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Krvavý MASAKR Absurdní: soudu

na chatě v Malenách

hrozí
EXEKUCE!
Muž pobodal manžele
Justice dluží statisíce

Proboha, proč to udělal?
V šoku a otřeseni jsou obyvatelé chatové oblasti na Stražisku v Malenách. V noci z
pátku na sobotu zde v jedné z
chatek došlo ke krvavé řeži, a
to bohužel doslova a do písmene. Osmatřicetiletý muž
zaútočil nožem na šestapadesátiletého majitele chaty a
poté i na jeho o rok mladší
manželku. Oba s několika
bodnými ranami odvezla sa-

Poklidnou chatovou oblast na Stražisku v Malenách znepokojil
noční krvavý útok na manželský pár.
nitka do nemocnice. Zde oba
manželé nyní bojují o život.
Prostějovský Večerník se
včera vydal do Malen, aby se
zde s pomocí zdejších chatařů
pokusil přijít na to, co muže,
kterého tu měli všichni rádi
pro jeho poctivost a pracovitost, vedlo k tak brutálnímu

V autobusu upadla žena,
při brzdění si rozbila hlavu

Ke kuriózní nehodě se zraněním došlo ve středu po poledni
na světelné křižovatce ulic Svatoplukova, Vápenice a Olomoucká. V autobusu městské
hromadné dopravy upadla cestující na zem a poranila se v obličeji. "Vyjížděli jsme k této
nahlášené nehodě zhruba ve
14.00 hodin. Řidič autobusu byl u
semaforů nucen prudce zabrzdit,

aby nevrazil do před ním rovněž
brzdícího vozidla. Tento manévr
však neustála jedna z cestujících,
která se při pádu na podlahu autobusu zranila na hlavě. Šlo jen o
lehké poranění v podobě tržné
rány na čele. Žena byla převezena
na chirurgickou ambulanci prostějovské nemocnice," sdělil nám
Pavel Holík, ředitel prostějovské
záchranky.
-mik-

Při zásahu záchranky na místě nehody došlo na křižovatce k menším
dopravním komplikacím. Po pár minutách byla ale žena převezena
do nemocnice.

útoku. Dozvěděli jsme se nejdříve to, že v pátek večer navštívil místní pohostinství, ve
kterém povečeřel. Podle
svědků byl naprosto střízlivý
a okolo desáté hodiny večer se
odebral zpátky do kopců, kde
měl chatu.
Pokračování na straně 2

Takový Kocourkov je možný
snad jenom v našem státě!
Okresnímu soudu v Prostějově
reálně hrozí z ostudy kabát. Do
této doby bylo zvykem, že exekuční oddělení, které je součástí tohoto justičního domu,
zabavovalo majetek lidem
kvůli jejich dluhům a exekutoři je mnohdy obrazně řečeno
posílali na žebrotu. Teď to
samé ale hrozí jim!
Okresní soud v Prostějově totiž
dluží nemalé peníze právníkům,
advokátům, soudním znalcům a
dalším, kteří v tomto roce vykonávali práci pro soud. Ten jim ale
nemá z čeho zaplatit. Podle předsedy Vladimíra Váni disponuje
prostějovský soud posledními
penězi na provoz jen do konce
října. Pak nebude mít ani na elektřinu, plyn či vodu. "Nevylučuji,
že k nám brzy vtrhnou cizí exekutoři. Podobné vyhrůžky slyším
od věřitelů poslední dobou
často," svěřil se Večerníku Vladimír Váňa, předseda Okresního
soudu v Prostějově.
Justice v celé České republice je

zralá ke krachu. Přiznává to i Ministerstvo spravedlnosti, když
minulý týden potvrdilo, že soudy
v ČR dluží astronomických 130
milionů korun. Na úhradu této
částky ale mohou věřitelé do
konce tohoto roku většinou zapomenout, ve státním rozpočtu
prostě tyto finance nejsou.
"Soudy obecně jsou na tom
velmi špatně, protože rozpočty
jim jsou rok od roku kráceny.
Vždy jsme s těmito očesanými
rozpočty nějak vyšli, ale krátit je
ze strany ministerstva a potažmo
státu nejde do nekonečna. A letošní rok je skutečně kritický,
protože ředitelé správ se svatosvatě zavázali udržet chod soudů
pouze do konce října. Ale co
bude od listopadu do konce roku,
to si netroufám ani předpokládat.
Prostějovskému soudu ale například dojdou peníze na poštovné
už v polovině října, takže s doru- ského soudu vyjádřila nespokočováním pošty bude problém. A jenost už spousta právníků a adto nemluvím o placení energií," vokátů z celého regionu.
objasnil nám současný neutěšený
(Dokončení na straně 3)
stav Vladimír Váňa.
S finanční insolvencí prostějov-

Předseda Okresního soudu v
Prostějově Vladimír Váňa potvrdil, že soud se topí v dluzích. Vtrhnou k němu exekutoři?

PIVO
za
KREV
OBRAT! Rasový motiv
Policie vyšetřuje incident v Tvorovicích

útoku nebyl vyloučen

V minulém čísle jsme informovali o incidentu v Tvorovicích,
kde až tři desítky Romů s dřevěnými i železnými tyčemi
zdemolovaly místní hospodu.
Rozběsnění lidé ze zdejší minoritní skupiny obyvatel dokonce napadli i manžele
středního věku, vlastníky tamního pohostinství. Minulý
týden nám policie k případu
sdělila, že incident šetří jako
výtržnictví bez známek rasového podtextu. A to i přesto, že
svědci celé události jasně tvrdili, že Romové při napadení
užívali výrazů jako například
"vy bílé svině, my vás zabijeme". Uběhl však další týden
a všechno je jinak!
Vedení policie nám v pátek potvrdilo, že na základě dalšího šetření policisté případ přehodnotili
a vyšetřují skutečně možný rasový podtext!
"Při minulém vyjádření pro tisk
jsme měli o případu zatím jen

kusé informace od prvotních
svědků. Jak se však při dalším
vyšetřování ukázalo, tyto informace byly značně zkresleny.
Jako nepravda se ukázalo tvrzení
Romů, že před incidentem je
personál restaurace nechtěl obsloužit. Naopak vyšlo najevo, že
vše se odehrálo úplně jinak.
Jeden z Romů si do hospody přišel koupit brambůrky, přičemž
jeden z přítomných hostů ho napadl. Údajně kvůli tomu, že zmíněný Rom mu měl způsobit
škodu na jízdním kole, a to drobnou krádeží. Tím došlo k prvnímu incidentu, do kterého se
připletli další Romové a naopak
i několik hostů z hospody. V tu
chvíli se ale ještě mnozí snažili
celou situaci uklidnit," uvedl pro
Večerník Alexander Sekanina,
vedoucí Územního odboru
služby kriminální policie a vyšetřování v Prostějově.
Klid zbraní ale netrval dlouho,
Romové se nechtěli smířit s tím,

že je někdo napadl a obvinil z
krádeže. "Byli natolik rozezleni,
že si povolali známé a všelijaké
příbuzné a vrátili se k hospodě.
Personál ji z obavy o své zdraví
a zdraví hostů uzamčel, takže
Romové se dovnitř nemohli dostat. Proto začali demolovat
dveře, okna a další části budovy.
Vzápětí fyzicky napadli i majitele restaurace a několik dalších
lidí, přičemž při tomto útoku
také použili dřevěné i železné
tyče," řekl Alexander Sekanina.
Jak už bylo řečeno, prostějovská
policie po dalším týdnu vyšetřování případ přehodnotila. "Z dalších a dalších výpovědí dnes
vyplývá, že by se v tomto případě mohlo jednat o rasový
motiv celého činu. Svědci vypovídají, že byli hrubě osočováni
rasovými nadávkami typu "bílá
svině" a podobně. Vyšetřování
ale probíhá i nadále, bude zapotřebí vyslechnout ještě další
svědky. (Dokončení na str. 2)

S pozoruhodnou motivací přišla v minulých dnech prostějovská nemocnice. Tamní
transfúzní oddělení ve snaze
nalákat další a další dárce krve
jim za to nabízí plechovku
piva! Dlužno dodat, že nealkoholického...
"V posledních měsících jsme zaznamenali úbytek dárců o zhruba
20 procent v jednotlivé odběrové
dny. Nedostatkové jsou zejména
krevní skupiny Rh negativní.
Drobným dárkem bychom chtěli
nalákat především prvodárce,
kteří by se stali našimi pravidelnými návštěvníky,„ popisuje primář transfúzního oddělení
MUDr. Jiří Šlézar s tím, že bez-

příspěvkovými dárci krve se
mohou stát lidé ve věku od 18 do
60 let. Pro darování krve musí být
naprosto zdraví. Zda je dárce způsobilý k odběru, posoudí individuálně lékař přímo na transfúzním oddělení v Nemocnici
Prostějov.
Den před odběrem by měl dárce
hodně pít, nejíst tučná jídla, nepít
alkohol a ráno může lehce posnídat. Zájemci se mohou objednávat telefonicky na čísle 582 315
210, elektronickou poštou na
transfuzka@nempv.cz nebo prostřednictvím interaktivní přihlášky na internetových stránkách transfuzní stanice Nemocnice Prostějov.
-mik-
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Kradly i děti

V průběhu minulého týdne strážníci vyjížděli pětkrát na pachatele drobných krádeží do prostějovských provozoven. Ve dvou
případech byly přistiženy tři děti,
jedenkrát dva nezletilí chlapci ve
věku deset a třináct let. Ti vložili
do svých kapes zboží v celkové
hodnotě 190 korun a pokusili se
jej pronést bez zaplacení. To se
jim ale nepovedlo. Pracovníci
bezpečnostní agentury je za pokladní zónou zadrželi. Ve druhém případě se jednalo o třináctiletou slečnu. Ta si uschovala do
svého batohu kosmetické přípravky a cukrovinky v ceně 413
korun. Strážníci dítka v místě
bydliště předali rodičům a věc
byla postoupena příslušnému orgánu.

Dlouho se neradovali

Poněkud jiná krádež se odehrála
v dopoledních hodinách na Žižkově náměstí. Zde využila trojice zlodějíčků nepozornosti čtyřiašedesátileté ženy. Ta vedla jízdní kolo a v košíku u sedla měla
odloženou kabelku. Jeden z pachatelů jí tašku nenápadně odcizil. Tímto poškozená přišla o
mobilní telefon, finanční hotovost ve výši 800 korun a doklady.
Událost byla zjištěna a monitorována pomocí městského kamerového systému. Strážníci následně výtečníky dopadli.

Zarputilá slečna

Neobvyklý zákrok zažili strážníci v nočních hodinách. Třiatřicetiletý řidič nahlásil na linku 156,
že ve svém autě má bývalou přítelkyni, která nemíní vystoupit.
Hlídka na místě mladou ženu vyzvala k prokázání totožnosti a
opuštění vozidla. Dotyčná se
zdržela jakýchkoliv reakcí, ale
automobil opustit nehodlala. Nakonec musela být z vozu vyvedena za použití donucovacích
prostředků hmatů a chvatů. Tímto je dvaadvacetiletá podezřelá z
přestupku proti veřejnému pořádku, neuposlechnutí výzvy veřejného činitele a přestupku proti
občanskému soužití. Celá událost byla předána správnímu orgánu k dořešení.

Skončila na záchytce

Několik minut před půlnocí bylo
přijato na linku 156 oznámení o
potyčce mezi mužem a ženou.
Hlídka danou lokalitu prověřila a
nalezla ležící osobu v trávě poblíž silnice. Šestapadesátiletá žena neměla na sobě žádné viditelné zranění. Byla v silně podnapilém stavu a neschopna pohybu.
Komunikace byla dosti problematická. Po chvíli se na místo dostavil její jednapadesátiletý přítel, taktéž posilněn alkoholem. K
celé věci uvedl, že se chtěl o ni
postarat , ale není to v jeho silách.
Nikoho z rodiny se nepodařilo
zastihnout. Nezbylo nic jiného,
než ženu převést na záchytnou
stanici do Olomouce. Takovýto
nocleh přijde klienta na 2 600 korun plus doprava za 1 500 korun.

Drahá „zábava“

V nočních hodinách bylo oznámeno na linku 156 převrácení
dvou kontejnerů na tříděný odpad u domu kolemjdoucím mladíkem. Dle udaného popisu se
hlídce podezřelého podařilo zadržet na Olomoucké ulici. Třiadvacetiletý muž vrátil nádoby do
původního stavu a obdržel blokovou pokutu ve výši 1 000 korun.

Zatkli hledaného

O půl desáté večer prováděli
strážníci dohled na veřejný pořádek v lokalitě obchodního domu
na Okružní ulici. Zde si povšimli muže odpovídajícího popisu
celostátně hledané osoby. Po následném ověření bylo toto potvrzeno. Jednadvacetiletý chlapík
byl zadržen a předán na služebnu
Policie ČR.

Fekálie v trávě

Před polednem byl zaznamenán
na linku 156 telefonát o znečištění komunikace při vyvážení
žumpy a šířící se zápach. Hlídka
zjistila v daném prostoru od obyvatele domu, jak k celé události
došlo. Při skládání hadice na vozidlo vyteklo malé množství fekálií na travnatou plochu a na
vedlejší vjezd do obydlí. Odpovědná osoba se snažila sjednat
nápravu a místo vyčistit. K protiprávnímu jednání nedošlo.

Město prodalo další bytové domy
Do pokladny už přiteklo 95 milionů
Odprodej dalších šesti bytových domů z majetku města
schválili prostějovští zastupitelé. V současné době je prodáno už 29 domů s celkem 294
byty. Všichni zájemci o koupi
využili možnosti získat desetiprocentní slevu na cenu stanovenou odhadcem. Stačilo
zaplatit celou částku tak, aby
v okamžiku podpisu smlouvy
byla již na účtu města.
Kupující si podle schválených
pravidel prodeje bytů ale mohli
vybrat z několika variant platby.
Mimo jiné měli možnost stanovenou částku zaplatit v pěti
splátkách. Město domy prodává
pouze jako celek, včetně zastavěných a souvisejících pozemků
a příslušenství. Přednostně je
nabídlo stávajícím nájemníkům.
Ti mohli založit sdružení nájemníků, bytové družstvo a podobně.
"V současné době přibylo v
městské kase už 95 milionů

korun, celkový příjem za prodané domy odhadujeme mezi
150 až 175 miliony korun. V
době, kdy jsme rozhodovali o
prodeji městských bytů, neměl
ještě nikdo žádné náznaky o
ekonomické krizi, která poté zasáhla celý svět včetně České republiky, tedy i Prostějov. Nyní
městu výnos z prodeje výrazně
pomůže překlenout příští rok,"
podotkl místostarosta Vlastimil
Uchytil (na snímku).
Celkem má radnice v plánu odprodat ze svého majetku 49
domů s 512 byty. Do oprav, rekonstrukcí a řešení různých havárií bytových domů každoročně investovala zhruba 20 milionů korun.
"Seznam bytů, které jsou určeny
k prodeji v druhé vlně, projedná
Rada města v říjnu. Část z bytového fondu si ale ponecháme. V
majetku města určitě zůstanou
domy v centru, ty, které jsou vázány zástavním právem banky,

Èerná kronika
Drobné z kasičky

Neznámý pachatel se vloupal
do telefonního automatu v Prostějově Vrahovicích. Rozbil
plastovou kasičku a odcizil 878
korun. Poškozením automatu
neznámý pachatel způsobil
škodu 7 600 korun.

domy s pečovatelskou službou,
startovací byty, byty pro sociálně slabší a také samostatné
byty, které jsou součástí například škol a školek. Celkem jich
je asi jedenáct set, z toho například jen pro seniory je určeno

Televize z hospody

Neznámý pachatel se vloupal
do pohostinství v obci Pěnčín.
V pohostinství vše prohledal a
odcizil alkoholické nápoje, cigarety a plazmovou televizi.
Odcizením věcí a poškozením
zařízení vznikla majiteli škoda
41 000 korun.

Kolo ze sklepa

Neznámý pachatel se nezjištěným způsobem dostal do
sklepních prostor domu na ulici Raisova v Prostějově a odcizil jízdní kolo značky Olpran.
Majiteli vznikla škoda 9 000
korun.

Poškodili kabel

Policisté šetří případ poškození
optického telekomunikačního
panelu, ke kterému mělo dojít
při výkopových pracích v obci
Dětkovice. Způsobená škoda
byla vyčíslena na 400 000 korun.

Ukradl slunečník

Neznámý pachatel, který přelezl uzamčená plechová vrata
Hasičského klubu v obci Roz-

V pondělí večer jsme se informovali na aktuální zdravotní
stav obou manželů, kteří jsou v současnosti hospitalizováni v prostějovské nemocnici. "Pětapadesátiletá žena utrpěla středně těžká zranění a nyní už je mimo ohrožení života.
Lékaři ji dokonce už přesunuli z oddělení JIP na běžné oddělení. Její o rok starší manžel byl po příjezdu několik hodin operován, jeho stav je ale vážný až kritický. V současnosti je udržován v umělém spánku," sdělil nám Tomáš Želazko, mluvčí prostějovské nemocnice.
chranářů oznámení o tom, že
vyjíždějí k těžkému zranění
dvou osob v chatové oblasti v
Malenách. Na místě záchranáři
zjistili, že se v jedné z chat nachází pobodaný muž a žena.
Oba zranění byli převezeni v
kritickém stavu do prostějovské
nemocnice. Policisté, kteří přijeli na místo, ihned po oznámení události zadrželi poblíž
místa činu podezřelého osmatřicetiletého muže. Kriminalisté
zahájili proti zadrženému muži
trestní stíhání pro podezření z
trestného činu vraždy ve stadiu
pokusu souběžně s trestným
činem porušování domovní
svobody. Muž je nyní v policejní cele a bude podán podnět
k návrhu na jeho vzetí do
vazby," informovala v sobotu
dopoledne Jitka Dolejšová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Severomoravského kraje.
Policejní verze celého útoku je
zatím velmi strohá. "Z průběhu
dosavadního vyšetřování vy-

plývá, že útočník zaklepal na
dveře chaty manželského páru
a když mu majitel otevřel, tak
vnikl dovnitř a uhodil bez
zjevné příčiny šestapadesátiletého muže pěstí do obličeje a
vzápětí na něj zaútočil kuchyňským nožem. Nožem pak pobodal i jeho o rok mladší
manželku. Oba utrpěli vážná
poranění. Motiv agresivního
jednání kriminalisté zjišťují,
nelze vyloučit, že svou roli sehrála skutečnost, že muž byl v
době útoku pod vlivem alkoholu," řekla Jitka Dolejšová a
dodala, že kriminalisté na případu i nadále intenzívně pracují, zajišťují stopy a shromažďují veškeré poznatky a informace.
Motiv činu je pro kriminalisty
záhadou. Útočník byl prý tak
opilý, že nebylo možné ho vyslechnout a vůbec si prý nepamatuje, co se v onu noc stalo.
Z dostupných informací vyplývá, že v chatě nad chatou napadených manželů měla parta

stání, odcizil zahradní slunečník s nápisem Starobrno o rozměrech 3 x 3 metry, a dále odcizil setovou dřevěnou lavici.
Odcizením věcí vznikla majiteli škoda 12 000 korun.

tebook Toshiba. Majiteli vznikla škoda 13 000 korun.

Neznámý pachatel využil nepozornosti sedmapadesátileté
ženy, která si odemykala uzamčené jízdní kolo před obchodním domem Prior v Prostějově.
V nestřeženém okamžiku jí neznámý pachatel odcizil z košíku jízdního kola kabelku s peněženkou, finanční hotovostí,
doklady a mobily. Ženě vznikla škoda 8 150 korun.

Vybraný Mercedes

Neznámý pachatel se vloupal
do motorového vozidla Mercedes Benz a odcizil koženou taštičku s peněženkou, finanční
hotovostí, doklady a platební
kartou. Způsobená škoda činí
13 250 korun.

Bral to i s reklamou

Neznámý pachatel odcizil
sběrný vůz na slámu s reklamou umístěný na poli v Mořicích u sjezdu z dálnice. Odcizením vozu vznikla škoda 12 000
korun a odcizením reklamní
plachty umístěné na voze
vznikla škoda 10 000 korun.

Přišel o notebook

Neznámý pachatel odcizil z kabiny neuzamčeného vozidla
Škoda Felicie zaparkovaného
v Prostějově na ulici Dolní no-

No není nad to, že dobrému jazykopravnému mravu se učíme
už od dětství a dobře česky se
nakonec stejně nikdo nenaučí
nadosmrti. Co si budem povídat.
Ti, kdy si neví rady, mohou třeba
sáhnout po pravidlech českého
pravopisu. Však ejhle?! Kam
má sáhnout člověk, když i samotná jazyková bible v jednom
ze svých vydání se na obale skví
titulem Pravidla českého ‚ravopisu‘?
Víkendová návštěva papeže Benedikta XVI. byla bezesporu
velkou událostí a kde kdo se
chtěl blýsknout v blízkosti hlavy

Jak jsou na tom oběti

Nedávala pozor

Pravidla

Pocta

277 bytů," doplnil Uchytil.
Po realizaci obou etap plánovaného prodeje se radní a zastupitelé města znovu vrátí ke čtyřem
bytovým domům, jehož obyvatelé dosud neprojevili o koupi
zájem.
-mik-

Krvavý MASAKR na chatě v Malenách
(Dokončení ze strany 1)
Mnozí si ovšem všimli toho, že
v kapsičce bundy na prsou měl
zasunutý nůž, což u něj nebývalo zvykem. Po příchodu do
chaty si zřejmě otevřel láhev
tvrdého alkoholu, neboť ta byla
údajně v sobotu ráno tady nalezena zcela prázdná. Těsně po
půlnoci se ale z vedlejší chaty
ozýval příšerný hluk. Zřejmě už
notně opilého muže toto naštvalo, možná už chtěl spát a
neobvyklý randál ho rušil.
Navíc podle zdejších chatařů
nebyl v poslední době v dobré
psychické pohodě, nedávno prý
dokonce přišel o práci a novou
se mu nedařilo najít. V onu inkriminovanou noc z pátku na
sobotu se rozhodl vtrhnout do
sousední chaty a udělat mezi
skupinou mladých lidí oslavujících zřejmě začátek dlouhého
víkendu razantní pořádek. Jenomže v opilosti si spletl chaty
a vztekle zabušil na dveře jiného domku. Nic netušící majitel mu otevřel a... "Zřejmě tu
převládly emoce nad zdravým
rozumem. A navíc ten alkohol.
Napadený muž taky nebyl
žádný poseroutka a zřejmě i mu
vadil hluk z vedlejší chaty. Ani
se tedy nedivím, že mohlo dojít
k ostré výměně názorů, přičemž
mladší ze sousedů pak na oba
manžele zaútočil nožem," myslí
si jeden z chatařů v Malenách.
"Policisté přijali v sobotu přibližně hodinu po půlnoci od zá-

Vidìno - Slyšeno

Nekradl, škodil

Neznámý pachatel se vloupal
do vozidla zaparkovaného na
parkovišti v Prostějově na ulici
Školní. Ve vozidle prohledal
odkládací prostor, ale nic neodcizil. Rozbitím skleněné výplně však způsobil na vozidle
AUDI A6 hmotnou škodu ve
výši 7 000 korun.

Přestřihl zámek

Neznámý pachatel přestřihl
lankový zámek dámského kola, které měl majitel uzamčené
u stojanu před restaurací v obci
Kralice na Hané a odcizil jej.
Způsobená škoda byla vyčíslena na 24 000 korun.

Audi je fuč

Neznámý pachatel se zmocnil
vozidla zaparkovaného na Sídlišti svobody v Prostějově. Jednalo se o AUDI A6 šedé metalízy. Předběžná škoda byla vyčíslena na 280 000 korun. Dále
policisté vyšetřují odcizení vozidla Škoda Octavia, které měl
majitel zaparkované v Prostějově na ulici Kpt. Jaroše. Způsobená škoda činí 140 000 korun.

Řádili v Konici

Policisté Obvodního oddělení
Policie ČR v Konici zjistili dva
pachatele ve věku 25 a 27 let,
kteří se v měsíci červnu a červenci letošního roku vloupali
do areálu společnosti v Konici,

mladých lidí večírek. Není vyloučena spekulace, že útočník
šel sjednat pořádek a při vlastní
opilosti si spletl chaty. Ze stop
je patrné zatím jen to, že před
útokem probodal napadeným
manželům gumy u auta. Manželům pak poskytli první
pomoc a přivolali záchranku
právě mladí lidé, oslavující víkend nad jejich chatou.
Pokud tedy bude i nadále hledán motiv krvavého útoku,
těžko se ho nějak dobereme.
Snad jen - vztek a tragický
omyl. To je ale už nyní věcí policie, jak celý případ posoudí.
"Jenom proboha, ať to ti pobodaní přežijí! Pokud ne, byla by
to neuvěřitelná tragédie pro obě
rodiny i celé Maleny," dodal
další ze sousedních chatařů.
Každý, koho dnes v malebné
chatové oblasti v Malenách potkáte a zeptáte se ho na celou
událost, potvrdí vám, jak velmi
smutný a zároveň absurdní
tento případ je. Tady se všichni
navzájem velice dobře znají a
vycházejí spolu velmi dobře. A
tak se nelze divit, že krvavý
útok zde vůbec nikdo nechápe.
Útočníka tady všichni považují
za velice slušného a pracovitého člověka. Je velice zručný a
mnoha lidem tady pomohl se
stavbou chaty či mnohými
opravami. Proč najednou tak
vybočil ze své slušné pověsti, to
ví v tuto chvíli jen on sám.
-mik-

odkud odcizili výrobní odpad z
mosazi a v dalším případě odcizili svářečku a nabíječku. Celková škoda v obou případech
byla vyčíslena na 29 955 Kč.

Rýhy na škodovce

Neznámý pachatel vytvořil rýhy na karoserii vozidla Škoda
Fabia, kterou měl majitel zaparkovanou v Prostějově na u.
A. Fišárka. Předběžná škoda
byla vyčíslena na 45 000 Kč.

Vyloupený náklaďák

Neznámý pachatel se vloupal
do nákladního vozidla Ford
Tranzit zaparkovaného v Prostějově na ulici Konečná. Z vozidla odcizil příruční koženou
tašku s doklady, finanční hotovostí, notebookem a mobilním
telefonem. Majiteli vznikla
škoda 44 500 korun.

Lup v křoví

Neznámý pachatel se vloupal
do domu v obci Brodek u Konice a odcizil notebook, mobilní telefon, dámskou koženou
bundu, sportovní tašku a cestovní pas. Provedeným šetřením policistů byly věci nalezeny v křoví v obci Brodek u Konice.

Šrajtofle z kočárku

Neznámý pachatel odcizil z
kapsičky dětského kočárku peněženku s finanční hotovostí,
doklady a platebními kartami.
Majitelce vznikla škoda 2 150
korun.

2

Svatého stolce. Když ovšem jeden aktuální titulek hlásal ‚Papež byl představen českým politikům‘, pak by mohl člověk nabýt dojmu, že právě oni prokázali papežovi tu největší službu
tím, že si na něj udělali čas, když
náhodou šel kolem. Ale třeba
podle protokolu to tak má být,
kdo ví…

Je to tak

„Nikdy jsem si nemyslela, že ze
mě bude taková stařena,“ povzdechla si starší paní. No nic,
třeba se stačí se nedívat do občanky. To stárnou všichni kolem
nás, jenom my jsme pořád stejní.
A pořád bychom dokázali, co
nespoutané mládí. Kdybychom
chtěli. Nám se jenom nechce,
koneckonců – taky na to omladina časem přijde.
-MiH-

OBRAT! Rasový motiv
útoku nebyl vyloučen

(Dokončení ze strany 1)
Každopádně celou věc vedeme
jako podezření na spáchání trestného činu podle paragrafu 196
odstavce b, což je trestný čin
útoku a vyhrožování smrtí s rasovým podtextem. V Tvorovicích
totiž mohlo jít o případ napadení
z důvodu jeho rasy. Pokud by se
vyslovené výrazy jako "bílá

svině" a podobně potvrdily, nebylo by co řešit," uzavřel vedoucí
prostějovské kriminální služby.
Na vyšetřování spolupracují policisté z Obvodního oddělení v
Němčicích nad Hanou a specialisté z prostějovského oddělení
obecné kriminality, kteří mají na
starosti různé extrémistické projevy.
-mik-

Policie lapila sériového zloděje
Další úspěch v řadě má za
sebou prostějovská policie.
Minulý týden se jí podařilo dopadnout dalšího hledaného
muže, který se v Prostějově i
okolí dopouštěl rozsáhlé majetkové trestné činnosti. Lidově řečeno, policisté se postarali o to, že je ve městě opět o
jednoho darebu méně.
Nedávno policisté podnikli velkou razii v okolí Husova náměstí
a podařilo se jim zatknout čtyři
celostátně hledané pachatele.
Většinou šlo o zloděje, vykradače aut a podobně. A minulý
týden skončil v poutech další poberta. "Občany města pochopitelně trápí, že řada pachatelů se
dopouští krádeží vloupáním do

domů, bytů, vozidel či příručních tašek a podobně. Spoluprací kriminální služby a
policisty z obvodního oddělení
se podařilo dopadnout dalšího
muže, který je v současnosti obviněn celkem ze sedmi případů
vloupání. Svoji trestnou činnost
prováděl přímo v Prostějově, ale
i v okolních obcích," sdělil Večerníku nadporučík Leo Haluza,
zástupce vedoucího odboru
obecné kriminality Policie ČR v
Prostějově. Z hlediska probíhajícího vyšetřování nebylo pochopitelně
možné
zjistit
podrobnější informace o konkrétních činech, které zadržený
muž spáchal a jsou mu kladeny
za vinu.
-mik-

Zvýší radnice daň z nemovitostí?
V souvislosti s přípravou městského rozpočtu pro příští rok
se nyní prostějovští radní zaobírají myšlenkou, zda po dlouhých letech zvýšit či nezvýšit
daň z nemovitostí. V současné
době jim při rozhodování nahrává do karet novela zákona,
která obcím tuto daň umožňuje zvýšit až několikanásobně.
"Město Prostějov už více než
osm let nezvyšovalo tuto daň. V
posledních týdnech ale o tom
často diskutujeme, protože například zdvojnásobení tohoto
poplatku by ročně přineslo příjem do městského rozpočtu asi

13 až 15 milionů korun. Rozhodnutí ale za nás zřejmě vyřeší
stát, neboť návrh ministerstva financí zní, aby daň z nemovitosti
stoupla na dvojnásobek," řekl
Miroslav Pišťák, místostarosta
města. Podle něj ale radnice nechce více nahlodávat rodinné
rozpočty občanů a už vůbec nechce zmíněnou daň zvyšovat až
na pětinásobek, jak to udělalo již
několik obcí a měst v ČR. "Budeme se řídit zákonem. Pokud
ten určí, že bude daň z nemovitostí zvýšena dvojnásobně, bylo
by to zřejmě s platností už od 1.
ledna 2010," dodal Miroslav Pišťák.
-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...
Zdeněk Vybíral 1927 Držovice
Jaroslav Keprt 1945 Prostějov
Miloš Plotz 1923 Prostějov
Naděžda Lessyová 1927 Žešov
Zdeněk Pechan 1937 Prostějov
Anežka Taberyová 1929
Čelechovice
Zdenka Kalová 1930 Drahany
RNDr. Věra Janečková 1935
Olomouc
Alžběta Hubená 1940 Prostějov

Jindřich Zatloukal 1934
Prostějov
Marie Juřenová 1948 Prostějov
Alena Crhonková 1932 Prostějov
Terezie Hagarová 1917 Prostějov
Karel Žvátora 1937 Soběsuky
Bohuslava Sypěnová 1927
Dobrochov
Marie Klevetová 1915 Prostějov
Jan Kučera 1920 Domamyslice

Pohøby v tomto týdnu
Úterý 29. září 2009
MUDr. Bedřiška Ondrušková 1916 Prostějov 11.20 Obřadní síň PV
Středa 30. září 2009
Josef Musil 1938 Vícov 11.00 kostel Vřesovice
Naděžda Latioková 1931 Prostějov 12.00 Obřadní síň Mlýnská
Petruška Hanáková 1929 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 1. října 2009
Alois Zapletal 1924 Lutotín 13.00 kostel Kostelec na Hané
Pátek 2. října 2009
Marie Greplová 1937 Prostějov 10.00 kostel P+P Prostějov
Božena Haitmarová 1921 Prostějov 12.00 Obřadní síň Mlýnská
Jitka Šenková 1924 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Jarmila Trunečková 1922 Malé Hradisko
15.00 Obřadní síň Malé Hradisko
Sobota 3. října 2009
Olga Pivodová 1925 Brodek u Prostějova
10.00 kostel Brodek u Prostějova

29. září 2009

Na motorkách po Jižní Africe

Čtyři a půl tisíce kilometrů v
sedlech motorek, povětšinou
jízda po nezpevněných cestách, v prašných pistách a
pouští. Takové podmínky čekají expedici sdružení Morava
CZ „Jižní Afrika 2009 po stopách slavných cestovatelů.“
Morava CZ je volné občanské
sdružení fandů a přátel Moravy,
motocyklů a cestování. Cílem
Expedice Afrika 2009 je především poznávání jiných kultur,
přírodních krás a prezentace a
propagace podnikatelských subjektů z Moravy v zahraničí.
Osmičlenná expedice odstartovala 28.září z Kapského města v
Jihoafrické republice a bude pokračovat na sever do Namibii.
Motorkáři chtějí dojet až do
Botswany, ale před startem byla
zatím nejistá situace ohledně
udělení víz. Uvidí se až na hranicích. Cestovatelé pak pojedou
zpět na jih do JAR, předpokládaný návrat je 18. října.
„Cesta povede přes step Karoo a
pohoří, vodopády Augrabies,
kolem Oranžové řeky, Kokerboom Forest, dále pak k národnímu parku Kalahari, pohoří Poslední foto před startem. V neděli před polednem odjížděli čleCederberg, řeku Orange/Ga- nové expedice z Prostějova do Vídně na letiště.
riep, Fish River Canyon, Ai
Ais,“ řekl nám před startem
David Kolařík, tiskový mluvčí
expedice.
Všichni účastníci expedice pojedou na osvědčených motocyklech BMW 650 GS,
součástí výpravy je i doprovodný a zásobovací vůz Land
Rover. Vozidlo bude sloužit k
přepravě pohonných hmot,
zásob vody, potravin, pneumatik, náhradních dílů, nářadí a
zavazadel.
Protože PROSTĚJOVSKÝ
Večerník je mediálním partnerem expedice, pokusíme se
vám přinést informace z
průběhu cesty. Ovšem záleží na
tom, jak to v africké pustině
Kolečko v Jižní Africe. Cestovatelé za tři týdny ujedou čtyři
bude vypadat s připojením na
a půl tisíce kilometrů.
internet….
-bp-

Na Hloučeli se bude kácet, děti pozor!
Prostějovská radnice vydala v
pátek varovné upozornění, kterým vyzývá vedení škol, aby dohlédla na bezpečnost svých dětí
při návštěvě lesoparku Hloučela
v nejbližších dnech. Město doporučuje školám a potažmo dětem se blíže uvedenému úseku
raději vyhnout úplně!

"Povodí Moravy bude v době od
5. do 15. října 2009 v lesoparku
Hloučela v úseku mezi ulicemi
Kostelecká a Olomoucká provádět čistící práce včetně kácení stromů. Upozorňuji pracovníky škol a
školských zařízení, že v této době
není možné uvedený úsek lesoparku využívat ke sportovním, re-

kreačním a vzdělávacím aktivitám. V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví je nutno upozornit žáky
na nebezpečí, které v případě
návštěvy lesoparku ve volném čase, v uvedeném termínu hrozí,"
sděluje František Říha vedoucí
odboru školství a kultury Městského úřadu v Prostějově. -mik-

V pátrání je i výtržnice a zlodějka
Prostějovská policie vyhlásila
další celostátní pátrání po trojici osob. Jedna z nich, jednatřicetiletá žena, byla již odsouzena za dva spáchané trestné činy, ale ukrývá se před nástupem trestu odnětí svobody.
RICHARD VŠETIČKA se narodil 8. listopadu
1982 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v obci
Určice číslo 81
v okrese Prostějov. Na hledaného vydal Okresní soud ve Vyškově příkaz k zatčení pro podezření ze spáchání trestného činu
krádeže. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 25 do 30 let, měří 180
centimetrů, má hubenou postavu,
hnědé oči a hnědé krátké vlasy.
Bývá do hladka vyholen.
SOŇA HORVÁTKOVÁ se na-

Pohledem shora
Pohledem shora

rodila 8. dubna
1978 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v Jezdecké ulici číslo
6 v Prostějově.
Na hledanou
vydal Okresní soud v Prostějově
příkaz k dodání do výkonu trestu
odnětí svobody do nejbližší věznice pro trestný čin výtržnictví.
Na hledanou taktéž vydal Okresní soud ve Zlíně příkaz k dodání
do výkonu trestu pro trestný čin
krádeže. Její zdánlivé stáří je v
rozmezí od 30 do 33 let, měří 162
centimetry, má střední postavu,
hnědé oči a hnědočerné středně
dlouhé vlasy. Má eliptický tvar
hlavy, nosí černý středně dlouhý
dámský kabát a černé kalhoty.
MICHAL NEČAS se narodil 11.
prosince 1984 a trvalé bydliště
má hlášeno v obci Ivaň číslo 197

v okrese Prostějov. Na hledaného
vydal
Okresní soud
v Prostějově
příkaz k zatčení
pro podezření
ze spáchání trestného činu podvodu. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 24 do 28 let, měří 170
centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné
krátké vlasy. Nosí vousy, takzvané strniště.
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-

STŘÍDAČKA

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ím dál víc se zdá, že předčasné volby byly fakt zbytečné a nakonec asi
tím, že nejsou, získáme víc, než kdyby k nim došlo. Čeká se na schválení státního rozpočtu, který by se po případných volbách dost
možná nestihlo po všech povolebních harakiri a obstrukcích vůbec vyrobit. Máme vládu, která je vpravdě nejspíš nejstabilnějších ze všech,
které tady kdy byly, protože nikdo si netroufne jim příliš do toho kecat, protože by politikům
jednoduše mohli říct: Dělejte si to sami. A konečně, je tato vláda dobrá i pro samotné politiky,
protože za ně odvede špinavou práci během finanční krize a před řádnými volbami na jaře budou moct jenom populisticky vykřikovat, co všechno je špatně a co všechno udělají jinak. A
nakonec? Nakonec by možná volby nemusely být ještě z jednoho důvodu. Během jednání kolem Janotova balíčku totiž jeden novinář převlečený za lobbyistu neexistující společnosti obcházel stranické kluby s nabídkou milionového sponzorského bakšiše výměnou za zamítnutí
vyššího zdanění hazardu. Komunisté a TOP 09 se nachytali, ostatní jednání neodmítli, vyběhli s ním jenom Zelení. Ti, kteří o nabídce vážně jednali, nejspíš doposlancovali, místo nich si
vyzkouší parlamentní lavici náhradníci. Své místo jak známo dobrovolně přepustil na minulé
schůzi i Mirek Topolánek. Stačilo by ještě pár nějakých aférek a kotrmelců a máme vlastně navolený úplně nový parlament. Není to také řešení? Všechno zlé je asi pro něco dobré.

Č
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Napříč přehradou už suchou nohou!

Vypouštění Plumlovské přehrady pokračuje v neztenčené
míře a dosáhlo již tak daleko, že
přes ní dnes přejdete klidně suchou nohou. A to po staré sypané
hrázi, která se nyní celá odkryla
a vede od pláže U Lázničků až
ke Zlechovu. K 1. říjnu si pře-

hradu měli převzít rybáři k
výlovu, ale tato záležitost nebude ještě tak horká. "Kdepak,
je zapotřebí ještě vypustit daleko
víc vody. Výlov se musí provést
až tehdy, kdy bude doslova vidět
ryby plácat se po dně," řekl nám
včera jeden z rybářů čekající na

svůj záběr na staré obnažené
hrázi. Podle jeho slov dojde k
masovému výlovu ryb na konci
října, spíše však až v polovině listopadu.
Proces vypouštění přehrady láká
k této nádrži obrovské množství
lidí. V pondělí to zde vypadalo

jako za starých dobrých časů,
kdy stovky i tisíce lidí využívaly
přehradu ke koupání a jiným rekreačním účelům. "Je pravda, že
v posledních dnech se nám konečně zvýšily tržby," prohodil
jeden z provozovatelů občerstvení na přehradě.
-mik-

Starou hráz někdejšího plumlovského rybníka nyní obsadili rybáři a stovky návštěvníků, kteří mohou přehradu přejít suchou nohou.

Altán ve Smetanových sadech prochází rekonstrukcí
Do totální rekonstrukce letitého dřevěného altánu ve
Smetanových sadech se v minulých dnech pustila odborná
firma. Popravdě řečeno, už to
bylo zapotřebí. Altán, který se
krátce na záběrech objevil i ve
slavných Četnických humoreskách, je nyní takřka rozebrán. Novotou by měl znovu
zářit ještě do konce tohoto
roku.
"Náklady na rekonstrukci altánu
přesáhnou částku 600 tisíc
korun. Termín ukončení práce je
stanoven zhruba na listopad tohoto roku. Opravují se nejen
dřevěné prvky, ale i zdivo, kamenné prvky, dlažba, střecha a

elektroinstalace. Stáří altánu odhadujeme na 80 let," poskytla
nám informace Jana Gáborová,
tisková mluvčí Městského úřadu
v Prostějově. "Z dřevěných
prvků odstraníme obroušením
veškerý nátěr a dřevo nakonzervujeme speciálním roztokem.
Bohužel, některé dřevěné části
zábradlí a taktéž i některé
sloupky budeme muset nahradit
novými. Ty staré jsou totiž velmi
prohnilé. Za osmdesát let se ale
není čemu divit. Všechny změny
ale samozřejmě konzultujeme s
investorem," řekl nám přímo na
místě Emil Zajíček z odborné
firmy provádějící zmíněnou rekonstrukci.
-mik-

Altán ve Smetanových sadech je dnes takřka rozebraný, Emil Zajíček pracuje na rekonstrukci sloupků zábradlí.

Absurdní: soudu hrozí EXEKUCE!

(Dokončení ze strany 1)
Večerníku se dostal do ruky dopis,
ve kterém právě jeden z nich žádá
vedení našeho soudu o proplacení
dlužné částky za obhajobu ex offo.
"Nezbývá mi, ač nerad, abych u
vědomí skutečnosti, že jsou na
mně výživou závislí další tři lidé a
že již půl roku žiji z úspor, neboť
soudy přestaly platit, abych v nejbližší době podal exekuční návrh i
na Vámi řízený soud. Lituji, avšak
jsem v situaci, kdy mi nic jiného
nezbývá," citujeme z dopisu
brněnského právníka adresovaném předsedovi Okresního
soudu v Prostějově Vladimíru
Váňovi. "Tento konkrétní právník
není sám, podobné vyhrůžky exekucí slyším nebo čtu poslední
dobou často a z několika stran,"
připustil Večerníku předseda našeho soudu.
Kolik a komu vlastně prostějovský soud dluží? Předseda Váňa
s tím nedělal žádné tajnosti.
Před naší návštěvou si nechal z
účtárny vypsat všechna potřebná data. "Finanční prostředky nemáme jenom na
provoz, ale ani na takzvané
mandatorní výdaje. Jde tedy o
výdaje, kdy si ze zákona objednáváme služby obhájců, právníků ex offo, notářů či soudních
znalců. Jenom za právní zastupování ex offo v civilním řízení
dlužíme advokátům, místním i
přespolním, částku ve výši 340
tisíc, obhájcům v trestních
věcech 893 tisíce korun a znalcům 305 tisíc korun. Tyto dluhy
tedy představují celkovou
částku jeden milion a 638 tisíc
korun," sdělil Vladimír Váňa. A
co na to Ministerstvo spravedlnosti? "To jen krčí rameny. Před
měsícem nám sice poslalo
malou částku, ale ta ani zdaleka
nepokryla množství faktur, které
nám tady leží," posteskl předseda.
Hrozby exekučních návrhů se
na prostějovský soud valí ze
všech stran. Absurdní je, že
pokud by na exekuci skutečně

Nepostrádáte pejska?
Dne 15. srpna 2009 se v Drahanském lese našel pes. Jde o černého
krátkosrstého jezevčíka s pálením
pod krkem, u očí a na nožičkách.
Pokud se někomu zaběhl, může se
o něj přihlásit na telefonním čísle
604 473 450.
-red-

došlo, mělo by jí nařídit exekuční oddělení Okresního soudu v
Prostějově. "Jde opravdu o
velmi zajímavou situaci, případnou exekuci bychom měli nařídit sami na sebe. Kdyby na to
došlo, museli bychom se ale pochopitelně ze zákona vyloučit a
krajský soud by musel rozhodnout, komu tuto věc postoupí.
Zřejmě by pak na nás exekuci
uvalil vyškovský soud a my
zase na něj, protože i tam mají
obrovské finanční problémy,"
vysvětlil Vladimír Váňa.
Otázkou ale je, zda by na prostějovském soudu bylo vůbec
co brát! "Na účtech není skoro

nic, zbývá na nich jen trocha
peněz na holý provoz. Exekutoři ale mohou zabavit například
vybavení kanceláří a zajímavé
by bylo, kdyby nám sebrali počítače. To už bychom pak nemohli dělat vůbec nic. U mě v
kanceláři by mi ale určitě sebrali
starožitné hodiny. A otázkou je,
co s námi od listopadu udělají
elektrárna, plynárna a vodárna,
když nebudeme mít peníze ani
na tyto záležitosti," pokrčil rameny Vladimír Váňa.
Podle závěrečných slov předsedy prostějovského soudu jsou
nyní z nastalé situace hodně nervózní i všichni zaměstnanci na-

šeho justičního zařízení. "O peníze na výplaty nepřijdeme, ty
jdou z jiných účtů a navíc jsou
nepostižitelné exekucí. Je ale
možné, že nadřízené orgány
mohou požadovat snížení stavu
zaměstnanců. Otázkou ale je,
jak bychom se jich zbavovali,
koho propustit a kdo za ně bude
dělat jejich práci. Už teď je stav
zaměstnanců velmi napjatý,"
uzavřel Vladimír Váňa, předseda Okresního soudu v Prostějově.
Celou situaci okolo hrozby exekuce prostějovského soudu
bude Večerník i nadále sledovat.
-mik-

29. září 2009

INVESTUJEME
Fenomén zlata

V dobách ekonomických a
tržních nepokojů se média a analytici předhánějí v množství článků a komentářů o reálných hodnotách aktiv, peněz, ekonomik a
vůbec celého světa. Množí se katastrofické zprávy o bankrotech
jednotlivých států, znehodnocení
národních měn, hyperinflaci
apod. Jedna věc je však těmto komentářům společná, a to zlato.
Nejinak je tomu i v současné globální krizi, která je však velmi
specifická v jedné věci. Za poslední rok totiž bylo vytištěno
více amerických dolarů než kdykoli za poslední stoleté období.
Tyto peníze byly použity na vysvobozování bank, výkup toxických aktiv, na vládní programy
pro podporu realit a automobilového průmyslu a další desítky
či stovky méně známých balíčků
a akcí amerického ministerstva
financí nebo FEDu. To pro ekonomiku znamená hned několik
hrozeb, nicméně dvě z nich lze
považovat za klíčové. Problémem číslo jedna je inflace plynoucí s dodatečné likvidity
vržené na trh. V podstatě se jedná
o to, že cena aktiv roste (nominální hodnota), ale jejich reálná hodnota zůstává stejná. V tomto
případě se bude jednat především

o aktiva denominovaná v dolaru.
Problémem číslo dvě je pokles
kurzu dolaru. Pokles dolaru navazuje na inflaci a množství peněz v
oběhu. Po ukončení zlatého standardu v roce 1970 je americká
měna kryta v podstatě jen jakousi
schopností americké ekonomiky
produkovat hodnotu neboli daňové příjmy. Dolar prakticky žádnou reálnou hodnotu nemá. V poslední době převládá názor, že
hodnota dolaru je pouze jakousi
mezinárodní konvencí a nad vodou ho drží pouze fakt, že se jedná o nadnárodní rezervní a obchodní měnu. Pomalu, ale jistě
dochází k diverzifikaci rezerv i na
jiné měny. Jakou roli tedy v tom
všem hraje zlato a proč je kolem
něj takový rozruch?
Zlato jsou v podstatě peníze. Na
rozdíl od běžných peněz se však
jedná o peníze s reálnou hodnotou, která je určována poptávkou
a nabídkou. Zlato nelze v neomezeném množství tisknout, nelze
jej padělat. Tím zlato neztrácí
hodnotu v čase. Má však spoustu
dalších skvělých vlastností. Například slouží jako aktivum poslední záchrany a v dobách krizí,
válek a jiných nepokojů nabývá
na hodnotě. Jeho cena je hnána
vzhůru i inflačními očekáváními.

To vše ale platilo odjakživa. Co je
jiné tentokrát? V současné době
se změnil fakt, že nás s velkou
pravděpodobností čeká krize globálního monetárního systému.
Systém je dlouhodobě nefunkční
a poslední akce americké administrativy rozbouřily země jako
Rusko a Čína, které se chtějí dolaru do určité míry zbavit a najít
za něj adekvátní náhradu. Zatím
jako náhrada slouží právě zlato.
Čína započala sérii hromadných
nákupů zlata do své státní pokladny a pomalu, ale jistě se šplhá na
špičku světových držitelů. Vláda
dokonce začala doporučovat
nákupy zlata a stříbra široké veřejnosti. Z jakého důvodu, je
otázkou, ale je možné, že chce
shromáždit co nejvíce drahých
kovů na svém území a činí tak i
neoficiální cestou. Rusko oficiálně uvažuje o zavedení Zlatého
rublu, měny kryté zlatem. Co toto
všechno pro zlato znamená?
Vyjmenovali jsme tedy tři tržní
fenomény. Inflace, ekonomický
kolaps, devalvace dolaru. Inflace
je do budoucích let v podstatě jistotou, vzhledem k chování FEDu.
Ekonomický kolaps a zpětný propad do recese stále nejde vyloučit.
Devalvace dolaru je již v pokročilé fázi a většina zemí a centrálních bank si to uvědomují a dělají vše proto, aby se proti tomu zajistily. Všechny tyto důvody znamenají jediné – rostoucí cenu zla-

Finanční poradenství

ta. Tento drahý kov se již dvakrát
za tuto krizi podíval nad historickou hranici 1000 USD za trojskou unci, naposledy tomu tak
bylo tento týden. I to, že se zlato
pohybuje kolem svých maxim,
však neznamená, že cena nemůže
být mnohem výše. V roce 1980
byla cena zlata v dnešních cenách
(tzn. upraveno o inflaci) téměř
2400 USD za trojskou unci. Zlato
a stříbro je dle našeho názoru nedílná součást investičních portfolií a v našich portfoliích je v různých formách zaručeně naleznete.
Shodou okolností je dnešní den
140. výročí Černého pátku 1869,
kdy na New Yorské zlaté burze
došlo k pokusu o ovládnutí zlaté-

ho trhu dvěma spekulanty, dle
nichž se incident nazývá Fisk/
Gould skandál. Stalo se tak v
době Občanské války, kdy americký dolar byl dočasně oproštěn
zlatého standardu. Docházelo k
množství spekulací a konspirací a
dne 24. 9. 1869 se cena zlata vyšplhala na 162 dolarů, kdy spekulace praskly, a vláda na trh vrhla 4
miliony dolarů ve zlatě. Během
minut došlo k propadu ceny zlata
o téměř 20%, což způsobilo ekonomické problémy a paniku na trzích.
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

ROTARY KLUB Prostějov: Služba mládeži

Rotariáni po celém světě se řídí
základním heslem „Service
above self„ (Služba druhému
před vlastním zájmem), což
představuje celou řadu různých služeb a činností. Jednou
z nich, celosvětově uplatňovanou je „Služba mládeži„. Co to
vlastně je?
Kluby a distrikty prostřednictvím rotariánské výměny mládeže (Rotary Youth Exchange) vysílají a hostí v rámci kulturní a

studijní výměny každoročně na
8000 studentů ve věku 15 až 19
let, kteří cestují do zahraničí na
dobu jednoho týdne až jednoho
roku.
Této služby se aktivně účastní i
ROTARY Klub v Prostějově a již
několikrát vyslal i přijal studenty
ze zahraničí. V současné době je
prostřednictvím RC Prostějov
jedna studentka na ročním studijním pobytu v Kanadě.
Pro představení i krátkodobých

letních rotariánských táborů,
které jsou o prázdninách pořádány po celém světě (short
term), vyhlásil RC Prostějov
soutěž pro studenty středních
škol z Prostějova a Konice pod
názvem „ROTARY a MY„.
Soutěžící se seznámí s posláním
a cílem ROTARY a má za úkol
navrhnout projekt, který může
RC Prostějov realizovat v našich
podmínkách. Vítězi soutěže klub
uhradí náklady na pobyt na let-

ním táboře kdekoliv v Evropě v
hodnotě 30.000,- Kč a odmění i
další soutěžící peněžitými cenami. Nad celou soutěží převzal
záštitu Ing. Jan Tesař, starosta
města Prostějova.
Zájemci o soutěž, si mohou vyžádat propozice u vedení své
školy, případně e-mailem na adrese: ladislav.burgr@seznam.cz .
Uzávěrka soutěže je 31. 10.
2009. MUDr. Pavel Řehánek,
prezident RC Prostějov

Toulky s Večerníkem letos popáté
Toto setkání bylo dost zajímavé. Počasí lepší ani být nemohlo, tak jsem radostně vykročil vstříc plnění úkolu.
Nevím, jak jinak diskrétně nazvat polehávání na karimatce,
vaření kafíčka a nenucenou konverzaci s účastníky Toulek. Taky
jsme hledali trilobity, leč neúspěšně. A prohlíželi prachárnu.
Protože jsme byli vlastně v moři,
tak jsme taky zkoušeli plavat.
Nikdo nepotřeboval plavky, pláž
nebyla přecpaná, ale taky tam

Čelechovický lom
nebyl třeba bufet. Popravdě to
ani nikomu nevadilo. Počasí vše
vynahrazovalo, prostě nádherný
podzimní den.
Čelechovický lom je dosti rozlehlý a zarostlý náletovou vegetací, tak jsem se ukryl v nejzašším koutu, aby mě museli hledat.
Což se mi povedlo. Účastníků

dorazilo 16. Nevím jestli jich nebylo víc, možná mně nenašli.
Dokonce mi volal kamarád z
Aše, který lokalitu správně vytipoval. Takže příští měsíc ukončíme letošní Toulky, rozdáme
diplomy a projednáme, zda budeme příští rok pokračovat.
Josef Klimeš

Výjimečné narozeniny ve sboru Vlastimila
Prostějov má zřejmě celorepublikový primát. Přesněji
zdejší pěvecký sbor Vlastimila.
Jeho nejstarší aktivní členka paní JARMILA STRUŽKOVÁ
oslavila v polovině září neuvěřitelné devadesátiny. Stále se pravidelně účastní všech zkoušek a
vystoupení a to i zájezdových!
Její vitalita a kondice je hodna
obdivu a jistě snese srovnání i s
výbornými dříve narozenými
sportovci, jakým je například legendární plavec-otužilec pan
Ladislav Nicek z Olomouce.
Začal kalendářní podzim a
máme tady podzimní rovnodennost. Den se už začíná pomalu zkracovat a noc prodlužovat. Konečně nastala doba sklizně většiny jádrovin a my se
můžeme těšit z plodů naší celoroční práce. Dnešní poradnu
bych chtěl zaměřit na aktuální
choroby a škůdce u jehličnatých okrasných dřevin.
Velmi častou houbovou chorobou
může být sypavka borovic (Lophodermium pinastri). Ta se objevuje na zelených částech borovic
od září do dubna a to v podobě červenohnědých a hnědých skvrn.
Napadené jehličí hnědne až posléze dochází k hromadnému opadu
jehlic. Ještě před opadem se na povrchu napadených jehlic nachází
oválné černohnědé plodničky,
které jsou uloženy v pokožce jehlic. Uzrávají až v jarním období.
Chemické ošetření se provádí preventivně nebo na dřevinách s loňs-

Paní Stružková se narodila v
Prostějově a prožila zde, konkrétně ve Vrahovicích, téměř celý život. Prvních dvacet let však
bydlela v Kovaříkově vile, kde

její tatínek, původem z Valašska,
pracoval jako správce. Pro tuto
práci si ho pan majitel vybral poté, co se osvědčil jako jeho zaměstnanec ve Wikovce. Dcera
Jarmila tak může vzpomínat dokonce na osobní setkání s významnými prvorepublikovými
představiteli státu, kteří do vily
jezdili na návštěvy.
Sama pracovala celý život mimo
Prostějov, jako úřednice v přerovské zbrojovce, nynější Meoptě. Práce v tomto závodě ji sice
uchránila před nuceným odchodem do Říše, ale i tak má na

Poradna zahrádkáře
kým výskytem choroby a to v období od května do srpna. Aplikace
se provádí většinou opakovaně a
to některým z přípravků Kuprikol
50 (0,5%), Dithane DG Neotec
(0,3%), aj. Na starších jehlicích se
na podzim může vyskytovat tzv.
fyziologická sypavka, která je vyvolaná stárnutím jehlic nebo infekcí jiných hub. Pozor, neplést s
karanténními Mycosphaerella pini, která je původcem choroby
zvané červená sypavka borovic a
Mycosphaerella dearnessii, která
je původce hnědé sypavky borovic. Obě tyto velmi nebezpečné
choroby lze přesně určit pouze laboratorně. Napadá většinou borovici černou, blatku a exotické druhy borovic.
Velmi častí jsou v současné době
na jehličnanech, zejména borovi-

ci, smrku, jedli a cedru dospělci
štítenek. Tento červec způsobuje
růstové deformace, žloutnutí a
opad jehlic. Až 4 mm velké štítenky jsou přisedlé na spodní straně
jehlic a vysávají rostlinné šťávy.
Poznáme je celkem snadno podle
charakteristického bílého povlaku. Některé druhy jsou schopny
sáním výrazně poškodit především mladší stromky. Ošetření je
třeba zahájit již brzy na jaře – nejprve proti vajíčkům a později proti dospělcům a to opakovaně
zhruba v 14-denním intervalu například přípravky Applaud 25
WP (0,1%), Karate Zeon 5 CS
(0,1%), aj.
Klikoroh borový napadá všechny
jehličnany především však borovice. Jde o 1 cm velikého brouka
nosatce černé barvy se žlutými

těžká válečná léta krušné vzpomínky. Naštěstí jí její optimistická povaha vždy pomohla vše zlé
překonat.
Paní Stružková má dva krásné a
povznášející celoživotní koníčky. Sborový zpěv a turistiku.
Jak sama říká, s Vlastimilou
zpívá od svých osmnácti let, nějaký čas byla i členkou přerovského pěveckého spolku Přerub.
Za tu dobu se setkala s řadou
výrazných osobností prostějovského kulturního dění. A turistika? Té se prý věnuje odjakživa.
Nejdříve jako skautka, později

jako členka turistického oddílu.
Procestovala se spacákem a ve
skromných podmínkách velký
kus naší republiky i Evropy. Její
láskou vždy byly hory a na různé
výlety ráda vyráží dodnes. Při
osobním setkání dovede o svých
zážitcích nadšeně a poutavě vyprávět. Tak tomu bylo i na malé
oslavě, která se stylově odehrála
ve zkušebně sboru v Národním
domě. Bylo to velmi příjemné
setkání a nezbývá, než přát paní
Jarmilce, ať jí její skvělá „forma“ ještě hodně dlouho vydrží.
-lc-

pásky, který škodí žírem na mladých výsadbách. Brouci žerou
během celé vegetace a žijí 2-3 roky. Škodí na kmínku, vzácněji v
koruně. Při silném napadení dochází ke kroucení a odumírání
celé rostliny. Přímá ochrana spočívá v postřiku povolenými insekticidy např. Vaztak 10 EC
(1%), Decis Mega (0,75%) nebo
v použití lapacích pastí či ochranných límců.
Poslední širokou skupinou škůdců jehličnanů, kterou bych chtěl
dnes zmínit, jsou z medií dobře
známí kůrovci. Jedná se o několik
druhů podkorních brouků, jejichž
larvy vyžírají lýko dospělých
stromů. Asi nejznámější kůrovci
jsou lýkožrout smrkový, lýkožrout lesklý a lýkožrout matný.
Dospělci těchto druhů se dají rozlišit podle velikosti a drobných
odlišností. Larvy potom podle
charakteristický požerků v kůře.
V našich podmínkách mívají

brouci několik generaci. Počáteční příznaky napadených dřevin
jsou čerstvý poprach kmene pilinami vyhazovanými brouky ze
závrtů. Později dochází k blednutí jehličí v celé koruně, loupání kůry a nakonec hnědnutí a rezavění
jehličí, které má za následek odumření stromu. U napadených
stromů je většinou nezbytné napadený strom porazit. V případě napadení druhy žijícími na větvích
je možné tyto větve včas (před
výletem nových brouků) odstranit
a tím zachránit strom. Dosud nenapadené stromy, které jsou v
bezprostřední blízkosti stromů
napadených, je možné chránit insekticidními přípravky např. Karate Zeon 5 CS (1%), Vaztak 10
EC (0,5%), aj.
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 28. 9. DO 4. 10. 2009:
Ve čtvrtek v 18. 00 hodin přednáška ing. Tomáše Přibyla z Brna
APOLLO ZNÁMÉ, NEZNÁMÉ. Informace o tomto projektu, z
nichž většinu nenajdete v literatuře nebo na webu.
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy koná ve čtvrtek v 15. 00 hodin.
VÝSTAVY HVĚZDNÝ VESMÍR a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátcích výše uvedených pozorování.
Ve středu v 15.30 hodin pohádka pro děti MĚSÍC A HASTRMAN.
AVÍZO! XXXIX. ročník klubu GEMINI je již připraven! Členem klubu GEMINI se může kdykoliv stát kdokoliv ve věku 10
- 20 let. Zahájení 8. října 2009 v 16. 30 hodin v přednáškovém
sále hvězdárny a pak ve stejnou dobu každý pracovní čtvrtek. Celoroční (pro školní rok 2009/10) klubový poplatek je 100 Kč.
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Cenu Josefa Luxe získalo CMG v Prostějově
Již několik let vyhlašuje Nadace
J. Luxe soutěž základních a
středních škol celé ČR v rámci
Programu podpory etické výchovy.
Slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže pro rok 2009 se uskutečnilo 15. září v Hradci Králové
za účasti představitelů Nadačního fondu J. Luxe a hejtmana
Královéhradeckého kraje Lubomíra France. O úspěch prostějovského regionu v této
oblasti se zasloužilo Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově,
které získalo 1. místo v kategorii etické výchovy na školách.
Letos poprvé se uskutečnilo i následné setkání reprezentantů vítězných škol s veřejnými
představiteli královéhradeckého
kraje a řediteli základních a středních škol, protože se v poslední
době poměrně dosti často hovoří
o tom, že si školy začínají uvědomovat, že stále citelněji chybí ve
výchovně vzdělávacím procesu
předmět, který by žákům odpovídal na otázky Kdo jsem? Jaký
je smysl mého života? Jak mám
žít, abych byl šťastný? Teprve nacházení odpovědí na tyto otázky
umožňuje řešit otázky další: Co
musím umět? Jak se mohu efektivně učit? Jak uspět v životě?
Jakmile si žák začne tyto otázky
klást, přestává učitel být tím,
který ho nutí a přesvědčuje k
učení, ale začíná být starším rád-

cem mladých lidí, kterým pomáhá získat znalosti, dovednosti,
hodnoty a postoje.
Na CMG se pokusili vyplnit tuto
mezeru zavedením nového vyučovacího předmětu Strategie
osobnostního rozvoje (SOR).
„Výukou nového předmětu přinášíme nový pohled na celkový
rozvoj osobnosti. Neoddělujeme
výchovu environmentální, spirituální či morální, ale naopak se
snažíme pojmout výchovu a
vzdělávání komplexně. Vidíme
možnost změn v kontextu se
změnami osobních kvalit a postojů každého jednotlivce. Vycházíme z nejmodernějších
poznatků v psychologii, sociologii i např.ekonomii a snažíme se
uplatnit tyto poznatky v praktickém životě mladých lidí. Inovativním prvkem je jistě i mnohem větší míra zapojení a zodpovědnosti studentů i pedagogů,„
říká Mgr. Jaroslav Fidrmuc, ředitel CMG v Prostějově.
Etická výchova se na CMG učí
paralelně s hodinami náboženství. V tercii a kvartě osmiletého
gymnázia procházejí studenti
deset „schodů„ výchovy k prosociálnosti, v kvintě a sextě navazují
aplikační témata, která vycházejí
mimo jiné i z aktuálních požadavků studentů. Řada aktivit programu a metodiky Estetické
výchovy je využívána na kurzech
klíčových kompetencí Doo-

Na CMG se pokusili zavést nový vyučovací předmět Strategie osobnostního rozvoje
pravdy, kdy se jednotlivé třídy
(celkem 240 žáků) účastní každý
rok třídenních mimoškolních a
dvoudenních školních setkání s
tématikou uzpůsobenou věkovým a vzdělávacím potřebám
dětí.
Nejužší provázanost etické
výchovy s ostatními předměty je
přirozeně v oblasti společenských
věd, kde se v rámci Výchovy k
občanství vyučuje i finanční gramotnost a zacházení s informa-

cemi. Další aplikační témata nacházejí uplatnění např.v hodinách
českého jazyka a všech dalších
„výchov„.
Ocenění práce školy na poli
etické výchovy v celorepublikovém měřítku je samozřejmě
potěšující, ale zároveň i zavazující k vytrvání na započaté cestě,
přesto že současnost často nerozvážně upřednostňuje individualizmus, bezohlednou dravost,
vulgaritu a bezbřehý liberaliz-

mus. Chceme, aby naši studenti
poznali své místo v životě a čeho
chtějí dosáhnout, aby svých cílů
dosahovali čestně, v rámci svých
dovedností a schopností, aby vyrostli ve zralé osobnosti s pevnými názory i postoji.
Finanční příspěvek, který je s
cenou spojený, chce škola využít
pro zkvalitnění výuky Etické
výchovy ve vybavení pomůckami a odbornými publikacemi.
Jitka Hubáčková

Den bez aut řidičům do duše nepromluvil
Autobusy jezdily zadarmo, přesto auta ucpávala ulice

Úterní den byl věnován tradiční akci Den bez aut, do které
se už poněkolikáté zapojil i
Prostějov. Motoristé byli už
dlouho před touto akcí vyzýváni, aby alespoň v tento den
nechali svá vozidla doma a při
cestě do práce využili bicykl
nebo se svezli autobusy městské hromadné dopravy, které v
úterý jezdily zadarmo. Bohužel, jako vždy, se tato výzva neujala.
Motoristé se nechtěli vzdát svého
pohodlí a tak auta zase ucpávala
prostějovské ulice a křižovatky.
Během tohoto dne se tak alespoň
pořádně vyřádily děti školou povinné, pro které město uspořádalo několik zábavných či
soutěžních akcí.

Na náměstí naštěstí žádná auta nejezdila a tak se zde vyřádily děti při
mnoha soutěžích, které pro ně připravila radnice a městská policie.
Den 22. září je už tradičně Evropským dnem bez aut (EDBA)
a je součástí a vyvrcholením Evropského týdne mobility (ETM)
16. – 22. září.

Letos se Den bez aut uskutečnil
už poosmé. Tato osvětová akce
má za cíl v evropských městech
podpořit přijatelnější způsoby
dopravy a napomoci omezování

individuální automobilové dopravy ve městech. „Ústřední
heslo letošního Dne bez aut a
týdne mobility znělo: Naše
město – naše klima!,což mimo
jiné vyjádřilo snahu napomáhat
ke snižování škodlivých emisí z
oblasti dopravy. Jako v minulých
letech akce proběhla opět za podpory Ministerstva životního prostředí a Národní sítě Zdravých
měst, jejímž je Prostějov členem,“ uvedl místostarosta Prostějova a politik Zdravého města
Vlastimil Uchytil.
Akce měla mimo jiného i přimět
občany, aby více využívali hromadné dopravy, proto také v letošním roce jezdila po celý den
MHD zdarma..
„V úterý 22. září dopoledne

proběhla na nám. T. G. Masaryka
soutěž v běhu pro handicapovanou mládež a pro děti I. stupně
základních škol. Zároveň jsme
vyhlásili vítěze literární soutěže
na téma Chováme se podle dopravních předpisů, která byla
určena žákům sedmých tříd,“
dodal Uchytil.
Středisko prevence kriminality
městské policie informovalo o
bezpečnosti na silnici, používání
přileb pro cyklisty, používání
bezpečnostních pásů v autech a o
nutnosti používat bezpečnostní
zámky na kola.
Ekocentrum IRIS pořádalo v
průběhu celého dne nejrůznější
akce s dopravní tématikou zdůrazňující negativní vliv dopravy
na přírodu.
-mik-

Městská policie pořádá akci „Bezpečné kočárky“

Městská policie Prostějov pod
záštitou Zdravého města pořádá preventivní akci „Bezpečné kočárky.“ Zájemcům,
kteří se dostaví v uvedené době
na náměstí T. G. Masaryka
před radnici, umístí strážníci
reflexní samolepku na dětský
kočárek.
„Myšlenka akce se zrodila v
rámci nedávného Dne bez aut,
kdy měla městská policie svůj
informační stánek na náměstí.
Mimo jiné zde strážníci ze sku-

piny prevence zdůrazňovali význam reflexních samolepek na
jízdních kolech. Některé maminky samy přišly s nápadem,
že by bylo vhodné samolepky
umístit i na kočárky. Proto jsme
se rozhodli, že tuto akci jako
Zdravé město podpoříme,“ objasnil místostarosta a politik
Zdravého města Vlastimil Uchytil s tím, že takto rodiče přispějí k
většímu bezpečí svých dítek, a to
zejména v nadcházejícím zimním období, kdy bývá často šero

a brzy se stmívá. „Není horší situace, než když řidič spatří ‘neviditelný kočárek’ v poslední
chvíli,“ doplnil Uchytil.
Komu není bezpečí těch nejmenších dětí lhostejné, dostavte se ve
dnech: 5.října v době od 14.00
do 16.30 hodin nebo 6.října v
době od 10.00 do 13.00 hodin
na náměstí T.G. Masaryka před
radnici, kde na vás budou čekat
strážníci skupiny prevence s
příslušnými samolepkami.
-mik-

Je třeba zabavit mládež, říká majitel
firmy WISCONSIN ENGINEERING CZ
Každý sport potřebuje nějaké finanční zázemí a v tomto ohledu sehrávají stále větší roli firmy, organizace a společnosti, které v rolích
sponzorů podporují mnohé ze sportovních aktivit dětí i dospělých.
Český výrobce špičkové zahradní a komunální techniky WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o., Vrahovická
41d v Prostějově vsadil na mládež.
Díky přispění firmy sportují bezstarostně děti ve věku 4 až 8 roků v Němčicích
nad Hanou pod hlavičkou FK Němčice
nad Hanou. Mladší přípravka fotbalistů
trénuje na hřišti přes letní sezónu 2x
týdně, v zimě získal oddíl zázemí v
místní sokolovně, kde trénuje jednou za
týden.
"V dnešní době, kdy se rozrůstá trestná
činnost mládeže, požívání alkoholu a
drog i v menších městech a obcích, je
třeba poskytnout mládeži plnohodnotné využití volného času. A tím je
především sport. Fotbalový potěr v Němčicích má dobré sportovní výsledky a
já jim držím palce často i při jejich utkáních," potvrdil svou podporu mladým sportovcům ředitel firmy J. J.
Olmr.
-jp-
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REGION
Nové hřiště
je oranžové

SUCHDOL, JEDNOV – Minulou neděli byla slavnostně
přestřižena páska nového dětského hřiště v Jednově. Na jeho realizaci přispěla Nadace
ČEZ ze svého programu
Oranžová hřiště. S výstavbou
se začalo letos v květnu.
Dětských koutků s označením
‚Oranžové hřiště‘ existuje po republice už víc jak dvě desítky.
Na jedno takové přispěla Nadace ČEZ také v Jednově. Ta na
stavbu dětského hřiště v Jesenci
vyčlenila 164 tisíc korun. Jak ale
poznamenal přítomný mluvčí
skupiny ČEZ pro střední a severní Moravu Jaroslav Jurča, konečná hodnota díky podílu odvedené práce místními je daleko
vyšší. V podobném duchu při
slavnostním otevření mluvil také člen správní rady Nadace
ČEZ a poslanec PČR Jan Husák
(TOP 09). „V Nadaci ČEZ podporujeme podobné projekty a
osobně mám velkou radost,
když vidím, jaká přidaná hodnota podílu práce těch, kteří se o realizaci zasloužili, je tady patrná.
Jsem rád, že jsme dali podporu
tomuto projektu,“ poznamenal
poslanec Husák.
Ještě před přestřižením pásky
starostka Suchdola Jitka Zahálková přiblížila, co všechno bylo
potřeba udělat, než se tento plácek proměnil v nové dětské hřiš-

Oranžové hřiště v Jednově si
hned vyzkoušeli nejenom ti
nejmenší, svoje místo si tady našli i
poněkud odrostlejší.
tě. Záměr zvelebit zanedbanou
část pozemku sousedící s travnatým hřištěm nakonec vedl k
myšlence oslovit Nadaci ČEZ.
Díky poskytnutým prostředkům
bylo možné provést potřebné terénní úpravy s vybudováním
bezpečnostních dopadových
ploch u jednotlivých prvků. Jejich dodání měla na starosti odborná firma, vše ostatní bylo
provedeno ve vlastní režii, včetně vybudování oplocení, které z
vlastních prostředků financovala zdejší organizace Orla. „Chtěla bych poděkovat všem, kteří se
podíleli na stavbě hřiště a především také starostovi Orla Pavlu
Kutému, který tady odvedl asi
největší kus práce,“ poznamenala starostka obce.
Součástí slavnostního otevření
pak bylo vysvěcení nového areálu P. Janem Lisowskim. Poté
došlo na symbolické přestřižení
pásky a děti poprvé mohly využít lákadel nového Oranžového
hřiště. Slavnostní pásky si však
už tuto sobotu užijí místní znovu. Tentokrát se přesune do
Suchdola, kde se poprvé otevře
kulturní dům po dokončení 2.
etapy stavebních úprav. -MiH-

Na republice úspěch, ale Pěnčínští měli prý i navíc

„NENÍ SRANDA TAKOVOU SOUTĚŽ ABSOLVOVAT,“ tvrdí V. Kopečný
Před měsícem vybojovali hasiči
z Pěnčína prvenství na krajském přeboru v požárním
sportu. To je vyneslo na mistrovství republiky, které absolvovali minulý víkend. Kromě
spousty zkušeností si přivezli
také jedno velké zjištění. A to, že
v budoucnu můžou pomýšlet i
na víc, než ‚pouhou‘ účast.
„Vedlo se nám dobře,“ odpovídá s
odstupem několika dní po soutěži
vedoucí soutěžního družstva Viktor Kopečný, které pod hlavičkou
SDH Pěnčín reprezentovalo nejen
Prostějovsko, ale také jako krajský přeborník celý Olomoucký
kraj na Mistrovství republiky v
požárním sportu sborů dobrovolných hasičů v Ústí nad Labem.
Svůj postup si vybojovalo přes
okrskovou, okresní a následně
krajskou soutěž až do celostátního
finále, což se minimálně za několik posledních desetiletí, pokud se
v historii SDH na Prostějovsku
vůbec takový úspěch najde, nikomu jinému nepodařilo.
Jak už řekl V. Kopečný Večerníku
po úspěchu v kraji, vítězství si vybojovali také posílením základního kádru, když nabídli místo v
týmu některým jednotlivcům z jiných sborů v rámci okresu. Další
se připojili po krajské soutěži, v
tomto případě už z Olomoucka.
„Pravidla takovou věc umožňují,
a pokud to jde, je dobré toho využít. Nemáme zase tak velkou základnu, abychom dokázali tak
silné družstvo postavit jenom z
vlastních členů. Nakonec podobným způsobem jsou sestavována i
ostatní družstva na takové soutěžní úrovni. Výjimkou je pouze
Vlčnov, který je schopen postavit
kvalitní reprezentaci hned v několika kategoriích. O to víc si vážím
toho, že jsme je dokázali na republice porazit,“ říká. Pod hlavičkou SDH Pěnčín tedy bojovala
víceméně krajská reprezentace, v
níž tvořili Pěnčínští základ jak v

týmu, tak především také v organizačním zázemí. „Je to jediná
cesta k úspěchu. Konkurence na
takových závodech je mohutná,
sejde se tady vlastně celá republiková reprezentace po jednotlivcích rozesetá v různých
družstvech,“ dodává. Ovšem to,
že Pěnčín si vůbec vybojoval tuto
šanci od základních soutěží,
mluví o velkém potenciálu, který
tady mezi hasiči věnujícími se požárnímu sportu jednoznačně je.
To dosvědčuje i fakt, že letos měl
Pěnčín své želízko v ohni také na
republikovém přeboru v kategorii
dorostenců v Třebíči na začátku
července.
A co samotný průběh republikového mistrovství? Podle Viktora
Kopečného si vezou spoustu zkušeností, kterými se nikdo jenom
tak pochlubit nemůže. Ať už pozitivních nebo i negativních.
„Kdyby mi někdo před sezónou
řekl, že budeme devátí v republice, tak bych mu na to odpověděl,
že je hloupý. Teď ale vidím, že to
možné je,“ pokračuje vedoucí
družstva. A jak podotýká, je to nakonec ta horší varianta výsledku,
na který Pěnčínští bezpochyby
měli. „Po prvním dnu, kdy se běhaly štafety, jsme byli pátí. Pak
jsme ale trochu pokazili útok, což
nás odsunulo na konečné deváté
místo. V ten okamžik to zklamání
rozhodně bylo. Je to ale sport, kde
je v družstvu deset chlapů, stačí
drobná chybička jednoho z nich a
v takové našlapané konkurenci to
znamená propastnou ztrátu,“ vysvětluje.
Na mistrovství se soutěžilo s jednotnou technikou, kterou měli
možnost si ‚omáknout‘ při pátečním tréninku, kde dosažené časy
směrovaly podstatně výš. To se
ovšem už v neděli nepovedlo.
„Pokud by se podařilo dosáhnout
výsledku pohybujícího se kolem
tréninkového času, pak bychom
kolem pátého místa zůstali i po

poslední chvíli. O to víc mě těší, že
se sem sjelo tolik koní,“ pokračuje
Petra. Sama začala v 11 letech jezdit na koni na jízdárně Arka ve
Lhotě u Konice. Proto samozřejmě nemohlo pozvání tuto adresu
minout. Další koně s jezdci přijeli
ze sousedních Přemyslovic a
Ptenského Dvorku. „Máme tady
14 koní a přiznám se, že mě to samotnou překvapilo. Chtěli jsme
tím také oplatit pozvání z jiných
stájí, kam na Huberta jezdíme a z
tohoto pohledu se to určitě vydařilo,“ dodává.
Uspořádat Hubertovu jízdu byl
společný nápad s Darinou Francírkovou a Katkou Indrůchovou, které mají ve Štarnově koně ustájené.
I zde se všichni jezdci nejdřív vydali do okolí na tradiční hon na lišku, další část dne pak patřila jezdeckým hrám. „Je tady krásná
krajina, určitě je dost možností,
kam se vydat na vyjížďku. Navíc
se vydařilo počasí, takže si vlastně
ani není víc co přát,“ nezastírá svoji spokojenost Petra Kutá. Zatímco se koně vydali k Hubertovskému lovu, pro ty ostatní, kteří zůstali na místě, byl připraven program
s ukázkami voltiže. V duchu

Desítky dětí s rodiči navštívily
Pohádkové údolí ve Smržicích,
kde se to jen hemžilo známými
postavičkami Zlatovláskou, Karkulkou, Šípkovou Růženkou,
čerty, loupežníky, čarodějnicemi
i hastrmany.
Na dobrodružné a tajemné cestě z
pohádky do pohádce plnily ratolesti záludné úkoly, které dobře
znají z pohádkových příběhů. A za
každý splněný úkol čekala šikovné
caparty i ty odrostlejší dětičky pohádková odměna. Za nasbírané
body mohly získat ne zrovna polovinu království, ale dobroty a
hračky u samotného krále pohádek.

"Připravovat něco zajímavého pro
děti je radost. Dá to sice vymýšlení
nových soutěží, ale stojí to zato.
Děti milují pohádkový svět," potvrdily fešné hastrmanky a prozradily ještě, že zorganizovat takovou
pohádkovou akci pomáhalo pětadvacet ochotných lidiček. Šťastný
smích dětí a rozzářené oči jsou nejlepší odměnou pro všechny, kteří
nelitovali námahy a svého volného
času k potěšení malých človíčků.
Již druhý ročník pohádkové procházky uspořádal TJ Sokol Smržice za finanční spoluúčasti Obce
Smržice a Olomouckého kraje.
-jp-

Hastrmanky lákaly dušičky do svých hrníčků, jejich úlovek byl tentokrát velice chudobný.

Zahrádkáři vystavovali plody podzimu
Při postupu na ‚republiku‘ považovali Pěnčínští za úspěch případné umístění do 10. místa. To se jim splnilo, přitom ale přiznávají, že to mohlo být ještě lepší.
této části soutěže. To jsme ale bohužel už nepotvrdili,“ říká dál
Viktor Kopečný a přiznává, že v
první chvíli převažoval u všech
pocit zklamání, protože ambice
po prvním dni byly rozhodně
vyšší. Nakonec ale přece jen
došlo na pěnčínský ‚talisman‘ –
soudek piva, který nikdy nezapomínají doma. Dostat se na republiku je opravdový úspěch a
vědomí, že ani v takové extratřídě
se neztratí, je rozhodně k nezaplacení.
Reprezentaci ve velké míře podpořil samotný Olomoucký kraj,
který vypravil z Olomouce do
Ústí nad Labem autobus, jímž jeli
na sever Čech spolu s vítězkami

krajského přeboru v kategorii žen
– Moravským Berounem. Díky
tomu je mohli podpořit na mistrovství i vlastní fanoušci. A jestli
si to zopakují i příští rok, je teď
těžké předjímat. Minimálně se
budou ale snažit znovu navázat
mezitýmovou spolupráci, jak
tomu bylo letos, aby se podařilo
postavit do vyšších soutěží pokud
možno co nejkvalitnější tým.
Zároveň ale V. Kopečný dodává,
že účastí na mistrovství republiky
pro ně ještě sezóna nekončí. „Bilancovat budeme až někdy v prosinci na valné hromadě. Teď je
před námi podzimní kolo soutěže
Plamen, které začne brannou hrou
už tuto sobotu. Ročník 2009/2010

budeme organizovat v Pěnčíně.
Naši žáci budou obhajovat vítězství z posledních tří ročníků a
stejně tak bychom chtěli znovu
uspět mezi dorostenci,“ přibližuje
další letošní plány. Mezi ně ovšem
také patří společné setkání ‚republikového‘ týmu na poněkud
jiné než soutěžní úrovni. „Plánujeme nějakou společnou grilovačku jako poděkování za to, co
se tomuto družstvu letos podařilo.
Ti, kteří se do jeho práce v průběhu celého roku zapojili, si to určitě zaslouží,“ uzavírá pro
Večerník ohlédnutí za republikovým mistrovstvím vedoucí družstva SDH Pěnčín Viktor
Kopečný.
-MiH-

Podzim patří Hubertovým jízdám,
byli jsme se podívat ve Štarnově
Hubertova jízda je opravdovým koňáckým svátkem. O tom
není pochyb. Jsou ovšem místa
tradiční, kde spolehlivě na koně
narazíte a s podobnou slávou se
dozajista setkáte, jsou ale i místa, kde byste donedávna něco takového určitě nehledali. První
Hubertova jízda se jela minulou
sobotu ve Štarnově.
„Od srpna jsme tady rok,“ říká
Petra Kutá, která do zdejšího výběhu původně přivedla dva koně.
Místa tady bylo ale dost, takže časem přibyli ještě další čtyři, s nimi
tady má domov také pět ovcí. Jak
s úsměvem dodává, je to v tuto
chvíli už tak akorát. Štarnov však
rozhodně není tradičním místem s
chovem koní spojený. Podle Petry
Kuté však místní tuto ‚novotu‘ přijali docela vstřícně, což také dokázala sobotní Hubertova jízda, která kromě jezdců na koních přilákala spousta dalších příznivců v
roli diváků.
„Rozhodnutí uspořádat u nás Hubertovu jízdu padlo tak trochu na

Smržické děti se vydaly do Pohádkového údolí

Výpěstky zahrádkářů a pěstitelů
z celého okresu mohli o svatováclavském víkendu obdivovat
odborníci i laická veřejnost v
Čelčicích. Místní základní organizace Českého svazu zahrádkářů zde uspořádala Okresní
výstavu ovoce a zeleniny.
Podzimním ovocem, především
nejrůznějšími odrůdami jablek a
hrušek, a také užitkovou i dekorační zeleninou, pestrými květy jiřinek a chryzantém - květin babího
léta, bonsajemi a vazbami ze sušených rostlin, se tady pochlubilo

dvaadvacet vystavovatelů z Prostějovska. Jejich výpěstky uspořádaly do barevně vyvážených
souborů šikovné ruce Květy Urbanové, Ludmily Pekařové i dalších
ochotných nadšenců pro zahradničení. Samostatnou expozici si připravili i malí caparti z mateřské
školky. Jejich výstavce výtvarných
prací vévodila obrovská dýně.
"Výstavy ovoce a zeleniny místních pěstitelů tady pořádáme každé
dva roky. Letos poprvé jsme však
měli tu čest uspořádat výstavu pro
celý region," řekl předseda míst-

ních zahrádkářů Petr Všianský a
poznamenal, že ho mile překvapil
poměrně velký počet návštěvníků,
což přičítal rozvoji cyklostezek,
které propojily řadu obcí regionu.
Základní organizace Českého
svazu zahrádkářů v Čelčicích
nemá příliš početnou základnu. Ze
40 členů je téměř polovina žen. Jejich aktivita se zdaleka nesoustřeďuje jen na pořádání výstav. -jp-

Ovoce, zeleninu, bonsaje i suchá
aranžmá podzimních květů a plodů
prozářily kytice jiřinek a chryzantém.

V šubířovské školce mají pět předškoláků

Mateřská škola v Šubířově patří
asi k těm nejmenším na Prostějovsku. „Chodí nám sem třináct
dětí. Kromě místních sem dojíždí také ze Dzbele,“ řekla Večerníku ředitelka mateřské
školy Jarmila Kalandrová a dodává s úsměvem: „Dojíždění ze
Dzbele nedělá dětem žádné problémy, jsou to už zkušení cestovatelé!“
Zatímco větší školky se určitě
mohou pochlubit tím, co dětem
můžou poskytnout, zahradu zalitou sluncem s kulisou okolní přírody jenom tak něco nevyváží.
Mezi caparty je také pět předškoláků, kteří pro změnu začnou jezdit do školy v Konici.
-MiH-

Kraj poděkuje
za pomoc
při letošních
povodních
V úterý 29. září proběhne v Olomouci slavnostní poděkování za
pomoc při odstraňování následků letošních povodní na Hranicku a Jesenicku.
Olomoucký kraj na akci pozval
profesionální i dobrovolné hasiče,
vojáky a policisty. Akce se dále zúčastní starostové postižených obcí,
představitelé krajů, které přispěly
na pomoc obětem záplav, zástupci
humanitárních organizací a firmy,
jež poskytly dary pro postižené.
Osobám, které se nejvíce zasloužily
za rychlé odstranění následků povodní, hejtman Martin Tesařík udělí
pamětní medaile.
-red-

V minulém týdnu si ještě užívali
caparti v šubířovské školce sluníčka na zahradě. Jejich bezstarostnost a bezprostřednost se jim
dala upřímně závidět.

Operní lahůdky v kině Panorama v Boskovicích
U sousedů přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku!

moudra, že kůň bez jezdce je pořád kůň, ale jezdec bez koně je jenom člověk se také hodnotilo, které že dvojici – kůň s jezdcem to
nejvíc sluší. „Určitě to není letošní
poslední akce. Chtěli bychom
udělat třeba ještě karneval na ko-

Štarnovským se Hubert vyvedl. Jezdci v sedle koní si mohli vychutnat krásné
babí léto.
ních a každopádně na příští rok
budeme počítat znovu s Hubertovou jízdou,“ dodává majitelka stáje Petra Kutá. Jak říká, všechno

dopadlo, jak mělo, nikomu se nic
nestalo a na oplátku navštíví další
Hubertovy jízdy v jiných stájích,
kam budou pozvaní.
-MiH-

Kino Panorama v Boskovicích
připravilo pro sezónu 2009/2010
přímé přenosy operních představení z věhlasné Metropolitní
opery v New Yorku. Špičkové
operní umění věhlasných pěvců,
skvělá hudba Verdiho, Pucciniho,
Rossiniho, Strausse, Offenbacha
či Bizeta, věhlasná scéna Metropolitní opery v New York - to
bude pro milovníky vážné hudby
a především opery skutečná lahůdka servírovaná po malých
dávkách od října až do května.
Přímé přenosy z Metropolitní opery
se dostávají do kin po celém světě
již čtyři roky. Nevelké město Boskovice těsně za hranicemi prostějovského regionu se díky

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

digitalizaci kina Panorama letos na
jaře zařadily mezi sedmnáct měst v
republice, která ojedinělý zážitek
mohou nabídnout.
"Ke světovému projektu přenosů
Metropolitan Opera: Live in HD
jsme se rozhodli připojit po dlouhé
úvaze a podrobné ekonomické rozvaze už letos. Je to jedna z cest, kterou musí kina 21. století kráčet,
pokud chtějí konkurovat domácím
videoprojekcím.," vysvětli vedoucí
boskovického kina Panorama
Radek Pernica.
Realizaci projektu předcházela
dlouhá technická příprava. Moderní
audiovizuální technika však v budoucnu umožní realizovat i jiné kulturní, sportovní či společenské

přenosy z celého světa.
V letošním roce nabídne kino Panorama opery Tosca, Aida, Turandot, Hoffmannovy povídky,
Růžového kavalíra, Carmen, Simona Boccanegra, Hamleta a Armidu. Jsou to operní představení na
špičkové úrovni, zvuk je přenášen
v prostorovém šestikanále 5.1., oko
kamery zachytí úžasné detailní záběry. Divák si může skutečně labužnicky operní představení
vychutnat.
"Celou sérii operních přenosů zahájíme v sobotu 10. října operou Giacoma Pucciniho Tosca. Premiérový
přenos uvede český hudební skladatel a vědec, pedagog Miloš Štědroň. Průměrná délka jedné opery je

okolo tří hodin, i tady budou stejně
jako na divadelním jevišti jedna či
dvě přestávky, během nichž se
mohou diváci a posluchači občerstvit," doplnil Pernica.
Cena vstupenek je pro sezónu
2009/2010 jednotně stanovena na
290 korun na jedno představení. Při
zakoupení předplatného na minimálně 5 titulů je abonentní cena
pouze 250 korun. Přímé přenosy
začínají většinou v 18,15 hodin.

Aktuální informace najdou zájemci
na webových stránkách kina Panorama www.kinoboskovice.cz.
Přes internet je možná také rezervace vstupenek, které pak musí být
vyzvednuty nejpozději půl hodiny
před představením. Kino Panorama
nabízí také "dárkový balíček" - jednotlivé vstupenky nebo předplatné
pošlou obdarovaného přímo do
New Yorku prostřednictvím neopakovatelného zážitku.
-jp-

Dušičkové
slevy
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Když se řekne VIOLKA…
Slovo v hanáckých rovinách
krále Ječmínka ne až zas příliš
běžně užívané.
Některým z nás připomene trsy
kvítků prosluněných jarem, těm z
mála, kteří našli zálibu, zas plevelná kvítečka violky trojbarevné,
tvarem podobné fialkám, barvami
pak vybledlým maceškám.
Těch, kterým se při zaslechnutí
tohoto slova vybaví název Klubu
tvořivého psaní autorů z Prostějovska a Olomoucka, je opravdu
jen několik.
Nebyl jsem u toho, když se tato
zájmová skupina dávala dohromady, takže nevím, podle které z
uvedených květin se pojmenovala… A nebo… že by?! Neříká
vám něco slůvko VIOLA? Ne,
nemyslím tím hudební smyčcový
nástroj, ale VIOLU s velkým V!
Ano, to je známá pražská kavárna, v níž se scházejí pražští literární umělci, aby tu čas od času při
sklence dobrého moku přednášeli
ukázky ze své tvorby.
Jistě, tam je to samý laureát a autor textů do čítanek, ale na tom
přece nesejde. Oni mají svou Violu, my v Prostějově svoji Violku.
A jestli je rozdíl v umělecké hodnotě takový, jako je rozdíl mezi
violkou trojbarevnou a sametovým květem macešky – nedobrá –
ať je!
Při psaní těchto řádků napadl mě
takový rádoby veršík:
Nemusíš být zrovna uznávaný,
nemusíš být zrovna literát,
jen tu svoji lásku, tu hru se slovíčky
musíš mít rád.
A věřte mi, my ji opravdu rádi
máme.
Původně studentský poetický
klub VIOLKA vznikl z malé skupiny šesti studujících ze středních
škol v Prostějově. V roce 1993 ho
založila PhDr. Marcella Dostálová, která až dosud řídí jeho činnost. Vstříc jí vycházela tehdejší
ředitelka ROSY, paní Věra Čermáková a paní Věra Hegerová.
Členové Violky psali do Kulturních zpráv vydávaných ROSOU,

zveřejňovali svoje literární práce
v prostějovském tisku, uskutečňovali besedy se zajímavými
kulturními osobnostmi, recitovali
na vernisážích, v domovech důchodců, hráli dětem loutkové divadlo, měli několik výstav.
Když se později klub přejmenoval na Školu tvůrčího psaní, tvořili už jeho základnu nejen literáti –
amatéři, ale i malíři, fotografové,
herci – ochotníci i loutkoherci.
Za dobu svého trvání vydala Violka osm Almanachů a dva sborníky veršů.
Marcella Dostálová, členka Obce
spisovatelů Praha, se prezentovala v oblasti poezie tituly Studánko,
má lásko, Balancuj dál, akrobate,
Naděje, mé slunce, její prózu najdeme v knihách Babiččiny pohádky, Malá víla, Cesta za pohádkou, Mahulena, Tony a jeho kouzelná bota.
Slovenské nakladatelství vydalo
naší člence Zdence Povolné knihu
Medový dom, úspěšná byla i další
naše kolegyně Oldřiška Koudelová sbírkou Obloha kvete modře s
verši pro předškolní děti. První cenu za poezii získal Josef Holub v
literární soutěži Šumperský havran 2004. Jana Ryšánková publikovala svou poezii Pohlcovačka
smutku. Vlastimil Vrubel napsal
životopisnou knihu To byl Alfons
Jindra. Z posledních úspěšných
počinů členů Violky zmíním vydání sbírky básní Toliko prostý
ten každý den Jaroslava Střeláka
libereckým nakladatelstvím letos
o prázdninách.
Besed Violky se zúčastnily i
známé osobnosti kulturního života, jako básník Josef Suchý, písničkář Jan Kryl, literární kritik Štěpán Vlašín, PhDr. František Všetička z UP Olomouc, zájem o Violku projevili korespondenčně
např. Eva Kantůrková, Zdeněk
Rotrekl, Obec spisovatelů v Praze.
Kytkami jsem začal, kytkami končím.
Violka. Dnes je to skupina asi 16
amatérských literátů tří věkových

Josef Klíma podepisoval v Prostějově
svoji knihu o praktikách na TV Nova

Titulní strana Almanachu 2007. Za dobu svého působení
Violka vydala celkem osm Almanachů.

Zveme další zájemce o literární tvoru do VIOLKY
– schůzky každý první čtvrtek v měsíci v 15.30
v restauraci U tří bříz v Prostějově
generací, které těší tvůrčí činnost
jazykové kultury, dbají na krásu a
význam českého slova. V dnešní
přetechnizované společnosti dá se
říci, že je to činnost dosti záslužná.
Tvoří jakousi pomyslnou kytku
kvítků toho jména, kvítků, jímž
místo rosy stékají z pera texty písní, verše, povídky, historky. Každý z nich je jiný, každý má svoji
osobitou krásu i vůni. A přitom
jsou to docela obyčejní lidé, jako
já, jako ty.
Scházejí se každý první čtvrtek v
měsíci, aby si mezi sebou popovídali o tom, co se jim povedlo či
nepovedlo za ten měsíc stvořit.
Berou úspěch, radu i kritiku, a
stejně jako jejich předchůdci publikují v místním či okresním tisku
a v Almanaších.

Mnoho materiálů jim však zůstává doma v šuplících, ač by to u
některých stačilo na více než jednu knihu. Publikaci nebrání snad
kvalita, ale značná finanční náročnost vydání takovéto knížky.
Popřejme jim do dalších let hodně
elánu, tvůrčích úspěchů a trpělivosti, aby jejich lidské a s láskou
psané texty neskončily někde v
kontejneru.
Ať cíl jejich snažení – pomoc
mladým talentům při rozvíjení literárních schopností a obohacení
společnosti o nové kulturní hodnoty se jim podaří naplnit.
Za kolektiv Violky
PaedDr. Antonín Ošťádal
(s použitím materiálů
PhDr. Marcelly Dostálové
a Věry Čermákové)

Představujeme nositele Ceny města: Karel Tabery
Cenu města Prostějova udělilo
Zastupitelstvo Karlu Taberymu za zásluhy o obnovy sokolského hnutí. Karel Tabery je vystudovaný ekonom. Jeho manželka hodně aktivně působila v
Sokole I a proto se i pan Tabery
do něj zapojil a byl akceptován
do výboru jako hospodář.
„Po devadesátém roku byl Sokol
I obnoven a začal boj o majetek
sokolovny. V době komunismu
všechny tyto organizace v republice připadly vždy jedné velké
firmě v každém městě. V Prostějově připadl Sokol I OP Prostějov,“ vypovídá Karel Tabery. Jednalo se o budovu sokolovny a o
sokolský stadion. „Budovu sokolovny jsme získali v roce 1991, ale
o stadion jsme bojovali deset let.
Krajský soud v Brně nám stadion
vždy uznal, ale podnik OP se vždy
odvolal. Potom se v Oděvním
podniku změnilo vedení a domluva najednou byla snazší. Získali
jsme stadion výměnou za nějaký
drobný majetek, který byl jeho
součástí,“ dodává Tabery. Karel
Tabery je součástí Sokola dodnes.
Vždy jednou týdně se koná cviče-

ní pro starší pány. „Dnes ovšem
vůbec není Sokol to co dříve. Čtyřicet let odmlky, kdy vše patřilo
komunistům, udělalo své. Dnes
chybí v Sokolu mužská část. Také
náplň se změnila. Dříve se cvičilo
hodně s nářadím, kdežto dnes velkou část zaujímá nohejbal a těžká
atletika,“ objasňuje Karel Tabery.
Za komunismu se místo sokolských sletů pořádaly spartakiády.
„Rozdíl byl v tom, že na slety chodívali lidé dobrovolně a s radostí,
kdežto ke spartakiádě byli lidé nuceni od zaměstnanců, rodičů a po-
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dobně,“ vzpomíná Tabery.
Během druhé světové války pracoval Karel Tabery v Lutíně jako
úředník v nákupním oddělení.
„Koncem války jsem byl povolán
do Beskyd k Valašskému Meziříčí, kde jsem spolu s jinými úředníky kopal zákopy. Chvíli na to
jsem kopal i u Olomouce, ale nikdy jsem naštěstí nebyl zatčen ani
odveden,“ vypovídá Tabery. Karel Tabery byl dvacet let zaměstnán u Dopravních staveb v Olomouci na podnikovém ředitelství. Následujících deset let půso-

bil jako vedoucí ekonom v podnikové dopravě v Prostějově. V důchodu pracoval jako externí průvodce v Čedoku a stal se také členem odborů, kde se staral o kulturní záležitosti, pořádal zájezdy
pro zaměstnance nejen po České
republice, ale i do Rakouska, Maďarska nebo Německa. Karel Tabery se věnoval také obnově činnosti loutkového divadla v sokolovně ve spolupráci s odborem
Hanáckých železáren.
Současně se angažuje v pobočce
Masarykovy společnosti. Velmi
aktivně se podílel na znovuobnovení zničené sochy T. G. Masaryka před radnicí a v rámci nadace
pro znovuobnovení sochy zajišťoval finančních prostředků a
na organizaci některých akcí. V
roce 2006 k desátému výročí postavení sochy T. G. Masaryka
před radnicí připravil publikaci
„Pomník T. G. Masaryka v Prostějově.“
Karel Tabery je stálým dopisovatelem České obce sokolské a aktivně se účastní všech sokolských
a dalších kulturně-společenských
akcí města Prostějova.
-vevi-

Po patnácti letech opustil televizi Nova a pořad reportáží
Na vlastní oči, u jehož zrodu
stál. Josef Klíma - novinář,
scénárista a autor knihy
Vlastníma očima aneb Před
kamerou i za ní - podepisoval
svou nově vydanou knihu o
odchodu ze sledovaného pořadu v prostějovském knihkupectví BONUM.
Jeden z nejlepších českých investigativních reportérů se
upsal TV Nova na dlouhých 15
let. Natočil kolem čtyř stovek
reportáží o kauzách, které hýbaly státním aparátem, bral si na
mušku politiky i brutální zločince, bez servítků odkrýval korupci a nejrůznější zlořády společnosti. Jeho zážitky a myšlenky
vydaly na pětadvacet knih, několik filmových scénářů i televizní seriál. Populární sloupky
nepočítaje.
"Když jsem z Novy odešel, mohl jsem odkrýt i to, co se děje za
kamerou. Zákulisí soukromé televize i náročnost novinářské
práce, to je pro mnohé čtenáře
jistě zajímavé téma," napověděl
Josef Klíma něco z obsahu knihy, která ještě voní novotou a
které vepsal doslov další neohrožený žurnalista Karel
Hvížďala.

Josef Klíma se žurnalistice
věnuje dál, každý týden se mohou čtenáři Lidových novin začíst do jeho fejetonů. Intenzívně
se také věnuje sbírání materiálů
pro nový seriál na ožehavé téma, jež palčivě zasahuje do životů mnoha lidí.
"Námět zatím neprozradím, ale
chtěl bych svou práci dokončit
ještě v letošním roce. Uvidíme a
snad uvidí i televizní diváci,"
prohodil tajemně novinářský fenomén.

Knihkupectví BONUM nabízelo na autogramiádě zájemcům i
další knihu Josefa Klímy Zbláznil se svět, anebo já? Ta
vyšla před nedávnem a je souhrnným vydáním fejetonů. Majitel knihkupectví Vít Macháček zamýšlí v autogramiádách pokračovat a nabídnout
prostějovským čtenářům setkání s dalšími známými českými autory. V budoucnu by
pak měla knihkupectví rozšířit i
literární kavárna.
-jp-

Představujeme prostějovské umělce a tvůrce

Hudební projekt Splitter & Karl
Hudební projekt Splitter &
Karl vznikl domluvou dvou
spolužáků z gymplu, kdy každý si tvořil svoji hudbu. Splitter (Michal Matoušek) elektronickou na počítači a Karl
(Karel Štulo) živou akustickou.
„Navzájem jsme slyšeli svoje
výtvory a oba nás fascinovalo
cosi v žánru toho druhého. Netrvalo dlouho a po škole jsme se
začali scházet a skládat spolu.
Největší produkce muziky byla
v pátek odpoledne, čímž vznikly
naše legendární páteční sessions,“ vypovídá Michal Matoušek (Splitter). Splitter obsluhoval počítač a Karl dodával kytaru a vokály. Takhle to běželo dva
nebo tři roky, než v roce 2006
přišel festival Plumlove a s ním i
první oficiální vystoupení hudebního projektu Splitter &
Karl.

Tohle duo hraje velmi rozmanitý hudební žánr zahrnující progressive house, d'n'b nebo experimental, a to vše doplněno živými nástroji. Takže celkově je
to progressive electronica.
„Rádi improvizujeme, máme radost z nových nápadů, co vzniknou na pódiu a z energie, která
při koncertech mezi námi a publikem proudí oběma směry,“ dodává Splitter.
Splitter & Karl jsou resident´s
úspěšného festivalu Plumlove,
mají pravidelné koncerty v klubu Apollo 13 a jejich hudba byla slyšet i v několika reklamách
a znělkách. „Chystáme se vydat
DVD, které by zachycovalo hudební podobu naši živé show,
doplněné o obraz, který promítáme na projekcích. Jelikož
se oba pohybujeme ve filmové a
televizní branži, je pro nás
klíčové propojení hudby a obra-

zu. DVD by tedy mělo vlastně
vypadat jako kolekce zhruba
deseti audiovizuálních děl Splittera a Karla,“ říká Matoušek.
Michal Matoušek je tvůrce videoklipu Váha muší od skupiny
Divoký Bill, vytvořil Hannah,
první holografickou reklamu v
České republice. Karel Štulo je
studentem FAMU a spolupracuje s ČT1.
Jádrem projektu jsou Michal
Matoušek a Karel Štulo, ovšem
v této základní podobě je už neuslyšíte. Jejich sestavu zpravidla doplňují saxofonisté Vojtěch
a Jan Pospíšilové, Marek Antonů sedící za bicími nástroji, baskytarista Matěj Černý, který
soutěžil na Eurosongu s kapelou
Gipsy.cz, kytarista Antonín Dlapa, Tomáš Obr hrající na perkuse a často je k vidění také MC
prostějovské reggae kapely Zion
Squad Vojtěch Peštuka. -vevi-

Vlevo Karel Štulo (Karl) a Michal Matoušek (Splitter)

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.
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.
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
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 děti 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,

KUPÓN č. 39
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

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.
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.
Český svaz ochránců přírody
– Ekocentrum Iris:
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.
V pátek 9.10.2009 vystoupí v
prostějovském hudebním klubu Apollo 13 tyto kapely:
Odlet 19:00 hod.
20:00 ADOR DORATH /atmosferický black metal, nové album
Bestiari, Český Těšín/
21:00 SMASHED FACE /deathcore, Brno/
22:00 DISFIGURED CORPSE
/death-grind z Ostravska, v čele s
Vláďou Třískalou ze Sparku/
23:00 FROM BEYOND /brutal

doom, Prostějov/
24:00 MENTALLY CORRUPTED /hardcore-death metal,
Uherské Hradiště/
Ke 100. výročí založení železniční dráhy Morkovice-Nezamyslice, bude v Morkovicích pořádána
výstava v termínu 21. - 29. 11.
2009 v prostorách budovy
bývalého kláštera. Prosím občany, kteří mohou zapůjčit různé
předměty a fotografie týkající se
tohoto tématu. Případně prosím
sdělit kontakty na osoby, na které
je možné se obrátit. Děkuji za
vstřícnost a pomoc. Leona Foltýnová, tel. 573 502 817, e.mail:
foltynova@morkovice-slizany.cz

Pozvánka na dětské vystoupení
Magdaleny Reifové s programem „Majda s Františkem na
cestách“ - sobota 10. října v
15:00 hod. v sále Kina Metro 70 v
Prostějově. Vstupenky v předprodeji v kině Metro 70 – 582 329
642.
Informační centrum pro
mládež v Prostějov
– při Cyrilometodějském
gymnáziu pořádá:
Den internetu a poradenství pro
seniory zdarma - středa 30. září
2009 - 14:00 – 17:00 u příležitosti Mezinárodního dne seniorů
(1.října). Zájemci se mohou předem hlásit na tel.: 582 302 553
(12:00 – 18:00 hod.).

DNY PRO IZRAEL
V PROSTĚJOVĚ.
Sobota 25. října 2009 v 15.00
Kulturní klub DUHA – O židovství a jeho náboženství. Neděle
25. října 2009 v 15.00 hod. Přednáškový sál ND – Izrael po válce
v Gaze a po volbách.

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ - pro
děti od tří let, s možností postupu
do krasobruslařského oddílu.
Pondělí 28.9.2009 od 17.15 18.15, středa 30.9.2009 od 14.55
- 15.55, neděle 4.10.2009 od
12.30 - 13.30 hodin. Více na
www.kraso-prostejov.wbs.cz

Okresní organizace ČSCH
Prostějov - Základní organizace
č. 1 Prostějov, pořádají 10. – 11.
října 2009 Krajskou výstavu
drobného zvířectva Olomouckého kraje. Výstava je
soutěží okresů Olomouckého
kraje a koná se ve výstavním areálu na Plumlovské ul. č. 50, PV.
Otevřeno: sobota od 8.00 do
18.00 hod., neděle od 8.00 do
16.00 hod.

Lidová hvězdárna v Prostějově, p.o., Kolářovy sady, Prostějov, si vás dovoluje pozvat na
slavnostní znovuzahájení provozu po generální opravě elektroinstalace, které se uskuteční ve
středu 30. září 2009 v 10.00 hod.

„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
29.9. úterý – Výlet do Boskovic s
návštěvou zámku. Odjezd z PV
BUS stan. č. 11 od Alberta v 8.20
hod. Prohlídka zámku a parku a
oběd v zámecké restauraci
1.10. čtvrtek - od 14.00 hod. Fotkyáda – posezení nad fotkami z
našich akcí. Vámi vybrané fotky
necháme zhotovit.

Leoš Šimánek uvádí velkoplošnou panoramatickou live-diashow se šesti projektory RUSKO
– ZEMĚ PLNÁ PŘEKVAPENÍ. Od Karpat až k Bajkalu – hledání přirozeného způsobu života
a nedotčené přírody. Úterý 6. října 15.30 a 19.30 hod. Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1. Předprodej vstupenek na tel. čísle: 582
329 600 – Městské divadlo, 582
329 722 Informační služba.
Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenza-

Správná odpověď z č. 37: Na snímku je ulice Žeranovská. Vylosovaným výhercem se stává paní
Jana Pírková, Dolní34, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své
odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 6. října 2009, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v úterý 12. října
2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

ční pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v
kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 000 167.
Občanské sdružení Lipová cesta, zve všechny malé i velké na
Minidiskotéku s Míšou Růžičkovou, kterou znáte z TV pořadů pro
děti. Akce se koná 10.10.2009 v
15.00 hod. v Kulturním domě v
Lipové. Vstupné dobrovolné.
Bohaté občerstvení.
Společenský dům Prostějov,
s.r.o. Komenského 6, uvádí
koncert PAVLA DOBEŠE
a TOMÁŠE KOTRBY
- čtvrtek 15.10. 2009 v 19.00
hod. Předprodej: 582 333 003,
produkce.sdpv@centrum.cz,
www.sdpv.cz
VOLNÁ MÍSTA v kroužcích
pro děti - zápis dětí probíhá
denně ve Fit klubu Linie na
Újezdě, nabídka na:
www.fitklublinie.cz
ZUMBA 50+ - nová taneční hodina v pomalejším tempu, bez poskoků, určená pro lidi s nadváhou, se zdravotním omezením,
pro seniory atd. Začíná ve středu
7. října v 16.15 ve Fit klubu Linie na Újezdě.
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Kino Metro 70
Úterý 29. září:
17.30 Mary a Max
Australský animovaný film
pro dospělé
20.00 Klíček
České filmové drama
Středa 30. září:
17.30 Mary a Max
20.00 Klíček
Čtvrtek 1. října:
17.30 G. Force
Americký rodinný film
20.00 Jánošík - Pravdivá historie
Koprodukční historický
velkofilm
Pátek 2. října:
15.30 G. Force
17.00 Jánošík
20.00 Jánošík
Sobota 3. října:
15.00 G. Force
17.00 Jánošík
20.00 Jánošík
Neděle 4. října:
15.00 G. Force
17.00 Jánošík
20.00 Jánošík
Kinoklub
DUHA
Kinoklub
DUHA
Pátek 2. října:
17.30 Líbáš jako bůh
Česká filmová komedie
20.00 Líbáš jako bůh
Sobota 3. října:
17.30 Líbáš jako bůh
20.00 Líbáš jako bůh

Kulturní klub DUHA
KURZY SNIŽOVÁNÍ NAD- DUHA
VÁHY- 2x týdně cvičení a poradenství, zahájení kurzu 25. října. Čtvrtek 1. října:
Přihlášky ve Fit klubu Linie na 9.20 Vítání občánků
(obřadní síň prostějovské
Újezdě.
V souvislosti s plánovanou listopadovou výstavou fotografií
bychom ještě jednou chtěli požádat o zapůjčení dokumentů,
článků a fotografií k dějinám
Vrahovic. Zapůjčené materiály
vrátíme. Děkujeme. Spolek za staré
Vrahovice. E-mail: szsv@se
znam.cz Tel: 602 286 046.
Pozvánka na sportovní odpoledne 5. 10. 2009 ve 14.00hod
NA NEUMANNOVĚ NÁM.
v Prostějově
Zveme všechny děti a jejich rodiče na zahájení zkušebního provozu nového zařízení HODIN,
HLÁSIČE A USMÍVAJÍCÍHO
SE ODPADKOVÉHO KOŠE.
Jako první vystoupí klaun pro pobavení dětí a dále bude odpoledne
probíhat v duchu sportovních
soutěží a odměn pro zúčastněné
děti. Přejeme příjemné odpoledne. Tato akce probíhá pod záštitou
náměstkyně hejtmana olomouckého kraje Mgr. Yvony
Kubjátové.

radnice)
10.30 Vítání občánků
Kino
Konice
Kino
Konice

Pátek 2. října:
18.00Doba ledová 3
Animovaný film
Apollo
13
Apollo
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Středa 30. září:
19.00 KOMICI S.R.O.
Pátek 2. října:
21.00 SICK & TWISTED d´n´b
party
Sobota 3. října:
19.00 Dirty rock'n'roll night 2
POZVÁNKA
Ve dnech 30. září až 2. října
2009 se v prostorách Regionálního centra Olomouc uskuteční
18. kartografická konference s
mottem Quo vadis, kartografie.
Bližší informace získáte na
www.18kk.upol.cz.

Berani - 21.3.-20.4. Stále vás někdo bude chválit, ale nesmíte podlehnout klamným představám. Sice jste pilní a pracovití, ale hodně
práce za vás udělá někdo druhý. Jinak řečeno, chlubíte se cizím peřím.
Býci - 21.4.-21.5. Líbí se vám volný život a tak se celkem logicky
nechcete na nikoho vázat. Jenomže už brzy se jako blesk z čistého
nebe před vámi objeví osoba, za jejíž náklonnost byste dali všechno na světě.
Blíženci - 22.5.-21.6. Nedívejte se po ostatních a sami běžte rovnou
za svým cílem. Ten sice není nijak skromný, ale při troše štěstí byste ho mohli dosáhnout. A nestyďte se při tom i přitvrdit v jednání.
Raci - 22.6.-22.7. Tento týden se na vás sesype velmi mnoho záležitostí k vyřízení. Budete z toho mít trochu zamotanou hlavu, ale za
pomoci svých nejbližších to nakonec zvládnete. Utužíte přátelství.
Lvi - 23.7.-23.8. Něco jste vymysleli, ale nemáte jistotu, že je to to
pravé. Pokud se budete chtít s někým poradit, tak hlavně ne s kolegy v práci. To jsou totiž strašné drbny, které by vás pomluvily.
Panny - 24.8.-23.9. Nemáte se čeho bát, nejbližší dny budou příznivé pro vás i celou rodinu. Dá se očekávat i finanční zisk, což zcela jistě uvítáte. Ale pozor, nespoléhejte na náhody v podobě hazardu!
Váhy - 24.9.-23.10. V životě jste dosáhli už několika vítězství, ale
na to hlavní stále čekáte. Nedaří se vám totiž v osobním životě, což
má do jisté míry i vliv na vaše pracovní výkony. Hledejte lásku.
Štíři - 24.10.-22.11. Díky neopatrnosti se dopustíte chyby, která vás
hodně dlouho bude mrzet. Pokud se tomu budete chtít vyhnout,
soustřeďte se tento týden na všechno okolo sebe a nic nepodceňujte.
Střelci - 23.11.-21.12. Každé ráno vás bude čekat jedno velké štěstí v podobě černé chlupaté a mňoukavé kuličky. Už po příchodu
do práce tak nasadíte svůj pověstný úsměv a spolupracovat s vámi
tak bude jedna radost!
Kozorohové - 22.12.-20.1. V nejbližších dnech se budete nudit, nic
atraktivního vás totiž bohužel nečeká. Snad jen menší hádka na pracovišti, ta však brzy ustane. Rozptýlení najdete snad jen v sexu.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Měli byste být více pozorní ke svému okolí
a neuzavírat se jen do sebe. Takto byste mohli přijít na to, že ne
všichni vám chtějí ublížit. Velmi kvalitní vztah byste mohli navázat
s nadřízeným.
Ryby - 20.2.-20.3. Rádi se předvádíte a máte radost z toho, že někoho můžete zahanbit. Pokud je to míněno ve srandě, tak nic proti
tomu. To vám ale málokdo věří, takže se stanete terčem pomluv.

29. září 2009
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Senioři budou opět studovat na „zdravce“ Cvičná pátrací akce v Hamrech
prověřila připravenost záchranářů

Dobrá zpráva pro seniory přišla z prostějovské Střední zdravotnické školy. Po loňském mimořádném úspěchu zde otevírají letos již druhý ročník
kurzu pod názvem „Odpovědným přístupem ke svému zdraví, k vitalitě a spokojenosti ve
stáří,“ který probíhá za finanční spoluúčasti MÚ Prostějov.
"Je určen pro všechny seniory,
kteří mají chuť se dvakrát týdně
vzdělávat v odpoledních hodinách a získat informace o svém
těle, zdravém životním stylu,
včetně společného sestavení kuchařky zdravé výživy, základech
netradičních léčebných technik a
tak dále. První „vyučování„ začne 13. října ve 14.30 hodin v budově školy a pak každé úterý a

čtvrtek ve stejném čase," informovala nás Ivana Hemerková,
ředitelka Střední zdravotnické
školy v Prostějově.
Důležitou informací, kterou nám
ředitelka ještě podala, je, že senioři se mohou hlásit do kurzu již
ode dneška a to osobně na škole,
telefonicky na čísle 582 343 861,
případně mailem na adrese skola@szdravpv.cz. Lektorky, které
se seniory pracovaly v minulém
kurzu, se již teď těší na nové „studenty“ a věří, že zažijí, tak jako
loni, spoustu smíchu, humoru,
pohody a dobré nálady a také
poučení.
Vedení školy zase slibuje čtenářské obci, že o všem, co se v
kurzu bude dít, podá podrobné
zprávy i s fotografiemi.
-red-

V loňském roce měl seriál kurzů pro seniory na Střední zdravotnické
škole nebývalý úspěch, školní lavice byly plné pilných žáků.

Palačinkiáda osladila sportovní turnaj

Víc než stovka studentů z šesti
základních a středních škol v
Prostějově se zúčastnila sportovního klání na hřištích ztichlého
aquaparku. Mladí sportovci
změřili sily v disciplínách volejbal, plážový volejbal, nohejbal a
petanque.
Turnaj uspořádalo občanské
sdružení KOKTEJL, které zapojuje děti a mládež do různých soutěží.
Mládež se zakousla do zápolení s
míčem i koulemi za obrovské podpory svých spolužáků.
„Turnajové klání škol jsme otestovali již na jaře. Zájem škol byl v
obou termínech veliký, musíme
však vybírat z důvodu omezeného
prostoru na sportovištích. Zúčastňuje se ten, který neváhá a pošle
přihlášku co nejrychleji. Další šanci budou mít školy opět na jaře,“
zdůraznila Jana Lukelová z pořádajícího sdružení Koktejl. Zajímavé ceny získali nejlepší sportovci jednotlivci i vítězná škola,
tou bylo Reálné gymnázium a Základní škola ve Studentské ulici.
Jako bonus pak byla vyhlášená další originální disciplína, která byla

naprosto nesportovní - soutěž v pojídání palačinek na čas. Palačinkiáda však měla jeden háček, soutěžící nesměl použít rukou. Nejrychleji slupl palačinku se šlehačkou gymnazista Ondra Palatka,

Příval 2009 - tak nazvala Policie ČR společné cvičení krizového štábu a složek Integrovaného záchranného systému
(IZS), které se uskutečnilo v
pátek v prostoru za Hamerskými rybníky na úpatí Repešského žlebu. Tady se odehrávala simulovaná záchranná akce
po pohřešovaných osobách.
Povodňová vlna smetla dětský
tábor pod zříceninou Ježův hrad.
Na policii bylo nahlášeno pět pohřešovaných osob. Okamžitě
bylo vyhlášeno pátrání, policisté
však neměli k dispozici bližší informace, nedokázali lokalizovat
přesně prostor a neměli dostatek
osob na vytvoření pátrací rojnice. Proto byly do hledání pohřešovaných zapojeny i další složky
IZS, starostové obecních a městských úřadů a také sbory dobrovolných hasičů z Prostějova, Žešova, Vrahovic, Domamyslic,
Čechovic, Krasic, Krumsína,
Prostějoviček, Mostkovic, Vícova a Plumlova.
"Celý zásah probíhal pod vele-

ním Policie ČR. Vybudovali
jsme štáb, kde byly jednotlivým
složkám rozděleny úkoly a vyhodnocovaly se také průběžné
výsledky pátrání. Figuranti demonstrovali různá poranění, která jim byla na místě ošetřena,"
přiblížil cvičení velitel zásahu
Dušan Věženský, vedoucí
Územního odboru vnější služby
Prostějov a dodal, že ho překvapil poctivý přístup všech zúčastněných záchranářů a plné nasazení, přestože se jednalo pouze o
ukázkový zásah.
Záchranáři vytvořili rojnici, před
níž postupovali psi ze Záchranné
služby kynologů Moravskoslezského kraje. Našli čtyři zraněné
osoby, pátá oběť ničivé povodně
už nejevila známky života. Poté
koordinátor Miroslav Spurný
celou pátrací akci ukončil.
"Pročesávali jsme oblast proti
proudu Okluky. Terén byl nepřístupný a namáhavý, docela jsme
si mákli," oddechli si dobrovolní
hasiči z Domamyslic Pavel Liška a Zdeněk Minát. Společné

cvičení bylo i ukázkovou prezentací dalších složek záchranného systému, jako například
potápěčů-záchranářů, kteří jsou
nasazování do akcí po pohřešovaných osobách v hlubinách
vodních nádrží, a také Letecké
služby Policie ČR. Ta předvedla
jeden z novějších vrtulníků typu
EC 135, kterých má policie k
dispozici celkem osm. Používá
je při dopravních a pátracích akcích, při výcviku horské služby,
hašení, monitorování terénu a
při preventivních akcích. Vybavení těchto moderních strojů je
variabilní a má světovou úroveň, nechybí ani reflektor v neviditelném spektru nebo zařízení pro noční vidění. Vrtulníky
jsou v permanentní pohotovosti.
Úspěšná koordinace všech složek IZS má připravit záchranáře
na skutečný zásah. Živelné pohromy sužují Českou republiku
stále častěji a lépe zvládne kritickou situaci ten, kdo je dobře
připraven.
-jp-

Nosem, ústy, bradou, zuby, jazykem - jen ne rukama.
Zásahový policejní vrtulník má špičkové technické vybavení. Budil zasloužený obdiv.
zlikvidovat sladkou pochoutku mu
trvalo něco málo přes dvacet sekund.
Turnaj škol se uskutečnil ve spo-

lupráci se Střední zdravotnickou
školou, která zajistila zdravotní dozor, Domovní správou Prostějov a
s přispěním Města Prostějova. -jp-

Soutěž Požární ochrana očima dětí 2009

Každý rok probíhá na okrese
Prostějov dětská výtvarná
soutěž "Požární ochrana očima dětí." Nejinak tomu bylo i v
letošním roce, kdy se soutěže
zúčastnilo 960 dětí z dvaatřiceti škol, tří sborů dobrovolných
hasičů a jednoho zájmového
sdružení.
Soutěž vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a
zúčastňují se jí děti, žáci a mládež
do 18-ti let v rámci činnosti školní i mimoškolní. Je organizována
pro mateřské i základní školy,
gymnasia a střední školy, učiliště, i pro děti zapojené v různých
mimoškolních aktivitách, jako
jsou Dům dětí a mládeže, sbory
dobrovolných hasičů a také děti
se zdravotním postižením.
"V okresním kole vybrala porota
30 dětí, kterým předal diplomy a
ceny starosta Prostějova Jan Tesař u příležitosti Dne s IZS (Integrovaný záchranný systém), který každoročně k poctě svatého
Floriána pořádá Hasičský

záchranný sbor (HZS) v Prostějově," uvedla inspektorka pořádajícího Okresního sdružení
hasičů Prostějov Jana Komárková. Tyto děti pak reprezentovaly
prostějovský region v krajském
kole, kde uspělo 13 dětí, jež pak
postoupily do celorepublikového kola, kde se umístily tři z nich.
"Všechny děti byly odměněny
drobnými cenami, na které finančně přispělo Město Prostějov.
Okresní sdružení hasičů v Prostějově oceňuje také pomoc a
přízeň HZS, územnímu odboru
Prostějov v čele s ředitelem Petrem Ošlejškem, za to, že každoročně umožňuje vyhlášení výsledků okresního kola soutěže na
tak významném a pro širokou veřejnost prospěšném a zajímavém
dni," doplnila Jana Komárková.
Soutěž "Požární ochrana očima dětí" vstupuje už do dalšího ročníku. Pro rok 2010 budou platit stejné podmínky jako v letošním roce, bude stejné
i obsahové zaměření:

Výtvarné soutěže se mohou zúčastnit i ty nejmenší děti z mateřských škol.
- vyjádření poznatků o příčinách
požárů, příklady nedbalostního
jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm, nebezpečné hry
dětí s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atd.
- pomoc hasičů při haváriích, nehodách, živelných pohromách a
ochraně životního prostředí

Potápěči se do Hamerských rybníků neponořili. I tak byla jejich prezentace na suchu zajímavá.

- zážitky ze zájmové, sportovní
či výchovné činnosti mládeže
nebo letních táborů mladých hasičů se zaměřením na požární tématiku.
Podrobné instrukce, týkající se
soutěže budou zaslány na všechny školy a zájmová sdružení.
-jp-

Záchranářský pes Schrek si od své velitelky Pavly Juchelkové ihned vybral odměnu - skočil jí do náručí
a spokojeně se nechal hýčkat a chválit.

Kraj rozšířil nabídku příspěvků na zateplování

Příspěvky Olomouckého kraje na
zateplování domů určených k
bydlení bude moci získat více žadatelů. Rada Olomouckého kraje
na svém posledním zasedání rozšířila okruh potenciálních
příjemců. Zatímco dosud byla
podpora určena fyzické nepodnikající osoby, které jsou vlastníky
objektů a mají v nich trvalé bydliště, nyní peníze bude moci čerpat
jakýkoliv majitel domů určených
k bydlení. „Nově tak získají přístup k dotacím bytová družstva,

společenství vlastníků bytových
jednotek a podnikatelé,“ uvedl
první náměstek hejtmana Michael Fischer.
Rozšíření příjemců krajské podpory reaguje na velký zájem majitelů domů, kteří však v řadě případů nemohli splnit některou z původních podmínek programu. Na
hospodářské komory, které kraji
pomáhají se sběrem žádostí, se
obrátilo již takřka pět set zájemců,
řada z nich ale na příspěvek neměla nárok. Své žádosti tak bě-

hem července a srpna mohlo podat pouze šest uchazečů o dotaci.
Příspěvky na zateplování domů
jsou součástí Plánu Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize. Kromě nich do
něj patří také příspěvky na vzdělávání zaměstnanců a opatření v
oblasti prevence zadlužování.
Další informace o Plánu Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize je možné
najít na krajském webu www.krolomoucky.cz.
-red-

23:55
01:30
01:50
02:20
03:05

21:25
22:05
23:05

20:00

08:25
09:55
11:25
12:55
15:00
16:45
18:30
19:30

05.00 - POKR
05.30 - Správy
STV
05.55 - Concentus Moraviae
2008
07.00 - Klíč
07.25 - Motocyklení
07.45 - Kultura.cz
08.10 - Kultura.cz
08.35 - Koncert ze
Zlatého salónku
08.45 - Papež
Benedikt XVI.
ve Staré
Boleslavi
12.00 - Smrt krále Václava IV.
13.20 - Dvě církve
- jeden kostel
13.45 - Concertino Praga `95
14.30 - Želví deník
16.05 - Dvojí život
knížete Václava
17.00 - Studio fotbal
FK Mladá Boleslav
- 1.FC Brno
19.40 - Jak se žije s historií
podle
20.00 - Století létání
20.55 - Neznámí hrdinové
- Pohnuté osudy
21.25 - Krásný ztráty
21.55 - Deník Alana
Clarka (5/6)
22.25 - Jeppe z vršku
23.25 - Q
23.55 - Červená pustina
01.50 - Knižní svět
02.05 - Báječná léta bez opony
02.20 - Vzkaz
Luboše
Dobrovského
02.35 - Osudové okamžiky
02.50 - Máte slovo
03.35 - Československý
filmový týdeník
(748/2379)
03.55 - Interhelpo Historie jedné iluze

04:55- Autosalon

04:05- Medicopter 117 VI (6)

03:05- Výklad snů

01:20- Volejte Věštce

00:25- Wolffův revír II (17)

23:25- Přešlapy (1)

zločince II (20)

22:25- Myšlenky

21:20- Jak se staví sen

20:00- Hádej, kdo jsem!

19:35- Chůva k pohledání II (8)

Počasí

Sport TV Prima

18:55- Zprávy TV Prima

nežli později

16:20- Lepší pozdě

14:30- Limonádový Joe

12:00- Zápisník jedné lásky

10:00- Falešná kočička

08:05- Babe: Prasátko ve městě

velká dobrodružství

06:10- Tom a Jerry
06:20- Tom a Jerry
06:35- Barneyho

28. 9. 2009

30. 9. 2009

Ètvrtek
1. 10. 2009

Pátek
2. 10. 2009

Sobota

06:10
- Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
Scooby Doo I (2)
07:00- Teleshopping
07:10- Tom a Jerry
07:20- Deník zasloužilé matky
07:45- Chůva k pohledání II
08:15- M*A*S*H (213)
08:45- Knight Rider II (8)
09:45- Policie - New York X (
10:35- To je vražda, napsala XI
11:35- Drzá Jordan VI (6)
12:35- Deník zasloužilé matky
13:05- Sabrina
13:35- Čarodějky VI (13)
14:30- Chirurgové IV (6)
15:35- Julie Lescautová II (9)
17:40- Minuty regionu
18:00- Čarodějky I (2)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- Přešlapy (2)
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Sběratelé kostí III (4)
23:30- Žralok II (5)
00:25- Wolffův revír II (19)
01:20- Volejte Věštce
03:05- Výklad snů
04:05- Medicopter 117 VI (8)
04:55- TOP STAR magazín

05.00 - Pod
pokličkou
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Žijí v noci
10.35 - Diskotéka pro starší
a pokročilé
11.15 - Co neodnesl čas (1/9)
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery I
14.15 - Doktorka Quinnová IV
15.00 - Zašlapané projekty
15.20 - Byl jednou jeden
objevitel (10/26)
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 - Tajemství vody
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
21.40 - Legendární dvojice
22.35 - POKR
23.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.10 - Kriminální román
00.40 - McLeodovy dcery I
01.25 - Řím (4/12)
02.20 - Hledání ztraceného
času
02.40 - Události v regionech
03.05 - Události v regionech
Brno
03.30 - Události v regionech
Ostrava
03.55 - Regiony ČT24
04.20 - Znáte je dobře?
04.35 - Křesťanské umění
na Moravě

05.00 - Bydlení je hra
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Pražský chodec
09.20 - Priessnitzovy lázně
09.40 - Londýnský autobus
10.15 - Krásy evropského
pobřeží
10.20 - Halabalašou
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 (16/30)
15.55 - Ovečka Shaun (14/40)
16.00 - Daleká cesta
za domovem (31/39)
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 (5/16)
18.40 - Tajemství vody
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Losování Euromiliony
20.00 - Dobrodružství
kriminalistiky (18/26)
20.55 - 13. komnata
Jana Vávry
21.25 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Sex ve městě VI (1/20)
22.45 - Losování Šťastných
05.00 - PORT
deset a Šance milion
05.30 - Správy
22.50 - Borsalino a spol.
00.35 - Losování Euromiliony
STV
00.40 - McLeodovy dcery I
05.59 - Dobré ráno
01.25 - Film o filmu Protektor
08.30 - Panorama
01.40 - Všechnopárty
09.10 - Přidej se
02.20 - Musicblok
09.25 - Nedej se
02.50 - Události v regionech
09.45 - Letečtí stíhači v boji II. 03.15 - Události v regionech
10.30 - Příběhy slavných
Brno
11.35 - AZ-kvíz
03.40 - Události v regionech
Ostrava
12.00 - Kuchařská pohotovost
04.05 - Regiony ČT24
12.25 - Černé ovce
04.30 - Gorodok (5/20)
12.45 - Střípky času

06:10
- Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
Scooby Doo I (3)
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 (214)
08:55- Knight Rider II (9)
09:55- Policie - New York X
10:45- To je vražda, napsala XI
11:45- Drzá Jordan VI (7)
12:40- Deník zasloužilé matky
13:10- Sabrina
13:45- Čarodějky VI (14)
14:45- Chirurgové IV (7)
15:45- Julie Lescautová II (10)
17:40- Minuty regionu
18:00- Čarodějky I (3)
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 (21)
00:25- Wolffův revír II (20)
01:20- Volejte Věštce
03:05- Výklad snů
04:05- Medicopter 117 VI (9)
04:55- Receptář prima nápadů

06:10
- Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
Scooby Doo I (4)
07:00- Teleshopping
07:10- Tom a Jerry
07:20- Tom a Jerry
07:30- Deník zasloužilé
matky V (19)
07:55- Chůva k pohledání II
08:25- M*A*S*H (215)
08:55- Knight Rider II (10)
09:55- Policie - New York X
10:50- To je vražda, napsala
11:45- Drzá Jordan VI (8)
12:40- Deník zasloužilé
matky V (20)
13:10- Sabrina
13:45- Čarodějky VI (15)
14:45- Chirurgové IV (8)
15:45- Julie Lescautová II (11)
17:40- Minuty regionu
18:00- Čarodějky I (4)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- Hádej, kdo lže?
21:20- X-Men 2
00:00- Arachnofobie
02:10- Volejte Věštce
03:55- Medicopter
117 VI (10)
04:45- Inspektor Balko (36)

05.00 - Přes
nový práh
05.20 - Krásy
evropského pobřeží
05.30 - Události v regionech
05.55 - Už rozsvítili lustry...
06.15 - Šikulové
06.30 - Let 29 (16/30)
06.50 - Medvěd 09 (5/7)
07.00 - Lužickosrbské bajky
07.05 - Příběhy telátka
Kopejtka (5/7)
07.15 - Sezame, pojď si hrát
07.40 - Garfield a přátelé
08.05 - Všechna rána světa:
Japonsko (5/16)
08.15 - Biblická pátrání (5/17)
08.35 - Dumbo
09.35 - Ovečka Shaun
09.45 - Kuchařská
pohotovost
10.15 - Prefontaine
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Legendy světa zvířat
13.30 - Krásy evropského
pobřeží
13.40 - Chcete je?
13.50 - Dobrá rada nad zlato
14.20 - Evropský manuál
14.40 - Jalna (5/16)
15.30 - Bez roucha
17.10 - Taxík
17.45 - Černá věž (5/6)
18.40 - Zpívánky
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
05.00 - Kam s nimi
a Šance milion
05.15 - Skoro jasno 19.00 - Události
05.00 - Auto Moto
05.30 - Správy STV 19.35 - Branky, body, vteřiny
Revue
05.59 - Dobré ráno
19.50 - Předpověď počasí
05.30 - Správy
08.30 - Panorama
20.00 - Galashow s latinou II
STV
09.10 - Na stopě
21.30 - Hrdina
05.59 - Dobré ráno
09.35 - Na plovárně
23.05 - Losování Šťastných
08.30 - Panorama
s Janou Henychovou
deset a Šance milion
09.10 - Babylon
10.00 - Neznámí hrdinové
23.15 - Počítání mrtvých
09.35 - Kudykam
10.30 - Pohádka z kamene
01.15 - Okno naproti
10.00 - Delacroix
11.00 - Pod pokličkou
03.00 - Pošta pro tebe
10.50 - Svět zázrak
11.35 - AZ-kvíz
03.50 - Folklorní magazín
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
04.15 - Recitál Jana Nedvěda
12.00 - Chalupa je hra
12.25 - Černé ovce
12.25 - Černé ovce
12.40 - Ta naše povaha česká 04.45 - Krásy evropského
12.40 - Dvojí život
pobřeží
13.10 - Stratenská jeskyně
knížete Václava
13.30 - Medúza
13.05 - Dvaasedmdesát jmen
13.30 - Dvě církve
14.00 - Šikulové
05:59
české historie (45/72)
14.00 - Film o filmu Lištičky
14.20 - Nová dobrodružství
05:59
Snídaně
13.20 - Kdo hledá, najde
14.15 - Věda
Černého Bleska
Snídaně
s Novou
14.20 - Bludiště
je zábava III (20/26)
14.45 - Sportovci světa
s Novou
08:35 Směr jih (36)
14.50 - Jejda...
14.40 - Pomáhejme si
15.40 - Evropa dnes
08:35 Směr jih (35)
09:35 Cable Guy
15.05 - Toulavá kamera
15.00 - Chcete mě?
005:59
16.10 - Alchymie bytí
09:30 Podzim v New Yorku 15.20 - Přežít! (3/10)
11:25 Tescoma s chutí
06:05
15.35 - Království divočiny
Snídaně
16.35 - Rodina a já
11:30 Tescoma s chutí
16.10 - Deset století
11:35 Můj přítel Monk (9)
16.00 - Prizma
Bolek a Lolek
s Novou
16.55 - Michaelovy
11:45 Můj přítel Monk (8)
architektury
12:35 Ženatý se závazky
16.25 - Rodinné stříbro
08:35 Směr jih (37)
06:35 Batman vítězí (10)
experimenty
16.25 - Kam s nimi II
12:40 Ženatý se závazky
13:05 Walker, Texas Ranger 16.45 - Film o filmu Muži v říji 09:30 McBride: Vražda
07:05 Tom a Jerry (1)
17.05 - Skoro jasno
13:10 Walker, Texas Ranger 16.40 - Zoom
po půlnoci
14:05 Odložené případy II
17.00 - Millau - nejvyšší
17.25 - Dvaasedmdesát jmen 07:35 Spongebob
16.55
Znáte
je
dobře?
14:10 Odložené případy (23)
11:15 Tescoma s chutí
15:05 Superman III (2)
most na světě
17.40 - Chcete mě?
v kalhotách (30)
17.10 - Medicína pro
15:05 Superman III (1)
16:05 Zákon a pořádek:
17.50 - Cenzurované sny (3/3) 11:40 Můj přítel Monk (10) 17.55 - City Folk 2009
08:05
Křupan
21. století
12:40 Ženatý se závazky
16:05 Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly III
18.55 - Zprávy v českém
18.25 - Kosmopolis
09:55 My tři a pes z Pětipes
17.25 - PORT
13:10
Walker,
Texas
Ranger
Zločinné úmysly III
18.55 - Zprávy v českém
17:00 Odpolední Televizní
znakovém jazyce
11:20 Stahovák
17.55 - Přidej se
14:05 Odložené případy II
znakovém jazyce
17:00 Odpolední Televizní 18.10 - Nedej se
noviny
19.05 - Game Page
12:00 Volejte Novu
15:05
Superman
III
(3)
19.05
Magazín
Ligy
mistrů
noviny
Sportovní
noviny
19.30 - J. S. Bach:
18.30 - Hledám práci
12:30 Ryba na suchu
16:05
Zákon
a
pořádek:
19.35
Simpsonovi
XVIII
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Preludium C dur
18.55 - Zprávy v českém
14:25 Odvážný Crusoe (5)
Zločinné
úmysly
III
20.00
Zázračná
planeta
Odpolední Počasí
17:35 Kriminálka Miami (5) 19.35 - Josef Haydn:
znakovém jazyce
17:00 Odpolední Televizní 20.50 - Moje rodina IV (4/13) 15:20 Můj brácha
17:35 Kriminálka Miami (4) 19.05 - Redaktion D (7/13)
18:30 Ulice (1437, 1438)
20.00 - Vizita mezi životem
má prima bráchu
noviny
21.20 - Sedm epoch rocku
18:30 Ulice (1435, 1436)
19.20 - The Lost Secret (7/11) 19:30 Televizní noviny
a smrtí aneb
17:15
Polepšovna mazlíčků
22.10
Film
o
filmu
Protektor
Sportovní
noviny
19.30 - Pětka v Pomeranči
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Kdo bude léčit
22.30 - Události, komentáře
Odpolední Počasí
17:55 Babicovy dobroty
20.00 - Ta naše povaha česká
Sportovní noviny
Počasí
doktora
17:35 Kriminálka Miami (6) 23.10 - Golfmagazín
18:30 Koření
20.30 - Liga mistrů
Počasí
20:00 Ordinace v růžové zaDušku a
23.35 - Gorodok (5/20)
18:30 Ulice (1439, 1440)
19:30 Televizní noviny
23.50
Dokumentární
20:00 Dům snů (4)
hradě 2 (134)
jeho partu?
23.55
TV
BONSAI.
19:30 Televizní noviny
klub Sportovní noviny
21:25 Zákon a pořádek
21:25 Kriminálka
21.00 – Historie cz.
00.15 - I BBC se utne
Sportovní noviny
Římané za humny!
Počasí
22:20 Mr.GS
Las
Vegas
VIII
(6)
21.50 - Zašlapané projekty
00.40 - Dvojhlas
Počasí
00.50 - Kapesné
20:00 Česko Slovenská
22:50 Dohazovač
23:15
Krvavý
sport
22.10
Vzkaz
Květy
Legátové
01.05
Zblízka
20:00
Královna
ročníku
02.30 - Divadlo žije!
SuperStar
00:35 Odvrácená tvář hor
02.00 - Operní galakoncert
01:00 Odvrácená
22.30 - Události, komentáře
22:20 Čtyři bratři
03.00 - Q
22:50
Cizinec
03.15
Hledám
práci
01:30 Novashopping
tvář
hor
(12)
23.10
Distrikt!
00:30 Rudá voda
03.25 - Zoom
00:40 Svatba upírů
03.40 - Kudykam
01:50 112
00.40 - Římané za humny!
02:10 Novashopping
03.40 - Deset století architek- 01:55 Novashopping
03.55 - Rodina a já
02:20 Novashopping
02:15 Áčko
02:15 Mr.GS
01.40 - Europa Musicalis
tury
02:30 Tabu
04.15 - Michaelovy
02:45 Volejte Novu
03:20 Hejbni kostrou
03.55 - Dobrý dabing ještě žije 02:40 Paškál
03:15 Áčko
03.30 - Laco Deczi
experimenty
04:10 DO-RE-MI
04.20 - Evropa dnes
04:05 DO-RE-MI
04:05 DO-RE-MI
04.20 - Krotitelé dluhů (17/28) 04:15 DO-RE-MI
04.45 - Na tý louce zelený
05:00 Novashopping
05:00 Novashopping
04.25 - Krásný ztráty
05:00 Novashopping
04.45 - Jubileum Novosvětské 05:05 Novashopping

Støeda

05.00 - Chalupa
je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Grandsupertingltangl
09.25 - Televarieté
10.40 - Nejlepší z obrazovky
11.35 - Zpívá Eva Pilarová
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery I
14.15 - Doktorka Quinnová IV
15.00 - Byl jednou jeden
objevitel (9/26)
15.25 - Game Page
15.50 - Nová dobrodružství
Černého Bleska
16.15 - Jejda...
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 - Tajemství vody:
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
21.00 - Příběhy slavných
21.55 - Na stopě
22.20 - Losování Sportky
a Šance
22.25 - Řím (4/12)
23.20 - Losování Šťastných
05.00 - Objektiv
deset a Šance milion
05.30 - Správy STV 23.25 - Z rodinného alba
05.59 - Dobré ráno 00.50 - McLeodovy
08.30 - Panorama
dcery I (7/22)
09.10 - Kosmopolis
01.35 - Události v regionech
09.40 - Přes nový práh
02.00 - Události v regionech
Brno
10.05 - Případ pro ombudsmana
02.25 - Události v regionech
10.20 - Taxík
Ostrava
10.50 - 168 hodin
02.55 - Sabotáž
11.15 - Mezi námi zvířaty
03.20 - Regiony ČT24
11.50 - Za školu
03.45 - Kniha mého
12.20 - Běchovice 2009
srdce - TOP 12
12.40 - Hřiště 7
04.05 - Evropský manuál
14.50 - Fokus ČT24
04.25 - Pětka v Pomeranči

06:10
- Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
Scooby Doo I (1)
07:00- Teleshopping
07:10- Tom a Jerry
07:20- Tom a Jerry
07:30- Deník zasloužilé matky
07:55- Chůva k pohledání II (8)
08:25- M*A*S*H (212)
08:55- Knight Rider II (7)
09:55- Policie - New York X (17)
10:50- To je vražda, napsala
11:45- Drzá Jordan VI (5)
12:40- Deník zasloužilé matky
13:10- Sabrina - mladá
čarodějnice IV (20)
13:45- Čarodějky VI (12)
14:45- Chirurgové IV (5)
15:40- Julie Lescautová II (8)
17:40- Minuty regionu
18:00- Čarodějky I (1)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II (9)
20:00- Velmi křehké vztahy IV
21:20- Ano, šéfe!
22:25- Na doživotí I (3)
23:35- Spravedlnost (3)
00:30- Wolffův revír II (18)
01:25- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:10- Medicopter 117 VI (7)
05:00- Svět 2009

29. 9. 2009

15.15 - Vltava v obrazech
15.35 - Svět zázraků: Po stopách
sněžného levharta (3/3)
16.10 - Delacroix: Svoboda
vede lid na barikády
17.00 - Služby v našich službách
05:00
17.20 - Skoro jasno (5/13)
Novashopping 17.35 - Praha, město věží
05:59 Snídaně s Novou
17.50 - Divnopis
08:35 Směr jih (34)
18.00 - Televizní klub
09:30 Hotel snů: Seychely
neslyšících
11:20 Tescoma s chutí
18.30 - Babylon
11:40 Můj přítel Monk (7)
18.55 - Zprávy v českém
12:40 Ženatý se závazky (198)
znakovém jazyce
13:10 Walker, Texas Ranger I 19.05 -Angličtina - Extra (16/30)
14:10 Odložené případy (21)
19.30 - Medúza
15:05 Superman II (22)
20.00 - Lásky jedné plavovlásky
16:05 Zákon a pořádek
21.20 - Krásy evropského
17:00 Odpolední Televizní
pobřeží
noviny
21.30 - Otázky Václava
Sportovní noviny
Moravce Speciál
23.05 - Báječná léta bez opony
Odpolední Počasí
23.20 - Musicblok
17:35 Kriminálka Miami (3)
23.50 - Dvojhlas
18:30 Ulice (1433, 1434)
00.15 - Retro
19:30 Televizní noviny
00.45 - Odkaz svatého Václava
Sportovní noviny
00.55 - Příběh bronzového
Počasí
patrona
20:00 Ordinace v růžové
01.10 - Milénium (2)
zahradě 2 (133)
01.30 - O svatém Václavu
21:20 Kriminálka Miami VI
01.40 - Pod křídly
22:15 112
02.00 - Století létání
22:50 Sahara
01:00 Odvrácená tvář hor (10) 02.50 - Náš venkov
03.10 - Sváteční slovo
01:55 Novashopping
03.15 - Křesťanský magazín
02:15 Rady ptáka Loskutáka
03.25 - Concentus
02:55 Občanské judo
04.45 - Krásy evropského
04:05 DO-RE-MI
pobřeží
05:00 Novashopping

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.25 - Chcete mě?
05.40 - Poklady světa
05.59 - Studio 6
08.30 - Tomáš a hvězdička
08.50 - Teď vedou,
babička s dědou
09.00 - Ktosi je za dverami
09.50 - Kdoví, kdy začne svítat
11.00 - Kavárnička dříve
narozených
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery I
14.15 - Doktorka Quinnová IV
15.05 - Tip a Tap (9,10/26)
15.20 - Zábavná škola
15.40 - Věda je zábava III
16.05 - Pomáhejme si
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 - Tajemství vody:
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 (17/28)
22.10 - Pravěk útočí (4/13)
23.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.05 - Blues ze Staré Pekárny
23.45 - Vltava v obrazech
00.05 - McLeodovy dcery I
00.50 - Horalem z vlastní vůle
01.10 - Zachraňte tygra
02.00 - Události v regionech
02.25 - Události v regionech
Brno
02.50 - Události v regionech
Ostrava
03.15 - Regiony ČT24
03.40 - Zajímavosti z regionů
04.05 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.30 - Zajímavosti z regionů
Ostrava

Úterý

05.00 - Alchymie
bytí
05.25 - Služby
05.45 - Rodinné
stříbro
06.00 - 13. komnata
Jana Vávry
06.30 - Správy STV
06.55 - Medicína
pro 21. století
07.10 - Praha, město věží
07.30 - Poutní místa
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Folklorní magazín
09.50 - Proměny českého
venkova
10.10 - ...a tuhle znáte?
10.40 - Hledání
ztraceného času
11.00 - Vizita mezi životem
a smrtí
12.00 - Herbie Hancock:
12.50 - Pětka v Pomeranči
13.20 - Game Page
13.45 - Sabotáž
14.10 - Film o filmu Lištičky
14.25 - Simpsonovi
XVIII (18/22)
14.50 - Millau - nejvyšší
most na světě
15.40 - Kamera na cestách:
Milionářská
bydlení (4/6)
16.40 - V zemi Mayů
17.35 - Poutní místa
17.55 - Kudykam
18.15 - O češtině
18.30 - Kultura.cz
19.00 - Což takhle
dát si Meisla?
19.35 - Návraty
19.50 - F. Couperin: Bubínky,
Chřestítka
20.00 - Čaj u královny
22.10 - Divadlo žije!
22.40 - Artmix
23.35 - Noc s Andělem
01.05 - Mike Stern Band
01.55 - Sešli se ...
02.55 - Kdo je kdo
03.25 - Sedm epoch
rocku (2/7)
04.15 - Grotesky
04.35 - Ladí neladí
05.25 - Banánové rybičky

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Samuraj Jack I (9)
06:50- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka III (10)
07:15- Tom a Jerry
07:25- Fresh Prince IV (18)
07:55- Chůva k pohledání II
08:25- Autosalon
09:20- M*A*S*H (216)
09:50- M*A*S*H (217)
10:20- Usvědčeni (5)
11:15- Columbo
13:10- Rodičovství
15:40- Láska a válka
18:00- Super drbna (3)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- X-Men 3: Poslední
vzdor
22:20- Nájemní vrazi
01:00- Údolí smrti
02:40- Volejte Věštce
04:25- Inspektor Balko (37)
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06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Samuraj Jack I (10)
06:50- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka III (11)
07:10- Tom a Jerry
07:20- Bejbybum I (7)
07:45- Chůva k pohledání II
08:15- Hitlerovi muži II (4)
09:20- Svět 2009
09:55- M*A*S*H (218)
10:25- M*A*S*H (219)
11:00- Partie
11:50- Receptář prima nápadů
13:05- Komisař Rex VIII (2)
14:15- Konečně sami
15:50- 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 (5)
22:10- Syriana
00:40- Naprosto osvětleno
02:30- Volejte Věštce
04:15- Dvojí nasazení (18)

03:15 Polepšovna mazlíčků
03:45 Babicovy dobroty
05:00 Novashopping
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05.55 - Nedělní ráno
s Rudolfem
Křesťanem
06.50 - Správy STV
07.20 - City Folk 2009 07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Vzkaz Květy Legátové
09.00 - Artmix
09.55 - Knižní svět
10.10 - Film 2009
10.40 - Po hladině: Chuť
11.00 - Chcete je?
11.05 - Mýty a fakta historie
12.00 - Případ Salieri
13.15 - Strážnice 2009
06:00
13.55 - Notes
Království
14.45 - Svět umění:
surikat II (11) 15.40 - Kočičí lidé
06:30 VC Japonska
16.50 - Jazz club
09:30 Policajt drábem
17.35 - Cesty víry
11:45 Připoutejte se prosím! 2 18.00 - Křesťanský magazín
13:30 Moto GP - Velká cena 18.15 - Poklady světa
Portugalska
18.30 - Kultura.cz
15:15 Kamarád do deště 2:
19.00 - Moje rodina IV (4/13)
Příběh z Brooklynu
19.35 - Simpsonovi XX (4/21)
17:00 Odpolední Televizní
20.00 - Výlet za uměním
noviny
i zvyky starých
Sportovní noviny
22.00 - Na plovárně
Odpolední Počasí
s Antonínem Huvarem
17:30 Občanské judo
18:05 Rady ptáka Loskutáka 22.25 - Romantická
Angličanka
19:00 Hospoda (15)
00.20 - Jazz klub
19:30 Televizní noviny
01.15 - Galashow s latinou II
Sportovní noviny
Počasí
02.35 - Čétéčko
20:00 Česko Slovenská
02.50 - Což takhle
SuperStar
dát si Meisla?
22:50 Střepiny
03.30 - Návraty
23:20 Past
03.45 - Kamera na cestách:
01:40 Báječní lidé (13)
Milionářská
02:25 Novashopping
bydlení (4/6)
02:50 Střepiny
04.40 - Jiří Pecha, herec

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Navštívenka
06.25 - Pohádky z květináče
06.35 - Kodýtkova
detektivní kancelář
06.40 - Kuňky z žabí tůňky
06.50 - Ferda (23/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.25 - Objektiv
11.00 - Případy detektivní
kanceláře
Ostrozrak (5/6)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Rozsudky soudce
Ooky
14.15 - Soudný den
15.45 - ABBA:
Mamma Mia! Story
16.30 - Rajské zahrady (1/13)
16.55 - Čétéčko
17.10 - Sváteční slovo
17.15 - Horákovi (5/26)
18.10 - Škola pro život (1/13)
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 - BrainStorm
21.30 - Kniha mého srdce
21.55 - 168 hodin
22.25 - Losování Sportky
a Šance
22.30 - Dům v růžích (3/3)
23.50 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.55 - Mrtví jako já II (4/15)
00.40 - Svět umění:
Ben Gurion podle
01.30 - Uvolněte se, prosím
02.15 - Setkání v nejlepších
letech
03.00 - Otázky
Václava Moravce
04.00 - Otázky
Václava Moravce 2.

Nedìle
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06:00
- Teleshopping

06:45
Spongebob
v kalhotách
Kočičí princ
O statečném kováři
Křtiny
Dvojčata
Spláchnutej
Šíleně smutná princezna
Ulice (1431, 1432)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Česko Slovenská
SuperStar
Víkend
Dr. House V (4)
Námořní vyšetřovací
služba IV (12)
Útěk za spravedlností
Novashopping
Bujné fantazie (5)
Áčko
Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.55 - Městečko
na dlani
07.30 - O chudém
královstvíčku
08.40 - Sezame, pojď
si hrát (3/78)
09.05 - Hodina zpěvu
09.45 - Tři srdce
11.00 - Jean-Michel Cousteau:
Podmořské
dobrodružství (1/6)
12.00 - Zprávy
12.05 - Úsměvy
Vlasty Matulové
12.45 - Pohádka z kamene
13.15 - Nepovedený kouzelník
14.15 - Zachraňte tygra
15.05 - Proč bychom
se nebavili, když nám
Pánbůh archiv dal
16.00 - C. a k. polní maršálek
17.30 - Zázračné dítě
18.40 - Tajemství vody:
Modrá planeta
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 (5)
21.00 - Dobročinná akademie
aneb Paraple 2009
22.05 - Václav
23.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.50 - Politické spektrum
00.15 - Sex ve městě V (8/8)
00.45 - Kalendárium
01.00 - Úsměvy
Vlasty Matulové
01.40 - POKR
02.05 - Z metropole
02.30 - Týden v regionech
Brno
02.55 - Týden v regionech
Ostrava
03.25 - C. a k. polní maršálek

Pondìlí
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Prostějovské Hvězdičky rozzářily mažoretkové nebe Barevná neděle pobavila děti i rodiče
Osmnáct dívek a jeden chlapec
tvoří skupinu prostějovských
mažoretek, které si říkají
Hvězdičky. Publikum okouzlují už rok a půl, absolvovaly řadu
vystoupení na soutěžích mažoretkových skupin, na kulturních, společenských i sportovních akcích na Prostějovsku i
daleko za hranicemi regionu.
"Mezi
největší
úspěchy
Hvězdiček bezpochyby patří
krásné třetí místo v Němčicích
nad Hanou na nepostupové soutěžní přehlídce mažoretek.
Hvězdičky získaly pohár, bronzové medaile a také zvítězily v
soutěži o sympatie diváků. Za toto vítězství získaly Hvězdičky
krásný velký dort," nešetřila
chválou trenérka i choreografka
prostějovských mažoretek Monika Pechová. Ona sama se tomuto sportu věnuje už 13 let a je držitelkou několika významných titulů se skupinou mažoretek Panenky Hranice. Hvězdičky začaly
cvičit a pilně se připravovat na tréninku jednou až dvakrát týdně.
Tréninková příprava se pak zvyšuje před soutěží, na správný trénink dohlíží spolu s Monikou
Pechovou také Zuzana Héniková.
Hvězdičky se poprvé zúčastnily

Prostějovské Hvězdičky si získaly sympatie diváků na přehlídce v
Němčicích nad Hanou
soutěže mažoretkové asociace
N.B.T.A v Moravské Třebové,
kde se konalo základní kolo.
Umístily se na krásném 6. místě v
kategorii děti v disciplíně klasická
mažoretka. Tato disciplína se skládá z pochodového defilé a pódiové sestavy. Další soutěžní disciplínou byla show grup, kde předvedly své umění jako Saxany.
Při různých vystoupeních měly
možnost setkat se se známými
osobnostmi, jako například s
Petrem Rychlým, Terezou
Kerndlovou, Petrem Vondráčkem
nebo Michalem Novotným -

všechny jejich vystoupení zaujalo.
Letos v srpnu skupina pilné cvičila na letním soustředění v táboře
Hadinka v Klokočově. Dvoufázový trénink byl náročným programem, přesto si děti užily i
spoustu legrace a odvážely si nezapomenutelné zážitky.
"Abychom mohli absolvovat
mažoretkové soutěže a přehlídky, je zapotřebí hodně píle, času,
sil, odvahy a pochopení. Ale taky finance. Za finanční podporu
především děkujeme městu
Prostějov a také předsedovi Po-

slanecké sněmovny Miloslavu
Vlčkovi. Díky nim nám může
švadlena Renata Havlová šít
krásné nové kostýmy, můžeme
cestovat a reprezentovat město
Prostějov," vysvětlila trenérka. A
protože Hvězdičky rostou jako z
vody, je zapotřebí měnit nákladné kostýmy, ve kterých vystupují, docela často. V neposlední řadě mají velký podíl na
úspěchu prostějovských mažoretek i samotní rodiče, jež své děti
podporují.
Za skupinu Hvězdičky Prostějov
cvičí a reprezentuje město
Prostějov - Barbora Jablonická,
Anna Kunrtová, Eliška Steine-rová, Kristýna Snášelová, Karolína
Hrubá, Karolína Kolbová, Natálie
Peldová, Veronika Vykopalová,
Tereza Chovancová, Aneta Kinclová, Sarah Krčová, Michaela
Pospíšilíková, Barbora Dočkalová, Kristýna Jurtíková, Adéla
Vacová, Eliška Pospíšilíková,
Eliška Moučková a Adéla
Růžičková. K nim patří zatím jediný "mažoreťák" Jaroslav Kunrt.
V těchto dnech zahájily prostějovské Hvězdičky přípravu na novou sezónu, kterou chtějí zvládnout stejně dobře, jako tu právě
uplynulou.
-jp-

Modrou nebo červenou?
Takovou otázku dostávaly děti,
které přišly spolu s rodiči do fotbalového areálu v Kostelci na
Hané užít si Barevnou neděli. Ve
zvolených barvách se pak vrhaly do soutěží, kde byly jejich
výkony doslova virtuózní.
Jednotlivé sportovní disciplíny byly totiž naprosto netradiční a v
mnoha případech záleželo víc na
vtipu než rychlosti. Už předem slibovaly skvělou zábavu. A děti i jejich rodiče se skutečně mohly doslova přetrhnout při slalomu zednickým kolečkem s živým nákladem, hodu gumákem, plavání na
suchu s obří pneumatikou, synchronizovaném lyžování dvojice
na jednom páru lyží taktéž na suchu. K tomu ještě korfbal, fotbal,
kriket, petanque a další nápadité
soutěže. No prostě paráda.
"Zábavu pro děti a rodiče organizujeme dvakrát do roka. Na jaře
jsme měli podobné soutěže na
sportovním areálu u základní školy, ale tam není tolik prostoru.
Fotbalisté nám vyšli vstříc, tady na
hřišti se mohou děti s rodiči vyblbnout. Navíc je otevřený stánek s
občerstvením, takže nám tady nic

Zasoutěžili si i rodiče, pěkně ťapky ťapky po rukách.
nechybí," pochvaloval si František
Horák z pořádajícího občanského
sdružení Lepší Kostelec o. s. Svou
troškou do mlýna přispěly také
místní sportovní složky - fotbalový
klub a TJ Sokol, reprodukovanou
hudbou popoháněl malé sportovce

Lyžovat na suchu a navíc ve dvojici? To
vydá na pěkných pár karambolů.

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

K 1. výročí provozu FIT KLUBU Jitřenka, Šafaříkova 49a, Prostějov soutěžte s PV Večerníkem!
4 týdny po sobě vycházejí v PV Večerníku otázky. Losujeme 1. října! Sledujte PV Večerník!

Otázka týdne č. 4: Kolik podlaží má Fit Klub Jitřenka? Uveďte přesnou adresu, a v kterém podlaží se nachází SAUNA?
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

Petr Petřík.
Právě nápad zapojit do soutěží děti
s rodiči přinesl největší pobavení.
Otcové či matičky museli své děti
podpořit, pomoci, soutěžit současně. A nejen to. Jitka Staneková,
která je neúnavným mozkem akcí
občanského sdružení Lepší
Kostelec, vyhlásila soutěž pouze
pro rodiče - máma coby živý trakař
a táta s ní pádil hlava nehlava ke
značce, kde se vyměnili a krkolomnou jízdu si užíval zas druhý z
rodičů. Pro děti to byla obrovská
zábava.
V každé soutěžní disciplíně sbíraly
děti bodík k bodíku, pořadatelé pak
vyhlásili TOP 10 těch nejlepších a
ti získali hodnotné ceny. A protože
pamlsků a taky švestek byla dostatečná zásoba, smlsli si na nich
všichni.
-jp-

Obyvatelé dvorečků předvedli
své kožíšky a pernaté kabátky

Simča, MTV, kalanetika,
spinning

Ivka - ZUMBA

Gábina - kalanetika

Eliška - Spinning

Zumba pro děti /6-10let/, každou středu od 15.30 hod s Andreou! Sledujte novinky a ukázku ZUMBY na www.fitklubjitrenka.cz
ROZBÍHÁ SE TAKÉ SAUNA!
Zdraví Vás Jan Křesala, jednatel

Králíky, slepice, kachny, holuby a dokonce i dlouhokrkou husu labutí vystavovalo přes třicet chovatelů z
Prostějovska i Olomouckého kraje na
Svatováclavské výstavě drobného
zvířectva ve Stařechovicích. Výčet vystavované drobotiny hospodářského
dvorečku byl skutečně pestrý.
Největší prostor patřil krasavcům v kožíšku králíkům - těch tu bylo 127 kusů z
devětadvaceti druhů. Prohlídka klecí
byla jako exkurze do různých států burgundský, kalifornský, vídeňský
modrý a hnědý, moravský modrý, moravský bílý hnědooký, činčila velká a řada dalších zeměpisných názvů a jmen.
Vítězem výstavy se stal králík rhönský
chovatele Petra Burgeta ze Stínavy, získal 96 bodů.
"Jsou tady vystavení králíci a drůbež z
celého regionu, hlavní zastoupení mají
ale místní chovatelé. Výstava je prodejní, takže každý kus může změnit svého
majitele a stát se zakladatelem nového
chovu,„ vysvětlil František Vychodil,

Bílá je bílá, králíkům se musí nastlat
pěkně vysoko, tvrdí František Vychodil
předseda základní organizace Českého
svazu chovatelů Stařechovice. On sám
předvedl jednu z největších kolekcí
králíků, například francouzský beran
červenooký byl skutečně bezkonkurenční. Návštěvníci výstavy obdivovali
jak osmikilové obry, tak i zakrslíky
vážící necelý kilogram.
Nepřehlédnutelná byla i kolekce třiadvaceti voliér s drůbeží a 70 holubů zástupců patnácti druhů. Posuzovatelé udělili
21 čestných cen a vybrali vítěze vždy z
každé kategorie vystavované drobotiny.
Chovatelé ve Stařechovicích nemají sice
letitou historii - spolek byl založen před
sedmi lety - ani širokou členskou základnu. Čtrnáct nadšenců je ale mimořádně
aktivních, mimo každoročních výstav
pořádají i další společenské akce. I proto
jim vyšel vstříc obecní úřad a pronajal
jim prostory, kde mají zázemí a dostatečný prostor pro pořádání výstav.
-jp-

V Nezamyslicích spojili slavnosti
Svatého Václava s vinobraním
Nezamysličtí již několik let spojují
oslavy patrona městyse svatého
Václava s ochutnávkou vinného moku
zvaného burčák. Slaví se celé tři dny a
program je tak nabitý, že to jeden nemůže ani stihnout.
Svatý Václav je patronem farního kostela městyse Nezamyslice. Tady se také v
den svátku svatého Václava a svátku
české státnosti konají slavnosti duchovní
- bohoslužba, požehnání a koncert. Letos
vystoupilo dechové trio Žerotín ze ZUŠ
"Žerotín" z Olomouce.
"Od pátku do neděle se mohli lidé nabažit dosytosti kultury i sportu. Bylo na co
se dívat, poslouchat, zasportovat si," konstatoval strůjce zábavy v Nezamyslicích
Josef Beneš. Sportovní pátek zahájili už
dopoledne školáci, v Masarykově základní škole byl totiž vyhlášen sportovní
den. Odpoledne se konalo 4. Nezamyslické mistrovství v jízdě na kolečkových
bruslích. Fotbalový scénář byl zcela zaplněn několika zápasy nejen soutěžními,
ale i zábavnými. Třeba když se na hřišti
utkal tým "starých pánů". Ke sportu patří

také například požární útok. V tom se
předvedla zase dívčí squadra.
Kulturní krmě byla taktéž vydatná.
Tanečky se skupinou Relax, diskotéka,
Vinobraníčko u cimbálu. Hlavním bodem kulturního programu však bylo divadelní představení. Osvědčená tradice ochotníci z Morkovic. Tentokrát se předvedli v derniéře komedie dell arte Tři v
tom. Jak název napovídá, hlavní zápletku
lidové taškařice spustilo zjištění tří lepých dívek, že jsou v jiném stavu, tedy v
tom. Od tohoto bodu se odvíjí celý příběh
plný vtipu, fantazie a originálních gagů.
Autor Jaroslav Vostrý napsal komedii pro
pražský Činoherní klub a tady byla pro
velký úspěch na repertoáru několik sezón. Líbila se i v Nezamyslicích.
Prostor zbyl i pro záliby a koníčky. V kynologickém areálu uspořádali místní
chovatelé výstavu drobného zvířectva a
také uživatelé Domova „Na zámku„ se
pochlubili svým novým zookoutkem.
A aby byl výčet úplný, je nutno zmínit i
neodmyslitelné pouťové atrakce jako
jsou lunapark a jarmark.
-jp-
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Prostějova si poradili
SPORT Boxeři
na úvod interligy s Györem
Sportovní tipy týdne

BC DTJ PROSTĚJOV - GLADIATOR GYÖR 11:3
do 57 kg: Hamo Aperian - Benjamin TOTH 2:0 na body
do 60 kg: Miroslav ŠERBAN - Sandor RACZ 1:1
do 64 kg: Marek BOSÝ - Nyeki GEORGE 2:0 na body
do 69 kg: Vít KRÁL - Daniel ZAMBO 2:0 na body
do 75 kg: Vardan BESALJAN - Joszef TOTH 2:0 na body
do 81 kg: Petr NOVOTNÝ - Andrász ENGI 2:0 na body
do 91 kg: Marek CHMELA - Dominik MIKO 0:2 na body
V úvodním střetnutí nového
ročníku interligy se utkali domácí boxeři BC DTJ Prostějov
s maďarským týmem Gladiator Györ. Před utkáním byl z
trenérových úst cítit respekt ze
soupeře, což se v samotných
soubojích ukázalo trochu zbytečné. Domácí borci se na utkání výborně připravili a až do
posledního zápasu ve váhové
kategorii do 91 kg nedali
svému soupeři příležitost si vychutnat pocit vítězství.
Nakonec po hladkém průběhu,
kdy ztratili pouze tři body z celkových čtrnácti, si připsali premiérové dva body do tabulky
skupiny Sever. V dalším utkání
se představí na půdě polského
Rybniku.
Váhová kategorie do 57 kg:
Hamo Aperian - Benjamin
TOTH 2:0 na body
Už v prvním kole ukázal domácí
borec Maďarovi, že to s ním nebude mít vůbec jednoduché. V
prvních kole měl navrch, dobře
se vykrýval a sám uštědřil několik dobře mířených ran. Ve
druhém kole ve své aktivitě pokračoval a nebylo tedy překvapením, ze hostující borec musel
být v průběhu druhého kola oše-

třovaný, jelikož se objevila krev
pod nosem. Ve třetím kole se
poměr sil trochu vyrovnal, ale to
bylo způsobeno především tím,
že domácí boxer si byl vědom
svého náskoku a utkání si do
konce pohlídal. „Na to, že to není
dlouho, co musel podstoupit operaci ruky a dlouho netrénoval, to
zvládl dnes s přehledem a odboxoval výtečný zápas,“ okomentoval počínaní svého boxera
lodivod Radek Křížek
Váhová kategorie do 60 kg:
Miroslav ŠERBAN - Sandor
RACZ 1:1
Po opatrném začátku se postupně
začali oba pokoušet o úspěšné
údery, ale obranné pozice vítězily
nad těmi útočnými. Po celá tři
kola se ani jeden z boxerů nedostal k nijak viditelné převaze,
chvíli měl nahoru jeden, potom
zase druhý. Podobně viděli zápas
i rozhodčí, kteří se shodli na tom,
že zápas neměl nakonec vítěze a
skončil nerozhodně, což znamenalo po dvou odboxovaných
zápasech vedení Prostějova 3:1.
„Umí zaboxovat lépe než předvedl, takže mne jeho výkon trochu zklamal,“ zhodnotil druhé
utkání trenér Křížek.
(Dokončení čtěte na straně 23)

Výborný výkon podal ve váze do 64 kg Marek Bosý (napravo v modrém), který v ringu jasně dominoval nad maďarským
soupeřem a připsal na konto Prostějova důležité 2 body za výhru.

DNES BASKETBALOVÝ SPECIÁL!
V tomto čísle si můžete přečíst extra přílohu Basketbal
Speciál, ve kterém najdete na 16 stránkách veškeré informace o přípravě basketbalistů BK Prostějov na novou sezonu,
rozhovory s hráči, vedením a další novinky ze zákulisí Orlů.

Sigma v pohodě prošla přes Protivanov
Fotbalový svátek rozhodl Šultes hattrickem

Krásné slunečné počasí, policisty a dobrovolnými hasiči
řízená doprava, plný stadion
fotbaluchtivých diváků z celého regionu. Tak vypadal ve
středu odpoledne Protivanov,
do kterého přijela ke třetímu
kolu Ondrášovka Cupu prvoligová Sigma Olomouc. Fotbalový svátek si nenechalo ujít téměř sedm stovek fanoušků, kteří

Vrbičky Cup na přehradě
měl svůj nultý ročník
V neděli 20. září patřil areál pláže
„U Vrbiček“ zejména vyznavačům volejbalových deblů. Tato
hra vychází sice z pravidel šestkového volejbalu, ale svými specifiky se tomu šestkovému podobá snad jen volejbalovou sítí.
Debly jako český vynález mají
svou mnohaletou tradici, a ta se
snad vrací i do našeho okresu. Je
totiž předpoklad, že nultý ročník
zasel na tradici turnajů „U Vrbiček“ měrou vrchovatou, sešlo se
tu 12 párů, které ve velmi hezkých zápasech bojovaly ve 4 základních skupinách o postup do
závěrečného osmičkového pavouka. Z něho vyšli nejlépe přerovští návštěvníci turnaje. Bečku
50 litrů piva, dort a poukázku do
Restaurace Pod Kaštany si odvezl Vilém Raška se Šárkou Volčkovou. Ve finále tento sympatický pár zdolal Radka Matelu s
Petrou Zajícovou. Nejlepším
prostějovským párem se v neděli
stali manželé Andělovi, kteří v
boji o třetí místo zdolali další
partnerskou dvojici Nevrtal – Zatloukalová.
„Turnaj přilákal spoustu mladých lidí, a to je dobře. Ukázalo

sledovali velkou bojovnost a
snahu domácích fotbalistů
vstřelit zkušenějšímu soupeři
aspoň gól a trochu ho potrápit.
Sigma ovšem nasázela domácím rovnou pět branek a veze si do Olomouce výhru 0:5 a
postup do nejlepší šestnáctky
domácího poháru.
Protivanov proklouzl do třetího
kola přes fotbalisty Uničova, olomoučtí fotbalisté přemohli třetiligovou Líšeň. Oběma soupeřům
se v jejich soutěžích zrovna nedaří. Protivanovští nestačili na Třebíč a Sigma ostudně prohrála doma s Kladnem a potřebovala se
nutně výsledkově a herně chytnout v poháru, který berou Olomoučtí opravdu vážně.
Od prvních minut se po nezbytné

Olomoucký Šultes dovršuje z pokutového kopu nařízený za ruku Rojky svůj hattrick v zápase.
zdravici Sigma do svého hostitele zakousla a v páté minutě vybojovala rohový kop. K jeho exekuci se postavil Bajer, který centrem na první tyč našel
naběhnuvšího Šultese a ten
se nemýlil (0:1). Po domluvené akci tak od samého úvodu domácí prohrávali, hosty
naopak vstřelená branka
uklidnila a mohli
pokračovat v dalším
obléhání protivanovské branky.
Domácí se osmělili ve 13. minutě, série rohů však nevedla ke
kýženému úspěchu. V 17. minutě
se opět předvedla Sigma. Rychlou kombinační akci domácí odvrátili jen za cenu rohu, který opět

Událost týdne

zahrával Bajer a stejně jako při
prvním gólu našel hlavu Šultese,
jenž podruhé překonal Vítka
(0:2). Domácí však nesložili
zbraně a snažili se ohrozit
Lovásika v brance
hostů. Jejich střely
však mířily mimo, fanoušci domácího
celku však ocenili
snahu potleskem.
Sigma hrozila
rychlými akcemi, chyběla však
finální přihrávka, nebo střelu zlikvidoval domácí gólman Vítek.
Z hostujícího týmu dělal problé-

my hlavně agilní Bajer. Šestatřicátá minuta přinesla vzruch na tribunách. Domácí se v útoku dostali do slibné šance, která ale
marně volala po gólu. Do konce
poločasu se ani jeden tým nedokázal prosadit, do šaten tak šli
spokojenější ligisté z Olomouce.
První pětačtyřicetiminutovka lépe vyšla Sigmě, která dvěma na
vlas stejnými akcemi překonala
obranu domácích. Ti svého zkušenějšího soupeře moc neohrozili, ale nelze jim upřít snahu a bojovnost.
(pokračování na straně 18)

Číslo týdne

1:43

Mizérie jestřábí letky pokračuje. Toto je celkový
čas minut a sekund, po které se prostějovský tým
mohl v letošním ročníku 2. ligy těšit z vedení
z počtu 240 odehraných minut.

Barometr týdne

Na pláži U vrbiček na přehradě patřil předminulý víkend vyznavačům plážového volejbalu.
se, že volejbal na břehy Plumlovské přehrady zkrátka patří, a počasí tomu dodalo už jen lesk,“ pochvaloval si jeden z pořadatelů
dr. Jiří Kremla. Jeho slova doplnil
další z těch, kteří nedělní turnaj
připravili, Jan Zatloukal: „Byl
jsem velmi mile překvapen, že se
nám v relativně nelichotivý termín podařilo sehnat tolik párů, a
ještě víc jsem rád, že i počasí nebylo proti a přichystalo jim tak
prostředí k velmi příjemně

strávené neděli. Nejen počasí se
však v tomhle ohledu činilo, velký dík patří i majitelům „Občerstvení U Vrbiček“, kteří si turnaj
přáli a jako důkaz připravili tak
lákavé a krásné ceny. Mezi účastníky se proslýchalo, že by bylo
výborné příští rok udělat turnaj
dvoudenní a postavit kolem kurtu stanové městečko. Nápad je to
zajímavý a skýtá mnoho příležitostí, co případně příští rok uspořádat.
-pez-

Basketbalisté BK Prostějov

Prostějovští Orli si v přípravě na novou sezonu vedli
úspěšně. Ve třinácti přípravných utkáních prohráli pouze jedenkrát, s týmem Poznani o víkendu v Polsku, v Giessenu až
po prodloužení. Hráči tvoří jednolitý kolektiv.
Orli, ať to vydrží i do zápasů Mattoni NBL!

HK Jestřábi Prostějov

Fotbalový svátek v Protivanově. Obě mužstva, domácí Protivanov a prvoligová Sigma, právě nastupují k utkání 3. kola Ondrášovka Cupu.

Po dobrých výsledcích v přípravě a vysokých ambicích
klubu před vstupem do sezony sledujeme hokejové rozčarování. Tým ve čtyřech utkáních nezískal jediný bod a krčí se
na posledním místě tabulky.
Jestřábi, probuďte se a pojďte vyhrávat!
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EFEKT PLUS
spol. s.r.o.

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

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

NOVINKA!
realityarea@volny.cz

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

1+kk
1+kk
1+1
1+1
2+1
3+1
4+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,Kotkova, Prostějov
10 000,Brněnská, Prostějov
10 900,-

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

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

2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
1+kk
3+1
2+1
2+1
3+1
3+1
2+kk
2+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,Rumunská, Prostějov
1 150 000,B. Šmerala, Prostějov 1 150 000,Krasická, Prostějov
1 150 000,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,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,Krasická, Prostějov
2 540 000,-

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.:732 231 126
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.: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.

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

5+1 Nová, Němčice nad Hanou 15 000,5+kk Kováříkova, Prostějov
20 000,Kobeřice
350 000,Konice
410 000,Výšovice
650 000,Prostějov
690 000,2+1 Myslejovice
710 000,2+1 Lešany u Prostějova
740 000,Zdětín na Moravě
750 000,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+kk Libušinka, Kostelec n/H 1 799 000,2+1, 3+1, Rozstání pod Kojálem 1 800 000,3+1 Zdětín na Moravě
2 150 000,4+1 Brodek u Prostějova
2 430 900,2*2+1, Lidická, Prostějov
2 650 000,4+kk Olšany u Prostějova
2 770 000,Winklerova, Prostějov 3 320 000,4+kk Olomoucká, Prostějov 3 750 000,2*3+1 Krasická, Prostějov
3 995 000,5+1+garáž, Kralice na Hané
4 300 000,6+kk Kováříkova, Prostějov 8 200 000,2+1+1 Smržice
10 608 000,-

Tel.:732 936 734
Tel.:731 704 904
Tel.:732 231 126
Tel.:732 231 126
Tel.:605 070 842
Tel.:605 070 842
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:605 948 955
Tel.:605 070 842
Tel.:732 231 126
Tel.:732 231 126
Tel.:731 704 904
Tel.:731 704 904
Tel.:602 866 380
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 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!

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
- Zdětín na Moravě
- Výšovice
- Zdětín na Moravě
- Olšany u Prostějova
- Stražisko

1 045,- /m2
189 000,235 000,260 000,285 000,548 000,690 000,798 210,2 249 000,-

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

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

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

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
Pro solventního klienta poptáváme
ornou půdu. Nabídněte k prodeji!

www.reality-prostejov.com

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

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,-

Prostějov,sídl.Svornosti
Prodej cihl. bytu 3+1 v OV, 90 m2, 1. patro, bez výtahu,
plast.okna,lodžie,vl.plyn.ÚT,velkákoupelnasvanoua
sprch.koutem,sklep.Nízkéměsíčnínáklady.(Možnois
garáží).
Cena:Kč1.500.000,-

NOVINKA!

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

Prodej dvoupodlažního komerčního objektu
s využitým podkrovím u centra Prostějova.
V objektu se nacházejí obchodní a kancelářské
prostory.Zásobování z dvorního traktu, kde jsou
situovány i garáže a parkoviště. Bližší info v RK.
Cena:osobní jednání
Pronájem kanceláře 36 m2 v centru města
PV, I.patro, koberec, kuchyňka,WC, internet,
alarm atd.
Cena: 4100Kč/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.

KONICE: prodej část. podsklepeného třípodlažního domu typu OKALo vel. 5+1 s garáží. Ihned
volný.RSP179
Cena:1250000Kč

DOČASNÁ SLEVA!

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

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

NOVINKA!

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

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

Prostějov,Havlíčkovaul.
Činžovnídůmvcentruměsta,vel.2x4+1,každépodlaží
120m2,novástřecha,zahrada,celépodsklepeno,připravenonarekonstrukci.Zast.plocha219m2,231m2.
Cena:Kč3.500.000,-

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

KOMERCE – prodej – PROSTĚJOVSKO:

POZEMKY – pronájem, prodej – PROSTĚJOVSKO:

NOVINKA!

Pronájem RD 5+1 se zahrádkou a dvougaráží,
ul. Foerstra
13 000Kč/měs.+ink.

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

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

www.jhreality.cz

Prodej RD 5+kk, Čechovice, Prostějov
Prodej nadstandardně vybaveného RD,
řadový, novostavba, 130 m2, zahrádka 65
m2, podkroví užívané jako úložný prostor
45m2.
CENA 3 140 000,-Kč

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

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

Určice,okr.Prostějov
Pronájem částečně zařízeného domku 6 km od Pv.
Důmvel.2+1sezahradou,porekonstrukci,sam.topení.
Ihnedkbydlení.Cenabezinkasa,inkasocca3.000Kč
Cena:Kč5.000,-/měs.

Přemyslovice,okr.Prostějov
RD 2+1 ideální na chalupu, 16 km od Pv. Část. opravy,
možnostrozšířenídopodkroví,krbovákamna,koupelna s vanou, umyvadlo, WC. Pozemek oplocený, vjezd
autem na pozemek. Zast. plocha 145 m2, zahrada 140
m2.
Cena:Kč500.000,-

SLEVA!

BrodekuPv,okr.Prostějov
Prodej rodinného domu 4+1 s garáží, dílnou, plyn. ÚT.
Ihnedkbydlení.Zast.plocha288m2,zahrada517m2.
Cena:Kč1.790.000,-

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
!!!SLEVAKč1.500.000,-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
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

PŘEMYSLOVICE:prodejjednopodlažního
koncovéhořadovéhoRDvel.3+1sedvěmagarážemi,vjezdemdodvoraazahradou.Dobrýtech.
stav,ihnedkbydlení.RSP69
CenaabližšíinfovRK

BYTY - PRODEJ
 1+1 –Tylova: družst./panel., 2.p./ze 7, s lodžií a
plast. okny, v rekonstr. domě, udržovaný a pěkný
byt,možnostzařízení.RSP169
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,klidnébydlenívatraktivnílokalitě.RSP239
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
Cenakjednání
1800000Kč–možnávýraznásleva

PRONÁJEM
1+kk – 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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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 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

Prodej přízem. RD k rekonstr. PVJihoslovanská, nyní obchodní prostory.
SLEVA! 940.000 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 bytu 2+1 PV- sídl.Svobody, 56
m2, 5 patro. Po rekonstrukci, volný od 1. 10.
2009
Cena 8.000 včetně ink.
Kompletní nabídka v kanceláři
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
NOvINKa!!!Prodejzavedenépivnicevcentru
nám. T. G. M., 140 m2, momentálně pronajato.
Cena: 2.490.000,Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního
domu s 10 bytovými jedn., restaurací, vinárnou,
vitotékouadvěmaobchodyvhistorickémcentru
Prostějova.
Cena v RK.
Pronájem obchodu 50 m2 v centru PV,
suterén
15 000 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

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

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

Byt 2+1 Vodní, PV
Tel.: 777 231 606
Družstevní cihlový byt, 60 m2, v centru města,
původní udržovaný stav. Francouzské okno na
jih do zahrady.
Cena : 1.100.000,- Kč

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

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.

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

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

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.

Aktuální nabídka:

RD 2+1 Určice
Prodej rodinného domu 2+1 v obci
Určice, přízemní, nepodsklepený
dům, topení lokální na plyn, ohřev
vody el.bojler, koupelna, WC, obecní IS, možnost rozšíření do podkroví, malý dvůr, volný po dohodě.
Cena: 445.000,-Kč

RD 5+1 Němčice nad Hanou
Prodej rodinného domu 5+1 v
Němčicích nad Hanou, okr. Prostějov.
Nemovitost je po celkové rekonstrukci
s možností rozšíření do podkroví.
Obecní IS, volný po dohodě.
Cena: 890.000,-Kč

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

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 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

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

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

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

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

www.reality-vejmola.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 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+1po částeč. rekonstr. Nové
rozvodyvody,kanalizace,plynu,novákastlováokna,el.220/380V,novédřevěnéstropy.Vytáp.lokál.nazemníplyn,tuhápalivaael.přímotopy.
Obec.vodovod,vlast.studna,kanalizacedožumpy.Celk.
výměrapozemku740m2,zahrada535m2.Vhodnék
trvalémubydleníirekreaci. 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-prodejDB3+1,K.
H. Kepky, panel, 74 m2, 1.
patro, kuchyň a jádro jsou v
původním stavu, dům je zateplený,plastováokna,lodžie. Cena: dohodou v RK
Chalupa - prodej
Raková u Konice - prodej
rekreační chalupy včetně
selského zařízení.
Jednopodlažní domek se
sedl. střechou a s číslem popisným, vytáp. je lokál.
na tuhá paliva, voda ze studny. Za domem je zahrada se zemním sklepem. Celková výměra pozemku
je 584 m2.
Cena: v RK
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
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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 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

Prodej přízem. RD k rekonstr. PVJihoslovanská, nyní obchodní prostory.
SLEVA! 940.000 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 bytu 2+1 PV- sídl.Svobody, 56
m2, 5 patro. Po rekonstrukci, volný od 1. 10.
2009
Cena 8.000 včetně ink.
Kompletní nabídka v kanceláři
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
NOvINKa!!!Prodejzavedenépivnicevcentru
nám. T. G. M., 140 m2, momentálně pronajato.
Cena: 2.490.000,Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního
domu s 10 bytovými jedn., restaurací, vinárnou,
vitotékouadvěmaobchodyvhistorickémcentru
Prostějova.
Cena v RK.
Pronájem obchodu 50 m2 v centru PV,
suterén
15 000 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

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

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

Byt 2+1 Vodní, PV
Tel.: 777 231 606
Družstevní cihlový byt, 60 m2, v centru města,
původní udržovaný stav. Francouzské okno na
jih do zahrady.
Cena : 1.100.000,- Kč

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

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.

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

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

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.

Aktuální nabídka:

RD 2+1 Určice
Prodej rodinného domu 2+1 v obci
Určice, přízemní, nepodsklepený
dům, topení lokální na plyn, ohřev
vody el.bojler, koupelna, WC, obecní IS, možnost rozšíření do podkroví, malý dvůr, volný po dohodě.
Cena: 445.000,-Kč

RD 5+1 Němčice nad Hanou
Prodej rodinného domu 5+1 v
Němčicích nad Hanou, okr. Prostějov.
Nemovitost je po celkové rekonstrukci
s možností rozšíření do podkroví.
Obecní IS, volný po dohodě.
Cena: 890.000,-Kč

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

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 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

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

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

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

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

www.reality-vejmola.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 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+1po částeč. rekonstr. Nové
rozvodyvody,kanalizace,plynu,novákastlováokna,el.220/380V,novédřevěnéstropy.Vytáp.lokál.nazemníplyn,tuhápalivaael.přímotopy.
Obec.vodovod,vlast.studna,kanalizacedožumpy.Celk.
výměrapozemku740m2,zahrada535m2.Vhodnék
trvalémubydleníirekreaci. 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-prodejDB3+1,K.
H. Kepky, panel, 74 m2, 1.
patro, kuchyň a jádro jsou v
původním stavu, dům je zateplený,plastováokna,lodžie. Cena: dohodou v RK
Chalupa - prodej
Raková u Konice - prodej
rekreační chalupy včetně
selského zařízení.
Jednopodlažní domek se
sedl. střechou a s číslem popisným, vytáp. je lokál.
na tuhá paliva, voda ze studny. Za domem je zahrada se zemním sklepem. Celková výměra pozemku
je 584 m2.
Cena: v RK
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
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
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
  




   
    
  

   

  
 

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

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



Tel.: 606 922 838

kanalizace,
dvorek,
zahrada. K
bydlení i podnikání.



Cena 830 tis. Kč






RODINNé DOMY, CHATY

       
5+1 v
Brodku u Konice, po kompletní rekon* RD
 
       
strukci, cihlový, celk. výměra poz. 400m2, zast. plocha
126m2.
 
   
V přízemí jsou 2 pokoje, 
kuchyň, chodba
s
Kraličky – RD 2+1, řadová zástavba, plynové topení,


 

koupelnou
a WC. V podkroví jsou 
3 pokoje z toho
jevoda
obecní,zahrada
800
m2. RD
po částečné rekon 
 
strukci.      
Cena 950 tis. Kč
den s lodžií.
Dále garáž, kotelna a sklad
na zahradě 
uhlí,

  
gril.Vzdálenost20kmodProstějova.
Čistý
vzduch, klid

     
akrásnápříroda.
Cena1.730.000Kč
 (k

    
VÝHODNÁ
jednání) !!
    
 CENA


   
*
RD
5+1
v
Žárovicích.
Dům
je
udržovaný,
nové
   
Nezamyslice,
RD 1+1
+ obytné podkroví, cihloví, čás


 

vnitřní omítky, podlahy, plynové ÚT
(k dispozici
je
tečně
podsklepený, plynové topení WAV, voda obecní,

 
i kotel na TP) a rozvody vody. V domě je pět pokojů,
dvorek.

Cena 530 tis. Kč

kuchyň s jídelnou, velká krytá veranda, koupelna a
WC.Jemožnévybudovatobytnépodkroví.Zastavěná
plocha 755m2 a zahrada 3452m2. Klidná lokalita,
potok, les - IDEÁLNÍ PRO CHOVATELE KONÍ !
Dřevnovice RD 2+1 a 2+0, po rekonstrukci, plast.
!
Cena2.450.000Kč.
Okna, voda obecní, topení ÚT na tuhá paliva, garáž,
* RD 4+1 v Držovicích, cihlový, k celkové rekonzahrádka.
Cena 1.175 tis. Kč.
strukci, veškeré IS, zastavěná plocha 341m2, rozsáhlá zahrada o výměře 2479m2.
LUKRATIVNÍ
LOKALITA !! Cena k jednání 3.700.000Kč.
      
* RD 6+1 v Plumlově, dvougenerační, cihlový,

  
plastová
okna, nová střecha, rozvody
vody
a plynu,  
Prodej RD 1+1 v Přemyslovicích, vhodný i jako





 stojící,


chalupa,
samostatně
pozemek
443 m2, stodola,
dva sklepy, dvojgaráž, veškeré IS,
obytná
plocha
150m2,
 pozemek

vjezd na 
zahradu.  
Cena k 
jednání 295 tis. Kč
lokalita
s 
1100m2. Klidná
na- 
 


prostým soukromím !!
Cena
2.880.000Kč.

Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice, Čechovice,

   

Tel.:728 166 255

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

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
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 Rumunská Cena 1.149.000Kč
T:723 335 940
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 Dobrovského Cena 1.140.000Kč 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 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 Hradčany Cena 520.000Kč
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 4+1 Dobromilice nová koupelna.Cena 800.000Kč
T:723 335 940
RD Určice byty 3+1 a 3+1, průjezd, dvůr, 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
Výstavba RD 4+kk ul. Ječná PV Nízkoenergetický,
poz. 280m2, užitná 112m2, solární kolektory. Cena
2.750.000Kč
T:731 541 589
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
St. Poz. Ječná Pv- Čechovice 320m2 vydáno povolení
na stavbu RD, započatá výstavba ½ dvojdomu 4+kk.
Výhodná nabídka
T:731 541 589
PRONÁJMY
1+1 Svatoplukova Cihla, po rek, 40m2 Nájem
4.500Kč + ink.
T:739 322 895
1+1 Tylova Nájem vč. ink 5.500Kč
T:739 322 895
1+kk M. Pujmanové Po celk. rek. Nájem vč. ink
5.500Kč
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 6.900Kč vč. ink.
T:739 322 895
3+kk Hvězda podkrovní, 75m2,Nájem 6.000Kč +ink.
T:723 335 940
2+1 Vrahovická Po rek, zařízený. Nájem 5.900Kč + ink
T:739 322 895
2+1 Sidl. Svobody Nájem 6.300Kč+ cca 1.000Kč ink.
T:739 322 895
2+1 Pražská Po celk. rekonstrukci. Nájem 6.500+ink.
T:739 322 895
2+1 Moravská cihla 69m2 Nájem vč. ink. 7.500Kč
T:739 322 895
2+1 Okružní Po rek. Nájem vč. ink. 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

           

    


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

    
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176

 
e-mail: redomino@seznam.cz 
Vícov – zemědělská usedlost s bytem 3+1 možností
   
obecní

www.reality-domino.cz
rozšíření, voda
i vl., el.
220/380 V, dešťová
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Alojzov a Mostkovice.

BYTY

1+1, DB, B. Šmerala, panel, 43m2, byt část.
rekonstrukce.
Cena 790.000Kč.

 Dobrovského,
 panel, 38m2, byt pů1+1, DB,
Byt 3+1, Dr., panel, po rekonstrukci, Němčice
  
vodní stav.    Cena 710.000Kč.
Cena 1.099 tis. Kč
2+1,
OV, J.B. Pecky, cihla, 56m2, byt původní
 

1464-Byt 1+KK, OV, panel, v PV- Okružní Cena 635 tis. Kč
stav.
Cena
1.170.000Kč.

1514-Byt 1+1, Dr., panel, PV-E. Beneše
800 tis. Kč
2+1, OV,V.
Špály, panel,
byt část. rekon  

 60m2,
  
  Cena
1578-Byt 1+1, OV, cihla, v PV-Krapkova
Cena 890 tis. Kč
strukce.
1.000.000Kč.
 
   Cena
1866-Byt 1+1,
OV, cihla, v PV-C.

 

 Boudy
Cena 850 tis. Kč
1704-Byt 1+1, OV, panel, v PV-E. Beneše
799 tis. Kč
byt část.
rekon 3+1, OV, Šlikova, cihla, 75m2,

 
  Cena
1892-Byt 2+1, OV, panel, v PV-Dolní
Cena 890 tis. Kč
strukce.
Cena 1.650.000Kč.

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,59m2,panel,PV–Dolní,porekonstrukci
Cena:1.345.000,-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

    
    

    
   
   
  
  
     

  
    
       

         
       
     

 


 
 


 


 


 
 
 


  
 
  
  

   

inzerce

je vždy 

ve čtvrtek  

hodin

Byty pronájem

1+kk PV E.Beneše, zařízen
5.900 Kč/m vč. en
1+1 PV E.Beneše, po rek., zařízen 7.500 Kč/m vč. en
2+1 PV Okružní, zařízen
7.900 Kč/m vč. en
2+1 PV Okružní, po rek., cihla
7.000 Kč/m + en
2+1 PV Okružní, po rek., cihla, zařízen 8.000 Kč/m + en
2+1 PV Šárka, cihla
7.000 Kč/m vč. en

Byty prodej

1+1 OV, PV Okružní
2+1 OV, PV Palackého, cihla
3+1 OV, PV Palackého, po rek.
3+1 DV, PV A.Slavíčka
3+1 OV, PV C. Boudy
3+1 DV, PV, garáž, zahrada
3+1 DV, PV E.Beneše 93m2.

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, 2 x 3+1, garáž, po rek.
2.300tis Kč
RD Vyškov, 3+1.
2.650tis Kč
Zděná chata Seč
690tis Kč
Zděná chata po rek. Lutotín
730tis Kč
Garáž Vrahovice,
cena 145tis Kč
Pozemek Domamyslice, 1426m2.
1450 Kč/m2
Pozemky Mostkovice – výměry
cca 700 m2
Pronájem garáže, PV-Žeranovská
1400 Kč/m
Pronájem neb. Prostor PV Drozdovice 80m2
10tis Kč/m
Pronájem neb. Prostror PV Daliborka
6tis Kč/m

Mobil: 775 246 321
Byty pronájem

1+1 PV Sídl. Svobody, zařízen,
5600 Kč/m+en
2+1 PV Fanderlíkova, po rekonstr.
6900 Kč+en
2+1 PV Blahoslavova 90m2, po rek.
7000 Kč+en
3+1 PV Sídl. Svobody, zařízen
7.300 Kč/m+en.
3+1 PV Blahoslavova 102m2, po rek.
8000 Kč+en
3+1 PV, novostavba, 2koupelny.
3+1 PV Spitznerova,
6500 Kč/m+en

Byty prodej

1+1 OV, PV Kotěrova
1+1 OV, PV Sídl. Svobody
1+kk OV, PV E.Beneše
1+kk OV, PV M.Pujmanové
2+1 DV, PV Šárka. cihla.
3+1 OV, PV E.Beneše
3+1 OV, PV E.Beneše
3+1 OV, PV Sídl. Svobody, po rek.
3+1 OV, PV Krapkova, po rekonstrukci,
3+1 OV, PV Spitznerova, cihla
3+1 DV, PV Mozartova, po rek.
3+1 OV, PV Moravská, zděné jádro.

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 část. rek.
1.190 tis Kč
RD Vrahovice 6+1, dvougenerační se zahrádkou,
2.090tis Kč
RD Želeč, 4+kk, novostavba
1.490tis Kč
RD Želeč, 2+1 s velkou zahradou,
1.050tis Kč
RD Kostelec na Hané, 5+1 se zahradou a garáží,
2.090tis Kč
Pronájem prodejny PV - 45m2.
6000,- Kč/měs + energie
Pozemek PV – Krasice, 500m2, IS na pozemku,
připraven k výstavbě,
650tis Kč

www.cmreality.cz

 

Uzávěrka

ve 14.00

Mobil: 777 619 939

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

 

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

2+1, OV, panel,
v PV-Dolní
Cena 999 tis. Kč
   1889-Byt

1779-Byt 2+1, panel, Dr., PV
Cena 850tis. Kč
606 922 838
  Tel.:

1784-Byt 2+1, Dr., cihla, nízké náklady v PV Cena 1.050 tis. Kč
  

POZEMKY
1907-Byt 3+1, OV, cihla v PV-Dr. Horáka Cena 1.030 tis. Kč
 * Prodej

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


na
1896-Byt 3+1, Dr., panel, v PV-Dobrovského Cena 1.200 tis.
Kč      
výstavby
chaty.
Cena 220.000Kč.
možnost


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     
1.438m2,
 celkové
 výměře

 která obsahuje i tře  
příjezdové
tinový
podíl
na
 komunikaci. Sítě u
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
     
  
    
    
    

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

prostejov@ byty-gfb.cz
olomouc@byty-gfb.cz
774 409 430, 774 101 818
nabízí k prodeji :
Rodinné domy se zahradou:

PV Domamyslice 4 680 000 Kč
PV - Slovenská 2 900 000 Kč
Čelechovice – Studenec
740 000 Kč
PV – Čechovice 3 500 000 Kč
Luběnice u Olomouce
2 900 000 Kč
Ptenský Dvorek 1 090 000 Kč
Malé Hradisko
1 600 000 Kč
Pěkné b yt y:
1+1, OV, Libušinka
panel, 40 m2, 770 000 Kč
1+1, OV, Dolní
panel, 34 m2, 875 000 Kč
1+1, DB, E. Beneše
panel, 34 m2, 785 000 Kč
2+1, DB, Šárka
panel, 56 m2, 930 000 Kč
2+1, DB, Zrzavého
panel, 50 m2, 850 000 Kč
2+1, OV, Špály
panel, 57 m2, 1 150 000 Kč
2+1, OV, Sídl. Svobody
panel, 55 m2, 1 190 000 Kč
2+1, DB, K.Svolinského
cihla, 53 m2, 1 035 000 Kč
3+1, DB, Dobrovského
panel, 72 m2, 1 140 000 Kč
3+1, DB, Němčice n/H
panel, 75 m2, 995 000 Kč
3+1, OV, Dolní
panel, 71 m2, 1 350 000 Kč
3+1, DB, Anglická
panel, 76 m2, 1 250 000 Kč
3+1, OV, Šlikova
cihla, 75 m2, 1 650 000 Kč
3+1, 2 garáž. stání, OV, Krasická
Cihla, 98 m2, 2 300 000 Kč
3+1, DB, Vojáčkovo nám.
cihla, 78 m2, 1 890 000 Kč
4+1, garáž, OV, Moravská
Cihla, 93 m2, 1 995 000 Kč

www.byty-gfb.cz
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koupím

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

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

Garáž pronajmu PV - Západ, za
Švýcarskou ul., řadová, suchá, el. Tel.:
604 924 303.

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

Hledám menší domek se zahrádkou i k rekonstrukci - kdekoliv na
Prostějovsku.
Platím
hotově.
Spěchám. 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.
Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 777 231 606.
Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. Děkuji.
775 125 779.

Prodej bytu 1+1 OV, 3+1 v PV. Tel.:
722 912 715.
PRONÁJEM BYTU 2+KK,3 KM
OD PV - KOMPLETNĚ VYBAVEN
(LINKA, SPORÁK, PRAČKA, VANA, SEDAČKA, LETIŠTĚ, TELEVIZE, INTERNET). VČ. IKASA
6000 Kč, KAUCE NE, PLATBA NA
3 MĚSÍCE DOPŘEDU, NEKUŘÁK! BEZ ZVÍŘECTVA! TEL: 608
215 911.

Pronájem bytu 1 + kk u centra PV. Tel.:
722 912 715.

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.

Pronajmu byt 3 + 1, Olomoucká ul.,
přízemí, 6.000 Kč + ink. Tel.: 606 712
341.

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.
Dlouhodobý pronájem 3 + 1,
Manhardova ul., 8.500 Kč + ink. Tel.:
777 108 362.
www.centrum-reality
Pronájem 2 + 1 Havlíčkova ul.
po rekonstrukci
Pronájem 2 + 1 zařízený Moravská
Prodej poz. na bytový dům v PV
Prodej RD Mánesova 12 v PV
Stav. poz. Hamry u lesa, 970 m2
Prodej garáže na Močidýlkách
Tel.: 608 776 089 Makléř
Prodám celoročně obyvatelnou chalupu po rekonstrukci v roce 2008. Plyn,
elektřina, studna, voda - obecní, kanalizace, krbová kamna. Včetně vybavení. Celková výměra pozemku 740m2,
zahrada 535m2. Ihned k nastěhování.
Tel.: 602 978 794. RK - Nevolat!
Pronájem kancelářských prostor v
blízkosti centra Prostějova. Tel.: 724
111 453.
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.
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.
Prodám byt 2 + 1 s šatnou, na V.Špály,
OV, po rekonstrukci, Cena 1.200.000
Kč. RK nevolat! Tel.: 605 839 883.
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
Pronajmeme garáže v Držovicích.
Nájem 1.050 Kč /měs. Tel.: 608 811
174.
Pronajmu dlouhodobě 3 + 1 v PV, u
gymnázia Studentská. Tel.: 721 000
956.
Prodám garáž na Brněnské ul. Tel.:
777 072 679.

Pronajmu byt 2 + 1. Tel.: 728 760 914.
Koupím byt 2 + 1 v PV nejlépe sídl.
E.Beneše, Valenty, Svobody (není
podmínkou). Stav a vlastnictví nerozhoduje, nejsem RK. Tel.: 732 181 597.

Prodám byt 3 + 1 zrekonstruovaný v
Němčicích nad Hanou. Cena 980.000
Kč nebo dohodou. Tel.: 736 51 32 61.
Nabízím byt 1 + 1 k pronájmu v
Kostelci na Hané. Cena 4.500 Kč vč.
ink. Tel.: 773 28 11 75.

Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoli na sídlišti v Prostějově. Cena max.
10.000 vč. inkasa.
777 231 606.
Sháním pozemek na stavbu RD, nejlépe v dostupných obcích poblíž dálnice
Olomouc – Vyškov. 777 851 606.

Pronajmu byt 1 + 1 za 5.300 Kč vč.
ink., ul. Dobrovského. Tel.: 774 333
975.

Prodej chaty s pozemkem 423 m2 na
Běleckém Mlýně, cena 150 tis. Tel.
777 181 816.
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.
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.

Prodám pozemek 3.700 m2 v
Kostelci n. H. Možnost výstavby
RD. Tel.: 737 112 123, 736 236 595.
Koupím RD v Prostějově nebo do 30
km. Platba ihned. 773/631 631.
Hledám domek k celkové rekonstrukci, demolici do 20 km od PV. Volejte
775 635 832.
Koupím pole, zahradu v PV nebo do1
km od PV. Tel. 608 601 719.

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.

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

PRONAJMU slunný, prostorný a
moderně řešený byt 2 + 1, 75 m2, v
byt. domě, ul. Sportovní. Po celk. rekonstrukci, nová kuch. Linka, koupelna, podlahy, pl. okna, TV, internet,
možnost parkování ve dvoře. Nájem
9.000 Kč + ink., po dohodě možno i
vybavit. Nejsem RK. Tel.: 602 508
447.

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

Pronajmu prostorný 130 m2 byt 4 + 1,
i s garáží v PV. Dlouhodobě – nízký
nájem. RK nevolat. Tel.: 720 204 000.

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.

Prodám RD v Brodku u Konice, 5 + 1,
kompletně rekonstr., garáž, zahrada –
dohoda jistá. RK nevolat. Tel.: 606
922 838.
Pronajmu byt 3 + kk v PV. Cena 6.000
Kč. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu garsonku v PV. Cena 2.500
Kč. Tel.: 724 337 984.
Prodám nadstandardně zařízený a vybavený byt 3 + 1 v PV. Cena dohodou.
Tel.: 724 337 984.

Prodám RD v Plumlově, po celkové
rekonstrukci, k okamžitému nastěhování. Cena 1.680.000 Kč. Dohoda.
Tel.: 776 16 16 00.

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

Prodám byt 3 + 1 v PV cca 72 m2.
Cena 1.150.000 Kč. Tel.: 724 337 984.

Zahradnictví Držovice nabízí prodej: krouhaného a hlávkového zelí,
brambory na uskladnění ručně vybírané, cibuli, česnek a jiné vlastní produkty: PD: po – pá: 7.00 – 17.00, so:
7.00 – 12.00 hod. Tel.: 737 68 14 04 kont. os. pí. Krčmářová.

Prodám zcela novou chladničku
Whirlpool, objem 120 L, pův. cena
6.200 Kč. Sleva dohodou. Zn.:
Nevhodný dárek. Tel.: 608 463 581.
Prodám stále funkční ekologický kotel na dřevoplyn – generátor, 25 kW,
zn. ATMOS, typ DC25GS, s ochlazovací smyčkou s náhradní keramikou – stav 1A, nejlepší zkušenosti.
Tel. 608 300 100.

Pronajmu byt 1 + 1 v klidné části
PV. RK NE. 775 972 354.

seznámení

Prodám DB 2 + 1 (56 m2), 2. p., možnost do OV. Sleva!! Tel.: 739 087 414.

Pronajmu byt 3 + 1, nezařízený, v
Kostelci na Hané. Cena 8.050 Kč vč.
ink. Tel.: 606 643 345.

Žena 50/171 nekuřačka, hledá touto
cestou muže, který touží po hezkém
vztahu. Zn. Setkání.

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.

Pronajmu garáž za Dolní ul. (naproti
Železáren). Tel.: 737 61 74 84.

Vdovec 61/167 zajištěný, hledá přítelkyni do 55 roků. Jen upřímně. Tel.:
774 809 845.

Pronajmu byt 2 + 1, Sídl. svob., Tel.:
721 096 679.
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
Pronajmu byt 3 + 1 v centru PV, 85 m2.
Cena 4.500 Kč + ink. Tel.: 774 660 980.
Prodám RD 4 + 1, ul. Slovenská, PV.
Cena 2.900.000 Kč. Tel.: 777 780 797.
Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2 +
1 v Prostějově. Tel.: 739 322 895.
Prodám byt 2 + 1 OV v PV na ul.
V.Špály. Tel.: 604 243 501.
Koupím stavební pozemek vhodný
pro stavbu samostatně stojícího domu.
IS, přístupová komunikace, cca 1.000
m2, do 10 km od PV. Tel.: 775 25 75
45, pozemek@volny.cz
Pronajmu byt 1 + 1 na ul. Okružní.
Tel.: 776 750 130.
Prodám byt 3 + 1 v Kostelci na Hané
– výměra 80 m2 – po kompletní rekonstrukci (podlahy, zděné jádro, italské obklady, rohová vana, WC – geberit, rohová kuc. linka na míru s vestavnými spotřebiči). Cena 1.490.000 Kč.
Tel.: 725 765 712.

Pronajmu garáž na sídl. Svornosti, Tel.
777 80 66 88.

Vyměním 3 + 1 Holandská ul., za 2 +
1 s dopl. ve stejné lokalitě. Tel.: 774
860 434 po 18.00 hod.

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

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.

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

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.
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.
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.

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

Dokončení
řádkové inzerce
na straně 20.

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.
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.
Úvěrové šeky do 300.000 Kč, úrok
9%, pro důchodce, ženy na MD, nezaměstnané, lidi v registru. Inf: 604
800 212.
Půjčky, úvěry, hypotéky. Bank. i nebank. Bez poplatků. Tel. č.: 604 463
460, 776 107 690.
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...

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

práci
nabízí
Centrum zdraví uplatní na pozici
konsultant ve výživě, konsultant v
kosmetice a supervizor. Podmínka:
mít rád lidi a obor. Tel. 723 306 068.
www.pracovatdoma.cz
přes internet a telefon

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

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.

STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ DŮM

JISTÁ PŮJČKA, PENÍZE KAŽDÉMU. 10 – 100.000 Kč BEZ POPLATKŮ A NAHLÍŽENÍ DO REGISTRU. TEL.: 775 972 354.

práci
nabízí

SLEVY
MODELŮ 2009
SUPERIOR
APACHE
STRATOS
Karel Sochor

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

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

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

auto-moto
Levně, rychle, kvalitně. Opravy karoserií všech typů a značek vč. laku.
Opravy veteránů, ošetření dutin a
spodků. Tel.:607 605 373

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

Pronajmu 1 + 1, sídl. Svornosti – PV.
5.700 Kč vč. ink. Ihned volný. Tel.:
777 219 789.
Prodám DB s možností odkupu do OV
2 + 1m, cihlový, J.B.Pecky, 3. patro, s
částečným vybavením a zařízení.
Cena dohodou. Kontakt na tel.: 605
722 070, e-mail: milos.nevrla@seznam.cz

finance
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Yamaha YZF R1, r.v.02, 100t.

Přivýdělek - 604 530 129.

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

29. září 2009
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Fotbalové soutěže prostějovského okresu a Olomouckého kraje: Klenovice daly nášup Slatinicím, Kralice vezou body z Ústí

V Němčicích se slavila premiérová výhra,
Hanáci získali tři povinné body Rezerva Určic nedokázala Určice vytěžily z minima maximum vyhecovaný zápas v Jesenci nerozhodně
TJ Haná Prostějov
- Sokol Újezdec 2:0 (2:0)
Branky : 22. a 33.Světlík.
Rozhodčí : Damek - Ženožička,
Valouch. Delegát : Kumstát. Žluté karty : Světlík - Novosad, Lecián. Diváků :100
Sestavy mužstev - Haná Prostějov
: Lošťák - Jančiar, St.Ociepka,
Šindler, Chum - Cibulec (70.Vyskočil), Bartoš (78.Zachar), Kolář
M., Trnavský (88.Ondráček) - Mašík, Světlík. Trenér : Kolář Daniel
Sokol Újezdec : Stavař - Dočkalík
(46.Skácel), Vávra, Novosad, Pořízek (46.Zlámal) - Slaměník, Lecián ( 76. Stokláska), Jančovič,Wesper - Zaoral, Zouhar.
Trenér: Malina Lubomír
Zápas dvou mužstev z opačných
konců tabulky I.B třídy skupiny A
Olomouckého KFS začali Hanáci
velkým náporem a nepustili hosty
úvodní čtvrthodinu za půlící čáru.
Jejich útoky se však díky nepřesnosti a zbrklé přihrávce rozbíjeli o
újezdeckou obranu.
Hosté se po patnácti minutách vymanili z vlivu Hanáků a také začali zlobit. V 18.minutě podnikli Ležící brankář hostí už jen sleduje míč směřující do branky při druhém golu Světlíka. foto: A. Loštáková
rychlý útok, ale jejich šance skončily na kopačkách domácího
už podruhé umístil míč mezi tyč a
Ociepky a Šindlera. Na druhé
hostujícího brankáře - 2:0.
straně domácí rychlonohý Světlík
Ve druhém poločase začali hosté
utekl o čtyři minuty později po
domácí tým pomalu přehrávat a v
pravém křídle a drze mezi nohy
56.minutě skončila střela Zaorala
prostřelil hostujícího gólmana v rukou jistého Lošťáka. Kvalita
1:0.Ve 24.minutě mohl stejný hráč
hry mírně upadla, domácí byli s
svoji příležitost proti Stavařovi
výsledkem spokojeni a hosté
využít, ale tentokrát byl strážce
marně doráželi na domácí obranu.
Lubomír Malina (Újezdec): Domácí byli v dnešním zápase fotbaújezdecké svatyně úspěšnější. Ve
V 84.minutě unikl po křídle dolovější a po zásluze vyhráli.
30.minutě z otočky vypálil domácí Světlík, ale jeho přihrávku
Daniel Kolář (Haná PV):Vybojovali jsme zasloužené vítězství. V prvmácí Trnavský, ale odvážný zákMašíkovi gólman Stavař robinzoní půli jsme předčili soupeře jak herně, tak i v produktivitě. Ve druhém
rok gólmana Stavaře poslal míč
nádou zneškodnil. Ještě v posledpoločase jsme si byli vědomi náskoku a bohužel jen zápas dohráli.
přes horní tyč. Následující Maní minutě zápasu se snažil domácí
šíkův rohový kop a hlavička CiMašík tečovanou střelou překvabulce opět protáhly pozorného domácí ukázkovou akci. Cibulec lářovi, který míč potáhl a stříle- pit Stavaře, ale ten byl na místě.
Stavaře. Ve 33.minutě předvedli z otočky přihrál volnému M. Ko- ným centrem našel Světlíka a ten
zpracoval O. Lošták, -pez-

1.B TŘÍDA, skupina A

přehrát omlazené Otaslavice
Sokol Určice B
– Sokol Otaslavice 0:0

ŽK: Janeček, Rolný – Gerneš, Riegl. Diváků: 100. Rozhodčí: K.
Krutovský – Pazdera, Lasovský.
Sestavy mužstev – Určice: Miler –
M. Kaprál, Uličný, Janeček, Bartůněk (59. Faltýnek), Látal (79.
Halouzka), P. Kaprál (46. Popelka), Kouřil, Nakládal – L. Kaprál,
Rolný. Otaslavice – Král – Hrazdíra, Langr, Kaláb, Ruszó – Liška,
Gerneš, Vogl, Plachý (46. Smékal)
– Rozsypal, Riegl (74. Kučera).
V 8. kole okresního přeboru se v
sobotu na hřišti v Určicích střetlo
místní „B“ mužstvo s jedenáctkou
Sokola Otaslavice. Vzhledem k
postavení obou soupeřů v tabulce
byli favoritem utkání domácí. Navíc hosté poslali na trávník hned
šestici hráčů dorosteneckého
věku. V nepříliš vydařeném ani
pohledném střetnutí se diváci gólu
nedočkali.
Domácí brankář nemusel za celé
střetnutí řešit vyloženější šanci
soupeře. Otaslavice se na dostřel
určické branky dostávali pouze po

II.TŘÍDA
standardních situacích. Občas nepříjemně zamotal hlavu domácí
obraně útočník Rozsypal. Několikrát dokázal brankář Miler zabrnkat na nervy spoluhráčů a diváků, když vybíhal daleko do pole, případně přidal nějakou riskantní kličku.
Domácí mužstvo bylo nejblíže ke

vstřelení gólu ve 28. minutě, kdy
po Kouřilově centru trefil kapitán
Rolný pravou tyč Královy branky.
Obdobnou šanci nevyužil stejný
hráč několik minut poté. Tentokrát
se uvolnil a z více než dvaceti metrové vzdálenosti napálil míč pro
změnu do tyče levé. Ve snaze
vstřelit vítězný gól, začaly Určice
v závěru utkání hrát na tři útočníky, ale hosté se již zaskočit nenechali a uhájili čisté konto až do
závěrečného hvizdu.
-lk-

HLASY TRENÉRŮ:
Pavel Kaprál, zastupující hrající trenér (Určice):„ Podali jsme jeden
ze slabších výkonů, díky čemuž s námi mladé mužstvo soupeře sehrálo
vyrovnanou partii. Hře chyběl pohyb, nasazení a moment překvapení.
Škoda, že se nám nepodařilo proměnit jednu ze dvou šancí, kdy po střelách Rolného skončil míč pouze na tyči. V závěru utkání jsme hráli na
tři útočníky, ale ke vstřelení vítězné branky to nevedlo.“
Ctibor Řehulka, předseda oddílu (Otaslavice): „Máme problémy dát
dohromady jedenáct hráčů. Naše „A“ mužstvo mužů je zcela zdecimované, chybí nám sedm hráčů ze základní sestavy, což se na hře zákonitě
musí projevit. Dnes za nás hrálo šest dorostenců. Myslím, že předvedli
solidní výkon, ostudu rozhodně neudělali. Se ziskem bodu jsme spokojeni.“
-lk-

HLASY TRENÉRŮ:

zápis utkání:
TJ Sokol Protivanov – SK Sigma Olomouc 0:5 (0:2)
Branky: 3., 17. a 54. Šultes, 79
Nuc, 85. Janotka
Rozhodčí: Mikel, Slavík, Santarius
ŽK: 2 (Látal, Dostál Martin):1
(Štětina)
Diváků: 685
Sestavy:
TJ Sokol Protivanov: Vítek - Dostál Ondřej (46. Vala), Šmíd (46.
Zachar), Vacek, Pászto, Koláček,
Vančura, Mráček, Poláček, Látal
(58. Dostál Martin), Rojka
Trenér: Roman Sedláček
SK Sigma Olomouc: Lovásik Komárek, Škerle, Bajer, Hořava
(78. Janotka), Vepřek, Petr (58.
Caihame), Nuc, Navrátil, Štětina,
Šultes (71. Ordoš)
Trenér: Zdeněk Psotka
rozvlnil síť. Pátou poslední ránu zasadil domácím v 85. minutě střídající Janotka.
Protivanovští fotbalisté tak po statečném a bojovném výkonu končí v
letošním domácím poháru, o mnoho zkušenější tým Sigmy nedopus-

HLASY TRENÉRŮ:
Roman Sedláček (TJ Sokol Protivanov): „Kluci viděli, že vrcholový
fotbal je někde jinde, bojovali, snažili se. Myslím si, že podali maximální výkon, na co momentálně máme a můžeme být spokojeni. Škoda tří laciných gólů, mohli jsme je potrápit víc. Ale kvalita Sigmy se projevila. Chtěli jsme hrát dopředu, nechtěli jsme betonovat, ani ty dva góly nás nesrazily. Kluci pořád útočili, vytvořili si tři až čtyři slušné šance,
škoda že jsme nedali alespoň gól. Myslím si, že kluci zaslouží dík od diváků. Kluky jsem nemusel motivovat, stačilo říct sestavu a věděl jsem,
že budou hrát na sto procent a to se potvrdilo. Kdybychom takhle bojovali v divizi, tak nemáme vůbec problémy. Je vidět, že Sigma má problémy v kombinaci a v zakončení, měli spoustu nadějných šancí a hráli
to do ztracena. Jsou v útlumu. Potřebovali zápas, aby vyhráli a dostali se
do psychické pohody. Byl to pro mě dobrý zápas, potkal jsem spoustu
kamarádů, všichni jsme si to užili.“
Zdeněk Psotka (SK Sigma Olomouc): „My jsme letos měli štěstí na
los v poháru, loni jsme hráli dva zápasy s druhou ligou, letos jsme hráli
s třetí ligou a s divizí, takže postup jsme měli ulehčený. Zkoušeli jsme si
různé alternace a jsem rád, že se nám podařilo vstřelit pět branek. Chtěl
jsem,aby si to hráči trošku víc užili a chybělo mi tam víc radosti ve
druhém poločase.“
-toptil překvapení a zaslouženě postupuje do další fáze. Domácí hráč, Petr Poláček, k utkání dodal: „Bylo vidět, že mají daleko víc naběhané než
my. Fyzicky jsou na tom hodně dobře a myslím si, že nás uběhali. Jinak

ničím nepřekvapili, že by nás přehrávali. Hráli to víceméně diagonálně, zabíhali si za beky, to je celá
jejich hra. Hrálo se mi dobře, na to,
že chodíme do práce, tak jsme předvedli dobrý výkon.“
-top-

KRAJSKÝ PŘEBOR
FK Šternberk: Jakoubek – Havlík, T.Frieb, Sklenář, Jurečka Valtr, Kymlička, Polášek ( 79. Běhal), Mudrák (69. Mazal) –
Grossmann (69. M. Frieb), Hlaváček. Trenér: Pavel Kubíček.

bulky, tým místního Sokola se
Šternberkem. V minulém kole ani
jedno z těchto mužstev nebodovalo. Určice prohrály na hřišti lídra soutěže v Jeseníku a Šternberk
po gólové přestřelce těsně podlehl Kralicím.
V zápase 8. kola přeboru olo- Celý první poločas měl až příliš
mouckého KFS se na hřišti v jednoznačný průběh a patřil
Určicích střetli dva sousedé z ta- hostům. Jenže k jejich velké smů-

le, nedokázali ani jednu z mnoha
šancí přetavit ke vstřelení gólu,
což se jim v konečném účtování
stalo osudným. V úvodu utkání
vystřelil z trestného kopu hostující Valtr, gólman Nejezchleb se
zaskočit nenechal a vyrazil míč
před sebe. A obdobně si počínal i
po střele Kymličky. Ve 23. minutě
se v nadějné pozici objevil Hlaváček, gólman mu zmenšil střelecký úhel a míč vyrazil do bezpečí.
(DOKONČENÍ
NA STRANĚ 21)

O výsledku rozhodl druhý poločas
Sokol ORESVO Plumlov
- Sokol Brodek u Přerova 1:2
(0:0)
Branky :86. Petr Kiška - 71 Pola,
79. Novotný
Rozhodčí : Kubíček - Domisch,
Novák Žluté karty: Kiška Pavel,
Parák - Petráš, Diváků :100
Sestavy mužstev - Sokol Oresvo
Plumlov :Rec - Vyroubal, Křupka,
Kiška Jiří, Bureš - Frýbort ml.,
Grmela, Ševcůj, Kiška Petr - Parák, Chmelař. Trenér : v zastoupení p. Bureš
Sokol Brodek u Přerova : Sedlařík
- Navrátil M., Hruška, Dvořák,
Petráš - Novotný, Navrátil L., Jedelský, Pola - Řehák, Hejč

1.A TŘÍDA, skupina B
přízemní střelu dokázal zkrotit.
Ve 35. minutě domácí znovu zaútočili, Petr Kiška se dostal přes
dva hostující hráče po levé straně,
poté i přes třetího a ze strany prostřelil brankáře. Branka však neplatila, protože už předtím hlavní
arbitr odpískal útočný faul.
Ve druhém poločase hned na začátku unikal hostující Jedelský z
levé strany uvnitř vápna, domácí
Jiří Kiška mu však stačil míč v poslední chvíli srazit na roh. V 50.
minutě dostal krásný pas z vlastní
poloviny do běhu Petr Kiška, šel
sám na brankáře a zakončil po jeho obhození do prázdné branky.
Ale ani druhý míč v hostující síti
vedoucí branku neznamenal, protože k údivu většiny přítomných
se jednalo o ofsajd.
Hned po této situaci se dostal na
druhé straně do zakončení brodecký Jedelský, ale jeho střela postrádala patřičnou sílu. O čtyři minuty později postupoval z levé
strany k pokutovému území
Frýbort, jeho střela však minula
branku. V následující čtvrthodině
se hra přelévala ze strany na stranu, ale oběma mužstvům chyběla
lepší finální přihrávka k ohrožení
branky.

V 67. minutě se k centru na zadní
tyči dostal opět aktivní Jedelský,
tentokrát však místo zpětné příhry
zvolil střelu z ostrého úhlu, která
skončila jen na boční síti. S přibývajícím časem se hra hodně přiostřila, zvláště hostující hráči
chodili do soubojů velmi nebezpečně, ale rozhodčí takovou hru
toleroval.
V 71. minutě se zrodila první golová situace utkání. Po ostřelování domácí branky vyrazil první
střelu na brankové čáře domácí
Vyroubal břichem a zůstal po ní
ležet na trávníku. Hlavní rozhodčí
nechal pokračovat ve hře, druhou
střelu vyrazil domácí golman
Rec, odražený míč se však dostal
opět na kopačky hostů, jmenovitě
Polu, který otevřel skore utkání, i
když brankář si na míč sáhl. Brodek měl ve druhé půli herně mírně
navrch a toto bylo vyústěním jeho
snahy. O osm minut později už
hosté vedli dvoubrankovým rozdílem, když tentokrát si musel
sáhnout do svědomí domácí brankář Rec. Po jeho nevydařeném
odkopu se po hlavičce Ladislava
Navrátila dostal míč na nohu Novotného, který se před vápnem
nerozmýšlel a přehodil vysunuté-

ho domácího brankáře - 0:2.
Hosté mohli po dvou minutách
zápas definitivně rozhodnout, ale
bomba Jedelského na zadní tyči,
které předcházela situace tři na tři,
chyběla přesnost. O to víc tento
moment mohl hosty mrzet v 86.
minutě, kdy si postavil míč k
přímému kopu Petr Kiška a zatočenou střelou hodně s přispěním
nerozhodného hostujícího brankáře snížil. Rozhodčí se před
uznáním branky doběhl poradit
za pomezním a poté ukázal do
středového kruhu. Od tohoto momentu leželi hostující hráči více
na trávníku než se hrálo a tak
Plumlov se do souvislejšího tlaku
už nedostal a hosté mohli slavit
tříbodový zisk.
Nutno ale k zápasu dodat, že rozhodčí svým nepřesným posuzováním, zvláště ve druhém poločase, utkání zbytečně vyhrotil.
Očima trenéra:
V prvním poločase jsme měli
herně navrch, ale velkou šanci
jsme si nevytvořili. V druhé půli
jsme začali trochu odpadávat,
Brodek určoval tempo hry. U první branky mne naštvalo, že hra nebyla přerušena, když zůstal ležet
náš hráč na trávníku. Druhé brance předcházel nepovedený odkop
našeho brankáře, v závěru už
jsme neměli dost času vyrovnat.
-pez-

V sobotním odpoledni dali klenovičtí mladíci zapomenout na postavení v tabulce a bodový zisk a v
zápase se Slatinicemi si otevřeli
střelnici a po dvou golově stejných
poločasech si připsali výhru za výsledek 6:0. V druhém zápase se v
plumlovských Borkách představili
domácí fotbalisté proti celku Brodku u Přerova. Ve velmi vyhecovaném utkání hlavně díky ostré hře
hostů a nepřesnému posuzování
hlavního arbitra se rozhodlo až v
závěru, kdy šli hosté do dvoubrankového vedení, domácí už jen
snížili. V neděli se v Jesenci a
Mostkovicích představiliza soupeře první dva celky tabulky a obě utkání nakonec skončila shodným
výsledkem 2:2. Čechovickým se
nepodařilo splnit svůj záměr a
přivézt si z Troubek alespon bod,
domácí brankou z první půle vyhráli nakonec nejtěsnějším rozdílem.
SOBOTA

balili hostům ze Slatinic na cestu
pěkný nářez.
Očima trenéra:
V tomto zápase už jsem dokázali
proměnit golové příležitosti. Hráli
jsme po celý zápas kolektivně,
hráči si na jednotlivých postech vypomáhali. Nebylo by ode mne fér
vyzdvihovat jednotlivce, protože
výborně zahrálo celé mužstvo.
Plumlov - Brodek u Př. 1:2 (0:0)
(o tomto zápase podrobný článek
na jiném místě této strany)
NEDĚLE
Mostkovice - Náměšť 2:2 (1:1)
Branky Mostkovic: 15. Vojtíšek Vl.,
82. Šlambor
Rozhodčí: Dubravský - Klíma, Badura ŽK: Vojtíšek Vl., Dadák ČK:
Dadák
Sestava Mostkovic: Lukáš - Vojtíšek Vl., Milar, Šlambor, Cígr - Zapletal O., Vojtíšek M., Kroupa, Křištan(75. Gazda) - Šubrt (60. Jansa), Dadák,
Trenér: František Pinos
Mostkovičtí fotbalisté hráli s druhým týmem 1. A třídy vyrovnanou
partii, vedli za čtvrt hodiny po brance Vojtíška Vl. střelou z 25 metrů
do šibenice, ale do poločasu si nechali vyrovnat. Ve druhé půli svého
soupeře přehrávali i když hráli v
poli o jednoho hráče méně. Neproměnili však svoje šance a tak
brankou Šlambora v 82. minutě jen
srovnali na nerozhodný výsledek.
Očima trenéra:
Z mého pohledu jsme odehráli
smolný zápas, ve kterém jsme byli
o branku lepším mužstvem. A to i
přesto, že jsme hráli od závěru prvního poločasu v 10 hráčích po
druhé žluté kartě pro Dadáka.
Náměšt mne svým výkonem zklamala, jejich mladí hráči hráli velmi
neukázněně a sprostě.

Klenovice - Slatinice 6:0 (3:0)
(hráno v Němčicích nad Hanou)
Branky Klenovic: 22. a 60. Labounek, 67. a 83. Přikryl, 13. cetkovský
R., 41. Šubrt
Rozhodčí: Pospíšil - Caletka, Navrátil
Sestava Klenovic: Horák - Rozehnal, Všianski, Cetkovský T., Fildán - Cetkovský R., Přikryl, Šubrt,
Šimek , - Labounek (75. Hejda),
Vlachynský
Trenér: Zdeněk Cetkovský
Fotbalisté Klenovic v posledních
zápasech herně naznačovali mírné
zlepšení, které však nepotvrzovali
výsledkově. Celek poskládaný především s mladých hráčů s nízkým
věkovým průměrem se nedokázal
prosadit střelecky. V 8. kole hostili
v azylu v Němčicích celek Slatinic,
kterému patří střed tabulky. V prvním poločase dokázali využít tři ze
čtyř brankových příležitostí a po
brankách R. Cetkovského, Labounka a Šubrta vedli v poločase
Jesenec - Lipník 2:2
tříbrankovým rozdílem. Ve druhé Rozhodčí: Petr -Boháč, Řezníček
půli nepolevili ve své střelecké ak- Branky Jesence: 33. Konečný, 70.
tivitě a po dalších třech trefách za- Tichý J.

Sestava Jesence: Hradil - Blaha
(10. Horák), Takáč , Burian, Václavek - Ullman T. , Čížek D., Konečný, Týl - Tichý J.(85. Kuřitka), Tichý P. ml
Trenér: v zastoupení p. Burian
Domácí fotbalisté vedli po půlhodině hry s vedoucím celkem tabulky z Lipníka, když Tichý ml. potáhl míč a připravil pro Konečného
dorážku do prázdné branky. Ve
druhém poločase se hosty nechali
zatlačit na vlastní polovinu, brankář Hradil zlikvidoval čtyři šance,
přesto nezabránil vyrovnání. Hosté
šly potom za vítězstvím, domácí
však využili jeden z brejků a znovu
vedli. Hostům se podařilo vyrovnat
v závěrečném tlaku na konečnou
remízu.
Očima trenéra:
Zápas byl vyrovnaný, hrálo se nahoru dolů, byl hodně vyhecovaný,
hrálo se na hranici regulérnosti.
Mysleli jsme si, že je dobře známe,
ale přijel pozměněný tým, který
předváděl hodně kvalitní fotbal, za
celou dobu v soutěži tu ještě takový tým nehrál, po dnešku je řadím
na hlavního kandidáta postupu.
Troubky - Čechovice 1:0 (1:0)
Rozhodčí: Pospíšil - Sigmund, Anton
Sestava Čechovic: Švéda – Kubalík, Začal, Dvořák, Bilík (60.
Prášil) –Bílý, Šteigl, Vinklárek,
Gréza – Horák (75. Antoníček),
Haluza (55.Chmelík)
Trenér: Jan Pešek
Čechovice odjížděly na půdu svého souseda v tabulce z úmyslem
uhrát nějaký bod. Celé utkání bylo
vyrovnané, domácím se podařilo v
prvním poločase proměnit jednu
ze standardních situací a jelikož
žádná další branka už nepadla,
připsali si tři body za jednobrankovou výhru.
Očima trenéra:
Byl to remízový zápas, nevyužili
jsem naše šance na vstřelení branky a tak nakonec rozhodla
proměněná standardka domácích.
Nejméně bod se zde dal uhrát. Musíme se ale soustředit na domácí
derby proti Klenovicím.
-pez-

OKRESNÍ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE MUŽŮ, DOROSTU A ŽÁKŮ
Střelci branek, červené karty a tabulky střelců
V nepříliš pohledném utkání mezi rezervou Určic a Otaslavicemi se diváci branky nedočkali. foto: L. Kaprál
Komise mládeže Okresního fotbalového svazu Prostějov pořádá:

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

Krajskou ligu starších žáků
v sálovém fotbale,

Na sedmset diváků si uplynulou středu našly cestu do Protivanova, aby mohli sledovat 3. kolo Ondrášovka Cupu mezi domácími fotbalisty a prvoligovou
Sigmou Olomouc.

Branka: 63. Kryl. ŽK: Hradečný,
Havlena – Jurečka, Valtr. ČK:
Valtr. Diváků: 150.
Rozhodčí: Válek – Kubíček, Kopecký.
Sestavy mužstev – Určice: Nejezchleb – Dokoupil, Ullmann,
Hradečný, Havlena – Mlčoch,
Los, Vaněk, Javořík – Cibulka
(87. Kroutil), Kryl (90. M. Kaprál). Trenér: Svatopluk Kovář.

V prvním poločase domácí povzbuzeni výhrou z Kožušan měli
více ze hry, ale chyběla jim finální přihrávka, která by poslala některého z hráčů do šance. Po
přímém kopu se v 19. minutě dostal na vzdálenější tyči k míči
Chmelař, snažil se pohotově zakončit z otočky, ale jeho střela
skončila přesně v náručí hostujícího brankáře. Přes neustálý
územní tlak ale mohlo udeřit na
druhé straně hřiště, kde se k odraženému míči na hranici šestnáctky dostal hostující Řehák a domácí mohli poděkovat brankáři
Recovi, že dobře mířenou

Sigma v pohodě prošla přes Protivanov
}Dokončení ze strany 13)
Do druhého poločasu poslal domácí
kormidelník Sedláček Valu se Zacharem, kteří vystřídali Ondřeje Dostála a Šmída. Obraz hry se nezměnil, balon více drželi na kopačkách
hosté, domácí se snažili svůj handicap dorovnat bojovností. V 54. minutě Sigma zahrávala trestný kop.
Střela zasáhla ve zdi stojícího Rojku
do ruky a arbitrovi nezbývalo než
odpískat pokutový kop. K jeho zahrání se postavil Šultes, nedal gólmanovi šanci a zkompletoval tak
hattrick. Šťastný střelec prozradil
Prostějovskému Večerníku: „První
dva góly byly jen takové teče, první
jsem vůbec neviděl, druhý šel mezi
nohama, takže podobné góly. Měli
jsme domluvené, že když to půjde,
tak budeme pořád kopat rohy na
přední tyč a první dva vyšly. Přistoupili jsme k zápasu zodpovědně,
dali jsme rychle dva góly a potom se
hraje dobře. Pohár beru já i kluci a
trenér hodně vážně.“
Domácí se stále snažili vstřelit aspoň čestný úspěch, s postupujícím
časem se ale začala projevovat únava a hosté více dominovali. V 79.
minutě našel Vepřek volného Nuce
a ten střelou bez přípravy počtvrté

Sokol Určice – FK Šternberk
1:0 (0:0)

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

II.třída
7.kolo:Bedihošť-Určice B 0:2
(0:0) - Kouřil, Rolný, Čechovice
"B"-Brodek u PV 1:2 (1:1), Hruda, ČK: Konevič - Hodulák, Kaplánek, Hvozd-Dobromilice 4:1
(1:0), Vánský 2, Grulich, Mráček Matoušek, Zdětín-Přemyslovice
"A" 2:1 (1:1), Kučera, Navrátil Konečný, Olšany-Držovice 1:1
(1:0), Hansl - Šťastný, Protivanov
"B"-Konice"B" 1:2 (0:2), Pospíšil - Křeček, Navrátil, NěmčiceOtaslavice 5:2 (4:1), Kleisl 3, Bartošek, Dobiáš - Vlachynský 2.
Kanonýři:
8 branek - Bureš Tomáš (Brodek u
PV)
7 branek - Mohelník Jan (Konice"B"), Rolný Jaroslav (Určice B),
Strouhal David (Přemyslovice
"A"),
5 branek: Bílý Vojtěch (Hvozd),
Kleisl Pavel (Němčice), Pospíšil
Tomáš (Protivanov "B"), Vánský
Jiří (Hvozd),
4 branky: Kučera Tomáš (Zdětín),
Zapletal Michal (Brodek u PV),
3 branky: Bross Petr (Bedihošť),
Chmelík Bořek (Čechovice "B"),
Dokoupil Bronislav (Otaslavice),
Dokoupil Jakub (Držovice), Hlouš
Martin (Konice"B"), Kouřil Petr
(Určice B), Matoušek Ondřej
(Dobromilice), Sedláček Roman
( O l š a n y ) ,
Tyl Lukáš (Přemyslovice "A"),
Vlachynský Daniel (Otaslavice),
Šatný David (Držovice), Švec Miroslav (Hvozd),
2 branky: Hansl Petr (Olšany),
Hejbal Tomáš (Určice B), Holinka
Martin (Čechovice "B"), Hošák
Jaroslav (Olšany), Hrazdil Dušan
(Zdětín), Hruda Karel (Čechovice
"B"), Hruda Radek (Němčice), Janeček Pavel (Přemyslovice "A"),
Kaplánek Martin (Brodek u PV),
Kaprál Lukáš (Určice B), Kaprál
Zdeněk (Konice"B"), Konevič Pe-

tr (Čechovice "B"), Macko Michal
(Dobromilice), Navrátil Jaroslav
(Zdětín), Navrátil Miloš (Konice"B"), Neckář Radek (Němčice),
Piňos Petr (Brodek u PV), Rozsypal
Petr
(Otaslavice),
Trenz Miloslav (Protivanov "B"),
Vogl Martin (Otaslavice), Štefek
Vladimír (Bedihošť), Žouželka
Vladimír (Konice"B"),
III. třída
7.kolo:Horní Štěpánov-Tištín
2:0 (1:0), Marek, Žilka - ČK: Rehák, Vyšovice-Kralice B 1:0 (0:0),
Koukal, Jesenec B-Brodek u Konice 3:0 (1:0), Tichý 2, Čížek, Přemyslovice "B"-Nezamyslice B
1:3 (0:2), Horníček - Matoušek 2,
Lakomý, Vícov-Pavlovice 2:1
(0:0), Vlach, Zdobina - Emperger,
Čechy pod Kosířem-Kostelec B
5:4 (3:0), Houb 3, Vojtek 2, Vlastní
- Menšík 3, Smržice-Otinoves 5:1
(3:0), Pospíšil 2, Strupek 2, Vychodil - Piňos.
Kanonýři:
6 branek: Vojtek Ondřej (Čechy
pod Kosířem),
5 branek: Houb Pavel (Čechy pod
Kosířem), Menšík Tomáš (Kostelec B), Tichý Petr (Jesenec B),
4 branky: Konečný Lukáš (Otinoves), Koukal Kristián (Vyšovice),
Malý Stanislav (Brodek u Konice),
Moravec Zdeněk (Nezamyslice
B),
3 branky: Holub Aleš (Nezamyslice B), Kotlár Robin (Smržice),
Kvapil Jiří (Jesenec B), Liška Pavel (Horní Štěpánov), Matoušek
Arnošt (Nezamyslice B), Nevrla
Tomáš (Vícov), Piňos Zbyněk
(Otinoves), Pospíšil Zbyněk (Pavlovice), Runtág Jan (Čechy pod
Kosířem), Soušek Richard (Kralice B), Čonka Jan (Kostelec B),
2 branky: Baďura Lukáš (Vyšovice), Burget Luboš (Brodek u Konice), Emperger Přemysl (Pavlovi-

ce), Filgas Josef (Kostelec B),
Horníček Miroslav (Přemyslovice
"B"), Krajíček Petr (Vyšovice),
Kypr Bronislav (Vyšovice), Martinák Miroslav (Smržice), Máj Martin (Nezamyslice B), Otruba Jaroslav (Čechy pod Kosířem), Otčenášek Tomáš (Tištín), Oulehla
Zdeněk (Tištín), Pospíšil Jan (Kralice B), Pospíšil Martin (Smržice),
Slavík Josef (Tištín), Strupek Jiří
(Smržice),
Trnečka Jaroslav
(Vícov), Zdobina Radek (Vícov),
Škop Marcel (Vyšovice), Žilka
Michal (Horní Štěpánov), Čížek
Vladimír (Jesenec B), Řehoř Karel
(Horní Štěpánov)
IV. třída skupina A
7.kolo:Haná Prostějov "B"-Drahany 10:0 (4:0), Vybíhal 4, Lošťák
2, Doležal, Franc, Frnka, Plíva,
Otaslavice "B"-Krumsín 1:5
(0:2), Kardinál - Faltýnek, Horák,
Melka, Mohelník, Vlach, Rozstání-Ptení 1:1 (-1:1), Hudec Marek, Zdětín B-Kladky 0:1
(0:1) - Zapletal.
Kanonýři:
7 branek: Lošťák Zbyněk (Haná
Prostějov "B"),
5 branek: Hrabal Jiří (Ptení),
Vybíhal Martin (Haná Prostějov
"B"),
4 branky: Hudec Tomáš (Rozstání), Křeček David (Kladky),
3 branky: Fiala Petr (Kladky),
Mohelník Milan (Krumsín), Vlach
František (Krumsín),
2 branky: Faltýnek David (Krumsín), Frnka Robert (Haná Prostějov
"B"), Kamaryt Stanislav (Zdětín
B), Kardinál Pavel (Otaslavice
"B"), Křivánek Jiří (Kladky),
Křížek Filip (Haná Prostějov "B"),
Marek Pavel (Ptení), Melka Aleš
(Krumsín), Novák Jiří (Haná Prostějov "B"), Petržela Tomáš (Drahany), Slabý Jiří (Kladky), Slavíček Květoslav (Kladky), Soldán

Pavel (Drahany), Zapletal Roman har, Hauer, Vlček, Olšany-Držovi(Kladky)
ce 0:6 (0:2) - Chlup, Dvořáček,
Kořínek, Krčmář, Kučera, VyslouIV. třída skupina B
žíl, Němčice-Otaslavice 6:2 (1:2),
7.kolo:Němčice B- -1:-1 (-1:-1), Bosák 2, Slivka 2, Fečo, Vrána Želeč-Vrahovice B 0:1 (0:0) - Ro- Plachý, Rieger, Bedihošť-Výšovizehnal, Tvorovice-Doloplazy 0:0 ce 1:0 (1:0), Mézl.
(0:0), ČK: Úlehla - ČK: Fišer, Kanonýři:
Ivaň-Hrubčice 1:4 (1:2), Látal, 14 branek: Šišma David (Pivín),
ČK: Hájek - Hrubý, Kadlčík, Trne- 13 branek: Vozihnoj Luboš (Pička, Zelinka, Brodek u PV B-Bis- vín),
kupice 7:2 (2:1), Hudeček 3, Hrd- 11 branek: Filka Stanislav (Pivín),
lička 2, Piňos, Ševčík - Kovařík, Si- Rieger Roman (Otaslavice),
mon.
9 branek: Neckář Radek (NěmčiKanonýři:
ce), Slivka Pavel (Němčice),
5 branek: Duplinský Imrich (Bis- 8 branek: Bosák David (Němčikupice), Kolečkář Petr (Tvorovi- ce), Kučera Michal (Držovice),
ce), Simon Petr (Biskupice),
6 branek: Kubíček Adam (Olša4 branky: Dlouhý Kamil (Hrubči- ny), Pytela Martin (Výšovice), Zece),
man Martin (Mostkovice),
3 branky: Bartošek Antonín (Ně- 5 branek: Fečo Pavel (Němčice),
mčice B), Hemmr Luděk (Hrubči- Frehar Pavel (Brodek u Konice),
ce), Hudeček Richard (Brodek u Nejedlý Daniel (Protivanov), PaPV B), Kroupa Martin (Ivaň), růžek Jan (Otaslavice), Růžička
Múdrý Radek (Vrahovice B), Na- Jan (Brodek u Konice), Sedlák Raniáš Patrik (Ivaň), Širila Jaroslav dek (Protivanov), Václavík Jan
(Želeč),
(Pivín),
2 branky: Belko Jozef (Němčice 4 branky: Chlup Vojtěch (DržoviB), Fišer Vladimír (Doloplazy), ce), Hauer Vincenc (Brodek u KoHrdlička Viktor (Brodek u PV B), nice), Krčmář Petr (Držovice),
Hrubý Zdeněk (Hrubčice), Jelínek Walter Viliam (Mostkovice),
Michal (Brodek u PV B), Marek 3 branky: Frélich Jiří (Brodek u
Vratislav (Vrahovice B), Trnečka PV), Gerneš David (Otaslavice),
Lukáš (Hrubčice), Zelinka Radek Komínek Jan (Protivanov), Ko(Hrubčice), Ševčík Tomáš (Bro- řínek Michal (Držovice), Liška Pedek u PV B), Štěpánek Petr (Do- tr (Lipová B), Mach Jakub (Broloplazy), Úlehla Martin (Tvorovi- dek u Konice), Mlčoch Jiří (Broce),
dek u Konice), Ošlejšek Stanislav
(Lipová B), Popelář Martin (LipoOkresní přebor dorostu
vá B), Ratiborský Jiří (Mostkovi7.kolo:Lipová B- -1:-1 (-1:-1), ce), Stiller Marek (Protivanov),
Mostkovice-Brodek u PV 11:0 Zbořil Tomáš (Mostkovice), Šigut
(5:0), Zeman 4, Bureš 2, Walter 2, Ondřej (Přemyslovice),
Jansa, Krychtálek, Ratiborský, Pi- 2 branky: Abeles Ondřej (Otaslavín-Protivanov 10:2 (4:1), Filka vice), Adámek Jan (Protivanov),
3, Vozihnoj 2, Václavík 2, Šišma 2, Budaj Pavel (Držovice), Bureš
Jura
- Michal (Mostkovice), Dopita Petr
Adámek, Koudelka, Přemyslovi- (Němčice), Glouzar Martin (Pice-Brodek u Konice 1:7 (0:4), vín), Hartl František (Lipová B),
Adel - Mlčoch 2, Růžička 2, Fre- Jansa Petr (Mostkovice), Jura Mi-

(Plumlov), Kolařík Michal (Plumlov), Kováč Martin (FKM Konice
B), Makoš Vladimír (Otaslavice),
Mudroch Tomáš (Protivanov),
Musil Patrik (Protivanov), Nejedlý Karel (Protivanov), Plšek František (FKM Konice B), Porupka
Radek (Nezamyslice), Suchánek
David (Klenovice), Vaněk Ladislav (Protivanov), Zapletal Patrik
(Určice), Šimeček Tomáš (NezaOkresní přebor žáků
7.kolo:Bedihošť-FKM Konice B myslice), Šmíd Pavel (Bedihošť),
6:2 (1:1), Tinka 3, Ides, Khýr, Šmíd
- Müller, Plšek, Vyšovice-Vraho- Okresní přebor mladších žáků
vice 2:2 (0:2), Demet, Kupčík - 7.kolo:Přemyslovice-FKM KoPřikril, Šnajdr, Pivín-Protivanov nice B -1:-1 (-1:-1), Olšany-Most2:4 (2:3), Bartoník, Makoš - Milar kovice 4:4 (3:0), Havránek, Lu2, Nejedlý, Vozihnoj, Klenovice- čan,
Marčan,
Pospíšil
Nezamyslice 2:5 (0:2), Prášil 2 - Volf 2, Foret, Mirga, DržoviceHangurbadžo 2, Šimeček 2, Kra- Protivanov 0:8 (0:3) - Milar 6, Setochvíl, Plumlov-Určice 0:2 (0:0) kanina 2, Smržice-Lipová 4:3
- Kadlec, Zapletal,
(2:0), Nevřela 2, Grepl, SuchánkoKanonýři:
vá - Veselý 2, Liška.
11 branek: Milar Ondrej (Protiva- 16 branek: Milar Ondrej (Protivanov),
nov),
10 branek: Kratochvíl Jakub (Ne- 9 branek: Liška Jiří (Lipová),
zamyslice),
7 branek: Nezval Robert (Smrži9 branek: Vozihnoj Alois (Protiva- ce), Sekanina Tomáš (Protivanov),
nov),
Vaca Josef (Smržice),
8 branek: Matoušek Arnošt (Ne- 5 branek: Klement David (Smržizamyslice),
ce), Mirga Tomáš (Mostkovice),
7 branek: Hangurbadžo Adam Nevřela Radek (Smržice), Tesárek
(Nezamyslice), Prášil Adam (Kle- Michal (Smržice),
novice), Svoboda Lukáš (Protiva- 4 branky: Nágl Lukáš (Mostkovinov),
ce), Veselý Radovan (Lipová),
6 branek: Hyžďál Roman (Pivín), 3 branky: Kovačevič Semir
5 branek: Přikryl Pavel (Neza- ( D r ž o v i c e ) ,
myslice), Tinka David (Bedihošť), Vybíhal Adam (Protivanov),
4 branky: Dostalík Dominik (Ne- 2 branky: Bureš Robert (Držovizamyslice), Khýr Richard (Bedi- ce), Cita Radovan (Přemyslovice),
hošť),
Jurník Lukáš (Přemyslovice), Kar3 branky: Kolařík Michal (FKM koška Kryštof (Lipová), Kollmann
Konice B), Sekanina Tomáš (Pro- Adam (Smržice), Mazal Jan (Olšativanov), Svozil Vítězslav (Neza- ny), Ondroušek Jakub (Protivamyslice), Vysloužil Martin (FKM nov), Rúžička Adam (Protivanov),
Konice B), Zettel Michael (Bedi- Tabery Martin (Mostkovice),
hošť),
Tomeček Jan (Přemyslovice), Volf
2 branky: Bartoník Jan (Pivín), Michal (Mostkovice), Zavadil Jan
Bartoník Martin (Pivín), Chlud (Mostkovice),
Śmída Matěj
Lukáš (Pivín), Hartmann Šimon (Držovice)
chael (Pivín), Kašpar Tomáš
(Mostkovice), Kvapil Marek
(Olšany), Liška Michael (Lipová
B), Piňos David (Otaslavice), Plachý Pavel (Otaslavice), Viktora
Jan
(Otaslavice),
Vlček Jan (Brodek u Konice),
Vogl Martin (Otaslavice), Václavík
Tomáš (Lipová B),

29. září 2009

práci
nabízí
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.
Zavedený salon na Plumlovské ul.
FREE STYLE, přijme šikovnou kadeřnici, nehtařku a masérku. Výhodný nájem. Info na tel.: 774 834 789.
Hledáme 5 lidí na HPČ, VPČ, prof.
růst, 10 – 60 tis. měs. Tel.: 732 746
873.
Vydělávejte 200 EUR denně. Podm.
PC +internet. Info telefonicky: 603
845 583.
www.domajob.cz Trend 21. st.
Teď je ta pravá chvíle stát se AVON
LADY! Registrace ZDARMA! Sleva na výrobky 15 – 30% ! Dárky –
kosmetika – šperky Swarovski v hodnotě 3.000 Kč k objednávkám
ZDARMA! Možnost se znovu zaregistrovat i pro bývalé Avon Lady. Katalogy, vzorky k registraci ZDARMA! Hledáme AL na pozice leaderů
– vhodné i pro ženy na MD.
Tel.: 736 488 883 – Alena Rubešová.
Prostějovská realitní kancelář příjme
spolupracovníky na HPP i VPP. Email: stastny@a-zreality.cz, tel. 608
888 541
Broker Consulting a.s. Nezávislý finanční konzultant hledá vhodné spolupracovníky na pozici asistent/ka,
konzultant/ka do obchodního oddělení. Požadujeme: SS nebo VŠ vzdělání, spolehlivost, flexibilitu, samostatnost, analytické myšlení, komunikativnost, příjemný vzhled a vystupování, obchodní zkušenosti vítány. Nabízíme: zázemí stabilní a dynamicky
se rozvíjející společnosti, jasná pravidla kariéry, pravidelné vzdělávání,
příspěvky na auto a mob, notebook,
atraktivní ohodnocení. Své životopisy zasílejte na: roman.sevcik@
bcas.cz nebo volejte 777 88 26 44.

práci
nabízí
Společnost působící v oboru realitních a peněžních služeb přijme managera. SŠ, vítána delší praxe u policie,
armády nebo celní správy. Kontakt:
recepce 582 331 331 paní Majerová.
Přijmeme telefonisty-ky, zprostředkovatele, referenty, asistenty a obchodní zástupce. Nabízíme zaškolení, výdělek 22-50 000 Kč/měs. firemní auto, telefon. Tel. 605 254 556.
Přijmeme pracovníka/-ci do HPP na
pozici Recepční – pokojská do hotelu
v Prostějově. Znalost angličtiny
výhodou. Tel.: 777 00 54 88.

služby
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.
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.

Studentka VŠ hledá dlouhodobou
brigádu. Nástup možný ihned. Prosím nabídněte. Tel.: 734 457 387; email: anovinka@seznam.cz

Hubněte zdravě. Tel.: 739 107
441.

Nabízím výpomoc firmám, podnikatelům, organizacím s řízením kvality
dle / ISO 9001, ACCP, ISO 22000 =
bezpečnost potravin, ISO 14 001 environment = životní prostředí, GlobalGAP - pro prvovýrobu/, přípravu
na audity dle uvedených systémů nebo případně jiných standardů BRC
nebo IFS i na vedlejší PP. Informace
na tel. 602 566 506
Přijmu brigádu. Nabízí ŘP B, C, T,
svářečský průkaz E, G, zbrojní průkaz D, E, oprávnění na VZV, jeřábnické a vazačské zkoušky. Pracovitost, spolehlivost. Tel.: 774 994 453.

služby
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.

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

Hledáme vhodné uchazeče
na pozici
Skladník mrazírenského skladu
Práce v mužském kolektivu
Požadavky: VZV, RETRAK
Praxe v oboru výhodou
Požadujeme: pečlivost, flexibilita,
komunikativnost, nekuřák výhodou
Nabízíme: zajímavé platové ohodnocení, práci v moderním závodě, perspektivu
Informace na tel. čísle 725 736 048
nebo písemně na adresu:
PROFROST a.s., J.B.Pecky 15,
796 01 Prostějov.
Přijmeme barmanku do vinárny s nočním provozem. Praxe není podmínkou. Tel.: 608 829 263, 721 120 292.
Pro jednoduchou práci z domu, zapisování či zvedání tel., hledáme 12 lidí. Nabízíme 3 – 7.000 Kč. Tel.: 604
800 212.
Přijmeme šatnáře do X-baru. Noční
provoz středa až sobota. Tel.: 608 829
263, 721 120 292.
Vodo- topo-plyn. Tel.: 608 747 788.

Masérské služby. Oznamuji všem
stávajícím i budoucím klientům, že
od 21.9.2009 dochází k úpravě ceníku masáží tak, aby masáže byly
permanentkami velmi výhodné pro
všechny zájemce o masáže i ruční
lymfodrenáže nohou. Při odběru
permanentek můžete ušetřit až 50%
oproti stávajícím jednorázovým cenám. Těším se na Vaši návštěvu.
608 639 609, Jana Hladká, Havlíčkova 43, Prostějov. Ceník na:
www.maserskesluzby-janahladka.
webnode.cz
Kuchyňské linky i renovace –
Truhlářství Štugel. Tel.: 777 690
311.

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

Tesařství Klimeš nabízí: tesařské,
klempířské a pokrývačské práce.
Výroba pergol. Tel.: 602 75 64 28.

Pečení domácích dortů, zákusků a
drobného cukroví. Příjem objednávek na tel.: 776 309 440

Dne 29. září 2009 vzpomeneme
smutné 5. výročí od úmrtí pana
Stanislava GRULICHA
z Ochoze.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka s rodinou

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obce: Konice, Ladín, Jesenec, Runářov, Křemenec, Čunín, Skřípov,
Šubířov, Chobyně, Lhota u Konice,
Brodek u Konice, Horní Štěpánov,
Pohora, Nové Sady, Jednov.
Dne: 12.10.2009 od 7:30 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: část obce Konice s ulicemi: Radošovec, Komenského, Zahradní, Vápenice, Sportovní
vč. areálu TJ, Husova po ul. Hřbitovní, Kružíkova, Za Nádražím, Vodní,
Jiráskova, Na Příhonech, Smetanova,
Staré město, Kostelní, Chmelnice od
ul. Kostelní po konec obce vč. RD č.
244, 303, 273, Ovčírna, Pod cihelnou,
Bídov včetně podnikatelských subjektů na těchto ulicích. Dále celé obce
včetně podnikatelských subjektů a farem ZD: Jesenec špice, Ladín od Konice po č. 5, Runářov, Křemenec, Ču-

nín, Skřípov, Šubířov, Chobyně, Lhota u Konice, Brodek u Konice, Horní
Štěpánov,Pohora, Nové Sady, Jednov
vodárna.
Obec: Držovice
Dne: 13.10.2009 od 7:30 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: veškerá odběrná místa v lokalitě Držovický Háj vč.
RD, chat, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Vodafone Czech Republic, a.s., RUBI spol. s.r.o.
Obec: Slatinky
Dne: 14.10.2009 od 7:00 do 18:30
hod. - vypnutá oblast: celá obec Slatinky vč. podnikatelských subjektů
Obec: Stařechovice -Služín
Dne: 14.10.2009 od 07:30 do 12:30
hod. - vypnutá oblast: část obce Služín - ve směru od Stařechovic pravá
strana zástavby podél komunikace od
č. 60 (začátek obce) po č. 33.
Obec: Prostějov - Čechovice
Dne: 15.10.2009 od 07:30 do 13:00
hod. - vypnutá oblast: část ul. Čechovická - pravá strana od č. 20 po č. 42

a č. 35 na levé straně, celá ul. Ovocná
(mimo č. 1), část ul. Průchodní s č. 2,
4, 6 a 8 a oboustranně část ul. Na blatech od č. 1 a 2 po č. 9 a 20.
Obec: Ptení
Dne: 16.10.2009 od 7:30 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: celá obec Ptení
vč. podnikatelských subjektů mimo
farmu ZD
Obce Protivanov, Skelná Huť,
Obora
Dne: 16.10.2009 od 7:30 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: celá Skelná
Huť vč. chat + Obora, Dětský tábor,
VPO, farma ZD Protivanov, celá severozápadní část Protivanova po č.
367, č. 164, hospodu Kocandu, č. 95
včetně podnikatelských subjektů v
uvedené oblasti.
Obec: Prostějov
Dne: 16.10.2009 od 08:00 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: oboustranně ul.
Drozdovice od č. 9 a 14 po konec s č.
85A a 78 vč. podnikatelských subjektů.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Služba osobní asistence je poskytována osobám se zdravotním postižením a seniorům bez omezení věku a druhu
postižení.
Všechny potřebné informace budou poskytnuty v kanceláři
pro Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský kraj na ulici Fanderlíkova 393/38 v Prostějově. Od pondělí do čtvrtku v
době od 10.00 do 17.00 hodin, v pátek 9. října od 8.00 do 12.00 hodin. V
případě dotazů se můžete obrátit na tel. číslo 582 331 648 nebo 777 011 034.
Srdečně se na Vás těší pracovnice Podané ruce, o. s.

Provádím zednické práce, obklady,
dlažby, rekonstrukce koupelen, montáž sádrokartonů. Tel.: 603 498 695.
Úklid domácností, mytí oken, žehlení.
Tel.: 775 06 15 10.
Provádíme veškeré tesařské, klempířské a pokrývačské práce, montáž
střešních oken, kompletní realizace
střech. Tel.: 608 746 000.
Odvoz fekálií.
Tel.: 774 368 343.

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

Dne 1. října 2009 uplynulo
5 smutných let, kdy nás
po tragické nehodě opustil
milovaný manžel a tatínek
Ivo KUČERA.
Stále vzpomínají manželka
a synové Ivo a Daniel.

že se v týdnu od 5. do 9. října 2009 budou konat
Dny otevřených dveří v prostějovské kanceláři.

Pečení domácích dortů. Tel.: 608
944 581.

Přijmeme řidiče na sklápěčku. ŘP. C
+ E, prof. průkaz, nástup ihned. Tel.:
776 638 977.

Dne 30.9.2009 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
mé maminky paní
Květoslavy CZYŽOVÉ.
Stále vzpomíná dcera Jarka.

Nezisková organizace Podané ruce poskytující službu osobní asistence,
oznamuje,

Psí salon – zvýhodněné ceny pro
jorkšíry. Tel.: 606 392 814.

Nabízím výpomoc při žehlení a
hlídání dětí. Tel.: 775 910 777.

Utichlo stromů šumění
a vánek sotva dýše,
utichlo srdce znavené,
tak tichounce, tak tiše.

Dne 29. září 2009 uplyne rok
od úmrtí mého manžela
poručíka Petra PAROULKA,
příslušníka 601. skupiny
speciálních sil Prostějov.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Karolína s rodinou.

Zavedu a vyzvednu dítě ze školy/lky. SMS 774 399 550.

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

Přijmu pracovníka do pneuservisu v
PV. Nástup možný ihned. Tel.: 608
824 136.

Paní Květoslava
SVOBODOVÁ
zemřela náhle 30.9.2008.
Nedožité 85. narozeniny jsme si
připomenuli 21.6.2009.
Drahá maminko a babičko,
chceme Ti říci,
že nám moc chybíš a stále na
Tebe vzpomínáme a kytičku
květů na hrob posíláme.
Děkuji za vzpomínku všem,
kteří jste s námi vzpomenuli.
Dcera Jana s rodinou Piešťan.

Budu pečovat o starší občany. SMS
606 425 313.

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

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

Dne 1. října 2009 tomu bude
pět let, co tragicky zahynul
můj manžel
Radovan DOBA
kpt. Policie ČR v Prostějově.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

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

Stěhování, vyklízení. T. 775 132
134.

www.hubnete.cz/vip1
Smart půjčky 5.000 – 15.000 Kč do
24. hod. bez poplatků předem. Tel.:
725 853 631.

Nezemřel, kdo v srdcích žije.

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

Prostějovská stavební společnost
PROSTAS s.r.o. nabízí volnou kapacitu železářských prací – dodávku, montáž, vázání armatur. Kontakt tel.: 603 230 569, 602 750 897.

Žena hledá práci domů. Tel.: 736 51
32 61.

vzpomínáme

www.hubnete.biz se zarukou

práci
hledá
Řidič s ŘP sk. B, praxí 3 roky na Ford
Transit, hledá práci. Tel.: 605 84 86
40.
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Neodtáhli vám auto při blokovém čištění?
zvířata
Hodným lidem daruji i jednotlivě čtyři překrásné kocourky (dva černé, dva
mourovaté) narozené 21.8. K odběru
zhruba za měsíc. Mobil 736 614 006,
nebo 722 066 020.

Město Prostějov, jako vlastník místních
komunikací v Prostějově, vyzývá tímto
dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů, vlastníky níže
uvedených silničních vozidel, k jejich
vyzvednutí. Vozidla byla odtažena z
místních komunikací do objektu společnosti PV Recykling, s.r.o., ul. Vrahovická 52, Prostějov (za hlavním vlako-

vým nádražím), tel. 582 331 622.
Jelikož vlastníky osobních vozidel nebylo možno kontaktovat nebo na předešlé výzvy nereagovali, zveřejňuje se
tato výzva. Pokud nebude vozidlo ve
lhůtě dvou měsíců po uveřejnění výzvy
na vývěsce městského úřadu převzato,
bude s ním nakládáno ve smyslu příslušných právních předpisů jako s vrakem
či vozidlem opuštěným. Vozidlo pak

bude zlikvidováno na náklady vlastníka ( dle §19, odst.3, zákona č.13/1997
Sb.).
Jedná se o tyto vozy:
Škoda 120, rz. PVC 11-51, zelené barvy - odtaženo dne 27. 8. 2009
Opel, rz. 2M0 0570, červené barvy odtaženo dne 3. 9. 2009
Škoda 105, rz. PV 68-64, zelené barvy
- odtaženo dne 8. 9. 2009

29. září 2009

Určice vytěžily z minima maximum

(Dokončení ze strany 19)
Chvíli na to se dostal do vyložené
šance opět Hlaváček, tentokrát
však zamířil těsně vedle branky.
Šanci na úspěch měla i následující
střela Poláška z trestného kopu
přes zeď, míč však skončil v náručí připraveného brankáře. V 35.
minutě po rohovém kopu zakončoval Valtr hlavou těsně mimo
tyče. Největší šance hostí se zrodila v závěru první půle, kdy Kymlička přihrál Poláškovi, který z oleje napálil míč do břevna. Obě mužstva tak odcházela do šaten za bez
brankového stavu.

A Určice táhaly za kratší konec
provazu i po změně stran. Jenže na
domácí obraně si nejprve vylámal
zuby Hlaváček, kterému gólman
sebral míč včasným vyběhnutím.
Pak pálil Jurečka z dálky těsně mimo a obdobně skončila i hlavička
Hlaváčka. Další dobře mířenou
střelu Poláška vytěsnil Nejezchleb
na roh. Po hodině hry se konečně
začaly výrazněji prosazovat i
Určice. Akce Cibulky, který z pozice levého křídla přihrál volnému
Javoříkovi, ještě k úspěchu nevedla a skončila pouze v zámezí. V 63.
minutě se však již stav utkání mě-

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

Souboj dvou sousedů z tabulky rozhodla ve druhém poločase vydařená střela Kryla a tak body zůstaly doma v Určicích.
foto: L. Kaprál

SOKOL KLENOVICE
V Klenovicích, respektive v domácím azylu na hřišti v Němčicích na Hané, se o uplynulém víkendu splnil podzimní
sen. Od 1. kola a remízy s Plumlovem šly domácí od porážky
k porážce a i přes docela pohlednou hru pro oko diváka tomu
stále chybělo to zásadní - branky a body. To obojí přišlo právě
v sobotním utkání proti týmu Slatinic. Mladíci z Klenovic v
utkání se Slatinicemi, které rozhodně nepatří k otloukánkům
soutěže, nastříleli dohromady 6 branek, tedy o jednu méně
než se jim prozatím podařilo vstřelit ve všech osmi předcházejících utkáních, oslavily premiérovou výhru podzimu a
odpoutali se z posledního místa v tabulce.
BRAVO, KLENOVICE!

PROPADÁK VÍKENDU
SOKOL KONICE
Konickým fotbalistům se přestalo dařit a stálo je to kontakt se
špicí divizní tabulky. Nejhorší na tom je, že prohrávají s týmy
ze samého chvostu. Po propadáku minulý týden na domácím
trávníku s celkem Napajedel se čekalo, že na poslední zápas
rychle zapomenou a přidají nějaký bodík ze zápasu v Rousínově s domácím týmem, který se před tímto duelem nacházel
na předposledním místě s prozatím jedinou výhrou z dosavadních osmi zápasů. Nestalo se a Konice si odváží druhou prohru
v řadě a vyklízí pomalu horní příčky.
KONICE, TAK TAKHLE TEDY NE!

nil. Na centr Ullmanna si na levé
straně velkého vápna naběhl Kryl,
vypálil směrem na branku z
poměrně těžkého úhlu. Zaskočený gólman nestačil na střelu zareagovat, míč proletěl napříč malým
vápnem a zaplachtil u vzdálenější
tyče do sítě – 1:0. Obdržený gól,
do té doby dobře hrající hosty viditelně zaskočil. V 73. minutě zaujala akce domácího Cibulky, který
se prosadil přes čtyři hráče soupeře, jeho střelu k tyči však gólman
Jakoubek zneškodnil. Chvíli na to
si mohly Určice své vedení pojistit. Na začátku povedené akce byl
Ullmann, který přihrál Mlčochovi. Jeho nedůraznou střelu ze
vzdálenosti několika metrů brankář vyrazil, ale pouze ke zcela
volnému Vaňkovi, který zacílil do
odkryté poloviny branky. Zde
však na brankové čáře na poslední
chvíli zaskočil za svého gólmana
jeden z hostujících obránců a vykopl míč do bezpečí. S blížícím se
závěrem utkání se Šternberk snažil o vyrovnání. Jenže Hlaváčkova
střela k úspěchu nevedla stejně ja-

ko dva pokusy střídajícího M. Frieba. O definitivní šanci na zisk
alespoň jednoho bodu, přišli hosté
zřejmě v 86. minutě, kdy uviděl
Valtr z rukou rozhodčího druhou

žlutou kartu, po které následovala
i karta červená. Proti oslabenému
soupeři si pak již domácí hráči dokázali jednogólové vedení uhlídat.
-lk-

HLASY TRENÉRŮ:
Svatopluk Kovář (Určice): „Kluky mohu pochválit pouze za zisk
tří bodů a snad za zvýšenou bojovnost ve druhém poločase. Na rovinu musím přiznat, že celou první půli byl soupeř lepší. Přehrával
nás, byl techničtější, lépe kombinoval a na rozdíl od nás si vytvářel
šance. O přestávce jsme si řekli, že pokud chceme bodovat, tak takhle pokračovat nemůžeme. Kluci si to vzali k srdci, bojovnost se
zvýšila a dostali jsme soupeře více pod tlak. Hře také pomohla výměna postů mezi Losem a Ullmannem. Branka padla po dobře mířené
tvrdé střele, která brankáře zřejmě zaskočila. Fotbal se hraje na góly
a my jsme na rozdíl od protivníka jeden dali. Jsou to pro nás velmi
důležité body, neboť se nám podařilo posledním třem mužstvům
výrazně odskočit."
Pavel Kubíček (Šternberk): „Nezlobte se, ale já k tomu dnešnímu
zápasu nemám co říct. Je to velmi krutá porážka. Fotbal nemá logiku. Po většinu zápasu jsme byli lepším mužstvem. O zisku bodů rozhodl jeden náhodný útok a to ještě domácí hráč zakončoval z prostoru u brankové lajny, odkud góly většinou nepadají.“
-lk-
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ZÁPASOVÁ NABÍDKA
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE - SKUPINA D
9. kolo 04.10.2009
Konice -Vikt. Otrokovice, Pelhřimov - Rousínov, Velké Meziříčí - Napajedla (04.10. 10:00
SO), Šardice - Rosice (03.10.
15:30 SO), Blansko - Slovácko B
(03.10. 15:30 SO), Protivanov Žďár n Sáz., Uherský Brod Vyškov (03.10. 15:30 SO), Boskovice - Třebíč

kovice - Lipová (03.10. 15:00
SO), Červenka - Drahlov (03.10.
15:30 SO), Příkazy - Bohuňovice
II. Třída OKRESNÍ FOTBALOVÝ PŘEBOR
9.kolo - 04.10.2009 15:30 (neděle)
TJ Sokol Zdětín -TJ Sokol Brodek u Prostějova, FC Hvozd - Sokol Bedihošť, TJ Sokol Čechovice "B" - TJ Sokol Určice "B"
(03.10. 15:30 SO), Sokol Otaslavice - Sokol Konice "B" (03.10.
15:30 SO hřiště Konice - umělá
tráva), FK Němčice nad Hanou TJ Sokol Držovice, Sokol Olšany
- FC Dobromilice (03.10. 15:30
SO), TJ Sokol Protivanov "B" Sokol Přemyslovice (03.10.
15:30 SO)

Krajský přebor Olomouckého
kraje
9. kolo 04.10.2009 (neděle)
Leština - Určice, Kralice - Mohelnice (03.10. 15:30 SO), Bělotín - FK Jeseník, Kozlovice - Litovel, Hněvotín - 1.HFK Olomouc "B" (03.10. 15:30 SO), Dolany - Štíty, 1.FC Přerov - Želatovice (03.10. 15:30 SO), Šternberk III. Třída OFS Prostějovska
- Ústí (03.10. 15:30 SO)
9.kolo - 04.10.2009 15:30 (neděle)
I.A TŘÍDA „B"
TJ Smržice -TJ Pavlovice u Ko9. kolo 04.10.2009 (neděle jetína, Sokol Čechy pod Kosířem
15:30)
- TJ Haná Nezamyslice "B"
Čechovice - Klenovice, Opato- (03.10. 15:30 SO), SK Jesenec
vice - Troubky (04.10. 10:00 SO), "B" -TJ Horní Štěpánov, TJ OtiKožušany - Dub nad Mor., Bro- noves - FC Kostelec na Hané
dek u Př. - Kojetín (03.10. 15:30 "B", Sokol Vícov -TJ Jiskra BroSO), Lipník - Plumlov (03.10. dek u Konice, Sokol Přemyslovi15:30 SO), Náměšť - Jese- ce "B" - FC Kralice na Hané "B",
nec(03.10. 15:30 SO), Slatinice - FC Výšovice - TJ Sokol Tištín
Mostkovice
IV. Třída OFS Prostějovska,
I.B třída "A"
skupina A
9. kolo 04.10.2009 (neděle 1.kolo - 04.10.2009 15:30 (nedě15:30)
le)
Lutín Kostelec, Hor.Moštěnice dohrávané utkání TJ Haná PV B
Vrchoslavice (03.10. 15:30 SO), - Sokol Otaslavice "B"
Pivín Vrahovice, Radslavice
Hustopeče, Tovačov Nezamysli- IV. Třída OFS Prostějovska,
ce, Újezdec Býškovice (03.10. skupina B
15:30 SO), Všechovice - Haná 9.kolo - 04.10.2009 15:30 (neděProstějov
le)
TJ Biskupice - FC Hrubčice, TJ
I.B třída "B"
Sokol Brodek u Prostějova B 9. kolo 04.10.2009 (neděle FC Morávia Doloplazy (03.10.
15:30)
15:30 SO), TJ Sokol Ivaň Hlubočky - Černovír (03.10. TJ Sokol Vrahovice B (03.10.
15:30 SO), Mohelnice "B" - Bou- 15:30 SO), TJ Sokol Tvorovice zov, Velký Týnec - Slavonín, Pa- FK Němčice nad Hanou "B"
seka Moravský - Beroun, Chvál- (03.10. 15:30 SO)

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 každé pondělí, středu a pátek
v 18:00 hodin na fotbalovém stadionu ve Sportovní ul.

* FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY * FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY *
MS divize skupina D
4:0, Dub n/M-Opatovice 1:4, Mostkovice8.kolo: Otrokovice-Boskovice 1:2, Třebíč- Náměšť n/H 2:2, Jesenec-Lipník n/B 2:2,
Uherský Brod 2:0, Rosice-Velké Meziříčí Troubky-Čechovice 1:0
5:1, Napajedla-Pelhřimov 2:2, RousínovKonice 1:0, 1. FC Slovácko-Šardice 3:2, Vy- 1. Lipník n/B
8 5 2 1 25:7 17
škov-Protivanov 2:1, Žďár n/S-Blansko 3:0
2. Náměšť n/H 8 5 1 2 21:13 16
3. Kojetín
8 4 3 1 23:10 15
1. Šardice
9 7 1 1 24:6 22 4. Troubky
8 4 2 2 17:15 14
2. Třebíč
9 6 1 2 18:11 19 5. Dub n/M
8 4 1 3 20:16 13
3. 1. FC Slovácko 9 6 0 3 21:9 18 6. Plumlov
8 3 3 2 22:18 12
4. Žďár n/S
9 6 0 3 17:8 18 7. Brodek u Př. 8 3 3 2 19:18 12
5. Konice
9 4 2 3 15:9 14 8. Opatovice
8 3 2 3 13:17 11
6. Rosice
9 4 2 3 17:15 14 9. Slatinice
8 3 2 3 9:18 11
7. Otrokovice
9 4 1 4 15:12 13 10. Čechovice
8 3 1 4 7:6 10
8. Pelhřimov
9 3 3 3 16:14 12 11. Jesenec
8 1 5 2 14:16 8
9. Boskovice
9 3 3 3 14:18 12 12. Mostkovice 8 1 3 4 6:12 6
10. Blansko
9 3 2 4 14:17 11 13. Klenovice
8 1 1 6 13:27 4
11. Napajedla
9 3 1 5 10:18 10 14. Kožušany
8 1 1 6 7:23 4
12. Velké Meziříčí 9 3 1 5 8:19 10
13. Rousínov
9 2 3 4 10:18 9 1. B třída skupina A
14. Protivanov
9 3 0 6 10:18 9 8.kolo: Haná PV-Újezdec 2:0, Nezamyslice15. Vyškov
9 2 1 6 9:17 7 Radslavice 2:1, Vrahovice-Hor. Moštěnice
16. Uherský Brod 9 1 3 5 6:15 6 0:2, Býškovice-Tovačov 1:2, Kostelec n/HVšechovice 3:2, Hustopeče-Pivín 3:1, VrKFP Olomouckého kraje
choslavice-Lutín 1:1
8.kolo: Mohelnice-Přerov 7:2, Štíty-Hněvotín 4:1, Litovel-Bělotín 5:2, Ústí u Hranic- 1. Hor. Moštěnice 8 7 0 1 26:8 21
Kralice 1:3, HFK Olomouc B-Kozlovice 2. Býškovice
8 6 0 2 18:10 18
1:1, Určice-Šternberk 1:0, Želatovice-Dola- 3. Haná PV
8 5 1 2 19:8 16
ny 4:2, Jeseník-Leština 1:1
4. Lutín
8 5 1 2 17:12 16
5. Všechovice
8 5 0 3 17:12 15
1. Jeseník
10 7 3 0 21:11 24 6. Tovačov
8 4 1 3 12:12 13
2. Mohelnice
10 7 1 2 27:11 22 7. Hustopeče
8 4 1 3 15:16 13
3. Přerov
10 7 0 3 29:19 21 8. Kostelec n/H 8 3 2 3 12:12 11
4. Litovel
10 6 2 2 21:14 20 9. Pivín
8 3 1 4 10:13 10
5. Kozlovice
10 5 3 2 27:13 18 10. Vrahovice
8 3 0 5 8:16 9
6. Kralice
10 5 1 4 22:15 16 11. Nezamyslice 8 2 2 4 7:12 8
7. HFK Olomouc B105 1 4 13:11 16 12. Újezdec
8 2 0 6 9:20 6
8. Hněvotín
10 4 2 4 14:24 14 13. Vrchoslavice 8 1 1 6 6:16 4
9. Štíty
10 3 4 3 19:16 13 14. Radslavice
8 1 0 7 6:15 3
10. Ústí u Hranic 10 4 1 5 18:19 13
11. Určice
10 4 1 5 15:16 13 1. B třída skupina B
12. Leština
10 3 3 4 13:20 12 8.kolo: Drahlov-Chválkovice 1:1, Morav13. Dolany
10 3 1 6 22:26 10 ský Beroun-Velký Týnec 2:0, Černovír14. Želatovice
10 1 4 5 17:28 7 Příkazy 6:2, Bohuňovice-Červenka 3:1, Li15. Šternberk
10 1 1 8 13:25 4 pová-Paseka 1:0, Slavonín-Mohelnice 0:2,
16. Bělotín
10 1 0 9 7:30 3 Bouzov-Hlubočky 4:1
1. A třída skupina B
8.kolo: Klenovice-Slatinice 6:0, PlumlovBrodek u Přerova 1:2, Kojetín-Kožušany

1. Bouzov
2. Bohuňovice
3. Černovír

8 7 1 0 23:7
8 7 0 1 27:8
8 5 0 3 24:9

22
21
15

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

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

5
5
4
2
3
2
2
2
2
1
0

0
0
0
4
0
3
2
2
1
2
3

3
3
4
2
5
3
4
4
5
5
5

14:9
15:13
22:19
12:11
15:15
10:13
13:19
14:22
11:15
8:21
6:33

15
15
12
10
9
9
8
8
7
5
3

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

Otinoves
8
Kralice B
7
Smržice
8
Jesenec B
8
Kostelec n.H. B 8
Brodek u K. 7
Přemyslovice B 8
Tištín
8
H. Štěpánov 8
Pavlovice
8

4
4
2
3
3
2
2
1
2
1

1
0
5
2
0
2
2
3
0
2

3
3
1
3
5
3
4
4
6
5

13:10
15:7
13:10
14:17
15:20
10:14
8:17
8:13
11:20
10:18

13
12
11
11
9
8
8
6
6
5

4. třída OFS, sk. A
2. třída OFS Prostějov
8.kolo: Haná PV B-Otaslavice B 2:0, Ptení8.kolo: Určice B-Otaslavice 0:0, Konice B- Krumsín 1:0
Němčice n/H 2:1 (Schon, Kaprál - Jehlička),
Držovice-Protivanov B 4:0 (Pella, Šatný, 1. Kladky
7 5 2 0 18:1 17
Knápek, Zabloudil), Přemyslovice-Sokol 2. Haná PV B
7 5 0 2 26:10 15
Olšany 6:1 (L.Tyl 2, Růžička 2, Kučera, 3. Rozstání
7 3 4 0 10:4 13
Grulich - Holinka), FC Dobromilice-Sokol 4. Krumsín
7 3 2 2 13:5 11
Zdětín 2:2 (Špaček, Matoušek - Navrátil, 5. Ptení
7 3 2 2 12:13 11
Landák), Brodek u PV-FC Hvozd 7:1 (Bureš 6. Otaslavice B 7 2 0 5 7:17 6
2, Zapletal 2, Kaplánek, Hodulák, Krejčí - 7. Drahany
7 1 1 5 6:26 4
Vařeka), Sokol Bedihošť-Čechovice B 3:0 8. Zdětín B
7 0 1 6 4:20 1
(Bross 2, Kolda)
4. třída OFS, sk. B
1. Konice B
8 6 1 1 22:6 19 8.kolo: Hrubčice-Brodek u PV B 3:2, Do2. Brodek u PV 8 5 2 1 27:13 17 loplazy-Ivaň 2:1, Vrahovice B-Tvorovice
3. Určice B
8 3 4 1 14:10 13 5:1, Němčice n/H B-Želeč 4:2
4. FC Hvozd
8 4 1 3 17:18 13
5. Čechovice B 8 4 1 3 13:14 13 1. Vrahovice B 7 5 1 1 16:5 16
6. Přemyslovice 8 3 2 3 22:14 11 2. Hrubčice
7 5 0 2 22:8 15
7. Držovice
8 2 5 1 15:11 11 3. Doloplazy
7 4 1 2 14:14 13
8. Sokol Bedihošť 8 3 1 4 11:17 10 4. Tvorovice
7 3 1 3 14:17 10
9. Sokol Olšany 8 3 1 4 12:19 10 5. Želeč
8 3 0 5 12:22 9
10. Protivanov B 8 3 0 5 14:17 9 6. Brodek u PV B 7 2 2 3 22:17 8
11. Sokol Zdětín 8 2 3 3 12:15 9 7. Biskupice
7 2 1 4 15:20 7
12. Otaslavice
8 2 2 4 12:16 8 8. Němčice n/H B 7 2 1 4 13:19 7
13. Němčice n/H 8 2 1 5 15:22 7 9. Ivaň
7 2 1 4 11:17 7
14. FC Dobromilice8 1 2 5 11:25 5
DOROST starší Krajský přebor
3. třída OFS Prostějov
8.kolo: Mohelnice-Mor.-Jeseník 0:0, Če8.kolo: Tištín-Otinoves 1:1, Kostelec n.H. chovice-Litovel 3:6, Nezamyslice-HFK
B-Smržice 1:2, Pavlovice-Čechy p/K 0:3, Olomouc 1:2, Lipník nad Bečvou-Přerov
Nezamyslice B-Vícov 2:4, Brodek u K.-Pře- 2:2, Kralice-Černovír 3:2, Šternberk-Konice
myslovice B 1:2, Kralice B-Jesenec B 5:0, 3:1
H. Štěpánov-Výšovice 3:2
1. HFK Olomouc 6 4 2 0 14:6 14
1. Čechy p/K
8 6 0 2 22:16 18 2. Litovel
6 4 1 1 19:10 13
2. Výšovice
8 5 1 2 20:10 16 3. Nezamyslice 6 4 1 1 10:5 13
3. Vícov
8 5 1 2 17:10 16 4. Šternberk
6 4 0 2 18:6 12
4. Nezamyslice B 8 5 1 2 19:13 16 5. Mohelnice-Mor.6 3 2 1 14:6 11

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Černovír
Lipník nad B.
Konice
Přerov
Jeseník
Čechovice
Kralice

6
6
6
6
6
6
6

3
2
2
1
1
1
1

0
1
0
3
2
0
0

3 19:12
3 8:23
4 10:11
2 7:9
3 5:15
5 7:17
5 6:17

9
7
6
6
5
3
3

Němčice 2:4, Brodek u Konice-Olšany 6:0,
Protivanov-Přemyslovice 6:0, Brodek u PVPivín 0:26, Lipová B-Mostkovice 1:5

1. Pivín
5 5 0 0 52:2 15
2. Mostkovice
5 4 1 0 12:3 13
3. Brodek u Konice4 4 0 0 21:5 12
4. Otaslavice
5 3 1 1 22:11 10
DOROST mladší Krajský přebor
5. Protivanov
4 3 0 1 23:6
9
8.kolo: Mohelnice-Mor.-Jeseník 3:6, Če- 6. Němčice
4 3 0 1 24:8
9
chovice-Litovel 1:5, Nezamyslice-HFK 7. Držovice
5 1 1 3 16:10 4
Olomouc 0:11, Lipník-Přerov 1:0, Kralice- 8. Lipová B
5 1 1 3 15:16 4
Černovír 0:3, Šternerk-Konice 4:0
9. Olšany
4 1 1 2 7:19 4
10. Přemyslovice 5 1 1 3 6:22 4
1. Šternerk
6 6 0 0 20:5 18 11. Výšovice
4 1 0 3 6:19 3
2. Černovír
6 4 2 0 19:4 14 12. Bedihošť
5 0 0 5 4:22 0
3. Litovel
6 4 1 1 17:11 13 13. Brodek u PV 5 0 0 5 1:66 0
4. Přerov
6 4 0 2 19:6 12
5. Lipník
6 3 1 2 11:6 10 ŽÁCI starší Okresní přebor
6. Jeseník
6 3 1 2 16:16 10 2.kolo: Plumlov-Pivín 1:1, Otaslavice-Bedi7. HFK Olomouc 6 2 2 2 23:7
8 hošť 3:1, Určice-Vrahovice 7:0, Nezamysli8. Mohelnice-Mor.6 2 1 3 10:11 7 ce-Protivanov 5:3
9. Kralice
6 2 0 4 11:13 6 8.kolo: Nezamyslice-Plumlov 1:1, Protiva10. Konice
6 1 0 5 4:15 3 nov-Klenovice 3:5, Vrahovice-Pivín 1:3,
11. Čechovice
6 1 0 5 4:22 3 Bedihošť-Výšovice 9:2
12. Nezamyslice 6 0 0 6 0:38 0
1. Nezamyslice 5 4 1 0 40:4 13
DOROST 1.A třída skupina B
2. Pivín
4 3 1 0 15:4 10
8.kolo: Želatovice-Troubky 3:0, Bohuňovi- 3. Protivanov
5 3 0 2 36:10 9
ce-Náměšť n/H 4:0, Určice-Chválkovice 4. Plumlov
4 2 2 0 12:2
8
8:0, Nemilany-Radslavice 3:0, Tovačov- 5. Klenovice
3 2 0 1 11:11 6
Kozlovice 6:0, Vrahovice-Opatovice 1:3, 6. Určice
2 1 0 1 7:2
3
Kostelec n/H-Hlubočky 1:3
7. Otaslavice
3 1 0 2 5:10 3
8. Bedihošť
4 1 0 3 10:28 3
1. Bohuňovice 8 7 1 0 33:4 22 9. Konice B
3 1 0 2 3:29 3
2. Tovačov
8 7 0 1 28:7 21 10. Výšovice
3 0 0 3 2:16 0
3. Náměšť n/H 8 6 0 2 38:17 18 11. Vrahovice
4 0 0 4 2:27 0
4. Hlubočky
8 5 2 1 25:11 17
5. Kostelec n/H 8 5 0 3 17:15 15 ŽÁCI mladší Okresní přebor
6. Chválkovice 8 4 0 4 12:24 12 2.kolo: Konice B-Olšany 4:5, Držovice-Pře7. Určice
8 3 2 3 29:16 11 myslovice 0:12, Smržice-Mostkovice 0:2,
8. Nemilany
8 3 1 4 15:23 10 Lipová-Protivanov 1:2
9. Radslavice
8 3 1 4 13:21 10
10. Opatovice
8 2 1 5 18:29 7 1. Protivanov
3 3 0 0 21:2
9
11. Kozlovice
8 2 0 6 15:26 6 2. Mostkovice
3 2 0 1 16:8
6
12. Želatovice
8 1 3 4 9:22 6 3. Přemyslovice 3 2 0 1 19:13 6
13. Vrahovice
8 1 1 6 9:28 4 4. Smržice
3 2 0 1 10:4
6
14. Troubky
8 1 0 7 10:28 3 5. Lipová
3 1 0 2 7:10 3
6. Olšany
3 1 0 2 7:13 3
DOROST Okresní přebor
7. Držovice
3 1 0 2 7:20 3
8.kolo: Otaslavice-Bedihošť 4:2, Držovice- 8. Konice B
3 0 0 3 7:24 0

29. září 2009

Lukostřelci TJ OP mistry
republiky v družstvech
Vrcholem letošní lukostřelecké
sezóny bylo MČR dospělých,
které se konalo ve dnech 12.13.9.2009 v Rokycanech. Za
náš oddíl na tomto MČR startovali v soutěži jednotlivců Kamil
Kovář, František Hajduk, Jiří
Košťálek, do soutěže družstev
jsme nastoupili v sestavě Bulíř,
Kovář, Hajduk Fr., Košťálek.
Zastoupení jsme také měli v kategorii kladkových luků, zde
startovali Hudec Miroslav st.,
Hajduk Milan. Premiéru jsme
měli i v soutěži družstev kladkových luků, sestava byla Hajduk, Hudec, Verner (na hostování) .
Do mužské kvalifikace nastoupilo 54 lukostřelců. Z našich si
nejlépe vedl Kamil Kovář, který
si v letošní sezóně udržuje stabilní výkonnost, s nástřelem
1269b obsadil 3 místo. Družstvo, které doplnil Martin
Bulíř,obsadilo po kvalifikaci 1.
místo nástřelem 3741 bodů.
V eliminaci jednotlivců se nepodařilo Kovářovi splnit cíl,
kterým byl postup do finálové
čtyřky. V semifinále ho porazil
Bokoč z Cere Praha 104:98. V
konečném pořadí to znamenalo
pro něj 6. místo. Přesto Kamil
odvedl dobrý výkon. Také František Hajduk očekával v soutěži
jednotlivců lepší umístění. Po
kvalifikaci obsadil nástřelem
1177b 26. místo. V eliminaci se
posunul na 21. místo. Všechno
si ale naši muži vynahradili v
soutěži družstev, kde podávali
vynikající výkony, opět vylepšili české rekordy a nechali za
sebou celé startovní pole.Dá se
říct, že v eliminaci předvedli
výkony na světové úrovni.
Po prvé jsme měli zastoupení
také v kategorii kladkových
luků. Oba naši lukostřelci měli
na MČR v této soutěži premiéru. Zkušenějším je Hajduk
Milan, který v kvalifikaci obsadil nástřelem 1279b 7. místo,
Hudec Miroslav st. pak skončil

Mistři republiky Vítězný tým mužů TJ OP Prostějov (zleva
Bulíř Martin, Hajduk František, Kovář Kamil, Košťálek Jiří)
na 10. příčce nástřelem 1255b.
Eliminace pak svedla naše lukostřelce v 1/8 proti sobě, souboj skončil107:103 ve prospěch
Hajduka. V konečném pořadí
pak Hajduk Milan obsadil 8.
místo, Hudec skončil na 10.
místě.
V soutěži družstev naše lukostřelce doplnil Petr Verner, spolu
pak obsadili 3. místo jak v kvalifikaci, tak v eliminaci.

Letošní lukostřelecká sezóna
patří k těm nejlepším, ať už výsledky na mezinárodních závodech, tak i na domácích soutěžích.
Poděkování patří všem, kteří
nás podporují, a kterým chceme
za tuto podporu poděkovat.
Jsou to: Norma R.Z. s.r.o.,
Město Prostějov, Olomoucký
kraj, Plastimex Prostějov.
M. Majarová

Výsledkový servis:
Družstvo, postup eliminací (1/8 Volný postup)
1/4
1/2
Prostějov: Sokol Kostelec 2
Prostějov:Sokol Kostelec1
215:189
216:187
Finále
Prostějov :Votice
222: 207
Výsledky jednotlivců:
Kvalifikace:
1. Bulíř Martin
Dynamo Liberec
1297b
2. Hodač Michal
LK Rokycany
1279b
3. Kovář Kamil
LO Prostějov
1267b
Eliminace:
1. Bednář Václav
Start Brno
2. Vožech Jan
LK Plzeň
3. Bulíř Martin
Dynamo Liberec
Družstva.
Kvalifikace:
1. LO TJ OP Prostějov
3741b
2. LK Votice
3721b
3. KL Rokycany
3636b
Eliminace:
1.LO TJ OP Prostějov, 2. LK Votice, 3. Sokol Kostelec

Cena Moravy skončila
prostějovským triumfem

Posledním závodem letošní sezóny který pořádal oddíl lukostřelby byla Cena Moravy 19. 9.
2009. Tento závod se vydařil jak
po stránce sportovní, tak i počasí bylo skvělé.Na závod se
sešlo početné startovní pole
všech věkových kategorií. Naši
lukostřelci na tomto závodě do-

sáhli na velmi kvalitní výkony,
především Kamil Kovář si zlepšil osobní rekord nástřelem
1281b, také Hudec Miroslav ml.
si nastřílel letošní druhý nejlepší
výkon, výrazné zlepšení zaznamenal i Hajduk František. V kategorii kladkových luků skončil
Milan Hajduk na 2. místě ná-

střelem 1264b. V kategorii mladších žáků si svůj nejlepší letošní výsledek nastřílel Lukáš
Vavrečka. Škoda jen, že kvůli
nemoci se nemohli závodu
zúčastnit i další naši lukostřelci.
Přesto tento závod byl krásnou
tečkou za vydařenou sezónou.
M. Majarová
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Holkám z Prostějova Sedlčanský hermelín zachutnal

Členky Aerobik Klubu Pavlíny Radičové postupují na republiku!
O víkendu se v Sedlčanech konalo semifinále Mistrovství
republiky Aquila Aerobic
2009, jehož se účastnily tři
týmy Fitness Step Aerobik
Klubu Pavlíny Radičové z
Prostějova. A dvěma družstvům se podařilo postoupit do
republikového finále.
V sobotu Fitness Step tým juniorek (věková kategorie 14 – 16
let) ve složení Tereza Páclová,
Žaneta Sekaninová, Nikola Došlíková, Veronika Hanáková,
Lucie Svozilová, Monika Křupková, Lucie Cetkovská, Renata
Dvořáková skončil na postupovém šestém místě. „Jsem
spokojená, ale mohlo to být lepší. Myslím, že holky měly navíc,“ zhodnotila výkon svých
svěřenek trenérka Pavlína Radičová.
A v neděli pak Fitness Step tým
dětí (8 – 10 let) ve složení Lucie
Ryšťáková, Ivana Střelcová, Te-

V letu. Fitness Step tým juniorek Aerobik Klubu Pavlíny Radičové při svém vystoupení.
reza Škantárová, Markéta Lisická, Tereza Soldánová, Adéla
Baráková, Tereza Vepřeková,
Veronika Vehovská, Tereza Ra-

dičová ve své kategorii zvítězil!
„Je to paráda, ale do finále je
stále co zlepšovat,“ zůstává na
zemi Pavlína Radičová.

Moc času na přípravu děvčata
nemají, republikový šampionát
Aquila Aerobic 2009 se koná již
o tomto víkendu v Praze. -bp-

MEMORIÁL JACKA PONICKIEGO 2009 - POZNAŇ
Druhé místo Orlů za domácím týmem
Před zahajovacím utkání v
Mattoni NBL, které se nezadržitelně blíží a k němuž basketbaloví Orli zajíždějí následující sobotu na sever Moravy
do Nového Jičína, absolvovali
ještě poslední přípravu v podobě turnaje v polské Poznani.
Hanácký celek se v pátečních
ráno vydal směr Polsko. Postupně
se tu utkal se třemi kvalitními
týmy polské ligy. Po osmihodinové cestě dospěl celý tým do polské Poznaně, kde se konal desátý
ročník basketbalového memoriálu Jacka Ponickiego.

povětšinou náskok našeho soupeře a soupeř byl tím celkem, který
si udržoval mírné vedení. V poločase jsme tak prohrávali poměrem 33:38.
Ve druhém poločase se ale prostějovským hráčům podařilo zlepšit
obranu a utkání se jim podařilo
otočit v jejich prospěch. Nakonec
jsme se tak radovali z vítězství,
když se nám povedlo zvítězit o
pouhý jeden bod poměrem 70:69.
SOBOTA 26.9.2009 ZÁPAS 2

PÁTEK 25.9.2009 ZÁPAS 1
BK PROSTĚJOV
- PBG BASKET POZNAŇ
87:96 (42:51)
BK PROSTĚJOV - ANWIL
WLOCLAWEK 70:69 (33:38)
Body BK Prostějov: Veikalas 24,
Lawrence 9, Chán 8, Prášil 8,
Landry 8, Hyzy 6, Tóth 4, Krakovič 2, Skibniewski 1.
Rozlosování svedlo v prvním utkání turnaje prostějovský celek k
souboji se čtvrtým týmem polské
ligy, celkem Anwilu Wloclawek.
Po únavné cestě trvalo chvíli našim hráčům než se dostali do potřebného rytmu a tak v první polovině zápasu jsme dotahovali

BK Prostějov: Veikalas 23, Chán
16, Lawrence 14, Landry 11, Tóth
8, Prášil 5, Krakovič 4, Hyzy 2,
Skibniewski 2, Dokoupil 2.
Po pátečním vítězství nad Wloclawkem čekal prostějovský tým
pořádající celek PBG Basket Poznaň. V první čtvrtině dnešního
zápasu prostějovští Orli udrželi
tempo ze pátečního utkání a vyhráli ji poměrem 24:21. Pak se
ale jejich obrana výrazně zhoršila
a v polovině už vedli domácí
51:42. Ve třetí desetiminutovce

Výsledkový servis:
PBG Basket Poznaň - Polpharma Gdaňsk 76:69
BK Prostějov -Anwil Wloclawek 70:69
Anwil Wloclawek -Polpharma Gdaňsk 72:77
PBG Basket Poznaň - BK Prostějov 96:87
BK Prostějov – Polpharma Gdaňsk 63:61
PBG Basket Poznaň - Anwil Wloclawek 81:86
jsme jejich ztrátu drobně stáhli,
ale přesto jsme v úvodu závěrečné desetiminutovky prohrávali
sedmibodovým rozdílem. V poslední části, která byla velice
emotivní a o tvrdé střety na palubovce nebyla nouze, se už prostějovským přes veškerou snahu nepodařilo vyrovnat stav utkání a
nakonec jsme tak prohráli poměrem 87:96.
NEDĚLE 27.9.2009 ZÁPAS 3

BK PROSTĚJOV - SKS STAROGARD GDAŇSK 63:61
(35:25)
BK Prostějov: Landry 17, Veikalas 11, Prášil 9, Chán 8, Hyzy 6,
Lawrence 5, Dokoupil 4, Skibniweski 2, Tóth 1.
Po jedné prohře a výhře v turnaji
nastoupili prostějovští Orli hodinu před nedělním polednem ke
svému poslednímu utkání me-

moriálu a také k poslední přípravě před začátkem nového ligového ročníku Mattoni NBL.
Jejich soupeřem byl polský celek
SKS Polpharma Starogard Gdaňsk, který v posledním ročníku
polské ligy vybojoval pátou
příčku. Svěřenci trenéra Bálinta
už od začátku dnešního utkání
měli navrch a soupeře nepustili
do vedení. V poločase tak na tabuli svítil pro nás potěšující stav
desetibodového vedení v poměru
35:25. Ve druhém poločase ale
polský celek začal z náskoku pomalu ubírat, až vše směřovalo k
dramatické koncovce. Vítězství
si už ale prostějovští basketbalisté zkušeně pohlídali a nakonec
jsme se tak mohli radovat z vítězství poměrem 63:61. V posledním utkání celého turnaje podlehl
dosud neporažený domácí tým
Anwilu Wloclawek 81:86, ale jelikož ve vzájemném zápase s našimi Orly zvítězil, mohl se těšit z
celkového prvenství v turnaji.
Naši hráči obsadili na tomto memoriálu celkově druhé místo.
-pez-

Orli přejeli Pezinok s nádechem exhibice
Minulé úterý Prostějovští Orli
pokračovali v přípravě na novou sezonu. Po hladkém vítězství nad slovenským mistrem z
Nitry se v úterý představili na
domácí palubovce naposledy
před zahájením Mattoni NBL a
soupeřem prostějovských Orlů
byl rovněž slovenský celek, tentokrát poražený finalista slovenské ligy Basketbal Pezinok.

Trenér Orlů Peter Bálint už měl v
tomto zápase k dispozici kompletní kádr, tedy včetně rozehrávače Roberta Skibniewskeho,
do hry se nezapojil kapitán Jaroslav Prášil, kterého trápil natažený
stehenní sval, ale do začátku turnaje v Polsku se počítalo s tím, že
se dá do pořádku. Zápas začal čekáním na první body, oba celky
své střelecké pokusy míjely a tak
se skóre změnilo až po dvou minutách, kdy se krátce po sobě trefili Slezas a Chán, hostující tým si
v utkání počkal na první body ještě o minutu déle. Pro mužstvo
Pezinku zápas sice poměrně solidně začal, ale domácí po několika minutách zlomili jejich odpor a
už v sedmé minutě se náskok poprvé přehoupl přes dvouciferný
rozdíl. Po první čtvrtině prostějovští basketbalisté vedli nad svým
východním soupeřem poměrem
30:19. Velmi dobře se jevila spolupráce pivotů a rozehrávačů.

Výsledkový servis:
BK Prostějov - Basketbal Pezinok 106:63 (30:19, 53:30, 79:41)
Čtvrtiny: 30:19, 23:11, 26:11, 27:22
Trestné hody: 18/29: 9/12 Střelba za 2b: 32/54:18/42
Trojky: 8/20:6/21 Doskoky: 44:30
Osobní chyby: 17:24 5 chyb: Micuda (Pezinok)
Diváků: 200
Sestava a body Prostějova
Šlezas 11
Veikalas 4
Toth 13
Chán 23
Zlámal 2
Lawrence 3
Hyzy 11
Landry 19 Skibniewski 7
Dokoupil 6
Krakovič 7
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička

V dalších desetiminutovkách naše
vedení narůstalo stejně jako v předchozím zápase s Nitrou, naši hráči
mezi 12. až 18. minutou povolili
svému soupeři pouze 2 body a do
kabin se proto odcházelo za stavu
51:30. Hra byla založená na kolektivním výkonu s minimem ztraceTakových zakončení měli v utkání s
odevzdaným týmem Pezinku prostějovští hráči dostatek. Míč smečuje do koše pivot Aleš Chán.
foto Z. Pěnička

ných míčů. Do poločasu se do listiny střelců stačili zapsat všichni
prostějovští hráči, kteří se na palubovce v prvních dvaceti minutách
objevili.
Po přestávce se Orli vrátili k čisté
hře v obraně jako v předešlém utkání s nitranském týmem a do času 38:34 se nedopustili jediného
faulu na hráčích Pezinku. Hosté na
zápas rezignovali a hráli hodně
odevzdaně. Naopak domácí hráči
se předháněli v tom, kdo předvede
přihlížejícím divákům pohlednější akci. Míč putoval rychle z ruky
do ruky a tak se prostějovští basketbalisté objevovali velmi často v
otevřených pozicích jak pod košem, tak i na perimetru. Některé
přihrávku už byly i zbytečné a akce tím překombinované. Třetí
čtvrtinu jsme vyhráli poměrem
26:11.
V poslední desetiminutovce se už
utkání jen dohrávalo a náskok domácích narůstal. Nebýt polevení
domácích v posledních třech minutách zápasu, kdy už se víc jak na
palubovce cítili spíše ve sprše a dovolili pezinockým basketbalistům

Během utkání s Pezinkem nebyla nouze o dobrou náladu.
Na snímku Kyle Landry s Andriusem Šlezasem. foto Z. Pěnička
sérii 11:2, mohl být výsledek utkání pro hosty daleko krutější.
I když prostějovští basketbalisté
zvítězili poměrně velkým rozdílem, jejich trenér Peter Bálint se
zápasem úplně spokojený nebyl.
„Naplno jsme hráli jenom pár mi-

nut, než jsme soupeře zlomili. Několik minut jsme hráli i dobrou
obranu, ale stále to bylo málo. Co
můžu pochválit, byly naše rychlé
protiútoky, kterých jsme v utkání
podařilo zakončit docela hodně.“
-pez-

FAN KLUB BK PROSTĚJOV

sděluje všem svým členům, že před středečním setkáním
s hráči (30.9.2009), které je naplánované na 18:00, proběhne
v prostorách Sportcentra DDM valná hromada fanklubu.
Začátek je stanovený na 17:00 .

29. září 2009

Čekání na první bod pokračuje
Jestřábi vyšli naprázdno i v Novém Jičíně
HC Nový Jičín - HK Jestřábi
Prostějov 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 16. Šimo
(Pavlačka, Bacul), 35. Hruška,
50. Sluštík (Petružálek), 56. Macháček (Skaloš) - 15. Zetík (Falter). Vyloučení: 6:6. Využití: 0:0.
Oslabení: 0:0. Poměr střel:
32:29. Průběh utkání: 0:1, 4:1.
Nový Jičín: Slovák - Andrýsek,
Petružálek, Hruška Pe., Hruška
Pa., Gulda st., Pelikán - Sluštík,
Macháček, Skaloš - Šimo, Pavlačka, Bacul - Tomášek (21´ Zedník), Toman M., Uhlár
Prostějov: Vrba - Kučírek, Buček, Šafařík, Jedlička, Doseděl,
Falter - Hlouch, Holuša, Kavulič - Duba, Stejskal, Novosad Rak, Mocek, Zetík - Zachar, Piluša, Křesťan

HOKEJ

Tentokrát se vstup do utkání prostějovským hokejistům povedl,
v prvních minutách zápasu neinkasovali a měli jasně navrch. Jenže co jestřábům zůstalo ze
všech předcházejících utkání
bylo zakončení. V domácí brance stál Slovák a ten držel jičín-

ským až do 15. minuty bezbrankový stav. Novojičínští hráči se
poprvé dostali ke střele až v čase
5:40, kdy vystřelil domácí Skaloš, s jeho střelou si však brankář
Vrba poradil. Po deseti minutách
dostala obě mužstva příležitost
zahrát si s výhodou jednoho
hráče v poli. Domácím hokejistům přesilová hra příliš nevyšla,
dostali se při ní pouze k jediné
střele. Poté si přesilovou hru zahráli i prostějovští hokejisté, kteří zatlačili domácí před jejich
branku. Přesilovou hru sice nevyužili, ale krátce poté, co vyloučený hráč Nového Jičína naskočil na led, dostala nová akvizice v jestřábím dresu Zetík přihrávku před branku od Faltera a
naši hokejisté mohli slavit úvodní branku utkání. Nikdo by asi v
tuto chvíli netušil, i vzhledem k
dosavadnímu průběhu, že to byla naše první a poslední gólová
radost v utkání.
Po vstřelené brance se bohužel
opakovala situace z utkání s
Opavou, kdy jsme se dostali poprvé v sezoně do vedení, ale nechali jsme si velice brzy vyrovnat. V domácím utkání s opavským Slezanem jsme se z vedení
mohli těšit více než minutu, v
Novém Jičíně nám domácí hokejisté tak „závratně dlouhý čas“
neumožnili. Tentokrát bylo vyrovnáno už za 40 sekund, novo-

jičínští hokejisté vydařeně zakombinovali a na konci této akce
do prázdné branky vyrovnával
Šimo. Po vyrovnávající brance
domácím narostla křídla a vypracovali si další brankové příležitosti, které ale brankář Vrba
zlikvidoval.
Ve druhé dvacetiminutovce se
pokračovalo v pohledném hokeji. Jestřábi se dostali k přesilové
hře, naše přesilovka však gólový
efekt nepřinesla. Zatlačili jsme

střídání. Do šance si najel domácí Sluštík, který si vyjel zpoza
branky, jeho rychlá střela ale
skončila jen na horní tyčce. Tento okamžik jakoby předznamenal obrat ve vývoji utkání. Domácí byli rázem aktivnější, gólmanu Vrbovi se dařilo držet nerozhodný stav až do 34. minuty.
V té se dostal k odraženému puku domácí Pavel Hruška, jenž
usměrnil do naší branky puk po
střele Sluštíka a domácí se v ut-

HLASY TRENÉRŮ
Petr Kneblík (HC Nový Jičín): Prvních šest minut byl Prostějov lepší, protože jsme hráli nějak zakřiknutě, ale potom už jsem
věřil, že vyhrajeme, protože jsme začínali mít navrch. Bylo vidět,
že jsme daleko více hokejově chytřejší než soupeř. Prostějovští
hráči odehráli zápas velmi špatně po taktické stránce.
Aleš Flašar (HC Jestřábi Prostějov): Nevím, nedokážu si to
vysvětlit. Od vstřelené branky jsme podali katastrofální výkon.
Zatím nejhorší zápas, jaký jsme dosud odehráli. Stydím se za to,
co jsme předvedli. Více k tomu nemám, co bych dodal.
-pezsice domácí hráče před vlastní
branku, k přímému ohrožení domácího brankáře jsme se ale nedostali. Příležitost měl až Stejskal, když Novosad vypíchl puk
domácím při rozehrávce a bleskově mu přihrál. Ten však v gólovém nájezdu netrefil na
správné místo.
Po naši přesilovce si ji zahráli i
domácí po naši chybě ve

kání ujali vedení. Ve 36. minutě
jsme měli hned dvě příležitosti k
vyrovnání, ale ani Hlouchovi,
ani Zetíkovi se brankáře Slováka
překonat nepodařilo. Domácí
brankář zamezil ve skórování
také Lukáši Dubovi, kterému
stačil při náznaku šance vypíchnout puk. Do konce třetiny se už
nic zásadnějšího nestalo a tak
jsme do poslední části zápasu

vstupovali s jednogólovým
mankem.
V posledních dvaceti minutách
vyrukovali domácí hokejisté s
jasnou taktikou. Nerozpakovali
se při každém náznaku šance pro
prostějovské hokejisty puk jednoduše vyhodit na zakázané
uvolnění a trpělivě vyčkávat na
svoji příležitost. Hra tím byla
značně rozkouskovaná, ale to se
jičínským hodilo, neboť jsme se
nemohli dostat do trvalejšího tlaku. Domácím se tak tyto minuty
podařilo celkem jednoduše přečkat a jak už to v takových utkáních bývá, potvrdilo se pravidlo, jeden tlačí a druhý se směje.
V 50. minutě přihrál Petružálek z
vlastního pásma do jízdy Sluštíkovi, ten se i přes krytí prostějovským obráncem prosadil
střelou mezi Vrbovy betony a
domácí vedli 3:1. Hru poté rozkouskovalo několik vyloučení
na obou stranách. Čtyři minuty
před koncem o domácím zisku
tří bodů rozhodl definitivně Skaloš, který dostal od Macháčka
přihrávku po chybě v našem
obranném pásmu a znovu mezi
betony prostřelil Vrbu. body.
Další branka už nepadla a tak odjíždíme i z Nového Jičína bez
bodového zisku a na našem
kontě v tabulce v kolonce získané body stálé svítí těžko uvěřitelná nula.
-pez-

Boxeři Prostějova si poradili
na úvod interligy s Györem
pokračování ze strany 13
Váhová kategorie do 64 kg:
Marek BOSÝ - Nyeki GEORGE 2:0 na body
Mladý prostějovský rohovník
nastoupil proti favorizovanému
Georgemu s otevřeným hledím.
Bosý se většině jeho ataků s
úspěchem vyhýbal. Sám si vytvořil několik příležitostí k nebezpečným úderům, kterých dokázal využít. Po celý zápas se nedostal pod tlak a tak nakonec ringový rozhodčí zvedl jeho levou
ruku na znamení vítězství v tomto utkání.
Váhová kategorie do 69 kg:
Vít KRÁL - Daniel ZAMBO
2:0 na body

NEJ... DNE

PŘEKVAPIL

MAREK BOSÝ
Marek předvedl excelentní výkon, kdy svého soupeře po celý zápas
nepustil do vážnějšího kontru a s přehledem svůj zápas dovedl k
vítězství.

VARDAN BESALJAN
Oblíbenec domácích fanoušků arménského původu tentokrát nezvedl diváky ze sedaček.
Takzvaně „naštval“ svého trenéra, že nepředvedl vše, na co má, ale
i přesto mu jeho výkon stačil na vítězství v zápase proti Jozsefu Tothovi.

ROZHODLO
MAREK BOSÝ a VÍTEK KRÁL
Marek i Vítek měli podle mého pohledu velice silného soupeře a tak
mne těší, že svoje utkání tak znamenitě zvládli. Obě utkání byla
před zahájením otevřená a našim oběma borcům se povedlo zvítězit,
což bylo pro bodový vývoj celého zápasu rozhodující.

PŘEKVAPIL
JEDNOZNAČNÝ VÝSLEDEK
„Kdyby mi někdo před samotným zápasem řekl, že po šesti váhách
nebudou mít maďarští boxeři na svém kontě jedinou výhru, díval
bych se na něj jako na blázna. Ve skrytu duše jsem měl spočítanou
remízu, se kterou bych byl spokojený, ale s takovou jednoznačnou
jsem nepočítal,“ neskrýval spokojenost trenér Křížek.

JAK VIDĚL DUEL TRENÉR
Radek KŘÍŽEK (BC DTJ Prostějov):
„Jednalo se pro nás o velmi vydařené střetnutí. Všechny zápasy skončily na body a tak museli být diváci spokojeni. S vítězstvím jsem
moc nepočítal, před utkáním jsem to měl spočítané tak, že pokud bychom si odnesli bod za remízu, byl bych určitě spokojený. A vidíte,
nakonec jsme utkání vyhráli a Maďaři si odvážejí domů takový
nášup. To jsem opravdu nečekal.

2. liga skupina Východ:
4. kolo 2. ligy (sobota 26.9. - neděle 27.9.2009)
HC Frýdek-Místek - HC Uničov 4:6 (2:1, 2:2, 0:3) Branky a
nahrávky: 11. Libor Gelačák (Ondřej Martiník), 17. Jan Kudláček (Jan Sluštík, Jindřich Suchý), 23. Ondřej Martiník (Libor
Gelačák, Robert Machálek), 40. Martin Novák (Jindřich Suchý)
- 19. Jan Heča (Boris Růžička, Tomáš Sršeň), 24. Milan Jurák
(Jan Heča, Patrik Skácel), 26. David Komínek (Pavel Hand), 45.
David Komínek (Petr Pavlas, Pavel Handl), 51. Martin Diviš
(Petr Pavlas), 57. Tomáš Sršeň. HC ZUBR Přerov - HC Orlová 3:4 (0:2, 0:2, 3:0) Branky a nahrávky: 52. Pala (Kohút), 55.
Sprušil (Pala), 60. Hanák (Ditrich) - 4. Kraft (Grygar), 7. Grygar
(Dušek), 39. Potočný (Rozum, Ovšák), 40. Dušek (Kraft,
Mintěl). TJ Gedos Nový Jičín - HK Jestřábi Prostějov 4:1
(1:1, 1:0, 2:0) Branky a nahrávky: 16. Šimo (Pavlačka, Bacul),
35. Hruška, 50. Sluštík (Petružálek), 56. Macháček (Skaloš) - 15.
Zetík (Falter). VHK Vsetín - HC Břeclav 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 37. Tesařík (Matula), 40. Knebl (Ašer) - 37.
Mráz (Nedvěd). VSK Technika Blansko - HC Bobři Valašské
Meziříčí 0:4 (0:0, 0:1,0, 0:0) Branky a nahrávky: 21. Dvořák
(Matějný), 52. Šebesta (Vašut), 59. Vaněček (Vašut), 60. Sochorek (Vnenk). HC Slezan Opava - SHK Hodonín 5:9 (0:3, 3:4,
2:2) Branky a nahrávky: 30. Glabazňa (Kříž), 34. Wolf (Tůma),
39. Wolf (Tůma, Chalupa), 51. Glabazňa (Kříž), 55. Kovalovský
(Kocián) - 2. Korotvička (Špok), 11. Vaškovič (Harink), 14. Harink (Hollý), 26. Špok (Korotvička), 32. Salajka (Šimeček), 33.
Peš (Hoza), 39. Vaškovič (Harink, Hollý), 43. Vaškovič (Komárek), 50. Jurásek (Vrba).
TABULKA 2. LIGY SK. VÝCHOD
1 HC Orlová
4 4 0 0 0 0 21:10 12
2 HC Bobři Val. Meziříčí
4 4 0 0 0 0 16:7 12
3 SHK Hodonín
4 3 0 0 0 1 23:13 9
4 HC Nový Jičín
4 3 0 0 0 1 17:12 9
5 VHK Vsetín
4 2 0 0 0 2
7:9
6
6 HC Frýdek-Místek
4 1 1 0 0 2 13:15 5
7 HC Slezan Opava
4 1 1 0 0 2 14:21 5
8 HC Břeclav
4 1 0 0 1 2
8:9
4
9 HC Uničov
4 1 0 0 1 2 14:19 4
10 HC Zubr Přerov
4 1 0 0 0 3
8:10 3
11 VSK Technika Blansko
4 1 0 0 0 3
8:13 3
12 HK Jestřábi Prostějov
4 0 0 0 0 4
8:15 0
Příští zápasy:
5. kolo (30. 09. 2009 středa):
HC Břeclav - VSK Technika Blansko, HC Orlová - VHK Vsetín,
HC Uničov - HC Zubr Přerov, HK Jestřábi Prostějov - HC
Frýdek Místek, SHK Hodonín - HK Nový Jičín, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Slezan Opava
6. kolo (03. 10. 2009 sobota):
VSK Technika Blansko - HC Slezan Opava, HK Nový Jičín - HC
Bobři Valašské Meziříčí, HC Frýdek Místek - SHK Hodonín,
HC Zubr Přerov - HK Jestřábi Prostějov, VHK Vsetín -HC
Uničov, HC Břeclav - HC Orlová

Korfbaloví dorostenci
vstoupili do ligy úspěšně
V prvním kole České dorostenecké korfbalové ligy hostili domácí korfbalisté týmy
Bělé pod Bezdězem a Havířova. V azylu v Kostelci na
Hané vybojovali dorostenci
tři body za vítězství nad Havířovem a mají plusové skóre.

KORFBAL

A je rozhodnuto! Ringový rozhodčí zvedá pravou ruku prostějovského boxera Vardana Besaljana ve
váze do 75 kg a tím rozhodl o tom, že úvodní duel interligy skončí pro Prostějov celkovým vítězstvím.
foto: Z. Pěnička Ve váze do 69 kg se očekával tuhý boj mezi domácím Vítem Králem
a maďarským borcem Danielem Zambem. Vítovi se utkání vydařilo
Prostějovský borec nastoupil ve- navzdory svému útočnému na- ďarským boxerem v roli favorita a tak se po zápase mohl radovat z výhry nad svým soupeřem.
foto: Z. Pěnička
lice dobře připraven a jeho trpě- turelu s velkou rozvahou a v kli- a diváci byli přesvědčeni o dalivost společně s cizelérskou du čekal na svou příležitost. Stej- lším připsání bodů do domácí
technikou nesla body. Bodový ný scénář nabídl i děj druhého kasy. Nakonec se tak stalo, No- Váhová kategorie do 91 kg: nebo ne.Ve třetím kolech na ponáskok získaný během dvou kola, ve třetím dějství se nene- votný se od začátku s obtížemi Marek CHMELA - Dominik pud trenéra přidal trochu na aktiprvních kol plně potvrdil i v tom chal domácí borec unést at- vypořádával s dobře pohybu- MIKO 0:2 na body
vitě, ale maďarský borec už si
třetím. Po jednom ze zásahů do- mosférou a dokráčel si k vítěz- jícím se sokem. V závěrečné tře- V posledním utkání sobotního vítězství pohlídal a získal tak na
konce vyletěl ze Zambových úst ství, které definitivně potvrdilo tině se nikomu z boxerů nepoda- večera se Marek Chmela střetl v závěr pro hostující celek jediné
chránič zubů. Bodová výhra triumf prostějovských boxerů v řilo nijak prosadit, ale průběh ut- ringu se zkušeným maďarským vítězství.
Krále znamenala vedení BC premiérovém zápase letošního kání dával větší šanci na výhru rohovníkem, který měl přede- Utkání se odehrálo v sokolovně
DTJ 7:1 a přiblížil hanácký celek ročníku interligy.
domácímu boxerovi. Ringový vším v prvních dvou kolech na Skálově náměstí před početk vítězství.
Váhová kategorie do 81 kg: rozhodčí nakonec zvedl paži do- mírně navrch. Na adresu do- ným publikem. Mezi diváky byl
Váhová kategorie do 75 kg: Petr NOVOTNÝ - Andrász mácímu borci a před závěreč- mácího boxera ale nutno dodat, také tradiční účastník zápasů boVardan BESALJAN - Joszef ENGI 2:0 na body
ným duelem tak domácí tým ve- že k zápasu nenastupoval abso- xerů DTJ Prostějov Alois MaTOTH 2:0 na body
Už za rozhodnutého stavu šel dl výsledkem, jež zaváněl de- lutně fit a až v sobotu se rozho- čák, náměstek hejtmana OloZkušenější Vardan zahájil duel domácí borec do zápasu s ma- baklem.
dovalo o tom, zda bude boxovat mouckého kraje.
-pezZpravodajský a společenský týdeník. Vydavatel Haná Press, s.r.o., IČO 267 822 94. Šéfredaktor Bohumil Pácl. Adresa: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. Tel.: 582 333 433.
E-mail: vecernik@pv.cz, webové stránky: www.vecernikpv.cz . Tiskne Novotisk Olomouc, s.r.o. Distribuce R.E.T. Olomouc, soukromí prodejci.
Příjem inzerce: Olomoucká 10, Prostějov, tel./fax: 582 333 433. Registrováno pod č. 037090297. Materiály označené -in- jsou placenou inzercí.
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V letošním ročníku se do
České dorostenecké korfbalové extraligy přihlásilo pět
týmů a do 1. České dorostenecké korfbalové ligy tři. Proto
Sportovně-technická komise
rozhodla o spojení obou soutěží pod výše uvedeným názvem. Celkem devítičlenná liga bude jistě zajímavější pro
celky z nižších pater tabulky,
protože si mohou své síly porovnat s českou juniorskou
elitou.
V již odehraných utkáních
svou dominanci jasně ukázaly
celky Kolína, Znojma a Českých Budějovic. My jsme v
dohrávce 1. kola přivítali hosty z kategorie porazitelných.
SK RG Prostějov - SK Bělá
pod Bezdězem 9:13 (5:7)
Sestava a body Prostějova:
G. Juríková (40´K. Drábková), B. Planičková 1, Tichý 4,
Vejmola (30´ Komárek 1)
Borsiczká, Lužný 1, Marek 1,
Zelinková 1
Soupeř nepřijel s tím nejlepším, co má na soupisce, i proto byly šance poměrně vysoké. Od začátku přesto tahali

za kratší konec - agresivní
obrana soupeře jim dělala
velké problémy a špatnými
přihrávkami ztratili spoustu
útoků. V obraně se navíc nevyvarovali zbytečných chyb a
usnadňovali tak protihráčům
zakončení. Prohra o čtyři koše
byla nakonec celkem milosrdná, na to, že neproměnili přes
deset vyložených šancí a ztratili více než dvacet přihrávek v
útoku.
SK RG Prostějov - KC Slavia Havířov 17:7 (8:6)
Sestava a body Prostějova:
Komárek, Rajsiglová (30´ Juríková 1), Tichý 4, Zelinková 3
Borsiczká 1 (45´Katka Drábková), Lužný, Marek 4, Planičková 4
Do druhého utkání domácí
vstoupili s takřka nezměněnou sestavou a ujasněním si,
jak hrát proti nekompletnímu
soupeři. Poněkud nevděčná
úloha připadla Martinovi Lužnému, který se s ní vyrovnal
velmi dobře - v útoku rozděloval přihrávky a výborně doskakoval a v obraně narušoval
svou poziční hrou rozehrávku
protihráčů. Celý tým hrál
mnohem zodpovědněji a aktivněji, naštěstí proměňoval
šance a skóre utěšeně narůstalo. Pouze v prvním poločase
soupeř nalezl energii na odpor, když vyrovnal z 0:4 na
4:4, ale poté mu již začaly viditelně docházet síly. V
druhém poločase jsme mohli
prostřídat všechny hráče a dokráčeli k důležitému vítězství.
-pez-

29. září 2009

24

REPORTÁŽ ZE SEMIFINÁLE DAVIS CUPU CHORVATSKO - ČESKO

Naše slavná cesta za tenisem do Poreče...
Ve středu 16.září ve 20.00 hodin to všechno vypuklo. Třicet
dva prostějovských příznivců
lačných po tenise a jedna fanynka se nalodilo na opavský
mercedes pana Josefa Martikána a vyrazilo vstříc vítězství
do dalekého Chorvatska.
Cesta ubíhala v poklidu a na hotel Delfín v Poreči jsme dorazili
po 11 hodinách jízdy. Kapacita
tohoto obrovského hotelu je
1350 lůžek. Někteří fandové si
po ubytování šli prohlédnout
pláž a modré moře, jiní chtěli vyzkoušet hotelový bazén. Bohužel počasí do našeho příjezdu
koupání moc nepřálo, ale všechno se mělo změnit. Škoda jen, že
moře je na některých místech plné kamenů a pláž také kamenitá.
Ti nejzdatnější sportovci si půjčili jízdní kola a jeli si projet
okolí Poreče.Vytáhli s sebou i
nestora fotografů pana Zdeňka
Pěničku a napoprvé zdolali krásných 22 kilometrů. Večer před
bojem jsme netrpělivě čekali na
losování dvojher a někteří zarytí
fanoušci pražských "S" zase hledali, která televize bude vysílat
jejich pohárové miláčky.Na večeři jsme jeli do vyhlášené rybářské restaurace Santa Marina,
kde jsme si pochutnali na výtečných rybích specialitách. Druhý den, před prvními dvouhrami, jsme se věnovali koupání,

Jdeme na to! Společné foto všech zanícených tenisových fandů,
kteří vážili cestu z Prostějova až na jadranské pobřeží. foto: Z. Pěnička
skokům do vody a fotbalisté i
plážovému fotbálku, než jim
praskl míč.
Ve 13.00 jsme vyrazili do porečské haly a s huronským řevem
zaskočili domácí fanoušky. V
prvním zápase zvítězil až po šesti hodinách Radek Štěpánek nad
Karlovičem. Druhý zápas byl
také obrovskou bitvou mezi Tomášem Berdychem a Ciličem a
vítězný míček po pětisetové
bitvě dopadl na kurt v sobotu půl
hodiny po půlnoci. Sobota ráno
- den rozhodující čtyřhry ? Je za-

jímavé, jak se dokáže taková
rozmanitá společnost individualit semknout a při fandění vytvořit mocnou skupinu, která společně s děvčaty Vítkovice Tours
lehce přetrufne místní fandy i s
jejich kutálkou. Všude jsme
zdravili pozdravem Dobrý den a
stejná byla i odpověď. Holt v
Poreči byly tisíce Čechů. Před
čtyřhrou už někteří nedočkavci v
autobuse zpívali "španělskou zemi mám rád . . .“ a nenechali si
vymluvit, že to už máme vyhrané. Mistr kuchař Václav už

Prostějov deklasoval
vysokoškolačky z UP
VK Prostějov – SK UP Olomouc 4:0 (21, 24, 22, 22)
Sestava: Töröková, Da Silvaová,
Tomašeková, Ljakuninová, Kučerová, Spalová, libero Biksadská –
Nováková.

VOLEJBAL
Ani druhý z ústředních extraligových rivalů VK Prostějov nevzal
našim volejbalistkám v přípravném utkání na domácí palubovce set. Olomoucké ženy sice
byly nekompletnímu týmu vedenému asistentem Petrášem vyrovnaným soupeřem, ale favorit
opanoval závěry všech čtyř hraných sad.
Stále bez reprezentantek startujících na mistrovství Evropy, zato
s uzdravující se smečařkou Biksadskou na liberu nastoupil prostějovský výběr proti hanáckému
sokovi. První nahrávačka Nováková začala kvůli nemoci z lavičky náhradnic a v součtu odehrála jen půldruhého setu, přesto
šel výkon družstva oproti předchozímu přáteláku s Brnem mírně
nahoru.
Na druhé straně sítě stály olomoucké vysokoškolačky v obvyklém složení, to znamená s oporami Gregorovou, Dedíkovou a
Chalcarzovou. Domácí hráčky
zprvu dominovaly (13:6, 16:7),
ovšem již koncovka úvodního
dějství naznačila (24:17 – 25:21),
že se stovka věrných fanoušků
může těšit na rovnocennou bitvu.
Což také zbytek duelu přesně potvrdil.
Ve druhém setu hosté srovnali z
22:18 na 22:22 a podlehli až po
velkém boji 26:24, ve třetí sadě
musela naše děvčata dokonce
otáčet nepříznivý vývoj (15:19 –
21:19, 21:22 – 25:22) a ani ve
čtvrtém pokračování dlouho nebylo rozhodnuto (21:21). Ukázala
se však jedna stále platná a podstatná věc: jakmile jde do tuhého,
dokáže VK zabrat a koncovku
zlomit ve svůj prospěch.
„Naše herní úroveň se zvedá, i
když v některých fázích opět docházelo k výpadkům koncentrace
a projevoval se chybějící zápasový rytmus. Proto byly všechny se-

měl připravené na své legendární zástěře menu: "Štěpánkova a
Berďova double dobrota.“
Samotná čtyřhra vypadale jako
jednoduchá záležitost, ale Chorvaté nám nedarovali ani centimetr antuky zadarmo. Přesto po
závěrečném míčku jsme všichni
vyskočili a sundanými repredresy točili nad hlavou a společně
volali Madrid, Madrid . . . Při této mohutné oslavě a po zpěvu
národní hymny přišel mezi prostějovské fanoušky Dr. Miroslav Černošek, aby sám zažil tu
neopakovatelnou radost z postupu do finále Davis cupu. Opravdová oslava našeho vítězství se
rozproudila v "naší " rybářské
baště San Marino, kde se i ti
největší odpůrci rock and rollu
dostali do tance a celé vystoupení zaujalo i jinak chladné německé turisty.
Co se týče samotného tenisu
myslím si, že Chorvaté podcenili několik věcí. Za prvé Poreč je
poměrně blízko ČR , jezdí sem
každoročně tisíce českých turistů se rekreovat a turistická sezóna zdaleka nekončí.Čeští fanoušci vytvořili svým hráčům
takřka domácí prostředí a hráči
se jim za tuto podporu odvděčili
výborným výkonem.Za druhé
zejména Čilič působil unaveným dojmem po US Open a i
když měli stejně blízko k výhře v
prvních dvouhrách, nakonec
stála štěstena na naší straně. Propagace tenisu ve městě a okolí
byla malá a je vidět, že kopaná a
basket jsou oblíbeny mnohem
více. Také v místním tisku bylo
tenisu věnováno málo prostoru a
jedna rozmazaná fotografie našich fanoušků na špatném papíře
je slabou náplastí. Naši hráči
Štěpánek a Berdych podali opětovně bojovný výkon a právem
je můžeme nazývat "daviscupovými specialisty ". Ještě teď mě
mrazí v zádech ,když slyším z
hrdel našich fanoušků v hale Žatika znít slova naší hymny. Na
závěr patří poděkování za prima
organizaci celého zájezdu vedoucímu Ing. Petru Fridrichovi a
pánům Langrovi a Husaříkovi.
Doufáme, že stejně tak se jim
povede připravit i cestu na finále
DC do Španěl. (Jak se proslýchá,
měly by letět dva speciály s bubeníky . . .)
Oldřich Lošták

Finále je v kapse. Oslava Miroslava Černoška s fanoušky v prostějovském kotli bezprostředně po skončení sobotní čtyřhry, kdy už bylo jasné, že v prosinci nás čeká finále Davis Cupu ve Španělsku. foto M. Zbořil

Vydatná skupina tenisových fandů z Prostějova před halou Žatika v Poreči, kde se odehrával semifinálový
zápas mezi Chorvatskem a Českou republikou.
foto M. Zbořil

Kostelečtí házenkáři prohráli v Bystřici

Juliana Ljakunina - jedna z letních posil VK Prostějov. Tato hráčka
se poměrně úspěšně prosazovala na smeči v utkání proti olomouckým vysokoškolačkám.
ty poměrně vyrovnané, což považuji za pozitivní směrem k vyrovnaným koncovkám. Taky je dobře, že si poprvé zahrála Petronela Biksadská, byť jen coby libero.
Šlo o to, aby se stejně jako ostatní
holky dostala do zápasového stresu, přestože ještě nemůže smečovat a zaměřila se pouze na příjem
podání a obranné zákroky v poli,“
řekl po střetnutí druhý kouč Prostějova Ľubomír Petráš.
Výkony jednotlivých hráček znovu příliš nekomentoval. „Jasně
patrné bylo velké zlepšení Ljakuninové oproti minulému utkání s
Brnem, Julianna dnes v útoku vyšla podle statistik výborně. Jinak
už nikdo další moc nevyčníval,
výkon bych spíš zhodnotil komplexně jako týmově solidní. Děvčata znovu bojovala naplno,“
ocenil Petráš. Proč se do hry tolik
nedostala Nováková? „Den před
zápasem ji postihla viróza, měla
horečku. Dnes už se ale Soňa cítila lépe a chtěla se aspoň trochu
rozhýbat, proto část utkání absolvovala,“ vysvětlil asistent.
Příprava jinak běží dál podle
plánu. „Stále nemáme žádné problémy a pracujeme tak, jak máme.

Důležité je hlavně to, že jsou holky kromě Sonina onemocnění
zdravé a můžou jít do všeho na sto
procent. Opět do Prostějova dorazí kondiční trenér Tomáš Malý,
tím pádem se budeme víc věnovat
fyzičce. A další průběh tréninků
závisí na tom, jak dopadnou naše
reprezentantky na evropském
šampionátu. Pokud vypadnou
hned v základní skupině, skončí v
Polsku 27. září, jestli postoupí do
osmifinálové fáze, budou pokračovat minimálně do 1. října. Hlavní trenér Mirek Čada do Prostějova určitě dorazí hned druhý den
po vypadnutí z ME a jednotlivé
hráčky podle domluvy s ním,“ naznačil Petráš.
Ve vzduchu zatím visí i případný
přípravný zápas během příštího
týdne. „Teď nic domluveného nemáme, ale možná ještě nějakého
soupeře budeme shánět. Vše závisí na vývoji mistrovství Evropy.“
Jistotou momentálně je až cesta
na silně obsazený mezinárodní
turnaj do francouzského Istres (9.
až 11. října), který bude generálkou VK na extraligu. Do ní Hanačky vstoupí 15. 10. ve FrýdkuMístku.
-pez-

Bystřice pod Hostýnem
- Sokol Kostelec n/H 35:27
(19:19)
Sestava a branky Kostelce: Kaláb, Varha - Zajíček 3, Grulich
M. 1, Jurka 7, Grepl 1, Chalupecký I. 1, Švec, Varhalík 4, Čech
3,Paták 3,Kosina 7, Petr
Vývoj skore po pětiminutovkách:
5:2, 7:5, 10:8, 12:12, 14:15 19:20, 22:20, 26:20, 29:20,
32:25
Ve 4. kole první ligy zajížděli
házenkáři Kostelce k těžkému
utkání na palubovku loni ještě
extraligového týmu z Bystřice

1. LIGA HÁZENÁ
pod Hostýnem. V prvním poločase jakoby si oba týmy řekli, že
se nebude bránit a pobaví svým
útočným pojetím přihlížející diváky. Za první poločas tak oba
brankáři vytahovali míč ze
svých sítí celkem třicetosmkrát,
což jen potvrzovalo útočné pojetí obou celků.
Jak kostelečtí prvním poločase
využívali největší slabiny domácího celku, kterým byl post

brankáře, ve druhé třicetiminutovce na to zapomněli a to se jim
stalo osudným. V prvních patnácti minutách druhého poločasu se jim podařilo vstřelit pouze
jedinou branku, naopak domácí
dokonali střeleckou serii 8:0 a o
zápase bylo tím pádem rozhodnuto. Hosté v tomto časovém
úseku vyprodukovali množství
technických chyb a domácí to
dokázali využít a zbytek utkání
si už zkušeně pohlídali.
Trenér Kostelce Alois Jurík: V
první půlce neexistovaly obrany.
My jsme ve druhém poločase

nevyužili slabiny v domácí brance, kde stál dorostenec. Také
jsme si připsali obrovské množství technických chyb. Do
zápasu mohl už nastoupit Paták,
ale 12. minutě 2. poločasu se zranil mozek mužstva Varhalík a
celá koncepce hry se nám rozsypala. Nejeli jsme tam s nijak vysokými ambicemi, ale průběh
utkání ukázal, že to bylo hratelné.
Příští utkání hraje Kostelec doma v neděli 4.10. 2009 v 10:00
proti nováčkovi z Nového Veselí.
-pez-

Nášup od ex-extraligistů v Hustopečích
HUSTOPEČE PROSTĚJOV 37:19 (21:7)
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Kamený - Závodský 1,
Ordelt , Raška , Jurík M. 4, Černíček 8, Bydžovský 2, Juráček ,
Chytil 1, Jurík T. 2, Krist 1
Vývoj skore po pětiminutovkách: 3:2, 6:4, 9:6, 13:6, 18:6,
21:7, 24:8, 26:9, 28:10, 30:13,
33:16

2. LIGA HÁZENÁ
Házenkáři Prostějova jeli do
Hustopečí otestovat extraligový tým, který se pro letošek
přihlásil pouze do 2. ligy. Utkání bylo vyrovnané pouze do
poloviny první půle, pak už se
projevila zkušenost hustope-

čského týmu, kteří důraznou
obranou a rychlými protiútoky
úplně rozložili hostující tým. Ve
druhém poločase za rozhodnutého stavu se hra trochu vyrovnala a tak si prostějovští házenkáři odvezli „pouze“ osmnáctibrankovou prohru.
Antonín Krist (trenér Prostějova): Celek Hustopečí do 2. ligy nepatří, je to tým, který je le-

pší o dvě třídy než ostatní mužstva. Nefungovala nám obrana, vyprodukovali jsme množství technických chyb, z našich hráčů nikdo nezahrál. Citelně nám chyběli Kosina s Nevrlým.
Příští utkání hraje Prostějov doma v sobotu 3.10.2009 v 15:00
s týmem Havlíčkova Brodu.
-pez-

Příprava VK běží podle plánu
V přípravě zatím pokračuje
volejbalový celek podle plánu.
Kromě virozy Soni Novákové
se ostatním děvčatům zatím
vyhýbají zranění a onemocnění a mohou naplno hrát i trénovat. Jak sdělil trenér Petráš,
měl by dorazit dorazí kondiční
trenér Tomáš Malý, který zapracuje na fyzičce jednotli-

vých hráček.
Dále se příprava volejbalistek
bude odvíjet od výsledků probíhajícího Mistrovství Evropy.
Vypadnutí v základní skupině
určí termín 27. září, v případě
postupu do další fáze, osmifinálové skupiny, budou zápasy
pokračovat minimálně do 1. října. Hlavní trenér Mirek Čada do

Prostějova určitě dorazí hned
druhý den po vypadnutí z ME a
jednotlivé hráčky podle domluvy s ním,“ přidal informaci Petráš.
Trochu problémem je určení dalšího přípravného zápasu pro
příští týden, domluva na něm bude záviset od vývoje na Mistrovství Evropy. Před zahájením se-

zony ale mají volejbalistky ale
jistou na silně obsazeném mezinárodním turnaji ve francouzského Istres mezi 9. až 11. říjnem
a pak už naskočí do zápasového
kolotoče extraligy. Po volném
lose v prvním kole se v 2. kole
utkají 15. 10. s hráčkami Frýdku-Místku na jejich palubovce.
-pez-

