokonce jeden náš člen patří k nejaktivnějším cestovatelům České republiky

a dosud navštívil 186 zemí z šesti kontinentů. Jeden z našich klubových symbolů, malá vlajka, doprovází členy
doslova po celé zeměkouli. Kromě Antarktidy už byla na všech kontinentech.
Takže turistických a cestovatelských aktivit máme více než dost,„ říká organizátor Josef Klimeš.
Na akci by se měli prezentovat i výrobci

turistických suvenýrů, např. dřevěných
pohlednic turistických známek, turistických kartiček, štítků na hole, mincí apod.
Jako kuriozita bude vystavena největší turistická známka a největší dřevěná pohlednice. „A nejvíce se těšíme na „tajnou
soutěž„ pro členy KSTS, ale o té nic neprozradím, je opravdu tajná,„ dodal Klimeš.

Akci, která začíná 19. září 2009 na
náměstí T.G.Masaryka v 10.00 hodin,
podpoří i Zdravé město Prostějov. „Je to
další příležitost, jak propagovat zdravý životní styl a pohyb bez aut. A co lepšího
než turistiku a cyklistiku můžeme v tomto
směru nabídnout?„ uvažuje místostarosta
a politik Zdravého města Vlastimil Uchytil.
-mik-
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Finanční poradenství

Přesně před rokem zkrachovala investiční banka Lehman Brothers

Patnáctého září to bude přesně
rok ode dne, kdy došlo v USA ke
krachu jedné z největších investičních bank, Lehman Brothers.
Krach přišel jako blesk z čistého
nebe v době, kdy se mluvilo o
opadající krizi a růstu trhů po
březnovém propadu. Našli se i tací, kteří pár dní před krachem společnosti upgradovali její akcie na
„rozhodně koupit“. Za uplynulý
rok došlo ke spoustě změn, ztratila se spousta majetku, zkrachovala spousta bank a společností a
svět prochází dle našeho názoru
nejhorší krizí od třicátých let. Akciové trhy však naznačují, že vše
se obrací k lepšímu a do noty jim
hraje rétorika vládních a některých nevládních ekonomů a odborníků. Opravdu se však za rok
tolik změnilo? Nemůže se situace
s neočekávaným krachem náhodou opakovat?
Nelze upírat, že se změnila spousta věcí. Bylo vytištěno ohromující množství peněz, americká
monetární báze se od loňského
září více než zdvojnásobila.
Vlády zemí se staly hnacími silami jejich ekonomik a z akciových
trhů vyprchal smysl pro realitu a
staly se z nich, doufejme, že krátkodobě, ohromná kasina. Díky
těmto faktorům to vypadá, jako
by se na krizi zapomnělo, jako by
se odehrála několik let nazpátek.
Pravdou zůstává, že na trhu je
stále množství fundamentálních
rizik, které mohou ohrozit celý
systém, podobně jako se před rokem mluvilo o AIG a dalších fir-

mách. Akciové trhy rostou i přesto, že rychlost krachů firem naplnila nejčernější scénáře společnosti S&P 500 a nejspíš dosáhne
u firem s ratingem horším než
BBB vysokých 15%, což je nejvyšší hodnota všech dob. Mnozí
odborníci, kteří již několikrát byli ignorování jen proto, aby jim
bylo za pár měsíců dáno za pravdu, varují před riziky, která na trhu jsou, a vybízejí k opatrnosti na
akciových a dluhopisových trzích. Spousta kostlivců navíc
stále čeká, až je někdo objeví.
Jedná se mimo jiné o komerční
hypotéky, které jsou nyní dle
mnohých hlavním problémem
ekonomiky. Dále je to nekončící
nafukování státního dluhu, které
může přerůst až v národní krize,
obzvláště pak v Americe. Stále,
byť o tom média mlčí, je reálnou
a nebezpečnou hrozbou i takzvaná prasečí chřipka.
A co trhy? Indexy vyspělých zemí jsou v plusu více než 50% od
března letošního roku a nad hranicí, které bylo dosaženo před
pádem Lehman Brothers, rozvojové země jsou na tom ještě lépe.
Nicméně těchto hodnot bylo dosaženo s rekordně nízkým objemem obchodů, jinými slovy akcie kupuje mnohem menší množství subjektů za mnohem menší
množství peněz, než je obvyklé.
To znamená, že manipulace ceny
je jednodušší. Signifikantní objemy jsme viděli pouze při korekcích trhů, což je samo o sobě varovným signálem. K tomu na trhu

dochází k diskrepanci mezi třemi
hlavními kategoriemi aktiv, a to
zlatem, vládními dluhopisy a akciemi. Všechny tyto třídy aktiv
posilují, což je však proti veškerým pravidlům trhu. Navíc jsou
většinou dluhopisy tzv. aktivem
„chytrých peněz,“ myšleno, že
dluhopisy obchodují především
profesionálové a instituce, které
mají mnohem lepší přístup k informacím, a ti svou poptávku evidentně navyšují. Další problémy,
jako nefunkční bankovní sektor,
napůl zkrachovalé instituce nesplňující podmínky regulátorů
atd. nás nutí být stále na pozoru.
Je možné, že trhy porostou dále

bez korekce? Historie by se přiklonila spíše k negativní odpovědi.
Rally v recesích jako je tato, bez
výrazných ekonomických fundamentů o ozdravení ekonomiky a
velice chabých vyhlídek na další
růst bývají většinou silně korigovány. Jenomže dnes je doba jiná a
nemusí to být až tak pravda. Dnes
30-70% (poslední měsíce spíše
70%) objemů na vyspělých trzích
tvoří počítačové programy. Ty se
neřídí fundamenty, ty se řídí technickými parametry trhu, které s
hodnotou akcií nemají vůbec nic
společného. Jak jsem již zmiňoval, dnes se jedná o to odhadnout,
jak tyto programy fungují, což je

v podstatě nemožné. Aby se dalo
o trzích konstatovat něco konkrétního, je potřeba, aby cenová
tvorba padla do rukou poptávky a
nabídky a nikoli počítačového algoritmu. Do té doby nám nezbývá nic jiného než hledat na trhu hodnotu a tuto hodnotu postupně nakupovat a těžit na dlouhodobém horizontu, neboť investování na krátkém horizontu
dnes může být katastrofické.
Jan Mynář,
Jiří Kučera (na snímku)
Všechny články naleznete na
www.sophia.cz/prostejov, dotazy nám zasílejte na mail: prostejov@sophia.cz

Okresní soud nařídil dražbu movitých věcí
Okresní soud v Prostějově nařídil dražbu movitých věcí
proti povinnému Janu Burešovi z Prostějova. Tato dražba
se koná v pátek 18. září 2009 v
9.00 hodin v budově exekučního oddělení Okresního
soudu v Prostějově na Sídlišti
svobody (bývalý statistický
úřad naproti sběrného dvoru).
Dražit se bude sušák na prádlo s
vyvol. cenou 30 korun, rozkládací křeslo s vyvol. cenou 10
korun, kovová činka s vyvol. ce-

nou 30 korun, elektrický masážní přístroj na nohy s vyvol.
cenou 100 korun, elektrický terč
na šipky s vyvol. cenou 50 korun, čepice (fotbalový míč) s vyvol. cenou 30 korun, reprobedny s vyvol. cenou 20 korun,
discman s vyvol. cenou 3 koruny, zavírací nůž s vyvol. cenou
10 korun, školní pravítko s vyvol. cenou 1 koruna, zarámovaná mapa ČR s vyvol. cenou 10
korun, plastová chladnička s vyvol. cenou 50 korun, dřevěná
věž s vyvol. cenou 50 korun,

dětské knihy (pohádky) s vyvol.
cenou 200 korun, vánoční ozdoby s vyvol. cenou 20 korun,
vánoční stromek umělý s vyvol.
cenou 50 korun, zahradnické
náčiní s vyvol. cenou 50 korun,
lustr s vyvol. cenou 50 korun,
model motorky s hodinami s vyvol. cenou 40 korun, sklenice půllitry (3 ks) s vyvol. cenou 10
korun, poličky na miniatury (3
ks) s vyvol. cenou 10 korun, keramické pokladničky (3 ks) s
vyvol. cenou 30 korun, mosazný svícen s vyvol. cenou 30 ko-

run, varná konvice s vyvol. cenou 10 korun, skleněná forma
na bábovku s vyvol. cenou 10
korun, mlýnek na maso ruční s
vyvol. cenou 60 korun, mlýnek
na strouhanku ruční s vyvol. cenou 20 korun, knihy pro děti dobrodružné s vyvol. cenou 200
korun, učebnice s vyvol. cenou
50 korun, lustr proutěný s vyvol.
cenou 10 korun, housle s vyvol.
cenou 400 korun, biolampa s
vyvol. cenou 25 korun, soška
nosorožce s vyvol. cenou 10 korun, baterka s vyvol. cenou 5 ko-

run, kolečkové brusle (velikost
40) s vyvol. cenou 100 korun,
sjezdové lyže + dva páry holí s
vyvol. cenou 500 korun, barevný televizor Crown s vyvol. cenou 30 korun, dřevěná šperkovnice s vyvol. cenou 30 korun,
dřevěná soška ženy s vyvol. cenou 10 korun, loutka harlekýna
s vyvol. cenou 30 korun, dřevěná kočka s vyvol. cenou 15 korun a desítky další položek. Prohlídka dražených věcí je možná
pouze v den konání dražby po
dobu registrace dražitelů. -mik-

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické
energie:
Obce: Určice, Seloutky
Dne: 29.9.2009 od 7:30 do
15:30 hod. - vypnutá oblast: část

obce Seloutky o Prostějova od
č.106 a 104 ke kapličce po obou
stranách, č. 59, a dále po č78 a
23. Celé Vinohrady včetně chat.
Část obce Určice ve směru od
Seloutek po novou radnici, DD,
ZŠ, MŠ, pošta, část Za kostelem,
celý Větřák s novou výstavbou,
dále oblast vymezená čísly: 234,

275, 127, č. 14, č. 336, 379 až ul.
sm. Seloutky. Obec: Ludmírov
Dne: 29.9.2009 od 9:00 do
16:30 hod. - vypnutá oblast:
Ludmírov celá obec vč. Domova
seniorů.
Obec: Vrahovice
Dne: 30.9.2009 od 07:30 do

09:30 hod. - vypnutá oblast: celé
ul. J. Köhlera vč. č. 600, I. Olbrachta, dále část ul. Vrahovická
od č. 172 a 711 (KAJA s.r.o.) po
ul. Vl. Majakovského vč. podnikatelských subjektů, KAJA
s.r.o., budovy ZŠ na ul. Vl. Majakovského 1.
Dne: 30.9.2009 od 10:00 do
12:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Vrahovice - celé ul. Karoliny Světlé /mimo areál Policie/,
Sokolovská, Kyjevská, Trpínky,
Jaselská, Prešovská, část ul. Čs.
arm. sboru od ul. K. Světlé (č. 15
a 149/1) po č. 57 na ul. Čechůvky, část ul. M. Alše od ul. Prešovská po č. 811 (mimo), vč.
Podnikatelských subjektů, obchodu.
Dne: 30.9.2009 od 12:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: část
obce Vrahovice s ulicemi: Smetanova, J. Rokycany, celé, kpt.
Nálepky od č.1 a č.p. 617 po č.63
a 68, Zátiší celá mimo č. 5 a7.
Vrahovická od č. 97 po č. 149 vč.
jednostranně.
Dne: 2.10.2009 od 07:30 do
09:30 hod. - vypnutá oblast: celé
ul. Marie Majerová vč. MEDICOMS spol. s.r.o., ul. Zikmunda
Wintra, část ul. Vrahovická - pravá strana od č. 62 po č. 168, garáže v ul. směr M. Majerové
včetně podnikatelských subjektů.
Dne: 2.10.2009 od 10:00 do
12:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Vrahovice s ulicemi: B.
Martinů celá, MŠ Smetanova, V.
Talicha od MŠ po č. 16, O. Nedbala č. 1 - 25 a 18 - 26, Zátiší č.
5 a 7., J. Suka č. 2 a 4.
Dne: 2.10.2009 od 12:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: část
obce Vrahovice s ulicemi:
O.Ostrčila, J. Křičky, V. Nováka
– celé, J. Suka od ul. O. Nedbala po ul. J. Křičky. ul. kpt. Nálepky od č. 65 a 70 po ul. J. Křičky,
ul. O. Nedbala od č. 2 po č. 16.
Obce: Budětsko, Zavadilka,

Konice
Dne: 2.10.2009 od 7:30 do
12:30 hod. - vypnutá oblast: celé
obce včetně podnikatelských
subjektů: Zavadilka, Budětsko,
Konice s ulicemi: Cihelna 1 a 2,
Ovčírna, ul. Zádvoří a nad Šafranicí celé, Chmelnice od Moděvy po ul. Kostelní.
Obce: Budětsko, Slavíkov, Nová Dědina, Štarnov, Přemyslovice
Dne: 2.10.2009 od 12:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: celé
obce včetně podnikatelských
subjektů: Slavíkov, Nová Dědina, Štarnov, Budětsko mimo část
u školy od č. 92 po č. 14 a 35,
Přemyslovice celý spodní konec
od č. 361 a 30.
Obec: Runářov
Dne: 30.09.2009 od 07:30 do
09:30 hod. - vypnutá oblast: celá
obec Runářov mimo areál ZD.
Obec: Pavlovice u Kojetína
Dne: 2.10.2009 od 07:30 do
09:30 hod. - vypnutá oblast: část
obce Pavlovice - zástavba RD
podél komunikací od č. 102 a
107 po kostel, dále zástavba v ul.
směr dětské hřiště po č. 105, 59
vč. č. 13, 57, 91, 94, 15, mimo
budovu OU, MŠ.
Dne: 2.10.2009 od 10:00 do
12:00 hod. - vypnutá oblast: areál Zemědělského obchodního
družstva AGRISPOL v obci
Pavlovice.
Obce: Rozstání, Baldovec,
Studnice, Odrůvky
Dne: 2.10.2009 od 07:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: celé
obce Rozstání, Baldovec, Odrůvky, Studnice vč. veškerých
podnikatelských subjektů, ZD,
kamenolomu, tábora.
Obec: Nezamyslice
Dne: 2.10.2009 od 12:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast:
oboustranně zástavba podél ulic
Nádražní a 1. máje od č. 257 a
287 po č. 188 a 241, 242.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Dušičkové
slevy
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Smržická šlapka měla opět kliku Klub dvojčat obnovil činnost
Podmračený a deštivý pátek v
závěru minulého týdne vůbec
nenasvědčoval tomu, že by se o
víkendu dalo někam vyrazit
na kole. Přesto pořadatelé z
Klubu českých turistů Smržice postavili své stany, rozvěsili
transparenty a směrovky a celou noc se modlili k cyklistickému pánu bohu. Ten naštěstí jejich prosby vyslyšel a v sobotu
ráno už bylo všechno jinak.
Jako první se na startu Smržické šlapky objevili tradičně
vytrvalci, kteří se rozhodli pro
nejdelší, 176 km dlouhou trasu
s otočkou až na vrcholku Pradědu. Tentokrát se jich sešlo
šestnáct, většinou ostřílených
borců, mezi které se však poprve zařadila i žena, sotva devatenáctiletá Petra Fujáková z
Prostějova. Trochu s obavami
se dívali na nebe a všichni
svorně tvrdili, že není vůbec jisté, jestli na vrchol nejvyšší
moravské hory vůbec dojedou.
Pořadatelé naštěstí pro cyklisty
připravili ještě spoustu dalších,
méně extrémních tras, navíc po
osmé hodině už obloha nad jejich hlavami krásně zmodrala a
tak se do smržického sportovního areálu začaly sjíždět celé

zástupy vyznavačů jízdy na kole. Trasy byly tentokrát směrovány do oblasti Plumlovské přehrady a Drahanské vrchoviny,
což většina účastníků přivítala
jako příjemnou změnu. Na silniční „třicítku„ jich po ránu vyjelo
rovných 120, nejoblíbenější trasou se však stala silniční „padesátka„, jejíž účastníci museli vyšlapat Repešský žleb a potom je
za odměnu čekal nádherný sjezd
z Drahan do Žarovic a návrat do
cíle. Na tuto trasu se vydalo celkem 144 cykloturistů. Třicet dalších „silničářů„ zvolilo trasu
dlouho 94 kilometrů, která je zavedla až do Valchova u Boskovic.
Na trasách pro horská kola nebyl zdaleka takový nával, protože spousta vyznavačů jízdy v
terénu měla obavy z rozblácených cest. Nejkratší trasu 10 km
přpravili pořadatelé hlavně pro
rodiče s malými dětmi. Ze Smržic vedla po novotou zářící
cyklostezce do Držovic, pokračovala kolem říčky Hloučely a
po další cyklostezce se vracela
do cíle. Na tuto trasu se přihlásilo 77 malých i velkých cyklistů.
Dalších 63 jich po trase dlouhé
25 km vyrazilo směrem k Pumlovské přehradě a 53 bikerů zvo-

Teplota kolem nuly, vítr, mlha a drobný déšť. S takovými podmínkami se musela spolu s ostatními vypořádat také Petra Fujáková, která
jako jediná žena vyvrcholila při letošní Smržické šlapce na Pradědu.

v Mateřském centru Cipísek

Nejrychlejším jezdcem na trase Smržice-Praděd-Smržice se letos stal
Miroslav Hubáček z Prostějova, který přivezl vrcholové razítko v čase 9
hodin 54 minut a dostal za to od pořadatelů hezkou cyklistickou trofej.
lilo podstatně náročnější „šedesátku„ do Repech a přes Stražisko a Bělák zpět. Nejnáročnější
trasou pro horská kola byla tentokrát trasa 80 km. Tolik kilometrů v terénu, to už je fakt
nářez, do kterého se pustilo po
ránu jen 36 borců, mezi nimi jako jediná žena Aneta Čížková ze
Smržic.
Na kontrolách v průběhu tras na
ně čekali pořadatelé z razítkem a
minerálkou a v cíli potom krásný
barevný diplom za jejich snažení. Vyhodnocen byl už tradičně
nejmladší účastník, kterým se
stala ani ne roční Martina Nedbalová z Dubu n.Moravou. Její
rodiče ji svezli v přívěsném vozíčku za kolem po silniční trase
50 km. Stejnou trasu absolvoval
také nejstarší účastník Smržické
šlapky. Ve svých 81 letech se jím
stal smržičák Karel Ošťádal, žijící teď v domově pro seniory v
Kostelci na Hané. Účastníkům
nejdelších tras se opět měřil čas a
tak pořadatelé s napětím očekávali, kdo se jako první objeví v
cíli. Trasu pro horská kola dokázal nejrychleji objet Jiří Koukal z Lutína, který ujel 80 km v
terénu za neuvěřitelné čtyři ho-

diny 42 minut. Pouhých deset
minut za ním skončili Jiří Kašpar
z Čelechovic a David Petr z Olomouce. Z nejdelší silniční trasy
se však stále nikdo nevracel a
pořadatelé si už začínali myslet,
že tato expedice skončila fiaskem. Teprve před půl šestou večer se v bráně areálu objevila
skupinka silničářů ošlehaných
větrem, kteří měli skutečně ve
svých startovních kartách razítko z vysílače na Pradědu. Po
odečtení časů se nejrychlejším z
nich stal Miroslav Hubáček z
Prostějova a dostal za to od pořadatelů krásnou trofej. Při zážitcích ze svého vyvrcholení které
popisovali, však běhal mráz po
zádech.
Většina účastníků Smržické
šlapky však nepřijela závodit s
časem, ale užít si v sedle svého
bicyklu jeden z posledních letních dnů, protáhnout tělo a pokochat se výhledy na krásnou
krajinu Drahanské vrchoviny.
Pětatřicet pořadatelů ze smržického turistického spolku se
jim tento den snažilo co nejvíce
zpříjemnit a už teď se spolu s nimi těší na jarní Smržické vandr.
-bal-

Květa Fialová a Naďa Konvalinková
předvedou modely Ivety Nedomové
Ve čtvrtek 17. září pořádá
Okrašlovací spolek města
Prostějova módní přehlídku
modelů podzimní a zimní kolekce návrhářky Ivety NEDOMOVÉ za účasti hereček
Květy Fialové a Nadi Konvalinkové.
Obě herečky nejen s elegancí a
šarmem nosí oděvy brněnské
módní návrhářky, ale zúčastňují se i přehlídek jejích modelů jako manekýny i jako
skvělé bavičky. Jejich příběhy
z hereckého života jsou
příjemným zpestřením a zábavou.
"Tentokrát představíme příjemně hřejivou a elegantní módu
pro podzimní a zimní dny všední i sváteční. Přehlídka nové kolekce je samozřejmě prodejní,
takže dámy si mohou po skončení exhibice předváděné modely zakoupit," slibuje Iveta Nedomová.
Nová kolekce oděvů z přírodních, vesměs tibetských, ma-

teriálů bude tentokrát prezentována v kavárně Národního
domu v Prostějově. Začátek je
v 17 hodin. Vstupné je napros-

to dobrovolné ve prospěch
Okrašlovacího spolku města
Prostějova. Před přehlídkou
budou v prodeji samolepky s

emblémem
okrašlovacího
spolku za 50 korun a také pohlednice historického Prostějova.
-jp-

Po dvouleté přestávce obnovil
činnost klub dvojčat v MC Cipísek ve Dvořákově ulici v Prostějově. Zúčastnilo se sedm rodin s dvojičkami, navíc přivedli
rodiče i další své děti, takže na
zahradní párty bylo dětí jako
smetí.
"Klub dvojčat byl u rodičů velmi
oblíbený a často se scházeli. Teď
však děti trošku odrostly, jsou už
školáci a mají jiné aktivity v rámci školních zájmových kroužků, a
tak na společnou zábavu moc času nezbývá. Jsme proto rádi, že se
obnovila činnost a s napětím jsme
čekali, kolik rodin s dvojčaty a
zda vůbec přijdou," připustila
Markéta Skládalová z MC Cipísek.
Zájem organizátorky potěšil,
děti si společně pohrály, zasoutěžily a nakonec si opekly špekáčky. Dohodly se i další společné aktivity, tou první bude burza oblečení pro dvojčata, která

je naplánovaná na pondělí 5. říj- přivítají besedu s psycholožkou.
na. V listopadu pak určitě rodiče
-jp-

Tomáš s Ondřejem jsou veselá kopa. Už za měsíc dostanou svůj
první narozeninový dort. Ke dvanáctiletému bráškovi Honzíkovi chtěli rodiče holčičku, dva kluci byli překvapení i radost.

Vinobraní v Plumlově již tuto sobotu
Na sobotu 19. září připravil
Spolek Plumlovských nadšenců již pátý ročník
Plumlovského vinobraní.
Oslava vína spojená s hudebním festivalem vypukne
těsně po poledni, kdy se otevřou brány plumlovského
zámku.
Na pódiu bude opravdu rušno,
za celé odpoledne se na něm vystřídá téměř desítka vystupujících.. Na začátek
se představí soubor písní
a tanců Klas z Kralic na
Hané. Okolo třetí hodiny
jej vystřídá s devadesátiminutovým vystoupením Silvie Forsyth, kterou doprovodí skupina
A.M.Úlet. Poté přijde
čas na skupinu Létající
rabín z Prostějova. Vrcholem letošního vinobraní bude letos cimbálová muzika Hradišťan, která v Plumlově
zahraje vůbec poprvé.
Své příznivce již má nadšenecký soubor Veselé
kravičky, jenž si přichystal nový program, ale
oprášil i starší kousky.
Bluegrassová partička

Fiddle-Dedee pak bude zpříjemňovat sobotní večer. Ten pak
ukončí svou ohňovou show
Prometheus z Vyškova. Kromě
dění na pódiu zabaví děti množství soutěží, dospělí můžou
zkusit vinnou stezku, nebo okoštovat některý z třicítky vzorků
vína.
„Chtěl bych za všechny organizátory pozvat čtenáře Prostě-

jovského Večerníku na tuto tradiční akci. Myslím, že se nám
podařilo sestavit zajímavý program, ve kterém každého něco
zaujme. Chtěl bych dodat, že vinobraní se bude konat za každého počasí. Návštěvníci nemusí
mít strach, před deštěm se můžou schovat pod párty stany,“
dodal ke konání akce Marek Otruba, prezident Spolku Plumlovských nadšenců.
Několik týdnů probíhala
na našich stránkách soutěž Spolku Plumlovských
nadšenců a Prostějovského Večerníku o volné
vstupenky na páté plumlovské vinobraní. V minulém čísle jsme zadali
poslední soutěžní otázku a
z došlých správných odpovědí jsme tentokrát vylosovali dva výherce. Štěstí se usmálo na Zbyňka
Šebestíka z Prostějova a
Renatu Benešovou z
Kralic na Hané. Každý z
výherců, kteří správně odpověděli, že ohňovou
show předvede skupina
Prometheus z Vyškova,
má k dispozici dva volňásky. Gratulujeme.-top-

Hasičská omladina se pocvičila na soutěži v Krasicích

Naďa Konvalinková často přijímá roli manekýny - se šarmem a úsměvem na rtech.

Sbor dobrovolných hasičů z
Krasic připravil pro hasičský
potěr soutěž v požárním útoku. Letos uspořádali 3. ročník
a soutěžilo se O pohár starosty
SDH.
Na nevelký plácek u hasičské
zbrojnice v Krasicích se sjeli
mladí hasiči ze čtyř sborů - Domamyslic, Pivína, Soběsuk, Vrahovic a soutěžili samozřejmě i
domácí. Ti dokonce obhajovali
loňské vítězství. Podle věku se
utkali mezi sebou starší a mladší
žáci.
"V každé kategorii se postavila
na start čtyři družstva. Měli dva
pokusy, počítal se lepší dosaže-

ný čas," vysvětlil Martin Žilka,
který byl jedním z hlavních organizátorů a současně koordinátorem a moderátorem závodů.
Zázemí i průběh soutěže byly
zabezpečeny naprosto profesionálně, tak jak to umí vojáci-profíci.
Domácí poslali do soutěže
družstvo starších žáků. Sice
pokazilo první pokus, ale při
druhém požárním útoku už

ani jeden člen týmu nezaváhal
a společně prokázali kvalitu
obhajobou prvenství. Vítězství v kategorii těch nejmladších získal hasičský potěr z
Pivína.
Velkou pozornost věnuje mladým hasičům i Město Prostějov. Soutěž v Krasicích podpořilo finančně i osobní účastí
místostarosty Miroslava Pišťáka.
-jp-

Starším žákům z Krasic se první pokus zrovna nevydařil, napravili si reputaci až dalším - vítězným.

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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REGION
Zdravotně postižení
se setkali v Krumsíně
V sobotu se ve sportovním areálu v Krumsíně setkali již pošesté
zdravotně postižení. Na tradiční
setkání dorazilo přes sto třicet
zdravotně postižených z celého
Prostějovska. V bezbariérovém
areálu na ně čekal bohatý program. Ukázku výcviku nejvěrnějších přátel člověka předvedla psí školka. Hasiči z Brodku u
Prostějova přivezli hasicí techniku. U stanoviště Městské Policie Prostějov, která byla na setkání již počtvrté, si zájemci
mohli vyzkoušet střelbu na laserový terč, nebo ověřit své zna-

Dětský den v Rakové uzavřel prázdniny
Poslední srpnový víkend patřil
loučení s prázdninami. To může
mít různé podoby. Dětský den je
však pro konec prázdnin v Rakové už několik let příznačný.
Skákací hrad, trampolína, šermíři, soutěže. Prostě všechno, co
k něčemu podobnému neodmyslitelně patří.
„Akce probíhá tradičně už několik
let,“ řekl Večerníku starosta Rakové
Petr Hajkr. Dětský den jako vždy

pořádali dobrovolní hasiči, finančně ho podpořil místní sportovní klub spolu s Obcí Raková.
„Za tyto finanční příspěvky se vždy
pronajmou atrakce, jako například
skákací hrad. Vloni to byly také
motorové čtyřkolky. Trampolínu
poskytla obec, která ji vlastní a
která byla zakoupena jak pro Mateřskou školu, tak i pro místní děti.
Trampolína je od jara do podzimu
plně využívána,“ poznamenal sta-

patří k lukostřelecké špičce v České republice. Má ve svých řadách
čtyři reprezentanty, účastní se také
mistrovství České republiky i Evropy. Josef Nedělník, předseda
klubu, poznamenal: „Na setkání
zdravotně postižených jsme přijeli podruhé, vzali jsme s sebou
cvičné luky a jednu kuši.„ Na setkání se také mohli lidé podívat na
svět z koňského hřbetu, využít
možnost vyjížďky autem po okolí nebo se zdokonalit ve znalostech historie u stanoviště historického šermu a zbraní.
Zdeněk Soldán, otec myšlenky

Nechat si změnit image malováním po tváři bylo prostě‚in‘. Odolal jen málokdo.

rosta a dodává: „Dětského dne se
také zúčastnil na naše pozvání poslanec Radim Fiala, který pozdravil děti a všechny přítomné občany
a chalupáře.“
Dětská odpoledne během léta byla
také ve velké míře podpořena Programem obnovy venkova 2009
prostřednictvím Mikroregionu Konicko. Jak starosta Hajkr uvedl, za
tohoto přispění byl v Rakové uspořádán sportovním klubem nohejbalový turnaj, který má už také
spoustu let svůj pevný srpnový termín.
Za výjimečné by se ovšem dalo
označit spojení prázdninového loučení se sbírkou na pomoc obcím na
Jesenicku a Hranicku postiženým
červnovými bleskovými povodněmi. „Sbírka byla pořádána ve
spolupráci s Olomouckým krajem,
který tuto sbírku vyhlásil pod názvem Povodně 2009. Obec Raková
u Konice přispěla nejen ze svého
rozpočtu, ale také zorganizovala
sbírku s tím, že dva členové zastupitelstva obešli obec s povodňovou
pokladničkou. Poté ještě byla pokladnička umístěna v průběhu dětského dne na hřiště. Obecní
zastupitelstvo se tak rozhodlo na
svém zasedání. Jelikož vloni v červnu obec zažila také velkou vodu,
uvědomili jsme si, že přispívat na
tyto sbírky je nejenom správné, ale
měla by to být pro lidi takzvaně občanská povinnost,“ vysvětlil starosta Rakové Petr Hajkr. -MiH-

losti v testech. Za odměnu strážníci rozdávali malé dárky a informační letáky. Gymnastickou
sestavu předvedly sportovní
gymnastky Prostějova.
Velké oblibě se těšila možnost
střelby z luku, fyzicky zdatnější
dokonce stříleli z kuše. Tuto
atrakci měli na starosti členové
Savana klubu z Kostelce na Hané.
Tento klub podporovaný krajským úřadem Olomouckého kraje a městem Kostelec na Hané

dvojici na cestu společným životem.
Ženich z Němčic nad Hanou a nevěsta z Víceměřic si slíbili manželskou věrnost v poutní kapličce na
půli cesty mezi Nezamyslicemi a
Těšicemi. Tady se před lety zaslíbili ženichovi prarodiče a on chtěl
na rodinnou tradici navázat. Hned

setkávání zdravotně postižených,
Prostějovskému Večerníku zhodnotil sobotní setkání: „Chtěl bych
poděkovat sponzorům a partnerům za poskytnutou pomoc. Také
děkuji za výpomoc senátorce Boženě Sekaninové, která převzala
záštitu nad akcí. Myslím, že program zaujal a lidé byli spokojeni.
Pokud navážeme spolupráci s
Olomouckým krajem, budeme se
snažit kvalitu setkání zlepšovat.“
-top-

TJ Krumsín děkuje sponzorům a mediálním partnerům:
Předseda Poslanecké sněmovny Ing. Miloslav Vlček, senátorka
Božena Sekaninová, Obecní úřad Krumsín, Barrycom s.r.o., Koutný s.r.o., Automechanika Prostějov, Vytěžování kamionové dopravy Richard Hofman, Regomont, Kámen Brno, Kamenolom Kobeřice, Manus PV, Pískovna Ondratice, Zdravotní potřeby PV-paní
Valentová, Etrin Doloplazy, Žaluzie PV-Pavel Smetana, Oldřiška
Matulíková, Martin Ošťádal, Kovovýroba PV-Kusák, Michalec,
Obecní úřad Prostějovičky, Cukrářská výroba Radek Kocourek,
Nábytek Pluháček PV, ZOD Plumlov, Zahradnictví Plumlov, Ferona a.s., Prostějovský Večerník

Zelené věnečky z krušpánku měly rozhodnout, kdo bude v manželství poslouchat.

před kostelíkem museli novomanželé podstoupit tradiční svatební
zvyk věštění ze zelených věnečků.
Ten z dvojice, komu věneček
z krušpánku prvnímu upadl, ten
prý bude v manželství pod pantoflem. Společně pak vypustili pro
štěstí holubičku a přijali přáníčka
od těch nejmenších členů souboru.
Pak už se vydali svatebčané v průvodu do Nezamyslic, kde novomanžele nasedli na opentlenou
bryčku taženou párem vystrojených koní, která je odvezla do farního kostela svatého Václava. Tady
obřad pokračoval celou řadou
zvyků - svatební tanec ženicha a
nevěsty, čepení nevěsty, házení do
žita, předávání svatebního koláče,
zalykování a věstění z polívečky.
"Protože se jednalo o souborovou
svatbu, chtěli jsme ukázat a předvést všechno to, co už dnes není
běžně k vidění. Mnoho starých
zvyků a tradic, které naši předkové
dodržovali, jsou dodnes krásné.
Proto je i Hanácká svatba jedním z
vystoupení, se kterým soubor Pantlék slavil úspěchy nejen na folklórních festivalech a přehlídkách u
nás, ale i v zahraničí," řekla vedoucí souboru Jana Otáhalová.
Národopisný folklórní soubor
Pantlék oživil lidové zvyky a folklór Hané před 18 lety. Jeho prvním
vystoupení byla právě Hanácká
svatby a podle něho si vybral i
název - pantlék je svatební čepec
hanácké nevěsty, který je bohatě
zdobený barevnými zrcátky,
perličkami a pentlemi.
Ručně vyšívané kroje opatrují členové souboru jako
oko v hlavě, protože jsou povětšinou dědictvím po prarodičích.
-jp-

První zářijový víkend zažil Pivín
nevídané oslavy. V letošním roce
uplynulo 110 let od založení
Sboru dobrovolných hasičů a 95
let od postavení nové školní budovy. A když už se mělo slavit,
tak si pozvali i všechny rodáky.
Vedení obce sestavilo dvoudenní
program, který byl obrovskou společenskou událostí pro celý mikroregion a nasytil milovníky kultury i
sportu.
"Řekli jsme si, že když už máme
slavit, tak pořádně a se vším všudy.
Víc než čtyřicet let jsme tady neměli sjezd rodáků. Teď byla příležitost. Výročí hasičů, výročí školy.
Při té příležitosti jsme připravili i

svěcení nového praporu myslivců
a nově opravené kapličky," připomněl všechny důležité momenty
oslav starosta Pivína Jan Vrána.
Sobotní budíček obstaral kralický
soubor Klas, který libozvučnou notečkou svolával všechny občany ke
slavnostnímu zahájení před budovou obecního úřadu. Průvodem
pak šli účastníci oslav do kostela sv.
Jiří, kde byl při bohoslužbě vysvěcen nový myslivecký prapor a poté
požehnána nově opravená kaplička
Panny Marie. To už naladila dechové nástroje kapela Vřesovanka
a pokračovala v koncertování k poslechu a dobrému obědu. Odpoledne ji pak vystřídaly paličkami

Do Pivína se sjeli rodáci, aby oslavili výroči hasičů a postavení školy, posvěcení
opravené kapličky a nového praporu spolku myslivců.

V Rakové bychom sice hrad nenašli, nicméně na dětském odpoledni je možné
všelicos, takže proč ne vyrazit třeba na hrad. Nafukovací…

Zvyky a tradice předků ožily při pravé hanácké svatbě Rákosníček usnadnil
Pravou hanáckou svajbu se
všemi tradicemi a zvyky vystrojili členové folklórního souboru
Pantlék z Němčic nad Hanou
svým tanečníkům - novomanželům Janě a Petrovi Otáhalovým. Vystrojeni do parádních
hanáckých krojů doprovodili
svatebčané v průvodu mladou

V Pivíně se sešli rodáci - oslavili výročí hasičů a postavení školy

prvňáčkům vstup do školy

Už deset let začínají prvňáčci ze
Základní školy v
Kostelci na Hané
objevovat školní
svět den před zahájením školního
roku. A tradice
nebyla porušena
ani letos. V pohádkovém výletním areálu v
Horce nad Moravou prožilo svůj
velký den čtyřicet dětí spolu s Král pohádek pasoval prvňáčky v předstihu, do školy
novými spolu- pak už vstupili beze strachu.
žáky a učiteli, ale
také s rodiči a sourozenci při soutě- diče mají navíc možnost pohovoru
žích, hrách a zábavě.
se školním psychologem i ostatKaždý rok sáhnou zkušení peda- ními kantory prvního stupně- legogové do pohádkového světa pro tošní program byl zcela v režii
některou z oblíbených postaviček. učitelky Ludmily Kudláčkové.
Letos si třídní učitelky Alena Kva- "Celé odpoledne jsme spolu s
pilová a Monika Dofková vzaly na dětmi i rodiči věnovali sportovním
pomoc Rákosníčka a jeho kama- aktivitám. Využili jsme všech
rády z rybníka i z hvězdné oblohy. atrakcí, které areál Lovecké chaty
Proto bylo prvním školním úkolem v Horce nabízí - lanové centrum,
prvňáčků vyrobit si Rákosničkovu jízdu na koni, trampolínu. Prvňáčci
čelenku a naučit se o skřítku nepo- musili splnit 6 úkolů, aby mohli být
sedovi známou písničku.
na pravé prvňáky pasováni," vy"Za těch deset let se nám skutečně světlila Alena Kvapilová. A do
osvědčilo, když se prvňáčci poznají školního stavu je pasoval sám Král
v pohodové atmosféře při hrách v pohádek, ze kterého se už o den popřírodě. Je to pro ně i pro učitele zději při oficiálním zahájení nopříjemnější, než zahájení ve škol- vého školního roku vyklubal ředitel
ních lavicích ve třídě. S pomocí ro- školy Miloslav Marcin. Slavnostní
dičů není pro ně změna tak násilná, vstup do školního roku, kdy se
lépe si zvyknou a pak přijdou do všichni žáci shromáždili před
školy už bez stresu," uvedla uči- novou školní budovou, už bylo pro
telka Michaela Sontáková. Důvěr- žáčky prvních tříd mnohem vesenější vztah mohou navázat děti s lejší a spolužákům z ostatních tříd
dětmi, děti s učitelkou a totéž platí bez ostychu zanotovali písničku o
i ve vztahu rodiče-učitelka. A ro- Rákosníčkovi.
-jp-

Konec selského stavu na Olomoucku

Nad novou knihou Jana Přidala

Nově opravenou kapličku posvětil biskup.
oživlé struny cimbálu a muzika
Grajcar z Dolních Bojanovic.
Odpolední program patřil oslavencům - hasičům. Přijeli zástupci
okolních hasičských sborů a společně odhalili pamětní desku na hasičské zbrojnici. Ta po letošní
opravě financované z dotace a s
přispěním obecního úřadu září novotou a je chloubou stoupenců svatého Floriánka. A protože se v
Pivíně příkladně věnují mládeži,
dostala právě ona prostor k ukázce
požárního útoku. Po vystoupení
skupiny sokolníků se předvedla domácí Divadelní společnost Větřák.
"Speciálně pro tuto příležitost jsme
připravili hru "Co si doma zapá-

líme, to si sami uhasíme". Začátky
hasičského sboru přiblížíme trošku
s humorem, jak je u nás zvykem,"
prozradil něco málo nejvyšší bavič
- prezident společnosti Jiří Vrba.
První den oslav zakončily gejzíry
rachejtlí a barevných světlic, které
rozžaly noční nebe a posvítily rodákům na cestu domů.
Neděle patřila sportovcům - fotbálku, mažoretkám a tanečníkům.
A kdo se chtěl vrátit do dětských
let, měl příležitost navštívit mateřskou školu nebo usednout do lavice
v základní škole. Zde se prezentovala historie obce i školy na výstavě
současně s ukázkami prací dnešních školáků.
-jp-

Projekt pro dětské domovy v polovině cesty
Se závěrem školního roku skončila pro více než stovku dívek a
chlapců z dětských domovů v
Olomouckém kraji první část
zdařilého projektu nazvaného
„Vzdělávání pro budoucnost„.
Po předchozích zkušenostech s
výukou či rozvíjením angličtiny
a informačních technologií přišly od letošního března na řadu
nové aktivity - děti z Dětských
domovů v Plumlově, Olomouci,
Přerově, Lipníku nad Bečvou,
Hranic, Černé Vody, Štítů, Staré
Vsi a výchovného ústavu pro
mládež v Dřevohosticích se
vzdělávat v oblastech nového
projektu realizovaného v rámci
grantového schématu OP VK
sdružením Euforall. Financování bylo zajištěno z Evropského
sociálního fondu a ze státního
rozpočtu.
Při společných schůzkách s pracovníky jednotlivých zařízení se
vždy upřesňují a konkretizují cílová zaměření a skupiny, a tak kromě
již zmíněné angličtiny a počítačů
přišla v dětských domovech na řadu nově třeba spolupráce s psychologem, keramika a o sobotách se na
partnerských učilištích mohly děti
seznámit s některými učebními
obory. Na SOU v Olomouci a v
Hotelové škole v Jeseníku poznali
gastronomii, SOU oděvním v Prostějově šití oděvů, na Střední škole
Tovačov obory řezbářství a truhlářství.
„Samostatné vaření sobotního obědu, pečení zákusku, šití plážové tašky nebo dívčí sukně a výroba dřevěné misky či vyřezání figurky slona děvčata i chlapce nejen zaujaly,
ale některým možná daly námět k
úvahám o výběru učebního oboru
nebo třeba jen tip na vyplnění volného času. A to je právě jeden z cílů projektů předkladatelů,„ prozradil záměr nového projektu zástupce ředitele plumlovského dětského
domova Petr Antoníček.
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V novodobých dějinách naší
země je jen málo tak pohnutých
období, jako jsou léta kolektivizace venkova v padesátých letech 20. století. Toto období je
sledováno v řadě historických
prací, vyšly i sborníky a různé
paměti.
Komunisté v tehdejším Československu nekriticky sledovali sovětský vzor a dokázali totálně rozrušit
historické,sociální a majetkové
vazby venkovského obyvatelstva.
Čeština přejala ruské slovo kulak,
které označovalo v našich podmínkách nepřítele kolektivizace, rolníka, který vlastní větší výměru
půdy. Orientačně to bylo zpočátku
15 ha, ale kulakem mohl být označen kdokoliv, kdo se znelíbil vládnoucí moci.
Prvním úderem proti kulakům bylo
stanovení takových dávek, aby je
rolníci nemohli plnit. Pak je bylo
možno obvinit ze sabotáže a dalších deliktů. Následovaly tresty, léta
věznění, nucené vystěhování z
rodné obce, ztráta střechy nad hlavou, společenská diskriminace, vojenská služba u PTP a další tvrdé
zásahy proti nevinným lidem.
Tak se i v Československu realizovala Stalinova výzva z roku 1929.
že kulaci musí být likvidováni jako

třída. Výsledkem byla úplná likvidace selského stavu u nás. Jan Přidal ve své knize Konec selského
stavu na Olomoucku popisuje na
konkrétním materiálu osudy jednotlivých rodin v různých obcích na
Olomoucku. Navazuje tak na svoji
knihu Konec selského stavu na
Prostějovsku.
Budiž tu předesláno, že Jan Přidal
je k podobné práci vybaven v
mnoha směrech jedinečným způsobem. Byl a je sedlákem s vroucím a hlubokým vztahem k rodné
půdě a k selské práci. Sám stál za
pluhem, oral a sil a znal všechny
potřebné práce. Je to ovšem také
člověk nadaný velkou citlivostí,
která se projevuje i v jeho písmácké
poezii, v prostých ale dojímavých
verších o všem, co hluboce prožil a
co už vtělil do knihy poezie s příznačným názvem Můj domov.
Kniha, o níž tu chceme informovat,
má úvodní kapitolky, jakýsi stručný
historický exkurz, ale hlavním přínosem jsou autorem vyhledané a
ověřené prameny o konkrétních
obcích a konkrétních osudech, z
nichž mnohé by vydaly na román.
Kniha je doplněna jmenným přehledem persekvovaných rolníků v
olomouckém, přerovském, kojetínském, hranickém a litovelském

okrese a v autorovi nejbližším prostějovském okrese.
Je to smutné čtení o lidech, kteří
byli vyhnáni z rodného gruntu, z
rodné dědiny a přesídleni do pohraničí. Děti kulaků nesměly studovat a byly různými způsoby
perzekvovány. Stalo se, že děti musely vyrůstat bez rodičů, protože
oba rodiče skončili v kriminále. V
knize je na jednotlivých osudech
přesvědčivě ukázán mechanismus
prosazování kolektivizace totalitní
mocí.Dokumentární
hodnotu
knihy zvyšuje obrazový doprovod
a doslovná citace z výpovědí pamětníků, svědků těch pohnutých
dob.
Přidalova kniha je poučným čtením.Je to svědectví člověka,který
sám na vlastní kůži prožil to, o čem
píše. Mnohé z těch, o nichž podává
svědectví, znal osobně. Na vlastní
oči viděl bezpráví páchané na těch,
kteří byli označeni hanlivým slovem kulaci. Kniha oslovila i spisovatele Ludvíka Vaculíka právě
uvedením konkrétních tragických
lidských osudů. Pro uchování historické paměti jsou knihy, jako je
právě ta Přidalova, nezbytnými
prameny pro další studium a pro
tolik potřebné poučení mladé generaci.
Václav Kolář

Hasiči v Doloplazech slavili výročí založení

Sami sobě si dali krásný dárek - novou hasičskou zbrojnici

Pravidelná válečná porada "rodinek" rozhodovala o finančních prioritách
První část projektu zakončil letní týdenní pobyt na Rusavě v srdci
Hostýnských vrchů, kde se setkala
mládež ze jmenovaných dětských
zařízení. Od předchozích společných pobytů se v něčem lišil. Předkladatelé projektu společně s vedením a vychovateli jednotlivých zařízení pociťují neustálou potřebu
připravit nejstarší děti na vstup do
života, hospodaření s penězi a finanční záležitosti, týkající se bydlení, stravy či osobních potřeb. Proto
připravili dětem pobyt v tomto duchu. Hned na začátku se všichni
rozdělili do náhodně vybraných rodin matka, otec, dítě a zvolili si svá
příjmení, povolání a příjmy, fiktivní
bydliště včetně splátek za hypotéku.
Tak vznikla rodina Veselých, Klausů nebo Hatlapatků a v nich otec pilot aerolinek, šéf stavební firmy,
manželka advokátka, uklízečka zkrátka rodinka „ze života„. Společně vydělávali peníze a utráceli je
za stravu, nájem, sladkosti apod.

Uprostřed lesů nad Rusavou našli
v rekreačním středisku JESTŘABÍ všichni krásné zázemí s ubytováním v chatkách a s jídelnou poskytující ubytování i stravu a bazénkem poskytujícím osvěžení a
radost. O program se pak spolu s
vychovateli postarali i lektoři studenti Kamila z Filozofické fakulty UP Olomouc s Tomášem z
VŠE Praha. Ti byli pro rodinky
bankéři, poradci i kamarádi. Vedle besed o tom, jak to chodí v životě, výuky čínštiny, výtvarných
činností a nejrůznějších her nechybělo ani posezení u ohně s
opékáním, návštěva koupaliště v
Rusavě, stezka odvahy či podvečerní urputné boje mezi mladými
fotbalisty, jejichž jádro tvořil Dětský domov z Lipníka nad Bečvou,
proti dospělým, kteří se rozhodně
nenechali zahanbit. Protože i počasí přálo, přišlo vhod kdykoliv v
průběhu dne osvěžení ve venkovním bazénu. Jen celodenní výlet

Na nejpevnějších záklana a společenská místdech stojí Sbor dobrovolnost.
ných hasičů v DoloplaSlavit přijeli zástupci
zech. Letos oslavili 85. výsborů hasičů z okolročí od založení a k tomuto
ních obcí a oslava vývýročí si postavili novou
ročí i otevření nového
hasičskou zbrojnici. Sklástánku hasičů to nakodali korunku ke korunce,
nec byla velkolepá - s
cihlu k cihle. Vlastní pílí,
pestrým průvodem havůlí, prací - příkladnou obsičů, Nezamyslických
čanskou soudržností.
mažoretek, Hanáků v
Hasiči potřebovali nutně nokrojích a mnoha čestvé zázemí, vypracovaný
nými hosyů za doproprojekt ale stanovil finanční
vodu kapely Vřesorozpočet na 5 milionů korun. Vítání hostů - zástupce dobrovolných hasičů z Němčic
vanka. Zúčastnil se i
Kde je ale vzít, když v obec- nad Hanou vedl Vladimír Kyselák.
starosta Okresního
ní pokladně není peněz
sdružení hasičů Jan
zrovna nadbytek a dotace se nepo- zbrojnici slavnostně otevřít," pro- Brabec, který spolu s ředitelem
dařilo získat. Proto padlo jasné zradil nanejvýš spokojeně staros- Hasičského záchranného sboru
rozhodnutí - postavíme si hasičku ta obce Ladislav Sypko. Nový ob- (HZS) v Prostějově Petrem Ošlejsami!
jekt k poctě svatého Floriána vy- škem vyznamenal zasloužilé ha"Stavba začala vloni s mírným rostl přičiněním desítek pracovi- siče.
zpožděním, ale do konce roku se tých rukou a z vlastních finanč- V nově otevřené hasičské zbrojnipodařilo skluz dohnat a splnit ních zdrojů obce, které byly opro- ci byla připravena expozice výstapředsevzetí, aby byl objekt na zi- ti rozpočtu nakonec poloviční.
vy "Z hasičské historie", kam zamu pod střechou. Letos práce po- Kromě stání pro hasičské auto a půjčil exponáty ze svého muzea
kračovaly, abychom mohli k vý- technické vybavení hasičů je tady Alois Vláčil z Olšan. V požárním
ročí založení sboru hasičskou sociální zázemí a v patře klubov- útoku ukázala svůj um omladina z
Doloplaz a svou profesionalitu
předvedla lezecká skupina HZS
Prostějov. V zámecké zahradě pak
hasiči slavili pestrým programem.
Vyhrávala Vřesovanka i Revival
Abba "Dancing Queen", tančili
Hanáci z Hrušky i malé břišní tanečnice či Babyboys. Děti se povozily na ponících nebo se vyřádily na skákacích atrakcích. A na
všechno to hemžení se mohli podívat pěkně z výšky zámecké věže všichni, kdo poctivě vyšlapali
zámecké schody.
-jp-

na Hostýn hned po odchodu z tábora předčasně ukončil prudký liják s bouřkou, takže zbytek dne
prožili všichni opět při sportování
na základně.
Týden utekl hodně rychle a dětem,
ale ani dospělým, se z nádherné přírody příliš nechtělo, pořád si bylo o
čem povídat, s kým kamarádit a co
připravovat. Hned začátkem září se
rozběhne druhá polovina projektu a
tak v plumlovském domově již nyní přemýšlejí o aktivitách a výuce,
kterou svým dětem nabídnou.
„Velkou výhodou je to, že oslovení
lektoři za dětmi přijíždějí až na domov a věnují se přímo u nás zvolené činnosti. Tak teď s kolegy přemýšlíme o formách práce a výuky,
směřujících tentokrát k potřebám
těch nejstarších dětí, připravujících
se na postupný odchod z domova
do společnosti. Nějaké nápady máme, uvidíme, co z toho se podaří realizovat„, uzavřel své hodnocení Ve slavnostním průvodu, který vyšel od zámku a prošel obcí, pochodovali hasiči,
Petr Antoníček.
-pa, jp- mažoretky i krojovaní Hanáci za doprovodu kapely Vřesovanka.

Karel Sochor

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957
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HM Tesco vystoupí
Hody 2009. V Prostějově se to veselilo URYTÍŘI
NA KONÍCH

V Prostějově probíhaly o víkendu nejen Hanácké slavnosti, ale současně i II. Dožínky Olomouckého kraje. Proto Hanačky a Hanáci z folklórního souboru Klas z Kralic na Hané
spolu s představiteli agrární komory a ministerstva zemědělství předali velký dožínkový věnec hejtmanu Olomouckého kraje Martinovi Tesaříkovi. I on je známým hanáckým
patriotem a o dožínkové slavnosti oblékl hanácký kroj.

Folklór ze zcela jiného soudku představila prostějovská taneční skupina RUT. Pro dožínkové vystoupení si připravili tanečníci starý židovský tanec, který je spojován s námluvami a svatbou. Židovské tance v choreografii Evy Štefkové byly osvěžujícím vánkem v
moravském folklóru.

V záplavě pouťového zboží i výrobků lidových řemeslníků na náměstí T. G. Masaryka nechyběly ani tradiční perníková srdce. Už dávno sice nenosí mladíci barevně zdobená a
pentlená srdce svým vyvoleným, přesto toto zboží k tradici každé pouti patří.

Ve Smetanových sadech se zájemci projížděli v nablýskaných kočárech Mylord tažených
spřežením běloušů pana Pokorného z Bouzova. Kočár spolu s ukázkou dalších exponátů
z Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem předvedl mistr mnoha řemesel a restaurátor
Václav Obr. Černý šlechtic mezi kočáry pak odvezl dožínkové hosty k radnici, na žebřiňák se
usadila hanácká chasa.

Pořadatelská agentura Ordo
Kromen ve dnech 16. až 20. 9.
2009 vystoupí v Prostějově u
HM Tesco s představením divadla na koních.
Jedná se o vystoupení plné soubojů na zemi i na koni, zábavy,
krásných koní, rytířských turnajů, šermu, boje dobra se zlem
i magie. Představení se líbí jak
dospělým, tak dětem. Po vystoupení se mohou děti povozit
na rytířských koních, vyfotit se
s rytíři nebo si vyzkoušet dobové zbraně. Takové vystoupení probíhá během dne. Ovšem
sobotní večer se uvádí vystoupení noční s mnoha ohňovými
efekty na koních i bez a pro veřejnost lákavou atmosférou.

Více se o Ordo Kromen můžete dozvědět na stránkách
www.ordokromen.cz
SOUTĚŽ O VSTUPENKY
Otázka: Jakého plemene je
hřebec na horním obrázku?
a/ český teplokrevník
b/ irský tinker
c/ appaloosa
Nápověda: Jestli si nevíte rady
s odpovědí, zkuste se podívat na
webové stránky www.ordokro
men.cz
Své odpovědi zasílejte nebo volejte do redakce, a to do čtvrtku
17. září 10 hodin, nezapomeňte uvést vaše telefonní číslo,
výherce budeme kontaktovat
ve čtvrtek odpoledne! -red-

V pátek se na nám. TGM koná
Dožatá - tak nazvali svůj tanec na motivy starých zvyků a tradic tanečníci z folklórního
souboru Klas z Kralic na Hané. Vévodí mu majestátní symbol ukončených žní - třípatrový dožínkový věnec, který přinášela chasa svému hospodáři jako poděkování za to, že úroda
je pod střechou a bude dost obilí na chleba - Boží dar - pro všechny.

Na žádných hodových slavnostech nesmí chybět pořádný hodokvas, který uspokojí chuťové kanálky a potěší žaludek dobrotami. Klobásy, špízy, steaky, zabíjačkové speciality,
uzené maso, pro vegetariány pak vařená kukuřice či bramboráky se na pultech stánků
dlouho neohřály. Lákavá vůně grilovaného masa či typický odér přepalovaného tuku neomylně nasměrovaly mlsouny na to pravé místo. Pak už stačilo dobroty zalít zlatavým chmelovým mokem a hned byla "dušička v péřó".
Na hodech přes ukrutné bolesti zubu fotila Jarmila Pospíšilová :-)

ZÁBAVNÝ DEN S ODPADY
V pátek pořádá v Prostějově olomoucká společnost Eufour PR
na náměstí T. G. Masaryka velkou osvětovou akci na podporu
třídění odpadů v Olomouckém
kraji. Akce je pořádána ve spolupráci s projektem Zdravé město Prostějov a je součástí letošní
kampaně Olomouckého kraje a
společnosti EKO-KOM s názvem Jak se točí odpady.
Jak slibují organizátoři, program
akce je dostatečně atraktivní a
ještě k tomu se pokusí i o zápis
do knihy rekordů, takže Prostějované se mají určitě na co těšit.
Jak již bylo uvedeno, akce
Zábavný den s odpady se uskuteční na náměstí T. G. Masaryka,

a to v pátek 18. září od 10.00 do
17.00 hodin. V případě nepříznivého počasí se celá akce přesouvá do kina Metro 70. "Po celý den budou připraveny soutěže
o ceny, atrakce pro děti i dospělé,
malování na kartony, nafukování balonků, výtvarná dílna,
ukázky třídící techniky a výrobků z recyklovaných materiálů a
mnoho dalších akcí," poznamenal Miroslav Grass, hlavní koordinátor informační kampaně k
zapojení obcí a obyvatel Olomouckého kraje do systému třídění a využívání
komunálních odpadů pro rok
2009. Vstup na Zábavný den s
odpady je zdarma.
-mik-

Program:
10.00 - start odpadového rekordu – stavba modelu popelářského
vozu z papírových krabic, soutěže pro žáky prostějovských škol
13.30 - Jak Šimperáci zabili obrovského pavúka – veselá jarmareční taškařice v podání Divadla Štěk & spol. Hranice
14.00 - vystoupení členů taneční školy Pirouette Prostějov
15.00 - Polízanice malé čarodějnice – zbrusu nová pohádka Divadla Tramtarie Olomouc
16.30 - Marek Ztracený – akustický koncert populárního zpěváka
Moderuje Lukáš Kobza – Rádio Haná

06:05
- Teleshopping
06:35- Moby Dick
a mocný Mightor (9)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:30- Deník zasloužilé matky
07:55- Chůva k pohledání I (15)
08:25- M*A*S*H (194)
08:55- Knight Rider I (19)
09:55- Policie - New York X (7)
10:50- To je vražda, napsala X
11:45- Drzá Jordan V (16)
12:45- Deník zasloužilé matky
13:15- Sabrina mladá čarodějnice IV
13:45- Čarodějky VI (2)
14:45- Chirurgové III (20)
15:45- Julie Lescautová I (11)
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání I (16)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- Jak se staví sen
22:25- Myšlenky
zločince II (16)
23:25- Closer III (14)
00:20- Wolffův revír II (9)
01:15- Volejte Věštce
03:05- Výklad snů
04:00- Medicopter 117 V (9)
04:50- Autosalon
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05.00 - POKR
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Kvarteto
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 (2/16)
Snídaně
12.40 - Taxík
s Novou
13.10 - Zábavná škola
08:30 Směr jih (24)
13.30 - Anakonda (3/8)
09:30 Katastrofa letu č. 19
11:15 Tescoma s chutí
13.50 - Malá čarodějka Bibi
11:35 Návrat komisaře Rexe X 15.35 - Tichomořské
12:35 Ženatý se závazky (188)
hlubiny (2/3)
13:10 Walker Texas Ranger III 16.30 - Dobrodružství
14:05 Odložené případy (11)
vědy a techniky
15:05 Superman II (12)
17.00 - Gambrinus liga
16:05 Zákon a pořádek:
19.45 - Zprávy v českém
Zločinné úmysly II (20)
znakovém jazyce
17:00 Odpolední Televizní
20.00 - Století létání
noviny
20.55 - Neznámí hrdinové
Sportovní noviny
- Pohnuté osudy
Odpolední Počasí
21.25 - Krásný ztráty
17:35 Kriminálka
21.55 - Deník Alana
Las Vegas III (16)
18:30 Ulice (1411, 1412)
Clarka (3/6)
19:30 Televizní noviny
22.30 - Události, komentáře
Sportovní noviny
23.10 - Q
Počasí
23.40 - Pomocník
20:00 Česko Slovenská
01.35 - Knižní svět
SuperStar
01.50 - Báječná léta bez opony
21:25 Víkend
02.10 - Poklady světa
22:05 Dr. House V (2)
02.25 - Máte slovo
23:00 Námořní vyšetřovací
03.10 - POKR
služba IV (10)
03.35 - Československý
23:55 Blízké nebezpečí
filmový týdeník
01:30 Novashopping
(746/2379)
01:50 Bujné fantazie (3)
02:20 Áčko
03.50 - Hledání dobré smrti
03:05 Konec vysílání
04.45 - Počesku

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Sezame,
pojď si hrát
09.00 - Valčík pro milión
10.15 - Lístky vytržené
z památníku
11.05 - Na vietnamskočínském pomezí
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 (2/21)
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 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Vyprávěj (3)
21.00 - Na cestě
po jižní Zambii
21.30 - Reportéři ČT
22.15 - Tajné akce StB (27/40)
22.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.35 - Člověk bez osudu
00.55 - Politické spektrum
01.20 - Sex ve městě V (6/8)
01.50 - Praštěná holka II
02.35 - Jan Saudek
a Arnošt Goldflam
02.45 - Události v regionech
Brno
03.10 - Události v regionech
Ostrava
03.35 - Regiony ČT24
04.00 - Týden v regionech
Brno
04.30 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí

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

20:00

17:35
18:30
19:30

17:00

05:59
08:30
09:30
11:20
11:40
12:40
13:10
14:05
15:05
16:05

05:00
Novashopping
Snídaně s Novou
Směr jih (25)
Hotel snů: Bali
Tescoma s chutí
Návrat komisaře Rexe X
Ženatý se závazky (189)
Walker Texas Ranger III
Odložené případy (12)
Superman II (13)
Zákon a pořádek
Zločinné úmysly II (21)
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka Las Vegas III
Ulice (1413, 1414)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Ordinace v růžové
zahradě 2 (129)
Kriminálka Miami VI
112
Lovec žraloků
Odvrácená tvář hor (4)
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
09.50 - Velká rána
11.00 - Kavárnička dříve
narozených
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Praštěná holka II
14.20 - Doktorka Quinnová III
15.05 - Tip a Tap (5,6/26)
15.20 - Zábavná škola
15.45 - Věda je zábava III
16.10 - Pomáhejme si
16.25 - Děti kreslí písničky
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 - Letečtí stíhači v boji II.
20.50 - Všechnopárty
21.40 - Krotitelé dluhů (15/28)
22.10 - Pravěk útočí (2/13)
23.00 - Sólo pro... Tara Fuki
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Vltava v obrazech
00.05 - Praštěná holka II
00.50 - Chcete mě?
01.05 - Poklady světa
01.20 - Podzemní Čechy II
01.50 - Události v regionech
02.15 - Události v regionech
Brno
02.40 - Události v regionech
Ostrava
03.05 - Regiony ČT24
03.30 - Zajímavosti z regionů
03.55 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.20 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.45 - Počesku

Úterý
06:05
- Teleshopping
06:35- Moby Dick
a mocný Mightor (11)
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 (196)
08:45- Knight Rider I (21)
09:45- Policie - New York X
10:40- To je vražda, napsala X
11:40- Drzá Jordan V (18)
12:40- Deník zasloužilé matky
13:10- Sabrina
13:45- Čarodějky VI (4)
14:45- Chirurgové III (22)
15:45- Julie Lescautová I (13)
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- Hádej, kdo jsem!
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Sběratelé kostí III (2)
23:30- Žralok II (3)
00:25- Wolffův revír II (11)
01:25- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:05- Medicopter 117 V (11)
04:55- TOP STAR magazín

16. 9. 2009
05.00 - Pod
pokličkou
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Líbej mě, hlupáčku
11.05 - Abychom se zase sešli
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 (6/26)
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:
Ovčín u Radnic
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:
Zkouška neviny
21.40 - Máte slovo
22.30 - POKR
23.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.05 - Agáta vs. Agáta (2/2)
00.40 - Praštěná
holka II (19,20/22)
01.25 - Řím (2/12)
02.15 - Pětka v Pomeranči
02.40 - Hledání ztraceného
času
03.00 - Události v regionech
03.25 - Události v regionech
Brno
03.50 - Události v regionech
Ostrava
04.15 - Regiony ČT24
04.40 - Znáte je dobře?

Ètvrtek
06:05
- Teleshopping
06:35- Moby Dick
a mocný Mightor (12)
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 (197)
08:55- Knight Rider I (22)
09:55- Policie - New York X
10:50- To je vražda, napsala XI
11:50- Drzá Jordan V (19)
12:50- Deník zasloužilé matky
13:20- Sabrina
13:50- Čarodějky VI (5)
14:50- Chirurgové III (23)
15:50- Julie Lescautová II (1)
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání I
20:00- Velmi křehké vztahy
21:20- Jste to, co jíte
22:25- Zoufalé manželky V
23:30- Myšlenky
zločince II (17)
00:20- Wolffův revír II (12)
01:15- Volejte Věštce
03:05- Výklad snů
04:00- Medicopter 117 V (12)
04:50- Receptář prima nápadů
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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 - 200 let AVU
10.00 - České maličkosti
10.15 - Příště u Vás
z Mariánských Lázní
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Praštěná
holka II (21,22/22)
14.15 - Doktorka
Quinnová III (25/29)
15.05 - Benjamin
Kvítko (21/26)
15.30 - Let 29 (14/30)
15.55 - Ovečka Shaun (12/40)
16.00 - Daleká cesta
za domovem (29/39)
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 (3/16)
18.40 - Živé srdce Evropy:
Mník jednovousý
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Losování Euromiliony
19.53 - Předpověď počasí
20.00 - Dobrodružství
kriminalistiky (16/26)
20.55 - 13. komnata
Richarda Tesaříka
21.30 - Uvolněte se, prosím
05.00 - Auto Moto
05.00 - PORT
22.20 - Sex ve městě V (7/8)
Revue
05.30 - Správy 22.50 - Losování Šťastných
05.30 - Správy
deset a Šance milion
STV
STV
22.55 - Losování Euromiliony
05.59 - Dobré ráno
05.59 - Dobré ráno
23.00 - Bojovník
08.30 - Panorama
08.30 - Panorama
01.00 - Praštěná holka II
09.10
Přidej
se
09.10 - Babylon
01.45 - Všechnopárty
09.25 - Nedej se
09.35 - Kudykam
02.25 - Musicblok
09.45 - Letečtí stíhači v boji II. 02.55 - Události v regionech
10.00 - Picasso: Slečny
10.30 - Máš-li kam, leť výš
z Avignonu
03.20 - Události v regionech
11.35 - AZ-kvíz
Brno
10.50 - Svět zázraků:
12.00 - Kuchařská pohotovost 03.45 - Události v regionech
11.35 - AZ-kvíz
Ostrava
12.00 - Chalupa je hra
12.30 - Černé ovce
04.10 - Regiony ČT24
12.25 - Černé ovce
12.45 - Střípky času
12.40 - Reportéři ČT
15.40 - Svět zázraků
13.00 - Dvaasedmdesát jmen 04.35 - Gorodok (3/20)
13.25 - Věříš si?
Po stopách sněžného
05:59
české historie (44/72)
13.50 - Záhady Toma Wizarda
05:59
levharta (1/3)
Snídaně
13.15 - Nevěsta pro Paddyho
14.05 - Věda
Snídaně
16.10 - Picasso:
s Novou
14.35 - Bludiště
je zábava III (18/26)
s Novou
Slečny z Avignonu
08:30 Směr jih (27)
15.05 - Spi sladce, Franku
14.30 - Pomáhejme si
08:30 Směr jih (26)
17.00 - Služby v našich
09:30 Můj přítel Monk
15.20 - Toulavá kamera
05:59
14.45 - Návštěva v ZOO
09:30 Rádio
službách plus
10:55 Tescoma s chutí
15.50 - Království divočiny:
Snídaně
14.55 - Chcete mě?
11:35 Tescoma s chutí
17.20 - Skoro jasno (3/13)
11:10 Lenssen & spol.
Legendy světa
s Novou
15.10 - Přežít! (1/10)
11:45 Návrat komisaře Rexe 16.05 - Deset století
17.35 - Praha, město věží
11:40 Návrat komisaře Rexe
zvířat (5/13)
08:30 Směr jih (28)
12:45 Ženatý se závazky
17.50 - Divnopis
12:40 Ženatý se závazky
16.15 - Prizma
09:30 Cordierovi, soudce
architektury
13:15 Walker Texas Ranger 16.20 - Utajená řeč peněz
18.00 - Televizní klub
13:10 Walker Texas Ranger 16.40 - Rodinné stříbro
a policajt (20)
14:10 Odložené případy (13) 16.35 - Zoom
11:30 Tescoma s chutí
neslyšících
14:05 Odložené případy (14) 17.00 - Génius přírody (3/3)
16.50 - Znáte je dobře?
15:05 Superman II (14)
18.30 - Babylon
15:05 Superman II (15)
17.55 - Cenzurované sny (1/3) 11:40 Můj přítel Monk (1)
17.05 - Diagnóza
12:40 Ženatý se závazky
16:05 Zákon a pořádek:
18.55 - Zprávy v českém
16:05 Zákon a pořádek:
18.55 - Zprávy v českém
17.25 - PORT
13:10 Walker Texas Ranger
Zločinné úmysly II
znakovém jazyce
Zločinné úmysly II
znakovém jazyce
17.50 - Přidej se
14:10 Odložené případy (15)
19.05 -Angličtina - Extra (14/30) 17:00 Odpolední Televizní
17:00 Odpolední Televizní 19.05 - Game Page
18.05 - Nedej se
15:05 Superman II (16)
noviny
19.30 - Medúza
noviny
19.25 - Hudba na zámku
18.30 - Hledám práci
16:05 Zákon a pořádek
Sportovní noviny
20.00 - Francouzská
Sportovní
noviny
Konopiště
18.55 - Zprávy v českém
17:00 Odpolední Televizní
Odpolední Počasí
revoluce (3/4)
Odpolední
Počasí
20.00
Nad
hlavou
hvězdy,
znakovém jazyce
noviny
17:35 Kriminálka Las Vegas 19.05 - Redaktion D (5/13)
21.35 - Otázky Václava
17:35 Kriminálka Las Vegas
srp a kladivo
Sportovní noviny
18:30
Ulice
(1415,
1416)
Moravce Speciál
21.00 - Historie.cs
19.20 - The Lost Secret (5/11) 18:30 Ulice (1417, 1418)
Odpolední Počasí
19:30 Televizní noviny
23.05 - Báječná léta bez opony
19:30 Televizní noviny
21.55 - Zašlapané projekty
19.30 - Pětka v Pomeranči
17:35 Kriminálka Las Vegas
Sportovní noviny
23.25 - Musicblok
20.00 - Ta naše povaha česká
Sportovní noviny
22.15 - Vzkaz
18:30 Ulice (1419, 1420)
20.30 - Liga mistrů
Počasí
23.55 - Ženský hlas
Počasí
Jiřího Stránského
19:30 Televizní noviny
23.50
Dokumentární
20:00 Dům snů (2)
00.20 - Kniha rekordů Šutky
20:00 Ordinace v růžové
22.30 - Události, komentáře
Sportovní noviny
klub: Kampaň
21:20 Zákon a pořádek
01.40 - Jaké to bylo
zahradě 2 (130)
23.10 - Luk
Počasí
00.45 - Divoké dítě
22:15 Mr.GS
01.50 - Macedonia jazz
21:25 Kriminálka Las Vegas 00.40 - Kampaň
20:00 Jen trošku štěstí
02.05
Divadlo
žije!
22:45 Dlouhý víkend
02.20 - Století létání
22:15 Maximální riziko
01.30 - Z jižních Čech
22:05 S.W.A.T. - jednotka
00:30 Odvrácená tvář hor (5) 02.35 - Q
03.15 - Náš venkov
00:10 Odvrácená tvář hor (6)
až na konec světa
rychlého nasazení
03.00 - Bez limitu
01:25 Novashopping
03.30 - Retro
01:10 Novashopping
02.00 - Concerto
00:25 Městský lovec
03.40 - Zoom
01:45 112
03.55 - Sváteční slovo
01:30 Mr.GS
Bohemia 1997
02:00 Novashopping
03.55 - Deset století
02:15 Áčko
lékaře
01:55 Paškál
03.20 - Kudykam
02:25 Tabu
architektury
03:20 Ruská ruleta
04.00 - Cesty víry
02:50 Ruská ruleta
03:10 Áčko Stereo
03.40 - Jazz Sanatorium
04.10 - Na cestě
04:05 DO-RE-MI
04:05 DO-RE-MI
04.25 - Křesťanský magazín
04:05 DO-RE-MI
a Jana Koubková
po jižní Zambii
05:00 Novashopping
04.40 - Po hladině: Město
05:00 Novashopping
04.35 - Ohněstrůjce
04.30 - Krotitelé dluhů (15/28) 04:55 Novashopping

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 - Televarieté
11.05 - Cizí člověk
11.30 - Zabijačka
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Praštěná holka II
14.15 - Doktorka Quinnová III
15.00 - Byl jednou jeden
objevitel (5/26)
15.25 - Game Page
15.50 - Nová dobrodružství
Černého Bleska
16.15 - Spi sladce, Franku
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 - Máš-li kam, leť výš
21.55 - Na stopě
22.20 - Losování Sportky
a Šance
22.25 - Řím (2/12)
23.20 - Losování Šťastných
05.00 - Objektiv
deset a Šance milion
05.30 - Správy STV 23.25 - Den dobrých skutků
05.59 - Dobré ráno 00.30 - Praštěná holka II
08.30 - Panorama
01.15 - Události v regionech
01.40 - Události v regionech
09.10 - Kosmopolis
Brno
09.40 - Mýty a fakta historie
02.05 - Události v regionech
10.30 - 168 hodin
Ostrava
11.00 - Mezi námi zvířaty
02.30 - Sabotáž
11.35 - AZ-kvíz
02.55 - Tajné akce StB (27/40)
12.00 - Kluci v akci
03.10 - Regiony ČT24
12.25 - Černé ovce
03.35 - Kultura v regionech
12.40 - Hřiště 7
04.00 - Evropský manuál
04.20 - Kniha mého srdce
14.55 - Fokus ČT24
- TOP 12
15.20 - Vltava
04.40 - Osudové okamžiky
v obrazech (33/86)

06:05
- Teleshopping
06:35- Moby Dick
a mocný Mightor (10)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:30- Deník zasloužilé matky
07:55- Chůva k pohledání I (16)
08:25- M*A*S*H (195)
08:55- Knight Rider I (20)
09:55- Policie - New York X (8)
10:50- To je vražda, napsala X
11:45- Drzá Jordan V (17)
12:45- Deník zasloužilé matky
13:15- Sabrina
13:45- Čarodějky VI (3)
14:45- Chirurgové III (21)
15:45- Julie Lescautová I (12)
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání I (17)
20:00- Velmi křehké vztahy IV
21:20- Ano, šéfe!
22:25- Na doživotí I (1)
23:30- Spravedlnost (1)
00:25- Wolffův revír II (10)
01:20- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:05- Medicopter 117 V (10)
04:55- Svět 2009

15. 9. 2009

05.00 - U nás
v Evropě
05.15 - Skoro
jasno (3/13)
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Na stopě
09.35 - Krásy evropského
pobřeží: Benátky
09.40 - Na plovárně
s Hanou Whitton
10.10 - Neznámí hrdinové
- Pohnuté osudy
10.40 - Utajená řeč peněz
11.00 - Pod pokličkou
11.20 - Vincent van Gogh
- Zelené obilí
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
12.25 - Návštěva v ZOO
12.35 - Medúza
13.05 - Šikulové
13.20 - Nová dobrodružství
Černého Bleska
13.50 - Davis Cup 2009
20.00 - Zázračná planeta:
Svět plazů a
obojživelníků (1/5)
20.55 - Moje rodina IV (2/13)
21.25 - Soul Deep (6/6)
22.15 - Krásy evropského
pobřeží:
Benátky
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Golfmagazín
23.35 - Gorodok (3/20)
23.55 - TV BONSAI...
se Zuzanou
Bydžovskou
00.15 - I BBC se utne
00.40 - Ženský hlas
01.05 - Drž se toho snu
02.25 - Slavnostní
koncert
03.25 - Dobrodružství vědy
a techniky
03.50 - Hledám práci
04.15 - Na tej třeboňskéj hrázi

06:05
- Teleshopping
06:35- Moby Dick
a mocný Mightor (13)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Sylvester a Tweety
07:30- Deník zasloužilé
matky V (10)
07:55- Chůva k pohledání I
08:25- M*A*S*H (198)
08:55- Knight Rider II (1)
09:55- Policie - New York X
10:50- To je vražda, napsala
11:50- Drzá Jordan V (20)
12:50- Deník zasloužilé
matky V (11)
13:20- Sabrina
13:50- Čarodějky VI (6)
14:50- Chirurgové III (24)
15:50- Julie Lescautová II (2)
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva
k pohledání I (20)
20:00- Stroj času
22:10- Krvavá stopa
00:30- Moucha II
02:25- Volejte Věštce
04:10- Medicopter 117 V (13)
04:55- Trní

18. 9. 2009

05:55
Bolek
a Lolek (66)
06:10 Batman vítězí (6)
06:30 Admirál Bublina
útočí (25)
07:00 Spongebob
v kalhotách (26)
07:30 Lovec
krokodýlů VI (6)
08:35 Ace Ventura 2:
Volání divočiny
10:25 Strašidla z vikýře
12:00 Volejte Novu
12:30 Tři chlapi v chalupě
14:30 Odvážný Crusoe (3)
15:25 Fešák Hubert
17:15 Polepšovna mazlíčků
17:55 Babicovy dobroty
18:30 Koření
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Šifra mistra Leonarda
23:05 Detonator
00:55 Hlasy mrtvých
02:30 Novashopping
02:50 Volejte Novu
04:00 DO-RE-MI
04:50 Novashopping

05.00 - Přes
nový práh
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.55 - Šikulové
06.10 - Let 29 (14/30)
06.35 - Medvěd 09 (3/7)
06.40 - Lužickosrbské bajky
06.45 - Příběhy telátka
Kopejtka (3/7)
06.55 - Sezame, pojď si hrát
07.20 - Garfield a přátelé
07.45 - Všechna rána světa
08.00 - Biblická pátrání
08.20 - Bibi a tajemství
modrých sov
10.10 - Kuchařská
pohotovost
10.35 - Příběh Robina Hooda
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Království divočiny:
13.35 - Chcete je?
13.45 - Dobrá rada nad zlato
14.15 - Evropský manuál
14.30 - Jalna (3/16)
15.20 - Baby Boom
17.05 - Film o filmu Lištičky
17.20 - Taxík
17.50 - Černá věž (3/6)
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
20.00 - Trapasy
21.25 - Arsene Lupin
- zloděj gentleman
23.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.40 - Millerova křižovatka
01.30 - Sartre, věk vášní (1/2)
03.00 - 13. komnata
Richarda Tesaříka
03.25 - Pošta pro tebe
04.20 - Sólo pro... Tara Fuki

Sobota

05.00 - Křesťanské
umění
na Moravě
05.20 - Ta naše povaha česká
05.45 - Služby v našich
službách plus
Obraz hotelu
06.05 - Rodinné stříbro
06.20 - Divnopis
06.30 - Správy STV
06.55 - Diagnóza
07.10 - Praha, město věží
07.30 - Poutní místa
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta:
Svět plazů
a obojživelníků (1/5)
09.25 - Folklorní magazín
09.50 - Náš venkov
10.10 - Ta naša kapela
10.40 - Hledání
ztraceného času
11.00 - Nad hlavou
hvězdy,
srp a kladivo
12.00 - Ladí neladí
12.55 - Pětka v Pomeranči
13.25 - Game Page
13.50 - Kamera na cestách:
Milionářská
bydlení (2/6)
18.10 - Kudykam
18.30 - Kultura.cz
19.00 - Magazín Ligy mistrů
19.25 - Starý židovský
hřbitov
a pražské
ghetto
20.00 - Pocta české hudbě
21.35 - Dvořákova
Praha 2009
22.00 - Divadlo žije!
22.30 - Filmopolis
23.25 - Noc s Andělem
00.55 - NUO Nuselský umělecký
orchestr
01.50 - Sešli se ...
02.50 - Soul Deep (6/6)
03.40 - ČT Live - Radůza
04.30 - Grotesky
04.40 - Ladí neladí
05.30 - Folklorní magazín

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Samuraj Jack I (5)
06:55- Neuvěřitelná dobrodružství Rudly a Koumáka III
07:15- Bejbybum I (3)
07:40- Fresh Prince IV (16)
08:10- Chůva k pohledání I
08:40- Autosalon
09:40- M*A*S*H (199)
10:10- M*A*S*H (200)
10:40- Usvědčeni (3)
11:35- Columbo
13:25- Strýček Buck
15:35- Podivná tajemství
18:00- Super drbna (1)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání I
20:00- Hon za svobodou
22:30- Prci, prci, prcičky
00:25- Nezvratný osud 2
02:00- Volejte Věštce
03:45- Inspektor Balko (32)
04:35- Inspektor Balko (33)

19. 9. 2009
Novashopping
Střepiny
Polepšovna mazlíčků
Babicovy dobroty
Ruská ruleta
DO-RE-MI
Novashopping

06:00- Párty
s kuchařem
06:25- Samuraj Jack I (6)
06:50- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka III
07:15- Tom a Jerry
07:25- Bejbybum I (4)
07:45- Chůva k pohledání I
08:15- Hitlerovi muži II (2)
09:25- Svět 2009
09:55- M*A*S*H (201)
10:30- M*A*S*H (202)
11:00- Partie
11:35- Receptář prima nápadů
12:40- Columbo
14:30- Taková rodinná
romance
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 (3)
22:15- Moře lásky
00:25- Růžový cadillac
02:25- Volejte Věštce
04:10- Dvojí nasazení (16)

01:05
01:25
01:50
02:20
03:15
04:05
05:00

20. 9. 2009

05.55 - Nedělní ráno
s Tomášem
Slámou
06.50 - Správy STV
07.20 - Portréty
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
(747/2379)
08.45 - Vzkaz
Jiřího Stránského
09.00 - Filmopolis
09.55 - Knižní svět
10.10 - Film 2009
05:50
10.40 - Po hladině: Národ
Království
11.00 - Chcete je?
surikat II (9)
11.05 - Mýty a fakta historie:
06:15 Kamarádi z lesa
Divoký
06:45 Bolek a Lolek (67)
12.00 - Terra musica
07:00 Batman vítězí (7)
07:25 Spongebob v kalhotách 12.50 - Davis Cup 2009
07:55 Vteřiny před
19.00 - Moje rodina IV (2/13)
katastrofou
19.35 - Simpsonovi XX (3/21)
08:50 Jestli se rozzlobíme,
20.00 - Annie Leibovitz:
budeme zlí
Život objektivem
10:50 Bláznivá střela 33 1/3
- Poslední trapas
21.15 - Jeden den v životě
12:25 Unesený (12)
České republiky
13:20 Jane má schůzku
21.40 - Na plovárně
15:10 Lovec krokodýlů
s Karlem Šípem
17:00 Odpolední Televizní
22.10 - Hraniční hlídka
noviny
Sportovní noviny
23.45 - Oregon
Odpolední Počasí
00.45 - Trapasy
17:25 Občanské judo
02.00 - Čétéčko
18:05 Rady ptáka Loskutáka
02.20 - Jazz club
18:55 Hospoda (13)
03.00 - Kamera na cestách
19:30 Televizní noviny
Milionářská
Sportovní noviny
Počasí
bydlení (2/6)
20:00 Česko Slovenská
03.55 - Podzemní
SuperStar
Čechy II (13/13)
21:25 Střepiny
04.25 - Krásný ztráty
22:00 Peacemaker
04.50 - Setkávání
00:15 Báječní lidé (11)

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - Jak se žije
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Navštívenka
06.25 - Ve dvou se to lépe
táhne (12/13)
06.30 - Borůvka a Kvítko
06.40 - Pět draků vodáků
06.50 - Ferda (21/26)
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 (3/6)
12.00 - Otázky
Václava Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Slavík
14.20 - Šťastnou cestu
15.50 - Retro
16.20 - Podzemní
Čechy II (13/13)
16.50 - Čétéčko
17.10 - Sváteční slovo herce
a hebraisty
17.15 - Horákovi (3/26)
18.10 - Škola Na
Výsluní (12/13)
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 - Zakázaný člověk
21.35 - Kniha mého srdce
- TOP 12
22.00 - 168 hodin
22.30 - Losování Sportky
a Šance
22.35 - Dům v růžích (1/3)
00.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.05 - Mrtví jako já II (2/15)
00.50 - Maledivy podmořský ráj
01.45 - Uvolněte se, prosím
02.25 - Malíř Bohumír Matal
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

TV program
14. září 2009
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Studentky z oděvní školy na Vápenici natáčely film Nový Zéland v prostějovské knihovně
v rámci mládežnického campu v Lichtenštejnsku
V letošním roce škola navázala
na loňský projekt mládežnických
campů v rámci projektu
Evropské unie „Mládež v akci„,
který sama vloni pořádala jako
„Artcamp„, dalším campem, tentokrát v Lichtenštejnsku.
"Pro naši školu (SPŠ oděvní na
Vápenici 1 v Prostějově) se stalo
tradicí, že se účastní mnohých
společensky atraktivních událostí. Jsou to nejen významné veřejné akce v rámci města
Prostějova, v rámci republiky, ale
vedení školy se snaží i o to, aby
její studenti měli šanci prozkoumat i oblasti v zahraničí a poskytuje jim proto mnoho příležitostí," říká ředitel školy Jiří Snášel.
Jednalo se o akci lichtenštejnské
pobočky této mládežnické organizace v městečku Ruggell. Šlo o
projekt s názvem „Path of

Motion„ (Stezka zpět k přírodě),
který se konal v oblasti kolem
Ruggellu v Lichtenštejnsku.
Cílem smíšených skupin studentů
z
Česka,
Estonska,
Lichtenštejnska, Německa a
Španělska bylo natočit hraný němý film o mladíkovi, který je přinucen jevy v civilizaci uvědomit
si smysl a nepostradatelnost
přírody. Téma je ekologické a sociální.
Čtyři studentky z naší školy,
Klárka Válková, Markéta
Soldánová, Barbora Chytilová a
Nikola Stoklasová pod dohledem
Mgr. Ivety Planičkové se zúčastnily několika workshopů (speciálních dílen), založených na poznání principů natáčení filmu a
nakonec s pomocí lektorů studenti tento film dokončili.
Výsledky týdenní práce byly

předvedeny před nejvyššími
představiteli Lichtenštejnska.
Součástí pobytu byly inspirační
výlety do Alp, okolí Ruggellu, do
Vaduzu
(hlavního
města
Lichtenštejnska) a do blízkého
okolí ve Švýcarsku, jako například do městečka Feldkirch.
Studenti měli možnost dozvědět
se něco nejen o fotografování a
filmování, ale také se snažili prohloubit své jazykové znalosti a
poznat odlišnosti v rámci evropských národů a měli možnost tyto detaily objevit na národních
večerech, kde každý stát představil svou zemi a národní tradice.
Celá tato akce EU byla studenty
velice kladně hodnocena a vedení školy vítá a podporuje každý
takový projekt, který podpoří po- Studentky oděvní školy z Vápenice Klárka Válková, Markéta
zitivní komunikaci a vývoj k stu- Soldánová, Barbora Chytilová a Nikola Stoklasová při inspiračním
dentů k sebeuplatnění.
-red- výletu do Alp

Knihovna nejsou jen knihy, ale i časopisy
Většina přátel literatury zavítá
do knihovny pro svých „ pár „
knížek a odcházejí domů, aniž
by si uvědomili, že kromě vzdělávání a odpočinku u knih se
mohou stejně kvalitně vzdělávat
i odpočívat u časopisů.
Čítárna Městské knihovny v
Prostějově čítá více než 160 titulů
periodik, a opravdu je z čeho vybírat. Na své si přijde zaručeně každý. Znalí čtenáři si chodí denně
přečíst denní tisk. Šest titulů de-

níků snad uspokojí všechny čtenáře.
Pro dámy jsou k dispozici společenské časopisy, mezi nejoblíbenější patří např. Instinkt,
Květy, Reflex, Vlasta a Týden. Pro
tvůrčí ruce můžeme nabídnout
Burdu, Praktickou ženu, Sandru
atd. Nezapomínáme ani na pány,
jistě si vyberou z titulů Amatérské
rádio, Letectví a kosmonautika,
Praktická elektronika, či z časopisů o počítačích. Sportovci si mo-

hou přečíst Cykloturistiku,
Turistiku, nebo Muscle Fitness.
Cestovatele jistě potěší Koktejl,
Lidé a země, Země Světa nebo
National Geographic.
Nakonec bychom chtěli oslovit
studenty. Informace, které v knihách hledají, se dají docela slušně
doplnit informacemi z časopisů.
Za všechny budu jmenovat
Pedagogiku, Československou
psychologii, Český časopis historický, či Dějiny a současnost.

Lektory této taneční skupiny jsou
Adam Švestka a Renata Skřebská,
oba dlouholetí tanečníci, kteří se
aktivně zúčastňují různých soutěží
a tanečních seminářů, a jako lektoři pak i letních soustředění jiných
tanečních skupin.
„Trénujeme dvakrát týdně ve
Fitklubu Linie, jehož vedení nám
vychází maximálně vstříc. První
trénink se uskuteční ve čtvrtek
17.9.2009 od 20:00 do 21:00 hodin v tanečním sále,“ uvedli lektoři. Pro více informací piště na email: r.a.dance@centrum.cz .
Těšíme se na vás!

zaujme všechny milovníky cestování. Koná se ve středu 16.
září v 17.00 hodin v Městské
knihovně Prostějov na Skálově
náměstí," zve zájemce ředitel
prostějovské knihovny Aleš
Procházka. Vstup na přednášku
je volný.
-red-

Úspěch protivanovské knihovny
Pět let stačilo k tomu, aby z malé
temné místnůstky bývalé protivanovské knihovny vznikl
skvost mezi informačními stánky našeho regionu. Zasloužili se
o to především nadšenci starosta Karel Trnečka a knihovnice
Anna Dokoupilová, kteří v
nové budově na náměstí vybudovali centrum kulturního života v Protivanově. S pomocí pracovníků úseku regionálních
funkcí Městské knihovny
Prostějov Jitky Lošťákové,
Tomáše Štefka a dalších se po-

dařilo dosáhnout mety, o které
mnoho knihovníků sní. Obecní
knihovna v Protivanově byla
nominována do prestižní celostátní soutěže Knihovna roku
2009.
Dne 15. září proběhne k výročí
založení nové knihovny v
Protivanově setkání knihovníků
regionu a oslavy s bohatým kulturním programem. Přejeme
hodně úspěchů do dalších let a
držíme palce v soutěži
Knihovna roku 2009.
MgA. Aleš Procházka

Přijďte podpořit děti a koupit
si propisku známé osobnosti

Toto je opravdu malá ukázka „
velkého „ množství časopisů.
Přijďte se sami přesvědčit, že je to
pravda! A pokud by se vám momentálně nechtělo naši čítárnu navštívit, nahlédněte alespoň na adresu http://knihovna.prostejov.cz/
- oddělení Čítárna, kde najdete veškerou nabídku všech titulů periodik.
Zaměstnanci čítárny se na vás Agentura Seja pořádá v sobotu
moc těší.
19. září v 16.00 hodin v KulMarcela Hrádková, knihovnice turním 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,

Charitativní koncert se koná již tuto sobotu

ZÁPIS do taneční skupiny R.A.dance
Pro taneční sezonu 2009/2010
přijímáme tanečníky (začátečníky i pokročilé) především do
hlavní (15+) i juniorské věkové
kategorie (12-15). Přihlásit sebe
nebo své dítě můžete kdykoli během září přímo v kanceláři
Fitklubu Linie, Újezd 3,
Prostějov.
R.A.dance je nová taneční skupina z Prostějova, která se postupně
zformovala během letošního roku.
Věnují se především tanečnímu
stylu disco dance, a to nejen v sólech a duetech, ale pro letošní rok i
ve formacích.

Zajímavou akci pořádá tuto
středu prostějovská knihovna.
"Barvité vyprávění o Novém
Zélandu spojené s filmovou
projekcí z tohoto vzdáleného
konce světa bude hlavní náplní
přednášky
Mgr.
Petry
Sommerové. Přednáška jistě

která je již pět 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, 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!

FIT KLUB Jitřenka s.r.o. slaví 1 ROK provozu!
K 1. výročí provozu FIT KLUBU Jitřenka, Šafaříkova 49a, Prostějov soutěžte s PV Večerníkem!
4 týdny po sobě vyjdou v PV Večerníku otázky. Losujeme 1. října! Sledujte PV Večerník!
Otázka týdne č. 2: Které dny a od kolika hodin cvičí ráno v Jitřence ELIŠKA maminky s dětmi (2-4leté)?
Správné odpovědi s vaši adresou,jménem a telefonem zasílejte e-mailem na fitklubjitrenka@seznam.cz nebo na info@vecernikpv.cz ,nebo doneste osobně do FIT KLUBU Jitřenka, Šafaříkova 49a, PV!
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- tel. 581 111 548 (po16h), e-mail pro vaše dotazy - fitklubjitrenka@seznam.cz

Jarda-Spinning, masáže,
poradenstvi

Ivka - ZUMBA

Gábina - Spinning,
Body Styling

Eliška - maminky s dětmi,
kalanetika

Nezapomeňte na slevu 10% na všechny permanentky do 15.9.09! Zumba pro děti! -sledujte novinky na www.fitklubjitrenka.cz
Zdraví Vás Jan Křesala, jednatel

Odpovězte na soutěžní otázku a vyhrajte vstupenku na charitativní koncert v Jesenci.
V jaké soutěži jsme mohli vidět Michaela Foreta?
a) Riskuj
b) Česko hledá Superstar
c) 5 proti 5
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. Výherci z minulého čísla jsou O. Lošťák, Prostějov; J. Přecechtěl, Bedihošť, L.
Nedomanská, Konice; L. Dřevinková, Klenovice; L. Kulešicová, Prostějov; J.
Vlachová, Horní Štěpánov; R. Benešová, Kralice, správná odpověď byla c) Už mi
nevolej. Vstupenky pro dvě osoby si vyzvedněte přímo na místě konání akce oproti
dokladu totožnosti, jsou zarezervovány na Vaše jméno.

Kultura & zábava

14. 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
Kosmetička MARKÉTA ŽUPKOVÁ – VLÁČILOVÁ, oznamuje zahájení činnosti ve studiu
VIZÁŽ (areál Haná). Tel.: 777
899 494.
Společenský dům Prostějov,
s.r.o. Komenského 6, uvádí
Kabaret skupiny
SCREAMERS
čtvrtek 24. 9. 2009 v 19.00 hod.
Vstupné: 290 a 270 Kč.
Předprodej: 582 333 003,
produkce.sdpv@centrum.cz
www.sdpv.cz
Výstava 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
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
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
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 do 28.10.
2009.
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,

KUPÓN č. 37
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

kabelky, knihy aj. Vše balené v
sáčcích a pytlích. Info na adrese:
OS Pomocná ruka, Školní 32,
Prostějov. Tel.: 582 335 251.
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…
V Galerii S na SOU obchodním, E.Husserla 1, máte možnost zhlédnout až do konce
října výstavu EXLIBRIS.
Taneční klub Jiřího Šindlera,
Dům služeb, Olomoucká ul., PV,
oznamuje, že ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZY se zahajují v
pondělí 14.9.2009 a probíhají od
pondělka do pátku vždy od 16.30
do 19.30 (čtvrtek, pátek).
LATINAPRO ŽENY bude probíhat každou středu od 19.15 do
20.15 hod. Zahájení ve středu
16.9.2009.
Dne 23.9.2009 v 15.00 hod.
proběhne v KaSCentru, na ul.
Komenského 6, v Prostějově beseda k otázkám bydlení, před besedou ve 14.00 hod. je svolána
členská schůze.
MC Cipísek
Volná místa v kroužcích MC:
Angličtina pro rodiče s hlídáním
dětí
Cipískova školička-dopolední
program pro děti od 2,5 roku (přípravka na vstup do MŠ
Hrátky s pohádkou – dramaticko
- výtvarný kroužek pro děti 3-5
let.

Přijímáme přihlášky na programy pro těhotné maminky a maminky s miminky: (kurzy začínají v říjnu). Kurz předporodní přípravy, těhotenské cvičení, cvičení po porodu a cvičení s miminky.
Pobytový víkend s Cipískem a
vílami pro rodiče s dětmi 9.11.10.- přihlášky v MC.
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, Informace o všech
aktivitách na www.mcprostejov.
cz, e-mail: mcprostejov@cen
trum.cz, tel. 602 364 874, 602
364 868.
Volejbalový turnaj
v Křenůvkách v sobotu
19.9.2009 od 9.00 hodin
ve sportovním areálu.
Bohaté občerstvení. Tombola.
Český svaz ochránců přírody –
Ekocentrum Iris: seminář a exkurze - Den pro zoologii
čtvrtek 17. září 2009 od 8:00 do
16:00 hod. Kovárna Ekocentra
Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
Tvořivá dílna - Vzpomínka na
prázdniny - pátek 18. září 2009
od 16:00 do 18:00 hod. Kovárna
Ekocentra Iris, Husovo nám. 67,
Prostějov.
„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
18.9. pátek – od 10.00 hod. literární pořad „Když už jsme se narodili“. Městská knihovna ve
spolupráci se SONS pořádá v
prostorách Klubu DUHA Prostějov literární pořad z próz Ilji Kučery ml. v podání Romana Štolpy, který svými skladbami doprovází rockový písničkář Raven.
Z důvodu omezené kapacity svoji plánovanou účast na tuto oje-

dinělou akci hlaste v kanceláři
SONS.
19.9. sobota - výlet do Šternberka – prohlídka zdejšího hradu,
kostela, Augustýnského kláštera
s výstavou historie města, procházka historickým centrem a
vycházka lesní cestou na vyhlídku s občerstvením v restauraci Na
kiosku. Odjezd z PV vlakem v
7.00 hod.,
19.9. sobota – Zájezd do Technického muzea v Brně na výstavu
ke 200. výročí narození Luise
Brailla, a na hrad Špilberk. Pořádá TyfloCentrum Olomouc.
Pro přihlášení kontaktujte kancelář SONS nebo tel 585 423 737.
Autobus přijede v 8.30 hod. na
zast. MHD č. 4 ul. Svatoplukova
blízko SONS.
ICM Prostějov
Vernisáž fotografií z prázdnin O.
Jaroslava. V úterý 15. září 2009
proběhne v 15:00 hod. slavnostní
vernisáž fotografií o. Jaroslava
Němce, SDB. Fotografie budou
umístěny v Galerii pro duši v části na schodišti. Výstava bude pro
veřejnost přístupná v otevírací
době ICM. Více informací najdete na www.icmprostejov.cz.
Územní sdružení ČZS Prostějov
a ZO ČZS Čelčice pořádají
okresní výstavu ovoce, zeleniny
a květin v kulturním domě v Čelčicích ve dnech 27. – 29. září
2009. Neděle 10.00 – 18.00 hod.,
pondělí 10.00 – 18.00, úterý 9.00
– 15.00 hod.
Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s., místní organizace v Prostějově upozorňuje: změna termínu odjezdu na zájezd do
Velkého Mederu, a to z 25.9. na
2.10.2009 z důvodu rekonstrukce. Odjezd autobusu v 6.00 hod.
před poštou u hl. nádraží.

Správná odpověď z č. 35: Na snímku je Dukelská brána 5 ( budova ČSOB) Vylosovaným výhercem se stává paní Jana Hanslíčková, Dvorského 3, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 22. září 2009,
15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v úterý 29. září 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

LOUČENÍ S LÉTEM 2009 –
1. ROČNÍK BEZPEČNOSTNĚ PREVENTIVNÍ AKCE
IZS dne 19. září 2009 v Sokolském parku v Kralicích na Hané
od 14.00 hod. Ukázky zásahu:
profesionálních hasičů (požár
osobního automobilu, slaňování), Policie České republiky
(výcvik psů, zatýkání pachatele).
Ukázka výcviku mladých hasičů.
Výstava historické i současné
techniky.
V sobotu 19.9. v 15 hodin
na jízdárně Cavalo
loučení s létem.
Soutěže pro děti,
jízdy na koních, občerstvení
i hudba zajištěno.
Srdečně zve jízdárna Cavalo.
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Kino Metro 70
Pondělí 14. září:
17.30 Vdaná snoubenka
Americká romantická
komedie
20.00 Hanebný parchanti
Americký akční – válečný
film
Úterý 15. září:
17.30 Vdaná snoubenka
20.00 Hanebný parchanti
Středa 16. září:
17.30 Vdaná snoubenka
20.00 Hanebný parchanti
Čtvrtek 17. září:
17.30 G. I. Joe
Americký akční film
20.00 Coco Chanel
Francouzský životopisný
film
Pátek 18. září:
17.30 G. I. Joe
20.00 Coco Chanel
Sobota 19. září:
17.30 Coco Chanel
20.00 G. I. Joe
Neděle 20. září:
17.30 Coco Chanel
20.00 G. I. Joe
Kinoklub
DUHA DUHA
Kinokavárna
Pátek 18. září:
17.30 Hannah Montana
Americká rodinná hudební
komedie
20.00 Hannah Montana
Sobota 19. září:
17.30 Hannah Montana
20.00 Hannah Montana
Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 18. září:
20.00 Terminátor Salvation
Americký akční film

Městské
Městské
divadlodivadlo
Středa 16. září:
19.00 SBOROVNA
Divadlo Pavla Trávníčka
Praha
Čtvrtek 17. září:
19.00 ŠTIKA K OBĚDU
Agentura Harlekýn Praha
Apollo
13
Apollo
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Pátek 18. září:
20.00 METAL EVE vol.IV
Sobota 19. září:
21.00 SABOTAGE

Přezůvky
do školy
nakoupíte
u nás!

Simetrix
Simetrix

Kožené od 395,-

Pátek 18. září:
Mexická párty s Pepíkem
Sobota 19. září:
Pioneer dance show
& Bongoman Rafael
Mystic
music
club club
Mystic
music
Pátek 18. září:
DJ Piere In the Mix
Sobota 19. září:
MYSTIC DANCE
DJ Michal Hořava

Berani - 21.3.-20.4. Najdete pochopení u lidí, od kterých byste to
nejméně čekali. To ale zřejmě bude všechno, poněvadž v důležitých
chvílích si budete muset pomoci sami. A to je pro vás taky dobře.
Býci - 21.4.-21.5. Od tohoto týdne očekáváte hodně, zejména byste
chtěli zlepšit vztahy v rodině. Možná se vám to podaří, ale nesmíte
moc tlačit na pilu. Nebudete to mít lehké, udělali jste mnoho chyb.
Blíženci - 22.5.-21.6. Pomalu se k vám obrací štěstí, tak toho koukejte rychle využít. Pokud máte v plánu uskutečnit náročnou obchodní transakci, neváhejte a jděte do toho. S určitým ziskem můžete počítat.
Raci - 22.6.-22.7. Budete velmi nerozhodní a tak se od vás nedá očekávat rychlé rozhodnutí při zásadních problémech. Naštěstí potíží
nebude moc, pozor si musíte dát akorát při rodinných debatách.
Lvi - 23.7.-23.8. Očekáváte radostnou událost a tak celkem jednoduše zapomenete na věci, které vás v poslední době tížily a které tak
jak tak budete muset vyřešit. Ale máte recht, dejte si pohov.
Panny - 24.8.-23.9. Moc chuti do práce tedy mít nebudete.
Ovšem to bude trnem v oku kolegů, kteří vás neustále budou kritizovat. A protože si nenecháte nic líbit, můžete čekat i ostré slovo od šéfa.
Váhy - 24.9.-23.10.Važte si každého, kdo vám tento týden podá pomocnou ruku. Moc jich nebude, takže se spíše spoléhejte sami na sebe. A že vás čeká spousta složitých problémů, o tom není diskuzí.
Štíři - 24.10.-22.11. Už pár dnů s vámi šijou všichni čerti a rádi byste přebytečnou energii někde uplatnili. S velmi dobrým nápadem
přijde váš blízký. Neváhejte ani minutu a v každém případě dejte na
něho.
Střelci - 23.11.-21.12. Bojíte se investovat, což se vám nemusí vyplatit. I přes krizi byste si měli uvědomit, že i malý zisk může pomoci
vašemu domácímu rozpočtu. Určitě ale dejte na radu odborníků.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Zřejmě na vás dolehne nemoc, nebudete prostě ve své kůži. Vaši špatnou náladu možná ale vylepší dobrá
zpráva od potomků, kterým se bude dařit. A vy si lehněte do postele.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Máte sklony neustále všechno zlehčovat, takže si ani nepovšimnete neobvyklého maléru, který se k vám řítí závratnou rychlostí. Krátce řečeno, pozor si dejte na své finanční záležitosti.
Ryby - 20.2.-20.3. Vrásky na čele vám přidá prázdná kapsa, kterou
nyní disponujete. Vůbec se nestyďte přijmout nabídku k brigádě.
Prostě vydělávat musíte na více frontách, jinak ostrouhá i vaše rodina.
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Aplaus 2009 – výtečná divadla budou hledat pravdu
Milan Lasica, Bolek Polívka,
Zdena Studenková, Juraj
Kukura, Jaromír Dulava,
Ondřej Vetchý či Lucie Žáčková. To jsou jen některá jména,
která ozdobí druhý ročník divadelní přehlídky, jež se pod
názvem Aplaus 2009 uskuteční
v říjnu v Městském divadle v
Prostějově.
Pořadatelé z marketingové společnosti TK plus a prostějovského
divadla pozvali do Prostějova letos Činoherní klub Praha s cenami ověnčeným představením
Ptákovina, brněnské Divadlo
Bolka Polívky, které ve spolupráci s bratislavským Štúdiem
L+S nastudovalo hru Mínus dva
a bratislavské divadlo Aréna, jež
uvede inscenaci Komunizmus.
Aplaus 2009 navazuje na loňský
úspěšný první ročník, ale také na
spolupráci TK plus a prostějovského divadla při oslavách 100.

výročí Národního domu v
Prostějově, kterou Olomoucký
kraj ocenil jako významný počin
v oblasti ochrany a popularizace
kulturních hodnot.
Již při prvním ročníku pořadatelé
Aplausu zdůrazňovali, že nehodlají konkurovat mnoha divadelním festivalům, které se v Česku
konají nejčastěji při kamenných
divadlech. „Prostějov nemá stálý

soubor a programová nabídka je
tedy sestavena z hostujících divadel,“ uvedla ředitelka Městského divadla v Prostějově Alena
Spurná. „Snažíme se, aby Aplaus
byl v tom divadelním importu
příslovečnou třešničkou na dortu.
Abychom v Prostějově představili špičkové soubory a umělce
zvučných jmen v zajímavých inscenacích,“ prohlásil šéf TK plus

Miroslav Černošek.
„Před rokem spojovalo setkání tří
inscenací z Prahy, Brna a
Bratislavy téma milostného vztahu v jeho různých podobách. Od
tradičního pojetí po skandální
provokaci,“ připomněla ředitelka
Spurná a doplnila: „Mottem ročníku 2009 se stala, zjednodušeně řečeno, pravda. Hledání
pravdy jako protipólu lži a pokrytectví či náhlé odhalení utajované
pravdy přináší na scénu mimořádně vypjaté situace. Strhující
výkony českých, moravských a
slovenských herců a jejich umění
vykreslit bolestný zápas s režimem i se sebou samým naplňují
náš pořadatelský záměr – uspořádat v Prostějově atraktivní
svátek divadla.“
Součástí Aplausu je i divácká anketa. Před rokem sklidila největší
potlesk komedie Libertin pražského divadla Rokoko s Jiřím

Štěpničkou v titulní roli. „Spokojenost, okouzlení, případně nadšení ze zhlédnutého představení
mohou lidé vyjádřit tím, že vhodí
do hlasovacího zařízení lístek,
který dostanou při příchodu do
divadla,“ vysvětlila ředitelka divadla. Podle umístění v anketě
získají jednotlivá divadla finanční bonus ve výši deseti, dvaceti
či třiceti tisíc korun.
Část výtěžku ze vstupného připadne prostějovskému studentskému Divadlu Point při
Gymnáziu Jiřího Wolkra. „Činnost tohoto souboru se vymyká
běžné úrovni studentských divadel a naši podporu si zasluhuje,“
uvedl Miroslav Černošek.
Připomněl také, že Aplaus je jakousi věrnostní odměnou pro
pravidelné návštěvníky prostějovského divadla: „Abonenti mají možnost koupit si vstupenky za
poloviční cenu.“
-eze-
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SPORT Nohejbalisté vezou double z Košic
Sportovní tipy týdne

Mladí nohejbalisté zvítězili na mezinárodních turnajích trojic
V sobotu 5.září 2009 pořádal
KAC Košice mezinárodní
turnaj mladších a starších
žáků v nohejbale trojic „Cassovia Cup“ započítávaný do
Evropského poháru žáků v
nohejbale. Tohoto turnaje se
zúčastnilo rovněž družstvo
starších a mladších žáků Sokola I Prostějov a dosáhlo
zde po zisku mistra ČR mladších žáků trojic dalšího tentokráte
mezinárodního
úspěchu.
Starší hráči Sokola I Prostějov,
kteří měli ve své kategorii nejnižší věkový průměr, hráli v sestavě: Tomáš Roba, Adam
Pospíšil, Jakub Ftačnik a Jan
Matkulčík. V základní skupině
obsadili celkové 2.místo a postoupili do semifinále celé soutěže, což se rozhodně nečekalo. V
boji o postup do finále podlehli
sice NK Trebišov A, ovšem v
zápase o třetí místo dokázali porazit silný celek NK 99 Trebišov

B 2:0 a vybojovali bronzové medaile. O celkové prvenství se poprali mladí hráči Haponu
Horažďovice a NK 99 Trebišov
A, kde o jediný míč zvítězili
hráči Trebišova.
Mladší žáci Sokola I Prostějov,
úřadující mistři ČR této věkové
kategorie, hráli v sestavě: Jakub
Ftačnik, Jan Matkulčík , Jiří Jančík a Tomáš Roba. Po jasném
prvenství ve své základní skupině postoupili do semifinále
mezinárodní soutěže, kde přehráli bezpečně celek SŠC Trebišov a ve finále porazili dalšího
českého zástupce Sokol Stratov
2:0 a odnesli si zasloužený vavřín vítěze tohoto turnaje. Navíc
nejlepším hráčem kategorie mladších žáků byl vyhlášen prostějovský hráč Jakub Ftačnik –
velký talent našeho nohejbalu.
V neděli 6.září 2009 pořádal
DPMK Košice druhý mezinárodní turnaj starších a mladších žáků v nohejbale trojic

„Zlatý Félix 2009“. I tohoto turnaje se ve stejném složení
zúčastnili mladí hráči Sokola I
Prostějov.
Starší žáci opětovně postoupili
až do semifinále soutěže, kde
podlehli pozdějšímu vítězi Haponu Horažďovice. V zápase o
třetí místo i přes velkou snahu
tentokrát vyšli naprázdno a získali pomyslnou bramborovou
medaili. Mladší žáci ovšem opět
excelovali, když jasně zvítězili
se ztrátou jediného setu ve své
základní skupině. V semifinále
prošli přes Climax Vsetín opět
do finále soutěže a zde po vítězství 2:0 znovu zvítězili a připsali
si do Evropského poháru další
cenné body. Nejlepším hráčem
této věkové kategorie byl tentokrát vyhlášen další prostějovský hráč Tomáš Roba.
„S dvojnásobným prvenstvím
svých mladších žáků jsem pochopitelně velmi spokojen a
ještě více mě těší nasazení v jed-

notlivých zápasech a předvedená
hra. Zdá se, že již mohu s klidem
říci, že v těchto hráčích vidím
další vynikající budoucnost našeho mládežnického nohejbalu a
příští adepty sestavy dorostene-

cké extraligy Sokola I Prostějov.
Poděkování patří městu Prostějov za poskytnutou podporu
těchto turnajů,“ dodal Richard
Beneš, trenér prostějovských nohejbalistů. Richard Beneš, -top-

Borci týdne

V neděli Prostějov přivítá atletickou špičku
Výsledky 62. ročníku Velké ceny města Prostějova
na 110 m překážek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sajdok Stanislav
Krejčí Michal
Kavka Tomáš
Nejedlý Adam
Smola Jiří
Říhošek Aleš
Koňařík Jan

83
81
89
88
88
85
84

Dukla Praha
USK Praha
Slavie Praha
Dukla Praha
Vítkovice
Přerov
Přerov

14,10
14,12
14,27
14,44
14,73
16,43
16,64

63. ročník Velké ceny města Prostějova v běhu na 110m překážek
– 20. ročník memoriálu Dr. E.
Rozbořila a další discipliny budou
k vidění v neděli 20. září od 14.00
hodin na školním stadionu Reálného gymnázia ve Studentské
ulici. Na překážkách se v Prostějově – jak je zvykem - objeví celá
česká překážkářská špička (šestinásobný vítěz tohoto závod Sajdok, šestý nejlepší překážkář světa Svoboda aj.). Finálový závod se
běží v 16.00 hodin. I další závody
(všechny krátké překážky pro
všechny kategorie – skok daleký,
běh na 1000m) a také oštěpařský
memoriál bývá velice dobře obsazen.
více o celém
atletickém odpoledni
čtěte na straně 26
Snímek z lonského 62. ročníku
Velké ceny města Prostějova v
běhu na 110m překážek. Vítězem se stal
nakonec Stanislav Sajdok z Dukly Praha
časem 14,10, který porazil Michala Krejčího z pražského USK o pouhé dvě setiny
sekundy.

Mladí nohejbalisté po titulu mistrů ČR ve své kategorii pokračovali ve výborných výkonech na mezinárodním turnaji v Košicích
odkud si odvezli hned dva tituly z obou dvou turnajů.

Číslo týdne

13
takový počet přípravných zápasů absolvují
basketbalisté BK Prostějov před vstupem
do nového soutěžního ročníku Mattoni NBL

Otvíračka Jestřábům nevyšla
Po úspěšné generálce proti prvoligovému Šumperku čekal
v zahajovacím utkání 2. ligy
na domácí hokejisty těžký
protivník , Drtiči z Hodonína.
Slušně zaplněný stadion mohl
nejprve před úvodním buly
shlédnout představení domácích hokejistů publiku a
pak už přišel na řadu hokej.
Hostujícím hráčům začátek
zápasu nemohl vyjít lépe. Hned
ve 3. minutě se z první střely na
branku ujali vedení zásluhou
Haringa, který pohotově dorazil
střelu spoluhráče Vrby. O minutu později to vypadalo s Jestřáby

Barometr týdne
Mladší žáci Sokola I Prostějov
Mladí nohejbalisté, kteří vyhráli před dvěma týdny na
MČR neusnuli na vavřínech. O týden později se zúčastnili 2
mezinárodních turnajů v Košicích a z obou klání si odnesli
pohár pro celkového vítěze. Výborně, kluci, jen tak dál!
Fanoušci HK Jestřábi Prostějov
Ti místo, aby se věnovali povzbuzování svého týmu, přelezli v průběhu druhé třetiny ochranný plot u sektoru hodonínských diváků a zbaběle v „početní převaze“ napadli
fanoušky Hodonína, kteří se před nimi neměli kde ukrýt.
Kde byla pořadatelské služba?

Začíná sálovka 2009/2010
Organizátoři sálového fotbalu
na Prostějovsku oslovují nové
zájemce o účast v soutěžích mužů a veteránů (nad 35 let). Na
konci měsíce září se uskuteční
hromadná schůzka, kde bude
určený herní systém, startovné a

ostatní záležitosti ohledně zahájení nového ročníku 20092010.
Pro bližší informace prosím kontaktujte Františka Kocourka na telef.čísle 604 940 603 nebo na email
f.kocourek58@centrum.cz.

ještě hůř, kdy se před brankou
dobře zorientoval Šurek a zvýšil
na 2:0. Hrálo se oboustranně ve
vysokém tempu, oba brankáři
museli být neustále ve střehu.
Domácí se z vedení hostů pomalu otřepali a v čase 4:51 v
přečíslení 2 na 1 Šafařík krásně
uvolnil Holušu a ten už si tváří v
tvář brankáři Holešovi věděl rady a vrátil domácí celek do utkání - 1:2. V 6. minutě se dostali domácí k první přesilovce a
několikrát jejich kombinace zaváněly vyrovnávacím golem,
bohužel vždy chyběl některému
z hráčů kousek štěstí dopravit

puk do sítě. V polovině 1. třetiny
měl na hokejce vyrovnání Novák, v samostatném nájezdu
však tentokrát na hostujícího
Holeše nevyzrál. V 18. minutě
vystřelil v přesilovce od modré
Kolibár, ale jeho prudká střela
se odrazila Holešovi se štěstím
od horní části lapačky nad horní
tyčku. O deset sekund později se
v obrovské skrumáži před hostující brankou nepodařilo nikomu z domácích usměrnit puk do
branky a tak hosté odcházeli do
kabin s jednobrankovým náskokem.
dokončení na straně 27

E-MAILOVÁ ADRESA PRO VŠECHNY
SPORTOVNÍ PŘÍZNIVCE:

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

3. KOLO ONDRÁŠOVKA CUP

23. září do Protivanova na ligovou Sigmu
Divizní Protivanov a prvoligová Sigma Olomouc! Že
se vám zdá toto spojení
mylné?
Ne, tyto dva celky se utkají
spolu v soutěžním utkání. Protivanovští zahájili soutěžní ligovou sezonu před
necelými dvěma
měsíci v moravskoslezské divizi
skupiny D, olomoucký prvoligový klub si kromě
zápasů v 1. celostátní
lize stačil zahrát i šest
utkání v Evropské lize postupně s islandským Framem Rejkjavík a skotským
Aberdeenem, aby
ztroskotal až na anglickém celku z Premier Ligue Evertonu.
Obě mužstva však absolvují na
podzim ještě pohár ČMFS, který

se letos hraje pod názvem
Ondrášovka Cup. Sokol
Protivanov zatím dvakrát prošel sítem prvních
dvou kol domácího
poháru 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 jeli-

kož 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. Dojde tu k překvapení, o která není v pohárových zápasech nouze?
-pez-

Prvoligová Sigma Olomouc v plné síle. Tak s tímto celkem se uprostřed příštího týdne utkají divizní fotbalisté Protivana ve 3. kole Ondrášovka Cupu na svém domácím hřišti.
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EFEKT PLUS
spol. s.r.o.

Kapucínská 9,
Olomouc 772 00
nemovitosti@efekt-plus.cz
Tel. 585 242 171, mobil: 602 190 196
www.efekt-plus.cz

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992
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REAL
SPEKTRUM
Pernštýnské nám. 6, Prostějov
Tel.: 582 334 010-1, 582 332 782
777 710 280-3, byty 777 710 282
e-mail: realspektrum@rspv.cz
Po - Pá 8 00 - 17 00 hod

NOVINKA!

realityarea@volny.cz

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

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

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.: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

KOMERCE – pronájem – PROSTĚJOVSKO:

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

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 !!!

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

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

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

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

- Mostkovice
- Zdětín na Moravě
- Pavlovice u Kojetína
- Zdětín na Moravě
- Výšovice
- Zdětín na Moravě
- Olšany u Prostějova
- Stražisko

1 045,- /m2
189 000,235 000,260 000,548 000,690 000,798 210,2 595 000,-

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

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

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

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

SLEVA!

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

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

VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.

POZEMKY
Prodej st. pozemku na RD v Mostkovicích.
Veškeré ing. sítě. Výměra 693 m2.
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

Prodej zděné třípodlažní haly v PV. V každém
podlaží cca 900m2 výrob., sklad. a administrativ.
prostoru.Výtah.Zast.plocha 1070m2.
Cena:8500000Kč

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

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.

Prostějov-Čechovice
V sobotu 19. 9. a 3. 10 od 9 do 13 hod. – DEN
OTEVŘENÝCHDVEŘÍ!
Prodej nového rodinného domu 4+kk, včetně pozemku, obytná plocha 100 m2 Dveře SAPELI, plovoucí
podlahy, obklady, dlažba, kuchyňská linka – vše v ceně.
Zahrada za domem 70 m2, před domem 40 m2 s parkovacímmístem.
Cena:Kč2.990.000,-

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,-

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

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

Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

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

KOMERCE – prodej – PROSTĚJOVSKO:

POZEMKY – pronájem, prodej – PROSTĚJOVSKO:

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

prodej proSTĚJOVSKO
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
1 640 000,3+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,-

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

ČECHY POD KOSÍŘEM: prodej dvoupodlažního domu se dvěma byty 2+1 cca 12 km od
PV,cca20kmodOL.Vjezddodvoraazahrady,ve
dvoře sklady a dílna. Celkový stav domu je velmi
dobrý; nové rozvody elektro, vody, topení, plynu,
dále plast. okna, dveře atd. Doporučujeme! RSP
389
NOVINKA:1970000Kč

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

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

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

BrodekuPv,okr.Prostějov
Prodej rodinného domu 4+1 s garáží, dílnou, plyn. ÚT.
Ihned k bydlení. Zast. plocha 288 m2, zahrada 517 m2.
Cena:Kč1.890.000,-

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

BYTY–PRODEJ:

2+1,ul.Šárka–DB,55m2,4.patro,bezvýtahu,plast.
okna
SLEVA!Kč890.000,2+1,Martinákovaul.–OV,58m2,6.p.,výtah,lodžie,
plast.okna,porekonstrukci SLEVA!Kč1.195.000,3+1, ul. B. Němcové – OV, 82 m2, 4. p., bez výtahu,
novákuch.linka,lodžie,plast.okna,velkákoupelna–
Kč1.595.000,-+možnogaráž(Kč206.000,-)
3+1,sídl.Svornosti–OV,90m2,1.p.,bezvýtahu,plast.
okna,lodžie,velkákoupelna
!!!SLEVAKč1.600.000,-SLEVA!!!
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.
Kč4.000,-/měsíc+inkaso
1+1,Družstevníul.
Kč6.000,-/měsícvč.inkasa
2+1,Biskupice
Kč2.000,-/měsíc+inkaso
2+1,Šlikovaul.
Kč6.700,-/měsícvč.inkasa
2+1,Wolkerovaul.
Kč4.500,-/měsíc+inkaso
2+1,Vrahovickául.
Kč5.000,-/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,Brněnskául.
Kč7.000,-/měsíc+inkaso

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

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

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+1 - Dolní – os. vlast./panel., 3.p./ze 7, v domě
nový výtah, orientace bytu na jih (strana odvrácená
odsilnice),sbalkonem.Bytvpůvodnímstavu,udržovaný,ihnedvolný.RSP369
NOVINKA:760000Kč
 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, téměř nový byt s plast. okny, velkou koupelnou
s vanou a vest. skříněmi v předsíni. Nízké měsíční
náklady, klidné bydlení v atraktivní lokalitě. RSP
239 Původně1060000Kč,nynídalšísleva
NOVÁCENA:960000Kč
 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
 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 - Kotěrova: os. vlast./cihl., zvýš.přízemí/ze
4, dům bez výtahu, pěkný a udržovaný, prostorný
byt s lodžií a plast. okny, vl.ohřev vody, kotelna v
domě.RSP379
NOVINKA:1800000Kč

PRONÁJEM
1+1 – sídl. E. Beneše: nezařízený byt, s plast. okny,ihnedvolný
Cena:5800Kčvč.ink
1+1 – M. Pujmanové: nově rekonstruovaný
byt (nová kuchyně, koupelna, podlahy…), plast.
okna,lodžie;volnýod1.10.09
NOVINKA:6000Kčvč.ink
1+1 - Žeranovská: cihl. byt tvořící přízemí rodinného domku, po komplet. rekonstrukci, ihned
volný
Cena:6000Kčvč.ink
1+1 -Tylova: prostorný (40 m2), rekonstruovaný
byt s lodžií a plast. okny; klidná lokalita u centra,
volnýod1.10.09
NOVINKA:6900Kčvč.ink
2+1 –Tylova: panel. byt s lodžií, plast. okny a šatnou,volnýihned
Cena: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

www.realspektrum.com
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Basketbalisté BK Prostějov na přípravě v Německu

Orli padli v Giessenu až po prodloužení
STŘEDA 9.9.2009 ZÁPAS 1
LTI Giessen 46ERS - BK Prostějov
95:85 po pr. (81:81, 43:36)
Tým trenéra Petera
Bálinta odjel minulý
týden v úterý do
Německa ladit formu před ligovou sezonou. Hned ve středu, den po příjezdu,
se utkal se silným
protivníkem, s bundesligovým
celkem LTI Giessen 46ERS.
Tento celek patřil v minulé sezoně bundesligy, k tomu horšímu, co soutěž nabízela, ale
hlavně v domácích utkáních si
často vyšlápl i na celky z čela
tabulky. Na přípravné utkání s
naším celkem si cestu do haly

našlo více než tisíc
domácích fanoušků.
Utkání začalo lépe
pro domácí vedené
trenérem Vladimirem Bogojevičem a
velice rychle se ujali
vedení. Orli většinu
času dotahovali a už v první
čtvrtině prohrávali desetibodovým rozdílem. S postupem času se ale jejich obrana zlepšovala a domácímu celku jsme se
začali přibližovat. V samotném
závěru utkání jsme pak měli
vítězství na dosah, když za stavu 79:81 pro prostějovské Orly

se Benas Veikalas postavil na
linii trestných hodů a proměnil
bohužel jen dva ze tří. Tím tak
vyrovnal skóre na 81:81 a po
krátkém rozhovoru trenérů ve
středovém kruhu se rozhodlo o
pětiminutovém prodloužení,
ve kterém dal prostějovský
trenér Peter Bálint prostor mladým hráčům. Po prodloužení
jsme tak prohráli poměrem
85:95, za domácí
se v prodloužení
zaskvěl 9 body
Williams, doplněný pěti body
Lischky.
Body v utkání: Teague 23, Williams 20, Johnson 16, Lischka
13, Werner 7, Tapuskovic 6,
Kohlmaier 6, Freese 4 Veikalas 29, Chán 29, Lawrence 8, Šležas 7, Tóth 4, Prášil 3,
Hyzy 3, Krakovič 2
-pezzdroj www. giessen46ers.de

Do třetice všeho dobrého
ČTVRTEK 10. 9. 2009 ZÁPAS 2
BG Karlsruhe -BK Prostějov 75:87
Body BK Prostějov: Chán 18,
Leško 14, Šležas 14, Hyzy 11,
Dokoupil 10, Veikalas 7, Tóth 6,
Krakovič 4,
Lawrence 3.

BASKETBAL

Po zahajovacím utkání s
bundesligovým Giessenem se ve svém
druhém utkání v přípravě v Německu utkali prostějovští basketbalisté s celkem,
jim i našim divákům
velmi dobře známým
ze dvou úvodních přípravnách utkání z domácího prostředí. Celek trenéra
Vojtka BG Karlsruhe jim byl
hostitelem pro druhý přípravný
zápas. Jak si většina diváků, kteří o týden dříve našli cestu do

prostějovského
Sportcentra
DDM, BK Prostějov sehrál dvě
utkání, ze kterých vyšel vítězně
po výsledcích 91:68 a 68:59.
Druhé z utkání s tímto soupeřem
už však nebylo tak jednoznačné
jako první a prostějovští hráči
museli až do posledních minut
bojovat o výhru.
Hráči měli v nohách ještě prodloužení ze zápasu o
den dříve na palubovce Giessenu a už
nastupovali potřetí v
přípravě proti stejnému soupeři z Karlsruhe. Zpestřením
pro některé hráče,
kteří nastupovali v minulé sezoně
v dresech Orlů, bylo setkání s Jasonem Millerem, pivotem nastupujícím za Prostějov v minulé sezoně Mattoni NBL. Tohoto hráče

Momentka z domácího utkání prostějovských Orlů s německým BG Karlsruhe. Naši hráči zvítězili v přípravě i na německé palubovce 87:75.
si vzal trenér Vojtek na test, v utkání proti prostějovským basketbalistům odehrál 37 minut, ale
podle posledních zpráv z webových stránek karlsruheského basketbalu tento hráč za místní tým
ve druhé nejvyšší německé lize
nastupovat nebude.
V úvodu zápasu byl fakt přede-

šlého vyčerpávajícího zápasu
znát a Orlům utekl začátek utkání. Postupem času se ale obrana zlepšila a nakonec se kolektivním výkonem podařilo výsledek
otočit ve svůj prospěch a připravit svému hostiteli i třetí porážku
v řadě, tentokrát poměrem
87:75.
-pez-

V rozlučce s Německem výhra nad Noerdlingenem
PÁTEK 11.9.2009 ZÁPAS 3
Giants Noerdlingen - BK Prostějov 68:81

Basketbalisté Giessenu slaví výhru na domácí palubovce v minulém ročníku Bundesligy.

Orli v sobotu doma s Nitrou
Po výsledkově úspěšném tažení v Německu ( o zápasech na
jiném místě této strany)se basketbaloví Orli v tomto týdnu
budou připravovat v domácím
prostředí a vrcholem týdne bude utkání proti slovenskému
mistrovi, celku BK SPU Nitra.
Z kádru slovenských mistrů
přišel před sezonou do prostějovského celku rozehrávač Eugene Lawrence, v jeho dresu
nastupuje i bývalý prostějovský
pivot Stanislav Votroubek.
O soupeři:
Basketbal se v Nitře objevil ve
20. letech 20. století na místním
gymnáziu. V roce 1952 byla založená TJ Slávia VŠP Nitra a
tím i vyšší organizační úroveň
mužského basketbalu. V roce
1993 pod vedením trénera PaedDr. Ľubomíra Urbana družstvo postoupilo do 1. celostátní ligy, z které vypadlo v roce 1995.
Snaha o zvýšení úrovně basketbalu a především návrat mezi
slovenskou elitu se začal formovat vstupem nového generálního partnera do klubu v sezóně 2000/2001, firmy K-Cero.
Už v nasledující sezóně se snaha a práce lidí okolo nitranské-

Bez přípravného utkání se museli obejít volejbalistky VK
Prostějov v minulém týdnu.
Plánované utkání s celkem UP
Olomouc se nakonec neuskutečnilo.„ V týdnu s námi nikdo
nechtěl hrát, protože jsou o

Název klubu:
Rok založení:
Úspěchy klubu:
Klubové barvy:

BK SPU Nitra
1952 - TJ Slávia VŠP Nitra
2000 - Kcero SPU Nitra
2005 - Casta SPU Nitra
2 x mistr Slovenska (2005,2009)
1 x 3.místo (2003)
bílá, fialová

ho basketbalu završila postupem do nejvyšší slovenské
soutěže. Tento ročník byl korunovaný i jedním historickým
úspěchem, když se nitranští
basketbalisté probojovali do semifinále Slovenského poháru.
V nasledujících třech letech dosáhlo družstvo vynikající úspěchy. V první sezóně mezi slovenskou basketbalovou elitou
Nitra jako nováček skončila na
výborném třetím místě. Další
ročník taktéž možné zařadit
mezi vydařené, když nitranský
tým postoupil do semifinále, ale
v něm stejně jako v boji o bronz
neuspěl a skončil na konečném
čtvrtém místě. V sezoně
2004/2005 Nitra vedená nezapomenutelným Litevcem Rytisem Vaišvilem získala svůj historicky první mistrovský titul.
Po historickém úspěchu basketbalu v Nitře se generální spon-

víkendu turnaje a naši potenciální soupeři by měli až moc nabitý zápasový program na
úkor tréninku. Na další dva
týdny už přátelská utkání
máme domluvené, uvedl asistent trenéra Lubomír Petráš,

zor K-Cero rozhodl ukončit působení v nitranském mužském
basketbale a novým generálním
partnerem se stala společnost
Casta a.s. Změnil se název klubu, který od sezóny 2005/2006
zněl BK Casta SPU Nitra. Klub
se od této sezóny zúčastňuje
mistrovských zápasů s družstvem mužů. V sezónách
2005/2006 a 2006/2007 obsadilo nitranské družstvo i přes kvalitní kádr shodně páté místo.
Před sezónou 2008/2009 se jim
díky přízni sponzorů podařilo
poskládat kvalitní mužstvo,
které se zlepšovalo od zápasu k
zápasu, co mu zaručilo druhou
příčku po základní části sezóny.
V nesmírně dramatickom playoff si Nitra postupně poradila s
Komárnem, Prievidzou a nakonec ve vynikající finálové sérii i
s Pezinkem a získala tak svůj
druhý mistrovský titul. -pez-

který se prostějovským volejbalistkám věnuje v nepřítomnosti trenéra Čady. „Ve čtvrtek
17. září se doma utkáme s Brnem a přesně o týden později,
ve čtvrtek 24. září opět na
vlastním hřišti s Olomoucí, do-

Body BK Prostějov: Chán 17,
Veikalas 14, Šležas 13, Prášil 9,
Lawrence 9, Hyzy 8, Leško 7,
Tóth 4, Krakovič 1.
Ve svém posledním utkání na
německé půdě se v pátek utkali
Prostějovští Orli s loni ještě
bundesligovým celkem Giants
Noerdlingen, který bude tuto
sezonu brázdit palubovky první
německé basketbalové ligy.

Určitě však tento celek pomýšlí
na návrat mezi německou basketbalovou elitu a před týdnem
to dal jasně najevo budesligovému Ratiopharm Ulm,
pátým celkem loňské bundesligy a prostějovským divákům
dobře známým z basketbalového Prostějov Open, se kterým
sehrál velmi vyrovnané utkání a
až v koncovce podlehl 71:80.

BK PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY
Odehraná utkání:
1. přípravné utkání
Neděle 30.08.2009 18:00
BK Prostějov - BG KARLSRUHE 95:68
2. přípravné utkání
Úterý
01.09.2009 15:00
BK Prostějov - BG KARLSRUHE 68:59
3. přípravné utkání
Pátek
04.09.2009 19:00
Spišská Nová Ves - BK Prostějov 67:79
4. přípravné utkání
Sobota 05.09.2009 16:30
BK Prostějov - SALGOTARJAN 104:54
5. přípravné utkání
Neděle 06.09.2009 10:00
ZGORZELEC - BK Prostějov 69:75
6. přípravné utkání
Středa
09.09.2009 19:00
GIESSEN 46ERS - BK Prostějov 95:85pp
7. přípravné utkání
Čtvrtek 10.09.2009 17:00
BG Karlsruhe - BK Prostějov 75:87
8. přípravné utkání
Pátek
11.09.2009 19:00
NOERDLINGEN - BK Prostějov 68:81
Zbývající utkání:
9. přípravné utkání
Sobota 19.09.2009 16:30
BK Prostějov - BK SPU NITRA
10. přípravné utkání
Úterý
22.09.2009 17:30
BK Prostějov - BASKETBAL PEZINOK
11. přípravné utkání
Pátek
25.09.2009 17:00
ANWIL WLOCLAWEK - BK Prostějov
12. přípravné utkání
Sobota 26.09.2009 17:00
BG BASKET POZNAN - BK Prostějov
13. přípravné utkání
Neděle 27.09.2009 17:00
STAROGARD GDANSK - BK Prostějov
u červeně označených není ještě známý denní rozpis turnaje

Prostějovští orli na
rozdíl od dvou předchozích
zápasů
vstoupili do utkání o
poznání lépe, když
se mohli opřít o kvalitní a kolektivní
obranu. Výkon soupeře by se dal označit jako velmi kvalitní, přesto se našim
hráčům podařilo výsledek si
pohlídat a ve své derniéře v Ně-

mecku si připsat vítězství třináctibodovým rozdílem 81:68.
Výsledkově se zápasový výlet do země
západního souseda
vydařil a tak Orli odjíždějí domů s tím, že
nepoznali po čtyřiceti minutách normální
hrací doby porážku v
ani jednom ze tří odehraných
utkání.
-pez

Try-out Kresty podpisem neskončil
V polovině července se prostějovské vedení rozhodlo pozvat na jednoměsíční try-out
32letého hráče Ivo Krestu,
během kterého se mělo
ukázat, zda tento hráč dostane
nabídku na jednoroční smlouvu v našem celku či nikoliv.
Většině místních basketbalových fanoušků tento hráč nebyl příliš známý, protože drtivou většinu své hráčské kariéry strávil v zahraničí. Na Hanou tak přichází se zkušenostmi z americké NCAA či německé nebo francouzské ligyPřihlíželo se i k novému pravidlu jednoho českého hráče

na hřišti, které by pro letošní
ročník mělo platit. Nakonec se
měsíční zkouška trochu protáhla, ale minulý týden se vedení prostějovských Orlů po
vzájemné dohodě s Ivem
Krestou rozhodlo ukončit
spolupráci s tímto podkošovým hráčem. Přes veškerou
snahu obou stran by se totiž
nepodařilo najít pro tohoto
hráče adekvátní prostor na hřišti, se kterým by byl spokojený trenér a samozřejmě i sám
hráč. Nezbývá než poděkovat
a popřát mu hodně štěstí jak v
hráčské kariéře, tak i v soukromém životě.
-pez-

Ivo kresta v přípravném zápase proti Karlsruhe v dresu Orlů.

Ve čtvrtek příprava doma proti Brňankám

plnil výčet přípravných zápasů
pro následující období Petráš.
Začátky obou utkání budou

pravděpodobně v 16.00 hodin,
protože v tento čas mají jeho
svěřenkyně vyhrazenou halu

pro tréninkové jednotky. Stanovený čas pro tato následující
utkání sledujte na webových

stránkách volejbalového klubu www.vkprostejov.cz.
-pez-
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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

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

Nabízíme:
RD – PRODEJ
Rodinný dům 3+1 Plumlov,
Dvoupodlažní, částečně podsklepený, prosklená
veranda s výhledem na rybník a přístupem na zahradu
423 m2. Voda obecní, el.220/380 V, ÚT na tuhá
paliva + el.kotel, plyn u domu. Ihned k nastěhování.
Cena: 1.395.000 Kč
Rodinný dům 5+1 Kobylničky,
O dvou bytových jednotkách 3+1 a 2+1 po většinové
rekonstrukci, plastová okna, kotel, plovoucí podlahy,
vnitřní omítky, 2 nové kuch.linky. K domu přilehlý
dvorek s kůlnou navazuje na pozemek zahrady.
Celková výměra pozemků 683 m2.
Cena: 1.650.000 Kč
Rodinný dům 6+kk Klenovice,
samostatně stojící novostavba s garáží, terasou
v klidné části obce, plyn ÚT + teplovzdušné vytápění
z krbu do všech místností zast.pl 132 m2, zahrada 595
Bližší informace v RK
m2.
Rodinný dům 7+1 Držovice,
levá část novostavby dvojdomku s garáží
s nadstandardním soc.zařízením, vytápění
kombinované, centrální vysavač, bazém, vl.studna a
vinný sklep. Zastavěná plocha 150 m2, zahrada 418
Bližší informace v RK
m2.
Rodinný dům 3+1 a 1+1 Hodějice,
rozsáhlá nemovitost 2 km od Slavkova u Brna.
Obytná část 3+1, 1+1, vjezd do dvora uzavřen
hospodářskými stavbami, rozsáhlá zahrada se
samostatným vjezdem / možné další stavební místo,
veškeré inženýrské sítě, nutná modernizace. Pozemek
Cena: 3.200.000 Kč
2380 m2.
Restaurace Vyškov,
se zahradním posezením a luxusním bytem 2+1
s privátním bazénem, kapacita 35 míst uvnitř,
v zahradě 80 + výčep, udírna, gril. Prodej včetně
vnitřního vybavení restaurace a bytu. Velmi dobrý
stav.
Cena: 5.000.000 Kč

NÁJEMNÍ 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

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

NOvINKa!

Pozemek Vřesovice Tel.: 777 231 606
Prodej pozemku 1000 m2, obdélníkový
tvar, rovina. Veškeré sítě na hranici pozemku.
Cena : 430 Kč/m2

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

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

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

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

Nájemní dům s komerčními prostory Prostějov,
v centrum města s dvorním traktem, v 1.NP
komerční prostory s nákladním výtahem do 1.PP
387m2, obchod s výlohou 50m2 vše v pronájmu. Ve
2.NP 5 bytů o výměrách 35 m2, 39 m2, 110 m2, 75 m2
a 66 m2. Ve 3.NP možno adaptovat půdní prostory.
V případě zájmu o další informace (nájemní sml.,
výnos, vnitřní dispozice atd.) 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

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
OV 3+1 PV - Vrahovická, 91 m2, 2.p.,
cihla, po kompletní rekonstrukci.
Cena: 1.795.000 Kč
OV 1+1, PV - Tovačovského, 36 m2,
2.p., cihla, po rek. Cena: 1.000.000 Kč
Prodej OV 2+1, PV-Sídl.Svobody, 56
m2, balkon, 5p.
Cena 1.090.000 Kč
Prodej bytu 1+1, PV-Pujmanova
Cena 820.000 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

Byt 4+kk Prostějov, Moravská,
v osobním vl., 97 m2 ve 3.NP cihlového domu, po
celkové vkusné rekonstrukci, nová kuch.linka na
míru, koupelna se sprchovým masážním koutem,
italská dlažba, prostorná lodžie. K bytu možno
dokoupit garáž v 1.PP. Výrazná sleva, spěchá, rodinné
důvody.
Cena: 2.000.000 Kč
Byt 3+1 Prostějov, Ant.Slavíčka,
2
DB., 76 m v 5.NP panelového domu, zděné jádro,
nová kuchyňská linka, plovoucí podlahy, plastová
okna, nový výtah, zateplení, bez nutnosti jakékoliv
rekonstrukce.
Cena: 1.500.000 Kč
Byt 3+1 Prostějov, J.Zrzavého,
2
DB, 75 m v 6.NP panelového domu, plastová okna,
nové podlahy, nová koupelna se sanitou, zděné jádro,
vestavěné skříně, internet Wifi, kabelová televize,
lodžie, nový výtah, zateplení, velký sklep 9m2,
možnost pronájmu či dokoupení garáže do 200 m od
domu, prodej možný s vybavením.
Cena: 1.490.000 Kč
Byt 3+1 Vrchoslavice,
OV, 82 m2 v 1.NP cihlového domu, k bytu náleží
garáž 24 m2 a podíly na pozemcích v okolí domu
215 m2. Parkování před domem, klidná část obce.
.
Cena: 900.000 Kč
Byt 3+1 Plumlov,
64 m2 v 1.NP v klidné lokalitě s krásným výhledem,
plastová okna, garáž, parkování. Nízké náklady na
bydlení.
Cena: 1.400.000 Kč
Byt 1+1 Prostějov, V.Outraty,
2
Cena: 750.000 Kč
DB v 1.NP 32 m

BYTY – PRONÁJEM
Byt 1+1 Prostějov, sídl.Svobody,
OV, 37 m2, v 6. NP panelového domu s výtahem.
nezařízený, v původním stavu, ihned k nastěhování. .
Cena: 6000,-Kč vč.ink.

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

St. pozemek PV - Vrahovice Tel.: 777 851 606
600 m2, rovina. Sítě ve stádiu územního řízení,
do tří měsíců možnost výstavby. Odborný odhad ceny za sítě 180 tis, v ceně jsou i přípojky k
RD a příjezdová cesta. Cena : 1.080,- Kč/m2

Byt 2+1 Vodní, PV
Tel.: 777 231 606
Družstevní cihlový byt, 60 m2, v centru města,
původní udržovaný stav. Francouzské okno na
jih do zahrady. Nová cena : 1.190.000,- Kč

CHATA – PRODEJ
Chata Alojzov,
Zděná, podsklepená, v klidné rekreační oblasti
v blízkosti lesa na rovinném pozemku 369 m2, vlastní
studna, el.220/,380. Nová cena: 840.000 Kč

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 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.
BYTY PRODEJ:

2+1 db/p, Dolní, PV
2+1, ov/c, Spitznerova, PV
3+1 ov/c, Waitova, PV
3+1 Zrzavého, PV

948.000,- Kč
1.050.000,- Kč
1.400.000,- 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 4+1 Otaslavice
prodej dvoupodlažního rodinného domu
s bytovou jednotkou 4+1 (160m2) po
částečné rekonstrukci, topení lokální na
plyn, obecní inženýrské sítě, menší dvůr,
ihned k bydlení, část kupní ceny možno
uhradit ve splátkách. bližší informace v
RK.SLEVA – Nová cena: 890.000,-Kč

RD 2+1 – Čelčice
krajní řadový menší RD s bytovou jednotkou 2+1 ve středu obce s možností
rozšíření do podkroví. Vjezd do domu a
na pozemek, malý dvorní trakt. Obecní
IS, nutná celková rekonstrukce domu.
SLEVA – Nová cena: 240.000,-Kč
Byt 2+1 ul.Dolní, Prostějov
byt (50m2) v osobním vlastnictví, panel,
2 patro, nový výtah, balkon, udržovaný,
dobrá poloha, volný po dohodě.
SLEVA – Nová cena: 950.000,-Kč
Skladová hala – Plumlov
pronájem nezateplené skladovací haly v
Plumlově, celková plocha 3200 m2, možný příjezd pro kamiony, možnost sociálního zázemí. pronájem dohodou v RK
Pozemek 1374m2 - PV – Vrahovice
stavební pozemek Prostějov, Vrahovice,
IS na hranici pozemku, příjezd na pozemek po místní komunikace, velmi klidná lokalita a zajímavé místo, bližší info
v RK.
Cena dohodou v RK

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

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

Rodinné domy:
Prostějov - prodej řad. koncov. jednopodlaž. domu, ul.
Tovačovského,2+1smožností
rozšířenídopodkroví.Počásteč.
rekonstr.amodernizaci,novákoupelna,veškerérozvody,podlahy.Vytápěníjelokálnínazemníplyn,veškeréIS.Zadomemsenacházíterasaamalázahrádka.
sleva!1.800.000Kč
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



   
    
  

Byty prodej Prostějov:
2+1 Čelechovice na Hané, okr. Prostějov, družstevní, 1.patro, cihla, 53 m2, nová kuch. linka,
plastová okna, samostatné plynové topení a ohřev
vody, sklep, k bytu přináleží garáž a zahrádka, možnost okamžitého převodu do osobního vlastnictví.
Cena: 950.000,-Kč
2+1 E. Beneše, družstevní, panel, 3. patro, 62 m2,
plastová okna, byt po celkové rekonstrukci (nové
soc. zázemí, kuch. linka, elektřina, podlahy), dům
před revitalizací.
Cena: 1.200.000,-Kč
2+1 B. Šmerala, družstevní, panel, 7.patro, 62 m2,
dům po kompletní revitalizaci (včetně výtahu), loggie, pěkný udržovaný byt, krásné místo u městského parku a rybníku.
Cena: 1.250.000,-Kč
3+1 Mozartova, družstevní, panel, 74 m2, 5.patro,
výtah, loggie, komora, dům i byt po celkové rekonstrukci (kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči,
zděné jádro s vanou a pračkou, plovoucí podlahy
a dlažby, nové dveře), velmi žádaná lokalita díky
poloze domu.
Cena: 1.480.000,-Kč
2+kk Hybešova, družstvo, panel, 37m2, 4.patro
ze 4, výtah, loggie, orientace na jih, dům po revitalizaci, nízké měsíční náklady, klidné místo, ihned
volný.
Cena: 890.000,-Kč
Byty pronájem Prostějov:
4+1 Kotkova, podkrovní, 100 m2, 2.patro, cihlový dům, vana + sprchový kout, vlastní topení,
komora, ihned volný.
Cena: 10.000,-Kč+inkaso (cca 3.000,-Kč)
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

www.kk-reality.com

   

  
 

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.
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
St.

poz.

POZEMKY
Prostějovičky 1000m2

590.000Kč
T:723 335 940
St. Poz. Služín 473m2 a 866m2 360Kč/m2
T:732 285 189
St. Poz. Určice 1400m2 sítě v dosahu Cena 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

  

www.realitypolzer.cz

           

    


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:
Po - Čt: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 Pá: 9.00 - 12.00

POZEMKY
St.pozemekSlatinice-Lípy,vel.1010m2,důmsč.p.astodola
ve špatném technickém stavu, veškeré ing.sítě. 1 050 000,- Kč
St. pozemek Držovice, vel. 3389 m2, plyn na poz., ostat.
IS v dosahu.
900,- Kč/m2
KOMERČNí NEMOViTOSTi
Prodej/ pronájem Školní - třípodlažní komerční nemoviOstatní:
tost umístěná v obchodní zóně centra města, 1.NP obchod,
Prostějov pronájem nebytových prostor v severní okrajové části města, přízemní zděný ob2.NPkanceláře, 3.NP- byt či kanceláře
info v RK
jekt - 200m2, vjezd, topení plynové, el. 220/380V
Objekt přízemního rodinného domu 4+1 Drozdovice, zast.
(příkon 63A), voda, odstavná plocha před budopl. 285 m2, poz. 1428 m2, plyn, kanalizace, voda vl. i obecní.
vou cca 30m2, volné od 1.10. 09, vhodné jako
Lokalitablízkocentraurybníka.Vhodnénarestauracisvenkovvýrobní prostory nebo sklad.
nímposezením,penzion,sídlofirmyatd.
3600000,-Kč
Cena: 8.500,-Kč/měsíc + energie
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
Prodej RD 4+1, Bedihošť, s vjezdem a zahradou, plocha pozemku
1036m2
Cena:1.100.000,-Kč
Byt2+1,OV,55m2,cihla,PV–Dr.HorákaCena:1.030.000,-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
Byt 3+1, OV, 72 m2, cihla, PV– J. B. Pecky Cena: 1.640.000,- Kč
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

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 E.Beneše, po rek., zařízen
7.500 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
1.570tis Kč
2.200tis Kč
1.650tis Kč

1+1 OV, PV Okružní
2+1 OV, PV Palackého, cihla
3+1 OV, PV 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,
2.090tis Kč
Pronájem prodejny PV - 45m2.
6000,- Kč/měs + energie
Pozemek PV – Krasice, 500m2, IS na pozemku,
připraven k výstavbě,
650tis Kč

www.cmreality.cz

 

    
    

    
   
   
  
  
     

  
    
       

         
       
     

 
 


 
 


 


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

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

 


 
 
 


  
 
  
  

   

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

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

DOMY - prodej
Želeč
řadový, 560m2, 1.450.000,- Kč
Lešany
řadový, 560m2, 1.494.000,- Kč
Konice samostatný, 645m2, 790.000,- Kč
Smržice
řadový, 170m2, 1.680.000,- Kč

POZEMKY – prodej

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

ivaň
Stražisko

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

BYTY – prodej
PV – Šárka
PV – Moravská
PV – Tylova
PV – Hybešova
PV – Šárka

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

55m2,
75m2,
76m2,
42m2,
32m2,

1.190.000,- Kč
1.490.000,- Kč
1.650.000,- Kč
895.000,- Kč
689.000,- Kč

BYTY – pronájem
PV – Olomoucká 2+1, 57m2, 7.500,- Kč/měs.
PV - Fügnerova 2+1, 52m2, 7.000,- Kč/měs.
PV - Blahoslavova 3+1, 92m2, 9.500,- Kč/měs.

POPTÁVKY
Hledáme pozemky k výstavbě RD
ve Vrahovicích
Hledáme pro naše klienty rodinné domy
a byty v Prostějově a okolí.
Hledáme pronájmy za rozumnou cenu
v Prostějově a okolí

Kompletní nabídku více než
200 realit naleznete na našich
web stránkách

www.pvireality.cz

14. září 2009
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Hledám pronájem bytu 1 + 1, 2 + 1 Prostějov. Spěchá ! 777 851 606

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

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

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

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Jablka 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

Půjčky, úvěry, hypotéky. Bank. i nebank. Bez poplatků. Tel. č.: 604 463
460, 776 107 690.

Koupím chatu v okrese Prostějov
Seriózní jednání. Platím hotově. 775
125 779.
Koupím nájemní dům, i s nájemníky.
774 851 606.
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 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.

Prodám chatu po rekonstrukci, el.,
studna, pozemek cca 600 m2. Cena
530.000 Kč. Tel. 724 337 984.
Prodám 2 + 1 OV, panel. Bez RK. Tel.:
775 733 990.

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

Prodej řadového RD 4+1 v
Domamyslicích. Nutná rekonstrukce.
Celková výměra 213m2. IS na pozemku. Cena 1 450 000,- Kč. Tel: 603
598 193.

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.

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

Prodám byt 3 + 1 v klidné části PV, nízké náklady. Po úpravách. Cena
1.600.000 Kč. RK nevolat! Tel.: 736
732 287.
Pronajmu byt 2 + 1 Martinákova ul.,
PV- Cena 7.500 Kč vč. ink. Nekuřák,
bez zvířete. Tel.: 775 29 12 67.
Pronajmu byt 3 + 1 v Kostelci na
Hané. Cena vč. ink. 8.050 Kč. Tel.:
606 643 345 volat po 16.00 hod.

Pronajmu zahradní domek, celoročně,
mezi Plumlovem a Ohrozimí, 724711
106.
Pronajmu 2 + 1 ul. Okružní, OV, plast.
okna, balkon, plov. podlahy, nová
kuch. linka, částečně vybaven. Cena
7.500 Kč. Tel.: 606 551 995, 602 534
295.

Pronajmu pěkný byt 2 + 1 v PV. Tel.:
608 78 08 55.
Pronájem místnosti k podnikání.
Využití jako kancelář, poradna, kosmetika, kadeřnictví, pedikúra. Tel.:
608 222 117, 777 801 614.
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! Při rychlém jednání, sleva možná.
Prodám cihl. byt v OV 2 + 1 (54 m2) v
pův. stavu, Dr. Horáka, v PV. Cena
990.000 Kč. Tel.: 776 581 096.
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.

Prodám pěkný RD 3+1 asi 6km od PV.
1680000Kč. Tel.: 776 161 600
Hledám dům na vesnici. Možná platba
v hotovosti. Tel.: 774 414 525.

oznámení
Chorvatsko SEGET VRANJICA.
Apartmány v soukromí od 10ti metrů od
moře, klidná lokalita bez magistrály, klimatizace, terasa s výhledem na moře,
parkování/garáž, TV + sat.
Info: www.vranjica.eu
Sudová, lahvová vína, sekty, burčák, bagety aj. Stálé akce! Vinotéka, Kostelecká
10, PV.
www.vinotekauzbynka.webnode.cz

koupím
Starý nábytek, obrazy, lustry, koberce,
hodiny, kamna, rádia, zbraně, staré
hračky, porcelán, sklo, šperky, vyznamenání, mince, bankovky, pohlednice
a další. Tel.: 605 138 473.
Výkonnou svářečku do dílny. T.: 777
632 583.
Koupím starý nábytek i z chrom. trubek do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále. Tel.:
721 681 894.

Koupím mayovky a verneovky, vydané cca do roku 1950. Tel.: 608 420
808.
Prodej RD Plumov 3 + 1 po rekonstr.
se zahrádkou. Cena 1.850 tis. Tel 777
18 18 16.

různé
Pronajmu chalupu „ U JAVOŘÍČKA“ tel.: 605 355 853.
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.

Prodej chaty s pozemkem 423 m2 na
Běleckém Mlýně, cena 150 tis. Tel.
777 181 816.
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 2 + 1 v PV. Ne RK. Tel.: 608
021 957 po 16.00 hod.
Pronajmu 3 + 1 v RD v PV. Možnost
garáže. Ne RK. Tel.: 608 021 957 po
16.00 hod.

Prodám RD v Bílovicích na Hané na
ploše 1.500 m2, vzrostlá zahrada, bazén, 9 + 1. Tel.: 777 64 06 18.

Prodám pěkný DB 1 + 1 E.Beneše, 1.
patro/3, měřiče tepla, plast. okna, lodžie, zateplený, v ceně kuch. linka +
sporák, vestavné skříně. Tel.: 775 905
191.

Vyměním městský byt v centru PV,
100m2 za menší. Tel.: 607 763 692.

Koupím harmoniku. Tel.: 777 181
108.

Pronajmu standardní garsonku na
Svatoplukově ul. v PV. Pronajmu byt 1
+ 1 ul. Česká – pro náročné. Tel.: 777
64 06 18.

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.

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

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

Prodám 2 + 1 na Dolní ul., 58m2, po
rekonstrukci. Tel.: 733 682 598.
Přemyslovice, okr. PV. RD 3 + 1 s
mož. rozšíření, zast. pl.141m2, zahr.
66m2, garáž, hos. přístavky, ele., kanalizace, vl.studna, po část. rekonst.,
tel.608-601-719 Cena: 295.000 Kč.

Prodám byt 2 + 1, 53 m2, pěkný, po rekonstrukci, 1. patro, plastová okna,
plovoucí podlahy, dlažba atd. ul.
Šárka. Cena dohodou. Volat po 17.00
hod. Tel.: 721 446 299.
Chcete prodat byt nebo dům? Tel.: 605
592 979.

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

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

SLEVY
MODELŮ 2009
SUPERIOR
APACHE
STRATOS

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

ZÁJEMCI

Přijímáme objednávky na růže keřové, pnoucí, polianty á 30 Kč. Odběr
říjen. Tel.: 721 292 619, 607 971 192.
Prodám břízu do krbu, buk, dub,
1.100 Kč/m3. Tel.: 605 471 525.
Zahradnictví Držovice nabízí prodej: krouhaného a hlávkového zelí,
brambory na uskladnění ručně vybírané, cibuli, česnek a jiné vlastní produkty: PD: po – pá: 7.00 – 17.00, so:
7.00 – 12.00 hod. Tel.: 737 68 14 04 kont. os. pí. Krčmářová.
Prodám kompletní vybavení prodejny second hand textilu + cca
3.000 ks oděvů ZDARMA !!!
Ramínka, štendry, policové skříně,
reklamní poutače apod. Vhodné i
pro jiné účely (stánkaři, trhovci
apod.). Velmi levně – cena dohodou. Tel. 724 670 535.

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.
RYCHLÁ PŮJČKA
Bez poplatků a ručitele
10 až 100.000 Kč
Když ne u nás, tak nikde.
Přijmu spolupracovníky.
Tel.: 774 736 254.

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

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 všechny bez poplatků. Vyřízení za pár hodin. Tel.:
733 321 344.
Rychlé
nebankovní
půjčky.
Nezkoumáme Vaši minulost. Žádné
poplatky. Tel.: 775 562 356.
Půjčky, hypotéky, 731 074 995.

BMW 650GS 800ccm, r.v.08, 179t

Želeč, okr. PV. RD 5+1 s mož. rozšíření, celk. pl.1189m2, obyt. pl.160m2,
po celkové rekonstrukci, dvojgaráž,
průjezd, nedaleko sjezd a nájezd dálnice. Ihned k bydlení, vhodné i podnikání. Tel.: 608 601 719 cena: 1.450.000
Kč.

PRODÁM
– SEKAČKU NA TRÁVU
– TRAKTOR zn. TwinCut – 14HP,
ŠÍŘKA POSEKU 102 cm.
SPOLEHLIVÝ, MÁLO VYUŽÍVANÝ.
CENA DOHODOU.
Tel.: 603 579 819.

Potřebujete půjčit? Tel.: 605 592 979.

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.

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

Prodám RD 4 + 1, ul. Slovenská, PV.
Cena 2.900.000 Kč. Tel.: 777 780 797.

Pronajmu 3-pokojový byt, cihlový, po
rekonstrukci, ve středu města. Tel.:
603 19 66 27. Volný od října.

Dlouhodobý pronájem 3+1. Levně.
Tel.: 608 839 131.

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

Prodám byt 3 + 1 v Kostelci na Hané –
výměra 80 m2 – po kompletní rekonstrukci (podlahy, zděné jádro, italské
obklady, rohová vana, WC – geberit,
el., rohová kuch. linka na míru s vestavnými spotřebiči, cena 1.490.000
Kč. Tel.: 725 765 712.

Pronajmu dlouhodobě byt 1 + 1 od
1.10.2009 na ul.Tylova, částečně zařízený nebo nezařízený. Telefon 732
566 862.

Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2 +
1 v Prostějově. Tel.: 739 322 895.

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

Pronajmu byt 1 + 1, 602 745 131.

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.
PŮJČÍME 100 000 Kč všem s příjmem nad 8 000 Kč. Tel: 605 254 131.

Yamaha XT660R 25kw, r.v.05, 85t

Honda CBR1000RR, r.v.04, 125t

Novinka na trhu – úvěrové šeky s
úrokem od 8% pro důchodce, ženy
na MD i nezaměstnané. T.: 604 800
212.
Hypotéky od 300.000 do
40.000.000 na bydlení i ručení
družstevním bytem. Tel.: 774 664
892.

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

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

Dokončení
řádkové inzerce
na straně 21.
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práci
nabízí

práci
nabízí

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

Zavedený salon na Plumlovské ul.
FREE STYLE, přijme šikovnou kadeřnici, nehtařku a masérku. Výhodný nájem. Info na tel.: 774 834 789.

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

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

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
www.pracovatdoma.cz
přes internet a telefon
Pronajmu pracovní místo na kosmetiku, pedikúru, kadeřnictví. Informace
na tel.: 731 11 52 50.
Hledáme nové kolegy do Wellness
centra v Prostějově. Nadstandardní
výdělky, pružná pracovní doba.
Kompletně zaškolíme. Volejte ihned.
Spěchá. Tel.: 724 30 60 29.
HLEDÁME DJ NA HUDBU 80 – 90
let. Tel.: 777 571 219, pátek a sobota.
Práce, přivýdělek pro zahraniční společnost. Tel.: 777 838 910.
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.
Přijmeme 3 – 5 lidí na HPP nebo
VPP. Tel.: 774 664 892.
Centrum zdraví uplatní na pozici
konsultant ve výživě, konsultant v
kosmetice a supervizor. Podmínka:
mít rád lidi a obor. Tel. 723 306 068.
Přijmeme řidiče Taxi. Informace na
tel.: 777 140 499 nebo www.me-taxi.cz
Kdo doučí a procvičí AJ se žákem 4
tř. ZŠ v Prostějově? Tel. 724 670
535.
Hledám učitele-ku se speciální pedagogikou (matematika-diskalkulie) pro asistenci syna ve vyučování
na ZŠ v Prostějově. Dopolední hodiny - 2 x týdně i více. Tel. 724 670
535.
Hledáme vhodného uchazeče
na pozici Pracovník oddělení
jakosti
Požadavky: SŠ s maturitou –
-zaměření na technologii potravin
Praxe v oboru výhodou
Požadujeme: Pečlivost, flexibilitu,
komunikativnost
Nabízíme: Zajímavé platové
ohodnocení, práci v moderním
závodě, perspektivu.
Životopisy zasílejte na adresu firmy:
PROFROST a.s.,
J.B.Pecky 4446/15,
796 01 Prostějov
nebo e-mailem:
sekretariat@profrost,.cz
Výkupna ovoce, místní nádr., hledá
brigádníka-ci na občasnou výpomoc.
Tel.: 582 331 970.
STUDIO 365 hledá nové tváře pro
modeling. T.: 571 620 763, 10-14 h.
www.studio365.eu

Hledáme 5 lidí na HPČ, VPČ, prof.
růst, 10 – 60 tis. měs. Tel.: 732 746
873.
Vydělávejte 200 EUR denně. Podm.
PC +internet. Info telefonicky: 603
845 583.
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
Uzeniny Zajíček s.r.o., přijme do HPP
dělníka-ci do uzenářské výroby. Praxe v oboru vítána. Požadujeme: spolehlivost, pracovitost, flexibilitu, ŘP
sk. B, výhodou. Nabízíme dobré platové podmínky, jednosměnný provoz. Volejte 8.00 – 20.00 hod. 777
181 108 Vacková.
Broker Consulting a.s. Nezávislý finanční konzultant hledá vhodné spolupracovníky na pozici asistent/ka,
konzultant/ka do obchodního oddělení. Požadujeme: SS nebo VŠ vzdělání, spolehlivost, flexibilitu, samostatnost, analytické myšlení, komunikativnost, příjemný vzhled a vystupování, obchodní zkušenosti vítány. Nabízíme: zázemí stabilní a dynamicky
se rozvíjející společnosti, jasná pravidla kariéry, pravidelné vzdělávání,
příspěvky na auto a mob, notebook,
atraktivní ohodnocení. Své životopisy zasílejte na:
roman.sevcik@bcas.cz nebo
volejte 777 88 26 44.
Práce doma i v kanceláři. Tel.: 603
448 594.

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

služby
Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820 358. Zakázková výroba nábytku (i všechny
stol. práce vč. oprav).
Zednictví Vančura nabízí svoje služby. Např. novostavby, zateplování,
úpravy RD, bytů, fasád, komínů,
mokrého zdiva chemickou cestou a
další zednické práce i mimo okr. PV.
Tel.: 774 627 358.
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

služby
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vzpomínáme

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

Čas mírní bolest,
ale nedá zapomenout.

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

Děkuji za projevení soustrasti
a květinové dary všem přátelům
a známým, kteří se přišli
rozloučit s mým
manželem, panem
Františkem VYMAZALEM
z Držovic.
Manželka Anna s rodinou.

Dne 15. září 2009 vzpomeneme
10. výročí úmrtí
pana Drahoslava
PŘECECHTĚLA
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, dcera a syn
s rodinami.

Dne 20. září 2009
si připomeneme
30. výročí úmrtí
pana
Stanislava BARCUCHA.
Vzpomíná syn Josef s rodinou..

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

V životě jsou chvíle, se kterými
se člověk nikdy nesmíří.

Doučování AJ pro začátečníky a
mírně pokročilé. Levně! Tel.: 776
850 799.

Dne 16.9.2009 vzpomeneme
1. výročí úmrtí
pana Vincence HÓNA
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

Dne 11.9.2009 uplynul
1. smutný rok od úmrtí
naší milované dcery,
maminky, manželky,
paní Miroslavy SMRŽOVÉ
z Prostějova,.
S láskou vzpomínají maminka,
dcery, manžel.

www.hubnete.biz se zarukou
Provádím zednické práce, obklady,
dlažby, rekonstrukce koupelen, montáž sádrokartonů. Tel.: 603 498 695.
Úklid domácností, mytí oken, žehlení. Tel.: 775 06 15 10.
Provádíme veškeré tesařské, klempířské a pokrývačské práce, montáž
střešních oken, kompletní realizace
střech. Tel.: 608 746 000.
Odvoz fekálií.
Tel.: 774 368 343.
Nebaví Vás žehlení?
Mám pro Vás řešení.
Vyžehlím za Vás.
Prádlo si odvezu a vyžehlené
dovezu.
Tel.: 774 868 522.
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC
Stěhování – vyklízení Pokorný, 13
let praxe. Volejte zdarma 800 100
181.
Radek Kuchař, Určická 37, PV.
Nově: lymfatická masáž, maková
masáž – peeling, dále pak masáž
lávovými kameny, medová, sportovní, klasická. www.prima-masaz.cz, tel.: 732 619 661, 736 633
791.
Dokončovací stavební práce, zazdívání futer, dveří aj. Tel.: 604 681
639.
Provádíme veškeré zednické
práce, rekonstrukce bytových jader,
obklady, dlažby včetně zámkových.
Dále nabízíme pokládku plovoucích podlah a po dohodě i jiné práce.
Kvalita a rozumná cena. Tel.: 604
524 666, p. Rosička Jiří.
Prostějovská stavební společnost
PROSTAS s.r.o. nabízí volnou kapacitu železářských prací – dodávku, montáž, vázání armatur. Kontakt tel.: 603 230 569, 602 750 897.
Hubněte zdravě. Tel.: 739 107
441.
Provádíme veškeré zednické práce,
zateplení fasád, tekonstrukce, bytová jádra atd. Tel.: 776 188 442.
Pokládka zámkové dlažby, stavby
plotů, zídek, face block, zateplování, fasády, delmolice a jiné st.
práce. Kvalitně, za rozumné ceny.
Tel.: 723 522 369.

PROSTĚJOVSKÝ
Ve è e r n í k ,

Co vděkem za lásku Vaši
Vám můžeme dát
– hrst krásných květů
a tiše vzpomínat.

Chtěla bych Ti toho ještě
tolik povědět,
do Tvých očí chtěla bych
se znovu zahledět.
Držet Tvé ruce aspoň chvilinku,
moc mi chybíš, tatínku.

Olomoucká
10,
Prostìjov
tel.:

Dne 12. září uplynulo 3. smutné
výročí, kdy nás navždy
opustil náš tatínek
pan Antonín ROJKA.

582 333 433

Dne 18. září 2009 uplyne 10 let,
kdy od nás odešel náš drahý
tatínek a dědeček,
pan Karel JAVORNÍK.
Všem, kteří mu věnují tichou
vzpomínku, děkuje
dcera Jarmila a vnuk Michal.

email:
vecernik@pv.cz

seznámení
Vdova 56/160 zajištěná, hledá
hodného a milého přítele do 60. roků.
Jen upřímně. Tel.: 775 403 557. „Samota tíží“.

zvířata
Daruji poloperského kocourka, 2.
měs. starý. Tel: 582 331 371, 608 752
315.
Prodám štěňátka jorkšíra. Tel.: 604
783 540.

Dne 16. září 2009 uplyne
20 let od úmrtí naší milované
manželky, maminky a babičky
paní Milady VINCENCOVÉ.
Vzpomíná manžel, syn
a dcera s rodinami.

a 22. listopadu vzpomeneme
2. výročí, kdy nás opustila
naše maminka paní
Zdeňka ROJKOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkují
děti s rodinami.

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

STAROŽITNOSTI

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

SPOLEČENSKÝ

DŮM
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Fotbalové soutěže prostějovského okresu a Olomouckého kraje: Určice po Přerovu deklasovaly v derby Kralice a Plumlov se doma v posledních zápasech rozstřílel

UPOZORNĚNÍ KLUBŮM OFS PROSTĚJOV
1. Upozorňuje kluby, které nezaplatily vklady do soutěže, že jsou
povinni takto učinit do 21.9.2009
jinak se vystavují riziku pokuty.
Jedná se o tyto oddíly:
Brodek u K, Bedihošť, Brek u PV,
Drahany, Držovice, Klenovice,
Kralice, Němčice
n/H, Nezamyslice, Protivanově, Smržice, Tištín, Vitčice, FKM Konice.

2. Upozorňuje oddíly, kteří nenahlásily oddílové rozhodčí nechť
tak učiní do 30.9.2009. Jinak se vystavují riziku pokuty.
Jedná se o tyto oddíly:
Biskupce, Doloplazy, Držovice,
Klenovice, Kralice, Mostkovice,
Olšany, Otinoves, Pavlovice,
Plumlov, Tvorovice, 1.SK PV,
Kostelec, Rozstání, Zdětín, Draha-

ny, Krumsín, Přemyslovice, Haná
PV.
3. Upozorňuje oddíly Vitčic a
Pavlovic na nezaplacení pokut za
ročník 2008/2009. V případě neuhrazení pokut navrhuje VV OFS
PV vyloučení ze soutěže. Termín
úhrady 14.9.2009.
Ing. Vladimír Trunda
Předseda OFS Prostějov

Derby Konicka ovládly Přemyslovice
Okresní derby mezi domácími
Přemyslovicemi, které prozatím
získaly 5 bodů a náleží jim 10.pozice, proti hostům ze Hvozdu,
který okupuje druhou příčku tabulky se ziskem 10 bodů, začalo
ve svižném tempu a to především
díky hostujícímu mužstvu, které
se ujalo od začátku iniciativy. Už
v 5. minutě musel střídat domácí
hráč , nahradil jej Grulich Radek.
Převahu hostí potvrdil po akci ze
středu hřiště přízemní střelou k tyči
David Grulich. Stejný hráč založil
další akci Hvozdu, když vyzval ke
skórování Luboše Polese, jeho
střelu však zneškodnil domácí Konečný. Hvozd měl stále převahu,
ale už žádný další gól nepřidal.
Domácí se dokázali vymanit z tlaku a dokázali
srovnat jak hru, tak i
skóre zápasu. Po akci z
levé strany se do vápna hostí dostal
Konečný Jan a Pavlíček jej smolně
fauloval. Nařízený pokutový kop
proměnil kapitán Přemyslovic
Strouhal David. Od této chvíle se
taktovky zápasu ujali domácí, svoji šanci nevyužil Strouhal, když
přestřelil branku sám před Koutným. Přemyslovičtí přidali svoji
druhou branku po rohu z pravé strany, ve vápně si s ním obránci neporadili a Miroslav Mucha hlavičkou
rozvlnil síť. Do šaten se šlo za stavu 2:1.
Na začátku druhého poločasu byla
hra neurovnaná a plná nepřesností
na obou stranách. V 60. minutě se
dostal ke střele opět Grulich, s jeho
střelou si domácí brankář hravě poradil.
V 68. minutě svedli souboj o míč
útočící Luboš Poles a domácí brankář, který jej na několikrát krotil v
náručí. Za následnou dohru souboje ocenil rozhodčí oba aktéry žlutými kartami, pro Polese ovšem

2. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV
HLASY TRENÉRŮ:
J. Koutný (Sokol Přemyslovice): Začátek zápasu jsme vyloženě zaspali a nechali si dát zbytečný gól, od třicáté minuty jsme začali přebírat
taktovku a do poločasu jsme dokázali otočit skóre v náš prospěch. Potom jsme proti oslabenému soupeři hru zcela kontrolovali a dolázali přidat i třetí branku.
R. Švehla (FC Hvozd): Z počátku jsme hráli tak jak jsem si představoval a podařilo se nám ujmout vedení pěknou brankou Grulicha. Škoda
dalších nevyužitých šancí. Po penaltě se domácí osmělili a přidali další
hloupý gól z rohu. Od vyloučení Luboše Polese měli taktovku zápasu
domácí a nepouštěli nás, až na malé vyjímky, vůbec do hry.

Brodečtí si na hody na Bedihošti pochutnali
Sokol Brodek u PV - Sokol Bedihošt
5:0 (2:0)
Branky: Bureš 4, Pinos Petr ŽK:
Bureš - Bednář, ČK: Coufal Bednář, Diváků: 150,
Sestavy: (Brodek u Prostějova)
Bureš - Vilčák, Valný, Krejčí, Soldán, Zbořil, Kaplánek, Pinos, Hodulák, Zapletal, Bureš
(Sokol Bedihošt) Pluhařík Antoníček, Bednéř, Kolda, Novák
D., Novák M., Bross, Šimík,
Zemánek, Kresta, Musil
V Brodku se za zvuku moderátora od sousedních kolotočů rozběhl zápas mezi domácími a
hostujícím Sokolem Bedihošt. domácí od prvních minut diktovali
tempo zápasu a hra se odehrávala
především na polovině Bedihoště.
V 8. minutě vyslal Kaplánek střelu
z hranice šestnáctky, ale ta mířila
pár centimetrů nad břevno. O tři
minuty později rozehráli domácí
přímý kop, na centr na malém
vápně si vyskočil Coufal spolu s
hostujícím golmanem, byl z toho
jen roh. Ve 13. minutě zahrozili
hosté, přišel přízemní centr z pravé
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strany, ale hostující Šimík neodhadl odskok míče a ten mu v ideální
pozici uvnitř šestnáctky přeskočil
nohu.
Běžela 21. minutě a poprvé uhodilo. Po průniku střídajícího Coufala
se na pravé straně pokutového
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území dostal k míči Bureš, šel s
míčem směrem k brance a podél
vybíhajícího golmana otevřel
střelou po zemi skore.
Po vstřelené brance jakoby domácí usnuli na vavřínech a hosté
se dvakrát už dostávali do šance,
vše však stačil včasným vyběhnutím vyřešit domácí golman
Bureš. Ve 30. minutě zastavil nedovoleně bedihoštský Bednář
pronikajícího domácího hráče a v
krátkém sledu uviděl druhou žlutou kartu v zápase, což pro něj au-

tomaticky znamenalo odchod do
sprch. Ve 32. minutě naopak uviděl žlutou kartu domácí Šimík,
když přifilmoval pád uvnitř pokutového území. O pár sekund
později napřáhl brodecký Pinos
ze šestnácti metrů a jeho střelu
zastavilo až břevno. Čtyři minuty před přestávkou zakombinovali domácí dobře před i
uvnitř šestnáctky, nenašel se
však nikdo, kdo by se odvážil vystřelit. Když už se zdálo, že do kabin se půjde s těsným výsledkem,
využil domácí Bureš obrovského
kiksu hostujícího brankáře. prestože mu jeho střela nevyšla, Pluhaříkovi vypadl míč z rukou a pro
dobíhajícího útočníka domácích
už nebal problém uklidit míč do
prázdné branky a připsat si druhou branku v zápase.
Po pár odehraných minutách
druhé půle mohl snížit hostující
Bross, dostal pěkný pas do běhu,

zpracoval si míč na prsou a poslal přízemní střelu podél brankáře, k jeho smůle míč minul pravou tyčku. Proslulý slogan nedáš-dostaneš platil tentokrát i na
brodeckém hřišti. Ve 49. minutě
se brodečtí dostali do přečíslení 4
na 2, míč putoval z nohy Pinose
na Zapletala, jeho tvrdou střelu
zleva stačil brankář vyrazit, ale
na dorážku bureše nedosáhl a ten
mohl slavit čistý hattrick v utkání
- 3:0. Hned o minutu později mohl napodobit kanonýra Baroše,
ale technickou střelou obhodil
golmana i branku. V 60. minutě
příliš vehementně diskutoval s
rozhodčím domácí Coufal až si
„vysloužil“ červenou kartu a vyrovnal tak počet hráčů na hřišti.
Hosté v poslední dvacetiminutovce už pochopili, že v Brodku
se asi bodů nedočkají. Domácí
Bureš se čtyř branek v utkání nakonec dočkal, brankově ho doplnil ještě Petr Pinos a tím zaokrouhlil počet na pět. Bedihošt si
tak odváží z Brodku hodový
nářez.
-pez-

znamenala vyloučení.
Přemyslovice od této chvíle drželi
míč na kopačkách a hosté se dostávali do šancí jen sporadicky, nejprve po nahrávce Grulicha do vápna minul tísněný Zapletal, po té se
neujala ani hlavička Švece. Domácí zahrozili několikráte z rychlých brejků - jeden z nich zakončoval Konečný Jan, jeho střelu Koutný vyrazil přede sebe a útočník měl
ještě dostatek času míč doběhnout,

jeho druhý pokus Koutný zlikvidoval včasným vyběhnutím. Další
podobný brejk z druhé strany hřiště
a střelu Muchy vyrazil Koutný na
roh. Po tomto rohu padl také poslední gól zápasu, to když na zadní
tyči zcela osamocený Janeček hlavičkoval do protipohybu brankáře.
Přemyslovice tak trochu překvapivě zvítězily nad favorizovaným
Hvozdem vysoko 4:1. zpracoval
L. Spáčil, -pez-
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Na čele tabulky tři rezervy spolu s Olšany a Hvozdem
Už bez okresního vítěze celku Vrahovic, který se, jak se zdá, začíná
zabydlovat v 1. B třídě, se před několika týdny rozběhl kolotoč utkaní nejvyšší okresní fotbalové soutěže -2. třídy. Před úvodním hvizdem jsme měli v soutěži dvě neznámé, sestupující Němčice nad
Hanou, které ještě na jaře brázdily
trávníky 1.B třídy a celek Olšan,
který si s podporou vynikajícího
zázemí kladl po postupu ze 3. třídy
vysoké cíle i před začátkem tohoto
ročníku.

Němčice n/H

14. Němčice n/H

první tři body do podzimní tabulky.
V následujícím kole se ale vrátili ke
starým zvykům a odvezli si trojku z
Protivanova po souboji s místní rezervou.

Sokol Olšany
5. Sokol Olšany

V Němčicích se asi po sestupu do
nižší soutěže bude jednat o dlouhodobější propad výkonnosti, protože jejich stup do soutěže byl více
než tragický. V prvních třech kolech si dovezly postupně porážky
ze Hvozdu (2:4), Čechovic (1:3) a
Zdětína (1:4) a se skorem 4:10 bez
bodu se usadily na posledním místě
okresní tabulky. Ve čtvrtém kole se
utkaly s týmem Olšan a proti tomuto soupeři si překvapivě zapsaly

Němčicích s celkem, který do té
doby sbíral jen prohry a rázem
klesly do středu tabulky. O předminulém víkendu si poprve na podzim mohli vyzkoušet svůj domácí

Sezona 2009/2010
5 3 0 2 10:8

V Olšanech se netají tím, že by se
po jarním postupu do nejvyšší
okresní fotbalové soutěže rádi pohybovaly v horních patrech tabul-

Sezona 2009/2010
5 1 0 4
6:15

Plumlov si s chutí zastřílel proti Opatovicím,
Čechovice vezou cennou výhru z Kojetína
O víkendu bylo na programu už
6. kolo 1. A třídy. v sobotních
zápasech se představily celky Klenovic, Plumlova a Čechovic, v neděli pak zbývající celky Mostkovic a Jesence. Klenovickému
mladému mužstvu se od remízy s
Plumlovem nedaří zabodovat a
tak šel do utkání s Náměští s cílem
tuto černou sérii prolomit. Hra
oku diváka opět lahodila, chybělo
však přesnější zakončení vypracovaných příležitostí. Soupeř své
šance proměnil a tak si odvezl tři
body za pro domácí trochu krutou porážku 0:4. Plumlovský celek hostil doma Opatovice a určitě
nechtěl zopakovat výsledek
Mostkovic z předminulého
víkendu, které s nimi na domácím
hřišti prohráli 1:0. Brankově se
zápas povedl P. Kiškovi a Liznovi,
kteří oba zaznamenali po dvou
golech a připravili tak doma Opatovicím porážku 6:2. Třetí sobotní zápas absolvovali Čechovice,
kterým se v posledních kolech
příliš nedařilo, na horké půdě v
Kojetíně.
V neděli se doma představil tým Jesence, od něhož se před začátkem
podzimních bojů čekalo mnohem
více, v utkání proti Kožušanům.
Proti celku, který poprve naplno bodoval až v minulém kole doma proti špatně hrajícím Mostkovicím,
chtěli jesenečtí svou sbírku bodů
určitě rozšířit.
Mostkovice od vyhraného derby
zápasu s Čechovicemi také marně
přemýšlí nad strategií, jež by jim přinesla další bodíky do tabulky. Příležitost k tomu měli v domácím utkání
proti týmu Brodku u Přerova, střílejícího hodně branek, ale také jich
hodně inkasuje.
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ky a pošilhávali o možnosti zahrát
si v příštích ročnících i se soupeři
mimo okres v rámci Olomouckého
kraje. První dvě kola v soutěži to
jen potvrdily, když si poradily v zahajovacím zápase se s rezervou
Určic na jejich hřišti (1:0) a ve
druhém kole vysoko zvítězili na
půdě Zdětína (0:4). Pak však došlo
k procitnutí na hřišti Protivanova,
kde jim domácí hráči nasázeli šestku a hned o týden později prohra v

9

trávník při slavnostním otevření po
rekonstrukci a v tomto utkání už si
nemohli dovolit zaváhat a rozstřílely Otaslavice 3:0. Vzhledem ke
ztrátám i jiných týmů se drží na
pátém místě s pouhým bodem za
vedoucím triem rezerv Konice a
Čechovic a týmem Hvozdu.
Ve Hvozdu také myslí na přední
pozice, ale budou to mít o to komplikovanější po ztrátě kanonýra
Bílého, který si přivodil vážné
zranění nohy a bude muset pravděpodobně nuceně odpočívat až do
příštího podzimu. Dobromilice se
usadili podobně jako v minulém
ročníku na chvostu tabulky a uvidí
se, zda najdou v tabulce opět nějakého zachránce, který se umístí v
tabulce nakonec za nimi.

Určice doma proti Kralicím nezaváhaly

1. A TŘÍDA SKUPINA „B“

Plumlov - Opatovice 6:2 (2:0)
Branky Plumlova: Kiška P. 2, Lizna 2, Kiška J., Stužka

Rozhodčí: Petr - Žufan, Řezníček
Diváků: 100,
Sestava Plumlov: Rec – Jiří Kiška,
Kutný, Chmelař, Bureš – Křupka,
Ševcůj, Parák(65. Frýbort), Grmela - Petr Kiška, Lizna (89. Stužka)
Trenér: Pavel Musil
Zápas začali lépe hosté, kteří v první čtvrthodině byli aktivnější. Plumlovu se však podařilo vstřelit branku
a od tohoto okamžiku víceméně
srovnal krok. Do poločasu zvýšil na
2:0 a v druhém poločase už kontroloval herně i výsledkově utkání až
do závěrečného hvizdu rozhodčího.
Očima trenéra:
Ze začátku byl soupeř lepší, nám se
podařilo vstřelit do poločasu dvě
branky a od stavu 2:0 si troufám říct,
že bylo rozhodnuto. My jsme si
výborně plnili taktické pokyny,
ubránili jsme soupeřovy nebezpečné hráče. Podali jsme kolektivní
výkon, kdy se všichni podřídili pro
úspěch celého týmu.
Sokol Klenovice - Náměšt
na Hané 0:4 (0:3)
Rozhodčí: Menšík -Rýpar, Novák,
Diváků: 50,
Sestava Klenovic: Horák - Rozehnal, Všianski, Cetkovský T., Sigmund - Fildán (70. Šimek), Cetkovský R., Přikryl, Šubrt , - Fialka
(46. Sázel), Vlachynský,
Trenér: Zdeněk Cetkovský
Domácí Klenovice vstupovaly do
utkání s cílem pokusit se rozšířit
svůj mizerný bodový zisk. Jejich
plány jim notně zkomplikovala
rychlá branka hostů už v 7. minutě
utkání. V 11. minutě měl ideální
příležitost srovnat stav utkání domácí Vlachynský, který postupoval
sám na hostujícího brankáře, ale
svou šanci neproměnil. V 23. minutě se opět prosadili hosté a domácí
prohrávali dvoubrankovým rozdílem. Ve 30. minutě měli opět možnost skorovat, ale na rozdíl od
hostů, branky nestříleli. V druhé pů-

li v některých momentech hosty zatlačili před branku, znovu obehraná
písnička zahozených šancí a tak se
nechali vyučovat náměštskými
hráči z předmětu produktivita.
Očima trenéra:
Zase musím říci, že jsme hráli fotbal, na který se dá dívat, ale není to
nic platné, když se nenajde nikdo,
kdo by se střelecky prosadil. Mužstvo by nutně potřebovalo nějakou
bodovou vzpruhu, aby si začalo více
věřit. My jsme hráli fotbal, Náměšt
střílela branky.
Kojetín - Sokol Čechovice
0:1 (0:1)
Branka Čechovic: 70. Vinklárek
Rozhodčí: Křepský - Domisch, Badura, Diváků: 50
Sestava Čechovic: Švéda – Gréza,
Kubalík, Začal, Dvořák – Bilík,
Šteigl, Vinklárek, Prášil (46.
Chmelík) – Bílý, Haluza. Trenér:
Jan Pešek.
Očima trenéra:
Všichni hráči podali velni dobrý
výkon založený na kolektivním pojetí, výborně zachytal brankář Švéda.
Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Doufám, že nás tento zápas nakopne k lepším výkonům a tím i k posunu v tabulce na vyšší příčky.
Sokol Mostkovice
- Brodek u Přerova 2:2(1:1)
Branky Mostkovic: Kroupa (PK),
Vojtíšek M.
Rozhodčí: Rýpar -Menšík, Svozil,
Diváků: 150
Sestava Mostkovic: Lukáš - Vojtíšek
Vl., Milar, Cígr, Hanák - Zapletal O.,
Vojtíšek M., Šlambor (43. Křištan) Kroupa, Dadák, Šubrt (75. Hanák)
Trenér: František Pinos
Mostkovičtí fotbalisté si po zklamání z Kožušan chtěli v domácím
utkání proti Brodku každopádně
přijít na nějaký bod. V prvním poločase si vytvořili asi 3 brankové příle-

žitosti, z kterých se jim však podařilo proměnit pouze jednu. Hosté
však do poločasu stihli vyrovnat. v
druhé půli si Mostkovice vytvořili
mírný tlak a po zásluze šli do vedení. Střelec druhé branky Vojtíšek M.
měl pak ještě jednu šanci, ale z
malého vápna poslal míč brankáři
do rukou a při jeho nevydařeném
odkopu se hostům podařila asi deset
minut před koncem vyrovnat a tento stav už zůstal.
Očima trenéra:
Snažili jsme se a bojovali, svazovala nás ale nervozita. Škoda neproměněných šancí v prvním poločase. myslím si, že soupeř se dal porazit. Každopádně je pozitivní náš
náznak zlepšení ve hře, což je pro
mne příslibem do dalších zápasů

TJ Sokol Určice
– FC Kralice na Hané 4:1 (1:1)
Branky: 3. Javořík, 16. Liška, 46.
Mlčoch, 60. Kryl, 83. Cibulka
Rozhodčí: Tomeček, Štětka, Němec
ŽK: 3 (Los, Ullmann, Mikeš):3
(Ohlídal, Liška, Petržela Zdeněk)
Diváků: 250
Sestavy:
TJ Sokol Určice: Nejezchleb,
Mlčoch,
Žáček, Dokoupil (64.Mikeš), Havlena (89.Žídek), Vaněk, Javořík,
Kryl (90.Miler), Los, Cibulka, Ullmann
Trenér: Svatopluk Kovář
FC Kralice na Hané: Kofroň, Trnavský, Ohlídal, Valtr (66.Kratina), Dočkal, Smýkal (68.Petrže-

Za vymyšlenou penaltu
si třikrát nezapíská
V okamžiku, kdy hlavní sudí nastavoval první ze čtyř avizovaných minut zahrávali domácí rohový kop. Míč proletěl ke třem
zcela volným domácím, z nichž
se dva srazili. Rozhodčí ukázal
na značku pokutového kopu,
který také odpískal.
Netušíte o jaké situaci zde píšeme? Jedná se situaci ze 4. kola
moravskoslezské fotbalové divize skupiny D mezi domácím celkem Ždáru nad Sázavou proti
Sokolu Konice. Ta podala protest k disciplinární komisi. Vedení klubu a především fotbalisté
se ještě dlouho po skončení tohoto utkání nemohli vzpamatovat z
rozhodnutí hlavního arbitra

zápasu Bartoně, který v první
minutě nastaveného času odpískal pokutový kop ve prospěch
domácích, aniž by v první chvíli
po jeho hvizdu někdo chápal, co
se vlastně stalo. „Bylo to něco
nechutného, nikdo ani nevěděl,
za co vlastně penaltu odpískal,“
hořekoval po utkání konický
kouč Karel Procházka.
„Já sám bych takový pokutový
kop neodpískal,“ přiznal předseda
komise rozhodčích Stanislav Gajdušek. „Po shlédnutí videozáznamu, včak nebylo možné jednoznačně posoudit v odpískané situaci,
zda hráč soupeře fauloval nebo
jestli si pád přivodil sám,“ dodal
Gajdušek.

Ze strany Konice padla otázka ,
proč byl k tomuto zápasu delegovaný tento mladý rozhodčí s minimem zkušeností. Gajdušek však
argumentoval tím, že z pohledu komise se nejevil zápas mezi domácím Ždárem a hostující Konicí
ničím kritický a nebyl tu důvod ho
k zápasu nepustit. „Stopka na tři
zápasy. Myslím, že je to pro něj dostatečný trest,“ hodnotil rozhodnutí komise rozhodčích její předseda.
„Jedná se o mladého sudího, nemůžeme ho po jedné minele vhodit
přes palubu. každopádně mu bude
chvíli trvat než se vrátí k píštalce.
Až mu vyprší trest, bude nějaký čas
nasazován pouze jako asistent,“ zakončil Gajdušek.
-pez-

Závěrečný zápas dorostenecké extraligy

nohejbalu pro Kotlářku Praha
V sobotu 13.září 2009
proběhl na kurtu u sokolovny závěrečný zápas finálové
skupiny dorostenecké extraligy mezi domácím celkem Sokola I Prostějov a hostující SK Kotlářkou Praha. V tomto zápase šlo
o závěrečné pořadí a určení pořadí zápasů play-off o mistra ČR, v
němž hrají dva nejlepší celky
dlouhodobé soutěže, tj. opět Sokol I Prostějov a jeho velký rival
SK Kotlářka Praha.
Domácí celek nezačal utkání vůbec špatně, dvojice Valenta-Pacejka se proti favorizovanému ex-

NOHEJBAL
mistru republiky dvojic Putíkovi
a Pachmanovi držela skvěle až do
stavu 8:7, závěr bohužel patřil
zkušenějším hostům stejně jako
druhý set. Naši mistři republiky z
letošního roku Klaudy-Dočekal
si podobným způsobem poradil s
dvojicí Kotlářky Cibulka-Macurek, tj. rovněž 2:0 na sety a bylo
vyrovnáno 1:1 na zápasy.
Trojice i následující zápasy vložené 3.dvojice a singlu rozhodly o
celém osudu zápasu. Ve trojicích

nás hosté jasně přehrály, naděje byla ve 3.vložené dvojici, ale Lokoč, Pírek a Anděl zahrály pod své možnosti, poté Klaudy v singlu nestačil na Pachmana a ze stavu 1:1
to bylo rázem 1:5 a prakticky bylo rozhodnuto. Naději mírně
vzkřísila trojice Klaudy-PacejkaValenta, když zvítězila 2:1. Vše
rozhodla závěrečná trojice, kterou domácí Sokol I Prostějov prohrál a výsledek zápasu skončil 2:6
pro vítězný celek SK Kotlářky
Praha.
Richard Beneš po prohraném

zápase dodal: „Zápas se mi i přes
nepříznivý výsledek pro nás vcelku líbil, hra se nám ovšem nedařila a prakticky od mistrovství ČR
juniorů ve trojicích a dvojicích se
nemůžeme pořádně najít. Jak již
bylo ovšem řečeno, o mistru ČR
dorostu v družstvech se bude rozhodovat za týden 20. září a následující neděli 27. září v Praze a v
Prostějově. Tento zápas může být
současně pozvánkou všech příznivců nohejbalu do hlediště, kde
to mladí nohejbalisté budou
určitě potřebovat jako sůl.“
Richard Beneš, -top-

II.třída
5.kolo:Brodek u PV-Určice B 2:2
(1:1), Bureš, Kaplánek - Hejbal,
Rolný, Bedihošť-Dobromilice 3:0
(0:0), Novák, Šimík, Štefek, Čechovice “B”-Přemyslovice “A”
2:2 (2:1), Holinka, Konevič - Strouhal, Vévoda, Hvozd-Držovice 1:1
(0:0), Vánský - Pella, Zdětín-Konice”B” 1:1 (0:0), Maťa - Mohelník,
Olšany-Otaslavice 3:0 (0:0), Hansl, Souček, Svozil, ČK: Hošák ,
Protivanov “B”-Němčice 3:0
(0:0), Pospíšil 2, Fabiánek
Kanonýři:
6: Mohelník Jan (Konice”B”),
Strouhal David (Přemyslovice “A”)
5: Bílý Vojtěch (Hvozd), Pospíšil
Tomáš (Protivanov “B”), Rolný Jaroslav (Určice B)
4: Bureš Tomáš (Brodek u PV), Zapletal Michal (Brodek u PV),
3: Bross Petr (Bedihošť), Chmelík
Bořek (Čechovice “B”), Dokoupil
Jakub (Držovice), Kučera Tomáš
(Zdětín), Sedláček Roman (Olšany), Tyl Lukáš (Přemyslovice “A”),
Vánský Jiří (Hvozd), Šatný David
(Držovice),
Švec Miroslav
(Hvozd),
2: Hejbal Tomáš (Určice B), Hlouš
Martin (Konice”B”), Holinka Martin (Čechovice “B”), Hošák Jaroslav (Olšany), Hrazdil Dušan (Zdětín), Kleisl Pavel (Němčice), Konevič Petr (Čechovice “B”), Macko
Michal (Dobromilice), Matoušek
Ondřej (Dobromilice), Neckář Radek (Němčice), Trenz Miloslav
(Protivanov “B”), Vogl Martin (Otaslavice), Štefek Vladimír (Bedihošť), Žouželka Vladimír (Konice”B”),
1: Páleník (Dobromilice), Bezslezina Jan (Přemyslovice “A”), Bílek
Miroslav (Protivanov “B”), Dokoupil Bronislav (Otaslavice), Fabiánek Tomáš (Protivanov “B”),
Gerneš David (Otaslavice), Gryglák David (Olšany), Hamala Michal (Němčice), Hansl Petr (Olšany), Holinka Zdeněk (Olšany), Horák Martin (Čechovice “B”), Hruda
Karel (Čechovice “B”), Janeček
Pavel (Přemyslovice “A”), Kaláb
Michal (Otaslavice), Kaplánek
Martin (Brodek u PV), Kaprál Lukáš (Určice B), Kaprál Zdeněk (Konice”B”), Kolkop David (Držovi-

ce), Kornel Aleš (Konice”B”),
Kouřil Petr (Určice B), Krejčí Michal (Brodek u PV), Kropáč Radek
(Protivanov “B”), Makiš Michal
(Dobromilice), Maťa Tomáš (Zdětín), Musil Martin (Bedihošť), Nakládal Petr (Čechovice “B”), Navrátil Jaroslav (Zdětín), Navrátil
Miloš (Konice”B”), Novák Michal
(Bedihošť), Pella Martin (Držovice), Piňos Petr (Brodek u PV), Soldán Petr (Brodek u PV), Souček
Karel (Olšany), Svozil Josef (Olšany), Vlachynský Daniel (Otaslavice), Vybíhal Jan (Protivanov “B”),
Vévoda Václav (Přemyslovice
“A”), Zahradníček Petr (Držovice),
Zbořil Petr (Brodek u PV), Šenkyřík Petr (Dobromilice), Šimík Miroslav (Bedihošť), Šindelka Martin
(Protivanov “B”), Škantár Petr (Němčice), Šmíd Bronislav (Konice”B”), Šťastný Ladislav (Čechovice “B”), Ženata Luděk (Protivanov “B”), Žondra Drahoslav (Dobromilice)
III. třída
5.kolo:Kralice B-Tištín 2:1 (-1:-1),
Horní Štěpánov-Brodek u Konice 2:3 (1:1), Liška, Řehoř - Malý 2,
Burget, Vyšovice-Nezamyslice B
4:2 (3:1), Baďura, Koukal, Kypr,
Okleštěk - Moravec, Wagner, Jesenec B-Pavlovice 1:1 (0:0), Stoják Vonášek, Přemyslovice “B”-Kostelec B 1:3 (1:2), Škrabal - Čonka 2,
Filgas, Vícov-Otinoves 2:0 (0:0),
Tesařík, Zdobina, Čechy pod Kosířem-Smržice 3:1 (1:0), Houb 2,
Hrdina - Kotlár
Kanonýři:
4: Konečný Lukáš (Otinoves), Malý Stanislav (Brodek u Konice),
Vojtek Ondřej (Čechy pod Kosířem), 3: Kotlár Robin (Smržice),
Kvapil Jiří (Jesenec B), Moravec
Zdeněk (Nezamyslice B), Pospíšil
Zbyněk (Pavlovice), Runtág Jan
(Čechy pod Kosířem), Tichý Petr
(Jesenec B), Čonka Jan (Kostelec
B), 2: Baďura Lukáš (Vyšovice),
Burget Luboš (Brodek u Konice),
Houb Pavel (Čechy pod Kosířem),
Koukal Kristián (Vyšovice), Liška
Pavel (Horní Štěpánov), Martinák
Miroslav (Smržice), Menšík Tomáš
(Kostelec B), Máj Martin (Nezamyslice B), Otruba Jaroslav (Čechy

pod Kosířem), Otčenášek Tomáš
(Tištín), Piňos Zbyněk (Otinoves),
Slavík Josef (Tištín), Soušek Richard (Kralice B), Trnečka Jaroslav
(Vícov), Škop Marcel (Vyšovice),
Řehoř Karel (Horní Štěpánov), 1:
Brančík Marek (Kostelec B), Bukovec Svatopluk (Kralice B), Danko Jakub (Vyšovice), Dostalík Jiří
(Nezamyslice B), Emperger Přemysl (Pavlovice), Filgas Josef
(Kostelec B), Flek Roman (Otinoves), Haluza Martin (Kralice B),
Hrdina Lukáš (Čechy pod Kosířem), Hýsek Pavel (Nezamyslice
B), Janeček Josef (Otinoves), Klíč
Zdeněk (Brodek u Konice), Krajíček Petr (Vyšovice), Krchňák
Martin (Vyšovice), Krutovský Miroslav (Vícov), Král Lukáš (Nezamyslice B), Kypr Bronislav (Vyšovice), Matoušek Arnošt (Nezamyslice B), Menšík Lukáš (Kostelec B),
Muzikant Dušan (Přemyslovice
“B”), Nejezchleba Milan (Otinoves), Neumann Jakub (Čechy pod
Kosířem), Nevrla Tomáš (Vícov),
Okleštěk Martin (Vyšovice), Oravec Julius (Vícov), Polcr Stanislav
(Jesenec B), Pospíšil Dušan (Pavlovice), Pospíšil Jan (Kralice B), Režný Kamil (Vyšovice), Růžička Kamil (Přemyslovice “B”), Stoják Jiří
(Jesenec B), Svoboda Pavel (Pavlovice), Tesařík Adam (Vícov), Tyl
Erik (Jesenec B), Urbánek Pavel
(Tištín), Velocha Zdeněk (Otinoves), Vonášek Marek (Pavlovice),
Wagner Jan (Nezamyslice B), Zdobina Radek (Vícov), Znojil Josef
(Vícov), Ševčík Petr (Brodek u Konice), Škop Jiří (Vyšovice), Škrabal
Tomáš (Přemyslovice “B”), Škvára
Pavel (Otinoves), Žilka Michal
(Horní Štěpánov), Žoch Michal
(Vyšovice), Čížek Vladimír (Jesenec B)
IV. třída skupina A
5.kolo:Krumsín-Drahany 3:0
(3:0), Faltýnek, Mohelník, Vlach,
Haná Prostějov “B”-Ptení 4:2
(2:0), Lošťák 3, Bartoš - Kolář,
Minx, Otaslavice “B”-Kladky 0:3
(0:2) - Křeček, Smítal, Zapletal,
Rozstání-Zdětín B 1:1 (0:1), Piňos
- Nejezchleb.
Kanonýři:
4: Křeček David (Kladky), 3: Fiala

V šestém kole krajského přeboru
Olomouckého kraje na sebe narazila mužstva Určic a Kralic na
Hané. Oba týmy hrály v minulém
pátém kole venku a shodně pro-

KRAJSKÝ PŘEBOR
hrály. Určice nestačily na Litovel a
Kralice podlehly silnému výběru
Přerova. Navíc se oběma týmům
vstup do podzimní části zrovna nevydařil, Určice s pěti body okupovaly před nedělním zápasem třináctou příčku, Kralice se nacházely jen o tři pozice výš na desátém

místě se ziskem sedmi bodů.
Regionální derby dvou tradičních
rivalů začalo náporem hostů. Ti se
ihned po rozehrávce vrhli do útoku
a v padesáté vteřině nastřelili břevno, od kterého se míč odrazil na
brankovou čáru. Hosté pokračovali v náporu a během prvních dvou
minut si vytvořili další dvě vyložené šance, ale neproměnili žádnou.
Potvrdilo se pravidlo
„Nedáš-dostaneš“.
Určice ze své první
šance rozjásaly diváky. Po nastřelené tyči se k odraženému balonu
dostal ve třetí minutě Javořík a překonal gólmana hostů (1:0). Regionální derby pokračovalo ve svižném tempu, na obou stranách se
střídaly šance, nebyla nouze o tvrdé souboje. (Dokončení na str. 25)

SK Jesenec - Sokol Kožušany
3:3 (0:1)
Branky Jesence: Tichý J. 2, Burian
Rozhodčí: Rýpar -Menšík, Svozil
Sestava Jesence: Hradil - Bláha, Tichý P. st., Burian, Horák - Ullman T.
(85. Laštůvka), Takáč, Čížek D., Konečný - Tichý J., Tichý P. ml (85. Týl)
Trenér: Jaroslav Ullman
Domácím se navydařil začátek zápasu, když brzy inkasovali branku. Hosté zvýšili zkraje 2. poločasu na 2:0, ale
domácí vzhledem k síle soupeře zápas
nevzdali a nepříznivý stav zápasu otočili během dvacetipěti minut třemi
brankami ve svůj prospěch. Vedení se
jim však nepodařilo udržet a v nastaveném čase si nechali vyrovnat a tak
se oba celky rozešly smírně.
Očima trenéra:
Z naší strany to byl průměrný zápas,
nechali jsme hosty jít do dvoubrankového vedení. Pouze s částí druhého poločasu jsem byl spokojený. Na
začátku sezony jsme měli trable se
zraněními, museli jsme nasazovat
hodně hráčů z rezervy, marodka se
nám už pomalu vyprázdnila, tak
doufám, že naše výkony půjdou postupně nahoru.

OKRESNÍ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE MUŽŮ, DOROSTU A ŽÁKŮ
Podobnou nakládačku jako v Brodku zažil Bedihošt v poháru OFS proti Hané. Tehdy však hrál proti soupeři z vyšší soutěže.

la), Vybíhal, Růžička, Liška, Pazdera (46. Lehký), Petržela Zdeněk
Trenér: František Jura

Petr (Kladky), Hrabal Jiří (Ptení),
Hudec Tomáš (Rozstání), Lošťák
Zbyněk (Haná Prostějov “B”), 2:
Kamaryt Stanislav (Zdětín B), Křivánek Jiří (Kladky), Křížek Filip
(Haná Prostějov “B”), Mohelník
Milan (Krumsín), Novák Jiří (Haná
Prostějov “B”), Petržela Tomáš
(Drahany), Slabý Jiří (Kladky),
Slavíček Květoslav (Kladky),
Vlach František (Krumsín), 1: Bartoš Michal (Haná Prostějov “B”),
Doležel Stanislav (Ptení), Dolák
Petr (Otaslavice “B”), Faltýnek David (Krumsín), Frnka Robert (Haná
Prostějov “B”), Ježek Jaroslav
(Rozstání), Kardinál Pavel (Otaslavice “B”), Kolář Michal (Ptení),
Kratochvíl Roman (Rozstání), Krpec František (Krumsín), Melka
Aleš (Krumsín), Minx Roman (Ptení), Nejezchleb Martin (Rozstání),
Nejezchleb Martin (Zdětín B), Nováček Jakub (Otaslavice “B”), Piták
Jan (Drahany), Piták Roman (Rozstání), Piňos Lukáš (Rozstání), Pliska Marek (Krumsín), Plíva Zdeněk
(Haná Prostějov “B”), Poles
Zdeněk (Kladky), Rieger Roman
(Otaslavice “B”), Sekanina Jan
(Ptení), Smítal David (Kladky),
Soldán Pavel (Drahany), Světlík
Radovan (Haná Prostějov “B”),
Vlachynský Daniel (Otaslavice
“B”), Vyskočil Marek (Haná Prostějov “B”), Zapletal Roman (Kladky), Šimáček Martin (Rozstání),
Žouželka Jiří (Kladky)
IV. třída skupina B
5.kolo:Vrahovice B- -1:-1 (-1:-1),
Němčice B-Doloplazy 2:3 (1:0),
Belko 2 - Fišer, Lonc, Štěpánek, Želeč-Hrubčice 1:3 (0:2), Poppe Dlouhý 3, Tvorovice-Biskupice
5:3 (3:1), Kolečkář 3, Řezáč, Úlehla
- Duplinský 2, Simon, Ivaň-Brodek u PV B 2:2 (1:1), Hájek, Šmíd
- Frys, Ševčík.
Kanonýři:
5: Kolečkář Petr (Tvorovice), 4:
Dlouhý Kamil (Hrubčice), Duplinský Imrich (Biskupice),
3: Bartošek Antonín (Němčice B),
Simon Petr (Biskupice), Širila Jaroslav (Želeč),
2: Belko Jozef (Němčice B),
Hemmr Luděk (Hrubčice), Jelínek
Michal (Brodek u PV B), Kroupa

Střelci branek, červené karty a tabulky střelců

Martin (Ivaň), Marek Vratislav
(Vrahovice B), Múdrý Radek (Vrahovice B), Naniáš Patrik (Ivaň),
Štěpánek Petr (Doloplazy), Úlehla
Martin (Tvorovice),
1: Coufal Marcel (Hrubčice), Dostál Richard (Brodek u PV B), Fišer
Michal (Doloplazy), Fišer Vladimír
(Doloplazy), Frys Lukáš (Brodek u
PV B), Hrubý Zdeněk (Hrubčice),
Hájek Svatopluk (Ivaň), Jaroš Vladimír (Vrahovice B), Khýr Richard
(Hrubčice), Kluka Roman (Biskupice), Kollmann Michal (Hrubčice), Kyselák Roman (Němčice B),
Lonc Jiří (Doloplazy), Mudrla Radek (Hrubčice), Poppe Jiří (Želeč),
Slivka Pavel (Němčice B), Slouka
Přemysl (Brodek u PV B), Svozil
Martin (Tvorovice), Tesařík Milan
(Němčice B), Trnečka Lukáš (Hrubčice), Viktora Filip (Želeč), Vlastní
branka (Doloplazy), Vodný Jiří
(Tvorovice), Vystrčil Tomáš (Biskupice), Zaoral Jiří (Vrahovice B),
Zelinka Radek (Hrubčice), Ševčík
Tomáš (Brodek u PV B), Šmíd Michal (Ivaň), Řezáč Petr (Tvorovice)
Okresní přebor dorostu
5.kolo: Lipová B-Protivanov 2:2
(0:1), Koudelka, Rehovič Adámek, Sedlák, MostkoviceBrodek u Konice 6:1 (1:0), Jansa,
Kašpar, Ratiborský, Walter, Zbořil,
Zich - Mach, Pivín-Držovice 7:0
(1:0), Šišma 3, Filka 2, Vozihnoj 2,
Přemyslovice-Otaslavice 0:11
(0:8) - Rieger 3, Piňos 2, Vogl 2,
Abeles, Gerneš, Hrazdíra, Viktora,
Olšany-Výšovice 3:4 (2:3), Kubíček 2, Pena - Pytela 3, Řezníček,
Němčice-Bedihošť 10:1 (5:1), Bosák 3, Neckář 3, Dopita, Fečo, Slivka, Zakopal - Toman.
Kanonýři:
12 -Šišma David (Pivín), 10 -Rieger
Roman (Otaslavice), 9 - Neckář Radek (Němčice), Vozihnoj Luboš (Pivín), 7 - Slivka Pavel (Němčice), 6 Bosák David (Němčice), Kubíček
Adam (Olšany), Pytela Martin
(Výšovice), 5 - Filka Stanislav (Pivín), Nejedlý Daniel (Protivanov),
Parůžek Jan (Otaslavice), Sedlák
Radek (Protivanov), 4 - Fečo Pavel
(Němčice), Kučera Michal (Držovice), 3- Chlup Vojtěch (Držovice),

Frehar Pavel (Brodek u Konice),
Gerneš David (Otaslavice), Hauer
Vincenc (Brodek u Konice), Krčmář
Petr (Držovice), Mach Jakub (Brodek u Konice), Ošlejšek Stanislav
(Lipová B), Růžička Jan (Brodek u
Konice), Stiller Marek (Protivanov),
Zbořil Tomáš (Mostkovice), Šigut
Ondřej (Přemyslovice), 2 -Abeles
Ondřej (Otaslavice), Budaj Pavel
(Držovice), Glouzar Martin (Pivín),
Komínek Jan (Protivanov), Kvapil
Marek (Olšany), Liška Michael (Lipová B), Liška Petr (Lipová B), Piňos David (Otaslavice), Ratiborský
Jiří (Mostkovice), Viktora Jan (Otaslavice), Vogl Martin (Otaslavice),
Václavík Jan (Pivín), Václavík Tomáš (Lipová B), Walter Viliam
(Mostkovice),
Zeman Martin
(Mostkovice), 1: Adámek Jan (Protivanov), Buriánek Adam (Němčice),
Chytil David (Přemyslovice), Dopita Petr (Němčice), Dostál Filip (Lipová B), Gashi Adrian (Bedihošť),
Hartl František (Lipová B), Havelka
Tomáš (Přemyslovice), Hloušek Pavel (Lipová B), Hrazdíra David
(Otaslavice), Jansa Petr (Mostkovice), Jura Michael (Pivín), Kaprál Tomáš (Výšovice), Karásek Jiří (Pivín), Kašpar Tomáš (Mostkovice),
Kolínský Lukáš (Protivanov), Konečný Jan (Přemyslovice), Koudelka Michal (Lipová B), Kořínek Michal (Držovice), Krchňák Josef
(Výšovice), Mazal Michal (Olšany),
Mlčoch Jiří (Brodek u Konice), Motyčka Jiří (Držovice), Navrátil Michal (Němčice), Nejedlý Vít (Protivanov), Oulehla Zbyněk (Pivín), Pena Marek (Olšany), Plachý Pavel
(Otaslavice), Pluhařík Pavel (Bedihošť), Popelář Martin (Lipová B),
Rehovič Daniel (Lipová B), Ryšánek Lukáš (Výšovice), Sedlák Dalibor (Protivanov), Slavíček Martin
(Otaslavice), Stehlík Zdeněk (Brodek u Konice), Svoboda Michal (
Mostkovice), Toman Robin (Bedihošť), Vlček Jan (Brodek u Konice),
Vlček Lukáš (Brodek u Konice), Zakopal Jiří (Němčice), Zich David
(Mostkovice), Zifčák Tomáš (Brodek u PV), Žilka Jan (Lipová B),
Řezníček Jan (Výšovice)

1:3 (0:0) - Kováč 2, Plšek, vlastní,
Bedihošť-Protivanov 0:14 (0:10)Svoboda 3, Milar 2, Musil 2, Sekanina 2, Vozihnoj 2, Minařík, Mudroch, Nejedlý, Vyšovice-Nezamyslice 0:5 (0:2) - Kratochvíl 2, Porupka, Přikryl, Svozil, Klenovice-Otaslavice 4:2 (2:1), Prášil 3, Soušek Makoš 2
8 : Kratochvíl Jakub (Nezamyslice),
Matoušek Arnošt (Nezamyslice), 5 :
Hyžďál Roman (Pivín), Přikryl Pavel (Nezamyslice), 4 : Dostalík Dominik (Nezamyslice), Hangurbadžo Adam (Nezamyslice), Prášil
Adam (Klenovice), 3 : Kolařík Michal (FKM Konice B), Milar Ondrej (Protivanov), Svoboda Lukáš
(Protivanov), Vysloužil Martin
(FKM Konice B),
2 : Chlud Lukáš (Pivín), Hartmann
Šimon (Plumlov), Kolařík Michal
(Plumlov), Kováč Martin (FKM
Konice B), Makoš Vladimír (Otaslavice), Musil Patrik (Protivanov),
Porupka Radek (Nezamyslice), Sekanina Tomáš (Protivanov), Svozil
Vítězslav (Nezamyslice), Vozihnoj
Alois (Protivanov), 1 : Bartoník Jan
(Pivín), Bartoník Martin (Pivín),
Donát Jakub (Pivín), Janeček Pavel
(Protivanov), Minařík Petr (Protivanov), Mudroch Tomáš (Protivanov), Nejedlý Karel (Protivanov),
Ošťádal Martin (Nezamyslice),
Plšek František (FKM Konice B),
Soušek Roman (Klenovice), Suchánek David (Klenovice), Vlastní
(Pivín), vlastní (Vrahovice)

Okresní přebor mladších žáků
5.kolo:Mostkovice-FKM Konice
B 13:0 (6:0), Mirga 4, Nágl 3, Tabery 2, Zavadil 2, Němec, Petržela,
Přemyslovice-Protivanov 0:11
(0:1) - Milar 5, Vybíhal 3, Sekanina
2, Mudroch, Olšany-Lipová 1:4
(1:1), Mazal - Karkoška 2, Liška 2,
Držovice-Smržice 1:5 (1:1), Bureš
- Tesárek 3, Klement, Nezval.
Kanonýři:
8 - Milar Ondrej (Protivanov) 4 Mirga Tomáš (Mostkovice), Nágl
Lukáš (Mostkovice)
3 - Kovačevič Semir (Držovice),
Liška Jiří (Lipová), Sekanina Tomáš
(Protivanov), Tesárek Michal (Smržice), Vaca Josef (Smržice), VyOkresní přebor žáků
5.kolo:Vrahovice-FKM Konice B bíhal Adam (Protivanov).
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Playmakeři vyhráli turnaj v Žilině
Na Žilinu budou Hanáci
vzpomínat opravdu dlouho.O víkendu 5.září se jim podařil senzačně vyhrát turnaj
v zahraničí. Přitom sestava
před turnajem neoplývala
zdaleka všemi zvučnými jmény prostějovského FbC! Ani
úvod do turnaje nebyl nikterak optimistický. Avšak
všechny spekulace o umístění
vyvrátil až finálový duel proti
Petrovicím. Tam Prostějov
otočil nepříznivý stav v pravou chvíli.
Prostějovský celek FbC Playmakers Prostějov opustil naši
republiku vůbec poprvé! Vždy
když se chystal k podobnému
kroku, zabránil jim v tom jiný
plán. Tentokráte pozvání na
Slovensko neodmítli. "Osloveni jsme byli na Czech Openu, a
jsem rád, že jsme se nakonec
rozhoupali, a na turnaj odjeli,"
zdůraznil po turnaji Milan Fojt.
Prostějovský tým měl navíc
problémy s brankáři, které
zkoušel vyřešit i neplánovanou
pozvánkou Jana Chrásta z Hattricku Brno. Nakonec na turnaj
odjela legenda mezi prostějovskými tyčemi Martin Bouda.
"Nikdy nelituju,že jsem jel a
dostal tu možnost. Jsem moc
rád, že jsem byl u prvního zahraničního úspěchu společně se
spoluhráči a pevně věřím, že
tohle vystoupení zopakujeme
vícekrát v budoucnu, ať už se
mnou či bez," poznamenal
šťastný brankář Martin Bouda.

ZÁPAS 1 Grasshopers Žilina FbC Prostějov 2:3
Hanáci začali turnaj trochu vlažně. Na úvod je čekal slovenský
extraligový celek Grasshopers
Žilina. Prostějov přijel na utkání s malým zpožděním. Možná i proto se špatně rozehrával.
Začátek utkání byl kostrbatý a
tak k vidění byly spíše ojedinělé
průniky či nepřesnosti v rozehrávce. Od příchodu Miczeka
do první lajny však Prostějov
znovu začal soupeře přehrávat.
Daniel Miczek nenastoupil od
úvodního hvizdu, ale až v
průběhu hry. Hanáci se dostali
do slibného vedení, které časem
stupňovali. Za stavu 3:1 mohli

utkání úplně zlomit, jenže ani
Čmela a ani Miczek utkání nedokázali rozlousknout, i když
poloprázdná brána byla takřka
vyzývající. Hanáci se jakoby
smířili s náskokem, a šancemi
začali pohrdat. Někdy při domácích stálo i štěstí, ovšem to je
v každém utkání třeba. Žilina
tak vykřesala naději pár minut
před koncem, kdy se jí podařilo
protlačit míč až za záda Martina
Boudy - 3:2! "Vůbec jsme si nic
nepřipouštěli, v utkání jsme byli nebezpečnější, měli jsme daleko víc šancí, soupeř byl takřka
bezzubý," vzpomíná na utkání
kapitán Zdeněk Fojt.
Žilina sice trochu zacuchala na
nervy labilním Prostějovanům,
ale vyrovnání se nedočkala ani
při power-play. Výsledek tedy
zůstal stejný 3:2 pro FbC Prostějov. "Utkání bylo ze začátku
ovlivněno dost únavou z cesty.
Tři hodiny ztuhlý v autě, a pak
za čtvrthodiny hrajete, ono to
nikdy nedělá dobrotu. Tady
bych tu kostrbatost v technice
trochu bral. Spíš mě mrzí, že
jsme v utkání byli hodně zbrklí
a řešili věci až zbytečně jednoduše vyhozením, hlavně v první půli. Potom už to bylo lepší.
Na turnaji jsme se měli zaměřit
zejména na výraznější četnost
přihrávek v rozehrávce. To se
zatím nikterak nezdařilo," řekl
po utkání trenér Fojt.

ZÁPAS 2 Akademik Žilina FbC Prostějov 1:8
Druhé utkání odehráli Playmakeři proti výběru Žiliny pod
názvem Akademik. Soupeř byl
o poznání technicky lepší,
avšak doplácel na rozehranost
prostějovského celku. Ten se už
dostal do přijatelné teploty a
krutě trestal. Některé souhry
pak končily výstavním gólem.
V zápase se nejvíce dařilo křídlům Libor Čmela - Marek Bouda, jenž si pohráli s obranou od
úvodních minut. Libor skóre
otevřel, i když nejprve přihrávku od Marka Boudy usměrnil
jen na tyč, z dorážky však neselhal 1:0! Postupem času už soupeř tolik nekousal. Výsledek
8:1 byl zaslouženým vyvrcholením utkání. „Zde byla na

ZHODNOCENÍ TURNAJE SLOVY TRENÉRA:

Bratři Boudové s pohárem pro vítěze
hráčích vidět větší uvolněnost.
Byli odpočatí. I když jsme se na
rozehrávku tolik nezaměřovali,
bylo to o poznání lepší než v
úvodu turnaje. V utkání už jsme
viděli daleko více kombinačních prvků, sice ne po celou
dobu, ale pár světlých pasáží tu
už bylo. Je třeba je držet stabilně. Soupeř nebyl vůbec špatný, zdálo se mi, že je dokonce
technicky zdatnější než předchozí. Ovšem my už jsme k utkání přistoupili daleko více
soustředění, a tak jsem rád alespoň, že jsme se dokázali pravidelně prosazovat,“ shrnul druhé
vystoupení trenér Prostějova.
ZÁPAS 3 FbC Prostějov
- Čadca 11:2
Ve třetím zápase pak prostějovští Playmakeři nastoupili proti
druholigovému celku z Čadci.
Slovenský celek odolával první
půli zdatně. Sympatická hra, sice plná chyb slovenského výběru, se z prvu výsledkově promítala. Ovšem notná dávka respektu přeci jen přišla. V půlce
zápasu FbC vsítilo jen tři branky, za to druhá zbývající polovina utkání přinesla nejen smršť,

ale i naprostou převahu. Na galakoncertu se dvakrát prosadili i
mladíček Petr Čmela a univerzál v sestavě Milan Fojt. Zápas
skončil vysokým vítězstvím
11:2!
„Co se týče hry, tak tam už těch
nedostatků moc nebylo. Soupeř
byl neškodný, nemohl nás tedy
prověřit. Tady bych spíš za vinu
dal koncovce. Jelikož měl zejména centr druhé pětky jasně
další 4 góly vstřelit, no a nejen
on, v jiných utkáních to rozhoduje zápasy. Zde se možná nezvyklost postu projevila. Do Žiliny jsme přijeli s defenzivnějším týmem, a to možná trochu
sebralo na kvalitě v koncové
části. Ovšem potěšující je, že
nemáme problém s výběrem
místa, tudíž se do šancí dostáváme opravdu v hojném
množství. Pochvalu rozhodně v
utkání zaslouží Petr Čmela, který protentokrát v obraně nezaspal, navíc zrychlil rozehrávku,
zpřesnil ji a zapojil se i střelecky! To je dost podstatné pro
skladbu a herní styl. U ostatních
mě nikdo nevyvedl z míry, jsem
s každým spokojen za správně
odvedenou a požadovanou

Váha do 75 kg Vardan BESALJAN (ČR) - Damian
HOOPER( Austrálie) prohra RSC (zranění) ve 3.kole.
Po náročné přípravě prostějovského boxera, která zahrnovala i soustředění v Krkonoších a Rusku mu los 1. kola na
Mistrovství světa boxerů v
italském Miláně přisoudil australského rohovníka Damiana
Hoopera. Po první
kole, které náš reprezentant prohrál 0:3,
se jeho projev ve
druhém kole trochu
zlepšil a bodově se držel ve
ztrátě tří bodíků (druhé skončilo 2:2), ve třetím prohrával
3:8, 2 krát byl ošetřován lékařem pro krvácení z nosu. Pak

asi 30 vteřin před koncem utkání lékař utkání ukončil. Besaljan útočil, bojoval, ale Aus-

tralan byl zkušenější a po technicko-taktické stránce vyzrálejší boxer.
-pez-

BOX
Na podobný pohár Vardan Besaljan v letošním MS již nedosáhne. V italském Miláně se musel rozloučit už po prvním zápase.

Jestli se nám to podaří přenést
do ligy, máme vyhráno a budeme spokojení. Musím však připomenout také hráče, kteří si
zde řekli o šanci na ligu. Řeč je
o Petru Čmelovi a Martinu
Boudovi. Ti výtečně zastoupili
Ťuika či Krátkého s Kolářem,
turnaj zvládli více než dobře.
Další otazník na dalších deset
dnů. Tím mi dokázali , že
máme kádr připravený hrát na
tři pětky, takže plán na tento
rok je jasný, stabilizovat kolektiv, a utužit ho pro blížící se
herní systém 3x20 minut. Le-

tos cíle vysoké až tak nemáme.
Chceme si ligovou příslušnost
vydobít na další rok tak, abychom aplikovali přechod herního systému na tým bez úhony, za to s připraveností a optimistickým pohledem na věc.
Dnes jsme tu měli pětky dvě,
jedna byla v Hradci. Doufám,
že se jim dařilo, tak , jako
nám!" dodal na závěr trenér
Milan Fojt a dodal:" Teď nás
čeká společná večeře a fotbal,
rozhodně už ale teď máme důvod k radosti. Věřím, že i po
fotbale se radost znásobí “

práci, kterou netřeba rozlišovat.
Dobře odehrané utkání,“ dodal
trenér po zápase.

byl v bráně skvělý brankář,
právě ten, co se stal prostějovskou brankářskou legendou,
když oznámil konec své dlouholeté brankářské kariéry. A
proč se mu tak na Hané říká?
Tak to nejvíce poznali v sobotu
právě Petrovice. Brankář Bouda opravdu šokoval nejen soupeře, ale i vlastní spoluhráče.
"Chytal výborně, dlouho jsem
ho neviděl tak dobře chytat. Byl
to zas ten dobrý Martin. Pokud
někdo tvrdí, že je mezi tyčemi
už dávno ze hry, nemyslím si to,
a pevně věřím, že se tu ještě objeví. Klobouk dolů, co dnes
předvedl, protože jsem ho půl
roku neviděl v bráně, a teď si
jen tak stoupne mezi tyče, a podá neskutečný výkon," nešetřil
slov chvály bratr a spoluhráč
Marek Bouda.
Utkání se však zdramatizovalo
po dvou úspěšně vyřešených
přečíslení karvinského celku.
Soupeř dokázal utkání otočit po
hloupých chybách v defenzívě,
proti kterým si však hostující
celek šel vehementně za svým.
Ve finální fázi tak prokázal kvalitu a zápas otočil. O vyrovnání
se postaral štírek druhé lajny
rychlonohý Libor Čmela. Ten
dostal pozvánku na zakončení
od Marka Boudy, a naložil s ní
mazácky. Nechal si brankáře
lehnout a pak jej z úhlu do od-

kryté části objel -2:2! Zlomový
moment utkání nastal v dalších
minutách. Nejprve Sedláček
nastřelil spojnici petrovické
branky, po něm Růžička orazítkoval zblízka stejnou část i na
druhé straně. Rozluštění tajenky o vítěze UZIN ŽILINA CUP
2009 rozhodla akce prvního
útoku. Zde se všichni tři útočníci potkali s míčkem tak rychle, že osamocený Sedláček už
jen dílo dokonal - 3:2! Za nedlouho Prostějov definitivně
rozhodl. Daniel Miczek vymetl
šibenici výstavní trefou a utkání
znalo vítěze. Prostějov v závěru
nikterak nepřipustil drama a
kontroloval míček co nejdále
od brány Martina Boudy. Ano,
závěrečná siréna neznamenala
nic jiného, než hromadný val
před bránou Playmakerů. Prostějov poprvé vyhrál turnaj, navíc mezinárodní, a navíc stejný
den, co se mělo na Slovensku
rozhodnout o fotbalové reprezentaci. Bude to dozajista další
historický mezník pro klub 5.září 2009! Playmakeři svůj
počin zvádli opravdu mistrně.
Trofej tedy putuje na Hanou a
určitě se do soutěže půjde s obrovským sebevědomím. Jestli
půjde liga po stejné notě, se dozvíme hned 26. září, kdy Playmakeři začínají doma.
milanfojt, -pez-

ZÁPAS 4 FbC Prostějov
- Petrovice 4:2
Finálový zápas - tak byl označen poslední souboj turnaje, ve
kterém Hanáci nastoupili proti
Petrovicím. Soupeř skončil loni
právě o bod za Playmakery, takže se očekávala velká bitva.
Již od úvodu mělo utkání úplně
jiný charakter něž jakékoliv během dne. Tvrdá hra s technickými prvky na obou stranách
nakonec rozhodla o vítězi v
závěru. Utkání se nevyhlo ani
několika konfliktům, u kterých
se hra občas pozastavila. Prostějov sice v polovině utkání
vedl o gól zásluhou kapitána
Zdeňka Fojta, který zakončil
kombinaci pohodlně do prázdné brány - 1:0! Ovšem právě
Petrovicím rozhodčí neuznali
regulérní branku, zda zazněla
píšťalka dřív nebo se porušilo
jiné pravidlo v souboji posledního Petra Čmely s útočníkem
nevíme, a asi už neodhalíme. Z
našeho pohledu o žádný zásadní konflikt nešlo, tudíž branka
měla bezesporu platit. Petrovice však v šancích vůbec nezaostávali, ba naopak. Snažili se
křivdu napravit. Měli příležitostí opravdu hodně, ale dnes

Tak jsme se dočkali.Radost vítězů žilinského turnaje bezprostředně po vítězství 4:2 nad Petrovicemi, které jim
zajistilo 1. místo a premiérovou výhru na florbalovém turnaji.

Společná fotka Fcb Playmakers Prostějov už v civilu po vydařeném vystoupení na turnaji ve slovenské Žilině

Na MS v boxu Besaljan vyřazen

„Obrovský úspěch, určitě jsem
nečekal, že vše tady vyhrajem.
Navíc když týmu chyběli oba
brankáři a třetina kádru, která
byla buď v zahraničí, nebo na
turnaji v Hradci. Jsem moc rád,
že tým předváděl daleko kompaktnější florbal. Nehrál zbrkle a jednoduše, ale snažil se
míč kontrolovat a udávat tempo hry, časem i vyšším počtem
přihrávek. Prověrka na sezónu
s Petrovicemi byla určitě dobrou pozvánkou na ligu. Tady
však nastoupil tým, který uspět
chce a je odhodlaný jít dál.

Novinka v boxu od příštího roku
Na AIBA světovém kongresu, konaném při příležitosti mistrovství světa v
italském Miláně byla
představena nová skupina
uvnitř světové boxerské
amatérské asociace (AIBA) tzv. THE WORLD
SERIES OF BOXING
(WSB). Ta bude na profesionálním
základě
a
rozběhnout by se měla v
září 2010. Boxovat se bude
5 x 3 minuty bez helem a
tílek. Soutěžit se bude v 5.
váhových kategoriích :
50-54 kg.(bantam), 57-61 kg
(lehká), 68-73 kg.(střední),

80-85 kg(polotěžká). a + 91
kg(těžká). Rozhodovat budou 4 rozhodčí ( 1 v ringu a 3
na bodech). Bodovat se bude
klasickým způsobem na bodovací lístky jako u profesionálů, ne elektronicky jako se
boduje u amatérů. Ve třech
regionech ( Amerika, Asie a
Evropa) bude vytvořeno 12
týmů, které se budou střetávat nejprve na svém kontinentu,pak dále (profesionální
liga). Do těchto týmů budou
vybráni boxeři z celého kontinentu na základě svých výsledků a financováni budou z
prostředků WSB. V praxi by

to mělo fungovat tak, že
národní federace nabídne do
týmu boxera. Když WSB boxera vybere do týmu, bude s
ní zavázán smluvně a bude od
ní pobírat roční plat a také fe-

BOX
derace bude finančně motivována. Hlavní stránkou zde
bude, že boxeři startující v této profesionální lize budou
moci startovat na olympijských hrách, MS a kontinentálních šampionátech.

Jednalo se také o OH 2012 v
Londýně, kde budou poprvé
startovat ženy v následujících
třech váhových kategoriích:
48-51kg., 56-60 kg. a 69-75
kg. V každé váze bude startovat 12 žen, celkem tedy 36
žen. Od 1.9.2010 se změní
váhové kategorie mužů. Tyto
se sníží z celkového počtu 11
na 10 vah : 46-49 kg.,dále do
52 kg,do 56 kg.,a další váhy
stejné jako doposud tzn.do 60
kg.,do 64kg.,do 69 kg.do
75kg,do 81 kg,do 91 kg. a +
91 kg.
zdroj www.cba.cz
-pez-
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Určice doma proti Kralicím nezaváhaly

(Dokončení ze str. 23)
Ve 12. minutě brankář hostů
špatně odkopl míč, k němu se
dostal domácí Mlčoch, ale trefil
jen spojnici tyče a břevna. V 17.

minutě lehce tečovanou střelou
zpoza šestnáctky vyrovnal stav
utkání na 1:1 kralický Liška.
Tempo hry se po vyrovnávající
brance zklidnilo, v pasáži mezi

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 ORESVO PLUMLOV
Plumlovští fotbalisté pomalu začínají růst tabulkou. Po nesmělém začátku
podzimu se začínají výsledkově zvedat a svým soupeřům začínají nakládat
na cestu hezké nášupy. V předminulém kole je doma nepoložil ani nepříjemný stav 0:2 v zápase s Troubkami a ve druhém poločase čtyřmi brankami otočili výsledek ve svůj prospěch. V Čechovicích si dali střeleckou
pauzu, aby v sobotu v zápase s Opatovicemi nabili ostrými a naložili jim
šest branek. Poslední tři zápasy, 7 bodů a skore 10:4 se jeví více jak dobře.
BRAVO, PLUMLOV!

PROPADÁK VÍKENDU
SOKOL KLENOVICE
Fotbalisté Klenovic si už asi ani nevzpomenou, kdy získali naposledy nějaký bod do tabulky. Pokusíme se jim to připomenout, bylo to ve 3. kole
na půdě Plumlova za remízu 1:1. Od té doby jdou od porážky k porážce a
patří jim poslední místo tabulky od minulého kola, kdy se poprve bodově
prosadili i Kožušany. Celek klenovických je výrazně omlazený, z minulého ročníku po odchodu střelce Kubíčka se nenašla adekvátní náhrada. Herní projev týmu nevypadá navenek nijak špatně, ale fotbal se hraje na branky a těch se mladíkům z Klenovic zatím moc vstřelit nepodařilo. V posledním zápase doma proti Náměšti jeden útočil a druhý střílel branky a výsledek zápasu vyzněl pro domácí celek tragicky. KLENOVICE, TAK
TAKHLE TEDY NE!

20. a 30. minutou týmy bojovaly ve středu hřiště a ohrožovaly
brankáře jen střelami z dálky.
Obě mužstva hlavně nechtěla
udělat chybu v obraně. V závěru
poločasu začali domácí svého
rivala přehrávat. Problémy
obraně kralických dělal agilní
Kryl, který šance buď připravoval, nebo se pokusil o zakončení sám. Do konce první půle
však další branka nepadla, a tak
týmy šly do šaten za vyrovnaného stavu 1:1.
Úvod druhého poločasu tentokrát našel nepřipravené kráče
Kralic. Domácí se od rozehrávky usadili na polovině hostů. Ve
46. minutě vstřelil druhý gól domácích po dvou měsících nastoupivší Přemysl Mlčoch, který Prostějovskému Večerníku
svou trefu popsal: „Těsně před
zápasem to napadlo Tomáše Lose, tak jsme to nacvičili. Jinak
jsme to ale netrénovali. Aut vhodil Ullmann, hlavou na mě prodloužil míč Vaněk a já jsem trefil k tyči. Bohužel pro mne to
bylo asi poslední utkání na podzim. Zranil jsem si při kontaktu
s kralickým hráčem koleno, a
budu tak sledovat utkání jen jako divák.“
Hosté mohli z breaku vyrovnat,
ale domácí brankář Nejezchleb
byl na místě a vyrazil na rohový
kop. Domácí po vstřelené bran-

HLASY TRENÉRŮ
Svatopluk Kovář (TJ Sokol Určice): „Typické derby, které sledovala dobrá divácká kulisa. Obě mužstva předvedla dobrou hru. Kralice měly tři vyložené šance, potom jsme vstřelili gól, ale Kralice zaslouženě vyrovnaly. Chtěli jsme hrát nátlakovou hru, to se nám povedlo ke konci prvního a v druhém poločase. Druhá branka nás
uklidnila, vzápětí jsme dali další. Družstvo zaslouženě vyhrálo, bylo
disciplinovanější než soupeř. Pro Kralice je to krutý výsledek. Utkání
rozhodla standardní situace nacvičená předem. Z nejhoršího jsme se
dostali, potýkáme se s „ořezaným“ kádrem. Teď se připravujeme na
Hněvotín, věřím, že nás vítězství nastartuje.“
František Jura (FC Kralice na Hané): „Těžko se mi hodnotí utkání. Ve třetí minutě jsme mohli vést 2:0. Po obdržené brance jsme
se dokázali vrátit do zápasu a vyrovnali jsme. Potom jsme ale vyklidili pole, nebyli jsme aktivní. Hráči byli asi přemotivovaní. Soupeř
nás přehrával ve středu pole, neměli jsme pohyb a z toho pramenily
chyby. Je to pro nás velké zklamání. Jeli jsme sem s pokorou, chtěli
jsme urvat bod. Doma musíme vyhrát za každou cenu. Musíme to
zvládnout, dnes jsme to nezvládli psychicky.“
ce neusnuli na vavřínech, přehrávali svého soupeře zejména
ve středu pole a zatlačili ho na
vlastní polovinu. Hosté hrozili z
občasných útočných akcí, ale
buď stříleli slepými, nebo ztroskotali na domácím gólmanovi.
V 60. minutě se dostal od Cibulky balon ke Krylovi, který si
míč potáhl a z hranice šestnáctky ho poslal do protipohybu
brankáře hostů (3:1). Šťastný
střelec pak k utkání prozradil:
„Bylo to místy dost tvrdé utkání.
Doufám, že se budeme pohybo-

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

vat ve středu tabulky.“ Hosté se
však s výsledkem utkání nechtěli smířit, slibnou šanci na
snížení však Petržela zahodil.
Na hřišti se začalo jiskřit zejména poté, co se kraličtí dožadovali v 76. minutě odpískání pokutového kopu. Emočně vypjatou
situaci musel dokonce hlavní
rozhodčí řešit domluvou hostujícímu realizačnímu týmu.
V 83. minutě mezi dvěma kralickými obránci prošel Cibulka
a počtvrté překonal kralického
gólmana. V závěru několikrát
zahrozili hosté, ale chybělo jim
při zakončení štěstí a trocha klidu. Petržela další ze svých šancí
spálil a když kraličtí nepotrestali chybu domácího strážce svatyně, kterému dvakrát vypadl
míč, museli se smířit s výsledkem utkání. Určice si tak po
dobrém týmovém výkonu připíšou do tabulky tři body za vítězství 4:1, Kralice musí zpytovat svědomí a pokusit se vytěžit
ze dvou domácích utkání maximum.
-top-
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ZÁPASOVÁ NABÍDKA
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE - SKUPINA
7. kolo 20.09.2009
Rousínov - Vikt. Otrokovice (19.09.
16:00 SO), Konice - Napajedla,
Pelhřimov - Rosice, Velké Meziříčí Slovácko B (NE 10:15), Šardice Žďár n Sáz. (19.09. 16:00 SO), Blansko
Vyškov (19.09. 16:00 SO), Protivanov
Třebíč, Uherský Brod - Boskovice
(19.09. 16:00 SO)

- TJ Sokol Kladky (19.09. 16:00 SO),
Sokol Rozstání - FC Ptení, Sokol
Otaslavice "B" - TJ Krumsín

KFPO Olomouckého kraje
7.kolo - 20.09.2009 16:00 (neděle)
FK Jeseník - Určice (19.09. 16:00
SO), Leština - Litovel, Bělotín 1.HFK Olomouc "B", Kozlovice Štíty, Hněvotín - Želatovice (19.09.
16:00 SO), Dolany - Mohelnice,
1.FC Přerov - Ústí (19.09. 16:00
SO), Kralice - Šternberk (19.09.
16:00 SO)

DOROST

KFSO I.A třída "B"
7.kolo - 20.09.2009 16:00 (neděle)
Troubky - Klenovice, Čechovice Dub nad Mor., Opatovice - Kojetín
(NE 10:00), Kožušany - Plumlov,
Brodek u Př. - Jesenec (19.09. 16:00
SO), Lipník - Mostkovice (19.09.
16:00 SO), Náměšť - Slatinice
(19.09. 16:00 SO)

Krajský přebor - mladší dorost
7.kolo - 19.09.2009 12:15 (sobota neděle)
Šternberk - Mohelnice, FKM Konice - Kralice, Černovír - Lipník,
Vikt.Přerov - Nezamyslice, 1.HFK
Olomouc "B" - Čechovice, Litovel FK Jeseník

KFSO I.B třída "A"
7. kolo 20.09.2009
Vrchoslavice Kostelec, Lutín
Vrahovice, Hor.Moštěnice Hustopeče (19.09. 16:00 SO), Pivín - Nezamyslice, Radslavice Býškovice,
Tovačov - Haná Prostějov, Újezdec Všechovice (19.09. 16:00 SO)
II. Třída OFS Prostějovska
7.kolo - 20.09.2009 16:00 (neděle)
Sokol Olšany -TJ Sokol Držovice
(19.09. 16:00 SO), TJ Sokol Zdětín Sokol Přemyslovice, FK Němčice
nad Hanou - Sokol Otaslavice, TJ
Sokol Protivanov "B" - Sokol Konice "B" (19.09. 16:00 SO), FC Hvozd
- FC Dobromilice, Sokol Bedihošť TJ Sokol Určice "B" (19.09. 16:00
SO), TJ Sokol Čechovice "B" - TJ
Sokol Brodek u Prostějova (19.09.
16:00 SO)
III. Třída OFS Prostějovska
7.kolo - 20.09.2009 16:00 (neděle)
Sokol Čechy pod Kosířem - FC Kostelec na Hané "B" (19.09. 16:00 SO),
Sokol Přemyslovice "B" - TJ Haná
Nezamyslice "B", TJ Smržice - TJ
Otinoves,
Sokol Vícov
TJ Pavlovice u Kojetína, SK Jesenec
"B" -TJ Jiskra Brodek u Konice, FC
Výšovice - FC Kralice na Hané "B",
TJ Horní Štěpánov - TJ Sokol Tištín
IV. Třída OFS Prostějovska skupina A
7.kolo - 20.09.2009 16:00 (neděle)
TJ Haná PV B -TJ Sokol Drahany
(19.09. 16:00 SO), TJ Sokol Zdětín B

IV. Třída OFS Prostějovska skupina B
7.kolo - 20.09.2009 16:00 (neděle)
TJ Sokol Brodek u Prostějova B - TJ
Biskupice, TJ Sokol Tvorovice - FC
Morávia Doloplazy (19.09. 16:00
SO), TJ Sokol Ivaň - FC Hrubčice
(19.09. 16:00 SO), TJ Želeč -TJ Sokol Vrahovice B

Krajský přebor - starší dorost
7.kolo - 19.09.2009 10:45 (sobota neděle)
Šternberk - Mohelnice, FKM Konice - Kralice, Černovír - Lipník,
Vikt.Přerov - Nezamyslice, 1.HFK
Olomouc "B" - Čechovice, Litovel FK Jeseník,

KFSO I.A třída "B"
7. kolo 20.09.2009 (sobota - neděle)
Kostelec - Želatovice, Hlubočky Vrahovice, Opatovice -Tovačov,
Kozlovice - Nemilany, Radslavice Určice, Chválkovice - Bohuňovice,
Náměšť - Troubky
Okresní přebor dorostu
7.kolo - 19.09.2009 10:45 (sobota neděle)
FK Němčice nad Hanou - Sokol Otaslavice, TJ Sokol Mostkovice - TJ
Sokol Brodek u Prostějova, Sokol
Olšany - TJ Sokol Držovice, Sokol
Přemyslovice - TJ Jiskra Brodek u
Konice, TJ Sokol Pivín - TJ Sokol
Protivanov, Sokol Bedihošť - FC
Výšovice
ŽÁCI
Okresní přebor starších žáků
7.kolo - 19.09.2009 09:00 (sobota neděle)
TJ Oresvo Sokol Plumlov - TJ Sokol
Určice, Sokol Bedihošť - FKM Konice "B", TJ Sokol Klenovice na
Hané - TJ Haná Nezamyslice
(19.09.2009 14:00 hřiště NEZAMYSLICE), TJ Sokol Pivín TJ Sokol Protivanov, FC Výšovice Sokol Vrahovice
Okresní přebor mladších žáků
7.kolo - 19.09.2009 09:00 (sobota neděle)
Sokol Olšany -TJ Sokol Mostkovice,
TJ Sokol Držovice -TJ Sokol Protivanov, Sokol Přemyslovice - FKM
Konice "B", TJ Smržice - SK Lipová

* FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY *
MS divize skupina D
6.kolo: Otrokovice-Uherský Brod 2:1,
Třebíč-Blansko 1:4, Rosice-Konice 1:1,
Napajedla-Rousínov 2:0, 1. FC SlováckoPelhřimov 1:2, Boskovice-Protivanov 5:2,
Žďár n/S-Velké Meziříčí 5:1, Vyškov-Šardice 0:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
5
4
4
4
3
2
3
2
2
2
2
1
1
0

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

0
2
2
1
2
3
2
2
4
3
3
4
5
4
5
4

21:3
18:6
14:7
15:5
14:11
13:9
12:8
11:15
9:14
11:12
8:12
6:14
5:16
8:17
5:13
4:12

19
15
15
14
13
12
11
9
9
8
8
7
6
5
4
3

KFP Olomouckého kraje
6.kolo: Určice-Kralice 4:1, ŠternberkPřerov 1:6, Ústí u Hranic-Dolany 5:2,
Mohelnice-Hněvotín 3:1, ŽelatoviceKozlovice 0:0, Štíty-Bělotín 5:0, HFK
Olomouc B-Leština 2:1, Litovel-Jeseník
0:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jeseník
7
Přerov
7
Litovel
7
Mohelnice
7
HFK Olomouc B 7
Kozlovice
7
Dolany
7
Určice
7
Ústí u Hranic 7

6
6
4
4
4
3
3
3
3

1
0
2
1
0
2
1
1
1

0
1
1
2
3
2
3
3
3

16:8
23:10
14:10
13:8
10:8
17:7
16:13
13:10
15:13

19
18
14
13
12
11
10
10
10

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

Štíty
Leština
Hněvotín
Kralice
Šternberk
Želatovice
Bělotín

7
7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
1
0
1

3
2
2
1
0
3
0

2 10:7
3 10:12
3 8:20
4 8:11
6 9:19
4 10:21
6 5:20

9
8
8
7
3
3
3

4 1 1 2 5:11 4
0:1 Prášil, Brodek u PV-Sokol Bedihošť stání 0:0, Ptení-Otaslavice B 3:1, Krumsín- 9. Jeseník
10. Konice
4 1 0 3 5:7
3
Haná PV B 0:2
5:0 Bureš, Pinos.
11. Čechovice
4 1 0 3 3:9
3
4 0 0 4 2:11 0
6 4 2 0 17:1 14 12. Kralice
1. Konice B
6 4 1 1 18:4 13 1. Kladky
6 3 3 0 9:3 12
2. Čechovice B 6 4 1 1 12:9 13 2. Rozstání
5 3 0 2 14:10 9 DOROST mladší Krajský přebor
3. Brodek u PV 6 3 2 1 18:11 11 3. Haná PV B
5 2 2 1 8:3
8 6.kolo: Moravičany-Litovel 2:3, Jeseník4. FC Hvozd
6 3 1 2 12:10 10 4. Krumsín
5 2 1 2 10:12 7 HFK Olomouc 1:0, Čechovice-Přerov 1:4,
5. Protivanov B 6 3 0 3 13:11 9 5. Ptení
1. A třída skupina B
6. Určice B
6 2 3 1 12:10 9 6. Otaslavice B 5 2 0 3 6:10 6 Nezamyslice-Černovír 0:4, Lipník-Konice
6.kolo: Klenovice-Náměšť n/H 0:4, Slatini6 1 1 4 6:16 4 4:1, Kralice-Šternerk 2:3
7. Sokol Olšany 6 3 0 3 10:12 9 7. Drahany
ce-Lipník n/B 1:1, Mostkovice-Brodek u 1. B třída skupina B
6 0 1 5 4:19 1
8. Přemyslovice 6 2 2 2 15:11 8 8. Zdětín B
Přerova 2:2, Jesenec-Kožušany 3:3, Plum- 6.kolo: Černovír-Červenka 7:1, Příkazy- 9. Držovice
1. Šternerk
4 4 0 0 15:5 12
6 1 4 1 10:10 7
lov-Opatovice 6:2, Kojetín-Čechovice 0:1, Chválkovice 4:1, Bohuňovice-Paseka 3:1, 10. Otaslavice
2. Černovír
4 3 1 0 15:3 10
6 2 1 3 10:11 7 4. třída OFS, sk. B
Dub n/M-Troubky 5:0
4 3 0 1 13:5
9
Drahlov-Velký Týnec 2:2, Lipová-Mohelni- 11. Sokol Bedihošť 6 2 1 3 8:15 7 6.kolo: Biskupice-Ivaň 2:3, Hrubčice-Tvoro- 3. Přerov
4 2 1 1 7:4
7
ce 4:1, Moravský Beroun-Hlubočky 2:0, Sla- 12. Sokol Zdětín 6 1 2 3 8:12 5 vice 2:3, Doloplazy-Želeč 3:4, Vrahovice B- 4. Moravičany
1. Lipník n/B
6 4 1 1 20:5 13 vonín-Bouzov 3:3
5. Jeseník
4 2 1 1 10:9
7
13. Němčice n/H 6 1 1 4 9:18 4 Němčice n/H B 2:0
2. Dub n/M
6 4 1 1 19:9 13
6. Litovel
4 2 1 1 8:10 7
14. FC Dobromilice 6 1 1 4 8:19 4
3. Náměšť n/H 6 4 0 2 18:11 12 1. Bouzov
4 2 0 2 9:5
6
1. Vrahovice B 5 3 1 1 10:4 10 7. Lipník
6 5 1 0 17:6 16
4. Kojetín
6 3 2 1 16:7 11 2. Bohuňovice
4 1 0 3 10:10 3
2. Hrubčice
5 3 0 2 15:5
9 8. Kralice
6 5 0 1 16:6 15 3. třída OFS Prostějov
5. Slatinice
6 3 2 1 9:11 11 3. Černovír
4 1 0 3 4:10 3
5 3 0 2 13:12 9 9. Konice
6 4 0 2 18:5 12 6.kolo: Tištín-Smržice 1:1, Otinoves-Čechy 3. Tvorovice
6. Plumlov
6 2 3 1 19:15 9 4. Hlubočky
4 1 0 3 3:9
3
5 3 0 2 12:13 9 10. Čechovice
6 4 0 2 13:9 12 p/K 0:1, Kostelec n.H. B-Vícov 2:3, Pavlovi- 4. Doloplazy
7. Brodek u Přerova 6 2 2 2 14:14 8 5. Moravský Beroun 6 4 0 2 10:6 12 ce-Přemyslovice B 2:2, Nezamyslice B-Jese- 5. Želeč
2
6 3 0 3 10:17 9 11. HFK Olomouc 4 0 2 2 4:7
6 2 1 3 13:13 7 12. Nezamyslice 4 0 0 4 0:21 0
8. Troubky
6 2 2 2 12:13 8 6. Paseka
6 2 3 1 9:9
9 nec B 4:1, Brodek u K.-Výšovice 1:3, Krali- 6. Biskupice
7. Ivaň
5 2 1 2 9:11 7
9. Čechovice
6 2 1 3 4:5 7 7. Příkazy
6 2 2 2 11:14 8 ce B-H. Štěpánov 3:1
8. Brodek u PV B 5 1 2 2 13:12 5 DOROST 1.A třída skupina B
10. Opatovice
6 2 1 3 6:13 7 8. Velký Týnec 6 1 4 1 10:8
7
6 4 1 1 17:7 13 9. Němčice n/H B 6 1 1 4 9:17 4 6.kolo: Želatovice-Náměšť n/H 1:8, Troub11. Jesenec
6 1 3 2 9:11 6 9. Slavonín
6 2 1 3 11:12 7 1. Výšovice
0 0 0 0 0:0
0 ky-Chválkovice 1:3, Bohuňovice-Radslavi12. Mostkovice 6 1 2 3 4:7 5 10. Mohelnice
6 2 0 4 17:17 6 2. Nezamyslice B 6 4 1 1 14:8 13 10.
ce 6:1, Určice-Kozlovice 4:1, Nemilany6 4 0 2 11:4 12
13. Kožušany
6 1 1 4 6:17 4 11. Lipová
6 2 0 4 13:13 6 3. Otinoves
Opatovice 4:3, Tovačov-Hlubočky 2:1, Vra6 4 0 2 14:12 12 DOROST starší Krajský přebor
14. Klenovice
6 0 1 5 5:23 1 12. Drahlov
6 1 1 4 9:17 4 4. Čechy p/K
13. Červenka
6 0 2 4 5:17 2 5. Vícov
6 3 1 2 11:7 10 6.kolo: Moravičany-Litovel 2:0, Jeseník- hovice-Kostelec n/H 2:3
5 3 0 2 10:6
9 HFK Olomouc 1:5, Čechovice-Přerov 1:2,
1. B třída skupina A
14. Chválkovice 6 0 2 4 4:24 2 6. Kralice B
6 5 1 0 21:4 16
7. Kostelec n.H. B 6 3 0 3 10:13 9 Nezamyslice-Černovír 3:1, Lipník nad Be- 1. Bohuňovice
6.kolo: Kostelec n/H-Újezdec 3:0, Všechovi2. Náměšť n/H 6 5 0 1 33:13 15
8. Brodek u K.
5 2 2 1 9:9
8 čvou-Konice 2:1, Kralice-Šternberk 0:2
ce-Tovačov 2:1, Haná PV-Radslavice 2:0, 2. třída OFS Prostějov
3. Tovačov
6 5 0 1 18:7 15
6 2 2 2 11:12 8
Býškovice-Pivín 2:0, Nezamyslice-Hor. 6.kolo: Určice B-Němčice n/H 3:3 Hruda 9. Jesenec B
Moštěnice 0:2, Hustopeče-Lutín 0:1, Vraho- 2 (1 PK), Vodák - Kaprál, Rolný, Petr 10. Smržice
6 0 5 1 6:8
5 1. Nezamyslice 4 4 0 0 8:2 12 4. Chválkovice 6 4 0 2 12:8 12
4 3 1 0 13:3 10 5. Kostelec n/H 6 4 0 2 13:11 12
6 1 2 3 7:10 5 2. Moravičany
vice-Vrchoslavice 2:1
Kouřil, Otaslavice-Protivanov B 4:0 Roz- 11. Tištín
8 6. Hlubočky
6 3 2 1 18:10 11
6 1 2 3 9:13 5 3. HFK Olomouc 4 2 2 0 10:4
sypal 2, Dokoupil 2, Konice B-Sokol 12. Pavlovice
4 2 1 1 9:7
7 7. Určice
6 2 2 2 20:12 8
1. Hor. Moštěnice 6 5 0 1 18:8 15 Olšany 4:0 Mohelník, Kaprál, Lužný, 13. Přemyslovice B 6 1 2 3 5:13 5 4. Litovel
6 2 1 3 12:15 7
4 2 0 2 12:4
6 8. Nemilany
2. Býškovice
6 5 0 1 15:7 15 Hlouš, Držovice-Sokol Zdětín 1:1 Za- 14. H. Štěpánov 6 0 0 6 6:18 0 5. Šternberk
6 2 1 3 9:17 7
6. Černovír
4 2 0 2 11:8
6 9. Radslavice
3. Haná PV
6 4 1 1 17:7 13 bloudil - Hlavinka, Přemyslovice-FC
6 1 1 4 15:24 4
7. Lipník n/B
4 2 0 2 5:15 6 10. Opatovice
4. Všechovice
6 4 0 2 13:8 12 Hvozd 3:1 Strouhal, Mir. Mucha, Janeček 4. třída OFS, sk. A
6 1 1 4 8:21 4
4 1 1 2 4:6
4 11. Vrahovice
5. Lutín
6 4 0 2 13:9 12 - Grulich, FC Dobromilice-Čechovice B 6.kolo: Drahany-Zdětín B 2:1, Kladky-Roz- 8. Přerov
12.
Troubky
6
1 0 5 10:20 3
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14. Želatovice
6 0 3 3 5:19 3
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hustopeče
Vrahovice
Tovačov
Pivín
Újezdec
Kostelec n/H
Nezamyslice
Radslavice
Vrchoslavice

6
6
6
6
6
6
6
6
6

3
3
2
2
2
1
1
1
1

1
0
1
1
0
2
2
0
0

2 12:9 10
3 6:11 9
3 9:11 7
3 8:10 7
4 8:16 6
3 7:9 5
3 5:10 5
5 4:11 3
5 4:13 3

“PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou.
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63. ročník VELKÉ CENY MĚSTA PROSTĚJOVA v běhu na 110 m překážek

a 20. ročník memoriálu Dr. E. Rozbořila v hodu oštěpem
ČAS OVÝ PO ŘAD
neděle 20. 9. 2009
63. ročníku Velké ceny města Prostějova v běhu na 110m
překážek a 20. ročníku memoriálu dr. Eduarda Rozbořila
v hodu oštěpem mužů
14.30

14.40
14.50
15.00
15.10

60m přek

60m přek
100m přek
100m přek
100m přek

F žákyně ml.
DÁLKA ženy
VÝŠKA muži
OŠTĚP ženy
F žáci ml. – Malá cena
F žákyně st.
F dorostenky
F žáci st. Malá cena
DÁLKA muži
VÝŠKA ženy
OŠTĚP muži

100mpř dorky
100mpř st.žákyně
60mpř ml.žákyně
1000m muži
dálka muži
dálka ženy

1.Matušková Dominika
1.Kolečkářová Markéta
1.Pavlová Michela
1.Hurta Adam
1.Poruba Michal
1.Brázdilová Lenka

92
93
95
89
90
82

Prostějov 17,36
Prostějov 18,42
Prostějov 11,75
Prostějov2:37,34
Olomouc
624
Uh.Hradiště 553

ROZPIS 63. ROČNÍKU VELKÉ CENY MĚSTA
PROSTĚJOVA NA 110m překážek a 20. ročníku mem.
Dr. Ed. ROZBOŘILA v hodu oštěpem

15.20
15.25
15.35
15.45
16.00
16.05

100m ženy
100m muži
100m přek F ženy a juniorky
110m přek F dorostenci – Malá cena
110m přek F muži – Velká cena
Vyhlášení Velké ceny města Prostějova a mem.
Dr. E. Rozbořila.
Měření bude prováděno elektrickou časomírou. Vyhlašování bude
prováděno vždy po ukončení discipliny.

POŘADATEL: Atletický klub Prostějov
TERMÍN:
neděle 20. září 2009 - od 14.00 hodin
MÍSTO:
Školní stadion RG a ZŠ města Prostějova Studentská 2, rovinka 130m – 8 drah – dálka – oštěp
– vše TARTAN
Umístění stadionu v Prostějově najdete na webových stránkách
www.atletikaprostejov.ic.cz

Výsledky 62. ročníku Velké ceny města Prostějova na 110 m
překážek a 19. ročníku memoriálu Dr. Ed. Rozbořila v hodu
oštěpem a rámcových závodů.
110mpř muži
1. Sajdok Stanislav
2. Krejčí Michal
3. Kavka Tomáš
4. Nejedlý Adam
5. Smola Jiří
6. Říhošek Aleš
7. Koňařík Jan

83
81
89
88
88
85
84

oštěp muži
1. Veselý Vítězslav
83
2. Landmesser Patrik 69
3. Sklenář Robert
68
110mpř junioři
110mpř dorci
100mpř st.žáci
60mpř ml.žáci
100mpř ženy

Dukla Praha
USK Praha
Slavie Praha
Dukla Praha
Vítkovice
Přerov
Přerov

14,10
14,12
14,27
14,44
14,73
16,43
16,64

Dukla Praha
74,00
Nové Město n.Met. 61,57
Uh.Hradiště
58,64

1.Polách Josef
1.Jančík František
1.Pěček Lukáš
1.Koplík Jan
1.Němcová Kateřina

90
92
93
96
83

Zlín
Prostějov
Přerov
Přerov
Olomouc

14,43
16,23
14,33
12,19
15,10

Ilustrační foto: www.atletikaprostejov.ic.cz

Základní ustanovení:
1. Závodu se mohou zúčastnit závodníci s platnou lékařskou
prohlídkou - zodpovídá vysílající složka.
2. Závody se konají podle pravidel atletiky a tohoto rozpisu.
3. Dráha, oštěp a dálka umělá hmota DUROTAN
4. V případě většího počtu startujících jak 6 (překážky), budou
rozděleni do běhů podle výkonnosti – konečné pořadí podle
dosažených časů.
5. Předběžné přihlášky můžete zasílat na adr.: Atletický klub
Prostějov, Sportovní 1, 79601 Prostějov. E-mail: atletika.pv@volny.cz
6. Kancelář závodu bude otevřena od 12.00 hod. na stadionu.

Kadeti vezou z Plzně zlato
MČR juniorů a kadetů v lukostřelbě, které se konalo v
Plzni ve dnech 12. až
13.9.2009 se za lukostřelecký
oddíl TJ OP Prostějov
zúčastnili: v kategorii kadetů
Mirek Hudec, Vojta Dub, Petr Musil, v juniorech pak
startoval František Hajduk,
Jakub Kubica.
Výborných výsledků dosáhli
kadeti, kdy získali dvě zlaté a
jednu stříbrnou medaili, a to v
soutěži jednotlivců vybojoval
zlato Mirek Hudec, stříbro Vojta Dub, družstvo kadetů ve složení Hudec, Dub, Musil, pak
získalo zlatou medaili v soutěži
družstev. V juniorech skončil
František Hajduk na 4. místě,
Jakub Kubica obsadil 8. místo.
Hajduk si vytvořil pěknou pozici do eliminace 2. místem v
kvalifikaci. V eliminaci měl
problém s bolavým ramenem,
které ho omezovalo v technice,
takže nakonec skončil na nepo-

pulárním 4. místě. Kadeti Mirek Hudec s Vojtou Dubem si v
eliminaci zopakovali finálový
souboj ve kterém se utkali na
halovém MČR. Tehdy se z vítězství radoval Vojtěch Dub.
Kluci svedli vyrovnaný souboj
nakonec tím šťastnějším byl
Mirek Hudec.
Družstvo kadetů postupovalo
do eliminace z prvního místa,
které jim zaručilo v prvním kole čtvrtfinále volný postup do
semifinále. Zde se utkali z družstvem Ostravy a souboj skončil 205:155. Ve finále pak nastoupili proti družstvu Vsetína.Toto utkání bylo vyrovnané, ale s prostějovské strany
hodně nervózní. „Věděli, že na
Vsetín mají a chtěli vyhrát, zatím co Vsetín byl překvapivým
finalistou,“ poznamenala k
průběhu finále předsedkyně
oddílu lukostřelby Magda Majarová. Finále nakonec skončilo nejtěsnějším rozdílem

174:173 ve prospěch prostějovských lukostřelců a ti se tak
mohli radovat ze zisku zlaté
medaile v soutěži družstev.
„Za předvedené výkony můsím naše lukostřelce jen pochválit, především Mirka Hudce a Vojtu Duba, ale také Petra

Neregistrovaní tenisté zápolili v Prostějově

Musila, který patří ještě do kategorie starších žáků a na mistrovství kadetů jel sbírat zkušenosti.
Počasí opět závodu nepřálo, citelně se ochladilo, foukal nárazový vítr. magdamajarova,
-pez-

Výsledky kadeti:
1. Hudec Miroslav
2. Brabenec Miroslav
3. Dub Vojtěch
12.Musil Petr
1.Hudec Miroslav
2. Dub Vojta
3. Baričák Jiří
9. Musil Petr

Kvalifikace:
LO TJ OP Prostějov
Sokol Vršovice
LO TJ OP Prostějov
LO TJ OP Prostějov

1217b
1214b
1142b
979b

Eliminace kadeti:
LO Prostějov
LO Prostějov
LO Ostrava
LO Prostějov

Finalisté Mistrovství ČR v tenise neregistrovaných hráčů.

Družstvo kadetů
1. LO Prostějov
2. TJ Ostrava
3. SKP Vsetín

Kvalifikace:
3320b
3277b
3068b
Eliminace:

1.LO Prostějov
2.SKP Vsetín
3. LO Ostrava
1. Keicher Michal
2. Hajduk František
3. Meluzín Ondřej
4. Hajduk František
8. Kubica Jakub
Družstvo kadetů na MČR dorostu (zleva Petr Musil, Mirek Hudec,Vojta Dub)

7. Vítěz Velké ceny obdrží pohár a finanční odměnu, další dva
finanční odměnu, 4.-6. věcné ceny.
První tři v memoriálu. Dr. E. Rozbořila obdrží finanční
odměnu.
První tři z Malých cen – věcné ceny.
Vítězové vypsaných disciplin obdrží věcné ceny.
8. Pořadatel hradí náklady pouze osobně pozvaným.
9. V rámcových disciplinách mohou startovat dorostenci a dorostenky v rámci rozsahu svého závodění.
10. Závodníci startují na náklady vysílající složky.
11. Startovné se neplatí.

Junioři kvalifikace:
Start Praha
LO Prostějov
SKP Vsetín
Eliminace:
LO Prostějov
LO Prostějov

1219b
1187b
1183b

Od pátku do neděle 11. - 13. 9.
se v Prostějově konalo Mistrovství České republiky neregistrovaných hráčů v tenise.
Turnaje se zúčastnilo celkem
64 účastníků ze všech koutů
Česka a pro okořenění zde
hrálo i několik rekreačních tenistů ze Slovenska. Ve finále
čtyřhry se utkali domácí prostějovští hráči Jiří Kadlec a Ladislav Sehnal právě s jedním ze
zahraničních párů, Slováky
Kalinčikem a Abelem. Prostějovští tenisté postoupili do finálového utkání až po velké
bitvě, když ve třech setech
zdolali pár Argiriu, Červinka ,
6:2, 4:6, 6:3. Slovenští protivníci se do finále dostali ještě
krkolomnější cestou. V semifinálověm utkání proti páru Fuk-

sa, Fuchs museli obracet nepříznivý stav po ztrátě prvního
setu, který vyhrál soupeř 6:4.
Druhý set zvládli o poznání lépe a zvítězili 6:1 a vypadali připraveni k cestě do finále. Třetí
rozhodující set se však posunul
až do tie-breaku a v tom byli
úspěšnější Kalinčik s Abelem.
Finálový zápas vyšel lépe domácím tenistům, kterým se po
prvním vyhraném setu v poměru 6:4 podařilo ve druhém
svým finálovým soupeřům
uštědřit nepopulárního „kanára“ a tak se mohli radovat z
celkového prvenství. Souběžně
s tímto turnajem probíhala i
soutěž VIP tenistů, kde si pohár
odnesli hráči TK Prostějov Michal Slavík a Aleš Hilčer.
-pez-

O tuto trofej bojovalo 32 párů z
Česka a Slovenska na Mistrovství ČR neregistrovaných hráčů.

14. září 2009

27

Otvíračka Jestřábům nevyšla
Jestřábí OKO
dokončení ze strany 15
I do druhé třetiny nastoupili Jestřábi ve svižném tempu, trochu je
přibrzdilo vyloučení Kolibára za
nedovolené bránění, ale přesto si
vytvářeli v útočném pásmu příležitosti ke srovnání skore. Ve 25.
minutě měl obrovskou šanci při

přečíslení 2 na 1 Roman Hlouch,
vybruslil si mezi kruhy a vystřelil,
jeho střelu se však Holešovi podařilo vytěsnit rukou nad branku.
Následovalo několik vyloučení na
obou stranách, ale mužstva v oslabeních svědomitě bránila a početní výhody změnu stavu nepřinášely. Pozornost vzbudil snad jen desetiminutový osobní trest hostujícího Hamšíka. V polovině zápasu dostali domácí možnost hrát

přesilovku čtyři na tři. Při hokejovém zámku před hostující brankou se podařilo Juráskovi vypíchnout puk a rázem směřoval sám na
Vrbu stíhaný domácím duem
Hlouch a Kučírek. Druhému jmenovanému rozhodčí odpískal faul
zezadu a jelikož se jednalo o vyloženou šanci, přišlo na řadu trestné
střílení. K němu se postavil sám
faulovaný hráč a přesnou střelou
do levého horního rohu vrátil ho-

Ani takové skrumáže před brankou hostů nevedly k vyrovnávacímu golu domácích v zápase proti Hodonínu. Hosté
to potrestaly v polovině zápasu proměněným trestným střílením.

donínským dvoubrankový náskok. Ve třinácté minutě udělali
naši hráči v obranném pásmu obrovskou chybu, kterou musel zachranovat až Vrba.
Od proměněného trestného střílení se hosté ještě více zaměřili na
přerušování domácích útočných
akcí a s vědomím vedení o dvě
branky se do útočení příliš nehrnuli a hlídali si pozorně obranné pásmo. Do konce druhé třetiny se nic
podstatnějšího nestalo a tak se šlo
do kabin za stavu 1:3.
V závěrečné části hry se očekával
nápor domácích, ale ten nepřicházel. Naopak hodonínským se
naskytla zkraje třetiny příležitost
definitivně rozhodnout utkání
čtvrtou brankou, ale v cestě jim
stál domácí brankář Vrba. Ve 48.
minutě se v situaci dva na dva prosmýkl mezi obránci hostů Lukáš
Duba a vyzkoušel Holeše, ten jeho
střelu zlikvidoval. Na druhé straně
kluziště vyzkoušel hostující Korotvička z prostoru mezi kruhy domácího Vrbu v brance, ten byl
však pozorný. Na domácí hokejky
se s přibývajícím časem vkrádala
nervozita, v nabídnutých přesilovkách se nemohli natrvalo usadit v
obranném pásmu hostů a tak do
šance dostali paradoxně během
vlastního oslabení.
Necelé dvě minuty před koncem si

vyžádal domácí kouč Flašar oddechový čas, po němž se do branky
nevrátil Vrba a zkoušeli jsme hru
bez brankáře. V té se už nic podSvatopluk Kosík (SHK Hodonín): Na úvod sezony se hrál velstatného nestalo, i když hosté se
mi dobrý hokej z obou stran, Částečně byla vidět nesouhranost,
párkrát ocitli s pukem na hokejpro nás byly klíčové dvě rychlé branky hned v prvních minutách
kách ve středním pásmu a utkání
utkání. Překvapilo mne, že jsme ve třetí třetině nemuseli čelit tlatak skončilo výhrou hodonínku domácích, ale byli jsme to spíše my, kdo v závěru utkání
ských poměrem 3:1.
udával tempo hry. Myslím, ze jsme vyhráli zaslouženě.
Ve středu 16.9. čeká Jestřáby v
Aleš Flašar (HK Jestřábi Prostějov): Těžko se mi zápas hodzápase 2. kola venkovní utkání s
notí. Soupeř byl velmi těžký, ale domnívám se, že jsme si zápas
celkem HC Bobři Valašské Meziprohráli sami. Hodonín hrál velmi disciplinovaně. Snad to v zaříčí.
čátku zápasu mohlo být naší přemotivovaností, bušili jsme do
Branky a nahrávky: 5. Holuša
nich, ale Holeš naše šance pochytal a naopak oni dávali goly. Ve
(Šafařík) - 3. Haring (Vrba, Hotřetí třetině jsem čekal od nás větší tlak na branku. Je to začátek
lý), 4. Šurek (Peš), 30. Jurásek
sezony, počkejme na další zápasy.
(trestné střílení) Rozhodčí:
M.Škrobák
P.Dučák,
P.Velinský. Vyloučení: 6:8, navíc
Hlouch (PRO) 10 min OT, Flamšík (HOD) 10 min OT. Využití:
0:0. V oslabení: 0:0. Průběh utkání: 0:2, 1:2, 1:3
Prostějov: Vrba - Šafařík, Kolibár, Kučírek, Buček, Doseděl,
Jedlička, Plzák - Stejskal, Duba,
Novosad, Novák, Hlouch, Holuša, Kavulič, Rak, Piluša, Berčák,
Křesťan, Skoček
Hodonín: Holeš - Hoza, Šurek,
Flamík, Vaškovič, Korotvička,
Špok, Jurásek, Rapant, Pokorný,
Podešva, Hrtús, Komárek, Haring, Peš, Šimeček, Salajka,
Hostujícímu brankáři Holeši se zahajovací zápas sezony v Prostějově nadmíru
Šťastný, Kuba, Vrba, Hollý
-pez- vydařil. Na snímku likviduje nájezd Lukáše Duby.

HLASY TRENÉRŮ

V generálce na ligu vítězně se Šumperkem
HK Jestřábi Prostějov
- Salith Šumperk 5:4 (1:2, :1,2:1)
Branky a nahrávky: 4. Holuša
(Hlouch), 24. Šafařík, 27. Duba
(Novák), 42. Stejskal (Duba), 54.
Duba - 13. Antonovič (Hulva,
Ambruz), 13. Podešva (Janečka),
24. Hašek (Vosátko, Barus), 60.
Hašek (Holík). Vyloučení: 6:9
navíc Steber, Vosátko a Sedlák
(všichni SUM) 10 minut osobní
trest Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.
Průběh utkání: 1:0, 1:3, 5:3, 5:4.
Prostějov: Vrba - Šafařík, Kolibár, Kučírek, Buček, Doseděl,
Jedlička - Stejskal, Duba, Novosad, Novák, Hlouch, Holuša, Kavulič, Rak, Piluša, Berčák,
Křesťan
Šumperk: Peksa - Gebara, Vosátko, Holík, Novajovský, Rangl,
Sedlák, Ondráček - Steber, Meluzín, Hašek - Pavelek, Barus,
Orsava -Ambruz, Hulva, Antonovič - Noga, Podešva, Janečka
- Pekr
P r o s t ě j o v -V poslední přípravném zápase před sobotním
startem ve 2. lize na domácím
ledě proti Hodonínu se Jestřábi
utkali v odvetě s prvoligovým
nováčkem ze Šumperka. Před
necelým týdnem se hrálo v podhůří Jeseníků a domácí Draci
po velmi vyrovnaném utkání
nakonec zásluhou branky v

power-play do prázdné branky
zvítězili 4:2.
V odvetě na prostějovském ledě
začali lépe domácí Jestřábi. Skóre
zápasu otevřel domácí Michal
Holuša po přihrávce od Romana
Hloucha. Po pěti sekundách od
vedoucí branky mohlo být srovnáno, ale za Vrbou zazvonila
pouze tyčka. O sedm minut později v polovině první třetiny však
se protáhl hostující Barus na
modré čáře mezi dvěma obránci a
postupoval sám na Vrbu, ten jeho
úmysl vystihl. Draci dokázali obrátit vývoj utkání během 13. minuty, když nejprve Antonovič
vyrovnal střelou z bezprostřední
blízkosti po přihrávce Hulvy
zpoza branky a o 40 sekund později Jestřábů v obranném pásmu
se trefil Podešva za asistence Janečky. Ve 14. minutě mohlo být
ještě hůř, Draci šli v přečíslení 3
na 2 a Barus střelou z úhlu trefil
podruhé během první třetiny
tyčku za Vrbovými zády. V přesilovce v závěru třetiny měli ještě
Jestřábi příležitost sravnat před
odchodem do kabin, ale přihrávku
zpoza branky do Peksovy sítě
nikdo neuklidil.
V úvodu druhé třetiny si zahráli
přesilovku šumperští a kanonýru
Haškovi se podařilo prostřelit
Vrbu a zvýšit na dvoubrankové
vedení. Hosty náskok uspokojil a
přenechali iniciativu na hokejkách

domácích. Ti se snížením dlouho
nečekali a po necelé minutě využili za 6 vteřin přesilovou hru zásluhou Šafaříkovy střely od modré.
Domácí byli i nadále aktivnější a
v čase 26:28 se dočkali vyrovnání
z hokejky Lukáše Duby, který využil v přečíslení 2 na 1 přihrávky
Michala Nováka. Mezi 30. minutou a druhou sirénou Jestřábi
hosty jasně přehrávali a ti v některých chvílích nevěděli, kam dřív
skočit. Často pod tlakem vyhazovali puky na zakázané uvolnění a
nebo nevybíravých zákroků, za
což byli oceněni dvěma desetiminutovými tresty. Obrovskou šanci
měl Kavulič, když střílel do téměř
prázdné branky, ale hostující
Peksa stačil nevídaným skokem

Jiří Režnar (trenér Salith Šumperk): Až do začátku druhé třetiny jsme nehráli špatně. Nevím, zda nás vedení o dvě branky ukolébalo, ale domácí na rozdíl od nás hráli stále v plné koncentraci a
zašali nám sázet jednu branku za druhou. Posledních deset minut
jsme se zvedli, ale domácí už si výhru pohlídali.
Aleš Flašar (trenér HK Jestřábi Prostějov): Nechci výsledek přecenovat, ale na to, že to byl zápas s prvoligovým celkem, bych zhodnotil náš výkon jako velmi kvalitní. Hlavně od inkasované třetí
branky jsme se zvedli a nezabalili to a soupeře jsme v mnoha momentech přehrávali. Utkání, přestože bylo přípravné, mne přesvědčilo o tom, že tým má svoji sílu.
puk vytěsnit mimo tyče. Osm sekund před koncem Kavuličovi
štěstí opět nepřálo, brankáře překonal, ale v cestě mu tentokrát

V posledním přípravném utkání před zahájením 2. ligy se utkali Jestřábi
v odvetě s prvoligovými Draky ze Šumperka a vrátili jim vítězstvím 5:4 porážku z předešlého duely ze severu Moravy.

Kádr Jestřábů pro sezonu připraven
Veškeré smlouvy s hráči, kteří budou v sobotu připraveni hájit barvy Jestřábů v prvním
mistrovském zápase proti Hodonínu se podařilo uzavřít v průběhu minulého týdne.

Stávající soupiska pro sezonu 2009-2010:
brankáři:
Filip Hruban
Petr Musil
Adam Vrba
obránci:
Lukáš Buček
Petr Doseděl
Adam Falter
Robert Jedlička
Jan Kolibár
Richard Kučírek
Michal Plzák
Michal Šafařík
útočníci:
Tomáš Berčák
Lukáš Duba
Roman Hlouch
Michal Holuša
Ondřej Kavulič
Martin Křesťan
Michal Novák
Zdeněk Novosad
Jiří Piluša
Michal Rak
Martin Stejska
průměr:

HLASY TRENÉRŮ

7.12.1990
27.6.1989
4.8.1982

18 let
20 let
27 let

184 cm
190 cm
177 cm

80 kg
90 kg
76 kg

L
P
P

8.9.1984
26.7.1973
7.1.1988
11.9.1989
30.5.1990
23.1.1981
2.5.1989
24.1.1977

25 let
36 let
21 let
20 let
19 let
28 let
20 let
32 let

179 cm
177 cm
191 cm
187 cm
190 cm
180 cm

85 kg
80 kg
85 kg
95 kg
93 kg
100 kg

187 cm

105 kg

L
L
L
P
L
L
L
P

2.10.1989
1.8.1977
8.3.1975
2.4.1984
1.2.1981
8.3.1990
30.10.1986
8.11.1977
22.1.1986
3.9.1985
l 15.11.1984

19 let
32 let
34 let
25 let
28 let
19 let
22 let
31 let
23 let
24 let
24 let
25 let

185 cm
184 cm
182 cm
172 cm
178 cm
181 cm
178 cm
182 cm
183 cm
187 cm
178 cm
182 cm

91 kg
92 kg
90 kg
83 kg
83 kg
80 kg
80 kg
83 kg
84 kg
108 kg
87 kg
88 kg

L
L
L
L
P
P
L
L
L
L
P

stála horní konstrukce branky.
Brzy po zahájení třetí části hry se
prosadil Stejskal a domácí opět
vedli. Dokonalý obrat z 1:3 na 5:3
dokončil svou druhou brankou v
utkání Lukáš Duba. Přímo z buly
namířil puk do branky za záda
překvapeného Peksu v 54. minutě. Hosté se snažili výsledek korigovat, ale v cestě jim stála dobře
rozestavená domácí obrana a
pokud ta selhala, v záloze stál ještě
v domácí brance Adam Vrba. Do
konce zápasu zbývalo 52 sekund,
když ho prudkou střelou z úhlu
překonal šumperský Hašek. Více
se už ale hostům nepodařilo, domácí hokejisté je nepustili ani k
závěrečné power-play a tak si z
generálky na sobotní duel s Hodonínem vybojovali vítězství nad
prvoligovým celkem.
-pez-

2. liga skupina Východ:
1. kolo:
HC Orlová - HC Slezan Opava 6:1 (3:1, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 10. Potočný (Ovšák), 17. Grygar (Dušek),
18. Studený (Stránský, Šafránek), 36. Dušek, 43. Kraft (Grygar,
Dušek), 51. Grygar (Kraft, Mintěl) - 7. Glabazňa (Kovalovský,
Plachký),
HK Jestřábi Prostějov - SHK Hodonín 1:3 (1:2, 0:1,0:0)
Branky a nahrávky: 5. Holuša (Šafařík) - 3. Haring (Hollý, Vrba),
4. Šurek (Peš), 30. Jurásek (trestné střílení),
VHK Vsetín - HC Frýdek-Místek 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 15. Matula (Matějka, Mokrejš), 22. Šimek
(Ašer) - 12. Sluštík (Kudláček), 46. Sluštík (Martiník), 50. Sztefek (Kudláček),
HC Břeclav -TJ Gedos Nový Jičín 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 18. Matušek (Sedláček, Mráz) - 2. Novák,
50. Bacul (Hruška),
VSK Technika Blansko - HC ZUBR Přerov 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 30. Pálka (Látal), 51. Mifek (Hrůza), 53. Pálka (Benýšek) - 56. Faltýnek (Dittrich),
HC Uničov - HC Bobři Valašské Meziříčí 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)
Branky a nahrávky:22. Malý (Sršeň, Stříteský), 36. Přikryl (Bartošek) - 22. Šebesta (Sochorek), 31. Matějný (Růčka), 39. Matějný (Růčka, Dvořák), 60. Šebesta
PŘÍŠTÍ ZÁPASY
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

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
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