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SMUTNÝ KONEC BEZDOMOVKYNĚ

Anonym:
BOMBA
v
Lidlu
UBIL JI NĚKDO K SMRTI?

Výbuchem hrozil malý kluk!

Ke smutnému konci dospěl
život ženy, které prostějovští
bezdomovci neřekli jinak než
Vladěna či Vlaďka. Často
opilá žena odpudivého zevnějšku se potloukala po náměstí a tu a tam ji někdo
přilepšil na živobytí drobnou
mincí. Devětačtyřicetiletou
ženu, kterou jsme často vídali
s modřinami po celém těle,
našli minulou neděli večer
ležet bezvládně na Husově
náměstí. Ani rychlý příjezd
lékařů nepomohl. Žena po
cestě do nemocnice zemřela.

Případ je zastřen mnohými
zatím nevysvětlenými záležitostmi. Objevují se spekulace,
že šlo dokonce o vraždu, či že
ji někdo ubil k smrti. Policie je
zatím ve svých vyjádřeních
opatrná. "Můžeme zatím jen
potvrdit, že v neděli 13. září
těsně po dvacáté hodině večer
byla na Husově náměstí nalezena v bezvědomí devětačtyřicetiletá žena. Byla přivolána
sanitka, při převozu do nemocnice však žena svým zraněním
podlehla," konstatovala Miroslava Trundová, tisková mluvčí

Policie ČR v Prostějově. Potvrdila však, že známá bezdomovkyně měla viditelná zranění po
celém těle. "Ano, byla nalezena
v bezvědomí a s mnohačetnými
hematomy. Policie se celým
případem intenzivně zabývá.
Byla nařízena soudní pitva,
který by měla do celé věci vnést
jasno a hlavně určit, na co žena
zemřela. V současné chvíli nemůžeme potvrdit ani vyvrátit,
zda si zranění přivodila sama
nebo jí hematomy způsobil
někdo jiný," zakončila Miroslava Trundová.
Bezvládné tělo ženy bez trvalého přístřeší nalezli v neděli
večer strážníci městské policie.
"Při příjezdu na Husovo náměstí strážníci viděli stojícího
muže držící ženiny ruce. Ten
vypověděl, že se někde opila a
on jí jen pomáhá. Devětačtyřicetiletá žena měla hmatatelný
pulz, ale na podněty nereagovala. Ihned přes operační středisko byla přivolaná záchranná
služba, která ji odvezla do nemocnice. Během převozu však
svým zraněním podlehla," řekla
Večerníku Jana Adámková z
Městské policie v Prostějově.
-mik-

V Lidlu je
bomba, a vybuchne! Takovéto šokující
sdělení přijali
minulou neděli
večer strážníci
prostějovské
městské policie na
své tísňové lince 156. V
té chvíli neznámý anonym
zřejmě nedomyslel, jaký poplach u všech složek Integrovaného záchranného systému tím
vyvolá. Do akce se pustilo několik desítek policistů společně s
hasiči a lékaři.
"V neděli 13. září v 18.37 hodin
nahlásila neznámá osoba dětským
hlasem na linku 156, že v Lidlu
byla umístěna bomba. Problém
nastal už na začátku, protože anonym neuvedl,
zda se jedná o Lidl v ulici
Újezd či v Anglické ulici.
Policisté, strážníci a hasiči tak museli prozkoumat oba obchodní domy,
stejně jako okolo nich
učinit všechna nutná bezpečnostní
opatření,"
uvedla na úvod Miroslava Trundová, zastupující tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Do akce vyjely desítky
policistů a hasičů.
(Dokončení na str. 2)

Z budky kousek od
Lidlu malý klučina
telefonoval na tísňovou linku městské policie a hrozil bombou.

V neděli večer vyhrožovalo
dítě výbuchem bomby v
budově
obchodního
domu Lidl v Anglické ulici. Do akce
se tak museli zapojit i policejní
psovodi se speciálně vycvičenými
psy na hledání výbušnin.

Hon na hledané pachatele byl stoprocentní
Muž před policisty utíkal, propadl se střechou
Do dalšího boje se zločinem
vytáhli v úterý ráno prostějovští kriminalisté. Na poměry
malého města uspořádali neobvyklou razii, která si v ničem
nezadala se záběry z akčních
filmů. Policisté totiž dostali
hlášku, že ve Slezské ulici
vedle Husova náměstí se ukrývají čtyři celostátně hledaní pa-

chatelé trestné činnosti. Kriminalisté v civilu i uniformovaní
policisté vyjeli na místo...
"Tři ze čtyř hledaných mužů
byli okamžitě zatčeni na udaném místě, čtvrtý z nich se ale
dal na útěk přes střechy zdejších domů. Policisté ho pronásledovali, muž se ale propadl
jedním ze světlíků na střeše a

způsobil si zranění. Z počátku
nebylo jasné, jak moc zraněn je,
takže byla přivolána záchranná
služba. Nakonec na místo dorazil i vrtulník letecké záchranné
služby z Olomouce," sdělila
Miroslava Trundová, zastupující tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
Nakonec se ukázalo, že muž,

který vzal před policisty nohy
na ramena, je zraněn jen lehce,
řeznou ránu na ruce spravilo
pár stehů. Všichni čtyři zadržení pak putovali do cely. Jak
jsme se dozvěděli, jsou podezřelí hlavně z majetkové
trestné činnosti a v pátrání byli
již několik dlouhých týdnů.
-mik-

S Octavií přistál na garáži
K závažné nehodě došlo ve
středu v podvečer v Čelčicích.
Mladík za volantem Škody Octavie riskantně předjížděl a následný náraz do budovy garáže
odnesl těžkým zraněním.
"Ve středu 16. září v 17.20 hodin
jel pětadvacetiletý řidič se Škodou Octavií po silnici z Klenovic
na Hané do Čelčic, přičemž začal
předjíždět další osobní vozidlo
Volkswagen Golf.
(Dokončení na str. 2) Náraz do zdi garáže byl hodně tvrdý. Řidič policistům tvrdí, že nefungovaly brzdy.
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Známý pobuda
Během jedné hodiny vyjížděla
hlídka dvakrát na oznámení,
kdy se jednalo o stejného chlapíka. Nejprve byl třicetiletý
muž přistižen v obchodním domě při krádeži. Odcizil láhev
rumu za 205 korun, kterou zastrčil za kalhoty a prošel pokladní zónou bez zaplacení. Tato událost byla řešena vrácením
lihoviny zpět do prodejny. Věc
byla předána správnímu orgánu. Přibližně za několik desítek
minut byla opět přijata na lince
156 informace o potížích s výše uvedeným mužem. Tentokrát výtečník rozbil sklenici s
alkoholem. Přitom fyzicky napadl pracovníka bezpečnostní
služby a způsobil mu poranění
v obličeji. Na místo byla přivolána sanitka. Násilník byl z provozovny vykázán. Pro podezření z přestupku proti majetku
a občanskému soužití byla celá
záležitost postoupena správnímu orgánu.

Opilý v jednosměrce
Před půlnocí vykonával strážník městské policie dohled na
veřejný pořádek v okolí Kulturního a Společenského Centra
na ulici Komenského. Při tom
si povšiml vozidla přijíždějícího od ulice Palackého, které zastavilo na parkovišti před budovou. Tímto řidič porušil dopravní značku zákazu vjezdu
všech vozidel v jednom směru.
Na základě tohoto jednání vyzval strážník osobu k předložení dokladů. Při následném řešení devětadvacetiletý muž vedl
nesrozumitelnou konverzaci a
z jeho dechu byl cítit alkohol.
Podezřelého si následně převzala hlídka Policie ČR, která
opodál dokončila jiný zákrok.

Ztracená holčička
Před půl třetí odpoledne zavolal
občan na linku 156, že nalezl na
náměstí T. G. Masaryka ztracenou malou holčičku. Spolu s ní
čeká před radnicí. Mezitím na
Pernštýnském náměstí oslovila
strážníka žena hledající svoji
ratolest. Po udaném popisu došli společně k radnici. Děvčátko bylo ztracené dítko. Vše
dobře dopadlo.

Smutný konec
Po dvacáté hodině vyjížděla
autohlídka na Husovo náměstí,
kde měla na zemi ležet žena. Při
příjezdu na místo strážníci viděli stojícího muže držící ženiny ruce. Ten vypověděl, že se
někde opila a on ji jen pomáhá.
Devětačtyřicetiletá měla hmatatelný pulz, ale na podněty nereagovala. Ihned přes operační
středisko byla přivolaná záchranná služba, která ji odvezla
do nemocnice. Následně bylo
oznámeno, že bezdomovkyně
při převozu zemřela.

Nedokázali odolat
Dva nezletilci ve věku 14 let
poškodili zboží a snažili se jej
odnést bez zaplacení. Nejprve
si zkoušeli trička, teplákovou
soupravu, ale zpět věci nevrátili. Naopak je uložili do batohů.
Tohoto jejich jednání si povšimla přítomná prodavačka a
zavolala na linku 156. Strážníkům na místě hochy označila.
Ti se ke krádeži doznali. Celková částka odcizeného zboží činila 778 korun. Jelikož školáci
odtrhli bezpečnostní čipy, nebylo možné je vrátit do prodejny. Tuto škodu budou muset
nahradit rodiče. Jeden chlapec
předán matce a druhý skončil
na Policii ČR, neboť nebylo
možné v dané době sehnat jeho
zákonné zástupce. V takovém
případě mají policisté i možnost převést dítě do Krizového
centra pro děti a mládež v Olomouci. Pro nízký věk nebylo
možné přestupky řešit na místě
v blokovém řízení. Celá záležitost byla předána příslušnému
orgánu.

Romové z Tvorovic vzali hospodu útokem
M. Řezáčová: řvali na nás "Vy bílé svině, zabijeme vás"!
Bydlím v malé obci Tvorovice,
kde je něco málo přes 300 obyvatel. Dříve to bývala poklidná
obec, kde se mi velice líbilo.
Před časem se nám do obce přistěhovali rómští spoluobčané a
je po klidu. Ale to, co se stalo ve
čtvrtek 10. září, byl můj nejhorší
zážitek v životě. S manželem
provozujeme v obci hospodu už
šestým rokem a ve čtvrtek šel do
hospody náš dvacetiletý syn,
protože jsme měli s manželem
oba práci doma. Po otevření hospody došel mladý Rom, syn jej
obsloužil a při odchodu z hospody mu jeden host řekl, že už
se nebude vícekrát opakovat,

přítomný a prohlásil, že nemá
náladu na podobné výstupy a
hospodu zamčel. A to bylo veliké štěstí pro všechny přítomné.
Do půl hodiny dojelo několik aut
plných Romů vybavených železnými metrovými tyčemi a valili se na hospodu. Řvali "vy
svině bílý", my vás zabijeme.
Když se nedostali do hospody,
začali rozbíjet vchodové dveře,
okna a světelnou reklamu. Lidé
v hospodě okamžitě volali na
158, vysvětlili situaci a žádali o
pomoc. Syn telefonoval také
domů, že Romové napadli hospodu a tak jsme se s manželem
šli podívat co se děje. Asi šede-

Prostějova a když jsem pánovi
na druhé straně telefonu vysvětlovala, co se tu děje a kde vlastně
ty Tvorovice jsou, chtěl mě
jeden Rom udeřit tyčí. Naštěstí
doběhl syn a nastavil ruku,
abych tou tyčí nedostala. Pak se
dav Romů vrhl na syna a ještě na
jednoho hocha, který nám také
došel na pomoc. Ti dostali
mnoho ran a kopanců. Asi po 10
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minutách dojeli dva policisté a
začalii šetřit, co se stalo. Na
druhý den jsem se dozvěděla, že
Romové si spletli mého syna s
hostem, který jednoho z nich vyvedl z hospody a proto si zavolali své kamarády a přišli mi
rozbít hospodu. Je to opravdu
jako zlý sen. Co se stane, až si
spletou syna s nějakým vrahem dojdou nás zabít? Stále se mluví
o rasové diskriminaci Romů, a
co to tedy je,
když vás napadne 30 Romů
se železnými tyčemi a řvou vy
svině bílý, my
vás zabijeme - to
není útok s rasovým podtextem?
Marcela
Řezáčová

Vidìno - Slyšeno
Sňatek z rozumu

„To se budu muset ještě vdát,
abych to někdo ocenil,“ konstatovala s úsměvem čilá osmdesátnice, které se věnem od rodinných příslušníků sešlo větší než
malé množství parádnických
nočních košil. No to by bylo
vážně škoda, aby zůstaly nedoceněné, nic naplat, bude zapotřebí se po někom poohlédnout.
Třeba pro změnu ve štramáckém pyžamu s fešným proužkem…

Nulová tolerance

„Tam nejmíň sto let nic neporoste,“ konstatoval hospodář, jenž
vyhlásil nulovou toleranci plevelům. Sic poučen, že protiplevelový sajrajt je nutno přiměřeně naředit vodou, nic nedbal a
drzé plevele polil čistým kon-
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centrátem. To nejspíš mají na nějaký čas s plevely vystaráno i u
protinožců.

Babí léto

Minulý týden jsem byla na tomto místě řeč o demokratizaci
předpovědi počasí ohledně diametrálně se lišících předpokladů,
jakpak to bude vlastně s babím
létem. Ačkoliv se už rosničky a
rosňáci v názoru poněkud přibližují, přesto ještě furt máme na
výběr. Zatímco v pátek jedna
předpověď hlásala ‚Slunečné babí léto zahřeje až do poloviny
příštího týdne‘, jinde bylo psáno,
že ‚Léto vydrží nejen přes víkend, ale až do konce příštího
týdne‘. Komu by se to ovšem
zdálo málo, i pro ně něco zbylo.
‚Babí léto bude dlouhé, vydrží
do konce září‘. Tak se zařiďte,
jak je libo. Možná se aspoň posléze počasopravci sejdou v tom,
jak to nakonec bylo.
-MiH-

Řidič Fordu se vyhýbal
traktoru a skončil v příkopě

Rozmlácené dveře
od hospody v Tvorovicích dokazují, že
zde muselo být 10.
září pořádné dusno.
Policie případ i nadále vyšetřuje, rasový podtext ale
nebyl prokázán.

Lékárna v nemocnici začala vybírat poplatky
Poplatky za recept začala minulý týden vybírat lékárna v
prostějovské
nemocnici.
Dosud zde lidé mohli při vyzvednutí léků podepsat darovací smlouvu a nechat si
poplatky uhradit krajem. To
nyní ovšem zakázal ostravský krajský soud.

„Jde o předběžné opatření, proti
kterému se rozhodně odvoláme.
Nicméně do vyřešení celé věci
budeme respektovat rozhodnutí
soudu, podle kterého již darovací smlouvy lidem nabízet nemůžeme,“ uvedl mluvčí
Středomoravské nemocniční
Tomáš Želazko.

V krajských zdravotnických zařízeních, mezi která patří kromě
lékárny prostějovská, přerovská
a šternberská nemocnice, si většina pacientů nechává regulační
poplatek zaplatit krajem. To se
ale nelíbí Všeobecné zdravotní
pojišťovně, která za to nemocnicím již dříve vyměřila stopa-

desátitisícovou pokutu. Také
proti ní se Středomoravská nemocniční odvolala. "Je nám
líto, že pacientům nadále tuto
službu nemůžeme přinášet. Litujeme vzniklé situace a věříme,
že lidé budou nadále se službami naší lékárny spokojeni,"
dodal Tomáš Želazko. -mik-

Anonym: BOMBA v Lidlu
(Dokončení ze str. 1)
"Z obou obchodních domů
bylo okamžitě evakuováno asi
pětadvacet osob, poté policisté zajistili přilehlé prostory
a v okolí odklonili dopravu.
Na místo se dostavili i psovodi z Ostravy se speciálně
vycvičeným psem na hledání
výbušnin. Asi po hodině negativního pátrání po možném
výbušném
nástražném
systému byla akce ukončena a
bezpečnostní opatření odvolána," řekla Miroslava Trundová.
Práce ale neskončila pro kri-

Èerná kronika
Auta jsou fuč

Neznámý pachatel se zmocnil
motorového vozidla značky
Peugeot Boxer zaparkovaného na parkovišti na ulici Kotěrova v Prostějově. Odcizením
vozidla vznikla majiteli škoda
ve výši 560 000 korun. Dále
se neznámý pachatel zmocnil
vozidla zaparkovaného na
parkovišti na ulici Šlikova v
Prostějově. Odcizením vozidla Volkswagen Golf vznikla
majiteli škoda 350 000 korun.

Okraden u myčky

Neznámý pachatel využil nepozornosti dvaatřicetiletého
muže, který u benzinové čerpací stanice na Petrském náměstí v Prostějově zadával
kód na mytí vozidla, a z neuzamčeného vozidla mu odcizil kabelku s doklady, platební
kartou, klíči a finanční hotovostí. Odcizením kabelky s
věcmi vznikla majiteli škoda
8 800 korun.

Vybral kočárek

Dále byl hlášen případ, kdy
neznámý pachatel využil nepozornosti osmatřicetileté ženy, která se vzdálila od svého
dětského kočárku a odcizil z
něj dámskou kabelku s doklady, platební kartou, mobilním
telefonem a finanční hotovostí. Vzniklá škoda činí 2 350
korun.

Straka u hřbitova

Neznámý pachatel se vloupal

minalisty. Ti se hned dali do
pátrání po neznámém anonymovi, který bombou hrozil.
"Okamžitě byla lokalizována
telefonní budka, ze které anonymní hlas vyhrožoval bombou. Bylo tak zjištěno, že
anonym měl zřejmě na mysli
Lidl v Anglické ulici, neboť
telefonoval z budky hned
vedle tohoto obchodního
domu. Zanedlouho se podařilo
na základě výpovědí svědků
pachatele odhalit. Je jím nezletilý chlapec z Prostějova,"
sdělila mluvčí policie.
Podle našich dalších infor-

mací získaných z jiných
zdrojů jde o klučinu starého
okolo deseti let. Těžko říct, co
ho vedlo k tomu, aby zavolal
na tísňovou linku městské policie a hrozil výbuchem
bomby. Zda to byla "jen" klukovská lumpárna, to se můžeme dozvědět už brzy. Případ
totiž zřejmě skončí u soudu.
"Policie tuto věc šetří jako
trestný čin šíření poplašné
zprávy. Ovšem jedná se o nezletilého pachatele. Případ ale
odložen nebude, byl předán
státnímu zástupci s návrhem
na projednání trestného činu

jinak trestného, jak zní formulace současného platného výkladu zákona. Nezletilý hoch
se tak může dostat před soud,
který rozhodne o dalších výchovných opatřeních. Ano,
může rozhodnout i o náhradě
škody, kterou by mohli zaplatit rodiče. To je ale už otázka
právě pro soud," dodala na
závěr Miroslava Trundová.
Zásah desítek policistů, hasičů
a několika sanitek určitě minulé pondělí stál nemálo
peněz. Rodiče malého nezbedy by se tak mohli pořádně
prohnout...
-mik-

do vozidla zaparkovaného na
parkovišti u hřbitova v obci
Smržice. Po rozbití skleněné
výplně zadních pravých dveří
vnikl do vozidla a následně
odcizil dámskou kabelku s
doklady, mobilním telefonem, osobními věcmi a finanční hotovostí. Způsobená
škoda činí 16 600 korun.

vaného ve Vrahovicích v Prostějově. Odcizil notebook,
mobilní telefon, peněženku s
finanční hotovostí a doklady.
Poškozením vozidla a odcizením věcí vznikla škoda 23 965
korun.

zaparkované na ulici Brněnská v Prostějově. Způsobená
škoda činí 10 100 korun.

Víkendové karamboly

Během minulého víkendu bylo zaznamenáno 7 dopravních
nehod, při kterých byly jedna
osoba těžce zraněna a tři osoby utrpěly lehká zranění.
Hmotná škoda byla vyčíslena
na 292 000 korun. Policisté
při silničních kontrolách zjistili 6 podnapilých řidičů.

Vypáčil troje dveře

Neznámý pachatel se vloupal
do rodinného domu v obci Vícov. Po překonání tří dveří,
které vypáčil, vnikl do obývacího pokoje a z krabice od
bonbónů odcizil finanční hotovost 56 000 korun. Poškozením zařízení způsobil neznámý pachatel škodu 3 000
korun.

Vyloupené auto

Neznámý pachatel se vloupal
do vozidla Fiat Uno zaparkovaného na ulici Žeranovská v
Prostějově a odcizil vrtačku,
brusku, plastový kufr s nářadím a reproduktory. Způsobená škoda činí 5 500 korun.

Vykradl kamion

Neznámý pachatel se vloupal
do kabiny kamionu zaparko-

Šlohnul traktor

Neznámý pachatel se vloupal
do vozidla značky Mercedes
Benz a to tak, že rozbil skleněnou výplň zadních dveří. Odcizil prázdnou koženou aktovku v hodnotě 200 korun,
ale rozbitím okna způsobil
škodu 25 000 korun.

Neznámý pachatel se zmocnil traktoru značky Zetor se
speciální nástavbou – shrnovací radlicí a navijákem, zaparkovaného v obci Pěnčín.
Společnosti vlastnící traktor
vznikla škoda 200 000 korun.
Neznámý pachatel poté projel přes drátěné oplocení areálu zemědělské společnosti,
které způsobil škodu 10 000
korun.

Spadla klec!

Zloděj z Kolína

Prázdná aktovka

Šetřením policistů byl dopaden a obviněn čtyřiadvacetiletý muž z Prostějova, který se
minimálně v osmi případech
dopustil trestného činu krádeže věcí z vozidel. Vyčíslená
škoda věcí a poškození vozidel byla dosud vyčíslena na
62 660 korun.

Vybílil barák

Neznámý pachatel se vloupal
do rodinného domu v obci
Dobromilice. Z domu odcizil
nový nevybalený DVD přehrávač, Hi-Fi věž, broušené
sklo, keramiku a tři pánské
obleky. Odcizením věcí
vznikla majiteli škoda 50 600
korun.

Vysál naftu

Neznámý pachatel překonal
uzamčené víčko nádrže zaparkovaného nákladního vozidla značky Scania a odcizil
350 litrů nafty. Vozidlo bylo

Policisté dopadli pachatele,
který se v červnu letošního roku vloupal do bytu na ulici
Svatoplukova v Prostějově a
odcizil šperky v hodnotě 10
400 korun. Jedná se o pětadvacetiletého muže z Kolína,
který se dále dopustil trestného činu krádež peněženky z
vozidla, kdy poškozenému
vznikla škoda 6. 643 korun.

Sebral flek

Neznámý pachatel se vloupal
do restaurace na ulici Plumlovská v Prostějově, kde vylomil petlici zámku z dřevěné
skříně a odcizil číšnický flek s
finanční hotovostí. Způsobená škoda činí 8 000,korun.

Obral automat

Neznámý pachatel odcizil z
herního automatu herny na
Žižkově náměstí v Prostějově finanční částku 16 700 korun.

Řidič Fordu riskantně předjížděl na silnici mezi Vícovem a
Ohrozimí.Zastavil se až v příkopě o betonový mostek.
Plechy třískaly minulou středu
také na silnici mezi Vícovem a
Ohrozimí. Mladému řidiči se
ve velké rychlosti do cesty připletl traktor, přičemž mladík
strhl řízení a skončil v příkopě.
Jeho spolujezdkyni musela sanitka s těžkým zraněním odvézt do nemocnice.
"Třiadvacetiletý řidič osobního
vozidla Ford Escort jel po silnici
od Vícova do Ohrozimi a na
rovném úseku komunikace nepřiměřenou rychlostí předjížděl
traktor značky Zetor s rozmetadlem hnojiva. V tom okamžiku

však řidič traktoru zabočil vlevo
na polní cestu, na což řidič Fordu
zareagoval stržením řízení
vpravo. Najel do příkopy, kde
vzápetí narazil do betonového
mostku. On sám vyvázl bez zranění, ovšem jeho třiapadesátiletá
spolujezdkyně byla zraněna
těžce a sanitkou převezena do
nemocnice," uvedla k případu
Miroslava Trundová, zastupující
tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově. Jak dodala, na místě
provedená dechová zkouška neprokázala u řidiče požití alkoholu před jízdou.
-mik-

Filmoval, skončil pod autem
Ke kuriózní nehodě s neblahými
následky došlo ve čtvrtek 10.
září v pravé poledne v Čechách
pod Kosířem. Muž středního
věku tady filmoval demolici rodinného domu, byl však neopatrný a srazilo ho auto.
"Při demolici obytného domu
prováděl šestačtyřicetiletý muž
záznam na videokameru. Přitom
začal couvat a v důsledku nepozornosti vstoupil do vozovky
těsně před jedoucí osobní vo-

zidlo značky Škoda Octavia. I
přes veškerou snahu se řidič vozidla střetu s chodcem nevyhnul.
Muž naletěl na pravý bok auta,
poté narazil do čelního skla a
upadl na vozovku. Utrpěl
středně těžké zranění a vrtulníkem letecké záchranné služby
byl přepraven do Fakultní nemocnice v Olomouci," informovala nás Miroslava Trundová,
zastupující tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
-mik-

S Octavií přistál na garáži
(Dokončení ze str. 1)
V levém jízdním pruhu však
řidič spatřil v protisměru blížící
se vozidlo a tak strhl řízení ve
snaze zabránit čelnímu střetu. Po
58 metrech však narazil do zdi
garáže. Po nárazu utrpěl těžké
zranění a leteckou záchrannou
službou byl přepraven do prostějovské nemocnice. Jeho devatenáctiletá
spolujezdkyně
utrpěla lehké zranění. Hmotná

škoda byla vyčíslena na 85 tisíc
korun," uvedla Miroslava Trundová, zastupující tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. Vyšetřování této dopravní nehody ale
i nadále pokračuje. "K případu
byl přizván soudní znalec, aby
zjistil, zda nedošlo k technické
závadě na vozidle. Řidič totiž
tvrdí, že na jeho autě nefungovaly brzdy," dodala Miroslava
Trundová.
-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...
Stanislav Faktor
Josef Šebek
Marie Růžičková
Božena Bernovská
Vladimír Hejný
Karel Hemerka

1935 Suchdol
1925 Drahany
1937 Kaple
1933 Prostějov
1922 Prostějov
1927 Prostějov

Věra Vymětalová 1949 Prostějov
Vladimír Vykoupil
1931 Přemyslovice
Martin Chalupa
1979 Prostějov
Miloš Semler
1941 Prostějov
Marie Žáková
1921 Ludéřov

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 21. září 2009
Alžběta Hubená 1940 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Keprt 1945 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
RNDr. Věra Janečková 1935 Olomouc 14.00 kostel Kostelec na Hané
Čtvrtek 24. září 2009
Jindřich Zatloukal 1934 Prostějov 11.00 Obřadní síň Demelova Prostějov
Pátek 25. září 2009
Zdeněk Pechan 1937 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov

21. září 2009
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Z náměstí až na Kosíř Plumlovská přehrada bude na suchu
Sběratelská show ve znamení recese

Klub sběratelů turistických
suvenýrů připravil pro veřejnost v sobotu jejich sedmé
setkání. Celý program odstartoval na náměstí T. G.
Masaryka v deset hodin dopoledne představením klubu.
Hned nato dostala slovo u
mikrofonu firma Turistické
známky s. r. o, aby mohla prezentovat své výrobky.
Jako první přišla na řadu soutěž
v lovu mincí, kdy děti v časovém limitu třiceti vteřin měly
nalovit co nejvíce pokladů.
Jako nejzdatnější rybář se
ukázal Vlastimil Buriánek se Předseda Klubu sběratelů turistických suvenýrů Josef Klimeš řídil svým
čaganem celou akci
sto šedesáti čtyřmi mincemi.
Zájemci poté mohli zhlédnout nádherné ručně dězařadit čtyři hudební
lané turistické hole
melodie. Poslední
samotných členů klubu,
soutěží se diváci
ohodnotit, která je nejhezmohli velice pobavit,
čí a v této soutěži získal
protože šlo o volbu
prvenství pán s přezdívmissáka mezi členy
kou Guliver. Hrstka jedeklubu. Nejvíce symnácti statečných se pustila
patický
přišel
do orientačního závodu na
dámám turista Gulináměstí, kde během jedné
ver.
hodiny měli účastníci odV prodlevách mezi
povědět na deset otázek
soutěžemi předstaspjatých s touto částí
vovaly různé firmy
města. Se všemi správzabývající se suvenými odpověďmi přišla
nýry své výrobky.
Irena Klementová. Jeden z
Slovo dostal zádotazů byl „Kolik oblouků
stupce firmy Toman
má podchod na východní
dřevěné pohlednice
straně staré radnice?“.
nebo
Turistický
Pro zdatnější členy klubu
deník. Svůj um zde
byla nachystaná perlička v
také předvedl Ladipodobě hudebního kvízu.
slav Šín, držitel zlaSoutěžícím bylo přehráno
tých medailí ze
deset hudebních ukázek, z
světových šampionichž každá měla původ v
nátů v ovládání biče
jiné zemi. Byly to země
pořádaných v USA.
jako Austrálie, Skotsko
Sladkou tečkou pronebo Tibet. Zde se ukázal
gramu byl hromadný
nejlepší sluch Martina
výstup na Velký
Klimánka, který dokázal Mezi dětmi byla velice oblíbená soutěž v lovu mincí
Kosíř.
- vevi -

Dva muži v policejním hledáčku
Prostějovská policie pátrá po
dvou mužích, kteří se vyhýbají
spravedlnosti a ukrývají se na
neznámých místech. Strážci
zákona při pátrání spoléhají na
osvědčenou pomoc veřejnosti.
PETR MUSIL se narodil 12. dubna 1981 a trvalé
bydliště
má
hlášeno
na
náměstí T. G.
Masaryka číslo
14 v Prostějově.
Na hledaného
vydal Okresní soud v Olomouci
příkaz k zatčení pro trestný čin

řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 28 do 30
let, měří 168 centimetrů, má střední postavu, nos zahnutý vpravo,
modré oči a hnědé krátké vlasy.
Bývá do hladka oholen.
PETR GLOC se narodil 29. září
1967 a trvalé
badliště
má
hlášeno
na
náměstí T. G.
Masaryka číslo
14 v Prostějově.
Na hledaného
vydal Okresní soud v Prostějově

příkaz k dodání do výkonu trestu
odnětí svobody pro trestný čin zanedbání povinné výživy. Jeho
zdánlivé stáří je 40 let, měří 185
centimetrů, má hubenou postavu,
zelené oči, husté obočí a krátké
hnědé vlasy s pěšinkou uprostřed.
Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění místa pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo Službu kriminální
policie a vyšetřování v Prostějově
na tel. číslo 974 781 326. -mik-

I. Langer: Odkryté dno? Je to jako čekat na Yettiho!

kterým je Povodí Moravy s ředitelem Liborem Dostálem a
hrázným Jiřím Peňákem.
"Hladinu vody jsme už začali
snižovat minulý týden. Teď jen
ještě zvětšíme průtok odtoku.
Denně klesne hladina zhruba o
10 centimetrů. Do konce listopadu by měla být nádrž bez
vody," vysvětlil hrázný. Ředitel Libor Dostál věří, že k 1.
lednu 2010 bude lokalita předána stavební firmě, která zahájí práce na vytěžení usazenin
ze dna.
"V průběhu odpouštění budeme Břehy i hráz Plumlovské přehrady se pomalu ale jistě začínají odhalovat.
břehy průběžně monitorovat. Je už otázkou jen několika málo týdnů, kdy spatříme holé dno. Co bude skrývat?
Nevíme, co nás čeká a čím nás
obnažené břehy a dno nádrže překvapí, vždyť bez vody byla mezení růstu sinic a k čistotě
přehrada naposledy před čtyři- vody. Tím druhým krokem musí
ceti lety," zdůraznil ředitel Libor ale být i čistota vody na přítoku.
Dostál.
A to teď bude mým dalším úkoSpokojenost s nastartováním lem," konstatoval Radim Fiala.
oživení rekreační oblasti ne- Už teď řeší další postup se staskrývali především politici. "Už rosty dotčených obcí.
se těším, až se odkryje dno. Je to "Teď bude ležet hlavní tíha revijako čekat na Yettiho. Doufám, talizace přehrady i její budoucže tento krok pomůže k oživení nost na našich bedrech. Je nutné
celé oblasti. Lidé by zde mohli dokončit odkanalizování celé
koupat už koncem léta 2011," oblasti a v neposlední řadě také
usmíval se Ivan Langer. Již ně- pozemkové úpravy," řekl stakolik let se o čistotu vody v rosta Plumlova Adolf Sušeň.
plumlovské vodní nádrži zasa- Starosta Mostkovic Jan Dočkal
zuje Radim Fiala. Jeho snažení souhlasně pokýval hlavou a vyteď získalo nový impulz.
slovil přání, aby se rekreační obSymbolickým otočením velkého kola stavidla začalo vypouštění vodní
"Odstranění sedimentů ze dna last konečně vzpamatovala a
nádrže.
nádrže je prvním krokem k za- získala bývalý glanc.
-jp-

Pondělí 14. září se stalo historickým mezníkem v životě rekreační oblasti Plumlovská
přehrada. Hodinu po poledni
bylo oficiálně zahájeno vypouštění vodní nádrže před připravovanou
revitalizací.
Vyčištění dna přehrady by
mělo zamezit růstu sinic a
vrátit do rekreačních míst
opět život.
O revitalizaci plumlovské přehrady se rozhodujícím způsobem zasadili poslanci Radim
Fiala a Ivan Langer. Ti se také
zúčastnili slavnostního zahájení
odpouštění. Hlavní slovo a důsledný dozor však zůstal na bedrech správce vodního díla,

Paroubek změnil názor, volby nebudou

Když jsme před třemi týdny informovali o rozhodnutí Ústavního soudu, který vyhověl
poslanci Melčákovi ohledně jeho
stížnosti na změnu zákona o předčasných volbách, přinesli jsme
názory některých kandidátů v
našem regionu. Z nich v podstatě
vyplývalo to, na čem se poté
shodly politické špičky - rozpuštění sněmovny a odsunutí voleb
z říjnového do listopadového termínu.
Na začátku minulého týdne však
Jiří Paroubek, předseda ČSSD,
překvapivě změnil názor a v této
chvíli to vypadá, že volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční
až na jaře příštího roku.
Jestliže jsme na začátku září psali
o nepřehledné situaci, pojmenovat tu současnou si už ani netroufáme, najít slušná slova je
obtížné.
Co na to říkají někteří kandidáti do voleb?

OMLUVA prostějovskému podnikateli
V minulém čísle jsme zveřejnili článek o tom, jak nejmenovaný prostějovský podnikatel bránil výstavbě cyklostezky v Olomoucké ulici
tím, že odmítal městu prodat
pozemek za přijatelnou a
hlavně obvyklou cenu. Vlastník příkopy před čerpací stanicí požadoval po radnici nehorázných pět tisíc korun za
metr čtverečný, což radní nemohli akceptovat a tak přija-

Pohledem shora
Pohledem shora

li náhradní řešení. Cyklostezka bude svedena doprava
přes silnici, přes kterou bude
vybudován přejezd řízený
semafory.
V článku se ale objevila také
fotografie zmíněného pozemku. Bohužel, naší neopatrností
se na snímku objevila i reklama tiskárny Cheops, která se
nachází poblíž inkriminovaného pozemku a sídlo firmy je o
kousek vedle. Vše by tak moh-

lo cílit k tomu, že oním podnikatelem - spekulantem by mohl být majitel této tiskárny, ale
v žádném případě to tak není.
Člověk, který po městu požadoval tak nehoráznou sumu, je
majitelem obchodu poblíž
centra města.
Josefu Milarovi, majiteli tiskárny Cheops, se tímto omlouváme za komplikace, které mu
mohl náš článek se zmíněným
snímkem přinést.
-mik-

HRAČKA

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
pravdu je to tak. Jako by jim sebrali vytouženou hračku. To tak trochu
připomínají až lehce hysterické výlevy zastánců amerického radaru v Brdech, když v noci ze středy na čtvrtek oznámil prezident
Obama našemu premiéru Fischerovi, že z toho nic nebude. Přiznám se,
že mě ta zpráva ani nedojala, ani nerozlítila, prostě tak nějak to přišlo. Každý má právo na svůj názor i postoj, a to prosím o těch, kteří mají investovat svoje peníze, platí dvojnásob. Vyhodnotit účelnost vynaložených financí je snad přirozená věc. Pravda, i naši
vládu stála třeba jenom i nic moc platná přesvědčovací kampaň o nepostradatelnosti tohoto zařízení nemalé prašule, ovšem vzkazovat do Bílého domu, že jsou tam zbabělci, protože nám
nechtějí dopřát svého radaru, je přece jenom maličko na hlavu postavené. Myslím, že pokud
se hrdě stavíme na stranu světové bezpečnosti, pak bychom si měli nechat přinejmenším vysvětlit to, co je k tomu třeba také udělat v kontextu ostatních veličin a ne hned hrozit přes Velkou louži. Celé to tóčo kolem mi přišlo poněkud směšné, ať už šlo o bojovný tón zprava, kdy
jsem měl v tu chvíli pocit, že ODS chápala budování radaru jako svůj pomník budoucím generacím, tak o vítězná vlna levice, když se Jiří Paroubek naparoval, jak se potvrdil dlouhodobý postoj ČSSD. Prdlačky švagrová. Všechno šlo mimo nás, spíš jsme se jenom na nějakou
dobu stali prostředníky sporu pravo-levých idejí v americké politice, v níž má teď zrovna navrch strana druhá. Už několikrát jsme se mohli přesvědčit, že výsledky špiónování amerických
Jamesů Bondů se také velmi podstatně odvíjí od toho, kdo je zrovna u vlády a co chce slyšet.
A naši politici se prostě musí smířit s tím, že jsou až příliš bezvýznamní, aby mohli toto jakkoliv podstatněji ovlivnit. Nanejvýš tak čekat na další horký telefonát přes oceán…

O

Ivan Langer, lídr kandidátky
ODS v kraji:
Jiří Paroubek a celá ČSSD se zalekli volební porážky. Obava, že
nebudou mít s komunisty ve
Sněmovně většinu, je dovedla až
názorovému veletoči, který
zásadně oslabil důvěru lidí v politiku a stojí stát zbytečně utracené stamiliony korun. Ani to ale
Jiřího Paroubka nezastaví.
Bohužel to není první příklad politiky destrukce v podání předsedy ČSSD. Po svržení vlády
uprostřed evropského předsednictvi nyní zablokoval předčasné

Uzavírky v Prostějově
Ve dnech 21. - 25. září dojde k částečné uzavírce ulice Resslovy a
části ulice Nerudovy od domu č.p.
60 po č.p. 68. Důvodem uzavírky
je uvedení vozovky do původního
stavu po rekonstrukci vodovodu.
V období od 5. do 31. 10. dojde k
částečné uzavírce ulice J. B. Foerstra. Ulice bude řízena semafory.
Důvodem je rekonstrukce plynovodního potrubí. Uzavírka potrvá
v uvedeném období zhruba jeden
týden, a to v závislosti na postupu
stavebních prací.
Až do 24. 10. 2009 bude pro veškerou dopravu uzavřena ulice Erbenova a náměstí Padlých hrdinů.
Důvodem této uzavírky je rekonstrukce plynového potrubí. -red-

volby, které sám dříve vyvolal.
Paroubek rád mluví o obyčejných lidech. Ve skutečnosti mu
jde ale jen o sebe. Právě na takovou sobeckost lidé doplatí.

Jitka Chalánková, prostějovská kandidátka TOP 09 a zároveň lídr v kraji:
Tento krok mě zaskočil, na druhou
stranu my jedeme dál, posunutý
termín voleb pro nás není až tak
důležitý. Pro TOP 09 je to příležitost k propracování volebního programu, na kterém pracuje široký
tým odborníků. A co se týká mě
osobně, již jsem několikrát prohlásila, že politika mě neživí...

Jaroslav Šlambor, prostějovský kandidát za KSČM
Politická reprezentace je po políčku od Ústavního soudu plná
emocí a značně nervózní. Divit se
tomu ale příliš nelze. Nejde o málo,
jde o moc, a to ve všech významech tohoto slova. Skrečování původních předčasných voleb s
sebou ale přineslo destrukci detailně promyšlených plánů směřujících (jak jinak) k úspěchu. Bylo
nutno zachránit, co se dá. Navíc v
časové tísni. K tomu připočtěte
rozdílné zájmy jednotlivých stran
a také chiméru v podobě dalších
možných žalob „strážců“ naší
ústavnosti. ČSSD to s odstupem

vyhodnotila tak, že průšvih, který
bude u veřejnosti znamenat změna
postoje (rozuměj nerozpuštění sněmovny), bude menší, než průšvih
v podobě důsledků dohodnutého
rozpuštění sněmovny. To, že PR
odborníci z Lidového domu
svému šéfovi naservírovali jako
oficiální zdůvodnění potencionální
hrozbu Ústavním soudem, je jiná
věc. Určitě v kalkulacích hrála možnost reakce ÚS na další případné
žaloby svou roli, ale podle mě zdaleka ne rozhodující. Minimálně
dvě věci mají podle mě větší váhu,
než oficiální argument: deficitní
rozpočet a výkon moci vlády a senátu po rozpuštění poslanecké sněmovny. Lépe řečeno, důsledky,
které to mohlo mít, mj. na volební
preference oranžových, které se
aktuálně pohybují nebezpečně
blízko modrých dresů. Z pohledu
ČSSD to byl asi racionální nápravný krok, ovšem ne příliš
šťastně zdůvodněný a mediálně
zvládnutý. Politický seismograf se
sice značně vychýlil, ale v čase
voleb může být všechno jinak…
-bp-

21. září 2009

Cíl našich radních: BEZPEČNOST

V. Uchytil: Chceme, aby byl Prostějov po všech stránkách bezpečným městem!
Prostějov - rovná se bezpečí.
Takový úkol si dali naši radní.
Co všechno proto chtějí udělat a jaká opatření už zavedli?
Na to jsme se zeptali místostarosty Vlastimila Uchytila (na
snímku). Ten je mimo jiné
také tváří Zdravého města a
Agendy 21.
Jak chcete docílit toho, aby
Prostějov byl skutečně městem bezpečným po všech
stránkách?
Zjednodušeně se dá říct, že
cílem naší práce je zajistit bezpečnost všem účastníkům silničního provozu, tedy chodcům,
cyklistům i řidičům. Prostě
všem lidem, kteří se po našem
městě pohybují, kteří v něm
bydlí. Nechceme, aby se rodiče
museli bát pouštět do školy svoje děti samotné. Nechceme, aby
cyklisté byli snadným terčem
na cestách. Chceme jen, aby byl
Prostějov po všech stránkách
bezpečným městem! Nejohroženější jsou přirozeně chodci,
především děti. Vloni bohužel
na českých silnicích přišlo o život při střetu s autem 220 chodců, z toho sedm dětí. Celkově
bylo při dopravních nehodách v
celé ČR 815 chodců zraněno
těžce, přes tři tisíce lehce. V
Prostějově se letos od ledna do
srpna staly celkem 4 dopravní
nehody přímo na přechodech
pro chodce. Dva řidiči z místa

ujeli, aniž by poskytli zraněnému první pomoc.
To jsou hrozivá čísla...
Ano, jsou to velice alarmující
čísla a právě proto hledáme různá technická řešení, jak je před
nehodami ochránit. Jedním z
nich jsou osvětlené přechody
pro chodce. Nám se nedávno
podařilo na jejich stavbu získat
dotaci z Olomouckého kraje.
Ke stávajícím osvětleným přechodům, které jsou například na
ulicích Palackého a v Olomoucké, tak brzy přibudou další. Za celkem tři miliony korun
zajistíme bezpečnější přecházení chodcům mimo jiné u
bývalého Domu dětí a mládeže
na ulici Vápenice, na Dolní či
na Brněnské u městského hřbitova. Tedy v místech, kde se pohybuje nejvíce zranitelných –
dětí a důchodců. Dalším důležitým opatřením jsou retardéry.

Ty stavíme především v těsných
blízkostech škol. Ostatně na
školáky také dohlíží městská
policie. Po dobu před zahájením
vyučování
hlídkují
strážníci u přechodů na hlavních komunikacích ve městě.
Dali jsme si za úkol naučit děti,
jak se správně chovat při přecházení ulice a podobně. V rámci Zdravého města pravidelně
pořádáme na toto téma různé
výtvarné i literární soutěže. V
praxi si pak vše mohou vyzkoušet na dopravním hřišti. Každý
rok se zde koná například pohár
o Zlatou přilbu.
Významným pomocníkem
při zajišťování bezpečí obyvatel je i kamerový systém.
Jak se vám osvědčil?
Městská policie má k dispozici
celkem 24 kamer. Díky tomuto
systému se už podařilo dopadnout řadu vandalů, kteří zapalovali popelnice, ničili dopravní
značky, sprejery, ale i pachatele
závažnější trestné činnosti, například zloděje aut. Zařízení
jsme pořídili z peněz získaných
z programu prevence kriminality, jehož garantem je ministerstvo vnitra. Z tohoto projektu se
nám podařilo získat finance například i na bezpečnostní řetízky na dveře. Ty si mohou prostějovští senioři či invalidní důchodci nechat namontovat zcela zdarma. Informace o tomto
projektu se dozvědí přímo na te-

lefonním čísle 582 402 261.
Ohroženou skupinou na silnicích jsou také cyklisté. Co
všechno pro ně prostějovská
radnice dělá?
Není toho rozhodně málo. Každoročně postavíme kilometry
cyklistických stezek za několik
milionů korun. Naším cílem je
totiž vyčlenit cyklisty ze silničního provozu, kde na ně číhá
řada nebezpečí. Do konce roku
budou hotové mimo jiné cyklostezky na Kostelec a z Čechovic do Domamyslic. O své
bezpečí ale musejí dbát také sami kolaři – helmy a osvětlení
by měly být samozřejmostí. V
zahraničí navíc patří k povinnému vybavení také reflexní vesty. Nehrozí pak, že by je
motoristé na silnici přehlédli.
Myslím, že podobné nařízení
by mohlo platit i u nás. V loni
na českých silnicích zemřelo
77 cyklistů, 431 utrpělo vážná
zranění, přes dva a půl tisíce
bylo zraněno lehce. A to jsou
jen případy, které řešila Policie
ČR. Spousta dalších jich nebyla vůbec nahlášena.
Poslední skupinou, o které
jsme zatím nemluvili, jsou řidiči. Jakým způsobem chcete
přispět k jejich většímu bezpečí?
Snažíme se vytipovat nebezpečná místa ve městě a pak najít
způsob, jak situaci zlepšit. Jedním z takových míst je např. kři-

žovatka ve Vrahovicích. Každoročně se tu stanou desítky
nehod a bohužel už zemřelo i
několik lidí. A důvod je stále
stejný. Řidič jedoucí z Vrahovic
nedá přednost na stopce a smete
auto jedoucí po hlavní silnici.
Přestože se jedná o krajskou komunikaci, rozhodli jsme se, že
zde necháme vybudovat osvětlení. Pokud se v noci blížíte k
osvětlenému místu, automaticky zbystříte pozornost, přibrzdíte. V současné době už připravujeme projektovou dokumentaci, rádi bychom vše realizovali do konce roku. Dohodli jsme
se navíc s Olomouckým krajem, že před křižovatkou nainstaluje zpomalovací pruhy, tak
zvané drnčáky.
Tíží nás také nedodržování předepsané rychlosti ve městě. V
rámci projektu Bezpečná města, do něhož jsme se zapojili už
v roce 2005, jsme proto nechali
v ulicích nainstalovat měřících
zařízení. Šest z nich kromě
rychlosti monitoruje také průjezdy na červenou. Za dobu jeho trvání se podařilo počet přestupků snížit až o 95 %. Systém
má i své odpůrce, často ale z řad
těch, kteří sami museli zaplatit
pokutu. Já věřím, že jsme díky
radarům zachránili několik lidských životů. Byl bych rád,
kdyby byly peníze z vybraných
pokut od řidičů, kteří porušují
zákon, investovány do dalších
bezpečnostních prvků, např. do
„inteligentních„ značek.
Dalším problémem, se kterým
se potýká většina měst v republice, je neukázněnost řidičů.
Bohužel se množí případy, kdy
řidiči parkují kdekoliv, kde je
napadne. Na travnatých plochách, na chodnících atd. Rada
města nyní hledá řešení, jak systém parkování ve městě zlepšit.
-mik-

V úterý je na pořadu akce Den bez aut

Oželíme aspoň na jediný den jízdu autem? Asi těžko...
Den 22. září je Evropským
dnem bez aut (EDBA) a je součástí a vyvrcholením Evropského týdne mobility (ETM)
16. – 22. září a letos se bude v
Evropě konat už posedmé.
Obě osvětové a propagační
akce mají v evropských městech podpořit přijatelnější
způsoby dopravy a napomoci
při omezování individuální
automobilové dopravy ve městech.
Ústředním tématem letošního
EDBA a ETM je Naše město –
naše klima! Po celý úterní den
bude jezdit městská hromadná
doprava zdarma! V tento den bu-

de také pro automobilovou dopravu uzavřena Erbenova ulice.
„Akce se v našem městě koná
už posedmé. Letošním tématem chceme přispět ke snižování škodlivých emisí z oblasti
dopravy a snižovat dopady na
lidské zdraví, životní prostředí,
zklidnění dopravy a snížení
rychlosti aut,„ upřesnil politik
Zdravého města a místostarosta Prostějova Vlastimil Uchytil.
V úterý 22. září dopoledne
proběhne v rámci Dne bez aut na
náměstí T. G. Masaryka soutěž v
běhu pro handicapovanou
mládež a pro děti I. stupně ZŠ.

Soutěž odstartují svým během
již tradičně představitelé města.
Dojde také k oficiálnímu vyhlášení vítězů 5. ročníku literární soutěže, která byla určena pro
žáky 7. ročníků ZŠ na téma
„Chováme se podle dopravních
předpisů„. Informační středisko
prevence bude informovat o
bezpečnosti na silnici, používání
přileb pro cyklisty, používání
bezpečnostních pásů v autech a
o uplatnění bezpečnostních
zámků na jízdní kola. Během
září bude také vyhlášena výtvarná soutěž pro žáky mateřských a
základní škol s dopravní tematikou.
-mik-

V rámci Dne bez aut bude na centrálním náměstí pořádána i spousta soutěží pro děti

Toulky s Veèerníkem
Je po dovolených a mnozí jistě
byli u moře. Já ne, mně to u
moře nebaví. Ale přesto jsem i
já vlastně u moře byl. A nemusel jsem ani cestovat daleko, je to docela kousek. Jenže
tam nejsou pláže, letoviska,
nikdo vás nedojí o peníze a
Není tady ještě ten kalendářní
podzim, ale ranní teploty kolem 8 stupňů Celsia nám již neodbytně naznačují, že to nebude dlouho trvat. Proto bychom
si měli vážit patrně posledních
opravdu teplých dní v tomto
roce a pokud možno smysluplně je využít. Dnes bych chtěl v
Poradně zmínit dvě nebezpečné choroby ovoce a pak dále
rozdíl mezi bakteriální skvrnitostí a hnědnutím listů ořešáku.
Poslední dobou napadá naše
ovocné výsadby stále častěji velmi nebezpečná karanténní choroba - evropská žloutenka peckovin (ESFY- zkratka pochází z
anglického výrazu). Nejčastěji
napadá tato nebezpečná fytoplazma meruňky a v omezené
míře i švestky, broskve, třešně a
višně, aj. Choroba způsobuje
předčasné odumírání peckovin.
U každého druhu jsou jiné pří-

dokonce tam ani není moc lidí
- spíše tam nejsou žádní. Popravdě řečeno, vody je tam
asi tolik kolik lidí. Ale je tam
dost mořských živočichů, bohužel jsou jaksi nefunkční.
Ne, že by nechtěli fungovat,
prostě už jsou jen postarší. A

to dokonce o dost víc než já!
Kdysi to tam mohlo vypadat
jako v Tichomoří – korálové
moře, mlži, plži, zkrátka mořský ráj. A v tom bývalém ráji
na vás budu čekat 26. 9. 2009
v čase jako vždy 10.00 - 14.00
hodin. Jestli je to moc

Poradna zahrádkáře
znaky, ale obecně lze konstatovat, že při napadení dochází k
svinování listů, dále k jejich zesvětlení (chloróze) a následuje
postupné odumírání jednotlivých větví, až dojde k uhynutí
celého stromu v průběhu zimy
nebo jara. Stromy odumírají 1224 měsíců od výskytu prvních vizuálních příznaků. Jedinými dosud známými přenašeči infekce
ESFY jsou mery, ve kterých může fytoplazma přežívat. Dalším
způsobem šíření je vegetativní
množení infikovaných rostlin.
Nepřímá ochrana spočívá v
nákupu zdravých rostlin. Mezi
přímé metody ochrany patří ošetření chem. přípravky proti merám (Decis Flow 2,5 – 0,02%,
Talstar 10 EC – 0,04%). Ošetření
se provádí při letové aktivitě do-

spělců (konec března – začátek
dubna). Pozor, ne vždy výše popsané příznaky musí způsobit
ESFY! Jediným spolehlivým
určením choroby je laboratorní
diagnostika!
Další nebezpečnou karanténní
chorobou je fytoplazma chřadnutí hrušně (PDP). Tato choroba
napadá především hrušně a opět
je přenášena merami nebo vegetativním množením. Napadený
strom může vykazovat dva druhy příznaků. Rychlé chřadnutí,
kdy listy rychle vadnou, svinují
se a stromy odumírají do několika týdnů. Při pomalém chřadnutí
stromy zpomalují růst, listů je
málo, jsou kožovité, malé, světle
zelené a předčasně opadávají.
Kořeny postupně odumírají a
může se objevit metlovitost

záhadné, tak vězte, že je to
jen 7,5 kilometru od redakce
Večerníku. Kterým směrem
už ale neprozradím. Přesto
přidám helpline – 606 834
211.
Příjemné turistické pátrání
vám přeje Josef Klimeš
výhonů. Strom odumírá během
několika let.
Případné chem. ošetření se provádí podobně jako u ESFY. Opět
100% určení choroby je možné
pouze laboratorně.
Na závěr bych chtěl zmínit dvě
choroby, které mohou napadat
ořešáky a jsou v současné době
velmi dobře viditelné. Jedná se o
hnědou skvrnitost listů ořešáku,
kterou způsobuje houba Gnomonia leptostylla a o bakteriální
skvrnitost ořešáku, kterou způsobuje bakterie Xanthomonas arboricola a obě se šíří především
za deštivého počasí. Tyto dvě
choroby mají na plodech podobné příznaky - nejdříve
drobné hnědé skvrny, které později černají a sesychají. U hnědé
skvrnitosti listů jsou skvrny na
listech hnědé s tmavějším okrajem u bakteriózy jsou napadené
listy pokryté hranatými vodnatými skvrnami, které postupně

nekrotizují. Obě choroby mohou
způsobit předčasný opad listů a z
toho plynoucí nevyzrálost dřevních částí a s tím spojené riziko
poškození při přezimování dřeviny. Zároveň napadené plody
černají, sesychají a opadávají.
Základem nepřímé ochrany je
vhodný výběr stanoviště (vzdušnost koruny) a nevysazování
náchylných odrůd. Mezi přímé
metody ochrany patří včasná likvidace napadených listů po jejich opadu. Chemická ochrana
se provádí především ve školkách a v mladých výsadbách.
Účinné bývají měďnaté fungicidy např. Champion 50 WG,
Kuprikol 50 s tim, že postřik má
být proveden na jaře před květem
a případně i po odkvětu.
Milan Smička – Státní
rostlinolékařská správa,
obvodní oddělení Prostějov,
Nám. Spojenců 13,
796 01 Prostějov
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 21. 9. DO 27. 9. 2009:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy koná každé odpoledne v 15. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY se za bezmračné oblohy koná každý večer ve 20. 30 hodin.
VÝSTAVY HVĚZDNÝ VESMÍR a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátcích výše uvedených pozorování.
Od pondělí do pátku v 10. 30, 13. 30 a v 15.30 hodin pohádka pro
děti MĚSÍC A HASTRMAN.
V neděli v čase 13. 00 až 16. 00 hodin v ZOO OLOMOUC soutěž pro děti POZNEJ SOUHVĚZDÍ A NAJDI ZVÍŘE.
AVÍZO! XXXIX. ročník klubu GEMINI je připraven. Členem
klubu GEMINI se může kdykoliv stát kdokoliv ve věku 10 - 20
let. Zahájení 8. října 2010 v 16. 30 hodin v přednáškovém sále
hvězdárny a pak ve stejnou dobu každý pracovní čtvrtek..

21. září 2009

5

Magnetky se srdíčkem pomáhaly
Minulé pondělí se v prostějovských ulicích objevili prodejci
magnetek s motivem pejsků a
kočiček. Nejdůležitějším logem
však na magnetkách bylo srdíčko, konal se totiž další ročník
humanitární akce „Srdíčkový
den„, kterou pořádá organizace
Život dětem.

Například žáci třetího ročníku
Střední zdravotnické školy vyrazili celkem v patnácti dvojicích se
sedmi stovkami magnetek v ceně
25 korun na všechna důležitá
místa ve městě a zpočátku zápolili s nevlídným počasím, naštěstí
jiné nevlídnosti se nedočkali, naopak oproti loňskému roku získali

pocit, že lidé jsou vůči těmto seriozním zavedeným akcím sdílnější.
Aspoň takto informovali ředitelku
školy Ivanu Hemerkovou, která
dodala, že celý výtěžek byl hned v
úterý předán do místní pobočky
České spořitelny, která je spolupartnerem akce. "Celková vybraná

suma dosáhla 17 833 korun, což
bylo dokonce o několik stovek
korun více oproti předpokladům,
což potěšilo školní koordinátorku
akce, vyučující Hanu Sandroni,"
sdělila Ivana Hemerková, která
žákům poděkovala.
My můžeme dodat, že dle slov ředitelky se samozřejmě žáci školy

účastní této akce i příští rok a vybranými penězi pomohou postiženým a opuštěným dětem, dětským
oddělením v nemocnicích, nad
kterými má patronát výše zmíněná
organizace Život dětem.
Věříme, že se celá akce vydaří i
příští rok a zase pomůže dobré
věci.
-red-

O magnetky se srdíčkem a s motivy pejsků a kočiček byl mezi Prostějovany velký zájem. Všichni tak pomohli dobré věci.

Děti na náměstí postavily z kartonů rekordní auto
Model popelářského vozu bude zapsán do české knihy rekordů
V pátek se na náměstí T. G.
Masaryka uskutečnila propagační akce na podporu větší
informovanosti a nutnosti třídění odpadu. Akce byla součástí informační kampaně
Olomouckého kraje a společnosti EKO-KOM s názvem
Jak se točí odpady.
Organizátoři připravili zejména
pro děti několik soutěžních stanovišť, kde si zájemci mohli vyzkoušet malování na kartony,
třídění odpadů v praxi, nafukování balonků, na programu byly
ukázky třídící techniky a
výrobků z recyklovaných materiálů, hod do tlamy Plastožrouta
a Papírožrouta, atrakce Skluzavka náklaďák, Rodeo-lahev,
stánek kolektivního systému
ASEKOL a další.
Už dopoledne byla zahájena
zřejmě nejatraktivnější část akce,
a to start odpadového rekordu,

přesněji řečeno stavba modelu
popelářského vozu z papírových
krabic ve spolupráci se společností .A.S.A. Technické služby
Prostějov, Svazem výrobců vlnitých lepenek a žáky prostějov-

ských škol. Atraktivita spočívala
hlavně v tom, že šlo o zápis do
české Guinnessovy knihy rekordů. A to se nakonec podařilo!
"Děti z prostějovských škol vytvořily model popelářského vo-

zidla v poměru jedna ku jedné a
spotřebovaly na to přesně 147
kartonových krabic. Model byl
dlouhý osm metrů, jeho šířka činila 2,3 metru a výška 2,7 metru.
Děti na něm pracovaly zhruba

pět hodin a jsem rád, že komisař
z Pelhřimova rekord uznal a zapsal do české knihy rekordů,"
sdělil nám Miroslav Grass,
hlavní koordinátor informační
kampaně.
-mik-

Na rekordním modelu popelářského vozidla se pracovalo pět hodin, spotřebovalo se 147 kartonových krabic

K 85. výročí automobilky Wikov vyšel filmový dokument
Občanské sdružení Industria
Wichterlensis uspořádalo 4.
července 2009 na náměstí T. G.
Masaryka v Prostějově vzpomínkový den Memoria auto
Wikov k 85. výročí založení

bývalé automobilky Wikov. Z
této významné společenskokulturní akce spojené se setkáním majitelů a vozů značky
Wikov vydalo O. S. Industria
Wichterlensis filmový doku-

ment na DVD vyrobený prostějovským studiem ADNOC
Europe Trading v režii Jiřího
Štajnara. Dále bylo vydáno
DVD v podobě fotogalerie obsahující 300 fotografií z akce

ve dvou prezentacích (autor
Petr Menšík). Zájemci o regionální historii a milovníci starých vozů si mohou tyto
dokumenty zakoupit v knihkupectví U Radnice na náměstí

T. G. Masaryka a v pokladně
Muzea Prostějovska v Prostějově, kde je také k dispozici
pamětní publikace k výročí automobilky.
Hana Bartková

Slavnostní tečka tábora proběhla v Pointu
Srpnový tábor dětí v Sobotíně ve
znamení hudby, filmu, divadla a
dalších uměleckých dovedností
měl svoji zlatou tečku předminulý pátek v Divadle Point. Promítaly se tady filmové výtvory
dětí, které v Sobotíně natočily.
Prvním byla dabingová cvičení
na populární Teletubbies a Včel-

ku Máju, film o filmu ve stylu
bulvárních televizních novin TV
Noha a pak již následovalo hlavní filmové představení – muzikál
R Love J, Romeo a Julie. Příběh
pojednává o žácích školy na
malém městě, kteří se rozhodnou hrát nejslavnější Shakespearovu divadelní hru.

Poinťácká lóže. V předních řadách Divadla Point se uvelebili malí filmaři.

Na slavnostní prostějovskou premiéru R Love J se přišli samozřejmě podívat malí protagonisté,
většinou i se svými rodiči, vedoucí
a lektoři jednotlivých táborových
dílen, ale také například i Alois
Mačák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, který má sobotínský tábor pod svou osobní záštitou

od samého začátku, již pět let! Každoročně věnuje malým filmařům
na závěr tábora řadu cen, pomáhá i
finančně a mezi dětmi už je prostě
znám jako strejda Lolek.
Na závěr večera vyhlásili vedoucí
tábora v čele s Alešem Procházkou, Miroslavem Ondrou a Hanou
Lužnou individuální ceny a na úpl-

ný konec si všichni v nádherné atmosféře zazpívali píseň „O patro
véš,„ kterou speciálně pro Sobotín
2009 složil Ondřej Krátký.
Tábor v Sobotíně pořádalo Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově za podpory obecně prospěšné
společnosti Gaudeamus a Města
Prostějova.
-bp-

Zdravice direktora. Hovoří ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera Michal Šmucr, jeho slovům s úsměvem naslouchají
místostarosta Pavel Drmola, Hana Lužná, Aleš Procházka, vpravo je se sektem na křest DVD připraven Alois Mačák.
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Finanční poradenství

Týden na světových finančních trzích (10. 9.-17. 9.)
Ekonomická data nečekaně pozitivní

Uplynulý týden byl na akciových
trzích zajímavý hned z několika
pohledů, nejdůležitější informací
však byla ekonomická data z
USA. Ta po dlouhé době překvapila opravdu zásadním způsobem
a tentokráte to dokonce nebylo
způsobeno pouze některým ze
sektorů podporovaných vládou
USA. Trhákem týdne byly ve
středu zveřejněné maloobchodní
tržby. Ty vzrostly o 2,7%, byť se
očekávalo jen 1,9% a růst nebyl
způsoben jen končícím programem šrotovného, ale dařilo se i jiným sektorům, jelikož jádrový
ukazatel tržeb, tedy bez automobilů, letadel a zbrojního průmyslu, rostl o 1,1% oproti konsenzu
0,4%. To je silné měření i přesto,
že konec prázdnin je historicky
maloobchodním tržbám příznivý. Nicméně spotřební síla zůstává i nadále hlavním strašákem
udržitelného ekonomického růstu, především proto, že nezaměstnanost stále roste, čistý příjem
klesá a zrychlují se bankroty domácností. Se silnými tržbami
souvisí i červencová a srpnová
průmyslová produkce, která narostla o 1% respektive 0,8% a byla tak v prvním případě pět desetin a v druhém jednu desetinu procentního bodu nad konsenzem.
To je jistě dobře a svědčí to o
mírně se zlepšující situaci v americké ekonomice. Pořád jsou ale v
ekonomice peníze, které tam v

podstatě nemají co dělat. A pořád
daný růst ani zdaleka nevyrovnává v podstatě 60% nárůst akciových indexů.
Další zajímavostí je prudce oslabující dolar. Americká měna se v
tuto chvíli přibližuje důležité hranici z loňského roku, kdy index
DXY dosáhl hodnoty 75,89 (nyní
76,29). I česká koruna pocítila
oslabení dolaru a pohybuje se
okolo rovných sedmnácti korun
za dolar. To může být jedno z vysvětlení neutuchajícího optimismu na americkém trhu, kdy je dolar pro zahraniční investory levný
a navíc nízké úrokové sazby
umožňují půjčit si dolary za minimální úroky – tzv. carry trade, a
nákup rostoucích amerických akcií je tak z tohoto hlediska dvojnásobně výhodný. Objemy na
burze ale stále zůstávají nízké.
Oslabující dolar je zřejmě i hlavním důvodem rostoucích cen zlata, které tento týden překonalo
magickou a veledůležitou hranici
jednoho tisíce dolarů a zatím nad
ní zůstává. Pokud se zlato dokáže
přehoupnout nad tisícovku s definitivní platností a potvrdí tak velice silný technický signál, pak se
můžeme těšit na zajímavý růstový potenciál někam k 1250 USD
za jednu trojskou unci.
Poslední velice zajímavý fakt za
uplynulý týden přinesly akciové
indexy. Hlavní americký index
SP500 dosáhl podstatných tech-

nických hranic, které často znamenají tlaky na otočení trendu a
co je podstatné, tyto hranice jsou
na stejné úrovni a ve stejnou
chvíli. Přesně před rokem došlo k
vytvoření mezery (gapu) mezi
týdenními svíčkami na grafu
SP500. Tento gap byl tento týden
„vyplněn„, což je standardní fenomén a patři k jedněm z nejzákladnějších zákonitostí akciových trhů. Tento gap však zároveň tvoří velice silnou resistenci
dalšího pohybu směrem vzhůru a
není neobvyklé, že dochází k
obratu střednědobých trendů. Tuto teorii podporuje další velice silný technický ukazatel, který je za-

ložen na Fibonacciho číselné řadě. To není ani tak podstatné jako
fakt, že akciové trhy mají tendenci se vracet o 38.2%, 50% nebo
61,8% svého předchozího pohybu s tím, že právě 50-ti procentní
hranice je nejsilnější. Platí to především při korekcích primárních
trendů, což je dle našeho názoru
právě současný případ. Kombinace těchto dvou technických
ukazatelů nám tedy dává indicie k
tomu, že na akciových trzích by
mělo dojít k silným tlakům na pokles kurzů a především pak zábranám dalšího růstu. Jediným
problémem jsou již zmiňované
nízké objemy, protože technické

ukazatele obecně nabývají na
významu s množstvím objemu,
které jejich signály provází, ale
alespoň byl objem vyšší než minulý týden.
Týden ještě není u konce, dnešní
tržní akce by mohla napovědět
více, kam míříme. Pokud by se
naše teorie potvrdila, vidíme potenciál k 15-20-ti procentnímu
poklesu indexu SP500, někam k
hodnotám 850 bodů.
Jan Mynář, Jiří Kučera
Všechny články nejen k investicím,
ale i k financování bydlení naleznete na www.sophia.cz/prostejov, dotazy nám zasílejte na mail: prostejov@sophia.cz

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Ivaň
Dne: 5.10.2009 od 7:30 do 12:30
hod. - vypnutá oblast: celá obec
Ivaň včetně podnikatelských subjektů a ZD farma Ivaň
Obce: Ivaň, Klopotovice, Biskupice
Dne: 5.10.2009 od 12:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: celá
obec Ivaň včetně podnikatelských
subjektů a ZD farma Ivaň, celá
obec Biskupice a Klopotovice vč.
podnikatelských subjektů vč. farmy ZD Biskupice, Klopotovice.
Obce: Smržice, Čelechovice,
Studenec, Držovice

Dne: 5.10.2009 od 7:30 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: celé obce
Smržice, Čelechovice, Studenec,
včetně podnikatelských subjektů,
část obce Držovice s ul: Smržická,
Olomoucká od ul. Svadůvky oboustranně po konec ul. sm. Olšany
včetně podnikatelských subjektů. .
Obec: Vrahovice
Dne: 5.10.2009 od 7:30 do 9:30
hod. - vypnutá oblast: celé ul. Čs.
odboje, ul. Hrázky, část ul. Čs. armádního sboru od ul. Majakovského po č. 32 a 39, část ul. Majakovského od budovy ZŠ (č. 1) po
konec směr Vrbátky vč. kostela,
zastávky ČD, Stav. spol. Navrátil,
s.r.o, dále areál Policie a střelnice
v ul. K. Světlé.
Dne: 5.10.2009 od 10:00 do
12:00 hod. - vypnutá oblast: celé

ul. Husitská, Petra Jilemnického,
část ul. M. Alše od č. 2 a 3 po č.
811 včetně areálu koupaliště , č.
170 na ul. Vrahovická a č. 4275 na
ul. Za drahou.
Dne: 5.10.2009 od 12:00 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: Za
drahou fa. Montáže Kučera
Obec: Domamyslice
Dne: 5.10.2009 od 07:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: jednostranně část ul. Domamyslická
od č. 9 po č. 31 a č. 2 v ul. 5. května.
Obce: Vrbátky, Dubany, Hablov
Dne: 6.10.2009 od 7:30 do 12:30
hod. - vypnutá oblast: celé obce
Vrbátky, Dubany, Hablov, včetně
podnikatelských subjektů
Obec: Niva

Dne: 7.10.2009 od 07:30 do
12:30 hod. - vypnutá oblast: celá
obec Niva vč. podnikatelských
subjektů a farmy ZD
Obce: Hrdibořice, Štětovice,
Kraličky
Dne: 7.10.2009 od 7:30 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: celé obce
vč. podnikatelských subjektů: Hrdibořice, Štětovice, Kraličky.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 7.10.2009 od 11:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Kostelec na Hané s ulicemi:
Revoluční,
Přemyslovka,Husova, Legionářská, Partyzánská, Bezručova, Dvorek,
Příhon a ul. Zahradní celé. Ul.
Smetanova od č. 139 po č.587, ul.
Tyršova od ul. Přemyslovka po
č.565 včetně, ul. 8. května od Le-

gionářské po konec sm. Prostějov
vč. nádr. ČD, Třebízského pořadí
od ul. Husové po č. 407, od ul. Legionářské po č. 485.
Obce: Čelčice, Klenovice,
Obědkovice
Dne: 9.10.2009 od 7:30 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: celé obce
vč. podnikatelských subjektů: Čelčice, Klenovice, Obědkovice.
Obec:
Otinoves
Dne: 9.10.2009 od 07:30 do
12:30 hod. -vypnutá oblast: celá
obec Otinoves včetně podnikatelských subjektů, farma ZD.
Obec: Prostějov
Dne: 9.10.2009 od 07:30 do
13:30 hod. - vypnutá oblast: část
ul Bulharská - pravá strana od č. 4
po č. 12 a č. 15 na ul. St. Manharda E.ON Česká republika, s.r.o.

Vojáci a policisté ladili společný zásah proti podvratným živlům
Zabezpečení vnitřního pořádku a bezpečnosti, prověření fyzické zdatnosti a psychické
odolnosti vojenských profesionálů, procvičení štábu a jednotky praporu v plnění úkolů v
civilním sektoru - to byl hlavní
cíl společného cvičení příslušníků 102. průzkumného praporu z Prostějova a Policie ČR
ze Zlína.
Součinnostní cvičení "HRÁZ
2009" se uskutečnilo na Vizovicku. Fiktivním námětem cvičení
byla činnost radikálních skupin
na území státu a polovojenských
ozbrojených týmů ze zahraničí a
jejich zajištění vlastními jednotkami.
Vojenští profesionálové rozvinuli společné operační středisko

102. průzkumného praporu generála Karla Palečka a policisté
vybudovali základnu v polních
podmínkách určenou pro koordinaci akce, podporu a logistické
zázemí bojové jednotky. Skupina řízení rozehry cvičení koordinovala činnost určeného protivníka za pomoci vlastní rádiové
sítě a kódované mapy.
"Jednotlivé roty byly dislokovány na základně Těchlov u Vizovic, zajišťovaly vnitřní pořádek, bezpečnost a ochranu objektů s cílem zajistit protivníka a
poskytovat materiální a logistické zázemí cvičícím jednotkám. „Rota rozehry cvičení„ složená z příslušníků roty hloubkového průzkumu simulovala
činnost radikálních skupin sm-

ěřovanou k fiktivnímu ochromení vnitřního pořádku a bezpečnosti na území ČR. Získávala
informace v prostoru zájmu o objektech orgánů územní samosprávy, státních institucích , ale i v
objektech sloužících veřejnosti,
snažila se proniknout do prostoru
zájmu cvičících a destabilizovat
bezpečnostní jednotky," nastínil
činnost průzkumníků a policistů
vrchní praporčík Daniel Indra.
Společné cvičení nebylo až tak
docela utajeno. V rámci návštěvního dne provedl velitel 102.
průzkumného praporu podplukovník Pavel Andráško prezentaci cvičení. Zástupci sdělovacích
prostředků si mohli prohlédnout
jak vojenské operační středisko,
tak i základny policie.
-jp-

Prověření fyzické zdatnosti a psychické odolnosti se účastnili i prostějovští vojáci
ze 102. průzkumného praporu.

Chovatelé se pochlubili novým výstavním areálem i novým králíčkem
Kolem pětiset kusů králíků,
drůbeže, holubů a křepelek
shromáždili pořadatelé Hanácké výstavy drobného
zvířectva, která byla k vidění
o hodovém víkendu v novém
výstavním areálu Okresní organizace Českého svazu chovatelů v Plumlovské ulici v
Prostějově. Svou výstavní premiéru zde měl i nově vyšlechtěný králíček nazvaný
Zakrslý teddy.
Jak napovídá název plemene,
teddýsek připomíná huňatého
plyšového medvídka. Je mezi
chovateli úplnou novinkou, na
výstavě předvedli chovatelé
pouze tři exempláře.
"Přestože se toto nádherné dlouhosrsté plemeno již hojně vyskytuje například v Německu
nebo zemích Beneluxu, není dosud natolik homogenní a ro-

Nový výstavní areál s rozhlehlou halou je chloubou chovatelů prostějovského regionu.

zšířené, aby bylo uznáno jako
samostatné plemeno. Musí se
ještě postupně dopracovat,"
představil chovatel Jaroslav
Brabec nováčka mezi osvědčenými plemeny jako jsou Belgický obr, Činčila velká, Vídeňský
šedý či oblíbený Moravský bílý
hnědooký. Samička posledně
jmenovaného plemene také získala pohár Hanácké výstavy, v
hodnocení dostala 95 bodů.
Chovatelé ocenili také úspěšného mladého chovatele - stal se
jím Lukáš Zapletal z Hvozdu.
"Potřebujeme získávat mladé. V
prostějovském okrese je celkem
16 organizací chovatelů, máme
kolem 210 členů. Z toho je však
jen necelá desetina mladých.
Proto musíme více chovatelství
popularizovat a připravit mládeži odpovídající zázemí," uvedl
předseda okresní organizace

chovatelů Vratislav Slavík. K
tomu má přispět i nový výstavní
areál v Plumlovské ulici. Svépomocí a vlastními finančními
prostředky postavená hala má
360 metrů čtverečních výstavní
plochy s přístupem z ulice až do
prostoru dvora s možností parkování uvnitř. Generální opravy
se dočká už v příštím roce i
stávající budova. Bude zvednuta na patro, kde bude klubovna
mladých chovatelů a sociální
zázemí.
"Díky novému výstavnímu areálu jsme byli vybráni jako pořadatelé celokrajské výstavy, čehož si velmi považujeme. Chovatelé drobného zvířectva ze
všech organizací Olomouckého
kraje se zde sjedou 10. října, tak
bych chtěl pozvat všechny odborníky i laiky," dodal Slavík.
-jp-

Dušičkové
slevy
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Zbořil pokřtil knihu
Taneční škola Hubený přivezla stříbro z mistrovství světa Jiří
o Miroslavu Moravcovi
Třicet zemí z celého světa se
zúčastnilo Mistrovství světa
a Evropy pořádaného International Dance Organization
(IDO) v Bratislavě. Nezapomenutelná taneční show
proběhla v termínu 8. až 12.
září a přinesla České republice velký úspěch díky výborným tanečníkům Taneční
školy Hubený z Prostějova.
Prostějovští tanečníci se dokázali výborně umístit mezi
víc než třemi tisícovkami tanečníků a potvrdili, že patří k absolutní evropské i světové taneční špičce díky stříbrné medaili Denisy Konečné a Matěje
Valaška v dětské věkové kategorii v DUO disco dance, díky
výbornému 4. místu Kristýny
Hlostové a Ondřeje Berky v
DUO disco dance v hlavní
věkové kategorii, díky dalším
třem finálovým umístěním i
ostatním skvělým výkonům
mezi taneční elitou.
"Evropská i světová taneční
špička je velice vyrovnaná.
IDO již několik let vytváří
podmínky pro úspěšnou reprezentaci jednotlivých členských

zemí po celém světě a prostřednictvím svých soutěží jako je právě mistrovství světa a
Evropy, nebo světový či evropský pohár, je i centrem současného módního tanečního
dění, které oslovuje mladou
generaci. Současné taneční
trendy jsou mimořádně atraktivní a srozumitelné jak pro samotné tanečníky, trenéry a
choreografy, tak i pro diváka.
Dalším atributem těchto aktivit
je jejich vysoká umělecká hodnota, žánrová různorodost a
variabilita," vysvětlila úspěšná
trenérka a choreografka Taneční školy (TŠ) Hubený Kateřina Hubená.
"Všichni tanečníci TŠ Hubený
odvedli perfektní výkony.
Někteří získali nominaci již po
několikáté, jiní reprezentovali
poprvé. Snad největším „skokanem roku„ bylo duo dětí Denisa Konečná – Matěj Valašek,"
nešetřila
Kateřina
chválou. Společně tančí první
sezónu, v žebříčku extraligy za
sezónu 2008-2009 obsadili 2.
místo, byli nominováni na
mistrovství Evropy a hned vy-

bojovali stříbrnou medaili. Obrovský podíl na jejich úspěchu
má jejich trenérka Renata Smičková a také rodiče, kteří nenechali nic náhodě a poctivě
dozorovali na všechny tréninkové hodiny.
Slovenský šampionát DISCOWORLD 2009 v disciplínách
Disco Dance, Disco Freestyle a
Street Dance Show znamenal
pro prostějovskou TŠ Hubený
vedenou Jiřím Hubeným obrovský úspěch. Kateřina Hubená patří ke špičkovým trenérům, již několik sezón vytváří
úžasné choreografie pro formace, které oceňuje porota na
evropských i světových přehlídkách.
"Poděkování však patří rozhodně všem trenérům TŠ a také
rodičům kteří vytváří zázemí
svým dětem," tvrdí skromně
spokojená trenérka. Prostějovské tanečníky, kteří skvěle reprezentují město Prostějov, region i Olomoucký kraj, finančně podporuje prostřednic- Neskutečný úspěch mladé dvojice - letos začali spolu trénovat a už je
tvím občanského sdružení zdobí evropské stříbro.
"Kdo sportuje, nezlobí" i Olomoucký kraj.
-jp-

Výsledkový servis TŠ Hubený
v disciplínách Disco Dance:
dětská věková kategorie

· DUO Denisa Konečná - Matěj Valašek – Vicemistři Evropy
stříbrná medaile
· formace „Perfect Day„ - 7. místo - FINÁLE
· malá skupina „Mamma mia„ 5. místo – FINÁLE
· malá skupina „Be Happy„ - 10. místo
· Terezie Kohoutková - sólo dívky - 7. místo v Evropě juniorská
věková kategorie
· formace „Watch This„ – 7. místo - FINÁLE
· malá skupina „Sweet Chicks„ obsadila 12. místo
· Denisa Pernicová – sólo dívky – 28. místo
· Ondřej Krysmánek - sólo muži - 8. místo, Vladislav Podloucký
14. místo v Evropě

To je ona. Jiří Zbořil a Valérie Zawadská představují knížku o Miroslavu
Moravcovi.
PRAHA - Minulé úterý se v
pražském knihkupectví Luxor konal křest knihy Miroslavy Besserové „Miroslav
Moravec – Život je skutečně
parádní jízda„, provázenou
fotografiemi
Jany
Pertákové. Knihu pokřtili
Simona Postlerová, Valérie
Zawadská, Galla Macků,
Michal Urban, Jiří Klem,
Zdeněk Mahdal a Jiří Zbořil, rodák z Kostelce na
Hané, tanečník, choreograf,
herec a pedagog.
Jiří Zbořil byl blízkým přítelem
Miroslava Moravce. „Náš

vztah s Mirkem Moravcem mohu nazvat celoživotní láskou.
Chybí. Moc chybí. Byli jsme
spolu denně. Probíhaly mezi
námi každodenní telefonáty,
sms. A teď. Teď nic. Mirek byl
obrovský člověk. Velikán. On
měl takovou hlášku „hlavně se
neposrat“! Naučil mě v životě
vážit si sám sebe, mít svou cenu
a hodnotu. Vnímal lidi a uměl je
rozlišit. Říkal vždycky, že se
stačí jenom dívat, a měl pravdu.
Byl úžasný. Moravec byl jen jeden,„ uvedl Jiří Zbořil v rozhovoru pro PV Večerník letos v
červenci.
-bp-

hlavní věková kategorie
· DUO Kristýna Hlostová - Ondřej Berky – 4. místo na světě - FINÁLE
· DUO Alice Lukešová - Denisa Hrdličková – 26. místo
· formace „Game Over„ – 7. místo
· malá skupina „Forever On The Dance Flor„ – 8. místo
· Viktor Valík – sólo muži - 15. místo
· Renata Smičková – sólo ženy - 22. místo
· Kristýna Hlostová – sólo ženy – 30. místo
· Yveta Kabilková – sólo ženy – 37. místo
Slovenský šampionát byl pro Taneční školu Hubený velmi úspěšný.

S pravdou ven. Jiří Zbořil na slavnostním křtu přiznal, že nová knížka o
Moravcovi byla jednou z mála, kterou dočetl až do konce. Na snímku zleva
Galla Macků, Michal Urban, Valérie Zawadská, Jiří Zbořil, Simona Postlerová,
Miroslava Besserová a Jiří Klem.

Hody v Prostějově letos s taneční zábavou Tanečníci neodpočívali
Tradice hodových zábav v
Prostějově byla letos obnovena v sobotu 12. září. V sále
Společenského domu v Komenského ulici zahrály olomoucká bigbítová skupina
Chickens Revival a známá
prostějovská kapela EllaRock hrající taneční rockovou
muziku.
„Chtěl bych poděkovat všem
návštěvníkům i účinkujícím, akce se povedla,„ uvedl Petr Hanzlík, jeden z pořadatelů. Jeho speciální dík patří všem podnikate-

lům a firmám, kteří poskytli své
výrobky a služby do tomboly:
Palírna U zeleného stromu – Starorežná Prostějov, Galanterie paní Kovačevičové (v průjezdu na
nám TGM vedle Floridy), kosmetický salon Elišky Blumensteinové, Otonovice 9, Makovec
a.s., Pekařství MaM s.r.o. z Domamyslic, Profitex Prostějov,
Wolkerova 37, Gabriella Vítková - Elixír mládí, Mojmírova 9.
Bezpečnostní agentura Sida zabezpečila pořadatelskou službu.
Olomoucký kraj věnoval do

tomboly kopací míč. Osobními
dary přispěli Alois Mačák, náměstek hejtmana Olomouckého
kraje, Jan Tesař, starosta města
Prostějova a Miroslav Pišťák,
místostarosta města Prostějova.
„Chci také poděkovat vedení
města, jmenovitě panu místostarostovi Pavlu Drmolovi, za
vstřícnost v poskytnutí prostor
Společenského domu. Věřím, že
tradice hodových zábav v Prostějově byla obnovena a těším se na
setkání se všemi na hody v roce
2010!„ dodal Petr Hanzlík. -bp-

ani o prázdninách
Zatímco prázdniny jsou pro školáky časem odpočinku a zábavy,
mladí tanečníci musí na sobě neustále pracovat. I o prázdninách.
Taneční studio Dany Hubené
připravilo již tradiční letní soustředění ve společenském tanci.
V prostorách REMI-SPORT v
Českobratrské ulici na sobě nejdříve poctivě pracovali začínající děti ve věku od 5 do 12 let.
Pak je vystřídaly dětské a mládežnické páry, které již ve stan-

dardních a latinskoamerických
tancích soutěží. "Zahájili jsme
již přípravu na novou taneční sezónu 2009-2010. Ale kdo by
chtěl ještě teď začít a má chuť
sportovat a tancovat, může stále
ještě přijít mezi nás," vyzvala
trenérka Dana Hubená všechny
milovníky tance, rytmu a hezké
hudby.
Bližší informace získají děti i
rodiče na čísle mobilu 777 121
651.
-jp-
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HANÁ
MÁ
PARTNERY
V
KLODSKÉM
VOJVODSTVÍ
Hradišťan svým vystoupením nadchl
Benefice v Jesenci podpořila dětské

Ponikev má nové
hřiště, co přijde dál?

„Klárka i Michal se zachovali senzačně,“ říká J. Seifriedová
JESENEC – Přispět na vybavení dětského oddělení prostějovské nemocnice. To byl smysl
sobotní benefice, kterou svým
vystoupením podpořil dětský
folklórní soubor Sasanka ze Dzbele, žáci ZUŠ Konice, zpěváci
Klára Kolomazníková a Michal
Foret, zprostředkovaně pak
spousta dalších známých osobností, kteří neodmítli prosbu organizátorů o fotku a propisku
do následné aukce.
„Myslím, že se hodně investuje
prostřednictví podobných akcí do
dětských domovů a velkých nemocnic, na ty menší, jako je v
Prostějově, se tak trochu zapomíná,“ přibližuje prvotní myšlenku Jana Seifriedová, která s

nápadem přišla a prostřednictví
své agentury SEJA také zrealizovala. Jesenec si vybrala zcela záměrně. „Prostředí zdejšího
kulturáku je skvělé, navíc hrála
velkou roli také vstřícnost obecního úřadu,“ dodává.
„Oslovila jsem také umělce a
sportovce s prosbou o fotku s autogramem a propisku. Někteří poslali i drobný dárek. I výtěžek
dražby poputuje spolu se vstupným na podporu nemocnice. Zapojili se i oslovení výrobci hraček
a dětská vydavatelství, takže
kromě finanční podpory můžeme
předat dětskému oddělení také
spoustu věcí získaných touto cestou,“ pokračuje J. Seifriedová.
Aukce fotografií celebrit probí-

Klára Kolomazníková dokázala spolehlivě rozpohybovat publikum hity z éry
Holek i nejnovějšími písničkami z posledního CD Tajně.

V den otevření bylo v dětském parku v Ponikvi plno. Kromě
toho, že bude volně přístupné pro volné chvíle, mělo by se zde také odehrávat vše podstatné – od drakiád, přes vítání jara až třeba po pálení čarodějnic.
V jednom z minulých vydání
jsme se zmiňovali o docela husarském kousku, který se povedl Veronice Pavlíkové z Ponikve. Té se podařilo prokousat všemi úskalími a nakonec
dosáhnout na evropskou dotaci
ve výši 6000 euro z fondu Mládež v akci, díky níž minulou
sobotu mohl být otevřen v Ponikvi nový dětský park.
Opravdu se to dá označit za něco docela výjimečného, ačkoliv se to na první pohled nezdá.
Plácek na konci Ponikve se
proměnil v útulné zákoutí, kterým se nemohou pochlubit ani
mnohem větší místa. Zároveň
je také docela pozitivní si uvědomit, že něco podobného nemusí být pouze výsadou velkých obcí nebo měst, kterým
můžou vesnické děti jenom závidět. „Když si vezmu něco do
hlavy, tak to musím mít,“ konstatovala Veronika Pavlíková
minulou sobotu při slavnost-

ním otevření dětského parku.
S jeho realizací, kromě odborné firmy, která s potřebnou
akreditací dodala a instalovala
prvky hřiště, pomáhala také
spousta místních, včetně dětí.
Výsledek opravdu stojí za to.
Během odpoledne kromě toho,
že měly děti možnost náležitě
prověřit všechno, co park nabízí, dostaly k dispozici také barvy a štětce, aby dokončily celé
dílo malováním obrázků na lavičky. Kromě toho ovšem zůstal zachován i původní dětský
kolotoč, ovšem patřičně zrekonstruován, který zde stál donedávna zcela osamocen.
Takže jedna věc se povedla.
Co bude tou další? Veronika
Pavlíková to bere s rezervou a
s patřičnou nadsázkou odpovídá, že samozřejmě už ví, jak na
to. Přitom ale připouští, že nabízených možností se pokusí
využít pro nějaký další projekt.
–MiH-

Pokud nebyl Michal Foret ‚připoután‘ ke kytaře, byl jak živé
stříbro. „Co dělám před vystoupením? Rozhodně nesmím zůstat v klidu,“ přiznal se Večerníku v šatně.

hala už asi měsíc na internetu,
přímo na místě pak Pepa Vojtek z
kapely Kabát ‚vydělal‘ pro dětské
oddělení rovnou tisícovku, když k
fotce přidal mimo jiné také originální kravatu se svým portrétem a
vlastnoručním podpisem. Za pětistovku putoval k novému majiteli
pro změnu veslařský reprezentační dres olympionika Martina
Doktora.
Hlavními ‚trumfy‘ sobotního odpoledne pak byla Klára Kolomazníková, která i po letech sólové
dráhy a působení v Semaforu je
neodmyslitelně spojena s někdejší
dívčí skupinou Holki, a prostějovský zpěvák Michal Foret.
„Oslovila jsem Klárku a Michala
a oba se zachovali opravdu senzačně,“ řekla Večerníku organizátorka sobotní benefice Jana
Seifriedová.
„Vystupovat při podobných příležitostech mi problém vůbec nedělá,“ prozradila nám před
začátkem Klára Kolomazníková a
dodala: „Na vystoupení se moc

těším a doufám, že splní hlavní
účel!“ V Prostějově byla se skupinou Holki, Jesenec ji ale překvapil prostředím, jaké nabízí.
Oproti tomu Michal Foret byl víceméně na domácí půdě, i když
jak přiznal, přímo v Jesenci asi

nikdy nebyl, často tudy ale projíždí na cestě do Čech. Sobotní
vystoupení vyměnil za místo v
porotě filmového festivalu Novoměstský hrnec smíchu v Novém
Městě nad Metují, odkud zamířil
přímo sem. „Jsem Prostějovák a
kvůli tomu jsem i tady. Snaha pomoct prostějovské nemocnici je
určitě dobrá věc,“ řekl Večerníku
mladý zpěvák, který je sice v Prostějově pořád, ale pracovní a studijní povinnosti ho stále víc
směrují do Prahy, kde nyní zkouší
hlavní roli v muzikálu Michala
Davida Děti ráje., který bude mít
premiéru během podzimu.
Jestli na sobotní benefiční koncert
pro dětské oddělení prostějovské
nemocnice budou navazovat i
další podobné akce podle Jany
Seifriedové ukáže odezva. Jak ale
říká, nevyhýbá se ale ani podpoře
jiných oblastí prostřednictvím podobných koncertů. „Když jsem už
rozjely přípravy této akce, přišly
povodně a mně bylo líto, že zároveň nejde něco udělat i pro postižené oblasti. Určitě je spousta
dalších věcí, které stojí za to, aby
si jich ostatní všimli třeba i touto
cestou,“ poznamenala Jana Seifriedová.
–MiH-

Několik pokračování mělo předávání darů pro dětské oddělení prostějovské nemocnice. K tomu ve finále přibude i finanční výtěžek celé akce.

Odpadní voda z Krumsína už přehradu neznečistí
Jedním z počinů čistého přítoku
do Plumlovské přehrady je i odkanalizování obcí v celé oblasti.
To se týká i obce Krumsín, kde
právě byla zkolaudována výstavba biologických rybníků,
které zajistí čištění odpadních
vod.
Odkanalizování vyřešila obec formou biologické čistírny odpadních vod. Tři rybníky zachytí a postupně přírodní cestou vyčistí veškerou odpadní i dešťovou vodu,
která sem bude z obce svedena.

Rozpočet vyčíslil náklady na vybudování odkanalizování obce na
částku 17 milionů korun. Rozhodující finanční krytí ve výši 14 a
půl milionů korun poskytlo ministerstvo zemědělství z Programu rozvoje venkova. Olomoucký
kraj odsouhlasil spoluúčast ve výši téměř 800 tisíc korun, avšak během dvou let, kdy probíhala výstavba, se změnily podmínky a s
poskytnutím dotace nastaly problémy.
"To není dobré. Současné pod-

mínky poskytnutí peněz z
evropských fondů jsou jiné,
než jaké byly při zahájení
prací. Pravidla, která platila
při podávání žádosti, už neplatí v jejím průběhu a už
vůbec neplatí na jejím konci, kdy se administrativně
provádí vyúčtování celého
projektu," vysvětlil starosta
Jaroslav Střelák. Stavba ač
je dokončena, ač je zkolaudována, ač je úspěšně provedena kontrola vyúčtování, peníze jsou zatím
blokovány a obec
musí čerpat úvěr a s
ním související úroky. V současné době,
kdy je daňová výtěžnost o 15 až 20 procent nižší než v minulých letech, je to pro
obec krajně nevýhodné.
"Přes čistící rybníky Poslanci Radim Fiala a Ivan Langer si vzali otázku
v současné době pro- oživení rekreační oblasti za svou a přislíbili pochází čtyři větve ka- kračování v naplnění cíle.

nalizace, zbývá nám tedy dokončit poslední větev. Ta dosud
znečišťuje přítok do plumlovské přehradní nádrže. V příštím období bude prioritou a
zřejmě jedinou investiční akcí
dokončení odkanalizování obce vybudováním poslední větve současně s kontrolou a případnými opravami stávající
kanalizační sítě a s napojením
těch částí obce, kde zatím kanalizace chybí," dodal starosta.
V Krumsíně letos oslavili 660.
let od první písemné zmínce o
obci. Vybudování biologických rybníků je tak jedním z
dárků, který zlepší životní prostředí. Slavnosti spojené s tímto výročím využilo zastupitelstvo k ocenění občanů, kteří se
významně podíleli na rozvoji
obce. Čestná občanství udělili
Arnoštu Pírkovi a Karlu Janečkovi a ceny obce za mimořádné zásluhy získali Jindřich Nezval a Jaromír Marcián in memoriam.
-jp-

„Komunikace s partnery ve Szczytné je snadná,“ říká M. Mačák
Mezi partnery letošního Dne na
panském sídle v Čechách p/K se
objevil Region Haná a spolu s ním
také projekt Razem-spolu. Zatímco
Region Haná spojuje 23 obcí mikroregionů Kosířsko, Litovelsko a
Kostelecko, prostřednictvím mezinárodního projektu Razem-spolu
byla navázána spolupráce celého
regionu s Gminou Szcytny v Klodském vojvodství v Polsku. Několik
otázek nejen kolem Regionu
Haná, ale také okolo vzniku a perspektiv mezinárodního partnerství
jsme se zeptali předsedu sdružení
Ing. Miroslava Mačáka.
Bude Region Haná (RH) i v budoucnu jedním z patronů a pořadatelů Dnů na panském
sídle?
Dny na panském sídle budou i v
budoucnu jedním z cílových míst
aktivit Regionu HANÁ. Samozřejmě vždy jde o finance a letos
byla mimořádná možnost podpory. Prostředky jsme získali z
mezinárodního projektu spolupráce Razem – spolu. Partneři
projektu jsou čtyři, a to občanské

sdružení Občané pro rozvoj venkova z Velkého Týnce, Gmina
Szczytna z Klodského vojvodství,
Region HANÁ, o.s. a Dechová
kapela Věrovanka,o.s.
Dá se pokládat pro RH zámek
v Čechách p/K za jedno z cílových míst, kam by měla být
soustředěna pozornost při prezentaci regionu?

Podle předsedy Regionu Haná Miroslava Mačáka bude partnerství s
Gminou Szcytna pokračovat i po
završení základního projektu Razemspolu

V územním působení Regionu
HANÁ je několik turistických
atraktivit pro naše občany i návštěvníky z jiných oblastí. Kromě
zámku a parku v Čechách pod
Kosířem je to zámek v Náměšti
na Hané, Černá věž v Drahanovicích, vrchol Velkého Kosíře s plánovanou rozhlednou, ale i mnoho
dalších památek, pamětihodností
nebo přírodních krás, které stojí za
to navštívit.
Razem-spolu vzniklo na základě nějakého doporučení, respektive preference podobné
spolupráce v rámci regionů
EU?
Partnerský projekt Razem – spolu
vznikl jako výsledek výběru
vhodného partnera mimo území
ČR, kde nejsou jazykové bariéry a
dá se tam dojet v čase několika
málo hodin. Komunikace partnery ve Szczytné je snadná i telefonicky, autem tam dojedeme za
dvě hodiny. Na partnera v Polsku
jsme se dostali přes místní akční
skupinu ve východních Čechách,
se kterou spolupracujeme již delší

dobu – Sdružení Splav.
Má toto partnerství také další
rozměr, než je kulturní výměna?
Předmětem partnerství je zejména
kulturní spolupráce, pěvecké a
hudební festivaly pro děti i dospělé, folklorní tradice a lidové
zvyky, řemesla a místní výrobky.
Po ukončení projektu bude nějaká obdoba spolupráce pokračovat dál? Budete hledat další
partnerská města (regiony), budete se snažit společně rozšiřovat partnerský okruh, např.
spojením se s jinými podobnými projekty?
Už dnes můžeme říci, že byly navázány nové vztahy a přátelství, a
aktivity budou pokračovat dále.
Nastalo již propojení i mimo projekt, konkrétně mezi mateřskými
školami a obcemi. Věřím, že vzájemnou propagací dochází i k
růstu individuální turistiky, naši
občané již mají informace o atraktivitách města a Gminy Szczytna.
–MiH-

V Němčicích nad Hanou čarovaly hůlky mažoretek
V sobotu 19. září se do Němčic něž ve dvou věkových kategorinad Hanou sjely soubory mažo- ích.
retek ze všech koutů Čech a Mo- "Domácí soubory Nezamyslické
ravy na II. ročník soutěžní pře- mažoretky i Nezamyslické Minihlídky. Celkem 15 dívčích sku- Orionky si vůbec nevedly špatně.
pin se předvedlo ve vystoupe- Mezi devíti soubory v kategorii juních s náčiním baton a pom nior s náčiním baton obsadily Nepom. Prostějovský region zastu- zamyslické mažoretky 2. místo,
povaly tři soubory mažoretek z stejné místo pak i v ukázce s náčiNezamyslic, mažoretky z Pivína ním pom pom. MiniOrionky v
a Hvězdičky z Prostějova.
dětské kategorii s náčiním pom
Soutěžní přehlídku zahájil slav- pom 3. místo. Výkony všech sounostní průvod. Ve svižném kvapí- borů mažoretek byly ohromující.
ku se vinul dlouhý mažoretkový Myslím, že holky předváděly velhad od sokolovny směrem k radni- mi pěkné kousky," zhodnotila průci, kde soutěžící přivítala starostka běh soutěže vedoucí NezamyslicNěmčic nad Hanou Ivana Dvořá- kých mažoretek Jana Snášelová, Nezamyslické mažoretky jako pořádající soubor pochodovaly v čele průvodu
ková. A jak jinak, než pěkně po ha- na které také ležela hlavní tíha or- ulicemi Němčic nad Hanou.
nácku - chlebem, solí a kalíškem ganizátorské práce.
švestkové pálenky.
Mezi jednotlivými soutěžemi če- pením Show group se představily z Pivína, Nezamyslické BabyOri"Jsem ráda, že mohu přivítat v kal diváky pestrý doprovodný pro- Hvězdičky Prostějov, pak se před- onky a Mažoreti z Nezamyslic. Ti
Němčicích nad Hanou takovou gram, při kterém se zcela jistě vedly i Nezamyslické maminky. si připravili dokonce břišní tance.
soutěžní přehlídku, která je nejen skvěle pobavili. Se svým vystou- Obrovský aplaus sklidili Mažoreti Určitě se dalo na co koukat.
sportovní, ale i kulturně společenÚspěšně si vedly i mažoretky z
skou událostí pro celé město. VěProstějova. V dětské kategorii s
řím, že se bude všem účastníkům u
náčiním baton získaly prostějovnás líbit a jejich vystoupení dopadské Hvězdičky 3. místo a jejich vynou co nejlépe," popřála všem
stoupení se nejvíc líbilo divákům,
soutěžícím. K jejímu přání se přikteří se mohli zúčastnit hlasování
dala i ředitelka Domu dětí a mlálaické soutěže. Mezi juniorkami
deže Orion Němčice nad Hanou
samozřejmě hrály prim domácí
Jarmila Coufalíková.
Nezamyslické mažoretky.
Po slavnostním nástupu se za
Výherci všech soutěží si odváželi
doprovodu dechové hudby Věkrásné poháry a medaile, takže důvorovanka vydaly dlouhonohé
dů ke spokojenému úsměvu při oddívky zpět ke sportovnímu areájezdu souborů bylo víc než dost. Na
lu, kde probíhala po celý den
půvabné dívky se přijel podívat i
soutěžní přehlídka. Tu zahájilo
předseda sněmovny MiloslavVlček.
pochodové defilé, které vystří"Už teď se všichni těšíme na příští
dala soutěž s náčiním baton v
rok. To se bude III. ročník této zadětské a juniorské kategorii. Ve
jímavé přehlídky odehrávat už zadruhé části programu se potom
se u nás v Nezamyslicích v nově
mažoretky vypořádaly s vystou- Starostka Ivana Dvořáková přivítala mažoretky po hanácku - chlebem, solí
opraveném sportovním areálu,"
pením s náčiním pom pom rov- a slivovicí
prozradila Jana Snášelová. -jp-

V Kladkách budou uspávat světlušky, blíží se také letošní Venóš

I když babí léto se nás snaží ještě ukonejšit v pocitu, že si ještě
můžeme užívat krásných dnů,
pohled do kalendáře už mluví
trochu jinak. Astronomický
podzim přichází už zítra a s
ním spousta povinností. Třeba
uspat světlušky a poohlédnout
se, jak to vypadá na sjezdovce.
Kladecké světlušky se vydaly na
svou pouť poprvé v loňském roce. Letos, o něco dřív, jsou tady
znova. Už v neděli. „Protentokrát
máme sraz před vinárnou U Římana a cesta povede k vleku,“ říká Josef Bartoš z občanského
sdružení Říman. Tak trochu symbolicky se s uspáváním světlušek

probudí pro změnu místo veskrze
zimních radovánek, které, ač se to
nezdá, začne docela brzy ožívat,
takže je vlastně nejvyšší čas se
poohlédnout, jestli je všechno
připraveno. Sraz je v neděli v 18
hodin a jak dodává J. Bartoš, samotným příchodem na sjezdovku
světluškový podvečer v Kladkách určitě ještě neskončí.
Nicméně s Kladkami je spojena i
jiná podzimní kratochvíle. ‚Jubilejní Venóšova slezina‘ měla svoji premiéru v roce 2007, letos je
tedy na řadě už její třetí pokračování a s tím i stále větší pravděpodobnost, že už to konečně vyjde.
Co? Myšlenka kladeckého ‚Venóša‘ je postavena na tom, že stejně nikdo dnes už přesně neví, kdy
obec fakticky vznikla, takže je
nanejvýš vhodné slavit toto výročí každoročně, jedině tak se dá
vyloučit fakt, že se důležitý letopočet zmeškal. Proto je také každá slezina ‚jubilejní‘ a s přibývajícími ročníky se zvyšuje i pravděpodobnost, že jeden z nich bude určitě ten pravý…
Ačkoliv s datem organizátoři
ještě trochu napínají, už teď je
ale jisté, že ani letos se to neobejde bez další světové premiéry divadelního představení Živňáckého hlaholu, tentokrát v
opravdu nečekaném pojetí. Během sleziny bude také vyhlášen

další ročník Kladecké nakládačky. Ani letos nepůjde o nějakou ‚komplet bitku‘, ale o nejchutnější nakládané okurky.
Podle regulí soutěže se nesmí
zúčastnit loňský vítěz, respektive vítězka, čímž se zvyšují

dalších účastníků, že právě jejich okurka přijde porotě v
chuť.
Takže Kladky – světlušky a Jubilejní Venóšova slezina. Světlušku
už tuto neděli, Venóša se určitě
zavčas upozorníme.
–MiH-

Klobouk dolů před výkonem Hradišťanu s Jiřím Pavlicou
Krásné slunné počasí, prostře- vstoupení ZUŠ Plumlov. Žáci pení zahrál soubor své nejznádí plumlovského zámku, čty- mateřské školy předvedli něko- mější hity. Návštěvníci tak mohřicet druhů vína a hlavně celé lik krátkých výstupů na lidové li slyšet Kamínek na dlani nebo
odpoledne plné muziky růz- písně, které zapěly členky sou- Motlitbu za vodu. Obrovský
ných žánrů s třešničkou na boru při ZUŠ Plumlov.
aplaus, nadšení a dojetí, to byly
dortu ve formě koncertu cim- Kolem sedmé hodiny nastal na- nejbližší minuty po skončení
bálové muziky Hradišťan. To prostý vrchol plumlovského vi- koncertu. Hradišťan, který byl v
bylo v sobotu páté plumlovské nobraní. Na pódiu se totiž obje- Plumlově vůbec poprvé, si zísvinobraní. Organizátoři ze vili členové cimbálové muziky kal plumlovské publikum svým
Spolku Plumlovských na- Hradišťan v čele s Jiřím Pavli- upřímným a profesionálním vydšenců mohli být spokojeni. cou. Soubor zahrál na úvod ně- stupováním.
Jejich práce rozhodně nevyšla kolik písní o lásce, ze středově- Vinobraní však ve svém progranaprázdno a více než tisícovka ké lyriky zazněla skladba Dvě mu pokračovalo. Svými tanci
spokojených návštěvníků do- růže. Pokračoval písněmi pro všechny pobavil recesistický
dává nadšencům další impuls
do práce.
Celý program začal těsně po poledni, po souboru písní a tanců
Klas z Kralic na Hané se návštěvníkům představila kapela
A.M.Úlet, která doprovodila
zpěvačku Silvii Forsyth. S jiným žánrem naopak přispěchal
Létající rabín, který devadesát
minut bavil nejen svou hudbou,
ale i mluveným slovem při představování skladeb. Navíc se v jeho řadách objevil nový člen,
jenž hrál s kapelou teprve podruhé. Bohumila Stoklasu nahradil
na kontrabas Pavel Jurečka alias
Saul Horowitz. Klarinetista Ira
Lewinski k vystoupení řekl: Létající rabín a vinobraní? V Plumlově to dohromady šlo
„Koncert se nám líbil a užili
jsme si ho. Bylo to ale naše jed- děti a rodiče z posledního alba soubor Veselé kravičky
no z posledních vystoupení před Studánko rubínko, objevily se i a Čiperné babičky. V závěru natak velkým publikem. Do bu- zhudebněné básně od Františka bitého programu převedla ohňodoucna se chceme s kapelou Halase a Jana Skácela. S velkým vou show skupina Prometheus z
soustředit spíše na malé komor- ohlasem se setkala výzva Jiřího Vyškova a k poslechu hrála blunější sály.„
Pavlici, kdy si mohli lidé napsat egrassová kapela Fiddle-dedee.
Po klezmerové muzice přišel název písně, kterou chtějí za- Kromě očí a sluchového aparátu
čas na slavnostní průvod a hrát. V závěrečné části vystou- mohli návštěvníci zaměstnat své
chuťové pohárky a soutěžit ve
vinné stezce v poznávání vína.
Pro děti nadšenci připravili soutěže s názvem Plumlovský hrozen.
Marek Otruba, prezident Spolku
Plumlovských nadšenců, na závěr zhodnotil pátý ročník vinobraní a nešetřil superlativy. „Vinobraní předčilo všechna naše
očekávání. Výborná návštěva,
fantastický Hradišťan, k tomu
krásné počasí. Chtěl bych poděkovat všem návštěvníkům, pořadatelům a těm, kteří se na organizaci podíleli. Zároveň zvu
naše příznivce na sobotu 7. listopadu, kdy pořádáme další naši
akci. Její program bude zřejmě
Velký úspěch zažil soubor Veselé kravičky, který předvedl tři skladby
souviset s tímto datem.„ -top-

Čtyři otázky pro Jiřího Pavlicu
Umělecký vedoucí cimbálové
muziky Hradišťan Jiří Pavlica
měl v Plumlově hodně napilno,
i přesto si našel čas na pár otázek Prostějovského Večerníku.
Jak se vám hrálo?
Lidé byli spontánní, atmosféra
krásná, vůbec celé vystoupení
bylo ve znamení spontaneity.
Co se vám vybaví při vyslovení slova Plumlov?
Vybaví se mi krásný zámek.
Jaké povolání byste dělal, kdybyste se nemohl věnovat hudbě?
Jakékoliv povolání, které poslouží lidem, například lékař,
nebo učitel.
Jaký hudební nástroj máte
nejraději?
Nerozlišuji to, mám rád všechny
hudební nástroje. Ale musí být
splněna podmínka, že se na ně
umí hrát. Krásným nástrojem je
třeba lidský hlas.
-top- Jiří Pavlica při zápisu do kroniky Spolku Plumlovských nadšenců
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Škola angličtiny pro děti
zahájila čtením pohádek

Mickey z Doloplaz točil klip Petera Nagye
Michal Mickey Šteflovič z
Doloplaz u Prostějova se od
roku 2007 věnuje natáčení
videoklipů. Natáčel s kapelami, jako jsou From Beyond,
Eagleheart, The Creeps, Ad
Libitum, Torment, Hannibal
Lecter (s Mickeyho klipem

Od září je v Prostějově otevřena
nová jazyková škola angličtiny
pro děti. Její majitelkou a zároveň
učitelkou je Eva Šmídová, poradenská a školní psycholožka.
Škola je součástí certifikovaného
a profesionálního týmu výukových center a učitelů vyškolených
metodou Helen Doron Early English, působících po celém světě.
Helen Doron, britská lingvistka,
vyvinula jedinečnou, snadnou a
přirozenou metodu, jak se naučit
anglický jazyk nezávisle na ma-
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Fatal Day vyhráli měsíc březen 2008 v pořadu Výtah na
TV Óčko!) a dalšími.
V květnu tohoto roku Mickey
Šteflovič natočil v Bostonu videoklip s Petrem Nagyem k jeho písni „Žraloky plačů„ z jeho
nového dvojalba „Labute a

havrany,„ (klip najdete na youtube.com). Album i videoklip
představili Peter Nagy a Mickey Šteflovič v Dobrém ránu z
Ostravy na ČT 2 ve čtvrtek 10.
září.

V závěru srpna Šteflovič natáčel videoklip písně „Plout„ z
alba Michaela Foreta „Uvnitř.„
Nyní na něm pracuje spolu s
dalšími dvěma klipy, které také
natočil v USA. „Je toho teď na

mě nějak moc,„ řekl nám minulé úterý Mickey Šteflovič.
Tak přejeme hodně práce a v
některém z dalších čísel přineseme s úspěšným hudebním
filmařem rozhovor.
-bp-

teřském jazyce dítěte.
Od září do školičky chodí děti od
věku batolat po školáky. V sobotu tady proběhlo dvojjazyčné čtení pohádek. K inspiraci Evě
Šmídové posloužily zkušenosti z
USA, odkud si přivezla výukový
program.
Máte-li o výuku angličtiny pro
nejmenší zájem, podívejte se na
webovou stránku www.anglicti
na pro detiprostejov.cz, kde se dozvíte řadu dalších informací.
-bpTV hvězda. Vedle Petra Nagye v televizním studiu Dobrého rána
Mickey Šteflovič odolává palbě otázek moderátorů.

V akci. Snímek z natáčení videoklipu v bostonském přístavu.

Trojí pokoukání v prostějovské galerii Metro
V galerii Metro je od středy
16. září nová expozice fotografií. Vernisáží zahájil galerista a kurátor Jiří Andrýsek
výstavu nazvanou "diptycha", která je přehlídkou
komponovaných snímků Ladislava Hrindy.
Soubor "diptycha" - tedy dvojitých fotografií - začal vznikat
postupným skládáním dvojic
náhodně pořízených fotografií.
Nezávisle na sobě pořízené
snímky přiřazením k sobě vytvářejí významově naprosto
nový obraz, který svůj původní
obsah buď zcela mění nebo posouvají do jiné polohy, dá se
říci i do několika poloh a významů. Každý, kdo se u komponovaného snímku zastaví, si
najde svůj názor, svou myšlenku, svůj pohled.
"Laco je můj dlouholetý kamarád. Poznali jsme se v devade-

sátých letech a musím říct, že
se od něho pořád učím. Je doslova posedlý fotografováním
a také neustálým experimentováním. To je i případ této výstavy. Poskládal k sobě dvě
dobré fotky, dva různorodé
fragmenty. Vznikl soubor 160
kompozic, část jich nabízí tato
výstava," oslovil Jiří Andrýsek
návštěvníky vernisáže.
Hrindu přivedla k fotografování náhodná koupě starého
fotoaparátu v bazaru. Dlouho
zůstával věrný černobílému
materiálu, teprve před šesti lety
podlehl trendu digitalizace a
začal fotit na barvu.
"Jsem postižen nutkáním vyfotit cokoliv, co mne zaujme. Foťák nosím s sebou všude. Obrazy, které vidím a nalézám kolem sebe, nebo je sám inscenuji, mohu prostřednictvím fotografie zastavit v čase a zprostředkovat je i někomu jinému,"

tvrdí Laco Hrinda.
Posedlost je charakteristickým
rysem i v hledání nových možností při kombinování zdánlivě odlišných snímků, které
vznikaly při procházkách městem, v přírodě, při různých
příležitostech. V galerii Metro
vystavoval moravský Slovák
už před třemi lety snímky zachycující experimenty se sirkami.
V "malé galerii na černé" jsou
vystavené fotografie z docela
jiného soudku. Fotografka Ivana Vadovičová, členka DF
Klub Brno, vzdává hold mužským proporcím Soubor černobílých fotografií nazvaný "O
světle a o těle" je typicky ženským pohledem na postavu
muže. Jitří ženské smysly,
když oči hledají v černém stínu
ukryté tajemství, nebo obdivují svaly vystavené plnému
světlu.

A kdo se pokochá mužnou
krásou či podumá nad významem komponovaných snímků
Laca Hrindy, může se ještě potěšit krásou prostějovské bota-

nické zahrady. Třetí výstava ve
foyer kina Metro 70 totiž připomíná letošní výročí založení
prostějovské sbírky vzácných
dřevin a rostlin.
-jp-

Laco Hrinda (vpravo) s kurátorem výstavy Jiřím Andrýskem.Vzpomínka na
vernisáž rychle vyprchá - stejně jako éterický nápoj z prostějovské palírny.

Tři oříšky pro Popelku trošku jinak
NĚCO
zcela
nového,
zábavného, krásného a
vtipného se rozhodli vytvořit
účastníci letního soustředění,
které pořádalo Taneční studio FREE DANCE Prostějov.
To NĚCO byl dětský muzikál
- taková trochu novodobá Popelka.
Třicet dětí se pustilo hned na začátku desetidenního pobytu v
Radějově u Strážnice do psaní
muzikálového scénáře, přípravy choreografie, kostýmů i Popelčiných střevíčků. Fantazie
pracovala naplno.
"Během deseti dní si děti vyzkoušely všechno, co k muzikálové práci patří. Herci-neherci se sami oblékli, nalíčili, zrežírovali a vyprodukovali lehce
letní kouzelný muzikál. Premiéru hotového dílka zachytila
i amatérská kamera. Natočený

materiál je teď v rukou
střihače a šikovného
majstra, který svým úsilím a uměním promění
původní ideu, se kterou
jsme na soustředění odjížděli, v hmatatelný dokument o společné
práci," prohlásila Jana
Bálešová, která je trenérkou, choreografkou a
manažerkou
Studia
FREE DANCE.
Jak se dětem Popelka
podařila, mohou teď posoudit a zhodnotit všichni, kdo navštíví vrahovický Eden (bývalý dům
služeb), kde taneční studio FREE DANCE má
svůj hlavní stan. Promítání filmu, přehlídka
všech pohádkových mo- Popelka trošku jinak - v novém pojetí plném dětdelů i hudba pobaví a in- ské fantazie.

spiruje k podobné tvořivé práci. Tu mohou
děti, které rády sportují
a tancují, vyzkoušet už
během následujících
měsíců. Po celé září totiž probíhá zápis do tanečních kurzů a zahájení hodin pod odborným
dohledem lektorů.
"Do tanečních kurzů se
mohou přihlásit děti i
dospělí bez omezení
věku. V přípravce
máme i dva a půl leté
děti. Vybrat si mohou z
různých tanečních stylů
jako je například moderna, show dance, jazz
dance, contemporary,
hip hop, break dance,
gymnastiky, baletu a
nově i salsy. Máme tu
děti, které navštěvují ta-

neční hodiny jednou či dvakrát
týdně pro svoji zábavu, ale
máme i tanečníky, kteří se tréninku věnují denně. Ti pak reprezentují úspěšně taneční studio, město Prostějov i celý Olomoucký kraj na mnoha soutěžích, přehlídkách i charitativních akcích," vysvětlila Jana
Bálešová.
Výuka probíhá ve dvou tanečních sálech - zrcadlovém a
velkém s pódiem. Rodiče mohou na své děti čekat přímo v tanečním studiu, ochutnat skvělou kávu nebo jinou dobrotu ze
široké nabídky v nově upraveném baru. K dispozici je i
hrací koutek pro menší sourozence. Až do konce září budou
probíhat zkušební bezplatné
hodiny. Více informací najdou
zájemci na webových stránkách www.tsfreedance.cz. -jp-

Nejraději vzpomínáme na lumpárny - tvrdí absolventi
Přestože základní škola Husova v Máme však na ně i na ostatní kanto- připomínat. Jezdili jsme na bramboProstějově už dávno zmizela v ry tolik vzpomínek, že to je nevy- rové brigády, sázet lesní stromky na
prachu minulosti, stále žije ve čerpatelné téma," řekla s úsměvem Drahansko a ty báječné školní výlevzpomínkách žáků-absolventů. V paní Stará. A vzpomíná se taky na ty ty, to se prostě nedá zapomenout,"
sobotu 19. září se sešlo ke spole- spolužáky, kteří už nežijí. Byl mezi procedil zážitky Pavel Trnavský.
čnému vzpomínání přes čtyřicet nimi i výborný a známý muzikant Hned se svou troškou do mlýna
spolužáků, kteří opustili třídy už Zdeněk Tylšar. Ale nejraději se vždy přispěchali další, kteří si vybavili
před půlstoletím.
vzpomíná na veselé okamžiky.
cesty vlakem do Tater, nebo jak
Schází se pravidelně v pětiletých in- "Vzpomínáme hlavně na rošťárny, zpívali Jánošíkovi v Terchové.
tervalech. Kdo může, rád přijede těch jsme se navyváděli strašně Ani se to nezdá, že uplynulo už papobýt se svými spolubojovníky ze moc. Za devět let se přece nastřádá desát let, celé půlstoletí. Mnohé už
školních let, zavzpomínat, popo- tolik zážitků, že si máme pořád co není takové, jak bývalo. Budova
vídat si. Přibývá šedin,
školy, hřiště, skleníček,
vrásek, někteří již odešli a
kde se starali o zeleninu v
shlížejí z nebeské pavlače.
rámci pěstitelských prací.
Většina dnešních pětašede"Všechno je zničené,
sátníků si již "užívá" státní
špatně udržované. My
rentu, přesto je neopustila
jsme hodně sportovali, byjasná mysl a s humorem prolo nás všude plno. Dnes nebírali společné zážitky.
ní mládež na sportovištích
"Byly jsme v ročníku dvě
vidět, hřiště jsou prázdná,
třídy, skoro stovka žáků. Senení zájem a nikdo se jim
jde se nás pokaždé víc než
taky nevěnuje," zalitoval
polovina. Přijíždějí z různě
jeden z bývalých vůdců
vzdálených míst i ze Sloventřídy Čeněk Svoboda. A
ska, toho si cením. Měli jsme
dodal - kdoví, jak to bude
skvělé třídní učitele, ale ani
vypadat za dalších pět let,
paní učitelka Štemberská, ani V sobotu se sešlo ke společnému vzpomínání přes čtyřicet
až opět zasedneme ke spoMiroslav Čižmář už nežijí. spolužáků, kteří opustili třídy už před půlstoletím.
lečnému stolu.
-jp-

05:59
Snídaně
s Novou
08:35 Směr jih (29)
09:30 Návrat komisaře Rexe X
11:20 Tescoma s chutí
11:35 Můj přítel Monk (2)
12:35 Ženatý se závazky (193)
13:05 Walker Texas Ranger III
14:05 Odložené případy (16)
15:05 Superman II (17)
16:05 Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly III (2)
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:35 Kriminálka
Las Vegas III (21)
18:30 Ulice (1421, 1422)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Česko Slovenská
SuperStar
21:25 Víkend
22:05 Dr. House V (3)
23:05 Námořní vyšetřovací služba IV (11)
23:55 Přítel vrahem
01:40 Novashopping
02:00 Bujné fantazie (4)
02:30 Áčko
03:10 Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Sezame,
pojď si hrát
09.00 - Šťastnou cestu
10.35 - Ushuaia
11.05 - Hawkingův paradox
11.55 - Chcete je?
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Fürstenberská zahrada
- Znovuzrození
13.50 - McLeodovy dcery I
14.35 - Doktorka Quinnová III
15.25 - Simpsonovi XX (3/21)
15.50 - SMAJLÍK
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 (4)
21.00 - Na cestě
po Kurzemsku
21.30 - Reportéři ČT
22.15 - Tajné akce StB (28/40)
22.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.35 - Velký útěk
01.20 - Politické spektrum
01.50 - McLeodovy
dcery I (1/22)
02.35 - Pavel Fajt, bubeník
02.50 - Události v regionech
Brno
03.15 - Události v regionech
Ostrava
03.40 - Regiony ČT24
04.05 - Týden v regionech
Brno
04.30 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí

Úterý

22. 9. 2009

Støeda
23. 9. 2009

Ètvrtek
24. 9. 2009

Pátek
25. 9. 2009

Sobota

06:05
- Teleshopping
06:35- Moby Dick a mocný
Mightor (14)
07:00- Teleshopping
07:10- Tom a Jerry
07:20- Tom a Jerry
07:30- Deník zasloužilé matky
07:55- Chůva k pohledání I (22)
08:25- M*A*S*H (203)
08:55- Knight Rider II (2)
09:55- Policie New York X (12)
10:50- To je vražda,
napsala XI (3)
11:45- Drzá Jordan V (21)
12:40- Deník zasloužilé
matky V (12)
13:10- Sabrina mladá čarodějnice IV
13:40- Čarodějky VI (7)
14:40- Chirurgové III (25)
15:50- Julie Lescautová II (3)
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II (1)
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- Jak se staví sen
22:25- Myšlenky
zločince II (18)
23:25- Closer III (15)
00:20- Wolffův revír II (13)
01:15- Volejte Věštce
03:00- Výklad snů
04:00- Medicopter 117 VI
04:45- Autosalon

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 - Zatmění všech sluncí
11.15 - Kavárnička dříve
narozených
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery I
14.15 - Doktorka Quinnová III
15.05 - Tip a Tap (7,8/26)
15.25 - Zábavná škola
15.45 - Věda je zábava III
16.10 - Tykadlo
16.25 - Zpívánky
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 (16/28)
22.10 - Pravěk útočí (3/13)
22.55 - Na moll...
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Chcete mě?
00.00 - Vltava v obrazech
00.20 - McLeodovy dcery I
01.05 - Sex ve městě V (7/8)
01.35 - Podzemní Čechy II
02.00 - Události v regionech
02.25 - Události v regionech
Brno
02.50 - Události v regionech
Ostrava
03.15 - Regiony ČT24
03.40 - Zajímavosti z regionů
04.05 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.30 - Zajímavosti z regionů
Ostrava

05.00 - Chalupa
je hra
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Grandsupertingltangl
09.30 - Televarieté
10.35 - Travis
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery I
14.15 - Doktorka Quinnová III
15.00 - Byl jednou jeden
objevitel (7/26)
15.25 - Game Page
15.50 - Nová dobrodružství
Černého Bleska
16.15 - Výtah
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 - Tak to byl Zahajda
21.55 - Na stopě
22.20 - Losování Sportky
a Šance
22.25 - Řím (3/12)
23.15 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.20 - Černý slzy
05.00 - Objektiv
00.50 - McLeodovy
05.30 - Správy STV
dcery I (3/22)
05.59 - Dobré ráno 01.35 - Události v regionech
08.30 - Panorama
02.00 - Události v regionech
Brno
09.10 - Ve dveřích je A.G.
02.25 - Události v regionech
09.40 - Mýty a fakta historie
Ostrava
10.35 - 168 hodin
02.50 - Tajné akce StB (28/40)
11.00 - Dobrá rada nad zlato
03.05 - Regiony ČT24
11.35 - AZ-kvíz
03.30 - Kultura v regionech
12.00 - Kluci v akci
03.55 - Kniha mého srdce
12.25 - Černé ovce
- TOP 12
12.40 - Hřiště 7
04.15 - Křesťanské umění
na Moravě
14.55 - Fokus ČT24
04.35 - Evropský manuál
15.20 - Vltava v obrazech

06:05
- Teleshopping
06:35- Moby Dick a mocný
Mightor (15)
07:00- Teleshopping
07:10- Tom a Jerry
07:20- Tom a Jerry
07:30- Deník zasloužilé matky
07:55- Chůva k pohledání II (1)
08:25- M*A*S*H (204)
08:55- Knight Rider II (3)
09:55- Policie - New York X (13)
10:50- To je vražda, napsala XI
11:45- Drzá Jordan VI (1)
12:40- Deník zasloužilé matky
13:10- Sabrina
13:40- Čarodějky VI (8)
14:40- Chirurgové IV (1)
15:40- Julie Lescautová II (4)
17:40- Regionální zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II (2)
20:00- Velmi křehké vztahy IV
21:20- Ano, šéfe!
22:25- Na doživotí I (2)
23:35- Spravedlnost (2)
00:30- Wolffův revír II (14)
01:30- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:10- Medicopter 117 VI (2)
05:00- Svět 2009

06:05
- Teleshopping
06:35- Moby Dick a mocný
Mightor (16)
07:00- Teleshopping
07:10- Tom a Jerry
07:20- Tom a Jerry
07:30- Deník zasloužilé matky
07:55- Chůva k pohledání II
08:25- M*A*S*H (205)
08:55- Knight Rider II (4)
09:55- Policie - New York X
10:50- To je vražda, napsala XI
11:45- Drzá Jordan VI (2)
12:40- Deník zasloužilé matky
13:10- Sabrina mladá čarodějnice IV
13:40- Čarodějky VI (9)
14:40- Chirurgové IV (2)
15:40- Julie Lescautová II (5)
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- Přešlapy (1)
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Sběratelé kostí III (3)
23:30- Žralok II (4)
00:25- Wolffův revír II (15)
01:20- Volejte Věštce
03:05- Výklad snů
04:05- Medicopter 117 VI (3)
04:50- TOP STAR magazín

05.00 - Pod
pokličkou
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Sbohem buď, lásko má
10.35 - Podvečer při živáňské
11.40 - Písničky kolem nás
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.25 - McLeodovy dcery I
14.10 - Doktorka Quinnová III
15.00 - Zašlapané projekty
15.20 - Byl jednou jeden
objevitel (8/26)
15.45 - Medúza
16.15 - Šikulové
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Slečna Marplová: V
hotelu Bertram
21.40 - Máte slovo
22.30 - POKR
23.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.05 - Kriminální román
00.35 - McLeodovy dcery I
01.20 - Řím (3/12)
02.05 - Pětka v Pomeranči
02.30 - Hledání ztraceného
času
02.50 - Krásy evropského
pobřeží
03.20 - Události v regionech
Brno
04.10 - Regiony ČT24
04.35 - Znáte je dobře?

06:05
- Teleshopping
06:35- Moby Dick a mocný
Mightor (17)
07:00- Teleshopping
07:10- Tom a
07:20- Tom a Jerry
07:30- Deník zasloužilé matky
07:55- Chůva k pohledání II
08:25- M*A*S*H (206)
08:55- Knight Rider II (5)
09:55- Policie - New York X
10:50- To je vražda, napsala XI
11:45- Drzá Jordan VI (3)
12:45- Deník zasloužilé matky
13:15- Sabrina
13:45- Čarodějky VI (10)
14:45- Chirurgové IV (3)
15:45- Julie Lescautová II (6)
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- Velmi křehké vztahy
21:20- Jste to, co jíte
22:25- Zoufalé manželky V
23:30- Myšlenky zločince II
00:30- Wolffův revír II (16)
01:25- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:10- Medicopter 117 VI (4)
04:55- Receptář prima nápadů

05.00 - Bydlení je hra
05.20 - U nás
v Evropě
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Rinope je Peřina
09.40 - Pamatuj, že jsi člověk
10.15 - Příště u Vás
z Uherského Ostrohu
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery I
14.15 - Doktorka Quinnová
15.05 - Benjamin Kvítko
15.30 - Let 29 (15/30)
15.55 - Ovečka Shaun (13/40)
16.00 - Daleká cesta
za domovem (30/39)
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 (4/16)
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Losování Euromiliony
19.53 - Předpověď počasí
20.00 - Dobrodružství
kriminalistiky (17/26)
20.55 - 13. komnata
Jana Pohana
21.25 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Sex ve městě V (8/8)
22.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.50 - Povídka o policajtovi
00.40 - Losování Euromiliony
00.45 - McLeodovy
dcery I (5/22)
01.30 - Všechnopárty
02.10 - Poklady světa
- Ravena
02.25 - Evropa dnes
02.55 - Události v regionech
Brno
03.20 - Události v regionech
Ostrava
03.45 - Regiony ČT24
04.10 - Já mám kytky rád
04.35 - Gorodok (4/20)

06:05
- Teleshopping
06:35- Moby Dick a mocný
Mightor (18)
07:00- Teleshopping
07:10- Tom a Jerry
07:20- Tom a Jerry
07:30- Deník zasloužilé
matky V (15)
07:55- Chůva k pohledání II
08:25- M*A*S*H (207)
08:55- Knight Rider II (6)
09:55- Policie - New York X
10:50- To je vražda, napsala
11:45- Drzá Jordan VI (4)
12:45- Deník zasloužilé
matky
13:15- Sabrina
13:45- Čarodějky VI (11)
14:45- Chirurgové IV (4)
15:45- Julie Lescautová II (7)
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- Hádej, kdo lže?
21:20- Za nepřátelskou linií
23:35- Barbar Conan
02:05- Volejte
03:50- Medicopter 117 VI (5)
04:35- Inspektor Balko (34)

05.00 - Přes nový
práh
05.20 - Krásy
evropského pobřeží
05.30 - Události v regionech
05.55 - Osudové okamžiky
06.15 - Šikulové
06.30 - Let 29 (15/30)
06.50 - Medvěd 09 (4/7)
07.00 - Lužickosrbské bajky
07.05 - Příběhy telátka
Kopejtka (4/7)
07.15 - Sezame, pojď si hrát
07.40 - Garfield a přátelé
08.05 - Všechna rána světa
08.15 - Biblická pátrání (4/17)
08.35 - Dobrodružství
tučňáků
09.45 - Ovečka Shaun
10.00 - Kuchařská
pohotovost
10.25 - Ostrov pokladů
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Království divočiny
13.35 - Chcete je?
13.40 - Mezi námi zvířaty
14.10 - Evropský manuál
14.30 - Jalna (4/16)
15.20 - Lepší společnost
17.10 - Taxík
17.45 - Černá věž (4/6)
18.40 - Zpívánky
18.45 - Večerníček
05.00 - Věda
18.55 - Šťastných deset
v Evropě
a Šance milion
05.10 - Utajená
řeč 19.00 - Události
peněz
19.35 - Branky, body, vteřiny
05.30 - Správy STV
19.50 - Předpověď počasí
05.59 - Dobré ráno
05.00 - Auto Moto
05.00 - PORT
20.00 - Hodina pravdy
08.30
Panorama
Styl
05.30 - Správy
21.00 - Poslední Mohykán
09.10
Na
stopě
05.30 - Správy
05.00 - POKR
22.50 - Losování Šťastných
STV
09.35
Na
plovárně
STV
05.30 - Správy STV
deset a Šance milion
05.59 - Dobré ráno
s Karlem Šípem
05.59 - Dobré ráno
05.59 - Dobré ráno
22.55 - Ronin
08.30 - Panorama
10.00 - Neznámí hrdinové
08.30
Panorama
08.30 - Panorama
00.55 - Sartre, věk vášní (2/2)
09.10 - Přidej se
10.30 - Ohlédnutí za
09.10 - Babylon
09.10 - Televizní klub
09.25 - Nedej se
Pražským jarem 2009 02.15 - 13. komnata
09.35
Kudykam
neslyšících
Jana Pohana
11.00 - Pod pokličkou
09.45 - Letečtí
09.55 - Whistler:
09.40 - Kalendárium
02.40 - Pošta pro tebe
11.35 - AZ-kvíz
stíhači
Whistlerova matka
09.55 - Ve dveřích je A.G.
12.00 - Bydlení je hra
03.35 - Na moll...
v boji II. (2/14)
10.50 - Svět zázraků:
10.25 - Kultura.cz
12.25 - Černé ovce
04.15 - Folklorika
10.30 - Tak to byl Zahajda
Po stopách sněžného
10.45 - Křesťanské umění
12.40 - Ta naše povaha česká 04.40 - Živé sny
levharta (2/3)
11.35 - AZ-kvíz
13.10 - Zábavná škola
na Moravě
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kuchařská
15.40 - Svět zázraků: Po stopách
13.30 - Medúza
11.10 - Čétéčko
12.00
Chalupa
je
hra
pohotovost
sněžného levharta (2/3)
14.00 - Šikulové
11.35 - Za školu
12.25
Černé
ovce
05:59
12.25 - Černé ovce
16.10 - Whistler:
14.15 - Nová dobrodružství
12.00 - Přes nový práh
12.40
Reportéři
ČT
05:59
Snídaně
12.45 - Slavík
Whistlerova matka
Černého Bleska
12.25 - Případ pro
13.20 - Věříš si?
Snídaně
s Novou
13.55 - Bludiště
14.45 - Sportovci světa
17.00 - Služby v našich
05:00
ombudsmana (3/16)
13.45 - Záhady Toma Wizarda
s Novou
15.45 - Evropa dnes
08:35 Směr jih (32)
Novashopping
14.25 - Výtah
službách plus
06:10
14.00 - Věda
12.40 - Taxík
16.10 - Alchymie bytí
08:35 Směr jih (31)
09:30 Taková normální
05:59 Snídaně s Novou
14.40 - Poklady světa
17.20 - Skoro jasno (4/13)
Tajemný
05:59
je zábava III (19/26)
13.15 - Zábavná škola
16.35 - Rodina a já
09:30 Muž jiné ženy
08:35 Směr jih (30)
královská rodinka
14.55 - Svět na kolejích
17.35 - Praha, město věží
oceán
Snídaně
14.25 - Tykadlo
13.35 - Návštěva v ZOO
16.55 - Michaelovy
09:30 Hotel snů: Mexiko
11:20 Tescoma s chutí
15.15 - Toulavá kamera
17.50 - Divnopis
s Novou
06:40 Bolek a Lolek (68)
14.40 - Krásy evropského po- 11:30 Tescoma s chutí
13.40 - Anakonda (4/8)
experimenty
11:20 Tescoma s chutí
11:40 Můj přítel Monk (4)
11:45 Můj přítel Monk (5)
15.45 - Království divočiny:
18.00 - Klíč
08:35 Směr jih (33)
břeží: Galicie
06:50 Batman vítězí (8)
13.55 - Bibi a tajemství
17.05 - Střípky času
11:40 Můj přítel Monk (3)
12:40 Ženatý se závazky
12:40 Ženatý se závazky
Legendy světa
18.30 - Babylon
14.50 - Chcete mě?
09:30 McBride:
17.25 - Dvaasedmdesát jmen 07:20 Admirál Bublina útočí
modrých sov
12:40 Ženatý se závazky (194) 18.55 - Zprávy v českém
13:10
Walker,
Texas
Ranger
15.10 - Přežít! (2/10)
13:10 Walker, Texas Ranger
To je vražda, madam
zvířat (6/13)
české historie (45/72) 07:50 Spongebob
15.50 - Evropa dnes
13:10 Walker, Texas Ranger I
14:10 Odložené případy (18) 16.05 - Deset století
11:15 Tescoma s chutí
14:10 Odložené případy (19) 16.15 - Prizma
znakovém jazyce
17.40 - Chcete mě?
v kalhotách (28)
16.20 - Dobrodružství vědy
14:05 Odložené případy (17)
architektury
11:40 Můj přítel Monk (6)
15:05 Superman II (20)
16.35 - Rodinné stříbro
19.05 -Angličtina - Extra (15/30) 15:05 Superman II (19)
17.55 - City Folk 2009
a techniky
08:20 Svatý muž
15:05 Superman II (18)
16.20
Utajená
řeč
peněz
12:40
Ženatý
se
závazky
16:05
Zákon
a
pořádek:
18.25
Kosmopolis
16:05
Zákon
a
pořádek
16.55 - Po stopách mumií
19.30 - Medúza
16.45 - Tahače 2009
10:40 Pětka s hvězdičkou
16:05 Zákon a pořádek
Zločinné úmysly III (4) 16.40 - Zoom
17:00 Odpolední Televizní 17.50 - Cenzurované sny (2/3) 13:10 Walker, Texas Ranger 18.55 - Zprávy v českém
20.00 - Francouzská
17.00 - SK Slavia Praha
12:00 Volejte Novu
16.50
Znáte
je
dobře?
17:00 Odpolední Televizní
znakovém jazyce
14:10 Odložené případy (20)
17:00 Odpolední Televizní
noviny
18.55 - Zprávy v českém
revoluce (4/4)
- FC Baník Ostrava
12:30 Tři chlapi na cestách
17.05 - Diagnóza
noviny
19.05
Magazín
Ligy
mistrů
15:05
Superman
II
(21)
noviny
Sportovní
noviny
znakovém jazyce
21.35 - Otázky
19.45 - Zprávy v českém
17.25 - PORT
14:35 Odvážný Crusoe (4)
19.35
Simpsonovi
XVIII
Sportovní noviny
16:05
Zákon
a
pořádek:
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
19.05 - Game Page
Václava Moravce
znakovém jazyce
17.50 - Přidej se
15:30 Já už budu hodný,
Odpolední Počasí
17:00 Odpolední Televizní 20.00 - Zázračná planeta
Odpolední Počasí
17:35
Kriminálka
Miami
(1)
19.30
D.
Šostakovič:
Speciál
20.00 - Století létání
18.05 - Nedej se
20.55 - Moje rodina IV (3/13)
dědečku!
17:35 Kriminálka Las Vegas III
noviny
17:35
Kriminálka
Las
Vegas
18:30
Ulice
(1427,
1428)
D-S-C-H
23.10
Báječná
léta
bez
opony
20.55 - Neznámí hrdinové
18.30 - Hledám práci
21.25 - Sedm epoch rocku
18:30 Ulice (1423, 1424)
17:55
Babicovy dobroty
Sportovní
noviny
18:30
Ulice
(1425,
1426)
19:30 Televizní noviny
19.50 - L. v. Beethoven:
23.25 - Hudba v rodině
21.25 - Krásný ztráty
18.55 - Zprávy v českém
22.15 - Film o filmu
19:30 Televizní noviny
Odpolední Počasí
18:30 Koření
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Pro
Elišku
Slavických
znakovém
jazyce
22.30
Události,
komentáře
21.55 - Deník Alana Clarka
Sportovní noviny
17:35 Kriminálka Miami (2)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
23.10 - Gorodok (4/20)
19.05 - Redaktion D (6/13)
20.00 - Spravedlnost
00.15 - Ženský hlas
22.30 - Události, komentáře
Počasí
18:30 Ulice (1429, 1430)
Sportovní noviny
23.35
TV
BONSAI
19.20
The
Lost
Secret
(6/11)
Počasí
20:00
Ordinace
v
růžové
pro Marii Švejdovou
00.45 - Annie Leibovitz:
23.10 - Q
20:00 Ordinace v růžové
19:30 Televizní noviny
Počasí
23.55 - I BBC se utne
19.30 - Pětka v Pomeranči
20:00
Dům
snů
(3)
zahradě
2
(132)
23.40 - Dobrodružství
21.00
Historie.cs
Život
objektivem
zahradě 2 (131)
Sportovní noviny
00.20 - Ženský hlas
20:00 Česko Slovenská
21:20 Zákon a pořádek: Útvar 20.00 - Ta naše povaha česká 21:25 Kriminálka
01.55 - Knižní svět
21.50 - Zašlapané projekty
02.05 - Jeden den v životě
21:25 Kriminálka Miami VI
Počasí
00.45 - Zblízka
20.30
Pan
Batignole
SuperStar
pro
zvláštní
oběti
VI
Las
Vegas
VIII
(5)
02.10 - Báječná léta bez opony 22:20 112
22.10 - Vzkaz
České republiky
20:00
Daredevil
01.40 - D. Šostakovič
22.10 - Film o filmu Protektor 22:20 Terminátor
21:30 O život
22:15 Mr.GS
02.25 - Vzkaz Jiřího
Luboše Dobrovského 22:05 Aljaška v plamenech 02.35 - Dobrodružství vědy
02.25 - Století létání
22:55 Vražda v Presidiu
22.30 - Události, komentáře
23:15 Temná legenda 3
22:50 Někdo to rád blond
Stránského
00:30 Odvrácená tvář hor (9) 22.30 - Události, komentáře
03.20 - Náš venkov
00:05 Tři jsou víc než dva
00:40 Odvrácená tvář hor (7)
03.00 - Hledám práci
23.10 - Dokumentární klub:
01:00 Novashopping
02.40 - Máte slovo
01:00
Odvrácená
tvář
hor
(8)
01:25 Novashopping
23.10 - Čas
03.35
Retro
01:45 Novashopping
01:30 Novashopping
03.25 - Kudykam
Glastonbury
01:20 Volejte Novu
03.25 - POKR
01:50 Novashopping
01:45 Mr.GS
00.45 - Glastonbury
04.05 - Sváteční slovo
02:05 Ruská ruleta
03.40 - Rodina a já
01:55 Rady ptáka Loskutáka
01.25 - Příběh Adély H.
03.55 - Československý
01:50 Áčko
02:10 112
02:10 Paškál
04.00 - Michaelovy
03.00 - Pocta české hudbě
herce a hebraisty
02:50 Áčko Stereo
02:35 Občanské judo
03.00 - Divadlo žije!
filmový týdeník
experimenty
02:40 Áčko
02:25 Hejbni kostrou
03:05 Áčko
03:35 Kolotoč
04.35 - Deset století
04.10 - Po hladině: Národ
03:25 Ruská ruleta
03.25 - Q
(747/2379)
04.10 - Svět na kolejích
04:05 DO-RE-MI
04:20 DO-RE-MI
04:05 DO-RE-MI
03:45 DO-RE-MI
architektury
04.25 - Mnichov 1938
04:05 DO-RE-MI
03.55 - Terra musica
05:15 Novashopping
04.05 - Hawkingův paradox
04.30 - Krotitelé dluhů
05:00 Novashopping
05:00 Novashopping
04.35 - Zoom
05:00 Novashopping
04:40 Novashopping
04.50 - Stop
04.50 - Stop
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05.00 - Alchymie
bytí
05.25 - Služby
v našich službách
05.45 - Rodinné stříbro
06.00 - Krásy evropského
pobřeží: Galicie
06.10 - Skoro jasno (4/13)
06.30 - Správy STV
06.55 - Divnopis
07.00 - Diagnóza
07.20 - Praha, město věží
07.35 - Počesku
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Folklorika
09.50 - Náš venkov
10.10 - Putování za písničkou
10.40 - Hledání ztraceného
času
11.00 - Spravedlnost
pro Marii Švejdovou
12.00 - Starý židovský hřbitov a pražské
12.30 - Pětka v Pomeranči
12.55 - Game Page
13.15 - Sabotáž
13.45 - Simpsonovi XVIII
14.10 - Tahače 2009 - Most
a Zolder
14.20 - Po stopách mumií
15.15 - Kamera na cestách
16.10 - Tichomořské hlubiny
17.05 - Poutní místa
17.25 - Kudykam
17.45 - O češtině
18.00 - Nešpory s papežem
Benediktem XVI.
19.15 - Kultura.cz
19.40 - Film o filmu
Protektor
20.00 - Picasso
21.50 - Dobrý dabing
ještě žije
22.15 - Divadlo žije!
22.45 - Třistatřicettři
23.40 - Noc s Andělem
01.10 - David Dorůžka
- Josefine
02.00 - Sešli se...
03.00 - Kdo je kdo
03.30 - Sedm epoch
rocku (1/7)
04.20 - Grotesky
04.40 - Ladí neladí
05.25 - Banánové rybičky

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Samuraj Jack I (7)
06:55- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka III
07:15- Bejbybum I (5)
07:40- Fresh Prince IV (17)
08:10- Chůva k pohledání II
08:40- Autosalon
09:40- M*A*S*H (208)
10:10- M*A*S*H (209)
10:40- Usvědčeni (4)
11:35- Columbo
13:30- Sesterstvo
putovních kalhot
15:55- X-Men
18:00- Super drbna (2)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- Pýcha a předsudek
22:45- Prci, prci, prcičky 5
00:55- Nezvratný osud 3
02:40- Volejte Věštce
04:20- Inspektor Balko (35)

26. 9. 2009
Polepšovna mazlíčků
Babicovy dobroty
Áčko
Kolotoč
Václava mám nejradši
DO-RE-MI
Novashopping

05.55 - Nedělní ráno
s Martou
06.50 - Správy STV
07.20 - City Folk 2009
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.55 - Třistatřicettři
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Případy detektiví
kanceláře
13.15 - Chcete je?
13.25 - Vzkaz
Luboše Dobrovského
13.40 - Film o filmu Václav
13.55 - Knižní svět
14.10 - Svět umění
15.10 - Poklady světa
15.25 - Cesty víry
15.50 - Křesťanský magazín
16.05 - Kultura.cz
16.30 - Pinky
18.10 - Moje rodina IV (3/13)
18.40 - MS "20" ve fotbale
20.45 - Odkaz
svatého Václava
20.55 - Příběh bronzového
patrona
21.10 - Milénium (2)
21.30 - O svatém Václavu
21.40 - Pod křídly
svatováclavské orlice
22.00 - Na plovárně
22.25 - Honey Baby
00.15 - Simply Red
01.10 - Hodina pravdy
02.05 - Žijeme digitalizací
02.40 - Tichomořské hlubiny
03.35 - Kamera na cestách
04.25 - Krásný ztráty

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Samuraj Jack I (8)
06:55- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka III
07:15- Tom a Jerry
07:25- Bejbybum I (6)
07:50- Chůva k pohledání II
08:20- Hitlerovi muži II (3)
09:25- Svět 2009
10:00- M*A*S*H (210)
10:30- M*A*S*H (211)
11:00- Partie
11:45- Receptář prima nápadů
12:50- Komisař Rex VIII (1)
13:50- Tři do tanga
15:55- Vraždy v Midsomeru
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- Vraždy v Oxfordu (4)
22:10- Cizinec mezi námi
00:25- Extra život
02:15- Volejte Věštce
03:55- Dvojí nasazení (17)

01:40
02:05
02:35
03:20
04:15
05:00
05:45
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21. září 2009

21:25
21:55
00:05
00:50
01:10

20:00

17:25
18:05
18:55
19:30

08:45
10:45
12:35
13:30
16:30
17:00

06:00
06:35
06:50
07:15
07:50

05:35
Království
surikat II (10)
Kamarádi z lesa
Bolek a Lolek (69)
Batman vítězí (9)
Spongebob v kalhotác
Vteřiny před
katastrofou
Ďáblovo pokušení
Připoutejte se, prosím!
Unesený (13)
VC Singapuru
Mr. Bean
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Občanské judo
Rady ptáka Loskutáka
Hospoda (14)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Česko Slovenská
SuperStar
Střepiny
Terminátor 3
Báječní lidé (12)
Novashopping
Střepiny

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Navštívenka
06.25 - Ve dvou se to
lépe táhne (13/13)
06.35 - Borůvka a Kvítko
06.40 - Pět draků
vodáků (13/13)
06.50 - Ferda (22/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.50 - Návštěva papeže
Benedikta XVI.
v České republice
12.30 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Kdo hledá, najde
14.05 - Volby 2009
14.50 - Městečko na dlani
16.25 - Sváteční slovo
rozhlasového
redaktora Petra Vaďury
16.35 – Žijeme digitalizací
17.15 - Horákovi (4/26)
18.10 - Škola
Na Výsluní (13/13)
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 - 3 plus 1 s Miroslavem
Donutilem - Návraty
21.20 - Kniha mého
srdce - TOP 12
21.45 - 168 hodin
22.15 - Losování Sportky
a Šance
22.25 - Volby 2009
23.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.15 - Dům v růžích (2/3)
00.40 - Mrtví jako já II (3/15)
01.25 - Svět umění:
Vivaldi
02.20 - Na cestě
po Kurzemsku
02.50 - Uvolněte se, prosím
03.30 - Dušan Samo Jurkovič
04.25 - Otázky Václava
Moravce

Nedìle

TV program
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Múza Umění nebude v Prostějově škudlit Skupina Ordo Kromen oživila historii
Divadlo Pavla Trávníčka naladilo diváky na dobrou notečku
Co replika - to perla, smích z hlediště a potlesk za vtipnou narážku. Závěrečný skandovaný
aplaus vyprovázel z jeviště herce Divadla Pavla Trávníčka,
kteří přivezli na prostějovská
divadelní prkna komedii SBOROVNA.
A ve sborovně jednoho zemědělského učiliště se také odehrává
děj příběhu, který je zrcadlem
skutečného školního života.
Autor Jaromír Břehový sáhl do
své kantorské minulosti a vydoloval skutečné poklady lidských
charakterů - bylinkářku Blaženku
alias Kombuchu v podání výtečné Uršuly Klukové, která nachází smysl života v popíjení
léčivého houbového lektvaru, sesazenou vdavekchtivou zástupkyni ředitele, novou ambiciózní
zástupkyni ředitele v podání sexem nabité Kateřiny Kornové a
další postavičky s hřejivým humorem včele s principálem
Pavlem Trávníčkem. Garantem
představení byl Okrašlovací spolek města Prostějova, jehož je
Pavel Trávníček čestným členem.

"Skvěle jsme se pobavili. Rádi
chodíme na komedie, protože tam
nechybí humor a člověk zapomene na starosti jen co dosedne do
hlediště," odcházeli se spokojeným úsměvem Hemelkovi.
Komedie SBOROVNA byla
předskokanem divadelní sezóny
2009/2010 v Prostějově. Bohatou

programovou nabídku, která zahrnuje téměř třicítku činoherních i
operetních představení, balety,
opery, koncerty, pohádky pro děti i
mimořádné akce jako například
divadelní festival Aplaus, zahájila
pro abonenty další inscenace
"Pražáků". Květa Fialová, Naďa
Konvalinková, Libuše Švormová

Učitelka Blaženka v podání Uršuly Klukové je prostě bezkonkurenční,
záchvaty smíchu v hledišti vyvolávalo snad každé slovo, každé gesto.

spolu s Václavem Postráneckým
společně servírovali Štiku k obědu.
"Je to kouzelné představení o třech
sestrách a jednom komorníkovi,
sluhovi a neváhám říci - holce pro
všechno. Já, Naděnka a Libuška se
ho již léta chceme zbavit a uvidíte,
že to bude s elegancí, kterou pravá
dáma nepostrádá. Hrajeme toto
představení rádi a stále nás vděčné
publikum překvapuje svými spontánními reakcemi," shrnula s
úsměvem děj do kostičky Květa
Fialová, která nedávno oslavila
úžasné osmdesátiny.
Ještě v září nabízí prostějovské divadlo další pražskou inscenaci
Divadla na Fidlovačce s kriminálním příběhem Záhada v podání
Tomáše Töpfera a Otakara
Brouska juniora. Diváci se dál
mohou těšit na Divadlo Járy
Cimrmana, Divadlo Spejbla a
Hurvínka, koncerty Miro Žbirky a
také tradiční swingování Ondřeje
Havelky a Melody Makers, které
bude tentokrát s jazzovou příchutí.
Vážnou klasiku předvede mimo
jiné Moravská filharmonie
Olomouc.
-jp-

Rytíři bez bázně a hany, čestní i zlotřilci s čer- tířských sedel a na hřbetech zpěněných koní pronočernou duší, se střetli na kolbišti dávné his- jet arénou s otěžemi v rukou a hlavou v oblacích.
torie a zkřížili své meče, kopí a dřevce pro Paráda, alespoň na chvilku se cítit jako rytíř ! -jpspravedlnost, pro dobro a na počest krásné kněžny. Tajemno středověku, řinčení zbraní, dusot nádherných ořů, rytířský turnaj - to je vystoupení skupiny Ordo Kromen.
Rytíř Richard z Cimburku, Armin von der Heide,
Křivoj z Padlé či lstivý a všemi mastmi mazaný
Olaf von Langobard zastupují v atraktivních soubojích dobro a zlo, jejich boj na život a na smrt odlehčuje šašek, panoš a krásná tanečnice. Zem duní pod kopyty krásných hřebců Athose,
Diamanta, Romea a obdivovaného irského tinkera Suma.
"Připravili jsme vystoupení, které se odehrává ve
středověku, kde spolu zápolí dobro se zlem v
příběhu nazvaném Příběh rytíře. Začínáme sou- Nezvyklá kombinace - zástava mediálního partnera
boji na zemi a program pak graduje velkým stře- v rukou středověkého rytíře. Lákala diváky ze současdověkým turnajem na koních," přiblížil dění na nosti do tajemna minulých věků.
kolbišti vedoucí skupiny Pavel Novák. Turnaj začal hravě sbíráním věncům na kopí, pokračoval
naháněním divokého kance či stínáním hlav nepřátel. Pak už o vítězi rozhodovalo turnajové
klání dřevcové. Dobro zvítězilo, zlotřilci byli potrestáni a padli pod rukou spravedlnosti.
Vystoupení nepostrádá napětí, přesto je odlehčeno svérázným chlapským humorem a žertovnými
scénkami. Úžasné jsou reakce dětí, které fandí
hned jednomu, hned druhému rytíři, přesto však
trpělivě vyčkávají na udatné vítězství svého oblíbeného Bajaji, který vždy vyhrává a poráží své
nepřátele. Konec je neomylný a nikoho nezklame. Za odměnu pak mohou děti usednout do ry- Boj na život a na smrt, boj dobra se zlem.

FIT KLUB Jitřenka s.r.o. slaví 1 ROK provozu!
K 1. výročí provozu FIT KLUBU Jitřenka, Šafaříkova 49a, Prostějov soutěžte s PV Večerníkem!

jako pohlazení po duši

4 týdny po sobě vycházejí v PV Večerníku otázky. Losujeme 1. října! Sledujte PV Večerník!

Otázka týdne č. 3: Které dny se v Jitřence cvičí ZUMBA a který den se cvičí ZUMBA pro DĚTI?
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, masáže, pizzu!!!
Váš web - www.fitklubjitrenka.cz,váš telefon do Jitřenky- tel. 581 111 548 (po16h), e-mail pro vaše dotazy - fitklubjitrenka@seznam.cz

Martina - SPINNING

Martina - ZUMBA

Honza - SPINNING

Zumba pro děti, každou středu od 15.30 hod s Andreou! -23. 9. vstup ZDARMA!- sledujte novinky a ukázku ZUMBY na
Zdraví Vás Jan Křesala, jednatel
www.fitklubjitrenka.cz ROZBÍHÁ SE TAKÉ SAUNA!

Eva - ZUMBA

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Pod křídly Okrašlovacího spolku města Prostějova předvedla svou podzimní a zimní kolekci návrhářka Iveta
Nedomová na módní přehlídce, která
se uskutečnila v přednáškovém sále
Národního domu za účasti hereček
Květy Fialové a Nadi Konvalinkové.
V inspirativním výběru stodvaceti originálních modelů z přírodních materiálů a v
příjemných teplých odstínech našla něco
pro svůj vkus každá z přítomných žen.
Pastvu pro oči doplnila i duchovní mana,
neboť obě herečky přidaly k promenádě v
modelech něco veselého ze svého pestrého hereckého i soukromého života.
"Ivetiny modely nejen rády předvádíme,
ale samy je i moc rády nosíme. Jsou ženské, protože Iveta má ráda sukně a šaty,
jsou nosivé a hlavně pohodlné - nikde netáhnou a neškrtí. Jsou z přírodních materiálů, takže se v nich ženská nepotí. Jsou
vrstvené, takže se dají odkládat a zase
oblékat podle počasí. Jsou nápaditě
členěné, takže zeštíhlí každou postavu. A
přestože se pomačkají, na eleganci jim to
neubere, je to přece přirozené. Takže - proč
je nenosit," vyznala se z obdivu k praktickému oblečení Ivety Nedomové Naďa
Konvalinková. Na stejnou notu přizvuko-

vala i Květa Fialová, která své oblečení navíc vyšperkovává mnoha magickými
přívěsky, amulety, kouzelnými kamínky a
nezbytným doplňkem je dokonce i čarodějnice na koštěti zavěšená na šňůře kolem krku.
Specialitou Ivety Nedomové jsou ručně
barvené trojcípé šátky, které se mění pod
jejíma rukama ve slušivé doplňky. A jak
sama říká, dalším jejím úletem jsou nátepníky. Pletené a příjemně hřejivé, přesto
tenké a lehounké, které dávají volnost
prstům a přitom chrání od chladu ruce od
zápěstí až po lokty a mohou se navléknout
ke každému oblečení.
"Žena je stvoření hodné obdivu, a podle
toho by se měla nejen chovat, ale hlavně
oblékat. Každý muž se s radostí spíš podívá za ženskou v sukni, než za postavou
nasoukanou v kalhotovém kostýmu.
Mám ráda oblečení sportovního stylu,
protože ráda sednu na kolo nebo v zimě lyžuji, to však ženskost nevylučuje," povzbuzovala dychtivé návštěvnice módní
přehlídky.
Šaty, sukně, blůzky, topy i kalhoty spolu se
všemi doplňky pak mohly návštěvnice
módní přehlídky vyzkoušet a zakoupit.
-jp-

Naďa Konvalinková a Květa Fialová předvedly slušivé modely, posléze pak odkráčely do
divadla, aby na jevišti servírovaly spolu s Libuší Švormovou a Václavem Postráneckým Štiku k obědu.

I společné fotografování pojala Iveta Nedomová netradičně, uvelebila se pod svými modely.

Kultura & zábava
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* 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.
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.
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.
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 -17 hodin.
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.
V Galerii S na SOU obchodním,
E.Husserla 1, máte možnost zhlédnout až do konce října
výstavu EXLIBRIS.
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.
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.
KURZY PLAVÁNÍ PRO
TĚHOTNÉ Městské lázně Prostějov, každé pondělí 13.00 14.00
hod. Tel.: 607 23 49 64.
Každou sobotu v Country baru na
Fanderlíkově ul. hraje k tanci a poslechu country skupina Hloučeláci. Začátek vždy od 20.30 hod.
Srdečně zveme k příjemnému posezení a pobavení.
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH
KROUŽKŮ PRO ROK 2009/2010
DDM Sportcentrum - kmenové
pracoviště Olympijská 4

KUPÓN č. 38
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

Atletika přípravka 6 až 14, Badminton 11 až 18, Basketbal dívky
9 až 12, Basketbal chlapci přípravka 7 až 8, Basketbal chlapci 9
až 12, Cyklistika 8 až 15, Florbal
dívky 15 až 19, florbal chlapci
9 až 15, In-linová školička od 6
let, Kondiční 14 až 19, Kondiční
florbalový kroužek 14 až 19,
Kondiční volejbalový kroužek 14
až 19, Kopaná od 6 let, Posilování
15 až 19, Rekreační basketbal
dívky 10 až 15, Rekreační basketbal chlapci 11 až 15, Rekreační
volejbal 14 až 19, Sportovní 15 až
19, Sportovní gymnastika dívky 5
až 15, Sportovní klub K2 15 až
19, Sportovní tanec 4 až 7,
Sportovní tanec 8 až 18, Tenis rekreační 8 až 19, Volejbal dívky
mladší od 12 let, Volejbal dívky
starší 14 až 19, Volejbal chlapci
14 až 19, Country tance 8 až 19,
Folklórní soubor Valentýnek 8 až
15, Malá škola instruktorů 12 až
19 ODVAZ adrenalinové sporty
(víkendové pobyty) 10 až 19,
Plastikoví modeláři 8 až 19,
Turistický 8 až 19, Tvoření pro
šikovné děti 8 až 15.
Odloučené pracoviště Vápenice
9
Mánes FS od 5 let, Mažoretky začátečníci, mírně pokročilí
5 až 7, Mažoretky Hvězdičky pokročilí od 7 let, Aerobik 5 až 12,
Kik Box aerobik od 6 let, HIP
HOP od 12 let, Dance Mania od
10 let, Flétna začátečníci, mírně
pokročilí od 6 let, Kytara začátečníci od 10 let, Kytara mírně pokročilí od 10 let, Kytara pokročilí
od 10 let, Výtvarný ateliér 5 až 10,
Výtvarný ateliér + příprava k talentovým zkouškám od 10 let,
Výtvarné ateliér pro rodiče a děti
(různé techniky) od 4 let, Výtvarné stvořidlo mladší 5 až 10,
Výtvarné stvořidlo starší od 10
let, Keramika pro nejmenší začátečníci 5 až 8, Keramika mírně
pokročilí, pokročilí 8 až 18, Keramika začátečníci, mírně pokročilí
8 až 18, Keramika pro rodiče a dě-

ti od 4 let, Angličtina pro nejmenší 5 až 8, Anglický jazyk začátečníci, mírně pokročilí 9 až 18,
Cvičení dětí od 6 let, RINGO rekreační 10 až 18, BADMINTON
rekreační 8 až 18, Stolní tenis rekreační 10 až 18, Začínáme se
stolním tenisem 6 až 9, FRISBEE
rekreační 8 až 18, Míčové hry 6 až
10, Florbal I 7 až 18, Florbal II 11
až 18, Florbal III 7 až 12, Florbal
IV 7 až 18, Aikido
12 až 18,
Jiu Jitsu a judo I 8 až 18, Jiu Jitsu
a judo II 8 až 18, Jiu Jitsu a judo
III 8 až 18, Jiu Jitsu a judo IV
8 až 18, Karate začátečníci 8 až
18, Karate pokročilí 8 až 18, Sebeobrana přípravka 8 až 15,
Pohybová příprava box od 10 let,
Orientační běh 8 až 18, Rádiem
řízené modely aut 10 až 18, Modelář letecký 10 až 18, Elektronika a elektrotechnika 10 až 18,
Magic the Gathering 8 až 18, Šachy a deskové hry 10 až 18, Programování C++ začátečníci 10 až
18, Programování C++ pokročilí
10 až 18, Rybáři 8 až 15, Střelecký 10 až 15, Hasičský 8 až 14.
Srdečně zveme všechny děti a rodiče na "Selskou slavnost" zábavné odpoledne plné her, písniček, soutěží a příběhů ve středu
23. 9. v 16:30 hod., Šárka 10a, (za
školkou) v prostorách Církve bratrské.
Křesťanské maňáskové divadlo
"Za jeden provaz" srdečně zve na
představení: "Narozeniny" Jak
opička Máša a dráček Bonifác
slavili narozeniny a .........středa
30. 9. v 16:30 hod. Šárka 10a, (za
školkou) v prostorách Církve bratrské.
Přednáška Tomáš Pfeiffer odpovídá na písemné a ústní dotazy
z oblasti filosofie a přirozeného
způsobu života. Neděle 27.9. v
9:00 hod. Společenský dům, Komenského 6.

MC Cipísek:
Cipískova školička - dopolední
program pro děti od 2 let (přípravka na vstup do MŠ)
Hrátky s pohádkou dramatickovýtvarný 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,
kurz Baby masáží. 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: Informace o všech aktivitách na
www.mcprostejov.cz, e-mail:
mcprostejov@centrum.cz, tel.
602 364 874, 602 364 868.
Český svaz ochránců přírody
Ekocentrum Iris:
Tvořivá dílna - keramika: Zvonkohra glazování. Pondělí 21. září
2009 od 16:00 do 18:00 hod. Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Osvětová akce - Den bez aut úterý 22. září 2009 od 9:00 do
13:00 hod. nám. TGM, Prostějov.
V rámci celosvětové akce Den
bez aut budou na nám. TGM připraveny aktivity pro děti i dospělé.
Akce pro děti - Kdo má přednost? Čtvrtek 24. září 2009 od
13:00 do 16:00 hod. Dopravní
centrum, ul. Pod Kosířem, Prostějov.
Beseda - Svět v tvých rukou - jak
ovlivnit nákupem své zdraví i
zdraví planety? Úterý 29. září
2009 od 17:00 do 18:30 hod. Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov. Lektorky
Hnutí DUHA Olomouc vás seznámí s ekoznačkami, přírodní
kosmetikou, problematikou odpadů při nakupování.

Správná odpověď z č. 36: Na snímku je ulice Podjezd PV.
Vylosovaným výhercem se stává paní Marie Fialová, Mlýnská 36, PV. Naše dnešní otázka: Kde v
Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do
29. září 2009, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v úterý 5. října 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

„SEMTAMNÍK“
pro členy OO SONS Prostějov
21.9. pondělí - od 14.30 hod. Rehabilitační cvičení pro zlepšení
kondice a zraku, vhodné pro
všechny generace.
21.9. pondělí od 20.00 hod. pozorování hvězdné oblohy velkými
dalekohledy v prostějovské Hvězdárně v Kolářových sadech.
Sraz účastníků před Hvězdárnou
v 19.45 hod.
23.9. středa od 15.00 hod. Pozorování Slunce v prostějovské
Hvězdárně. Sraz účastníků ve
14.45 hod. na zast. MHD č. 4 ul.
Svatoplukova.
24.9. čtvrtek - od 8.00 do 12.00
hod. Tvoření z keramické hlíny
(každý druhý čt.) v dílně ČSOP
IRIS na Husově nám.č. 67 v PV.
24.9. čtvrtek od 9.00 hod. - Chrlická žaba - sportovní akce
v Brně. Odjezd z Prostějova v
7:25 hod. vlakem. Více podrobností na tel. čísle: 775 266 712.
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ se koná v sobotu 26. září od
9 - 12hod. ve Fit klubu Linie na
Újezdě. Sraz prodejců v 8.30
hod., každý si své věci prodává
sám - oděvy, boty, hračky, kočárky. Info. 608 881 704.
DALŠÍ VELKÁ ZUMBA PÁRTY se koná v pátek 9. října od 21
- 05 hod. v MYSTIC MUSIC
CLUBU na Plumlovské ul. (OD
KUBUS). Čtyři hodiny strhující
latinsko-americké hudby a tance,
a poté pokračuje DJ až do rána.
Info. 608 881 704.
FLORBAL pro kluky a holky od
5 - 8 let začíná ve čtvrtek 24.9. v
16.15 hod. Přihlášky ve Fit klubu
Linie na Újezdě, tel. 608 881 704.
Škola bruslení pro děti od tří let:
úterý 22.9.2009 od 17.30 - 18.30,
středa 23.9.2009 od 19.00 20.00, neděle 27.9.2009 od 12.15
- 13.15 hodin. Nábor do krasobruslařského oddílu probíhá na
trénincích KRASO PROSTĚJOV. Více na www.krasoprostejov.wbs.cz

Apollo 13
Pátek 25. září:
21.00 TARABASS CLUB
NIGHT
Sobota 26. září:
19.00 Moravsko-slezský Reggae
Harvest
Neděle 27. září:
21.00...a ještě trošku jazzu a
swingu

Mystic
music
Mystic
music
club club
Pátek 25. září:
The Essemtial mix
Sobota 26. září:
Discotheque
Simetrix
Simetrix
Víkend na křídlech:
Pátek 25. září:
DJ Doktor
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Kino Metro 70
Pondělí 21. září:
14.00 Na půdě
17.30 G. I. Joe
Americký akční film
20.00 Proroctví
Americký mysteriózní
thriller
Úterý 22. září:
17.30 G. I. Joe
20.00 Proroctví
Středa 23. září:
17.30 G. I. Joe
20.00 Proroctví
Čtvrtek 24. září:
17.30 Návrh
Americká romantická
komedie
20.00 Únos vlaku 123
Americké krimidrama
Pátek 25. září:
15.30 Kletba Měsíčního údolí
Pohádkový film
17.30 Návrh
20.00 Únos vlaku 123
Sobota 26. září:
15.00 Kletba Měsíčního údolí
17.30 Návrh
20.00 Únos vlaku 123
Neděle 27. září:
15.00 Kletba Měsíčního údolí
17.30 Návrh
20.00 Únos vlaku 123

Kinokavárna
Kinoklub
DUHA DUHA
Úterý 22. září:
15.00 Milionář z chatrče
20.00 René
Pátek 25. září:
17.00 Harry Potter a Princ
dvojí krve
Americký dobr.film
20.00 Harry Potter a Princ
dvojí krve
Sobota 26. září:
17.00 Harry Potter a Princ
dvojí krve
20.00 Harry Potter a Princ
dvojí krve
Kino
Konice
Kino
Konice
Středa 23. září:
13.00 Doba ledová 2 - Obleva
Americký anim., komedie
Pátek 25. září:
20.00 Hannah Montana
Americká hud. komedie
Městské
Městské
divadlodivadlo
Čtvrtek 24. září:
14.00 SVAZ DŮCHODCŮ, místní organizace Prostějov
Pátek 25. září:
19.00 „PŘÍBĚH JAZZU“
O. HAVELKA A JEHO
MELODY MAKERS
Kulturní
Klub
DUHA klub DUHA
Pondělí 21. září:
9.00 ČAROVÁNÍ KOLEM MALOVÁNÍ (Miloš Nesvatba a Jan
Susa) - Zábavné malování plné
pohádek, legračního kouzlení a
začarovaného malování
10.15 ČAROVÁNÍ KOLEM
MALOVÁNÍ
Úterý 22. září:
9.00 ČAROVÁNÍ KOLEM
MALOVÁNÍ
10.15 ČAROVÁNÍ KOLEM
MALOVÁNÍ

Berani - 21.3.-20.4. Snažte se tento týden uplatnit svoji schopnost
výřečnosti. Budete muset ukecat hodně lidí, aby uvěřili vašim
plánům. Ty totiž nejsou zrovna střízlivé, takže potřebujete hodně pomocníků.
Býci - 21.4.-21.5. Nedávejte si žádné velké cíle, v nejbližších dnech
tak trochu vypadnete z formy. Navíc vás bude trápit zdraví, takže pomalu abyste ani nevycházeli z domu. Ale v pátek si vyjděte na flám.
Blíženci - 22.5.-21.6. Z končícího léta nemáte příliš velkou radost.
Tu vám ale může vrátit partner, který přijde s jedinečným nápadem.
Menší výlet do přírody spojený s romantikou určitě uvítáte.
Raci - 22.6.-22.7. Nepříjemní nadřízení vám hodně pohnou nervovým systémem, ale nesmíte to na sobě nechat znát. Bude nejlepší,
když si stále půjdete svou cestou a na lidi nad sebou se vykašlete.
Lvi - 23.7.-23.8. Můžete si dát pohov, žádné převratné události vás
v tomto týdnu nečekají. Můžete tak v klidu pečovat o rodinný krb,
kde to v poslední době harmonicky zní. Nesmíte se ale nechat ukolébat.
Panny - 24.8.-23.9. Jako na zavolanou se vám připlete do cesty
člověk, který vám může hodně pomoci s finančními patáliemi. Dejte na jeho rady, které jsou už vyzkoušené. Jen tak se dostanete z
maléru.
Váhy - 24.9.-23.10. Nepouštějte se do zásadních rozhodnutí, klidně
je odložte o několik týdnů. Máte dostatek času na přemýšlení a uvědomte si přitom všechna rizika. Prostě dvakrát měřte a jednou řežte.
Štíři - 24.10.-22.11. Vy to vůbec ani netušíte, ale ve vaší blízkosti se
pohybuje člověk, který je do vás bezhlavě zamilován. Vy ho ale bohužel stále ignorujete, aniž byste mu dali sebemenší šanci.
Střelci - 23.11.-21.12. Patříte mezi pilné včelky, které pracují do
úmoru a bez zbytečných myšlenek na zisk. Jenomže právě nyní je
čas požádat svého šéfa o zvýšení platu. Takže neváhejte a směle do
toho!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Často a rádi žijete nočním životem a jinak tomu nebude ani v těchto dnech. Měli byste ale vědět, že vašim
nejbližším to už začíná vadit. Pomalu abyste se tedy vrátili do reality.
Vodnáři - 21.1.-19.2. I kdybyste se rozkrájeli na malé nudličky, k
větším penězům tento týden nepřijdete. Budete mít smůlu i v
osobním životě, kde se dá očekávat zrada. Prostě vás čeká týden
blbec!
Ryby - 20.2.-20.3. Čím dřív ráno budete vstávat, tím toho víc stihnete a tím pádem se také můžete těšit na daleko lepší finanční podmínky. Chce to jen více sebevědomí a chutě pustit se do práce.

21. září 2009
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Najdete nás na adrese: www.vecernikpv.cz
PV
Veèerník,
Olomoucká
10, 796 01
Prostìjov
tel./fax:
582 333
433
email:
vecernik@pv.cz

21. září 2009

15

SPORT Boxeři zahajují v interlize

Další víkend v lize s týmem Most-Děčín

Sportovní tipy týdne

Po stříbrné medaili v extralize
se po letní přestávce vracejí do
ringu prostějovští boxeři. V následující sezoně budou opět bojovat na dvou frontách, když si
kromě utkání v extralize zpestří
svůj program i o vystoupení na
mezinárodní scéně v podobě
bitev v boxerské interlize.
Právě touto soutěží prostějovští
rohovníci své tažení v ringu a začínají už tuto sobotu.

Letos byla interliga rozdělena do
dvou skupin - na severní a jižní,
boxovat se bude celkem sedm
utkání počínaje váhou do 57 kilogramů. „Vítězové obou skupin, severní a jižní, se pak utkají
o triumf v této soutěži,“ prozradil kouč Křížek. Prostějovský
BC DTJ se zařadil do západní
skupiny, kde se utká s celky z
Madarska a Polska. A právě už
tuto sobotu se utkají borci Pro-

Na lonskou stříbrnou příčku v extralize budou chtít v této sezoně boxeři BC DTJ Prostějov určitě navázat. Prosadí se i v
interlize, která o víkendu začíná?
zdroj www.boxprostejov.cz
stějova se svým protivníkem z
Maďarska, celkem Gladiator
Gyor, u kterého již jehož název
vzbuzuje respekt. „Pokusíme se
postavit to nejlepší, co máme. O
soupeři toho moc nevíme, bude
to pro nás velká neznámá, ale
budeme chtít doma vyhrát,“ řekl
nám lodivod Radek Křížek a na-

značil tímto, jakou důležitost tomuto zápasu přikládá. Na
otázku, jak vypadá sestava jeho
týmu v porovnání s minulou sezonou, nám odpověděl, že z
jeho týmu nikdo neodešel, čímž
si zachoval přinejmenším sílu,
jakou měl.
Utkání interligy začíná v sobotu

26.9.2009 od 18 hodin v prostějovské sokolovně na Skálově
náměstí.
O týden později se můžete těšit
na další zápas z boxerského
ringu. kdy v úvodním kole české
boxerské extraligy přivítají naši
boxeři společný celek Mostu a
Děčína ze severu Čech. -pez-

Svoboda vyhrál a stanovil nový rekord Velké ceny města Prostějova
V neděli se na Školním stadionu RG a ZŠ města Prostějova
ve Studentské ulici konal již 63.
ročník Velké ceny města Prostějova na 110m překážek a jubilejní 20. ročník memoriálu

Dr. Ed. Rozbořila v hodu oštěpem. Letošní soupiska na 110m
překážek slibovala velké drama. Objevil se na ní totiž vítěz
šesti ročníků Velké ceny Stanislav Sajdok z pražské Dukly a

také držitel českého rekordu
Petr Svoboda. Ten nakonec
ukázal všem soupeřům záda a
doběhl si pro vítězství. Na stupních vítězů si tak mohl Svoboda potřást rukou s vůbec prv-

ním vítězem panem Janem
Mrázkem. Časem 13,67s navíc
stanovil rekord Velké ceny.
Malý atletický mítink odstartoval
v neděli těsně po čtrnácté hodině.
Na tartanové dráze se nejdříve ve
svých disciplínách představili
žáci, dorostenci a junioři. Mezi
nimi zářila svými výkony mistryně republiky Lucie Koudelová,
která vyhrála 100m překážek
mezi staršími žákyněmi a potom
v kategorii žen zvítězila o jednu
setinu sekundy na hladké stovce

před Kristýnou Toufarovou. V
oštěpařském sektoru se v jubilejním dvacátém ročníku memoriálu Dr. E. Rozbořila v hodu oštěpem sešli pouze čtyři závodníci.
Loňský vítěz Vítězslav Veselý
bohužel nedorazil. Z vítězství se
tak mohl radovat znojemský Viktor Čepák za 56,11m. Druhý se
ztrátou pouhých osmi centimetrů
skončil Tomáš Lechner a tradiční
účastník Patrik Landmesser bral
za 55,26m třetí místo.
(Dokončení na str. 23)

Událost týdne

Číslo týdne

63
celkový počet vteřin, ve kterých se mohli radovat z vedení
v zápase prostějovští hokejisté z celkového počtu 180
odehraných minut ve třech odehraných utkáních 2. ligy

V popředí běží 6. z mistrovství světa, český rekordman Petr Svoboda, který stanovil nový rekord Grand prix Prostějova na 110 m překážek časem 13,67 vteřiny.

3. KOLO ONDRÁŠOVKA CUP

Ve středu v Protivanově prvoligová Sigma
až v závěrečné desetiminutovce,
rozhodovaly opět pokutové
kopy. Protivanov uspěl v
sedmé sérii a jelikož své
utkání odehrál s týdenním předstihem před
ostatními utkáními 2. kola,
čekal jeden týden na to,
jestli se v souboji třetiligové Líšně a
olomoucké Sigmy nezrodí překvapení. Podle

Dne 17. 9. 2009 by se dožil svých
80. narozenin pan

Zvolit správnou taktiku. Nejen
to bude mít za úkol lodivod protivanovských fotbalistů Roman Sedláček.

ALOIS MLČOCH,
který zasvětil celý svůj život sportovní a funkcionářské
činnosti v TJ Sokol Určice, především pro oddíl kopané.
Milý Ošine, děkujeme Ti za celoživotní obětování se
pro naši jednotu.
Za TJ Sokol Určice kamarádi a sportovní přátelé.

Český daviscupový tým v čele s prostějovskými hráči Radkem Štěpánkem a Tomášem Berdychem už po sobotní čtyřhře oslavuje postup do
finále Davis Cupu, kam se v samostatné historii České republiky podařilo postoupit vůbec poprvé.

Ve středu se v Protivanově chystají na fotbalový svátek. Divizní Protivanov se střetne v utkání s prvoligovou Sigmou
Olomouc. Oba tyto dva celky
se utkají spolu ve 3. kole Odrášovka Cupu o postup mezi
nejlepších šestnáct celků
národního poháru pořádaného Českomoravským fotbalovým svazem.
Obě mužstva v poháru ČMFS,
který se letos hraje pod názvem
Ondrášovka Cup, odehrála roz-

dílný počet utkání. Sokol Protivanov zatím dvakrát prošel
sítem prvních dvou kol domácího poháru, kde na cestě do
3. kola vyřadil 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

předpokladů postoupil
olomoucký celek a
tak se diváci v Protivanově mohou těšit ve
středu na
souboj s
prvoligovými fotbalisty
Sigmy, jehož vítěz postoupí do osmi-

finále domácího poháru. Utkání se hraje tuto středu 23.
9. 2009 na hřišti
v Protivanově,
plánovaný začátek utkání je
stanovený na
16:00, případné
změny sledujte ve
sdělovacích prostředcích.
-pez-

Rozhovor s útočníkem Protivanova Davidem Rojkou čtěte na str. 25

Na domácím trávníku se protivanovským na podzim vcelku daří. Potvrdí to dobrým výkonem ve
středečním pohárovém zápase s prvoligovou Sigmou?
foto Z. Pěnička
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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

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

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

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
DB
OV
OV
DB
OV
OV
DB
DB
OV
OV
DB
OV
OV
DB
OV
OV
DB
OV
OV
OV
OV
DB
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV

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

Čelechovice na Hané
990 000,Spitznerova, Prostějov 1 000 000,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,B. Šmerala, Prostějov 1 150 000,Krasická, 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 547670,Moravská, Prostějov
1 600 000,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,sídl. E. Beneše, Prostějov 2 350 000,Jezdecká, Prostějov
2 353 410,2 540 000,Krasická, Prostějov

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

DOMY – pronájem,

BYTY- PRONÁJEM
1+kk E. Husserla
2+1 Puškinova ul.
2+1 Karlov
2+1 Puškinova ul.
2+1 ul. Česká
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
7000Kč/měs. + ink.
7700Kč/měs. vč. inkasa
10000Kč/měs. + inkaso
6900Kč/měs. + inkaso
7000Kč/měs. + inkaso
10000Kč/měs. + inkaso
6200Kč/měs. + inkaso

Pronájem RD 5+1 se zahrádkou a dvougaráží,
ul. Foerstra
13 000Kč/měs.+ink.
Pronájem garážového stání, ul. Krasická, PV
Cena: DOHODOU

5+1 Nová, Němčice nad Hanou 15 000,5+kk Kováříkova, Prostějov
20 000,Kobeřice
350 000,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,Vřesovice u Prostějova 1 500 000,Raková u Konice
1 600 000,Čelechovice na Hané
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,-

Tel.:732 936 734
Tel.:731 704 904
Tel.:732 231 126
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.:732 231 126
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

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

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

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

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: 27 000Kč/měs. + inkaso
Cena při prodeji: 5 300 000 Kč

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

1 045,- /m2
189 000,235 000,260 000,548 000,690 000,798 210,2 249 000,-

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

Vícov,okr.Prostějov
Rodinný dům 4+1 na klidném místě u lesa, jen 12 km
od Prostějova. Plyn. ÚT, koupelna, WC, průjezd. Zast.
plocha100m2,zahrada181m2. Cena:Kč990.000,-

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

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

Prostějov,Olomouckául.
Pronájem skladovacích příp. výrobních prostor v komerční zóně u dálnice. Ve 3. NP – 720 m2, ve 4. NP –
1080m2.Nákl.výtahy,šatna,soc.zařízení.
Cena:Kč500,-/m2/rok+balíčekslužebKč400,-/m2/rok.
Pronájem garáží v areálu 85 m2 a 165 m2, výška 3,5 m
cenaKč800,-/m2/rokvčetněslužeb.

SLEVA!

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

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

Mořice,okr.Prostějov
Rodinnýdům3+1ihnedkbydlení,smožnostírozšíření
do podkroví. El., plyn. ÚT, vodovod. 2 vjezdy na pozemek. Vzdálenost 2 km od dálnice. Zast. plocha 342 m2,
zahrada1375m2
Cena:Kč1.499.000,-

VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.

www.reality-prostejov.com

KONICE: část. podsklepený třípodlažní dům typuOKALvel.5+1sgaráží.Ihnedvolný.RSP179
Cena:1250000Kč

Prostějov,Olomouckául.
Pronájem kancelářských prostor v komerční zóně,
blízkodálnice.Vel.od18m2,celk.plocha468m2.Nové
soc.zařízení,kuchyňka,výtah,tel.přípojka.Cenabalíčku
služeb(el.,voda,topení)–Kč500,-/m2/rok.
Cena:Kč600,-/m2/rok+služby

NOVINKA!

Pro solventního klienta poptáváme
ornou půdu. Nabídněte k prodeji!

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

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

Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek

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,-

ProdejpolyfunkčníhoareáluvobciUrčice,okr.
Prostějov. Plocha areálu cca 8100m2, čtvercový
tvar. Admin. budova, stáje, bývalá sýpka a sklad.
hala 67mx 12,5m. Průběžná údržba.
Cena: osobní jednání
POZEMKY
Prodej st. pozemku 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 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.

KOMERCE – prodej – PROSTĚJOVSKO:

POZEMKY – pronájem, prodej – PROSTĚJOVSKO:

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

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

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

NOVINKA!

NOVINKA!

prodej proSTĚJOVSKO
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

www.jhreality.cz

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

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

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,-

BYTY–PRODEJ:

2+1, ul. Šárka – DB, 55 m2, 4. patro, bez výtahu, plast.
okna
SLEVA!Kč890.000,3+1,ul.B.Němcové–OV,82m2,4.p.,bezvýtahu,nová
kuch.linka,lodžie,plast.okna,velkákoupelna
Kč1.595.000,-+možnogaráž(Kč206.000,-)
3+1,sídl.Svornosti– OV,90 m2, 1. p., bez výtahu, plast.
okna,lodžie,velkákoupelna
!!!SLEVAKč1.550.000,-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,nám.Spojenců
Kč5.000,-/měsíc+inkaso
2+1,Vrahovickául.
Kč5.000,-/měsíc+inkaso
3+kk,Rejskovaul.
Kč7.500,-/měsíc+inkaso
3+1,Miličovaul.
Kč8.500,-/měsícvč.inkasa
3+1,Brněnskául.
Kč7.000,-/měsíc+inkaso
3+1zařízený,nový,Dvořákovaul.
Kč9.500,-/měsícvč.inkasa

ČECHY POD KOSÍŘEM: koncový řadový
cihl.důmovel.2+1vpřízemía4+1vpatře;zahrada
743m2,dvůrsvjezdem,2garáže.Vodazvl.studny
+obecní,el.220/380V,kanalizace,plynovéústřednítopení.RSP368
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
Velmivýhodnácena:699000Kč
 1+kk–sídl.E.Beneše:os.vlast./panel.,1.p./ze7,
plast.okna,noválodžie,vrekonstr.domě,poprodeji
volný.RSP119
Výraznésníženíceny:790000Kč
 1+kk – Západní: os. vlast./cihl., zvýš.přízemí/z
5, 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,
nynícena: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
Cena: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
Cena: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
bytslodžiíaplast.okny;orientacevýchod–západ,
klidnálokalitaucentra,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:nezařízenýbytv5.patře,vdomě
výtah,,ihnedvolný
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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Orli si smlsli na slovenském mistrovi
V sobotu se v dalším přípravném zápase utkali basketbalisté Prostějova s
týmem slovenského mistra
BK SPU Nitra. Diváci, kterých se v hale sešlo asi dvěstěpadesát, byli zvědavi na konfrontaci špičkového českého a
slovenského basketbalu.
Od prvního hvizdu měli v utkání navrch prostějovští Orli,
kteří vycházeli z dobré obrany a
po první čtvrtině si vybudovali
dvanáctibodový náskok. toto
vedení už v průběhu utkání
pouze navyšovali a soupeře k

PŘÍPRAVNÝ ZÁPAS Č. 9

ničemu podstatnému nepustili.
Obrana v prvních deseti minutách fungovala velmi dobře, o
čemž kromě obdržených pouhých dvanácti bodů podporoval
i fakt, že za celou první čtvrtinu
si domácí hráči připsali jediný
faul. V čisté hře pokračovali i
po dvouminutovém oddechu ve
druhé čtvrtině a ještě v 15. minutě svítily u prostějovských
hráčů jen dva fauly, do poločasu jich nasbíraly nakonec pět. V

útoku ztráceli minimálně míče
a po zisku míčů v obraně se jim
dařil rychlý přechod do protiútoků, které pak nebyl problém
snadno zakončit. Rozdíl ve skore narůstal i v druhých deseti
minutách utkání a do kabin se
šlo za stavu 49:29 ve prospěch
našich hráčů.
Hosté po prvních patnácti minutách jakoby rezignovali na
průběh utkání a ani ve druhém
poločase domácí obranu příliš
neprověřili. Třetí čtvrtina byla
asi z dnešního utkání nejvyrovnanější částí. Slovenskému celku se dařila střelba z perimetru
a současně dokázal dobře vyu-

žít i podkošových hráčů Tomka
a Hill. Nitranským hráčům třetí
čtvrtina ještě bodově jakžtakž
vyšla, když dokázali prohrát v
této části hry o pouhé dva body
a drželi si určité naděje na kosmetickou úpravu výsledku do
závěrečné části.
Za zmínku stojí ještě fakt, že
soupeř v průběhu poslední čtvrtiny skóroval v úvodní minutě a
pak následovalo osm minut, ve
kterých si nepřipsal ani bod.
Další dva body si slovenský celek totiž připsal až v závěrečné
minutě. V poslední desetiminutovce utkání tak Orli dovolili
hostům nastřílet pouhé čtyři body, sami jim nastříleli dvacettři
a tak se slovenský mistr musel
po závěrečné siréně smířit s

hrozivě vypadajícím deficitem
o čtyřicetjedna bodů a výsledkem 98:57.
Na závěr je třeba dodat, že za
předvedené výkony v sobotním utkání si zasloužili pochválit všichni hráči prostějovského celku. Protože se ale v
tomto utkání poprvé představil
Kyle Landry, rádi bychom tak
věnovali několik slov jeho hře.
Jak už bylo zmíněno před jeho
příchodem, je to mladý a talentovaný hráč, který má cit pro
doskok. Výše uvedená fakta
potvrdil tento hráč i v dnešním
utkání. Několikrát se dokázal
prosadit zpod koše přes vyšší a
těžší hráče. Několikrát si připsal útočný doskok a po celou

hru se prezentoval kvalitní a
tvrdou obranou. S ohledem na
fakt, že šlo o jeho první zápas v
našich barvách, předvedl tento

hráč opravdu solidní výkon a
určitě se můžeme těšit, co
předvede v dalších utkáních.
-pez-

HLASY TRENÉRŮ:
Miroslav Urban (BK SPU Nitra): Moc se mi k tomu našemu
dnešnímu výkonu nechce mluvit. Hráli jsme teprve čtvrtý přípravný zápas, což může být patrné v sehranosti obou mužstev.
Včera jsme absolvovali zápas v Brně, ale nepřipisoval bych to
únavě hráčů. Dnes jsme podali hrozný výkon. Víc k tomu nemám, co říct.
Peter Bálint (BK Prostějov): Hráli jsme to, co jsme chtěli. Soupeř nám to velmi usnadnil, když po patnácti minutách zápas zabalil. Jak jsem viděl z výsledků nitranského týmu, zdaleka to asi nebude ten tým, který na jaře vyhrál slovenskou ligu. líbila se mi u
našich hráčů obrana, byl bych rád, kdyby jim to vydrželo.

BASKETBAL EXTRA
PŘÍPRAVNÝ ZÁPAS
BK PROSTĚJOV - BK SPU NITRA
98:57
Čtvrtiny: 24:14, 25:15, 26:24, 23:4
Trestné hody: 29/43: 16/24 Střelba za 2b: 27/41:10/28
Trojky: 5/14:7/21 Doskoky: 20:20
Osobní chyby: 15:32 5 chyb: Scott, Vido (oba Nitra)
Diváků: 250 Rozhodčí: Kapana, Vrážel, Kurtz

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL
Sestava a body Prostějova

Polský nováček v dresu Orlů Radoslaw Hyzy, který je známý svou agresivní
obranou se v posledních přípravných zápasech začíná rozehrávat k dobrým výkonům.
foto: Z. Pěnička

Šlezas 8
Chán 17
Hyzy 8

Veikalas 15
Toth 7
Zlámal
Lawrence 11
Landry 16
Bratčenkov
Dokoupil 12
Krakovič 4
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

Exnitranský rozehrávač Eugene Lawrence spolu s ostatními členy orlí letky se svým bývalým týmem příliš nemazlil a
výsledkem tak byla výhra o 41 bodů.
foto: Josef Zatloukal

Olomouckou Hanáckou laťku napočtvrté vybojoval Bába
Udělat něco pro dobrou věc a
pobavit sebe i lidi. Výškaři i nováčci na tartanu dosáhli společného cíle. Nejen olomoucké
sportovní osobnosti ovládli
srdce hanácké metropole, ve
skoku vysokém závodili zástupci olomouckých klubů.
Sportovci různých odvětví přišli s rozmanitými výškařskými
styly a technikami. A že bylo na
co se dívat. Soutěž specialistů
vyhrál favorizovaný Jaroslav
Bába, nejlepší „ne- atletem“ a
miláčkem davů byl Justin Driver.
Výsledky dvojic: 1. Janků J.,

Stolín 410 (205+205), 2. Kaňkovský, Šutera 390 (176+214),
3. Driver, Hon 385 (180+205), 4.
Novotná, Bába 363 (145+218), 5.
Brančík, Horák 353 (135+218),
6. Gregorová, Genža 350
(145+205), 7. Ordoš, Koutný 340
(145+195), 8. Spíchalová, Navrátil 335 (135+200). Výsledky
elitních výškařů: 1. Bába 218, 2.
Horák 218, 3. Šutera 214.
4. ročník patřil zejména účastníkovi MS v Berlíně Bábovi. Jaroslav Bába v Olomouci zvítězil
výkonem 218 cm, a i když avizovaná hranice 230 cm tak zůstala
neohrožena, diváky Bába určitě

nezklamal. Havířovskému rodákovi se tak napočtvrté konečně
podařilo Hanáckou laťku vyhrát.
„Už vloni jsem si říkal, že ji konečně musím vyhrát. Letos se to
konečně povedlo. Výkon není nic
moc, ale na to, že mě celý den
bolel zub, je to dobré,“ řekl Jaroslav Bába.
Letošní laťka dostala punc zajímavosti soutěží dvojic výškařů
a sportovců z jiných odvětví. Diváci sledovali, jak se s laťkou popere házenkářka Jana Spíchalová,
volejbalistka Veronika Gregorové, hokejista Richarda Brančíka, fotbalista Michal Ordoš či

bývalá překážkářka Andrea Novotná. A také jejich početné fankluby. Bylo sympatické vidět
házenkářky, volejbalistky i fotbalisty, kterak fandí svým odvážným kolegům. Útočník
Sigmy Michal Ordoš poznal, že
přeskočit laťku není vůbec jednoduché a jen přísný pokyn
přítomného trenéra Zdeňka
Psotky mu pomohl překonat 145
cm.
Když se Ordoš s Gregorovou
loučili se skákáním, baseballista
Justin Driver a mistr světa v
závodech na dráze Alois Kaňkovský ještě vynechávali. Pak

Sedmička VK zvítězila ve třech setech nad Brnem
VK Prostějov - VK Královo Pole Brno
3:0 (- 21, -19, -23)

Po zrušeném zápase s vysokoškolačkami minulý týden
se torzo prostějovského volejbalového týmu žen utkala v
přípravném utkání s volejbalistkami Brna. Dva týdny poté, co se se stejným týmem utkaly v Brně si tentokrát zajely
na výlet do Prostějova brněnské hráčky. Po výhře ve čtyřech setech v Brně dokázaly
Prostějovanky zvítězit i v domácí hale. Trenér Lubomír
Petráš přivedl na palubovku
stále ještě značně okleštěnou
sestavu sedmi hráček. Důvodem je blížící se Mistrovství
Evropy, na které se z prostějovského týmu připravují
hned čtyři hráčky a slovenskou reprezentaci připravující
trenér Čada. Za jeho tým nastoupily pouze Da Silvaová,
Tomašeková, Ljakuninová,
Nováková, Spalová, Kučerová a libero Töröková. V sestavě už se objevila i reprezentantka v beach volejbale
Sona Nováková, která o sobě
dávala v průběhu utkání znát
a její přesné přihrávky proměnovaly její spoluhráčky v body. V dobré světle se ukázala i
Brazilka Da Silvaová, která
většinu nabídnutých smečí

VOLEJBAL
proměnila v bodový zisk pro
svůj celek.
Zápas začal s dvacetiminutovým zpožděním po dopravních lapáliích brněnského autobusu na dálnici. V prvním
setu se oba celky střídaly ve
vedení až do stavu 16:16, když
se našim hráčkám podařilo odskočit až na tříbodový rozdíl
20:17 a pak už pohodlně dokráčely k vítězství v prvním
setu v poměru 25:21.
Ve druhém setu se hned na začátku vytvořily prostějovské
volejbalistky náskok tří až čtyř
bodů, který v průběhu setu postupně navyšovaly a nakonec
oslavily i zisk druhého setu,
když tentokrát brněnským
hráčkám povolily o dva vítězné míče méně než v setu
prvním.
Ve třetím setu, který mohl pro
Brno znamenat set poslední,
byl stav velmi vyrovnaný až
do samotného závěru, který lépe zvládly domácí volejbalistky a po hodině hry si bez ztráty
kytičky připsaly výhru 3:0 na
sety.
-pez-

Juliana da Silvaová Jednou z nových tváří v dresu prostějovských volejbalistek je i usměvavá Brazilka Juliana Da Silvaová.

předvedli diváků neuvěřitelnou
podívanou, nad kterou žasli i
výškaři specialisté. Driver
vyměnil skok snožmo za salto a
na vyšších výškách za skok
plavmo, Alois Kaňkovsky předváděl stejný skok. Americký baseballista akrobatickými kousky
bavil celé náměstí a jistě získal i
nové fanoušky olomouckého
baseballu. „Jsem soutěživý, snažil jsem se najít nějaký styl, kterým bych laťku zdolával,
protože jsem před tím skákal tak
leda na gauč,“ vysvětloval svůj
styl „superman“ baseballista
olomoucký Skokanů Justin Driver.
Olomoucký favorit Dalibor Hon
na třech předchozích Hanáckých
laťkách vždy překonal 210 cm.
Tentokrát už organizátorovi akce
muselo stačit jen 205 cm. To v
součtu s Driverovým výkonem
stačilo na třetí místo ve dvojicích.
Více než s výkonem však byl spokojený s průběhem celé akce.
„Bál jsem se, že se někomu něco
stane. Byla to jedna z mých nočních můr - aby si nikdo nic neudělal, aby přišli všichni, aby vyšlo
počasí a aby se zkrátka vůbec nic
nestalo,“ přiznal velký bavič.
Čtvrtý ročník byl co do diváckého
zájmu rozhodně vrcholem a bude

Kotoul letmo. Alois Kaňkovský pojal laťku jako gymnastické
cvičení.
Foto: Stanislav Heloňa
těžké přijít příští rok s něčím lepším. „Uvidíme, máme na to celý
rok. Určitě současný model
závodu zopakujeme, protože se
akce povedla, nehledě na to, že

spolupráce olomouckých sportů
může pokračovat. Třeba si teď
všichni půjdeme zahrát baseball
nebo společně zajdeme na hokej,“ plánuje Dalibor Hon. -rhe-

Otaslavice na čele Krajského
přeboru mužů ve volejbale
Již do druhé poloviny podzimního rozlosování vstoupili volejbalisté Sokola Otaslavice v
Krajském přeboru Olomoucka mužského (šestkového) volejbalu.
Minulou sobotu se konalo v
novém volejbalovém stánku Sokola Otaslavice již 3.kolo soutěže ve kterém se turnajovým
způsobem utkaly týmy SKK 2
Prostějov, SULKO Zábřeh a domácí Sokol Otaslavice.
Povinností domácích bylo potvrdit vítězné tažení v soutěži a
upevnit si tak své vedoucí postavení ve skupině.
Výsledky :
Otaslavice - Zábřeh
3 : 0 ( 11, 21, 22 )
Prostějov - Zábřeh

Khýr, Křupka, Janečka, Špiřík,
Grošek, Suchomel, Kočica,
trenér Pavel Lošťák si svým
dobrým výkonem udržel své vedoucí postavení na čele tabulky.

1 : 3 ( - 19, 22, - 14, - 13 )
Otaslavice - Prostějov
3 : 1 ( 17, - 23, 12, 9 )
Rozhodčí : Vašíček , 50 diváků
Sokol Otaslavice v sestavě

Tabulka Kr. přeboru Olomouckého kraje - muži
1. TJ Tatran Litovel
2. TJ Sokol Šternberk
3. TJ Sokol Otaslavice
4. TJ Hodolany Sigma
5. TJ Sokol Mohelnice
6. TJ Šumperk
7. TJ Samotišky
8. TJ Sokol Troubky
9. TJ Štěpánov
10. VSK Zábřeh
11. SK K2 Prostějov

7
7
7
6
6
5
5
7
5
5
4

6
5
5
5
3
3
2
0
1
1
1

1
2
2
1
3
2
3
7
4
4
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20:8
18:9
17:9
16:8
10:11
11:9
9:11
2:21
9:13
4:13
5:9

651:550
538:501
608:558
543:502
451:445
452:433
427:466
398:492
453:477
372:386
252:335

13
12
12
11
9
8
7
7
6
6
5
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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
RD 2 x 2+1 – Prostějov, Melantrichova
Řadový, dvě bytové jednotky 2+1 a nebytovými
prostory přístupnými vstupním průjezdem domu. Dům
vhodný k rekonstrukci.
Cena: 2.490.000 Kč
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
Cena: 1.650.000 Kč
výměra pozemků 683 m2.
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 m2.
Bližší informace v RK
Rodinný dům 7+1 Držovice,
levá část novostavby dvojdomku s garáží
snadstandardnímsoc.zařízením,vytápěníkombinované,
centrální vysavač, bazém, vl.studna a vinný sklep.
Zastavěná plocha 150 m2, zahrada 418 m2.
Bližší informace v RK
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 2380 m2. Cena: 3.200.000 Kč
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 vnitřníhovybavení
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

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

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!

Byt 2+1 Špály, PV
Tel.: 777 851 606
Velmi pěkný družstevní byt,. I. patro s výtahem.Byt i dům po kompl. rekonstrukci.
Cena : 1.048.000,- Kč

Byt 2+1 Újezd, PV
Tel.: 777 231 606
Osobní vlastnictví, centrum města, 82 m2.
Plastová okna, původní stav. 1/7 zahrady.
Cena : 1.250.000,- 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 Okružní, PV Tel.: 777 851 606
Družstevní, zvýšené přízemí, 37 m2, lodžie. V současné době probíhá rekonstrukce
domu..
Cena : 698.000,- 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

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

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 bytu 2+1, Prostějov, V.Špály
DB, 67 m2, v 6.NP panel, (zateplení, plastová okna).
Neprůchozí pokoje, velká komora a lodžie. Byt je v
původním stavu.
Cena: 950.000,- Kč
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

Pronájem bytu 2+kk Prostějov, Krasická
56 m2, v 2.NPnovostavba, garážové stání , kuchyňská
linka s vestavnými spotřebiči, vana i sprchový kout,
lodžie. Nezařízený, ihned k nastěhování.
Cena: 8000 Kč bez inkasa
Byt 1+1 Prostějov, sídl.Svobody,
2
OV, 37 m , v 6. NP panelového domu s výtahem.
nezařízený, v původním stavu, ihned k nastěhování.
.
Cena: 6000,-Kč vč.ink.

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

Byt 1+1 Tylova, PV Tel.: 777 231 606
Družstevní panelový byt, dům po rekonstrukci, I. Patro, udržovaný byt, západní
strana.
Cena : 703.000,- Kč

RD Nezamyslice
Tel.: 777 231 606
Disp. 7+1, zahrada 1.000 m2, možno jako st.
parcela, plynové topení, částečně podsklepený.
Cena : 1.320.000,- 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:

2+1, n/c, Moravská, PV
3+1 Západní, PV

7.500,- 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-prodejřad.koncov.
jednopodlaž. domu, ul.
Tovačovského, 2+1 s možností rozšíření do podkroví.
Po částeč. rekonstr. a modernizaci, nová koupelna,
veškeré rozvody, podlahy. Vytápění je lokální na
zemníplyn,veškeréIS.Zadomemsenacházíterasa
amalázahrádka.
sleva!1.800.000Kč
Prostějovičky - prodej řad. nepodsklep. RD o 2 NPpo rekonstrukci o velikosti 5+1 s
garáží. El. 220/380 V, ústř.
plyn. vytápění, kanalizace do septiku, studna na pozemku. Za domem je menší zahrádka. Celková výměra pozemku je 267 m2. Součástí prodeje je i orná
půda527m2.
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-byt3+kk,vširším
centru města po celkové rekonstr. Veškeré IS, vytáp.
nazem.plyn,plast.okna,podlahyzkeramickédlažby
a plovoucí, třeba dokončit fasádu. Vhodné k trval.
bydleníikomerčnímúčelům(sídlofirmy,kanceláře,
ordinace, prodejna,...). Celková výměra pozemku
178m2.
Cena:kjednánívRK
Určice - prodej dvoupodlaž.
celopodsklep. RD 5+1,
(popř.dvougenerační2x2+1
smožnostírozšíř.dopodkroví)sgarážíazahradou.Důmpočást.rekonstr.,zbývá
dokončit2.NP.Zastav.pl.343m2,zahrada357m2.
Cena:vRK
studenec-prodejřad.jednopodlaž.RD3+1smožnostírozšířenídopodkroví.Důmjevhodný ihned k bydlení. Vytápění
ústřednínazemníplyn,el.220/380V,vodazvlastnístudny,
vodovod před domem, kanalizace do žumpy. Za domem je hospodář. přístavek (garáž) a kolny, následuje
zahradasvjezdemnapozemek.Zastavěnápl.369m2,
zahrada155m2.
SLEVA! 590.000,-Kč
Obec Hačky - prodej samost.
stoj. jednopodlažního RD
3+1počásteč.rekonstr.Nové
rozvody vody, kanalizace,
plynu,novákastlováokna,el.220/380V,novédřevěnéstropy.Vytáp.lokál.nazemníplyn,tuhápalivaael.
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,suchéWC.Celkovávýměrapozemkuje 275
m2.
Cena:460.000,-Kč
Byty - prodej
Prostějov,Sídl.svobody-prodej
bytuOV,2+1,přízemí,výměra
55m2.Bytovýdůmjeporevitalizaci - zatepl. fasáda, plast.
okna,novéstupačky.Bytjevpůvodnímstavubezlodžie,
pokojesituoványnazápad. SLEVA!kjednánívRK
Prodej bytu - Prostějov, J.
Zrzavého,OV,3+1,1.NP,75
m2,panel,lodžie,důmpocelkové rekonstrukci, zateplená
fasáda,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
Prostějov - pronájem bytu
2+1, 1. patro, ve zděněm
domě ul. Pod Kosířem,
výměra cca 60 m2, vlastní
ústřední plyn. vytápění, nová koupelna.
Cena: 5000,- Kč/měs. + inkaso
Havlíčkova ul. - pronájem
pěknéhozděnéhobytu3+1,
90 m2, 1. patro, nová kuch.
linka, koupelna po rekonstrukci,plastováokna,vlastníplyn.vytápění,dvorek
zadomem.
Cena:7.500,-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, kuchyňský kout + WC. Elektroměr je
společný (přepočet). Možnost pronájmu parkovacího
místa ve dvoře.
Cena: 6.750,- Kč/měs. + ink.
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
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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 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 6+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
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

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

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
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
Ostatní:
Prostějov pronájem nebytových prostor v severní okrajové části města, přízemní zděný objekt - 200m2, vjezd, topení plynové, el. 220/380V
(příkon 63A), voda, odstavná plocha před budovou cca 30m2, volné od 1.10. 09, vhodné jako
výrobní prostory nebo sklad.
Cena: 8.500,-Kč/měsíc + energie

KOMERČNí NEMOViTOSTi
Prodej/ pronájem Školní - třípodlažní komerční nemovitost umístěná v obchodní zóně centra města, 1.NP obchod,
2.NPkanceláře, 3.NP- byt či kanceláře
info v RK
Objekt přízemního rodinného domu 4+1 Drozdovice, zast.
pl. 285 m2, poz. 1428 m2, plyn, kanalizace, voda vl. i obecní.
POSKYTUJEME KRÁTKODOBé
PŮJČKY OPROTi ZÁSTAVě NEMOViLokalitablízkocentraurybníka.VhodnénarestauracisvenkovTOSTi.
PENíZE
DO 3 - 5 PRAC. DNŮ
nímposezením,penzion,sídlofirmyatd. 
3600000,-Kč
  




   
    
  

    


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

    
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176

 
e-mail: redomino@seznam.cz 
Přemyslovice – zděná chata na vlastním pozemku 400
   
 
lokální na tuhá
www.reality-domino.cz
m2, WC, koupelna,
vl. studna, topení

Tel.: 606 922 838

paliva,
el. 220 V. Klidné
místo
s pěkným výhledem.



Cena 330 tis. Kč






RODINNé DOMY, CHATY

       
ucentra
městaProstějova.Vpřízemívlevobyt
*RD
 

       
1+1,vpravobyt3+1avpatřesenacházíbyt4+1.Dům
i byty
 


   
prochází postupnou rekonstrukcí.
Na prostorné
Nezamyslice, RD 1+1 + obytné podkroví, cihloví, čás


 
 

půdě je možné
vybudovat podkrovní
byt. Dům
je z
tečně
podsklepený,
plynové
topení
WAV, voda obecní,
 
 
dvorek.      
Cena 530 tis. Kč
80% podsklepen.
Přízemní byty je
možné
využít i ke 

  
komerčnímúčelům.Zajímaváinvestice!
        
Cena6.000.000Kč.

     
* RD 5+1
v Žárovicích.
udržovaný, nové
 
 
  Dům je

   
vnitřní
omítky,
podlahy,
plynové
ÚT
(k
dispozici
je
   
Konice
– RD
3+1 (možnost
rozšíření o 2 místnosti),




i kotel na TP) a rozvody vody. V domě
je pět
pokojů,
samostatně
stojící, voda obecní, el. 220/380 V, topení

 
kuchyň s jídelnou, velká krytá veranda, koupelna a
plynové WAV, předzahrádka a menší zahrada se stodo-

WC.Jemožnévybudovatobytnépodkroví.Zastavěná
lou.
Cena 450 tis. Kč
plocha 755m2 a zahrada 3452m2. Klidná lokalita,
potok, les - IDEÁLNÍ PRO CHOVATELE KONÍ !
!
Cena2.450.000Kč.
* RD 4+1 v Držovicích, cihlový, k celkové rekonDřevnovice RD 2+1 a 2+0, po rekonstrukci, plast.
strukci, veškeré IS, zastavěná plocha 341m2, rozOkna, voda obecní, topení ÚT na tuhá paliva, garáž,
sáhlá zahrada o výměře 2479m2. LUKRATIVNÍ
zahrádka.
Cena 1.175 tis. Kč.
LOKALITA !! Cena k jednání
3.700.000Kč.

* RD 6+1 v Plumlově, dvougenerační, cihlový,
      
plastová okna, nová střecha, rozvody vody a plynu,


dva sklepy,
dvojgaráž, veškeré IS,
obytná
plocha     


lokalita

 vhodný i jako
Prodej
RD 1+1
v Přemyslovicích,
150m2, pozemek 1100m2. Klidná
s na-
prostým
  soukromím

chalupa, 
samostatně
stojící,
pozemek
443 m2, stodola,
2.980.000Kč.
  


!!
Cena



BYTY

vjezd na zahradu.

Cena k jednání 295 tis. Kč

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

1+1, DB, B. Šmerala, panel, 43m2, byt část.
rekonstrukce.
Cena 790.000Kč.
1+1, DB, Dobrovského, panel, 38m2, byt pů
  Cena 790.000Kč.
vodní stav.
  
 
 56m2, byt původní
2+1, OV, J.B.
Pecky, cihla,
Byt 3+1, Dr., panel, po rekonstrukci, Němčice
 

stav.
Cena 1.170.000Kč.
Cena 1.099 tis. Kč
2+1, OV, V. Špály, panel, 60m2,
byt část. rekon1464-Byt 1+KK, OV, panel, v PV- Okružní Cena 635 tis. Kč
strukce.     Cena
1.000.000Kč.
  

  
  Cena 890 tis. Kč
1578-Byt 1+1, OV, cihla, v PV-Krapkova
3+1,
OV, Šlikova,
cihla,
byt část.
rekon 

75m2,
1866-Byt 1+1,
OV, cihla, v PV-C.



 Boudy
Cena 850 tis. Kč
1704-Byt 1+1, OV, panel, v PV-E. Beneše
Cena
 strukce.
1.650.000Kč.
  
  Cena 799 tis. Kč
1892-Byt 2+1, OV, panel, v PV-Dolní

www.kk-reality.com
◘ Prodej novostavby RD 4+kk ve
Vrahovicích. Nyní hotová hrubá
stavba. Dokončení možno dle přání
klienta.Obytná plocha cca 130m2,
zahrada 150m2.Vjezd zezadu.
Cena po dokončení 2 900 000Kč

◘ Prodej RD 3+1 s terasou v Brodku
u Konice. Dům je po kompletní
rek. Zahrada 660m2, 2 vjezdy,
krásné podsklepení, letní kuchyň.
Cena 1.660.000,-Kč
◘ Prodej RD 3+1 v Plumlově,
zastavěná 100m2,zahrada 200m2,
nutná rekonstrukce.
Cena 1 020 000 Kč
◘ Prodej RD 3+1 a 1+1 v Doloplazech
u Pv. 2 x garáž. Pěkný velký.
Cena 1 655 000 Kč

◘ Prodej bytu 3+1 v osobním
vlastnictví na Dolní ulici, lodžie,
plastová okna, zateplení.71m2.
Cena 1 299 000,-Kč
◘ Prodej cihlového bytu 3+1 v OV,
2.patro, balkon, pěkný byt
Cena 1 499 000 Kč
◘ Prodej bytu 2+1 v OV, 1.patro,
balkon
Cena 890 000Kč
◘ Prodej bytu 3+1 , 1.patro, lodžie,
pěkný velký byt. Cena 1 345 000Kč

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
1+1 E.Beneše OV Cena 910.000Kč
T:723 335 940
2+kk Hybešova OV Cena 870.000Kč T:732 285 189
Nový 2+kk Krasická OV, cihla, 55m2, lodžie, sklep.
Cena 1.520.000Kč
T:739 322 895
2+1 Zrzavého Cena 889.000Kč
T:739 322 895
2+1 Dolní OV Cena 990.000Kč
T:723 335 940
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 Okružní 64m2, OV 1.245.000Kč 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 Dolní OV 59m2 Celková rekonstrukce, nutno vidět. Cena 1.349.000Kč Doporučujeme! 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 k jednání 1.649.000Kč
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 Otaslavice Cena 350.000Kč T:723 335 940
RD 2+1 Otinoves Cena 380.000 Kč
T.723 335 940
RD Smržice Cena 390.000Kč
T:723 335 940
RD Myslejovice Cena 680.000 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 Určice byty 3+1 a 3+1, průjezd, dvůr, zahrada.
Cena 990.000.
T: 732 285 189
RD Čehovice 6+1, průjezd, dvůr, dílna, garáž, zahrada.
Cena 990.000.
T: 732 285 189
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 995.000Kč
T:723 335 940
RD 2+1 Kostelec na Hané Cena 1.080.000Kč
T:723 335 940
RD 2x 4+1 a komerční objekt Přemyslovce. Pozemek
582 m2. Cena 1.400.000Kč
T:732 285 189
RD 4+1 Doloplazy Cena 1.300.000Kč T:723 335 940
RD 3+1 Plumlov Cena 1.550.000Kč T:723 335 940
RD Čechy p. K. 4+1 Cena 1.760.000Kč T:723 335 940
RD Brodek u Pv 4+1 zahrada 1000m2, garáž, Cena
1.650.000Kč
T:723 335 940
RD 4+1 Dělnická Pv Cena 1.740.000Kč T:739 322 895
RD Prostějov 2+1 Cena 1.750.000Kč 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
POZEMKY
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
1+1 Svatoplukova Cihla, po rek, 40m2 Nájem
3.500Kč + ink.
T:739 322 895
1+1 Brněnská Nedaleko centra. Cihla. Po kompletní rekonstrukci. Nájem 4.000Kč + 1.500Kč
T:739 322 895
1+1 Tylova Nájem vč. ink 5.500Kč
T:739 322 895
Nový 1+1 Krasická Nájem 5.000Kč + 1.500Kč ink.
T:739 322 895
1+1 Knihařská 35m2 Nájem 5.000Kč+1.500Kč ink
.T:723 334 940
1+1 Žeranovská cihla, po rek. Nájem vč. ink. 6.500Kč
T:739 322 895
1+1 Tylova Po celk. rek. Nájem 7.000Kč vč. ink.
T:739 322 895
3+kk Hvězda podkrovní, 75m2,Nájem 6.000Kč +ink.
T:723 335 940
2+kk Ječmínkova podkrovní, 55m2 Nájem 6.000Kč
+ink
T:723 335 940
2+1 Vrahovická Po rek, zařízený. Nájem 5.900Kč + ink
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 Martinákova 62m2 Nájem vč. ink. 7.500Kč
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. 7.500Kč 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 Manharda cihla, po rek., výborný stav, 85m2.
Nájem 8.500Kč +1.000Kč ink.
T:739 322 895
3+1 Západní Panel, udržovaný. Nájem 7.500Kč +
600Kč elektřina.
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. 8.000Kč
T:739 322 895
3+1 Jihoslovanská 91m2 Nájem vč. ink. 9.000Kč
T:732 285 189
Nadstandardní 3+1 Svatoplukova 95 m2. Nájem vč.
ink. 11.000Kč
T:739 322 895

  

www.realitypolzer.cz

           

   

  
 

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

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


   

Tel.:728 166 255
   

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

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,56m2,cihla,PV–K.Svolinského Cena:1.040.000,-Kč
Byt2+1,OV,60m2,cihla,PV–Resslova Cena:1.190.000,-Kč
Byt3+1,DB,75m2,panel,PV–K.H.KepkyCena:1.350.000,-Kč
Byt 3+1,DB,75 m2, panel, PV–B. Šmerala, po rekonstrukci
Cena:1.540.000,-Kč
Byt 3+1,OV,75 m2, panel, PV–Anglická, po rekonstrukci
Cena: 1.550.000,- Kč
Pronájem bytu 2+1, panel, 60m2, PV - Martinákova
7.500,-Kč včetně inkasa
Pronájem bytu 3+1, cihla, 82m2, PV - S. Manharda
8.200,-Kč včetně inkasa

 

    
    

    
   
   
  
  
     

  
    
       

         
       
     

 
 


 
 


 


 


 
 
 


  
 
  
  

   

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

Uzávěrka
inzerce

je vždy 

ve čtvrtek  


Cena 890 tis. Kč

Tel.: 606 922 838
   1889-Byt

2+1, OV, panel,
v PV-Dolní
Cena 999 tis. Kč
1779-Byt 2+1, panel, Dr., PV
Cena 850tis. Kč
   
POZEMKY
1784-Byt 2+1, Dr., cihla, nízké náklady v PV Cena 1.050 tis. Kč
* Prodej

zahrady
 v Prostějovičkách
oplocené
1907-Byt 3+1, OV, cihla v PV-Dr. Horáka Cena 1.030 tis. Kč
o výměře

1520-Byt 2+1 s šatnou, 0V., panel, v PV
Cena 1.100 tis. Kč
1454m2,
na pozemku elektřina, jižní
1518-Byt 2+1, OV, panel, v PV-Dolní
Cena 950 tis. Kč


chaty.
svah, 
možnost
výstavby
1896-Byt 3+1, Dr., panel, v PV-Dobrovského Cena 1.200 tis.
Kč      
   Cena 220.000Kč.
1806-Byt 3+1, OV, panel, v PV-Sídl. svob. Cena 1.250 tis.
Kč
 
1898-Byt 4+1, Dr., panel, v PV-Anglická Cena 1.190 tis. Kč


 
* Prodej
stavebního
pozemku v Plumlově o

1898-Byt 4+1, OV., cihla, v Nezamyslice Cena 1.680 tis. Kč     
 celkové
 výměře

 která obsahuje i tře1.438m2,
  
tinový
podíl
na
 komunikaci. Sítě u
příjezdové
DALŠí NABíDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz
  

pozemku. Poslední volná parcela v dané lokaliCHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT   







tě.
Cena 700Kč za 1m2.
BYT Či DŮM?
   
  

STAČí JEN ZAVOLAT
A MY
VÁS RÁDi
    
www.reality-domino.cz
    


NAVŠTíVíME A VŠE ZA VÁS ZAŘíDíME
     
  
    
    
    

ve 14.00
hodin

19

Reality

21. září 2009

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

Mobil: 777 619 939
Nové byty Prostějov - Drozdovice, různé
výměU \ G L VS R] L F H NNDå
NNYO DV
W Q tGY ůr,
posezení, parkování.

reality

reality

reality

prodám

finance

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

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

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

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

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

Hledám dům na vesnici.Cena a stav
nerozhoduje. Tel.: 774 414 525.

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

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.

CM Reality nabízí
Byty k pronájmu:
tel: 775 246 321
1+1
S. Svobody, 5900,- vč. ink
E. Beneše, 5900,- vč. ink.
2+1
Fanderlíkova, 6900+ink.
Blahoslavova 90m2, 7000+ink.
Okružní 70m2, 7000+ink.
Belgická, 7800,- vč. ink.
3+1
S. Svobody 7900,- vč. ink.
Blahoslavova 102m2 8000+ink.
Mozartova 9000,- vč. ink.

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

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 39 2 N U X å Q t ] Dřízen
7.900 Kč/m vč. en
2+1 39 2 N U X å Q t SR U H N FLKOD
7.000 Kč/m + en
2+1 39 2 N U X å Q t SR U H N FLKOD ] Dřízen 8.000 Kč/m + en
2+1 39 â i U N D FLKOD
7.000 Kč/m vč. en

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

Byty prodej
1+1 OV, 39 2 N U X å Q t
2+1 OV, 39 3DODFN pKR cihla
3+1 OV, 39 3DODFN pKR SR U H N
3+1 DV, 39 $ 6ODY tčka
3+1 OV, PV C. Boudy
3+1 DV, 39 J DUi å ] DKUDG D
3+1 DV, PV E.Beneše 93m2.

760tis Kč
950tis Kč
1.790tis Kč
1.450tis Kč
1.570tis Kč
2.200tis Kč
1.650tis Kč

RD Přemyslovice. Po rek. 1+1.
950tis Kč
RD PV Čechovice, 3+1, 2 x 1+kk, pozemek 824m2.
3.190tis Kč
RD Němčice nad Hanou 3+1.
890tis Kč
RD Hrubčice [
J DUi å SR U H N
2.300tis Kč
RD Vyškov, 3+1.
2.650tis Kč
Zděná chata Seč
Zděná chata po rek. Lutotín
* DU i å 9U DKRY L F H
Pozemek Domamyslice, 1426m2.
Pozemky Mostkovice – výměry
3U RQ i M
HP J DU i å H39 ä H U DQ R Y VN i
Pronájem Q H E 3U R VWR U 39 ' U R ] G R Y LFH

690tis Kč
730tis Kč
FH Q D145tis Kč
1450 Kč/m2
cca 700 m2
1400 Kč/m
P
10tis Kč/m
Pronájem Q H E 3U R VWU R U 39 ' DOLER U N D
6tis Kč/m

Mobil: 775 246 321
Byty pronájem

1+1 39
2+1 39
2+1 39
3+1 39
3+1 39
3+1 39
3+1 39

6tG O6Y R ER G \ ] Dřízen,
) DQ G H U OtN R Y D SR U H N R Q VWU
% ODKR VODY R Y D P po rek.
6tG O6Y R ER G \ ] Dřízen
% ODKR VODY R Y D P SR U H N
Q R Y R VWDY ED N R X SH OQ\
6SLW] Q H U R Y D

5600 Kč/m+en
6900 Kč+en
7000 Kč+en
7.300 Kč/m+en.
8000 Kč+en
6500 Kč/m+en

Byty prodej
1+1 OV, PV KotěU R Y D
1+1 OV, 39 6tG O6Y R ER G \
1+kk OV, PV E.Beneše
1+kk OV, 39 0 3X M
P DQ R Y p
2+1 DV, PV Šárka. cihla.
3+1 OV, PV E.Beneše
3+1 OV, PV E.Beneše
3+1 OV, 39 6tG O6Y R ER G \ SR U H N
3+1 OV, 39 . U DSN R Y D SR U H N R Q VWU X N FL
3+1 OV, 39 6SLW] Q H U R Y D cihla
3+1 DV 39 0 R ] DUW R Y D SR U H N
3+1 OV, 39 0 R U DY VN i ] G ěQ pM
iG U R

690tis Kč
750tis Kč
730tis Kč
630tis Kč
990tis Kč
1.290tis Kč
1.350tis Kč
1.350tis Kč
1.390tis Kč
1.650tis Kč
1.390tis Kč
1.600tis Kč

RD Čechy pod K., po či VW U H N
1.190 tis Kč
RD Vrahovice 6+1, G Y R X J H Q H U DčQ t VH ] DKUi G N R X
2.090tis Kč
5 ' ä HO
Hč, 4+kk, Q R Y R VWDY ED
1.490tis Kč
5 ' ä HO
Hč, 2+1 VY H ONR X ] DKUDG R X
1.050tis Kč
RD Kostelec na Hané
VH ] DKUDG R X DJ DUi å t
2.090tis Kč
Pronájem prodejny PV - 45m2.
6000,- Kč/měs + energie
Pozemek PV – Krasice,
přLSU DY H Q N Y ê VWDY Eě,

P

,6 Q DSR ] H P N X
650tis Kč

www.cmreality.cz

reality
Hledám pronájem bytu 1 + 1, 2 + 1 Prostějov. Spěchá ! 777 851 606
Hledám menší domek se zahrádkou i k rekonstrukci - kdekoliv na
Prostějovsku.
Platím
hotově.
Spěchám. 777 231 606.
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.

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

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!
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.
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.
Prodám RD 4 + 1, ul. Slovenská, PV.
Cena 2.900.000 Kč. Tel.: 777 780 797.
Chcete prodat byt nebo dům? Tel.: 605
592 979.
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.

Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. Děkuji.
775 125 779.

Prodám byt 2 + 1 s šatnou, na V.Špály,
OV, po rekonstrukci, Cena 1.200.000
Kč. RK nevolat! Tel.: 605 839 883.

Hledám udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic, Nové
Dědiny aj. Částečná rekonstrukce
možná. 777 231 606.
Pronajmu nebytové prostory (obchod)
v PV, 90 m2, soc. zař., parkování. Tel.:
724 337 984.
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.
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.

Sídl.E.Beneše-prodám byt v OV:
3+1 7p./7 1.349.000 (výhled)
3+1 3p./7 1.289.000 (standard)
1+KK 2p./7 700.000
Udržované byty,volné ihned,
ceny k jednání.Tel: 775 201 942
Pronajmu byt 3 + 1 v centru PV, 85 m2.
Cena 4.500 Kč + ink. Tel.: 774 660
980.
Prodám pozemek se starou zástavbou
v PV v Dolní ul. o celkové ploše 966
m2. Cena 2.000 Kč/m2. Tel.: 737 786
201 po 17.00 hod.
Pronajmu byt 3 + 1 a 3 + kk v PV,
7.000 + 6.000 Kč. Tel.: 724 337 984.
Koupím byt 1 + 1 v PV v OV, nejlépe
cihlový (není podmínkou). V dobré lokalitě, s balkonem, v dobrém stavu.
Platba v hotovosti. Tel.: 774 559 679.

Prodej chaty s pozemkem 423 m2 na
Běleckém Mlýně, cena 150 tis. Tel.
777 181 816.
Pronajmu menší obchod v centru,
vhodný i na kancelář. Tel.: 602 776
941.
Pronajmu standardní garsonku na
Svatoplukově ul. v PV. Pronajmu byt 1
+ 1 ul. Česká – pro náročné. Tel.: 777
64 06 18.
Prodám RD v Bílovicích na Hané na
ploše 1.500 m2, vzrostlá zahrada, bazén, 9 + 1. Tel.: 777 64 06 18.
Prodám cihlový byt 2 + 1, v os. vlast.,
balkon, udržovaný, ul. J.B.Pecky. Tel.:
728 166 255.
Prodám byt 3+1, 72 m2, blízko centra.
SLEVA! Nová cena 1.140.000,- Kč.
Tel. 606 788 386. Ne RK.
Pronajmu 1 + kk v PV – Vrahovicích,
po renov., lodžie, velmi dobr. stav, ihned k dispozici. Tel.: 602 759 963.
Vyměním městský byt cca 90 m2, v
centru města za menší. Tel. 604 251
276.
Prodám DB 1 + 1 v panel. domě s výtahem, 2.p., sklep, balkon, řešený jako
dvoupokojový vč. kk, po celkové rekonstrukci, v klidné lokalitě ul.
B.Šmerala. Cena dohodou. Tel.: 774
071 690 po 18.00 hod.
Pronájem bytu 1+1 v Prostějově na
Plumlovské ulici, nezařízený volný od
1.10. cena 4.500,- + inkaso, volejte
773 631 631.

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.

různé
Pronajmu chalupu „ U JAVOŘÍČKA“ tel.: 605 355 853.
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.:607 605 373
Individuální dovoz
Nekupujte zde zbytečně drahá auta,
jeďte se mnou do Německa. Vyřídím
Vám veškeré formality a v Česku
kompletní přihlášení. Solidní jednání.
Platí stále. Tel.: 603 383 895.

PRODÁM
– SEKAČKU NA TRÁVU
– TRAKTOR zn. TwinCut – 14HP,
ŠÍŘKA POSEKU 102 cm.
SPOLEHLIVÝ, MÁLO VYUŽÍVANÝ.
CENA DOHODOU.
Tel.: 603 579 819.
Nabízíme brambory na uskladnění,
zelí – i nakrouhané, švestky, jablka,
papriku i jinou zeleninu. Za přijatelné ceny i s dovozem do domu. Tel.:
722 627 038
Králičí farma Vícov prodává chlazené králíky 1 kg/99 Kč. Objednávky
na tel.: 777 936 723, 775 266 484.
Přijímáme objednávky na růže keřové, pnoucí, polianty á 30 Kč. Odběr
říjen. Tel.: 721 292 619, 607 971 192.

Potřebujete půjčit? Tel.: 605 592 979.
ÚVĚROVÉ CENTRUM OLOMOUC – centrum pomoci VŠEM!!!
Nejlepší finanční servis na všechny
druhy půjček, hypoték, kred. karet pro
občany a podnikatele. Nezkoumáme
příjmy ani registry. BONUS – kred.
karta pro každého klienta. Tel.: 605
183 668, ne SMS! Nejsme linka 900...

SLEVY
MODELŮ 2009
SUPERIOR
APACHE
STRATOS

Prodám břízu do krbu, buk, dub,
1.100 Kč/m3. Tel.: 605 471 525.

poděkování

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.

Děkuji touto cestou panu Miloši
Kaštilovi, vedoucímu Městských lázní v Prostějově za zajištění dráhy v bazénu pro nevidomé a slabozraké občany.
Zuzana Znojilová,
pracovnice TyfloCentra Prostějov

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.

oznámení
Sudová, lahvová vína, sekty, burčák, bagety aj. Stálé akce! Vinotéka, Kostelecká
10, PV.
www.vinotekauzbynka.webnode.cz
28. – 31.10.2009 – MÖLLTAL –
Rakousko. 3 dny lyžování na ledovci,
oblast Grosglockner – zájezd CK
Minitrans a svazu lyžařů. Cena 6.100
Kč. Inf: 588 507 048.

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.
Letos půjčky nově! Rychlá hotovost
s nízkým úrokem. Průchodnější hypotéky. Nejsme linka 900. Tel.: 737
404 086.

Prodám RD v Plumlově, po celkové
rekonstrukci, k okamžitému nastěhování. Cena 1.680.000 Kč. Dohoda.
Tel.: 776 16 16 00.
Prodám DB 2 + 1 (56 m2), 2. p., možnost do OV. Sleva!! Tel.: 739 087 414.

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

Pronajmu 1 + kk, 3.000 Kč,
776419634.

Honda CB600 Hornet, r.v.03, 75t

Pronájem zařízeného bytu 1 + 1 po rekonstrukci, Vrahovická ul. Tel: 774
101 818.
Hledáme ke koupi byt 1 + 1, 1 + kk v
okolí A.Slavíčka, sídl. Svobody, atd.
Tel. 774 858 723.

Pronajmu garáž za Lidickou ul. Cena
800 Kč/měs. Tel.: 739 105 328.

Pronajmu byt 2 + 1, Sídl. svob., Tel.:
721 096 679.

Pronajmu dlouhodobě 3 + 1 v PV, u
gymnázia Studentská. Tel.: 721 000
956.

www.pregoreality.cz, Otaslavice RD
1 + 1, s menší zahradou. 230 000 Kč.
Prostějovičky RD 3 + 1, 2 + 1 po rekonstrukci, zahrada, 2 400 000 Kč.
Prostějov, byt v OV 1 + 1, 770 000 Kč.
Tel.: 777 884 742, 776 884 748

Rychlá půjčka pro všechny bez poplatků. Vyřízení za pár hodin. Tel.:
733 321 344.

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.

Suzuki DL1000 V-Strom, r.v.04,
110t

Koupíme DB 2 + 1, 2 + kk po rekonstrukci. Tel. 774 421 818.
Pronajmu garáž na období XI/09 až
III/10 ul. Brněnská. Tel.: 608 362 405.

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.

Rychlé
nebankovní
půjčky.
Nezkoumáme Vaši minulost. Žádné
poplatky. Tel.: 775 562 356.

Pronajmeme zavedenou prodejnu v
centru PV o výměře 215 m2, vlastní
měřiče energií, výlohy, blízko náměstí. Tel.: 777 691 077, 777 5 55 66 8.

Pronajmeme garáže v Držovicích.
Nájem 1.050 Kč /měs. Tel.: 608 811
174.

Prodám garáž na Brněnské ul. Tel.:
777 072 679.

Pronajmu byt 1 + 1, 602 745 131.

koupím

Dlouhodobý pronájem 3+1. Levně.
Tel.: 608 839 131.
Pronajmu zahradní domek, celoročně,
mezi Plumlovem a Ohrozimí, 724711
106.

Sháním pozemek na stavbu RD, nejlépe v dostupných obcích poblíž dálnice
Olomouc – Vyškov. 777 851 606.

Pronájem nebytových prostor – 2
míst. 40 + 20 m2, 4 km od PV, Cena
4.800 Kč + ink. Sklad, kanc., kadeř. +
masáže, internet, 777 11 89 11.

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

Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 777 231 606.

Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoli na sídlišti v Prostějově. Cena max.
10.000 vč. inkasa.
777 231 606.
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Yamaha YZF R1, r.v.02, 100t.

STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ DŮM

POZOR
VELKÉ
SLEVY
KOL
AUTHOR
JIŽ
ZAČALY

U nás úvěry od 30 do 150 tis. až 80
měsíců. Řešíme nevýhodné úvěry,
oddlužení, exekuce, insolvence, zajistíme kompletní právní servis.
Kancelář Prostějov: nám TGM 18
(nad lékárnou), tel.: 606 790 687.
Kancelář Olomouc: Pasterova 10
(naproti Senima), tel.: 606 790 689.

* servis
* doplňky
* součástky * prodej

Úvěr od 50 – 250 tis. Neřešíme registry (u AH). Refinancování nevýhodných úvěrů, řešení exekucí, realizace osobního bankrotu, finanční a
právní servis. Vše vyřídíme za vás.
Kanceláře Prostějov: nám. T.G.M
18, tel.: 606 790 687, Olomouc:
Pasteurova 10, tel.: 606 790 689.

Dokončení
řádkové inzerce
na straně 21.
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práci
nabízí
Centrum zdraví v Prostějově. Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810
644.
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.
Přivýdělek - 604 530 129.
Přijmu do baru brigádnici/-ka na obsluhu na soboty a neděle. Tel.: 728 530
263.
Centrum zdraví uplatní na pozici
konsultant ve výživě, konsultant v
kosmetice a supervizor. Podmínka:
mít rád lidi a obor. Tel. 723 306 068.
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
STUDIO 365 hledá nové tváře pro
modeling. T.: 571 620 763, 10-14 h.
www.studio365.eu
Přijmeme kadeřnice na ŽL. Tel.: 721
755 420.
!!!POZOR!!! Vaše šance do nové
kanceláře. Přijmu 2 lidi, zajímavá a
nenáročná práce. Výplata denně!!!
Volejte: 605 183 668.
Firma PS PLASTY CZ s.r.o., vypisuje výběrové řízení na pozici asistentka, fakturantka. Požadujeme
ekonomické vzdělání, samostatnost, organizační schopnosti, znalost práce na PC, ŘP skupiny B,
znalost AJ výhodou. Nástup možný
ihned. Tel. 582 330 871. Životopisy
zasílejte na porizka@psplasty.cz
Hledám zedníka na drobné práce.
Tel.: 603 204 749.
Hledáme obchodního zástupce pro
Olomoucký kraj. Tej.:774 658 681.
Hledám schopného člověka, který se
nebojí práce a vyšších příjmů. Tel.:
608 025 895.
Prostějovská firma zabývající se
drobnou výstavbou a řemeslnými
pracemi, přijme do pracovního
poměru pracovníky s možným nástupem ihned – zedník, zámečník –
svářeč, tesař, elektrikář. Nástup do
zam. ihned se zk. dobou 3 měsíce.
Platové ohodnocení 70 Kč - 100
Kč/hod. Kontakt na mob.: 608 861
232.
Obch. spol. hledá OZ referenta pro firemní klientelu. Min. SŠ, ř.p. B, plat
od 20 tis. Kč. CV na e-mail: katerina.podhorska@e-mail.cz, info: 608
394 007.
Nové možnosti spolupráce hypoték a
úvěrů (i pro osoby v registru). Tel.:
725 853 631.

práci
nabízí
Zavedený salon na Plumlovské ul.
FREE STYLE, přijme šikovnou kadeřnici, nehtařku a masérku. Výhodný nájem. Info na tel.: 774 834 789.
Přijmu řidiče MKD. Jízdy do EU,
praxe vítána, není podmínkou. Tel.:
777 797 260
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.

služby

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.

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

Prostějovská realitní kancelář příjme
spolupracovníky na HPP i VPP. Email: stastny@a-zreality.cz, tel. 608
888 541

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

Hledáme zaměstnance na místo zahradníka. Náplní práce je údržba zeleně v průmyslových objektech a parcích. Požadujeme ŘP sk. B, vyučení
vhodného zaměření, praxe je výhodou. Bližší informace na tel. 604 222
313 a 582 345 778.

práci
hledá
Studentka VŠ hledá dlouhodobou
brigádu. Nástup možný ihned. Prosím nabídněte. Tel.: 734 457 387; email: anovinka@seznam.cz
Přijmu práci řidiče. ŘK sk. B. Praxe 3
roky na Ford Transit. Tel.: 605 84 86
40.

služby

vzpomínáme

MAPROSTAV – dodavatel
stavebních materiálů
Vám nabízí:
- střešní krytiny všech typů a druhů
vč. doplňků
- střešní okna VELUX, FAKRO –
výrazné slevy
- široký sort. asfalt. pásů přír., s posypem apod.
- tepel. izolace (vata, polystyren)
- zdící bloky KERATHERM, POROTHERM, PREFABET …
- plechy měděné, titanzinkové
Další inf. na tel.:582 314 274, příp.
na mob. 777 017 484
Nebo osobně v areálu Gala a.s.,
Západní 75, PV – Krasice
Pečení domácích dortů, zákusků a
drobného cukroví. Příjem objednávek na tel.: 776 309 440

V srdcích bolest zůstává,
v myšlenkách jsi však stále
s námi…

Dne 19. září 2009 uplynulo
již 10 let,
kdy nás po těžké nemoci
navždy opustila naše
milovaná dcera
Niccolka SVORADOVÁ.
Všem, kdo s námi tichou
vzpomínkou uctí její památku,
děkují rodiče, sestra Natálka
a celá rodina.

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

Dnes 21. září 2009
uplyne 5 let, co nás opustila
naše maminka, babička
a prababička paní
Františka MELICHAROVÁ
z Prostějova.
Za vzpomínku děkují
dcery s rodinami.

www.hubnete.biz se zarukou
Provádím zednické práce, obklady,
dlažby, rekonstrukce koupelen, montáž sádrokartonů. Tel.: 603 498 695.

Provádíme veškeré tesařské, klempířské a pokrývačské práce, montáž
střešních oken, kompletní realizace
střech. Tel.: 608 746 000.

KERAMIKA PLUS
STAVBY KRBŮ

Odvoz fekálií.
Tel.: 774 368 343.

ZÁJEMCI

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC

VOLEJTE

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

NA ČÍSLO

Stěhování bez pomoci zákazníka a
vyklízecí služby. Rychle, levně. Prostějov 604 389 367.

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.

Střechy, pokrývačství – Truhlářství Štugel. Tel.: 777 690 311.
HLÍDÁNÍ DĚTÍ jakéhokoliv věku.
Nabízíme v odpoledních a večerních
hodinách hlídání dětí.
Možnost zavezení a vyzvednutí dětí
ze zájmových kroužků.
Odborná péče- zdravotní sestra
+ pedagog.
TEL: 733 791 316.
DOUČOVÁNÍ DĚTÍ 1.- 4. třída ZŠ
Připravím Vaše dítě na následující
školní den.
Pedagog 22 let praxe.
TEL: 733 791 316.
Hrajeme svatby. Tel.: 776 044 253.
www.hubnete.cz/vip1
Práce všeho druhu. Tel.: 776 044
253.
Tesařství Klimeš nabízí: tesařské,
klempířské a pokrývačské práce.
Výroba pergol. Tel.: 602 75 64 28.
Psí salon – zvýhodněné ceny pro
jorkšíry. Tel.: 606 392 814.
Pečení domácích dortů. Tel.: 608
944 581.

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.
Pokládka zámkové dlažby, stavby
plotů, zídek, face block, zateplování, fasády, delmolice a jiné st.
práce. Kvalitně, za rozumné ceny.
Tel.: 723 522 369.
Stěhování, vyklízení. T. 775 132
134.

INZERCI

NEBO
PIŠTE NA
EMAIL
pvbila@seznam.cz

PROSTĚJOVSKÝ
Ve è e r n í k ,
Olomoucká
10,
Prostìjov
tel.:
582 333 433
email:
vecernik@pv.cz

43-letý rozvedený, s vyřešenou minulostí, hledá maminku do 40 roků k
vážnému seznámení. Tel.: 737 432
697.

Uzávěrka řádkové
inzerce je vždy

www.vecernikpv.cz

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

608 022 023

seznámení

Najdete nás na:

Dne 23. září 2009 vzpomeneme
smutné 11. výročí od úmrtí
pana Karla MRÁZKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka s rodinou.

Karel Sochor

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.

Potřebujete posekat zahradu?
Sečení i křovinořezem, zahradní
práce, osazování, pletí, hnojení, tvar.
živých plotů, zástřih a průklest keřů.
Rychle, kvalitně. Tel.: 737 867 950.

MUDr. Milena PROKEŠOVÁ
zástupce primáře
neurologického odd.
Nemocnice Prostějov.
Denně na ni s bolestí v duši
myslíme a vzpomínáme.
MUDr. Zdeněk Kalčík,
MUDr. Marketa Kalčíková
– rodiče
MUDr. Petr Kalčík
s rodinou – bratr

V srdcích bolest zůstává,
v myšlenkách jsi však
stále s námi…

Úklid domácností, mytí oken, žehlení. Tel.: 775 06 15 10.

O PLOŠNOU

Provádíme strojní čištění podlah
(haly, dílny, garáže, terasy atd.), autointeriérů, koberců a sedacích
souprav. Milan Revay: 582 38 23
25, 604 43 93 02.

Dne 21. září 2008
nás tragicky opustila naše dcera

Pokrývačské a klempířské práce,
izolace plochých střech. Tel.: 777
125 551.

Nebaví Vás žehlení?
Mám pro Vás řešení.
Vyžehlím za Vás.
Prádlo si odvezu a vyžehlené
dovezu.
Tel.: 774 868 522.

Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820 358. Zakázková výroba nábytku (i všechny
stol. práce vč. oprav).
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v pátek
v 10.00 hod.

Dne 22. září 2009 by se dožil
67 roků manžel a tatínek
pan Karel POŘÍZKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Hana
a synové Karel, Petr a Pavel
s rodinami.

PODZIMNÍ ÚKLID 2009
Podzimní úklid bude v Prostějově zahájen ve středu
dne 5. října 2009. Počínaje
tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové vany v termínech
níže uvedeného seznamu.
Stejně jako na jaře se bude
odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z
domácností, který je
rozměrný a není možno ho
umístit do popelnic např.
staré koberce, linolea, starý
nábytek, vyřazené oblečení, textil a obuv) a biologický (odpad
ze zahrad), který se bude odkládat do
speciálních pytlů. Kontejnery – vany
budou na místě vždy v určený den od
15.00 hod do naplnění, nejdéle však
do 17.00 hodin. Naplňování každé
vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové firmy, jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do
těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a
žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat
do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

Plán úklidu v 1. polovině října

7.10. sídl. Hloučela - C.Boudy, sídl.
Hloučela - J.Zrzavého, Kpt. O. Jaroše
8.10. Fanderlíkova - u FTL, S í dl. svobody - u staré benziny, Sídl.
svobody - na okruhu
9.10. Šmeralova - proti teplárně,
Šmeralova - dál k rybníku, B. Němcové
12.10. Waitova - Dr. Horáka, Mozartova, Dobrovského, Tylova
13.10. Dobrovského - parkoviště za
obchodem, Libušinka, Jezdecká Puškinova
14.10. Šárka -Spitznerova, Dolní parkoviště u věžáků č.26, Husovo
nám. - u školy
15.10. Trávnická - střed, Švabinského, Svatoplukova - střed.

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnos5.10. Česká-Máchova, Riegrova, ti .A.S.A.TS Prostějov na tel. 582
Kosířská, Na vyhlídce
302 757, p. Kostlán a Městském
6.10. Bezručovo nám., sídl. Hlouče- úřadě v Prostějově na odboru kola - Ant.Slavíčka, sídl. Hloučela – munálních služeb na tel. 582 329
V.Špály
559 pí. Kovaříková.
-red-

21. září 2009

Fotbalové soutěže prostějovského okresu a Olomouckého kraje: Klenovice nadále tápají, Konice doma překvapivě prohrála s Napajedly

Čechovice si doma poradily s Dubem, Plumlov veze tři body z Kožušan Určice výhru s Kralicemi nepotvrdily
SOBOTA 19.9.
Lipník nad Bečvou - Sokol
Mostkovice 3:0 (1:0)
Rozhodčí: Sigmund, Odstrčil,
Krutovský , Diváků:
Sestava Mostkovic: Lukáš - Vojtíšek Vl., Milar, Šlambor, Hanák Zapletal O., Vojtíšek M., Křištan
(35. Svoboda M.,70. Cígr), Šubrt Kroupa, Dadák,
Trenér:
František Pinos
Zápas Mostkovic s vedoucím
týmem tabulky se vzhledem k jejich postavení očekával s jednoznačným průběhem, což se ale nevyplnilo. Ještě před vedoucím golem Lipníku neproměnili dvě vyložené šance M. Vojtíšek a Šlambor, třetí se rýsovala ze samostatného nájezdu, ale ten byl zastavený velmi pozdním zvednutím
praporku od pomezního rozhodčího. Od domácích hráčů pak
přišel zákonitý trest a do šaten se
tak odcházelo s jednobrankovým
vedením Lipníku. Ve druhém poločase doplatili mostkovičtí na to,
že pod dojmem dobrého výsledku
s favoritem na jeho hřišti, začali
mít strach z případného úspěchu.
Očima trenéra: Myslím si, že s
tím, že jedeme na půdu vedoucího
celku, jsem byl překvapený vyrovnaným průběhem celého utkání. Goly, které jsme obdrželi,
bych připsal na vrub individuálních chyb našich hráčů, kteří tak
darovali soupeři výhru. Od sudího

Hněvotín – Určice 3:0 (0:0)
Sestava Určic: Nejezchleb – Dokoupil, Ullmann, Žáček, Havlena
– Kroutil (60. Černý), Vaněk (88:
Kouřil), Los, Javořík – Cibulka
(73. Žídek), Kryl. Trenér Svatopluk Kovář.

1. TŘÍDA, skupina B
mne trochu namíchl likvidační věřím, že už budeme sbírat i nězákrok na polovině hříště na Da- jaké výhry.
dáka, který zůstal oceněný „jen“
žlutou kartou.
NEDĚLE 20.9.
Sokol Čechovice - Dub na MoBrodek u Přerova - SK Jesenec
ravě 3:0 (3:0)
3:3 (3:1)
Branka Čechovic: 3. Horák, 4. a
Branky Jesence: Čížek 2, Konečný 35. Vinklárek
Rozhodčí: Vedral - Vlk, Řepa Di- Rozhodčí: Boháč - Majer, Marek
váků: 40
Diváků: 200
Sestava Jesence: Hradil - Takáč , Sestava Čechovic: Švéda – KubaTichý P. st., Burian, Horák - Ull- lík, Začal, Dvořák, Bilík –Bílý,
man T. , Čížek D., Konečný, Šteigl, Vinklárek, Gréza – Horák,
Týl(46. Václavek) - Tichý J., Tichý Haluza. Trenér: Jan Pešek.
P. ml Trenér: Jaroslav Ullman
Čechovicím se vydařil vstup do
Hostujícím hráčům utekla začátek utkání, kdy po 4 minutách vedly
zápasu, kdy velice brzy na hřišti 2:0 zásluhou střely pod břevno od
Brodku prohrávali 2:0 po hrubých Horáka a branky Vinklárka. Tento
individuálních chybách. Ve rychlý vstup do utkání pak už
druhém poločase se herní projev ovlivnil zbývající část zápasu a
Jesence o hodně zlepšil a podařilo když v 35. minutě přidal Vinkse mu vyrovnat, dokonce měl i lárek s přispěním hostujícího
příležitosti k tomu, aby si nakonec hráče 3. branku, bylo o osudu
odvezl čtyři body.
zápasu rozhodnuto.
Očima trenéra: Zahráli jsme ka- Očima trenéra: Rozhodl úvod,
tastrofálně začátek zápasu a ne- kdy jsme se dostali do vedení 2:0,
chali jít domácí do vedení. Ve 2. soupeře jsme pak pustili trochu do
poločase už jsme konečně hráli to, hry, ale po zvýšení na 3:0 jsme už
co jsme si řekli a vysledkem bylo byli v klidu. Velmi dobře zahrála
vyrovnání. Pokud bychom tak obrana, v útoku bychom se mohli
hráli i v prvním poločase, museli ještě zlepšit.
bychom si odvézt tři body. Marodka už se nám vyprázdnila, tak Troubky - Sokol Klenovice 4:2

S přáním potvrdit víkendové vítězství nad Kralicemi jeli hráči
Kralic uprostřed týdne k zápasu s
celkem Hněvotína. Své ambice
však nenaplnili a po nevyda-

(3:2)
Branky Klenovic: 31. Všianski
(PK), 43. Cetkovský R.
Rozhodčí: Lepka - Hejtmánek,
Badura, Diváků: 50
Sestava Klenovic: Horák - Rozehnal, Všianski, Cetkovský T., Sigmund - Fildán, Cetkovský R. (46.
Štěpánek), Přikryl, Šubrt , - Labounek (70. Vodák), Vlachynský
(46. Sázel), Trenér: Zdeněk Cetkovský
Očima trenéra: Snažili jsme se

uhrát, co nejlepší výsledek, jenže
po prvních třiceti minutách jsme
prohrávali 3:0. Kluci to nevzdali a
ještě do poločasu se nám podařilo
snížit na rozdíl branky. V druhé
půli to byl otevřený zápas až do
65. minuty, kdy jsme obdrželi
čtvrtou branku.

řeném výkonu si z duelu patnáctého kola krajského přeboru nepřipsali ani bod. Přesto si díky rozhodnutí disciplinárky o dva bodíky polepšili.V předehrávaném
čtrnáctém kole totiž za hostující
Želátovice neoprávněně nastoupil jeden hráč a z původní remízy
1:1 se rázem stala kontumační výhry Určic 3:0.
Nepovedený zápas, na který by
trenér Určic Svatopluk Kovář nejraději zapomněl, mají za sebou je-

ho svěřenci. Přestože se v úvodu
utkání dostali do několika příležitostí, ani jednu neproměnili.
Určického lodivoda mrzela zejména tutovka Cibulky, který postupoval sám na soupeřova brankáře.
„Chtěli jsme potvrdit body z duelu proti Kralicím, ale soupeř projevil větší touhu po vítězství, byl
pohyblivější a důraznější. Paradoxně ve chvíli, kdy jsme je začali přehrávat, jsme dostali branky,“

vracel se k duelu Kovář. Hráči
podle něj zápas nepodcenili, zalekli se ale soupeře. Ztráceli míče
uprostřed hřiště a tropili chyby v
obraně.
„Není to jako doma. Nedokážeme
zopakovat své výkony,“ mrzelo
ho.
O víkendu zajíždí Určičtí do Jeseníku. Na půdě lídra krajského přeboru se pokusí bodovat a vylepšit
tak prozatímní devátou pozici.
-pez-

22 - 23

Svoboda vyhrál a stanovil nový rekord
VELKÉ CENY MĚSTA PROSTĚJOVA
(Dokončení ze str.15)
Ceny třem nejlepším oštěpařům
předával dlouholetý předseda atletického klubu Ladislav Adamík. Viktor Čepák ke svému
výkonu řekl: „Vítr šel ve směru
hodu, rozhodčí byli objektivní až
na můj první pokus, který byl
podle mého názoru nejdelší a oni
mi ho neuznali. Je tady příjemné
prostředí, ještě jedu závodit do
Třince, kde bych chtěl překonat
hranici šedesáti metů. Dnešní
výkon mohl být lepší. Závod probíhal ve velmi rychlém tempu,
ani jsem si nestihl oddechnout.
Příští rok rád přijedu, chtělo by to
ale zajistit větší účast.“
Přesně v šestnáct hodin odstartoval hlavní závod. Na startovní
čáře 110m překážek se setkala

česká překážkářská špička. Čekalo se, co předvede loňský vítěz
Stanislav Sajdok proti českému
rekordmanovi a šestému z letošního mistrovství světa Petru
Svobodovi. Ihned po výstřelu se
šestice borců vrhla na překážky
ve výšce 107cm. Od samého začátku nejlépe vyrazil největší favorit Petr Svoboda a cílovou páskou prolétl v rekordním čase
13,67s. O druhé místo sváděla
boj trojice Sajdok, Krejčí a Mazáč. Poslední jmenovaný nakonec v čase 14,34 vybojoval druhé
místo, na loňského vítěze Stanislava Sajdoka zůstala bronzová
příčka. Vítěz závodu, Petr Svoboda, po svém letos posledním
závodě prozradil Prostějovskému Večerníku: „Po únavě a po

všech závodech je to dobrý
výkon. Přivezl jsem si nachlazení
a virózu z Polska, zvažoval jsem,
jestli nastoupím, ale protože jsem
to panu Čečmanovi slíbil, tak
jsem startoval. Z tohoto pohledu
výkon 13,67s odpovídá.“ V cíli
třetí Stanislav Sajdok dodal:
„Cítil jsem se dobře, sezóna už
pro mě skončila, tři týdny netrénuji. Splnilo to moje očekávání,
je to jedinečný závod v České republice.“
Ředitel závodu, Milan Čečman,
na závěr zhodnotil závody jako
úspěšné, i když stále na stadionu
chybí potřebné zázemí a naznačil
plány: „Příští rok závody určitě
budou a za dva roky na jubilejní
65. ročník bych chtěl pozvat
všechny vítěze Velké ceny.“ -top-

Z podzimního utkání regionálních rivalů Čechovic a Plumlova

Diváků: 100, ČK: Frýbort st.
Sestava Plumlov: Rec –Vyroubal,
Kutný, Chmelař, Bureš – Křupka,
Ševcůj,. Frýbort ml., Kiška P.(60.
Lizna) - Petr Kiška, Frýbort st.
Trenér: Pavel Musil
Očima trenéra: Věděli jsme, že
Kožušany - Plumlov 1:2 (1:1) domácí potřebují bodovat. Po deBranky Plumlova: 2O. Kiška J., seti minutách jsme po dobrých
75. Ševcůj
šancích mohli vést 3 nebo 4 nula,
Rozhodčí: Šmíd - Krobot, Lakomý ale nestalo se tak a zápas byl za na-

šeho vedení 1:0 otevřený. Domácím se podařilo vyrovnat, my
jsme byli během zápasu lepší, ale
nabídly jsme jim šance po našich
chybách, přesto si myslím, že
jsme kontrolovali výsledek. Bereme tři body zvenku, co se počítá,
krása musí někdy ustoupit.
Frýbort dostal druhou žlutou za
kritiku rozhodčího.
-pez-

Kralice v gólové přestřelce udolaly Šternberk OKRESNÍ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE MUŽŮ, DOROSTU A ŽÁKŮ
FC Kralice na Hané – FK Šternberk 4:3 (3:2)
Branky: 7. Lehký, 10. Z. Petržela
(PK), 21. a 60. Růžička – 18. Hlaváček, 42. Jurečka, 76. Kymlička.
ŽK: Valtr, Pazdera, Z. Petržela –
Novák, Hlaváček, Grossmann,
Kymlička. ČK: Kofroň – Jurečka.
Diváků: 150. Rozhodčí: Caletka –
Rypar, Boček.
Sestavy mužstev – FC Kralice na
Hané: Kofroň – Trnavský, Ohlídal,
Dočkal, Neoral-Valtr, Růžička, Pazdera (76. Kratina), Vybíhal – Lehký
(39. Kaštil), Z. Petržela (90.+2. R.
Petržela). Trenér: František Jura.
FK Šternberk: Novák – Havlík, Polášek, Sklenář, Jurečka – Frieb,
Grossmann, Valtr, Mazal (74. Běhal) - Kymlička, Hlaváček. Trenér:
Pavel Kubíček.
KRALICE NA HANÉ - V zápase 7.
kola přeboru olomouckého KFS
(15. a 16. kolo bylo předehráno) se
na hřišti v Kralicích střetl tým místního fotbalového klubu s mužstvem
Šternberka. Vzhledem k postavení
obou soupeřů v tabulce byli favoritem utkání domácí, zvláště po tom
co ve středu nasázeli Leštině 7 gólů.
Jenže v posledním odehraném
zápase dokázal Šternberk doma potrápit lídra soutěže z Jeseníku a díky
nerozhodnému výsledku jej sesadil
z čela tabulky. Proč by tedy nemohl
překvapit i tentokrát? Kralice však v
gólové přestřelce svého soupeře
udolaly.
V úvodu střetnutí příliš pohledný
fotbal k vidění nebyl. Prvními nepřesnými střeleckými pokusy se
prezentovali hosté v podání Frieba a
Hlaváčka, ale míč z jejich kopaček v

obou případech skončil několik
metrů mimo branku. Naproti tomu
první střela domácích ze 7. minuty
skončila v síti. Za půlící čarou si na
pravém křídle naběhl na perfektní
přihrávku Lehký, nikým neatakovaný pronikl na dostřel hostující branky a s přehledem překonal vyběhnuvšího gólmana Nováka - 1:0. Chvíli
na to se do černého trefili domácí již
podruhé. Byl u toho opět střelec
úvodní branky Lehký. Tentokrát se
snažil na levé straně velkého vápna
obhodit brankáře, ten jej však fauloval, za což si z blízka prohlédl kartičku žluté barvy a Kralice kopaly pokutová kop. K jeho úspěšné exekuci
se odhodlal nejlepší střelec domácích Z. Petržela a upravil stav utkání na - 2:0. A kraličtí byli při chuti
i nadále což dokumentovala akce
autora druhého gólu. Jenže jeho
střela z otočky tentokrát skončila
těsně vedle tyče v zámezí. V 18. minutě se ze vstřeleného gólu radovali
hosté. Hlaváček zamířil z trestného
kopu z dobrých 25 metrů do šibenice a brankář na míč nedosáhl – 2:1.
Na kontaktní gól však dokázali domácí odpovědět téměř vzápětí. Tentokrát vyslal Růžička centr z trestného kopu ke vzdálenější tyči, míč
proletěl klubkem hráčů a skončil v
brance - 3:1. Velké vzrušení přinesla
36. minuta. Domácí gólman Kofroň
atakoval v rozporu s pravidly na hranici velkého vápna Hlaváčka, za což
uviděl červenou kartu a navíc se kopal pokutový kop. Kralický lodivod
byl v dané situaci nucen stáhnout ze
hry útočníka Lehkého a poslat na
hřiště náhradního brankáře Kaštila.
Celá tahle transakce trvala velmi
dlouho. Téměř 5 minut se nehrálo.
Pak si konečně míč na značku poku-

Střelci branek, červené karty a tabulky střelců

HLASY TRENÉRŮ:
František Jura (Kralice): „Byl to těžký nervózní zápas, který jsme si
zkomplikovali sami. Za stavu 2:0 jsme udělali zbytečný faul a soupeř
pěkným gólem snížil na 2:1. Mi jsme na to sice dokázali brzy odpovědět další brankou, ale pak chyboval náš brankař. Byl vyloučen a hosté z
penálky snížili na 3:2. O přestávce jsme si řekli, že musíme hrát aktivně,
jinak to s námi dobře nedopadne. Kluci snad s výjimkou několika málo
úvodních minut tyto pokyny plnili, což vedlo až ke vstřelení čtvrtého gólu. Toto vydřené vítězství si nesmírně cením.“
Pavel Kubíček (Šternberk): „My jsme chybami nabídli domácím
rychlé dvoubrankové vedení. Z utkání jsme však nevypadli, brzy jsme
snížili a vrátili se do hry. Měli jsme i další příležitosti na vyrovnání, jenže Kralice se po pěkně rozehrané standardní situaci dostaly opět do
dvougólového vedení. I ve druhém poločase jsme si nadále vytvářeli
šance. Další gól v naší síti nás přibrzdil. Přesto se nám podařilo vstřelit
kontaktní branku, vyrovnat se nám však již nepodařilo. Vyloučení našeho hráče, který se snažil rychle rozehrát míč a kopl soupeře, kterého neviděl, bylo nesmyslné.“
-lktového kopu postavil Jurečka a
upravil stav utkání na - 3:2. V nervózním závěru prvního poločasu ještě zaujala střela domácího Dočkala, který po trestném kopu zamířil k
tyči, ale gólman Novák dokázal
cestě míče do sítě zabránit.
Během přestávky nabádal domácí
trenér své svěřence, aby v druhé půli hráli aktivně i přesto že budou v
poli o jednoho muže oslabeni. Jenže
byli to hosté, kteří po změně stran
udávali tempo hry. Nejprve se na
hranici pokutového území uvolnil
Frieb, ale zakončoval nepřesně.
Chvíli na to se neúspěšně snažil
ohrozit domácího gólmana střelou z
dálky Valtr. Postupem času však začali mít míč na kopačkách častěji
oslabení domácí. Centr Pazdery ještě stačil obránce Havlík odvrátit na
roh. V 53. minutě zakončoval pa-

rádní akci kapitán Růžička. S jeho
střelou si hostující gólman Novák
poradil s vypětím všech sil. Snad
nejpohlednější moment celého utkání se zrodil v 60. minutě. Vybíhal
se na levém křídle neohroženě vrhl
do souboje s dvojicí protihráčů, vybojoval téměř ztracený míč a zacentroval před branku, kam si naběhl Valtr. Jeho střela skončila na tyči,
od které se balon odrazil k volnému
Růžičkovi a ten jej dorazil do sítě 4:2. Ovšem hosté ani za tohoto stavu nesložili zbraně. V 62. minutě
vypálil pod břevno Jurečka, ale gólman byl na místě a s potížemi vytěsnil míč nad branku. Chvíli na to
zkoušel štěstí střelou z dálky Polášek, brankář Kaštil se však zaskočit nenechal. V úvodu závěrečné
čtvrthodiny utkání střídající Běhal
přihrál Kymličkovi, který vstřelil

Nedal mu šanci. Domácí Petržela právě proměnuje pokutový kop nařízený za faul hostujícího brankáře Nováka ve vlastní šestnátce a Kraličtí v tento moment vedli se Šternberkem 2:0.
2x Foto: L. Kaprál

II.třída
6.kolo:Určice B-Němčice 3:3 (2:1),
Kaprál, Kouřil, Rolný - Hruda 2, Vodák, Otaslavice-Protivanov "B" 4:0
(0:0), Dokoupil 2, Rozsypal 2, Konice"B"-Olšany 4:0 (2:0), Hlouš,
Kaprál, Lužný, Mohelník - ČK:
Svozil, Držovice-Zdětín 1:1 (1:0),
Zabloudil - Hlavinka, Přemyslovice
"A"-Hvozd 3:1 (2:1), Janeček, Mucha, Strouhal - Grulich, ČK: Poles,
Dobromilice-Čechovice "B" 0:1
(0:1) - Prášil, Brodek u PV-Bedihošť 5:0 (2:0), Bureš 4, Piňos, ČK:
Coufal - ČK: Bednář.
Kanonýři: 8 - Bureš Tomáš (Brodek
u PV), 7 - Mohelník Jan (Konice"B"), Strouhal David (Přemyslovice "A"), 6 - Rolný Jaroslav (Určice B).

3:1 (0:1), Pospíšil, Soušek, Čuba Liška.
Kanonýři: 4 - Konečný Lukáš (Otinoves), Malý Stanislav (Brodek u
Konice), Moravec Zdeněk (Nezamyslice B), Vojtek Ondřej (Čechy
pod Kosířem), 3 - Holub Aleš (Nezamyslice B), Kotlár Robin (Smržice), Koukal Kristián (Vyšovice),
Kvapil Jiří (Jesenec B), Liška Pavel
(Horní Štěpánov), Nevrla Tomáš
(Vícov), Pospíšil Zbyněk (Pavlovice), Runtág Jan (Čechy pod Kosířem), Soušek Richard (Kralice B),
Tic, 2 - Baďura Lukáš (Vyšovice),
Burget Luboš (Brodek u Konice),
Filgas Josef (Kostelec B), Houb Pavel (Čechy pod Kosířem), Krajíček
Petr (Vyšovice), Kypr Bronislav
(Vyšovice), Martinák Miroslav
(Smržice), Menšík Tomáš (Kostelec B), Máj Martin (Nezamyslice B.

III. třída
6.kolo:Tištín-Smržice 1:1 (0:1), Otinoves-Čechy pod Kosířem 0:1 (0:0)
- Ides, ČK: Hrabal, Kostelec BVícov 2:3 (2:1), Filgas, Štěpánek Nevrla 2, Humpolíček, ČK: Oravec,
Pavlovice-Přemyslovice "B" 2:2 (1:-1), Nezamyslice B-Jesenec B 4:1
(2:1), Holub 3, Moravec - Zajíček,
Brodek u Konice-Vyšovice 1:3
(1:2), Koudelka - Koukal, Krajíček,
Kypr, Kralice B-Horní Štěpánov

IV. třída skupina A
6.kolo:Drahany-Zdětín B 2:1 (1:1),
Soldán, Žák - Hlavinka, KladkyRozstání 0:0 (0:0), Ptení-Otaslavice
"B" 3:1 (1:0), Hrabal 2, Marek Vyroubal, Krumsín-Haná Prostějov
"B" 0:2 (0:0) - Lošťák, Vybíhal.
Kanonýři: 5 - Hrabal Jiří (Ptení), Lošťák Zbyněk (Haná Prostějov "B"),
4 - Křeček David (Kladky), 3 - Fiala Petr (Kladky), Hudec Tomáš
(Rozstání).

MUŽI

Jak se skáče přes kozu. Říkáte si, že gymnastika se přece neprovozuje na trávě? Máte pravdu, protože tento snímek pochází z fotbalového utkání krajského přeboru mezi Kralicemi a Šternberkem, ve kterém byly k vidění i tyto akrobatické cviky.
kontaktní gól a vykřesal pro svůj
tým naději na vyrovnání – 4:3. A
moc nescházelo, aby se to hned dvě
minuty na to podařilo. Kapitán
Kymlička poslal záludným obloučkem míč do šestnáctky, kde se jej
zmocnil Grosssmann, ale naštěstí
pro domácí zakončoval těsně mimo
branku. Snahu o vyrovnání si hráči

Šternberka v závěru utkání zkomplikovali zbytečným vyloučením.
Chtěli urychleně rozehrát standardní situaci, míč jim však ukopl Valtr a
rozbíhající se Jurečka jej fauloval.
Hlavní rozhodčí se poradil s asistentem na čáře, neboť se vše odehrálo v
jeho těsné blízkosti, a vynesl verdikt. Jurečka viděl červenou kartu a

musel opustit hřiště. Marná byla jeho obhajoba, že protihráče neviděl.
Valtr pak byl po ošetření napomínán
kartou žlutou. Ve zbývajících minutách vyhroceného utkání se domácím podařilo jednobrankový náskok uhlídat a tak se po závěrečném
hvizdu mohli radovat ze zisku tří bodů.
-lk-

Komise mládeže Okresního fotbalového svazu Prostějov pořádá:

IV. třída skupina B
6.kolo: Biskupice-Ivaň 2:3 (2:0),
Duplinský, Simon - Buchta, Kroupa, Naniáš, Hrubčice-Tvorovice 2:3
(1:2), Hampl, Hemmr - Buchlák,
Hepnar, Šišma, Doloplazy-Želeč
3:4 (1:2), Fišer, Nakládal, Žvátora Brátel, Frys, Konšel, Sedlák, Vrahovice B-Němčice B 2:0 (1:0), Kyselý, Múdrý.
Kanonýři: 5 - Duplinský Imrich
(Biskupice), Kolečkář Petr (Tvorovice), 4 - Dlouhý Kamil (Hrubčice),
Simon Petr (Biskupice), 3 - Bartošek Antonín (Němčice B), Hemmr
Luděk (Hrubčice), Kroupa Martin
(Ivaň), Múdrý Radek (Vrahovice
B), Naniáš Patrik (Ivaň), Širila Jaroslav (Želeč).
DOROST
Okresní přebor dorostu
6.kolo:-Bedihošť -1:-1 (-1:-1),
Výšovice-Němčice 0:1 (0:0) - Dopita, ČK: Margecín, OtaslaviceOlšany -1:-1 (-1:-1), Držovice-Přemyslovice 5:0 (2:0), Kučera 3, Kameníček, Kořínek, Brodek u Konice-Pivín 1:6 (1:2), Frehar - Filka 3,
Vozihnoj 2, Václavík, ProtivanovMostkovice 1:2 (0:0), Komínek Kašpar, Škobrtal, Brodek u PV-Lipová B 4:4 (2:2), Frélich 3, Štefek Popelář 2, Hartl, Liška

Kanonýři: 12 - Šišma David (Pivín),
11 -Vozihnoj Luboš (Pivín), 10 - Rieger Roman (Otaslavice).
ŽÁCI
Okresní přebor žáků
6.kolo: Určice-Klenovice 1:2 (1:1),
Zapletal - Prášil, Suchánek, Nezamyslice-Pivín 4:2 (3:2), Hangurbadžo, Kratochvíl, Majer, Svozil Bartoník, Hyžďál, Protivanov-Vyšovice 22:0 (9:0), Milar 6, Vozihnoj
6, Svoboda 4, Vaněk 2, Mudroch,
Nejedlý, Rúžička, Sekanina, Vrahovice-Bedihošť 0:9 (0:4) - Khýr 3,
Zettel 3, Tinka 2, Šmíd.
Kanonýři: 9 - Kratochvíl Jakub (Nezamyslice), Milar Ondrej (Protivanov), 8 - Matoušek Arnošt (Nezamyslice), Vozihnoj Alois (Protivanov), 7 - Svoboda Lukáš (Protivanov).
Okresní přebor mladších žáků
6.kolo:FKM Konice B-Smržice
0:20 (0:12) - Nezval 6, Vaca 4, Klement 3, Nevřela 3, Kollmann 2, Tesárek 2, Lipová-Držovice 8:1 (4:0),
Liška 5, Veselý 2, Kolář - Bureš,
Protivanov-Olšany 7:0 (4:0), Milar
2, Rúžička 2, Sekanina 2, Pliska.
Kanonýři: 10 - Milar Ondrej (Protivanov), 8 - Liška Jiří (Lipová), 7 Nezval Robert (Smržice), Vaca Josef (Smržice).
–pez-

Gratulace nejlepším běžcům na 110 metrů překážek od legenedy Jana Mrázka

Zimní soutěž přípravek
v sálovém fotbale
která se uskuteční v měsících listopad 2009 až únor 2010
Předpokládané termíny jednotlivých turnajů: 8. resp. 9.11.2009, prosinec 2009, leden a únor 2010 ( vždy 1 x za
měsíc )
Datum bude upřesněn po závazné přihlášce na oddíle.
Podrobné propozice turnaje budou dodány oddílům po jejich potvrzení účasti.
Případné přihlášení sdělí zástupce oddílu sekretáři OFS p.Peřinovi na tel.číslo: sekretariát - 582 351 522, mobil
- 728 211 789, do 5.10.2008 z důvodu sdělení formy úhrady startovného a případného doplnění počtu účastníků.
Startovné bude činit 1200kč na celé 4 turnaje, musí být zaplaceno do 30.10.2009 To znamená 300kč na jeden
turnaj za družstvo.

Šťastný vítěz Petr Svoboda se po závodě octnul v zájmu
novinářů

Oštěpaři si pochvalovali příjemné prostředí, jen jich
mohlo přijet víc

Pozdější vítěz Viktor Čepák při jednom ze svých pokusů

Stupně vítězů soutěže v hodu oštěpem. Zleva Tomáš
Lechner, Viktor Čepák, Patrik Landmesser

Komise mládeže Okresního fotbalového svazu Prostějov ve spolupráci s Krajským
štábem sálového fotbalu Zlín pořádá

Krajskou ligu starších žáků
v sálovém fotbale,
která se uskuteční v měsících listopad 2009 až únor 2010 ve sportovní hale Otrokovice.
Každé družstvo se zúčastní šesti turnajů a odehraje v každém turnaji tři zápasy
Termíny jednotlivých turnajů: 8.11.2009, 22.11.2009, 13.12.2009, 10.1.2010, 24.1.2010 , 14.2.2010
Podrobné propozice turnaje budou dodány oddílům po jejich potvrzení účasti.
Podmínkou účasti je úhrada startovného , které bude činit 3 500,-Kč.
Z této částky se hradí část nákladů na celou soutěž.Druhou část hradí Zlínský KŠSF.
Startovné je možné zaslat na účet 0797334103/0800.Kopii od zaplacení zaslat hospodářce Zlínského
KŠSF.Bartíková Jarmila , Karla Čapka 1198 Otrokovice 765 02.
Druhá možnost je úhrada startovného na prvním turnaji po dohodě s hospodářkou.
Případné přihlášení sdělí zástupce oddílu předsedovi ZlínskéhoKŠSF na mobil 737207754
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Kostelečtí nestačili na karvinské juniory
Nepomohla ani kanonáda Kosiny
Sestava a branky Kostelce: Kaláb, Varha - Zajíček, Grulich 3,
Jurka 1, Grepl, Chalupecký L.,
Švec, Varhalík 4, Čech 3, Kosina 12, Ševčík 4, Chalupecký I.,
Petr
Diváků: 200, Vyloučení: 3:0
Vývoj skore po pětiminutovkách: 4:3, 6:5, 8:8, 10:10,
11:16, 17:21, 20:25, 22:28,
25:31, 26:35
Utkání začalo lépe pro domácí, kteří se dostali do vedení o tři branky na 6:3. Kosina
měl ještě možnost proměnit
rychlý protiútok, ale brankář
jeho střelu vyrazil. Od tohoto
okamžiku se hostující junioři
začali postupně zvedat a
ukrajovat z náskoku do-

HÁZENÁ
mácích, až se ve 21. minutě
dostali poprvé v utkání do vedení a jak se později ukázalo,
to si už do konce pohlídali.
Trenér Jurík se snažil rozlet
hostujícího týmu pozastavit
oddechovým časem, ale tato
pauza paradoxně daleko více
prospěla hráčům Karviné.
Ti se postupně tříbrankovou
sérií utrhli nejprve na 11:14 a
druhá série branek znamenala
zvýšení jejich náskoku až na
11:17. Domácí hráči byli v tuto chvíli zralí na ručník, ale v
závěru poločasu se jim podařilo přece jen zlepšit obranu,

donutili hosty k několika
ztrátám míče a třemi brankami snížili na přijatelný rozdíl
před odchodem do kabin.
V první čtvrthodině zápasu
držel domácí prapor spojka
Kosina, který se prosazoval
jak střelbou ze střední vzdálenosti, tak i náskoky z brankoviště. Po úvodní čtvrthodině
jakoby došel domácím házenkářům dech a nechali soupeře
odskočit až na hrozivý rozdíl
šesti branek, který nakonec
zlepšenou obranou před přestávkou snížili.
Ve druhém poločase dala
Karviná velmi brzy najevo, že
zvrat v utkání nepřipustí a neustále si udržovala dostatečný
náskok, který se nesnížil na

Sokol Kostelec na Hané - Baník SCM Karviná 27:36 (15:18)

Tabulka 1. ligy házené
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12

Brno
Karviná j.
Ostrava
Kostelec n.H. A
Chodov
Bystřice p.H.
Litovel
Košutka A
Napajedla
Náchod
Jičín
N.Veselí

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

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

méně jak čtyři branky. Domácím hráčům navíc odešla
střelba a to z jakýchkoliv po-

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

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

81 : 70
95 : 71
59 : 54
74 : 81
55 : 52
55 : 46
71 : 77
49 : 51
54 : 56
41 : 52
51 : 56
38 : 59

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

zic, kde naráželi na hostujícího brankáře. Trenér Jurík
se snažil trochu obměnit sestavu, ale ani to oživení do
hry nepřineslo. Nevyšla ani
hra na dva pivoty, a tak se domácí po doveženém bodu z
Náchoda museli smířit s porážkou 27:36 od karvinských
juniorů.
-pez-

Ani dvanáct branek střelecky dobře disponovaného Kosiny nepomohlo
házenkářům Kostelce získat body z utkání s karvinskými juniory.

HLASY TRENÉRŮ:

Po slibném začátku začali přebírat otěže utkání pevně do svých rukou junioři Karviné a bezpečně zvítězili o dvanáct branek (na snímku přihlížejí jednomu ze
zakončení domácí Čech 91, Kosina 99, Jurka 11)

Jaroslav Hudeček (HK Baník SCM Karviná): Měli
jsme z toho utkání trochu bycha, věděli jsme, že domácí
mají velmi zkušený fyzicky
zdatný tým. Proto jsem od počátku apeloval na hráče, aby si
dávali míč rychle z ruky a vyhýbali se fyzickým kontaktům.
Ze začátku se nám nepodařilo
vymazat mozek domácích
Varhalíka, ale počítal jsem s
tím, že jestli udržíme utkání ve
vysokém tempu, nemohou to

Prostějovští házenkáři potvrdili výhru z Bohunic
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Kamený - Nevrlý R. 3,
Závodský 2, Ordelt 5, Raška 2,
Jurík T. 1, Černíček 9, Bydžovský 5, Juráček 1, Kosina 7, Nevrlý M. 2, Chytil

Vývoj skore po pětiminutovkách: 2:3, 6:4, 11:6, 15:9, 15:9,
16:13, 18:15, 21:17, 23:20,
25:22, 28:23, 33:25, 37:29

Sokol II Prostějov - 37:29 (18:15)
Utkání se po vyrovnaném začátku pomalu začalo vyvíjet ve
prospěch domácích hráčů, kteří se v průběhu prvního poločasu dostali až do šestibrankového vedení, které se však
hostům, hlavně díky ztrátě
koncentrace prostějovských,

podařilo do poločasu snížit na
přijatelný rozdíl tří branek.
Zápas ve svůj prospěch rozhodli prostějovští házenkáři
mezi 40. až 50. minutou, kdy
se hostům vzdálili na rozdíl
pěti branek a těm se tento deficit už do konce utkání nepoda-

řilo zvrátit. Po zahajovací prohře proti velmi silnému týmu
Zlína tak Prostějov potvrdil
výhru z minulého kola z Bohunic a připsal si do tabulky
druhé vítězství. Příští týden
zajíždí Prostějov k utkání do
Hustopečí.
Antonín Krist (trenér Sokola
II Prostějov):
Jsem rád, že jsme potvrdili ví-

tězství z Bohunic teď na domácím hřišti. Myslím si, že od
poloviny prvního poločasu
jsme měli utkání pod kontrolou.
Mrzí mě okamžik, kdy jsme
vedli o šest branek, že jsme dovolili soupeři vrátit se do zápasu. Nejlepšími hráči dnes byli
Kosina a Černíček, výborně zahrál i Svata Ordelt (z pěti střel
pět branek).
-pez-

domácí vydržet po celých 60
minut. To se potvrdilo a jejich
hra začala být méně pestrá a
agresivní, k tomu se přidala i
nepřesná střelba.
Alois Jurík (Sokol Kostelec):
Máme problémy se sestavou,
chybí nám někteří hráči, musel
jsem vytáhnout Davida Ševčíka, který měl zvýšenou teplotu. Vůbec se neprosadil na
levé straně Zajíček (střelba
0/5). Nemohli jsme počítat s

tím, že junioři Karviné budou
srovnatelní s Košutkou nebo
Náchodem. Byli na nás dobře
připraveni, Michal Jurka byl
na brankovišti dobře bráněný,
dostal minimum přihrávek do
pivota. Místo, abychom hru
kouskovali a přerušovali, rozhodli jsme se nesmyslně proti
osmkrát týdně trénovaným
mladíkům, kdo to nasazené
tempo déle vydrží. Tento výsledek je pro nás ještě milosrdný.

Tabulka 2. ligy házené
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11

Zlín
V. Meziříčí A
H.Brod
Maloměřice A
Hustopeče
Prostějov
Ivančice
Juliánov A
Bohunice A
Tišnov
SK Kuřim A
Telnice

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

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

54 : 47
70 : 43
68 : 47
79 : 72
58 : 53
87 : 83
56 : 60
54 : 59
70 : 77
47 : 64
47 : 66
83 : 102

4
4
4
4
4
4
2
2
0
0
0
0

Historický bod áčka z Kolína
O víkendu začala korfbalová extraliga
V sobotu 19.9.2009 odehrál
korfbalový A-tým Prostějova
první kolo letošního ročníku
České korfbalové extraligy.
Hostitelem byl tradiční rival
VKC Kolín. Na půdě tohoto
soupeře se prostějovským korfbalistům ještě nikdy nepodařilo
získat extraligové body – nyní
jeli do města nad Labem s cílem
alespoň jednou ze dvou zápasů

zvítězit. To se nakonec nepovedlo, ale i jeden získaný bod za
prohru v nastavení druhého
zápasu může být v konečném
účtování velmi důležitý.
Ještě před víkendovým dvojzápasem v Kolíně se ve středu
na tréninku objevila nečekaná a
výrazná posila – Hennie Baas,
holandský trenér prostějovských korfbalistů z partnerské-

ho klubu z Enschede. O jeho
příjezdu do Prostějova věděl
jen Jan Mynařík, a tak pro
všechny hráče bylo jeho zjevení překvapivé jako sníh v červenci. Společně s Henniem dorazili do Prostějova i jeho žena
Olga a přítel Bram (oba dva pak
byli výraznými fanoušky našeho družstva přímo v Kolíně). A
tak byl tým veden v extraligo-

Trenér partnerského týmu Enschede Hennie Bass v poradě s korfbalisty Prostějov při zápase v Kolíně

KORFBAL

vých zápasech v Kolíně dvěma
trenéry.

ZÁPAS Č. 1
VKC Kolín – SK RG Prostějov
26:21 (14:9)
Sestava a koše: Faltýnková 5,
Šnévajs 5, Uherka 5, Sequensová 2, Snášel 2, Bednář 1,
Koldová 1, Lešanská
Zápas se musel divákům líbit,
byl naprosto otevřený a útočně
vedený, což dokumentuje konečné skóre. Prvních 10 minut
utkání bylo velmi vyrovnaných, kdy se protivníci pravidelně střídali v jednobodovém
vedení. Ovšem následujících
15 minut bylo jasně v režii soupeře, který se přesnými střelami z dálky utrhl až na pětibodové vedení. Posledních 5 minut prvního poločasu se opět
vyrovnalo, ale ztrátu se už prostějovskému týmu dotáhnout
nepodařilo. Do druhého poločasu opět nastoupil lépe Kolín
a jeho náskok vzrostl až na 7
bodů. Díky změně taktiky v
obraně a v útoku hostů se hra
opět vyrovnala a nástup protivníka byl zastavený, ale na
snížení náskoku na méně jak 5
košů již nebyly síly ani čas.

Momentka z utkání prostějovských korfbalistů v Kolíně, odkud si dovezli historicky první bod.

ZÁPAS Č. 2
VKC Kolín – SK RG Prostějov
21:20 GG (13:13, 20:20)
Sestava a koše: Faltýnková 8,
Uherka 4, Bednář 3, Šnévajs 2,
Koldová 1, Lešanská 1, Snášel
1, Sequensová (50. Kadlecová)
I druhý zápas byl divácky atraktivní, padlo opět spousta košů,
vzácností nebyly ani emoce
hráčů a trenérů. Fandění příznivců z obou táborů se stupňovalo a gradovalo až do závěrečného prodloužení. Tentokrát
měl téměř celý zápas navrch
hostující tým.

Změnou oproti prvnímu zápasu
byla důslednější obrana kolínských střelců a jiná taktika hry v
útoku. V prvním poločase se
Prostějov dostal do dvoubodového vedení, ale soupeř stačil
srovnat.
Ovšem ve druhém poločase šli
hosté až do čtyřbodového vedení a průběh utkání naznačoval,
že tentokrát by to mohlo vyjít a
že si tedy z Kolína odvezou první vítězství.
V posledních pěti minutách
zápasu se jim ale přestala dařit
hra v útoku a zbytečnými
ztrátami dali šanci soupeři
snížit náskok na jeden koš. Bohužel Kolínu se nakonec poda-

řilo i srovnat na 20:20, a to minutu před koncem, čímž se utkání dostalo do prodloužení, ve
kterém se štěstí přiklonilo na
stranu soupeře.
Po druhém zápase byli samozřejmě všichni smutní - vítězství byli tentokrát opravdu blízko. Ovšem po rozboru zápasů si
nakonec uvědomili, že i tak to
byl jejich nejlepší extraligový
zápas proti Kolínu na jeho půdě
a že získaný bod je ve skutečnosti prvním bodem, který se
jim podařilo v Kolíně urvat. Až
průběh sezóny ukáže, jak moc
důležitou roli bude tento získaný bod hrát v konečném účtování.
-pez-
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David Rojka: V Protivanově bude zápas se Sigmou svátkem
Ve 3. kole Českého poháru,
hraného letos pod názvem Ondrášovka Cup hraje ligová Sigma
na hřišti divizního Protivanova.
Ten ve 2. kole přešel na penalty
přes třetiligový Uničov. Protivanov trénuje bývalý hráč Sigmy,
Hansy Rostock a HFK Olomouc
Roman Sedláček. V jeho kádru je
několik bývalých hráčů Sigmy i
Holice, z nichž určitě nejznámější je útočník David Rojka
(*1981). Ten kvůli martýriu s koleny dal vale profesionální kopané a už se fotbalem jen baví při
zaměstnání. Proti Sigmě si s Protivanovem moc šancí nedává.
„Sigma ví, že je to pro ni jedna z
cest do Evropy, proto nás nepodcení,“ řekl David Rojka.

tivanově chystáte?
Teď když spolu mluvíme, tak
máme ještě před divizním duelem s Třebíčí, který je pro nás nesmírně důležitý. Takže na Sigmu
začneme myslet asi až v pondělí.
Myslím si však, že Sigma k nám
přijede v plné sestavě, nic nepodcení, protože vědí, že je to pro ně
jedna z cest do pohárů.
Budete hrát na 0:0 a doufat na
štěstí při penaltách?
To si myslím, že určitě ne. Trenér
Sedláček vyznává otevřený fotbal, nikdy na nic nečekáme, hrajeme svoji hru. V duelu se Sigmou se asi určitě projeví rozdíl
třech soutěží, ale třeba se to povede, Třebíč, se kterou hrajeme
dnes, taky vyřadila Slovácko…
A Sigmu vyřadila před pár lety
Jak se na duel se Sigmou v Pro- taky divizní Konice…

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
Plumlov jede. Tak by se dalo nazvat jeho tažení v 1. A třídě v
posledních kolech. Po minulém kole, kdy bral tři body za výhru doma v Borkách, zavítal tentokrát na hřiště předposledních Kožušan a neponechal nic náhodě ani herně, ani výsledkově, když i přes těsnou výhru 2:1 kontroloval průběh
zápasu. A tři body z utkání venku se počítají. BRAVO,
PLUMLOV!

PROPADÁK VÍKENDU
SOKOL KONICE
Fotbalisté Konice se vyhřívali na horních příčkách divizní tabulky a po zaváhání některých tabulkových sousedů měli ve
víkendovém utkání příležitost postoupit i na druhé místo. K tomu se soupeř z Napajedel, tísnící se na spodním konci tabulky
nezdál vážnějším problémem k tomuto kroku. A ejhle. Koničtí
dostali na vlastním hřišti od tohoto soupeře hned tři branky, aniž
by jedinou vstřelili a v tabulce se nahoru neposunou. KONICE, TAK TAKHLE TEDY NE!

Ano, ale to byl jiný tým, jiný
trenér. Fakt si myslím, že si to
Sigma pohlídá. Ale třeba to do
těch penalt ukopeme a pak je to
loterie. Hlavně to však bude
svátek pro kluky, kteří proti ligovému týmu nikdy nehráli, pro
lidi, kteří fotbal v Protivanově
dělají a taky pro místní diváky.
Hrál jste ještě s někým ze současného kádru Sigmy?
Už je tam jen pár kluků. Vlastně
jen Tomáš Janotka, Aleš Škerle,
Michal Hubník. Znám se i s
ostatními. Ještě nějaké telefonování neproběhlo, ale asi na to dojde…
Jak to vypadá s vaším kolenem?
Mám za sebou dvě plastiky
křížových vazů, ještě operaci
menisku, takže fotbal už pro mě
není hlavní prioritou. Mám zaměstnání a fotbalem se bavím.
Zátěž v profesionálním fotbale
už bych asi zdravotně neutáhl
kvůli kolenům. Radek Heloňa

ZÁPASOVÁ NABÍDKA
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
- SKUPINA D
8. kolo 27.09.2009
Vikt. Otrokovice - Boskovice (26.09.
15:30 SO), Třebíč - Uherský Brod
(26.09. 15:30 SO), Vyškov - Protivanov, Žďár n Sáz. - Blansko, Slovácko B - Šardice (27.09. 10:15 NE), Rosice - Velké Meziříčí (26.09. 15:30
SO), Napajedla - Pelhřimov (26.09.
15:30 SO), Rousínov - Konice
(26.09. 15:30 SO)
Krajský přebor Olomouckého
kraje
8. kolo 27.09.2009
Určice - Šternberk, Ústí - Kralice,
Mohelnice - 1.FC Přerov (26.09.
15:30 SO), Želatovice - Dolany, Štíty
- Hněvotín(26.09. 15:30 SO), 1.HFK
Olomouc "B" - Kozlovice (27.09.
10:15 NE Hodolany), Litovel - Bělotín (26.09. 15:30 SO), FK Jeseník Leština
KFSO I.A třída "B"
8. kolo 27.09.2009
Klenovice - Slatinice ((26.09. 15:30
SO Němčice nad Hanou), Mostkovice - Náměšť, Jesenec - Lipník, Plumlov - Brodek u Př. (26.09. 15:30 SO),
Kojetín - Kožušany (26.09. 15:30
SO), Dub nad Mor. - Opatovice
(26.09. 15:30 SO), Troubky - Čechovice

David Rojka v bílém dresu Protivanova v utkání proti Šardicím.

Výběr Prostějovska vítězem turnaje čtyř
hrát v krásném areálu.

vanov. Kiška, Blahoušek – SOKOL Čechovice
Výsledky našich mladých fot- Trenéři: Vincourek, Liška
balistů:
Vedoucí: Snášel
Prostějov – Přerov 2:0 branky:
Pospíšil, Škrabal
Na závěr je třeba uznat, že se nám
Kroměříž – Prostějov 2:4 bran- výsledek povedl a spokojenost je
ky: 2x Petržela, 2x Pospíšil
velká.
Prostějov – Vyškov 2:1 branky: Tento turnaj bude pokračovat ve
Milar, Kiška.
Vyškově, a to 19. 12. 2009. Jedná
Konečné pořadí turnaje:
se o halový turnaj. Je třeba připo1. Prostějov
menout, že se nám povedlo tuto
2. Kroměříž
akci obnovit po mnoha letech, a
3. Přerov
to díky navázání spolu-práci s tě4. Vyškov
mito okresy, což do budoucna
Sestava výběru Prostějovska:
prospěje našemu fotbalu. ZároSnášel, Vychodil, Gottwald, Škra- veň patří poděkování všem odbal - FKM Konice. Štverák, Po- dílům za uvolnění hráčů na tento
spíšil, Sobotka, Petržela, Vincou- turnaj. Poděkování zároveň patří
rek – 1.SK Prostějov. Rolenc, sponzorům a všem lidem, kteří se
Křesala - SOKOL Plumlov. podíleli prací na této akci.
Mudroch, Milar – SOKOL ProtiPředseda KM Jaroslav Liška

Dne 9. 9. 2009 se uskutečnil fotbalový pohár žáků, ve kterém
se utkaly okresní výběry mladých fotbalistů ročník 97 a mladší. Dějištěm Hanáckého poháru, jak tento turnaj mladých
fotbalových nadějí nazvali, bylo město Konice, kde se hrálo
na hřišti s umělou trávou. Turnaje se zúčastnily výběry OFS
Vyškov, OFS Kroměříž, OFS
Přerov, OFS Prostějov.
Tento turnaj byl velice dobře zabezpečen a hrán v nádherném
areálu místního klubu. Je pravda,
že si všichni tento turnaj pochvalovali, což si myslím, že je dobrá
známka pro naši práci. Zároveň je
potřeba poděkovat za organizaci
turnaje panu ing. Jedličkovi, panu
Snášelovi a celému výboru Konice, že kluci měli možnost si za-

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.
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KFSO I.B třída "A"
8. kolo 27.09.2009
Kostelec -Všechovice, Haná Prostějov Újezdec (26.09. 15:30 SO),
Býškovice Tovačov, Nezamyslice
Radslavice (26.09. 15:30 SO), Hustopeče Pivín, Vrahovice - Hor. Moštěnice (26.09. 15:30 SO), Vrchoslavice
- Lutín
II. Třída OFS Prostějovska
8.kolo - 27.09.2009 15:30 (neděle)
Sokol Konice "B" - FK Němčice nad
Hanou, TJ Sokol Určice "B" - Sokol
Otaslavice (26.09. 15:30 SO), FC
Dobromilice - TJ Sokol Zdětín, Sokol
Bedihošť - TJ Sokol Čechovice "B",
TJ Sokol Brodek u Prostějova - FC
Hvozd, Sokol Přemyslovice - Sokol
Olšany, TJ Sokol Držovice - TJ Sokol
Protivanov "B" (26.09. 15:30 SO)
III. Třída OFS Prostějovska
8.kolo - 27.09.2009 15:30 (neděle)
TJ Pavlovice u Kojetína - Sokol Čechy pod Kosířem, TJ Jiskra Brodek u
Konice - Sokol Přemyslovice "B",
FC Kralice na Hané "B" - SK Jesenec
"B", FC Kostelec na Hané "B" - TJ
Smržice (26.09. 15:30 SO), TJ Horní
Štěpánov - FC Výšovice, TJ Haná
Nezamyslice "B" - Sokol Vícov
(27.09. 10:00 NE), TJ Sokol Tištín TJ Otinoves
IV. Třída OFS Prostějovska skupina A
27.09.2009 15:30 (neděle)
dohrávka 1. kola TJ Haná PV B - So-

kol Otaslavice "B"
IV. Třída OFS Prostějovska skupina B
8.kolo - 27.09.2009 15:30 (neděle)
FC Morávia Doloplazy - TJ Sokol
Ivaň, FK Němčice nad Hanou "B" TJ Želeč(26.09. 15:30 SO), TJ Sokol
Vrahovice B - TJ Sokol Tvorovice,
FC Hrubčice - TJ Sokol Brodek u
Prostějova B
DOROST
Krajský přebor - starší dorost
8.kolo - 27.09.2009 (sobota - neděle)
Mohelnice - FK Jeseník 26.09. 10:00
SO Moravičany , Čechovice - Litovel
26.09. 10:00 SO, Nezamyslice 1.HFK Olomouc "B" 27.09. 13:00
NE, Lipník Vikt.Přerov 27.09. 10:00
NE, Kralice - Černovír 26.09. 10:00
SO, Šternberk - FKM Konice 26.09.
10:00 SO
Krajský přebor - mladší dorost
8.kolo - 27.09.2009 (sobota - neděle)
Mohelnice - FK Jeseník 26.09. 12:15
SO Moravičany, Čechovice - Litovel
26.09. 12:15 SO, Nezamyslice 1.HFK Olomouc "B" 27.09. 15:15
NE, Lipník - Vikt.Přerov 26.09. 12:15
NE, Kralice - Černovír 26.09. 12:15
SO, Šternberk FKM Konice 26.09.
12:15 SO
KFSO I.A třída "B"
Okresní přebor dorostu
8.kolo - 27.09.2009 (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, SK Lipová "B" - TJ Sokol
Mostkovice 26.09.2009 11:00 HORNÍ ŠTĚPÁNOV , TJ Jiskra Brodek u
Konice - Sokol Olšany 26.09.2009
13:00, Sokol Otaslavice - Sokol Bedihošť 27.09.2009 10:30 BEDIHOŠŤ,
TJ Sokol Držovice - FK Němčice nad
Hanou 27.09.2009 10:45, TJ Sokol
Protivanov - Sokol Přemyslovice
27.09.2009 11:00, TJ Sokol Brodek u
Prostějova - TJ Sokol Pivín
27.09.2009 12:45
ŽÁCI
Okresní přebor starších žáků
8.kolo - 27.09.2009 (sobota - neděle)
TJ
Sokol
Protivanov
TJ Sokol Klenovice na Hané, TJ Haná Nezamyslice - TJ Oresvo Sokol
Plumlov 26.09.2009 10:00, FKM
Konice "B" - Sokol Otaslavice
26.09.2009 10:00 DZBEL, Sokol
Vrahovice - TJ Sokol Pivín
27.09.2009 09:00, Sokol Bedihošť FC Výšovice 27.09.2009 13:00

* FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY *
MS divize skupina D
7. Hněvotín
9 4 2 3 13:20 14
7.kolo: Konice-Napajedla 0:3, Pelhřimov- 8. Ústí u Hranic 9 4 1 4 17:16 13
Rosice 2:4, Velké Meziříčí-1. FC Slovácko 9. Leština
8 3 2 3 12:12 11
1:0, Protivanov-Třebíč 0:2, Rousínov-Otro- 10. Štíty
9 2 4 3 15:15 10
kovice 1:1, Šardice-Žďár n/S 1:0, Blansko- 11. Dolany
9 3 1 5 20:22 10
Vyškov 3:2, Uherský Brod-Boskovice 2:1
12. Určice
9 3 1 5 14:16 10
13. Kralice
8 3 1 4 12:14 10
1. Šardice
8 7 1 0 22:3 22 14. Šternberk
9 1 1 7 13:24 4
2. Třebíč
8 5 1 2 16:11 16 15. Želatovice
9 0 4 5 13:26 4
3. 1. FC Slovácko 8 5 0 3 18:7 15 16. Bělotín
9 1 0 8 5:25 3
4. Žďár n/S
8 5 0 3 14:8 15
5. Konice
8 4 2 2 15:8 14 1. A třída skupina B
6. Otrokovice
8 4 1 3 14:10 13 7.kolo: Troubky-Klenovice 4:2, Čechovice7. Pelhřimov
8 3 2 3 14:12 11 Dub n/M 3:0, Opatovice-Kojetín 3:3, Kožu8. Blansko
8 3 2 3 14:14 11 šany-Plumlov 1:2, Brodek u Přerova-Jese9. Rosice
8 3 2 3 12:14 11 nec 3:3, Lipník n/B-Mostkovice 3:0, Nám10. Velké Meziříčí 8 3 1 4 7:14 10 ěšť n/H-Slatinice 1:0
11. Boskovice
8 2 3 3 12:17 9
12. Protivanov
8 3 0 5 9:16 9 1. Lipník n/B
7 5 1 1 23:5 16
13. Napajedla
8 3 0 5 8:16 9 2. Náměšť n/H 7 5 0 2 19:11 15
14. Uherský Brod 8 1 3 4 6:13 6 3. Dub n/M
7 4 1 2 19:12 13
15. Rousínov
8 1 3 4 9:18 6 4. Kojetín
7 3 3 1 19:10 12
16. Vyškov
8 1 1 6 7:16 4 5. Plumlov
7 3 3 1 21:16 12
6. Troubky
7 3 2 2 16:15 11
KFP Olomouckého kraje
7. Slatinice
7 3 2 2 9:12 11
15.kolo: Hněvotín-Určice 3:0, Dolany-Koz- 8. Čechovice
7 3 1 3 7:5 10
lovice 3:4, Přerov-Bělotín 3:0, Šternberk-Je- 9. Brodek u Př. 7 2 3 2 17:17 9
seník 1:1, Ústí u Hranic-Litovel 0:2, Mohel- 10. Opatovice
7 2 2 3 9:16 8
nice-HFK Olomouc B 2:0, Želatovice-Štíty 11. Jesenec
7 1 4 2 12:14 7
3:3
12. Mostkovice 7 1 2 4 4:10 5
7.kolo: Jeseník-Určice 3:1, Leština-Litovel 13. Kožušany
7 1 1 5 7:19 4
2:0, Bělotín-HFK Olomouc B 0:2, Kozlovi- 14. Klenovice
7 0 1 6 7:27 1
ce-Štíty 5:2, Hněvotín-Želatovice 2:0, Dolany-Mohelnice 1:5, Přerov-Ústí u Hranic 1:2, 1. B třída skupina A
Kralice-Šternberk 4:3
7.kolo: Vrchoslavice-Kostelec n/H 1:2, Lutín-Vrahovice 3:2, Hor. Moštěnice-Hustope1. Jeseník
9 7 2 0 20:10 23 če 6:0, Pivín-Nezamyslice 1:0, Radslavice2. Přerov
9 7 0 2 27:12 21 Býškovice 1:2, Tovačov-Haná PV 1:0, Újez3. Mohelnice
9 6 1 2 20:9 19 dec-Všechovice 1:2
4. Kozlovice
9 5 2 2 26:12 17
5. Litovel
9 5 2 2 16:12 17 1. Hor. Moštěnice 7 6 0 1 24:8 18
6. HFK B
9 5 0 4 12:10 15 2. Býškovice
7 6 0 1 17:8 18

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

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

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

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

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

2
2
2
3
3
3
4
3
5
4
6
6

15:9
16:11
17:8
10:11
9:10
12:15
8:14
9:10
9:18
5:11
5:13
5:15

15
15
13
10
10
10
9
8
6
5
3
3

1. B třída skupina B
7.kolo: Bouzov-Černovír 2:0, HlubočkySlavonín 1:0, Mohelnice-Moravský Beroun
3:2, Velký Týnec-Lipová 2:1, Paseka-Drahlov 1:3, Chválkovice-Bohuňovice 1:8, Červenka-Příkazy 2:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bouzov
Bohuňovice
Hlubočky
Černovír
M. Beroun
Velký Týnec
Mohelnice
Paseka
Příkazy
Slavonín
Drahlov
Lipová
Červenka
Chválkovice

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

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

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

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

19:6
24:7
14:9
18:7
12:9
12:9
20:19
10:12
12:16
11:13
12:18
14:15
7:18
5:32

19
18
15
12
12
10
9
9
8
7
7
6
5
2

2. třída OFS Prostějov
7.kolo: Sokol Bedihošť-Určice B 0:2 (Petr
Kouřil, Rolný), Čechovice B-Brodek u PV
1:2 (Hruda - Hodulák, Kaplánek), FC
Hvozd-FC Dobromilice 4:1 (J.Vánský 2,
Mráček, Grulich -Matoušek), Sokol ZdětínPřemyslovice 2:1 (navrátil, Kučera st. - Ko-

nečný), Sokol Olšany-Držovice 1:1 (Hanzl Štastný), Protivanov B-Konice B 1:2 (Pospíšil - Navrázil, Křeček), Němčice n/HOtaslavice 5:2 (Kleisl 3, Bartošek, Dobiáš Vlachynský 2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Konice B
7
Brodek u PV 7
FC Hvozd
7
Čechovice B 7
Určice B
7
Sokol Olšany 7
Protivanov B 7
Přemyslovice 7
Držovice
7
Sokol Zdětín 7
Otaslavice
7
Němčice n/H 7
Sokol Bedihošť 7
FC Dobromilice7

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

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

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

20:5
20:12
16:11
13:11
14:10
11:13
14:13
16:13
11:11
10:13
12:16
14:20
8:17
9:23

16
14
13
13
12
10
9
8
8
8
7
7
7
4

3. třída OFS Prostějov
7.kolo: H. Štěpánov-Tištín 2:0, VýšoviceKralice B 1:0, Jesenec B-Brodek u K. 3:0,
Přemyslovice B-Nezamyslice B 1:3, VícovPavlovice 2:1, Čechy p/K-Kostelec n.H. B
5:4, Smržice-Otinoves 5:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Výšovice
7
Nezamyslice B 7
Čechy p/K
7
Vícov
7
Otinoves
7
Jesenec B
7
Kralice B
6
Kostelec n.H. B 7
Smržice
7
Brodek u K. 6
Pavlovice
7
Tištín
7
Přemyslovice B 7
H. Štěpánov 7

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

1
1
0
1
0
2
0
0
5
2
2
2
2
0

1
1
2
2
3
2
3
4
1
2
4
4
4
6

18:7
17:9
19:16
13:8
12:9
14:12
10:7
14:18
11:9
9:12
10:15
7:12
6:16
8:18

16
16
15
13
12
11
9
9
8
8
5
5
5
3

4. třída OFS, sk. A
9. Přerov
7.kolo: Haná PV B-Drahany 10:0, Otaslavi- 10. Jeseník
ce B-Krumsín 1:5, Rozstání-Ptení 1:1, Zdě- 11. Čechovice
12. Kralice
tín B-Kladky 0:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

7
7
6
6
6
6
7
7

5
3
4
3
2
2
1
0

2
4
0
2
2
0
1
1

0
0
2
1
2
4
5
6

18:1
10:4
24:10
13:4
11:13
7:15
6:26
4:20

17
13
12
11
8
6
4
1

5
5
5
5

1
1
1
0

2
1
0
0

2
3
4
5

5:7
5:15
4:11
3:15

5
4
3
0

DOROST mladší Krajský přebor
7.kolo: Šternerk-Moravičany 1:0, KoniceKralice 0:1, Černovír-Lipník 1:1, PřerovNezamyslice 6:0, HFK Olomouc-Čechovice 8:0, Litovel-Jeseník 4:0

1. Šternerk
5 5 0 0 16:5 15
2. Přerov
5 4 0 1 19:5 12
3. Černovír
5 3 2 0 16:4 11
4. Litovel
5 3 1 1 12:10 10
4. třída OFS, sk. B
5. Lipník
5 2 1 2 10:6
7
7.kolo: Želeč-Vrahovice B 0:1, Tvorovice6. Moravičany 5 2 1 2 7:5
7
Doloplazy 0:0, Ivaň-Hrubčice 1:4, Brodek u
7. Jeseník
5 2 1 2 10:13 7
PV B-Biskupice 7:2
8. Kralice
5 2 0 3 11:10 6
9. HFK Olomouc 5 1 2 2 12:7
5
1. Vrahovice B 6 4 1 1 11:4 13 10. Konice
5 1 0 4 4:11 3
2. Hrubčice
6 4 0 2 19:6 12 11. Čechovice
5 1 0 4 3:17 3
3. Tvorovice
6 3 1 2 13:12 10 12. Nezamyslice 5 0 0 5 0:27 0
4. Doloplazy
6 3 1 2 12:13 10
5. Želeč
7 3 0 4 10:18 9 DOROST 1.A třída skupina B
6. Brodek u PV B 6 2 2 2 20:14 8 7.kolo: Kostelec n/H-Želatovice 3:1, Hlubo7. Biskupice
7 2 1 4 15:20 7 čky-Vrahovice 4:0, Opatovice-Tovačov 0:4,
8. Ivaň
6 2 1 3 10:15 7 Kozlovice-Nemilany 8:0, Radslavice-Urči9. Němčice n/H B 6 1 1 4 9:17 4 ce 4:1, Chválkovice-Bohuňovice 0:8, Náměšť n/H-Troubky 5:0
DOROST starší Krajský přebor
1. Bohuňovice 7 6 1 0 29:4 19
7.kolo: Šternberk-Moravičany 3:1, Konice- 2. Náměšť n/H 7 6 0 1 38:13 18
Kralice 4:1, Černovír-Lipník nad Bečvou 3. Tovačov
7 6 0 1 22:7 18
6:1, Přerov-Nezamyslice 1:1, HFK Olo- 4. Kostelec n/H 7 5 0 2 16:12 15
5. Hlubočky
7 4 2 1 22:10 14
mouc-Čechovice 2:1, Litovel-Jeseník 4:0
6. Chválkovice 7 4 0 3 12:16 12
7 3 1 3 13:18 10
1. Nezamyslice 5 4 1 0 9:3 13 7. Radslavice
7 2 2 3 21:16 8
2. HFK Olomouc 5 3 2 0 12:5 11 8. Určice
7 2 1 4 12:23 7
3. Moravičany 5 3 1 1 14:6 10 9. Nemilany
7 2 0 5 15:20 6
4. Litovel
5 3 1 1 13:7 10 10. Kozlovice
7 1 1 5 15:28 4
5. Šternberk
5 3 0 2 15:5
9 11. Opatovice
7 1 1 5 8:25 4
6. Černovír
5 3 0 2 17:9
9 12. Vrahovice
7 1 0 6 10:25 3
7. Konice
5 2 0 3 9:8 6 13. Troubky
7 0 3 4 6:22 3
8. Lipník
5 2 0 3 6:21 6 14. Želatovice

21. září 2009
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Pohár Akvasalon 2009 O víkendu se závodilo na 9. ročníku
získal Sokol I Prostějov ŠTĚTOVICKÉHO CYKLOKROSU

Dobře obsazený turnaj žáků
ve volném stylu se uskutečnil
v Hradci Králové. Současně
otevřený přebor republiky se
prostějovským zápasníkům
vydařil.
V soutěžích jednotlivců si 1.
místa v turnaji ve svých váhových kategoriích vybojovali
Adam Kadlíček, Václav Kořínek a Alois Hájek, stříbrnou
pozici obsadili postupně Mikuláš Polakovič, Ivo Spáčil, Stanislav Matela a Jakub Pospíšil,
na bronzový stupínek se postavil Jakub Juračka.
Nejlepší utkání předvedl Jakub
Pospíšil, který v prvním kole

narazil na norského borce z
týmu Kolbothu a pouze bodík
jej odsunul na celkové 9. místo
v celkovém hodnocení jednotlivců poháru Akvasalonu. V
kategorii kadetů zdolal Roman
Zajíček borce z Polska a zápasníka z Košic a obsadil konečné
druhé místo za slovenským reprezentantem z Prievidze.
Wicha ve váze do 120 kilogramů podlehl svému soupeři z
Dunajplavby Bratislava a obsadil také druhé místo.
Umístění družstev ČOS:
1. Sokol I Prostějov
2. Sokol Hnidousy Kladno
3. Hradec Králové

Umístění družstev na XIX.
ročníku Akvasalon 2009:
1. Rokita (Polsko), 2. Bratislava (Slovensko), 3. Sokol I
Prostějov, 4. místo Košice
(Slovensko), 5. Wroclaw (Polsko), 6. Prievidza (Slovensko),
7. Džerzan (Polsko), 8. Kolbotn (Norsko), 9. Kladno, 10.
Kudowa (Polsko), 11. Sokol
Borohrádek, 12. Helas Brno,
13. Bohemians Praha, 14. Hradec Králové
Děkujeme všem rodičům a
sponzorům (Stavomat Prostějov a další), kteří nás podporují v činnosti.
Jindřich Hejčík

Závody v cyklokrosu se ve
Štětovicích konají každoročně
na podzim od roku 2001. Tradici založili místní občané a v
současné době se organizují
pod záštitou obce Vrbátky a
za vydatné pomoci štětovických hasičů.
Místní park je pro tyto závody
speciálně upraven, takže
závodní trať byla pro malé
závodníky velmi atraktivní.
Závody jsou určeny pro děti z
okolních obcí, letos se jich
zúčastnilo 57 a každým rokem

počet účastníků vzrůstá. Závodilo se v několika kategoriích,
rozdělených podle věku dětí.
Nejmenší děti od 2 do 5 let jezdily na odrážedlech a tříkolkách po asfaltovém hřišti,
ostatní od 6 do 15 let v terénu
na kolech.
V letošním roce se program rozšířil o závody na in-line bruslích, kterého se zúčastnilo 11
dětí. Dále byly připraveny doprovodné akce z centra dětí a
mládeže Prostějov a ukázky
free stylu na kolech.

Proběhne Memoriál
Gustava Frištenského
Dne 3. 10. 2009 proběhne v sokolovně na Skálově náměstí v
Prostějově zápasnické klání
Memoriál Gustava Frištenského, během něj se současně
uskuteční přebor družstev kadetů a seniorů při otevřeném
turnaji zápasníků. Po dvaceti
letech startuje Prostějov opět
v soutěži seniorů. Zatím drží
3. místo před Plzní, za družstvy Havlíčkova Brodu a
Chomutovem, kde kotví reprezentace České republiky.
Soutěž proběhne turnajovým
způsobem, boduje prvních deset
závodníků. Zda se udrží před
zápasníky Plzně a Prahy, rozhodnou prostějovští borci s
právem startu ve složení: Karger, Hejčík, Hloušek, Pokrivka,
Buriánek, Pokrivka L., Chytil,
Vybíralík, Máca, Bukva s Wichou. Dalších deset, kteří budou
moci pomoct, určí rozlosování
před startem.
Za družstvo kadetů nastoupí:
Pospíšil, Matela, Juračka, Zajíček a další z ročníků 1992 až
1994. Samozřejmě, že šanci dostanou i mladí talenti z řad pří-

Takový hezký diplom obdrželi ti nejrychlejší jezdci štětovického cyklokrosu, jehož 9. ročník se konal o uplynulém víkendu.

Do Štětovic přijela děti ve sportování podpořit i politička Jitka Chalánková.

Děti přijela podpořit i Jitka Cha- vydařilo, takže pro děti i jejich
lánková z TOP 09, všem dětem rodiče to bylo příjemně a akpředala diplomy a těm nejle- tivně prožité sobotní odpoledne.
pším medaile. Počasí se velmi
-pez-

Závod Brno-Praděd-Brno i s Usnulem a Zimovčákem
Na dobové fotografii československý zápasník Gustav Frištenský s
bulharským zápasníkem Ferestanovem
pravky, kteří se připravují v kategorii 1996 a mladší.
Čtyřletí předvedou ukázky z tréninku. Jejich soutěž se uskute-

čnila 10. 9. 2009 při Memoriálu
A. Krupičky, kde si též vyzkoušeli své umění na mezinárodní
úrovni. Za výbor trenér Hejčík

V sobotu a v neděli se jel sedmnáctý ročník závodu Brno-Praděd-Brno. Nešlo v něm o výsledky a sběr prémií, především
se jednalo o krásnou tečku za
končící cyklistickou sezónou.
Na start se postavilo celkem 73
odvážlivců, mezi nimiž se našly
také čtyři ženy. Většina pelotonu si dala chvíli přestávku v
Plumlově, kde již potřetí byla
připravena občerstvovací stanice. Jiří Kaláb, hlavní organizátor závodu a vítěz čtvrtého ročníku, prozradil Prostějovskému Večerníku: „S kamarádem
Pavlem Milanem jezdíme na Jizerskou padesátku a napadlo
nás, že bychom mohli zdolat
nejvyšší vrchol Moravy. V prvním ročníku jsme jeli jen dva,
během let se o akci dověděli kamarádi a skupina se rozrostla do
takových rozměrů. Dnes jede
celá moje rodina kromě manželky. Chtěl bych poděkovat za
zorganizování občerstvovací
stanice za všechny cyklisty.“
Start byl po sedmé hodině ranní
v sobotu v Brně, zhruba po
dvou hodinách jízdy se cyklisté
dostali do Plumlova. Protože se
této tradiční akce účastní také
zástupci cyklistického klubu
Plumlov, byla již potřetí jízda
zpestřena občerstvovací stanicí
na plumlovském náměstí. Manželky cyklistů nachystaly pro
zmrzlé cyklisty čaj, iontové
nápoje, ale také burčák. K zakousnutí byly připraveny pro
cyklisty klasické műsli tyčinky,
banány, ale i domácí koláčky.

Zakladatel závodu Jiří Kaláb s mistrem jízdy na vysokém kole Josefem Zimovčákem
Plumlovská občerstvovací stanice se stává příjemným bodem
na dlouhé náročné cestě za vysněným vrcholem Pradědu. Po
jeho zdolání čeká na účastníky
přenocování na Ovčárně a druhý den cesta zpět.
V minulosti se závodu účastnila
také Lada Kozlíková, která je

momentálně na soustředění s litevským týmem. Letos poprvé
se však na start postavil její
trenér Břetislav Usnul. „Pan
Kaláb přišel s nabídkou, abych
jel už minulý rok. To ale pršelo,
tak jedu až dnes. Za každý kilometr mám slíbených 100 Kč.
Protože je ekonomická krize,

tak do toho musím jít, abych
mohl příští rok opět uspořádat
etapový závod Haná Cup,“ dodal ke svému startu rozesmátý
Usnul.
Naopak malé jubileum mohl v
sobotu slavit Josef Zimovčák.
Ostřílený cyklista, který má za
sebou nejslavnější etapový
závod Tour de France a také Giro d´Italia jel totiž na Praděd popáté. A opět na svém historickém kole. Josef Zimovčák je
bezesporu atrakcí všude, kam
na svém vysokém kole přijede.
Bylo tomu tak i v sobotu v
Plumlově. Na občerstvovací
stanici se podělil o své pocity:
„O závodu mi řekl pan Kaláb,
který se mnou jel Giro. Jede
spousta sportovců, umělců, lékařů. Vždy se na toto setkání a
ukončení sezóny těším. S kamarády se potom bavíme o dalším roce našeho sportovního
života.“ Na příští rok plánuje
Zimovčák etapovou jízdu, při
níž navštíví všechny dětské onkologické ústavy v Čechách a
na Slovensku. V roce 2012 by
se chtěl účastnit mistrovství
světa historických kol, které se
uskuteční ve Veselí nad Moravou.
-topJosef Zimovčák. Ostřílený cyklista,
který má za sebou Tour de France a
také Giro d´Italia jel na Praděd popáté. A opět na svém historickém
kole.
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Kolaps Jestřábů dokonaný 11 vteřin před sirénou
HK Jestřábi Prostějov - HC
Slezan Opava 3:4 (2:2, 1:1,
0:1)
Branky a nahrávky: 13. Hlouch
(Novák, Holuša), 16. Holuša
(Novák, Kučírek), 39. Piluša
(Šafařík) - 6. Plachký, 17. Měkýš
(Schreier), 32. Kocián (Polok),
60. Polok (Kocián). Vyloučení:
7:10. Využití: 1:2. V oslabení:
0:0. Průběh utkání: 0:1, 2:1,
2:3, 3:3, 3:4.
Prostějov: Vrba - Šafařík, Plzák,
Doseděl, Falter, Kučírek, Buček,
Jedlička, Bauer - Hlouch, Holuša, Novák, Duba, Stejskal, Novosad, Kavulič, Rak, Berčák, Piluša, Křesťan
Opava: Iláš - Měkýš, Plachký,
Tichý, Hartmann, Kukol, Schreier, Kříž, Měch, Glabazňa, Polok,
Tůma, Kocián, Weiss, Wolf, Černý, Chalupa, Tošenovjan, Kovalovský

Na začátku utkání jakoby na
domácích hráčích ležela deka
z dvou předcházejících zápasů
a i proto měli opavští mírnou
herní převahu. První největší
hrozbou pro Vrbu byla souhra
Poloka se zakončujícím Kociánem, ale ten zblízka neuspěl.
V šesté minutě dostali hosté
výhodu přesilové hry 4 na 3 a
tu zužitkoval v čase 5:59 Glabazna a domácí tak na svém ledě znovu prohrávali. Od poloviny třetiny se Jestřábi začali
probouzet - jak hráči na ledě,
tak i fanoušci v hledišti. V přečíslení dva na jednoho si najížděl na hostujícího Iláše po
uvolnění od Duby Novosad,
ale blafákem si na hostujícího
golmana nepřišel. Nedlouho
poté se ve stejné situaci ocitl
Kavulič, ale také neuspěl. V
sílícím tlaku čase 12:46 se o vyrovnávací branku postaral kapitán Roman Hlouch, který
dorážel do odkryté branky
střelu Nováka. Od vyrovnávací branky se zvyšoval tlak domácích a hosté se dopouštěli
nedovolených zákroků.
Zápas ve prospěch domácích
otočil na 2:1 gólem Michal Holuša při dvojnásobné přesilovce,
kdy na trestné lavici seděli Glabazna s Černým. Hra byla aktivní s množstvím krásných hokejových momentů, nechyběla ani

menší šarvátka po dorážkách
Nováka. Rozhodčí nadsadil
přísný metr a tomu odpovídal i
počet vyloučených na obou stranách. Domácí se bohužel ze svého prvního vedení v sezoně neradovali příliš dlouho, protože
přesně minutu po vedoucí brance byl vyloučen velice přísně domácí Doseděl a hostující Měkýš
v sedmnácté minutě vyrovnal,
když využil přesilovou hru po 3
vteřinách dělovkou od modré,
navíc měl Vrba zakrytý výhled.
Závěr třetiny se dohrával v režii
hostí, kteří měli výhodu muže v
poli, avšak ke změně skóre již
nedošlo.
Ve druhé dvacetiminutovce byla
viditelná snaha na domácí straně
vrátit pro sebe vedení v utkání.
Hned po vhazování po levici
Iláše se do rány opřel Stejskal a
hostující gólman měl plné ruce
práce se zneškodněním jeho
střely. Stejně tak se musel ohánět
i při pokusu Novosada, ale přesun byl načasován dobře. Ve 25.
minutě se srazil s jedním z domácích hráčů hostující Měch a
zranění bylo asi vážnějšího charakteru, neboť do hry už nezasáhl. Chvíli po této události nastřelili opavští tyč domácí branky,
podobný kousek se podařil i Pilušovi na straně druhé.
Novosad neproměnil jednu z dalších příležitostí domácích, které

V celém zápase se nenašlo příliš mnoho okamžiků, kdy by se hrálo v obranném pásmu Jestřábů. Opava
však využila z minima maximum, uštědřila domácím lekci z produktivity a odvezla si tři body.
neustále narůstaly a tak přišel
zákonitě trest. Chytře hrající
Opavané se ujali opět vedení na
konci 32. minuty. Souboj o puk
před naší obrannou modrou vyhrál hostující Polok a rázem z toho vzniklo přečíslení 2 na 1,
přihrál pohotově k druhé tyči
připravenému Kociánovi, který
už puk jen zametl do prázdné
brány. Závěr třetiny ale patři Jestřábům a vyvrcholením jejich
snažení byl vyrovnávací gól z
hole Michala Holuši, jenž propasíroval mezi betony vyražený
puk po střele Šafaříka. To nemuselo být ve druhé třetině z hlediska golového vyjádření vše, protože tlak domácích v posledních
dvou minutách druhé třetiny byl
obrovský, ale ani šance Hloucha
nebo Duby se neujaly a neštěstí
domácích v zakončení korunoval střelou do tyče deset sekund
před druhou sirénou Michal
Rak.
Poslední třetina začala jako ta
druhá skončila. Jestřábi tlačili na
hostující branku, ale bez golového úspěchu. Dvojice Kavulič s
Holušou ohrozili nadvakrát
Iláše, ale ten držel vyrovnaný
stav. I Opava zahrozila, v přečíslení dva na jednoho zakončoval
Kovalovský, ale Vrba nechal vy-

niknout svoji hbitou lapačku. Na
řadu přišlo poté několik hrubých
zákroků opavských na domácí
hráče, po kterých zůstali ležet na
ledě Novák, Holuša a Novosad,
všechny ale k podivu přihlížejících zůstaly bez jediného potrestání. Michala Nováka se už
na ledě do konce utkání neobjevil. V 54. minutě měl obrovskou
šanci Roman Hlouch. Po přihrávce od Holuši dostal puk do
ideální pozice mezi kruhy, ale
zakončení mu nevyšlo úplně
ideálně a tak nechal vyniknout
hostujícího Iláše.
V poslední minutě zápasu byl
domácí zmar dokonaný. Hosté

se dostali do ojedinělého brejku
na jehož konci se puk ocitl k nepotěšení domácích diváků za
zády brankáře Vrby. Do konce
normální hrací doby zbývalo 11
vteřin. Hned po vhazovaní ještě
svitla naděje, když hosté faulovali a hra se přesunula před hostující branku. Jestřábi na posledních sedm sekund odvolali brankáře a zkusili dvojnásobnou početní převahu, ale už to nebylo
nic platné, do závěrečné sirény si
Opava výhru pohlídala. Prostějovští hokejisté prohráli i své třetí utkání a krčí se na konci tabulky druhé ligy s nulovým ziskem.
-pez-

HLASY TRENÉRŮ
Vladislav Kincl (trenér HC Slezan Opava): Hráli jsme dnes
velmi disciplinovaně a hráči dodržovali taktiku, kterou jsme si
před zápasem řekli. Hráli jsme s velmi kvalitním soupeřem a
jsem rád, že se nám nakonec podařilo vyválčit odsud tři body
Aleš Flašar (trenér HK Jestřábi Prostějov): Co se dá zhodnotit, když jsme zase prohráli? Každopádně jsme měli hodně střel a
hodně šancí, ale doplatili jsme na naše vlastní chyby. Výkon gólmana nebyl dobrý, myslím si, že třem gólům mohl zabránit, ale
nejen na něm leží vina, kdybychom proměnili alespoň polovinu
šancí, které jsme měli, nemuseli jsme nic řešit. Prospěje nám teď
týdenní přestávka a než pojedeme do Nového Jičína, budeme
muset učinit rázné kroky, někteří hráči se budou divit.
-pez-

Jestřábi neuspěli ani ve Valmezu
Znovu rozhodl vstup do utkání
HC Bobři Valašské Meziříčí HK Jestřábi Prostějov 4:3
(3:1, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 2. Vnenk
(Šebesta, Růčka), 3. Hruškovský
(Růčka, Dvořák P.), 10. D.Varga
(Šebesta, Sochorek), 51. Lhotský
- 2. Holuša (Hlouch, Kučírek),
34. Hlouch (Holuša), 47. Kučírek
(Hlouch, Holuša). Vyloučení:
18:22. Diváci: 600. Průběh utkání: 1:0, 1:1, 3:1, 3:3, 4:3.
Valašské Meziříčí: Krumpoch
(Popovič) - Hruškovský, Růčka,
Mlynář, Dvořák, Matějný, Lhotský, Vašut, Vnenk, Sochorek, Šebesta, Varga, Mlynář, Blažek,
Brunec, Tatarčík, Dvořák, Mikel,
Bokroš, Vaněček, Varga M.
Prostějov: Vrba - Kučírek, Plzák,
Šafařík, Jedlička, Doseděl, Kolibár, Hlouch, Holuša, Novák, Novosad, Duba, Stejskal, Kavulič,
Rak, Piluša, Křesťan, Berčák
Ve středečním utkání 2. kola jeli
Jestřábi do podhůří Beskyd pokusit se odčinit domácí porážku
se silným celkem Hodonína z
úvodního kola. Nebyl to ale úkol
vůbec jednoduchý, neboť soupeřem jim stál protivník neméně
silný, který i díky vydařené loňské sezoně nezamýšlí vyklízet
pozice v čele tabulky a bude se
chtít pohybovat v samotné špičce
2. hokejové ligy východní skupiny. Jestřábi stejně tak jako proti
Hodonínu zaspali úvod střetnutí.
Již ve druhé minutě prohrávali,
na co rychle odpověděli, ale
vinou nekoncentrovanosti prohrávali v desáté minutě o dvě
branky. Ve třetí třetině se jim po-

HLASY TRENÉRŮ
Roman Sedlák ( HC Bobři Valašské Meziříčí): Tak dnes přijel
hodně těžký soupeř, Prostějov vyhlásil před sezonou cíl postupu do
první ligy, takže hodně těžký soupeř. Utkání bylo hodně vyhecované, a přesilovky rozhodly zápas. Jsme proto rádi, že jsme dnes
uspěli, ještě proměňovat ty naše vyložené šance. Další zápas jedem
na led velkého favorita druhé ligy, pokud budeme proměňovat naše
šance, tak můžeme klidně domácí překvapit.
-pezdařilo vedení domácích smazat,
ale i tak to nakonec na body nestačilo. Osm minut před koncem
domácí vstřelili vedoucí branku,
na kterou už se nepodařilo i přes
závěrečnou power-play odpovědět a tak i po druhém kole jsou
Jestřábi bez zisku bodu.
Po nevydařené sobotní premiéře
před domácím publikem proti
Hodonínu, čekal uprostřed týdne
prostějovské Jestřáby další těžký
zápas, když zajížděli na led
Bobrů z Valašského Meziříčí. Po
předzápasovém představení domácích hráčů divákům a minutě
ticha věnované Zdeňku Lacinovi
se rozeběhlo utkání druhého
kola.
Po prospaném začátku úvodního
utkání si chtěli dát Jestřábi pozor
na to, aby se neopakoval stejný
scénář i ve Valašském Meziříčí.
První třetina začala hodně zostra,
na řadu přišla velmi brzy vyloučení našich hráčů a na konci
první minuty dostali Bobři možnost hrát přesilovku pět na tři. V
ní se od modré napřáhl domácí
Vnenk a domácí mohli slavit po
úvodní trefě zápasu. Jejich radost
však neměla dlouhého trvání,
protože hned po dvaceti sekun-

dách se stále v oslabení prosadil
hostující Holuša a bylo vyrovnáno. Po vyrovnávací brance jakoby se ale projevila chvilková
nekoncentrovanost našich hráčů
a za dalších třicet vteřin dovolili
domácím Bobrům získat zpět vedení, trefil se Hruškovský. Po vedoucí brance působili naši hráči
trochu zakřiknutým dojmem a
přenechali aktivitu na hokejkách
domácích, ale střely Vargy ani
Šebesty změnu skóre nepřivodily. V polovině první třetiny dostali domácí opět příležitost hrát
přesilovku, v ní se prosadil Varga
a rázem jsme prohrávali dvoubrankovým rozdílem podobně
jako v zápase s Hodonínem. Ke
konci třetiny jsme se dostali do
několika slibných střeleckých
pozicí, ale naše snahy o zkorigování nepříznivého stavu zastavovaly zákroky domácího brankáře
Krumpocha.
Ve druhé třetině byl vidět útočný
hokej z obou stran. Po úniku
Hloucha musel hasit nebezpečí
Krumpoch. Poté ujel Brunec, ale
ani jeho pokus neskončil v síti. A
tak padl gól do domácí klece. V
přesilovce překonal Krumpocha
Hlouch. Po tomto gólu se na ledě

ještě začalo více bojovat o každý
kousíček ledu.
Ve třetí třetině pokračoval útočný
hokej, ale bez výraznějších šancí.
Tu si vytvořili domácí až v 46.
minutě, když Sochorek nádherně
přihrál Šebestovi, ale ten bránu
netrefil. Vzápětí ale hosté vyrovnali krásnou střelou Kučírka.

Když ale vstřelil rozhodující gól
Lhotský, propukl stadion v euforii. Na konci utkání Prostějovu
nepomohla ani minutu trvající
powerplay. Bobři si tak připsali
první domácí výhru. I přes srovnání stavu ve třetí třetině jedou
Jestřábi i z Valmezu domů s
prázdnou.
-pez-

2. liga skupina Východ:
2. kolo:
VSK Technika Blansko - SHK Hodonín 3:9 (1:3, 1:4, 1:2)
Branky a nahrávky: 6. Fischer (Maksa), 21. Rajnoha (Benýšek),
45. Fischer (Kroupa) - 3. Haring (Holý, Vrba), 13. Komárek, 18.
Korotvička (Hrtús), 22. Hrtús (Špok), 23. Vrba (Haring), 28. Peš
(Jurásek), 34. Hollý (Haring), 46. Podešva (Vaškovič), 54. Šurek
(Hoza), HC Bobři Valašské Meziříčí - HK Jestřábi Prostějov
4:3 (3:1, 0:1, 1:1) Branky a nahrávky: 2. Vnenk (Šebesta, Ručka), 4. Hruškovský (Dvořák), 11. Varga (Šebesta , Sochorek),
52. Lhotský - 3. Holuša (Kučírek), 35. Hlouch (Holuša), 47. Kučírek (Hlouch), HC Slezan Opava - HC Uničov 4:3 po sam.
nájezdech (2:0, 1:0, 0:3 - 0:0) Branky a nahrávky: 1. Glabazňa
(Černý), 17. Glabazňa (Černý, Měch), 23. Měch (Černý, Hartmann), - 45. Diviš (Molota), 52. Komínek (Pavlas), 56. Pavlas
(Růžička), TJ Gedos Nový Jičín - HC Orlová 4:7 (3:2, 1:2,
0:3) Branky a nahrávky: 7. Skaloš (Macháček, Chvostek), 16.
Bacul, 17. Sluštík (Skaloš), 24. Skaloš (Uhlář, Macháček) - 8.
Grygar (Mintěl), 19. Stránský, 32. Vydra (Dušek), 34. Stránský
(Studený, Samiec), 43. Urbánek (Dušek), 56. Dušek (Studený),
60. Dušek (Kraft) , HC Frýdek-Místek - HC Břeclav 4:3 v prodl. (0:0,1:2, 2:1 - 1:0) Branky a nahrávky: 26. Robert Machálek
(Libor Gelačák, Ondřej Martiník), 46. Ondřej Martiník (Robin
Pavlas, Libor Gelačák), 50. Jaroslav Kopáč (Jindřich Suchý), 62.
Libor Gelačák (Ondřej Martiník) - 36. Zdeněk Mráz (Jiří Sedláček, Jiří Zapletal), 38. Vladimír Kýhos (Martin zábranský, Jan
Zapletal), 43. Tomáš Prachař (Igor Čikl), VHK Vsetín - HC Zubr Přerov se odehraje 23.9.2009.
3. kolo:
HC Orlová - HC Frýdek-Místek 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) Branky a
nahrávky: 10. Dušek (Kraft, Urbánek), 32. Stránský (Studený),
42. Prokop (Potočný, Škatula), 46. Grygar (Ovšák) - 4. Sztefek
(Suchý), 34. Pavlas (Martiník), HC Uničov TJ Gedos Nový Jičín 3:7 (2:1, 1:4, 0:2) Branky a nahrávky: 1.
Komínek (Handl), 16. Handl (Pavlas), 39. Handl (Komínek) - 9.
Gulda (Petružálek), 28. Bacul (Šimo, Pavlačka), 28. Uhlár (Zedník, Tomášek), 30. Tomašek (Uhlár, Pelikán), 35. Tomašek (Bacul), 51. Sluštík (Petružálek), 51. Uhlár (Tomašek), SHK Hodonín - HC Bobři Valašské Meziříčí 2:4 (0:3, 1:1, 1:0) Branky a
nahrávky: 24. Komárek (Kuba), 55. Špok (Pokorný) - 1. Lhotský
(Martějný, Dvořák P.), 13. Šebesta (Martějný), 14. Vaněček (Tatarčík), 38. Lhotský (Hruškovský), VHK Vsetín VSK Technika Blansko 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) Branky a nahrávky:
29. Zavrtálek (Ševčík, Mikeš), 35. Knebl (Ševčík, Šimek), 57.
Ašer (Štraub, Ševčík) - 10. Fischer, 17. Hrůza (Látal), HC Břeclav - HC ZUBR Přerov 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) Branky a nahrávky:
33. Popela (Nohel), 34. Prachař (Sedláček), 41. Mráz (Sedláček)
- 12. Faltýnek (Sprušil), HK Jestřábi Prostějov - HC Slezan
Opava 3:4 (2:2, 1:1, 0:1) Branky a nahrávky: 13. Hlouch (Novák, Holuša), 16. Holuša (Novák, Kučírek), 39. Piluša (Šafařík)
- 6. Plachký, 17. Měkýš (Schreier), ?. , 32. Kocián (Polok), 60.
Polok (Kocián).
TABULKA 2. LIGY
1 HC Orlová
3 3 0 0 0
2 Valašské Meziříčí
3 3 0 0 0
3 SHK Hodonín
3 2 0 0 0
4 HC Nový Jičín
3 2 0 0 0
5 HC Frýdek-Místek
3 1 1 0 0
6 HC Slezan Opava
3 1 1 0 0
7 HC Břeclav
3 1 0 0 1
8 VHK Vsetín
2 1 0 0 0
9 Blansko
3 1 0 0 0
10 HC Uničov
3 0 0 0 1
11 HK Jestřábi Prostějov 3 0 0 0 0
12 HC Zubr Přerov
2 0 0 0 0

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

17:7
12:7
14:8
13:11
9:9
9:12
7:7
5:5
8:13
8:15
7:11
2:6

9
9
6
6
5
5
4
3
3
1
0
0

PŘÍŠTÍ ZÁPASY
4. kolo 2. ligy skupina Východ (26. 09. 2009 sobota - neděle):
VSK Technika Blansko - HC Bobři Valašské Meziříčí, HC Slezan Opava - SHK Hodonín, HK Nový Jičín - HK Jestřábi Prostějov, HC Frýdek Místek - HC Uničov, HC Zubr Přerov -HC
Orlová, VHK Vsetín - HC Břeclav
5. kolo 2. ligy skupina Východ (30.9.2009 středa)
HC Břeclav - VSK Technika Blansko, HC Orlová - VHK Vsetín,
HC Uničov - HC Zubr Přerov, HK Jestřábi Prostějov - HC
Frýdek Místek, SHK Hodonín - HK Nový Jičín, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Slezan Opava

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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A ČTVRTEK OD 16.30

21. září 2009

SEMIFINÁLE DAVIS CUPU CHORVATSKO - ČESKO 1:4

Prostějovští tenisté dopomohli
Česku k finále DAVIS CUPU
PÁTEK

Byl to start do semifinále, o němž se daviscupovým reprezentantům asi ani nesnilo.
Poté, co po šestihodinovém dramatu vybojoval Radek Štěpánek
první bod v boji s Karlovičem,
pojistil vedení Tomáš Berdych.
Ten zdolal rovněž v pěti setech a
po téměř čtyřech hodinách domácí jedničku Marina Čiliče 6:3,
6:3, 3:6, 4:6, 6:3. A stejně jako
Španělé proti Izraeli vedli i Češi
2:0 na zápasy a chybělo jim udělat poslední krok do prosincového finále slavné soutěže.
Do sobotní odpolední čtyřhry
nahlásili kapitáni páry Karanušič, Zovko a Dlouhý, Hájek, ale
ve složení dvojic se dali předpokládat změny, které se potvrdily.
"Radkovo vítězství mě zpočátku
obrovsky nakoplo. A doufám, že
to bylo vidět, ty první dva sety
byly fakt dobrý," řekl Berdych v
pozápasovém interview v České
televizi.
Skutečně. Osmnáctý tenista světa na čtvrtfinalistu nedávného
US Open vlétnul přímo bleskově. V úvodních dvou sadách
Čiličovi hned třikrát sebral podání, sám soupeře nepustil ani
do jedné brejkové šance.
Útlum přišel ve třetím setu, kdy
si oba tenisté drželi podání do
stavu 4:3 pro Čiliče. Poté Berdych poprvé nabídl Chorvatovi
brejkbol, ten ho bezezbytku využil a nastartoval k obratu.
Čilič chytnul druhý dech. Zpřesnil údery, získal jistotu. Zkraje
čtvrté sady si sice rodák z Valašského Meziříčí vypracoval možnost zisku soupeřova podání,
ale byl to český hráč, jenž o něj
vzápětí ve třetí hře přišel.
"Ukázal, že je velkým hráčem,
že mi to nedá zadarmo," hodnotil Berdych kvality Čiliče. "Dokázal se vrátit do zápasu."
Berdych sice dokázal ještě srovnat, ale v deváté hře poslal Čiliče
znovu do výhody, kterou domácí
hráč už udržel.
Pátá sada se nesla ve znamení
takticky vedeného boje, žádný
hráč nechtěl vyrobit zbytečnou
chybu a naopak čekal na chybu
toho druhého. Ta přišla v šesté
hře a s ní i další Čiličovo prohrané podání.
Český reprezentant pak už dokráčel k výhře, při mečbolu
Chorvat returnoval do sítě. "Byl
jsem moc rád, že jsem ho v
pátém setu dorazil," liboval si
Berdych. "Byl jsem v něm byl o
moc lepší než on. Měl jsem více
šancí k brejku a jemu jsem žádnou nenabídl."
DVOUHRA ČÍSLO 1
První bod po šestihodinovém
maratonu
Karlovič - Štěpánek 7:6 (7:5),
6:7 (5:7), 6:7 (6:8), 7:6 (7:2),
14:16
Esa: 78:18. Dvojchyby: 5:7. Využité brejkboly: 1/3 a 2/4. Nevynucené chyby: 70:50. Vítězné
údery: 48:70. Čas: 5:59.
První bod přinesl do české šatny
Radek Štěpánek. Česká jednička
vydřela výhru po šestihodinovém maratonu proti Ivo Karlovičovi.
Chorvatovi k výhře nepomohl
ani světový rekord počtu nastřílených es (78), ani čtyři nabídnuté mečboly v pátém setu.
Bez jedné minuty rovných šest
hodin trval v porečské hale Žatika zápas, který se svou délkou
zapíše do historie Davisova poháru.
A nejen dobou trvání. 208 centimetrů vysoký Ivo Karlovič nastřílel Štěpánkovi rekordních 78
es, čímž překonal své stávající
maximum novodobé tenisové
éry z červnového 1. kola Roland
Garros proti Hewittovi o 23 es.
Absolutní výkon pak z roku
1955 držel výkonem 59 es Američan Ed Kauder.
"Nemám slov. Bylo o to o trpělivosti. Ta někdy nezná mezí. Čekal jsem na svou šanci a ta přišla," řekl Štěpánek bezprostředně po utkání. "Byl to vyčerpávající zápas, ale když hrajete

za svou zemi, klidně to mohlo
být i delší," radoval se.
Že odvrátil čtyři mečboly už při
tak dlouhém maratonu nevnímal. "Už jsem nad tím nepřemýšlel, soustředil jsem se vždy
na další míč. A i když jsem pak
neproměnil dva mečboly, stále
jsem zůstal koncentrovaný,"
prohlásil.
Počtem 82 gamů pak vyrovnal
daviscupové maximum jednoho
duelu a stal se vůbec nejdelším
zápasem ve Světové skupině
soutěže po zavedení tie-breaku.
"Cítím se, jako bych deset kol
boxoval ," prohlásil poražený
Karlovič. "Všechno mě bolí."
První zápas semifinále mezi
Chorvatskem a Českem nabídl
velkou a urputnou bitvu se šťastnějším koncem pro českého
hráče. Štěpánek hnán početnou
skupinou českých fanoušků
proměnil svůj třetí mečbol a poslal hosty do psychické výhody.
O vyrovnanosti zápasu svědčí
také fakt, že pouze jednou vedl
některý ze soupeřů o dvě hry.
Karlovič hned zkraje zápasu
vzal Štěpánkovi servis, ten mu to
ale vzápětí vrátil. Kdo mohl čekat, že další proměněný brejkbol
přijde až v samotném závěru
celého zápasu.
Přitom se zdálo, že by český tenista zápas do rozhodující sady
ani nemusí nechat dojít. Ve třetím tie-breaku totiž zvrátil nepříznivý stav 0:3 a 1:4 a následně
se povzbudil svou psychiku,
když se dostal vedení 2:1 na sety.
Třicetiletý domácí bombarďák
ale nesložil zbraně. V celém
zápase ho držel především jeho
dělový servis, který i po téměř
šesti hodinách dosahoval rychlosti přes 200 kilometrů v hodině. V desáté hře rozhodující
sady si poprvé vypracoval možnost zisku celého zápasu, ale tři
mečboly český tenista odvrátil.
Další možnost zisku prvního bodu pro domácí měl Chorvat ve
24. hře, ale ani tu nevyužil.
Drama pokračovalo a dál se čekalo na chybu toho druhého. Ta
přišla o šest her později. Český
tenista konečně prorazil Chorvatovi podání, při svém servisu pak
proměnil třetí mečbol, když
Chorvatův return skončil za základní čárou.
DVOUHRA ČÍSLO 2
I druhá pětisetová bitva pro
nás
Čilič - Berdych 3:6, 3:6, 6:3,
6:4, 3:6
Esa: 15:6. Dvojchyby: 3:7. Využité brejkboly: 3/6 - 5/5. Nevynucené chyby: 37:43. Vítězné
údery: 31:40. Čas: 3:48.
Radkovo vítězství mě zpočátku
obrovsky nakoplo. A doufám, že
to bylo vidět, ty první dva sety
byly fakt dobrý," řekl Berdych v
pozápasovém interview v České
televizi.
Skutečně. Osmnáctý tenista světa na čtvrtfinalistu nedávného
US Open vlétnul přímo bleskově. V úvodních dvou sadách
Čiličovi hned třikrát sebral podání, sám soupeře nepustil ani
do jedné brejkové šance. Útlum
přišel ve třetím setu, kdy si oba
tenisté drželi podání do stavu 4:3
pro Čiliče. Poté Berdych poprvé
nabídl Chorvatovi brejkbol, ten
ho bezezbytku využil a nastartoval k obratu.
Čilič chytnul druhý dech. Zpřesnil údery, získal jistotu. Zkraje
čtvrté sady si sice rodák z Valašského Meziříčí vypracoval možnost zisku soupeřova podání,
ale byl to český hráč, jenž o něj
vzápětí ve třetí hře přišel.
"Ukázal, že je velkým hráčem,
že mi to nedá zadarmo," hodnotil Berdych kvality Čiliče. "Dokázal se vrátit do zápasu."
Berdych sice dokázal ještě srovnat, ale v deváté hře poslal Čiliče
znovu do výhody, kterou domácí
hráč už udržel.
Pátá sada se nesla ve znamení
takticky vedeného boje, žádny
hráč nechtěl vyrobit zbytečnou
chybu a naopak čekal na chybu
toho druhého. Ta přišla v šesté
hře a s ní i další Čiličovo pro-

hrané podání.
Český reprezentant pak už dokráčel k výhře, při mečbolu
Chorvat returnoval do sítě. "Byl
jsem moc rád, že jsem ho v
pátém setu dorazil," liboval si
Berdych. "Byl jsem v něm byl o
moc lepší než on. Měl jsem více
šancí k brejku a jemu jsem žádnou nenabídl."
A i když skončil půl hodiny po
půlnoci, na čtyřhru, která začíná
v 15 hodin, si věří.
"Hezká otázka," usmál se. "Ale
záleží i na Radkovi, musíme to
probrat i s doktorama. Za sebe
můžu říct, že i když jsem odehrál
dlouhé utkání, které mě stálo
hodně sil, tak jsem na zítra připraven."

SOBOTA

ČTYŘHRA
Čilič, Zovko - Štěpánek, Berdych
1:6, 3:6, 4:6
Esa: 6:7. Dvojchyby: 4:1. Využité brejkboly: 0/6 - 5/13. Nevynucené chyby: 26:11. Vítězné údery: 51:64. Čas: 2:16
Dobojováno. Čeští tenisté si po
29 letech zahrají finále Davisova
poháru. Rozhodující třetí bod v
semifinále proti Chorvatsku získali Radek Štěpánek s Tomášem
Berdychem, kteří smetli v Poreči domácí dvojici Čilič, Zovko
6:1, 6:2 a 6:4. Z tempa je nerozhodil ani dvojí výpadek elektřiny v hale ve třetím setu.
Přesně v 17 hodin a 38 minut vypukla v Poreči obrovská česká
radost. Co se nepovedlo v érách
Mečíře, Kordy, Nováka, či Nováčka, to dokázala generace Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka.
Po 29 letech budou Češi bojovat
o slavnou "salátovou mísu".
Teprve potřetí ve více než stoleté historii soutěže. V prosincovém finále pojede tým kapitána Navrátila ve dnech 4. - 6.
prosince na půdu obhájců trofeje
Španělska, které i bez Nadala a
Verdaska vede nad Izraelem také
3:0.
"Ještě nejsme spokojeni. Chceme si tu mísu odvézt domů. A
uděláme pro to všechno," řekl
Radek Štěpánek.
Vlastně to ani jinak dopadnout
nemohlo. Vždyť v celé historii
české (československé) účasti v
Davis Cupu od roku 1921 se stalo jen jednou (v roce 1960), že
Češi prohráli celé utkání, ač vyhráli obě úvodní dvouhry.
Štěpánek s Berdychem proměnili čtvrtý mečbol. "Těžko se to
dává dohromady. Jsme strašně
rádi, že se nám to povedlo. Pořád
jsme v soutěži, pořád hrajem. Ta
šance žije a zkusíme to dotáhnout," řekl v pozápasovém interview Tomáš Berdych.
"Tohle budeme řadit hodně vysoko. Hrát týmovou soutěž je
pro nás ojedinělá příležitost a zažít větší emoce než tady asi nejde," dodal Štěpánek.
K úspěchu gratuloval tenistům i
prezident republiky Václav
Klaus a přes mobilní telefon fyzioterapeuta Pavla Koláře
vzkázal celému týmu velkou
gratulaci.
"Děkujeme a doufáme, že se s
námi (prezident) pak podělí o radost s tou malou mísou, o kterou
se porveme," reagoval na blahopřání Štěpánek.
Příznivci českého tenisu mohou
znovu velebit právě tuto dvojici,
která v březnu vyřadila v Ostravě silnou Francii a v červenci
loňského finalistu Argentinu.
Na aktérech dnešní vítězné čtyřhry totiž ani chvilku nebyla znát
jakákoliv únava z pátečního maratonu. Vždyť Štěpánek strávil
na kurtu rekordních šest hodin,
Berdych v dalším pětisetovém
duelu téměř čtyři. "Oba v pátek
řekli, že chtějí hrát, že to berou
na sebe," řekl po zápase kapitán
Jaroslav Navrátil.
Proti nim se na antuce v hale Žatika postavili Marin Čilič a jediný čerstvý tenista Lovro Zovko.
Ale český pár, který všechny
čtyři předchozí debly v Davis
Cupu vyhrál, měl zápas pod kontrolou od prvního míče.
Tenisté se na dvorci pohybovali
a doplňovali, těžil z tvrdého ser-

visu, který v zápase ani jednou
neztratili, výborně pracovali na
síti. Tahounem byl už tradičně
Štěpánek, který vítězné míče
často doplňoval gesty dostávající do varu znovu početné české
publikum v hale.
"Myslím, že jsme byli lepší po
všech stránkách. Lépe jsme servírovali, returnovali a byli i lepší
na síti. Tím jsme je předčili,"
uvedl Štěpánek. "Byla tu fantastická atmosféra, hráli jsme doma
i když to bylo v Chorvatsku.
Doufejme že fanoušci za námi
přijedou i do Španělska," doplnili Berdych.
Naopak Chorvaté se dlouho nemohli dostat do herního tempa.
Především Čilič, který si v první
sadě dvakrát neudržel servis a
Češi tak úvodní dějství zvládli za
33 minut 6:1.
Ve druhé sadě přece jen domácí
ožili. Ale Češi se vezli na vlně
euforie a ve čtvrté hře znovu prolomili soupeřům podání. Pak ale
i oni museli přečkat herní krizi.
Hned dvakrát čelili při svém servisu dvěma brejkbolům, ale pokaždé je bravurními údery odvrátili. Set získali za 50 minut
6:3.
Na začátku třetího setu vypadla
v hale dvakrát elektřina, přerušen byl i televizní přenos. Ale ani
to Štěpánka s Berdychem nezastavilo. V sedmé hře naposledy
vzali Chorvatům servis. Za stavu
5:3 při podání Čiliče ještě nevyužili dva mečboly.
Ale vzápětí při Berdychově servisu už bylo jasno. Štěpánkova
smeč odstartovala explozi české
radosti.

NEDĚLE

DVOUHRA ČÍSLO 3
Karanušič - Hájek 6:7 (4:7), 4:6
K úvodní nedělní dvouhře nastoupil Jan Hájek proti Roko Karanušičovi. Šestadvacetiletý Jan
Hájek si ve své premiéře ve
slavné soutěži počínal suverénně, o rok staršího Karanušiče porazil za hodinu a 14 minut. Rodák z Olomouce nastoupil do třetí dvouhry jako náhradník místo Radka Štěpánka.
Utkání měl od začátku pod kontrolou. I když přiznal, že byl trochu nervózní. "Byl jsem trochu
svázanější, můj výkon asi nebyl
úplně optimální, ale zvládl jsem
to a jsem za to moc rád," uvedl.
Soupeři vzal hned v úvodu podání a i když se Karanušičovi
podařil re-break, v osmé hře ho
český tenista brejknul znovu.
Jenže v následujícím gamu
výhodu brejku nepotvrdil a Karanušič dotáhl set do zkrácené
hry. Tu už ovládl poměrem 7:4
Hájek.
Druhou sadu zahájil 121. tenista
světa Hájek znovu lépe. Karanušiče brejknul hned v úvodní
hře a protože při svém servisu
nezaváhal, oslavil zanedlouho
svou první daviscupovou výhru.
DVOUHRA ČÍSLO 4
Zovko - Dlouhý 6:3, 6:4
Chorvaté získali svůj jediný bod
až v závěrečné dvouhře. V ní
Lovro Zovko porazil deblového
specialistu a vítěze nedávného
US Open Lukáše Dlouhého ve
dvou setech.
Šestadvacetiletý Dlouhý tak
upravil svou daviscupovou bilanci ve dvouhře na 2-3. V prvním setu držel s Chorvatem krok
do stavu 4:3, pak Zovko proměnil svůj jediný brejkbol a sadu
získal 6:3.
Ve druhé sadě se pak domácí tenista, hrající dvouhru v Davis
Cupu po devíti letech, dostal
díky dvěma brejkům do vedení
3:0. Za stavu 5:3 si vypracoval
první mečbol. Ten však Dlouhý
odvrátil a následně Zovkovi podání sebral.
Na drama pak český reprezentant mohl zadělat v desáté hře,
kdy byl blízko zisku dalšího soupeřova servisu. Zovko však kritickou situaci ustál a vzápětí
proměnil další mečbol.
Reportáž z účasti prostějovských fanoušků do chorvatském Poreči přineseme v
příštím vydání.
-pez-
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Na lince Poreč -Prostějov

Český tenis má v současnosti
silné spojení s Prostějovem.
Kromě dvou autobusů vypravených z Hané do chorvatské Poreče jsme v hledišti mohli zahlédnout i spolumajitele marketingové agentury TK Plus a představitele akciové společnosti Česká
sportovní Miroslava Černoška
(na snímku Jiřího Vojzoly), který
se výraznou měrou podílí na podpoře národního tenisového týmu.
Postup jeho krajanů co nejdále v
tenisovém Davis Cupu je už více
otázka prestiže, než peněz, protože čím dále se český tým v soutěži
dostane, tím vyšší jsou náklady.
Na první dvě kola Davis Cupu se
váže zisk, od semifinálových
zápasů už náklady převýší příjmy.
"Naším jediným příjmem jsou
teď bonusy od mezinárodní federace, které za semifinále dělají
180 tisíc dolarů. Jen náklady na
tým a obchodní partnery jsou daleko větší," řekl Černošek pro
česká media.
Česká sportovní se stará o letenky,
ubytování, servis pro sponzory.
Jedná se soupeřovým svazem.
Když hraje český tým v domácím
prostředí, zajišťuje halu, ve které
utkání proběhne. Když půjdeme
trochu do matematiky a vrátíme
se k domácímu utkání s Argentinou, dostaneme se na částku 8 milionů korun, pět z nich se týkalo
prostředků na samotnou halu v
Ostravě. A na kolik právě probíhající semifinále? Na 5 milionů
korun. "Ono se to pomalu nasčítá," doplnil Černošek.
Český tým se objevil v Chorvatsku již osm dní před samotným
zápasem. Radek Štěpánek přiletěl
z Floridy, říct mu, aby se nějak dostal do Evropy, že bude mít v Praze připravenou letenku do Chorvatska, by asi příliš kladnou odezvu nemělo. K hvězdám se vyplatí

určitá velkorysost. Z hlediska
výdajů jsou ideální zápasy v zahraničí, pokud nejsou příliš daleko od českých hranic. Nejobávanější destinace? Zápasy v
Latinské Americe nebo v Asii.
Nejde jen o drahé letenky a zvýšená bezpečnostní rizika. Po neblahých zkušenostech z Thajska by
se tým musel doplnit třeba i o
vlastního kuchaře.
"Záleží, jak k vám přistoupí pořádající svaz," říká další z představitelů České sportovní Karel Tejkal. "Báli jsme se teď i Chorvatů.
Dlouho nebylo jasné, kde se bude

hrát, předběžné informace byly až
děsivé. Nakonec je to všechno v
pohodě. Chovali se k nám až jako
ke slovanským bratrům."
Opačný přístup zůstává v paměti z
utkání ve Francii v roce 2002.
Francouzi se tehdy dívali na své
hosty skrze prsty, Čechy ponižovali přiděláváním dopravních
problémů. Škodolibě blokovali
hotely, aby sponzoři soupeře museli bydlet za městem.
V České sportovní po sobotní vítězné čtyřhře už mohou pohlížet na
finálové utkání, které se uskuteční
ve Španělsku.
-pez-

O pohárovou mísu v prosinci ve Španělsku

Čeští tenisté se v prosincovém
finále Davis Cupu utkají se
Španěly. Obhájcům titulu zajistili rozhodující třetí bod v duelu
s Izraelem Feliciano Lopez a
Tommy Robredo, kteří ve čtyřhře porazili na antuce v Marbelle 7:6, 6:7, 6:4 a 6:2 dvojici
Jonathan Erlich, Andy Ram.
Za postupem domácí Španělsko,
které hrálo bez svých největších
hvězd Rafaela Nadala a Fernanda

Verdasca, nasměrovali výhrami v
pátečních dvouhrách David Ferrer a Juan Carlos Ferrero. Lopez s
Robredem v sobotu přidali třetí
postupový bod, když izraelskou
dvojicí porazili před 12 tisíci fanoušky za téměř pět hodin.
Španělé si tak v Davisově poháru
zahrají páté finále za posledních
deset let, z toho třikrát se radovali
z titulu (2000, 2004, 2008). Navíc
si připsali v soutěži již 17. domácí

výhru za sebou a na výhodu domácího prostředí se budou moci
spolehnout i ve finále s českými
hráči, které se uskuteční 4. až 6.
prosince.
-pez-

Jak šly body v utkání
Španělsko - Izrael:
Ferrer - Levy 6:1, 6:4, 6:3
Ferrero - Sela 6:4, 6:2, 6:0
Lopez, Robredo - Erlich, Ram 7:6
(8:6), 6:7 (7:9), 6:4, 6:2.

Češi ve finále Davis Cupu
1980: ČSSR - Itálie 4:1 (body Lendl 2,5, Šmíd 1,5, v týmu ještě Kodeš a Složil)
1975: Švédsko - ČSSR 3:2 (body Kodeš 1, Hřebec 1, v týmu ještě Zedník a Pála)

