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Další SMRT bezdomovce

Prostějov čeká velké

ZEMĚTŘESENÍ
Proč nepřijela SANITKA? Měnit se bude stoletá kanalizace

Záchranáři mají co vysvětlovat:
Během krátké doby došlo v
Prostějově už k druhému podezřelému úmrtí bezdomovce.
Před dvěma týdny byla v zuboženém stavu nalezena na Husově náměstí starší žena, která
při převozu do nemocnice zemřela. Mrtvola dalšího člověka
bez trvalého přístřeší byla nalezena ve čtvrtek ráno za restaurací Luto na sídlišti Hloučela. V
tomto případě ale budou mít
policii co vysvětlovat záchranáři,

kteří den předtím večer odmítli
stejnému člověku poslat sanitku, když se mu ve zmíněné
restauraci udělalo špatně až
omdlel.
Ve středu večer volal sanitku
personál restaurace, když za jedním stolem zkolaboval muž.
Zřejmě ale došlo k chybě v komunikaci s lékaři záchranné
služby, navíc chlapík posléze
nabral znovu vědomí a zdálo se,
že je vše v pořádku. Už předtím

ale dispečink záchranky nepochopitelně odmítl sanitku poslat.
Celou záležitost už nyní řeší policie. "Ve čtvrtek 1. října v 8.00
hodin bylo na policii nahlášeno,
že ve dvorním objektu na terase
restaurace Luto v ulici Karla
Svolinského se nachází tělo
muže bez známek života. U zesnulého bylo nařízeno provedení
zdravotní pitvy ve Fakultní nemocnici v Olomouci," uvedla
Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie
Ilustrační foto ČR v Prostějově.
Na otázku, zda
policie bude prověřovat i možné
pochybení záchranné služby,
zatím
jednoznačně neodpověděla. "Všechny
okolnosti případu
jsou předmětem
dalšího vyšetřování. Rozhodující
bude výsledek
pitvy,"
řekla
Veřejné mínění je jasné, pokud by dispečer krajské záchranné služby
mluvčí naší polineodmítl poslat sanitku, mohl muž ještě žít.
cie.

Z případu je značně rozčarován
ředitel prostějovské záchranky
Pavel Holík. "Je mi jasné, že
personál restaurace, který ve
středu večer volal sanitku k
zdravotně indisponovanému
muži, je naštvaný na nás. Nechci, aby to znělo jako výmluva, ale prostějovská
záchranka vůbec o tomto případu nevěděla. Telefonát na tísňovou linku 155 byl přepojen
na krajský dispečink záchranné
služby v Olomouci a ten, aniž
by nás vyrozuměl či nařídil poslat sanitku, vyhodnotil zřejmě
situaci jinak. Bohužel, toto je
určité neštěstí celého systému,"
podotkl na vysvětlenou Pavel
Holík. Jeho podřízení lékaři z
prostějovské záchranné stanice
ale vyjeli ve čtvrtek ráno ohledat mrtvolu zmíněného bezdomovce. "Personál restaurace byl
na nás nepříjemný až agresivní,
snažili jsme se jim vysvětlit, k
čemu došlo. Bohužel, muži
jsme už nedokázali pomoci,
mohli jsme jen konstatovat jeho
smrt a tělo odeslat na zdravotní
pitvu. (Dokončení na str. 2)

Dva podezřelé požáry
Budou zjištěni a usvědčeni ŽHÁŘI?

Výkopy, hluboké jámy a hromady zeminy. Navíc obrovské
dopravní problémy. To všechno
čeká celé naše město v roce 2010
až 2011. Společnost Vodovody a
Kanalizace, jejíž majoritní vlastník je právě prostějovská radnice, se v následujících dvou
letech rozhodla kompletně zrekonstruovat více než 100 let starou kanalizační síť na území
celého města. Jestliže se vám tedy
zdá, že při současné rekonstrukci
plynového potrubí je město samá
díra, tak to pravé zemětřesení
nás teprvé čeká!
"Vodovody a Kanalizace chystají
investiční projekty ve městě, které
povedou k zlepšení celkového
systému infrastruktury splaškové
kanalizace. V současné době probíhá v přednádražním prostoru na
Janáčkově ulici výstavba kanalizačního sběrače. Připravuje se projekt Okružní, 1. etapa, s realizací
jihovýchodního obchvatu, zpracovává se projektová dokumentace
Okružní II s tím, že po dohodě s
Olomouckým krajem bude přednostně řešen úsek u staré nemocnice. Na některých místech ve
městě byly až do nedávné doby kanály z roku 1907, nyní jsou nejstarší trubky zhruba z třicátých let,
všechno se postupně opraví. V
Prostějově je celkem 176 kilometrů potrubí splaškové kanalizace," uvedl na úvod Radek
Zacpal, předseda dozorčí rady
VaK, a.s. Prostějov, zastupitel
města a zároveň předseda Finančního výboru Zastupitelstva města
Prostějova.
Vyměnit takové množství potrubí o
šířce 60 až 120 centimetrů po celém

V následujících dvou letech bude město doslova zavaleno hlínou z mnoha výkopů kvůli totální rekonstrukci kanalizace
městě dá pořádně zabrat. Náročné
to bude časově i finančně a lidé se
budou muset smířit s tím, že v uvedených dvou letech bude Prostějov
skutečně celý rozkopán. "Jedná se o
investici za zhruba 200 až 250 milionů korun, na kterou je šance získat asi z poloviny celé částky státní
dotaci. Je pravda, že se všichni
budeme muset vyrovnat s faktem,

že více než půlka Prostějova bude muset být rozkopána.
To bude asi opravdu velemalér,"
tuší Zdeněk Peichl, radní a předseda dopravní komise města. A
právě připravovaná kompletní
výměna kanalizační sítě bude mít
zřejmě obrovské následky hlavně
pro dopravu ve městě.
Dokončení na str. 2

NAHÁČ na náměstí
Prohrál sázku, ukryl se v prodejně
Oba požáry mají společného jmenovatele - podezření na žhářství.
Dva podezřelé požáry zaznamenali prostějovští hasiči
během uplynulých dní. Vyšetřovatelé mají v obou případech podezření, že jak stoh
v Držovicích, tak nepořádek
ve sklepních prostorách
domu v bývalém pivovaru
zapálili dosud neznámí žháři.
Do vyšetřování obou případů
se už pustila i policie.
"V úterý ve 13.45 hodin jsme
vyjížděli k požáru stohu v
Držovicích. Záchrana ales-

poň části balíků slámy byla
zbytečná, vál silný vítr, který
oheň brzy rozšířil na celý
stoh. Ten tedy během pár
minut vzplál celý," uvedl
Josef Nedělník, vyšetřovatel
Hasičského
záchranného
sboru v Prostějově. Pod bedlivým dozorem byl stoh ponechán svému osudu, hasiči
pak již jen dohasili poslední
zbytky ohořelé slámy. "Příčinou tohoto požáru je nedbalost, nebo spíše úmyslné

zapálení. To už ale musí prověřit policie," poznamenal
Nedělník s tím, že majitel
stohu vyčíslil škodu na 100
tisíc korun.
Ke druhému podivnému požáru došlo v pátek ve dvě hodiny odpoledne. Hustý dým
se začal valit ze sklepa obytného domu v areálu bývalého
pivovaru ve Vrahovické ulici.
"V tomto sklepě jsme našli
po příjezdu neuvěřitelné
množství hořícího nepo-

řádku, většinou šlo o staré
hadry a další hořlavý materiál. Tady jsme si téměř jisti,
že šlo o úmysl, neboť jsme
nalezli několik ohnisek požáru," dodal Josef Nedělník.
V tomto případě hasiči po
uhašení požáru museli přikročit k odvětrání sklepu i
celé budovy. Kouř se totiž
brzy rozšířil na schodiště i do
bytů. K akci byla nasazena
přetlaková ventilace.
-mik-

Tak to zde ještě nebylo!
Poněkud neobvyklý zákrok zažila hlídka městské policie pohybující se
v prostorách náměstí T.
G. Masaryka. Okolo
dvaadvacáté
hodiny
strážníci zahlédli přijíždějící vozidlo, ze kterého
vystoupil nahý muž.
Strážníci se za ním pochopitelně ihned rozběhli.
"Nahý muž vběhl do jednoho z
vchodů tamnější prodejny. Snažil se zde ukrýt. K celé události
strážníkům uvedl, že do této situace se dostal skrze odmítnutí
oslavy narozenin se svými kamarády. A toto byla prý jejich

pomsta, kterou on akceptuje a
bere to jako „legraci„ či prohranou sázku," uvedla k případu
Jana Adámková z Městské policie v Prostějově. Nahatý chlapík
policistům nebyl ochoten sdělit,
kdo vůz, z něhož ho kamarádi
vlastně vyhodili, řídil. "Hlídka

muži zapůjčila deku a
odvezla ho do místa
bydliště k přítelkyni.
Celá záležitost přišla třicetiletého muže na 500
korun pokuty," podotkla
už s úsměvem Jana
Adámková. "Ano, celý
případ vzbuzuje úsměv
na tváři, nicméně jsme
ho řešili jako přestupek
coby buzení veřejného
pohoršení. Nejednalo se ale o
žádné představení exhibicionisty, jako jsme byli v jiných případech v Prostějově už svědky.
Šlo jen o jakousi nevydařenou
recesi," dodal na závěr Jan
Nagy, velitel Městské policie v
Prostějově.
-mik-

5. října 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Čipujete pejsky?

V uplynulých dnech byli od občanů nahlášeni čtyři zaběhlí psi.
Odchyty byly provedeny v ulicích Sladkovského, Pujmanová,
Vencovského a na Pernštýnském
náměstí. Pouze jeden se vrátil
zpět k pánečkovi. Ostatní hafani
byli převezeni do útulku v Olomouci. Naopak na linku 156 se
obrátili čtyři majitelé psů, kterým
se zvířata zaběhla a tímto žádali o
vyrozumění, pokud by došlo k
jejich nálezu.
Upozornění pro občany: Od 1.
října tohoto roku vyšla v platnost
vyhláška města o povinném
označení psů. Každý majitel psa
staršího sedm měsíců má povinnost pořídit čip nebo tetování a to
do devíti měsíců od data 1. 10.
2009. Podrobnější informace naleznete na webové stránce města
http://prostejov.eu/cz/obcan/mes
tsky-urad/vyhlasky_mesta/vyhlasky/vyhlaska-c-4-2009.html

Rozbitá auta

V ranních hodinách v oblasti
Husova náměstí hlídka městské
policie objevila zaparkované vozidlo, které mělo rozbité sklo ve
dveřích spolujezdce. Následně
byl zkontaktován řidič. Pachatele se zjistit nepodařilo a událost
byla předána Policii ČR k dalšímu šetření. Bohužel toto nebyl
ojedinělý případ. Během tří dnů
byly podobným způsobem poškozeny další dva automobily a
to na ulici Vodní a na Újezdě.
Tímto žádáme občany o větší
obezřetnost. Není vhodné nechávat uvnitř vozu cenné věci. Pokud spatříte podezřelé chování,
nebo přímo pachatele, je zapotřebí ihned volat linku 156 nebo
158!

Cigarety dětem? NE!

Kouřící nezletilci skončili v rukách rodičů. Po patnácté hodině
prováděla hlídka dohled na veřejný pořádek v oblasti náměstí
Spojenců. V ulici Česká si strážníci povšimli tří dětí, kdy dvě z
nich kouřily cigarety. Čtrnáctiletý hoch se stejně starou slečnou
uvedli provozovnu, kde si zakoupili krabičku cigaret za 59
korun. Dítka strážníkům ukázala
ženu, která kuřivo prodala. Třiapadesátiletá prodávající se odmítala k celé věci vyjádřit. Pro podezření ze správního deliktu byla událost postoupena správnímu
orgánu. Za takovéto jednání jí
hrozí pokuta až 50 000 korun.

Plival i na strážníky

Před sedmnáctou hodinou bylo
na linku 156 přijato oznámení o
skupince mládeže, která slovně
napadá kolemjdoucí. Vyslaná
hlídka zmíněné zastihla. Jeden z
nich byl v silně podnapilém stavu. Byl drzý a hrubými až vulgárními výrazy častoval přítomné občany. Choval se jako smyslů zbavený a při tom neustále plival okolo sebe. Na jakoukoliv
výzvu strážníků nereagoval a v
nepřístojném jednání pokračoval. Snažil se i tímto způsobem
znečistit hlídku. Při předvedení
ke zjištění totožnosti na služebnu
Policie ČR kladl aktivní odpor.
Byla mu nasazena pouta a následně byl přivolán lékař. Ten
rozhodl o převozu na záchytnou
stanici do Olomouce. Osmnáctiletý mladík byl v sanitce po celou
dobu velice agresivní a strážníkům neustále vyhrožoval. Po
příjezdu poškodil svlékací kabinku. Pěstí udeřil do dveří, přičemž došlo k jejich proražení. Z
důvodu neustálého ohrožení
personálu a okolí setrvali strážníci na místě až do jeho uložení
na lůžko. ¨

Zakázaný prodej

Odpoledne okolo patnácté hodiny byla přijata informace o
muži, který zvoní u bytů v oblasti Dolní ulice a nabízí různé
zboží, které je pravděpodobně
kradené. Strážníky na místě
kontaktoval oznamovatel. Dle
jeho popisu byli dotyční v dané
lokalitě zastiženi. Jednalo se o
tři muže slovenské národnosti
ve věku od dvaatřiceti do pětatřiceti let. Ti měli vozidlo naplněno rozmanitým artiklem. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána Celní správa, která si věc
převzala. Při kontrole neshledala žádné falzifikáty. V tomto případě se jednalo o porušení Tržního řádu. V něm je uvedeno, že
podomní prodej není v našem
městě povolen. Za tento přestupek hrozí bloková pokuta až do
výše 1 000 korun. U správního
orgánu lze uložit částku do
30 000 korun.

Prostějov čeká velké ZEMĚTŘESENÍ

Ustoupí rekonstrukci kanalizace i část Smetanových sadů?
(Dokončení ze str. 1)
Jak jsme předeslali na titulní
straně dnešního vydání, čekají
Prostějov v následujících dvou
letech obrovské problémy. Ty
budou spočívat v masivních výkopových pracích a následné totální výměně kanalizační sítě po
celém území města. Nejvíce si v
těchto dnech radní lámou hlavy
nad tím, jak se vyrovnat s rekonstrukcí kanalizace na jedné z nejfrekventovanějších ulic v
Prostějově - na Vápenici. Tady je
totiž možné, že kvůli širokému
výkopu padne za oběť část parku
a že několik letitých stromů bude
muset být vykáceno!
"Na Vápenici bude muset být
proveden asi tři metry široký
výkop, do kterého by se uložilo
nové kanalizační potrubí. To
staré totiž leží pod nedávno nově
položeným asfaltovým kobercem a zdá se nám nesmyslné,
aby tak vydařeně zrekonstruovaná komunikace musela být
znovu rozkopána. Proto nyní navrhujeme, aby se nový výkop

posunul na vedlejší chodník k
parku a provedl se tady za minimálních dopravních omezení.
Ve stejnou dobu totiž bude probíhat i výstavba rondelu na Petrském náměstí a nedovedu si
představit, že bychom naráz uzavřeli dvě tak dopravně vytížené
lokality. To by byl opravdový
dopravní kolaps," myslí si Zdeněk Peichl, radní a předseda dopravní komise města. Připustil,
že by širokému výkopu na Vápenici padla za oběť nejenom
stará a odpudivě vypadající
zídka s plotem, ale muselo by se
bohužel vykácet i několik
stromů ze Smetanových sadů.
"Jednáme o této možnosti nyní s
odborem životního prostředí,
který je však zatím rezolutně
proti. Věřím ale, že najdeme
kompromis a společné řešení.
Musíme si rozmyslet, zda je pro
občany tohoto města důležitějších pět stromů nebo řádně fungující doprava," doufá v dohodu
Zdeněk Peichl. Je ale také
možné, že se Vodovodům a Ka-

Velké debaty se nyní vedou o tom, kam na Vápenici vpravit tři metry široký výkop na uložení nového kanalizačního potrubí. Do silnice, na
chodník nebo pokácet stromy v parku?
nalizacím podaří přece jen nové
potrubí na Vápenici položit tak,
že k žádnému kácení v parku nedojde. "Podle posledních studií
by to mohlo vyjít. Každopádně
by byl výkop proveden na místě
chodníku a staré parkové zídky.
Výkopem by tak byla zasažena
jen část silniční komunikace na

Vápenici. K žádnému kácení by
tedy dojít nemuselo, ale na základě rozhodnutí odboru životního prostředí máme povinnost
obnažit kořeny nejbližších
stromů a zabezpečit je proti jakémukoliv poškození," dodal na
závěr Vlastimil Uchytil, místostarosta města.
-mik-

Rondel u nemocnice zcela uzavřen

Město stanovilo dvě objízdné trasy, řidiči buďte trpěliví
V souvislosti s rekonstrukcí
kruhové křižovatky u nové nemocnice a výstavbou autobusového terminálu v těsném
sousedství nás v této lokalitě
čekají třítýdenní dopravní
komplikace. Kvůli uzavírce
rondelu se budou muset řidiči
obrnit trpělivostí.
"V období od 5. října do 29. října
2009 dojde k úplné uzavírce
místní komunikace – okružní
křižovatky - v ulici Josefa Lady v
Prostějově. Důvodem uzavírky
je rekonstrukce kruhového objezdu. Stanovená objízdná trasa
měří zhruba 4 000 metrů. Odbor
dopravy Městského úřadu v Pro-

stějově stanovil dvě trasy objížďky. Doprava do sídliště
Hloučela bude obousměrně vedena přes parkoviště u obchodního domu Billa a doprava do
nemocnice bude obousměrně
vedena po ulicích Plumlovská,
Blahoslavova, Kostelecká, U stadionu a Josefa Lady," informovala nás Jana Gáborová, tisková
mluvčí Městského úřadu v Prostějově.
Po dobu úplné uzavírky vozidla
hasičů, záchranné služby a autobusové dopravy budou mít průjezd stavbou umožněn. Veškerá
ostatní doprava využije objízdné
trasy.
-mik-

mu destilátu dodat říz. No nejspíš se to povedlo, sic sám výzkumník se údajně po ochutnávDenní řád
ce otřepal jak Asterix po loku
„Už od včerejška,“ odpovídal kouzelného nápoje. Ovšem i
muž na všetečný dotaz soused- nižší koncentrace podle všeho
ky, zda-li je už ten den po obědě. dělala s konzumenty divy.
To se nedá nic dělat, všechno má
svůj řád a co se týče konkrétně Kdo ví?
oběda, není nad pravidelnost. Před časem jsme tady polemizoNo ale taky, když už je to v kast- vali nad tím, jak to bude vlastně
rolech nachystané, kdo se má na s tím babím létem, jelikož, co
to jenom koukat. A kdy obědvá- meteorolog, to jiná prognóza.
te vy?
Rozhodli jsme se tedy postup
tlakových výší, níží a frontálních
Ta píše
poruch vyhodnotit takzvaně ex
„… a to jsem ji ještě zředil,“ vy- post. Nyní můžeme tedy s klisvětloval slivovicový alchymis- dem v srdci konstatovat, že babí
ta, jaké že kouzlo vložil do své léto skutečně přežilo konec září
slivovice. No v tento případě a ještě to tak úplně nevzdalo. Ale
nešlo ani tak o kouzlo, jako o pár už mu dochází síly, je to znát…!
feferonek, které měly darboží-MiH-

Vidìno - Slyšeno

Pohodlně do Prahy?

Bez přestupu není šance
Dopravní spojení z Prostějova
do Prahy není zrovna idylka.
Je pravda, že denně jede v
průměru osmnáct autobusových a dvacet vlakových spojení, ale vždy musíte alespoň
jedenkrát přestupovat, což
není zrovna příjemné a pohodlné.
Vlaková spojení obstarávají České
dráhy. Nejčastějším přestupním
místem na cestě do Prahy je Olomouc, odtud už cesta probíhá
hladce. Cestující si může vybrat,
jakým typem vlaku pojede. InterCity jsou vlaky vyšší kvality určeny hlavně na dálkovou
vnitrostátní dopravu cestujících a
slouží jako spojení významných
hospodářských, kulturních a turistických center. Jsou velmi podobné
vlakům EuroCity zajišťující vlaková spojení v rámci evropské mezinárodní železniční sítě a musí
splňovat určitá daná kritéria. Z Prostějova do Prahy jede i Expres. Ten
má menší počet zastávek, zaplatíte

asi stejnou cenu jak za rychlík.
Ceny v jednotlivých kategoriích
narůstají až o sto procent ze základní ceny. Výhodné jsou skupinové, studentské, důchodové nebo
zákaznické slevy. Ale nejen ceny,
ale i délka cesty se odvíjí od kvality
vlaku, kterou zvolíte. Nejrychlejší
je pendolíno, tedy SC, který dráhu
urazí i za dvě a půl hodiny, kdežto
rychlík nebo expres mohou jet tři
až čtyři hodiny.
Autobusová spojení z Prostějova
do Prahy zajišťují firmy FTL,
ČSAD nebo TourBus. Spojení do
hlavního města je průměrně osmnáctkrát za den. Většinou stačí
jeden přestup a to v Olomouci
nebo v Brně a cesta trvá čtyři až pět
hodin. „Jezdím pravidelně trasu z
Prostějova do Prahy a není mi moc
jasné, proč společnost Student
Agency nenasměruje alespoň dva
spoje denně do Prostějova, když
jezdí z Brna do Prahy kolem třiceti
spojů každý den,„ stěžuje si námi
oslovený cestující.
-vevi-

Kasař vyloupil poštu v Němčicích
Více než tři týdny bude kruhová křižovatka u nové nemocnice uzavřena
z důvodu její rekonstrukce

Držovice chtějí dohodu
Výzva k zahájení jednání o možném mimosoudním smíru
majetku tak, aby nezůstal u
žádné ze stran pocit křivdy.
Soud se při prvním jednání přiklonil k názoru expertů a znalců
ekonomiky veřejné správy, že
nesprávně stanovené datum
rozdělení je v neprospěch obce
Držovice. K dělení majetku
mělo dojít k 1. 7 daného roku,
kdy je datován vznik obce Držovice. Hodnota majetku je
tedy mnohem vyšší, než k původnímu datu 31. 12. Obec Držovice nemá tedy jinou
možnost, než se podle tohoto
zjištění chovat. Jejím cílem
však nikdy nebylo soudit se, ale
dohodnout se. Pokud však vůle
k dohodě z jedné strany není,
nelze s ohledem na další generace v obci zanedbat a promlčet
práva obce jasně konkretizovaná. Možná po prvním soud-

ním jednání, které naznačilo
názor soudu shodující se s názory expertů, je ta pravá chvíle
usednout opět k jednacímu
stolu a dohodnout nějaké kompromisní řešení, které by soudnímu sporu zabránilo. Vedení
obce Držovice proto opět vyzývá vedení Prostějova k přehodnocení doposud zamítavého
postoje k jakékoli formě jednání o jiném rozdělení majetku.
"Jsme připraveni souhlasit s posunutím termínu dalšího soudního jednání, pokud si ho
možné uzavření smíru vyžádá.
Tuto iniciativu nevznášíme
proto, že bychom ustupovali od
svých nároků, ale proto, že
dobrý sousedský vztah se sousedním městem má pro obec
Držovice vyšší hodnotu než jakákoli výhra v soudním sporu.

V tomto sporu totiž mohou vyhrát obě strany a to dokonce
současně - když se dohodnou
jako dva partneři, kteří se respektují, uznávají a chtějí založit sousedství na něčem jiném,
než na pocitu křivdy. Opětovně
tedy apelujeme na odpovědnost
zastupitelstva města Prostějov
stejně, jako vyzval k mimosoudnímu řešení i soud," uvádí
v dopise zastupitelům města
Prostějova starostka Blanka
Kolečkářová.
Vítězství kohokoliv v soudním
sporu bude mít vždy hořkou
příchuť, přestože dá průchod
spravedlnosti. Případná vzájemná dohoda podléhá schválení zastupitelů obou stran.
Blanka Kolečkářová,
starostka Držovic
a Jana Hamplová - advokátka

Èerná kronika

cencov. Způsobená škoda činí
800 000 korun.

Sebral navigaci

Lehká kořist

koženou peněženku s doklady,
platební kartou a finanční hotovostí. Způsobená škoda činí
6 700 korun.

Prostějově odcizil osobní motorové vozidlo Škoda Fabia bílé
barvy v hodnotě 150 000 korun.
Na stejné ulici bylo odcizeno i
osobní vozidlo Audi A6, černé
barvy v hodnotě 250 000 korun.

V letošním roce uplynuly 3
roky od vzniku samostatné
obce Držovice. Dodnes není
vyřešeno majetkové vyrovnání, protože vedení Prostějova i Držovic mají rozdílné
názory, které už začal projednávat soud. Jak obec Držovice mnohokrát v minulosti
uváděla, soudní spor o rozdělení majetku považuje dodnes
za krajní řešení, k němuž přistoupila pro absenci jakékoli
vůle ze strany města Prostějov usednout k jednacímu
stolu.
Nebyla ani vůle nechat například znalecky ohodnotit rozdíly
v rozdělení majetku tak, jak vyslovil závažná prvotní zjištění
expertní názor. Obec Držovice
nežádá po městu Prostějov nic
víc, než spravedlivé rozdělení
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Během minulého víkendu došlo
k vloupání do pobočky České
pošty v Němčicích nad Hanou.
Čin zloděje je jako vystřižený s
prvorepublikových filmů, kdy
poštovní kasaře honil policejní
rada Vacátko.
"V době od 25. do 28. září 2009 se
neznámý pachatel vloupal do pobočky České pošty v Němčicích
nad Hanou. Po překonání mříží a
dveří vnikl do trezorové místnosti,
kde vyřezal díru do trezoru, ze kterého odcizil dálniční známky a kovové mince v celkové výši 89 917
korun. Ve svém činu dále neznámý pachatel pokračoval, vnikl

do místnosti doručovatelek a násilně otevřel bezpečnostní box s
bankovkami v celkové hodnotě
376 500 korun," popsala nám řádění zatím neznámého kasaře
Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Zloděj se ale z ukradených peněz
dlouho neradoval. "Při násilném
otevření bezpečnostního boxu se
aktivovala kapsle s barvivem,
které bankovky znehodnotilo.
Předběžná škoda, která byla vyčíslena násilným jednáním neznámého pachatele, však byla
vyčíslena na 546 617 korun,"
uvedla mluvčí policie.
-mik-

Další SMRT bezdomovce
(Dokončení ze str. 1)
Pokud se při ní zjistí nějaký podezřelý důvod, okamžitě se změní v
soudní," dodal Pavel Holík.
Ač to nikdo nevyslovil nahlas,
tento případ bude mít zcela jistě
dohru. A pravdu, proč krajský dispečer záchranné služby odmítl
zkolabovanému bezdomovci poslat sanitku, musí zjistit policie.

"Na krajském dispečinku v Olomouci je pochopitelně uložen celý
záznam hovoru, kdy personál prostějovské restaurace oznamoval
zdravotní problémy jednoho ze
svých hostů. Zřejmě by si ho měla
policie přehrát a určit, zda došlo k
pochybení dispečera či nikoliv,"
uzavřel toto téma Pavel Holík.
-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...

Neznámý pachatel se vloupal
do vozidla zaparkovaného na
parkovišti Za Velodromem v
Prostějově. Z vozidla tovární
značky Ford S Max odcizil autonavigaci a poškodil vozidlo.
Majiteli způsobil škodu 12 000
korun.

Kamera za 100 tisíc
Neznámý pachatel odcizil
konzolu s kamerou Kapsch z
volně přístupné mýtné brány
umístěné na rychlostní komunikaci R 46 v katastrálním území obce Olšany u Prostějova.
Škoda byla vyčíslena na 104
000 korun.

Drahé auto
Neznámý pachatel odcizil
osobní motorové vozidlo
značky KIA Sorento, které měl
majitel zaparkované před rodinným domem v obci Vin-

Neznámý pachatel se vloupal
do vozidla zaparkovaného v
Prostějově na ulici Brněnská.
Z vozidla odcizil fotoaparát,
doklady a digitální kameru.
Odcizením věcí a poškozením
vozidla byla vyčíslena škoda
ve výši 62 000 korun.

Bral i pojistky
Neznámý pachatel odcizil z
uzamčeného elektrorozvaděče
společnosti sídlící v Prostějově
prodlužovací kabel na cívce,
plastovou krabičku na kabely,
plechový box s nářadím a plastovou krabičkou s pojistkami.
Předběžná škoda byla vyčíslena na 9 500 korun.

Straka v Olšanech
Neznámý pachatel se vloupal
do nákladního vozidla Renault
zaparkovaného v Olšanech u
Prostějova, ze kterého odcizil

Větší škoda než lup
Neznámý pachatel se vloupal
do vozidla zaparkovaného v
obci Dobromilice. Ze Škody
Octavia odcizil černou tašku s
doklady a finanční hotovostí,
čímž způsobil škodu 7 350 korun. Poškozením vozidla však
vznikla škoda 20 000 korun.

Velká neopatrnost
Neznámý pachatel odcizil z
neuzamčeného vozidla Volkswagen Crafter pánskou bundu
s klíčem od vozidla a dalšími
klíči. Dále sportovní batoh s
peněženkou a finanční hotovostí, doklady a platební kartou. Majiteli vznikla škoda 15
450 korun.

Dvě auta najednou
Neznámý pachatel v nočních
hodinách na Sídlišti svobody v

Vystavená šrajtofle
V Prostějově na náměstí Padlých hrdinů se ve večerních hodinách vloupal neznámý pachatel do osobního motorového vozidla Volkswagen Polo a
ze sedačky spolujezdce odcizil
pánskou peněženku s finanční
hotovostí 2 000 korun a platebními kartami.

Peněženka v košíku
Neznámý pachatel využil nepozornosti poškozené ženy a
na přechodu pro chodce na ulici Újezd v Prostějově odcizil
její peněženku, kterou měla
uloženou v zadním košíku svého jízdního kola v kabelce.
Kromě dokladů přišla žena o
platební kartu a finanční hotovost 1 200 korun.

MUDr. Bedřiška Ondrušková
1916 Prostějov
Petruška Hanáková 1929 Prostějov
Naděžda Latioková 1931 Prostějov
Mgr. Božena Haitmarová
1921 Prostějov
Alois Zapletal
1924 Lutotín
Vojtěch Bugáň
1946 Drahany
Jarmila Opíchalová 1940 Buková
Josef Musil
1938 Vícov
Marie Greplová
1937 Prostějov
Jitka Šenková
1924 Prostějov

Jarmila Trunečková
1922 Malé Hradisko
Olga Pivodová
1925 Brodek u Prostějova
Marie Smékalová
1942 Želeč
Ladislav Mariánek 1936 Tvorovice
Věra Lužná
1928 Olomouc
Edita Štěrbová
1921 Prostějov
Růžena Kratochvílová 1951 Prostějov
Stanislava Brožková
1940 Brodek u Prostějova
Ludvík Fréhar
1952 Prostějov

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 5. října 2009
Waldemar Broda 1929 Prostějov 10.00 Obřadní síň Olomouc
Františka Sedláčková 1918 Prostějov 10.00 kostel C+M Prostějov
Olga Koudelková 1939 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Ladislav Zachar 1967 Kralice na Hané 12.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 7. října 2009
Anna Čechová 1931 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Anastázie Mazáčová 1933 Vícov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 9. října 2009
Lenka Halousková 1964 Prostějov 10.40 Obřadní síň Prostějov
Josef Vysloužil 1934 Vrahovice 11.20 Obřadní síň Prostějov
OMLUVA: Pohřební služba Václavková a spol. se hluboce
omlouvá pozůstalým paní Boženy Haitmarové z Prostějova
za mylně uvedené místo posledního rozloučení.

5. října 2009
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Expedice Afrika 2009 Křižovatka u Domu služeb. Jedině rondel!
Motorkáři prožívají náročné dny
Jak jsme informovali v minulém čísle, expedice sdružení
Morava CZ podniká v těchto
dnech náročnou cestu po Jižní
Africe, kdy se na motorkách vydala po stopách slavných cestovatelů. Mediálním partnerem
této akce je PROSTĚJOVSKÝ
Večerník a jak jsme slíbili, z
cesty osmičlenné expedice moravských cestovatelů vám budeme přibližovat náročnou
výpravu den po dni. Internetové
spojení z Jižní Afriky minulý
týden naštěstí fungovalo a tak
společně s námi můžete cestu
prožívat tak, jak nám ji popsali
členové výpravy.

DEN 1.
Po strastiplné, 21 hodin trvající
cestě, jsme všichni ve zdraví dorazili do Kapského města, místa
startu naší expedice. První den
jsme si převzali motorky, na jejichž spolehlivosti budou záviset
naše životy. Také jsme se seznámili s naším průvodcem, rodákem z Jablonce nad Nisou,
panem Helmutem Stiedlem,
toho času již 25 let obyvatelem
vesnice Prince Alfredes Hamlet,
která se nachází 150 km severně
od Kapského města.
Po odsouhlasení našeho itineráře
jsme vyrazili na jih navštívit vesnici, kterou založili naši krajané,
jež museli opustit české země po
bitvě na Bílé hoře. Po této zastávce, která potvrdila, ze Čechy
najdete na celém světě, jsme
museli také stoupnout na nejjižnější cíp afrického kontinentu,
pověstný Mys dobré naděje. Pak
jsme již museli jen najít ubytování, které se nehledalo lehce,
protože jsme spali v národním
parku BONTEBOK uprostřed
překrásné divočiny a překvapila
nás noc. Ujeto 420 km.

rosí farmu, neboť tento druh
zemědělství se u nás v poslední
době velmi rozšířil. Prohlídka a
množství informací bylo
natolik obsáhlé, že jsme zde nakonec museli přenocovat. V noci
nás vzbudili divné zvuky, které
majitel farmy identifikoval jako
vzdálené řvaní lva. Místo našeho
druhého noclehu se jmenuje
OUTSHOORN, ujeto 320 km.

DEN 3.
Třetí den jsme se museli vrátit do
civilizace, neboť bylo potřeba
nakoupit nové pneumatiky a
duše a provést drobné opravy na
našich strojích.
Terén je náročnější než jsme čekali
a dva defekty nás
stály mnoho času.
Nocleh jsme si
našli u moře, opět
v národním parku
T S I T S I KAMMA, ujeto
315 km.

dosahující až do výše 1700
metrů. Jelikož jsme vyjížděli od
moře, bylo toto převýšení
opravdu náročné. Zvláště proto,
že cesta přes tento hřeben byla
kamenitá, místy jen dva metry
široká a od propasti nás dělila jen
30 cm vysoká kamenná zídka. S
každým ujetým kilometrem na
sever se zvyšuje i teplota a tak
jsme museli chladit naše kola v
potoce, abychom zachovali požadované vlastnosti brzd. K večeru, opět za tmy, jsme dojeli do
PRINCE ALBERT, kde jsme
přespali. Ujeto 335 km. David
Kolařík, tiskový mluvčí expedice

Čtvrtý den jsme
se museli vrátit na
naši
původní
trasu. Mezi námi
a naším cílem
této etapy nebylo
nic menšího, než
horský hřeben
SWARTBERG,

stávající křižovatky pomohly
zjednodušit nové odbočovací
pruhy. Křižovatka by se ale samozřejmě musela rozšířit," sdělil nám
Zdeněk Peichl, radní a předseda
dopravní komise města. Podle
něho zde vznikají největší problémy při odbočování doprava i
doleva z ulice E. Valenty na Olomouckou. "Já ovšem jednoznačně při dalších jednáních budu
preferovat výstavbu kruhové křižovatky. Je to mnohem inteligentnější dopravní řešení, než třeba
osadit tuto křižovatku semafory. A
myslím si, že drtivá většina prostějovských motoristů uzná, že
nové rondely v našem městě
výrazně napomohly k větší plynu-

dosavadního
zjištění se hledaný zdržuje v
Prostějově a
pracuje v dosud
nezjištěné firmě
zabývající se instalací plastových oken. Je možné, že je ubytován po ubytovnách v Prostějově či u případných
známých. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 30 do 35 let, měří 179
centimetrů, má souměrný obličej,
hnědé oči a hnědé rovné a krátké
vlasy česané dopředu.
DRAHOSLAV BUCHTA se
narodil 1. listopadu 1981 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 krádeže.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 26 do 30 let, měří 175 centimetrů, má obézní postavu, zelené oči a hnědé vlnité vlasy s
pěšinkou uprostřed.

losti a bezpečnosti provozu na křižovatkách. A navíc by v tomto
případě tady nemusel stát ani radar
na měření rychlosti, kruhová křižovatka automaticky řidiče zpomalí," dodal Zdeněk Peichl.
Otázkou pouze je, kdy bude
návrh výstavby rondelu na uvedené křižovatce schválen a kdy se
stavbaři pustí do práce. V tomto
ohledu už celá záležitost nevyznívá tak jednoduše. Zatím totiž
chybějí peníze. "Bohužel, zatím
nám na tuto investici opravdu
chybějí finanční prostředky. Taková kruhová křižovatka nás
může přijít na částku v rozmezí
od pěti do osmi milionů korun.
Mohli bychom požádat kraj o finanční spoluúčast, ale myslím si,
že v plánech kraje tato investice
rozhodně není. Navíc se zde nekřižují komunikace ve vlastnictví
kraje, stavbu rondelu si tady vyžadují interní městské dopravní
problémy. Jde tedy nyní o to,
jakou této kruhové křižovatce
dáme na radnici prioritu. Obávám
se ale, že nás v nejbližších dvou
letech čekají hodně náročné dopravní investice, takže stavbu rondelu na křižovatce ulic E. Valenty
a Olomoucké budeme muset o
nějaký ten rok odložit. Každopádně se ale budeme snažit veškeré přípravy co nejvíce
urychlit," uzavřel toto téma
Zdeněk Peichl.
-mik-

Hloučela bude nebezpečná, nepodceňujte to!
V biokoridoru se bude kácet přes 140 stromů, buďte opatrní

Kvarteto mužů v hledáčku policie
R A D O VA N
AMBROŽ se
narodil 12. ledna 1980 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v ulici
Rudé armády
číslo 302 v obci Plumlov v okrese Prostějov. Na hledaného vydal
Okresní soud v Prostějově příkaz
k zatčení pro podezření ze
spáchání trestného činu zpronevěry, trestného činu zanedbání
povinné výživy a trestného činu
výtržnictví. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 30 do 35 let, měří
180 centimetrů, má střední postavu, zmáčknutý nos, šikmo postavené zuby, šedé oči a hnědé
středně dlouhé vlasy. Bývá oholen a má špatnou výslovnost sykavek.
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 na Službu kriminální policie a vyšetřování v
Prostějově na tel. číslo 974 781
326.

OBRÁCENÍ

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ajo,zlíjazykovétvrdí,žeprezidentKlausnebylzacelýsvůjživottolikrátnabohoslužbách,
jakozatřidnynávštěvypapežeBenediktaXVI.minulývíkend.Nejspíšjetoznačně
přehnané,nicménějehoznámýnepřílišsmířlivýpostojkcírkvi,cosetýčejejího postavení, stejnějakorestitucímajetků,čineexistujícísmlouvěsVatikánem,olecčems napovídá. Nynísealepostavildorolezcelaopačné.Samozřejměnávštěvapapežejeněčím
výjimečným,cobystálozatonepřímopřehodnotitsvůjvztahkcelévěci,aleaspoňzatnoutzuby.Tónjehoproslovů,z
nichžbylnakonecunesenisámpapež,bylvšaktrochuněčímjiným.Ažsezačalotuttamspekulovat,jestlinedošlokpáně
prezidentověobrácení.No,zasažtakbychtoneviděl.Možnátopřišlotrochumimoděk,ovšemdásevtomtřebanajíti
něcoztoho,očemmluvilexvelvyslanecveVatikánuMartinStropnický,jakbyloiproabsolutníhoneznabohaa bezvěrce vždyvelkouprioritouseaspoňnaokamžikmihnoutkolempapeže,anejlípabytovyšlonaspolečnoufotku,ač
možnásamahlavacírkvenetušila,kdožetovedlenějstojí.VpřípaděprezidentaKlausebychvtomvzdálenou souvislost viděltaktéž.Nepochybnělzepapežepokládatzarespektovanoukonzervativníveličinu.Acomůžemítvětší
váhu,nežsvépostojeopřítoshodnýnázorprávěstakovýcelosvětověuznávanýmformátem?Společnýmpohledem
narůznéotázky,ačnespecifikované,seprezidentKlauschlubilužběhempapežovynávštěvy.Získatnasvoustranuspojence, kteréhosihnedtakněkdonetroufnezpochybnit:PrávětobymohlabýtpodstataobráceníVáclavaKlause,ikdyž
bych samozřejmě mnohem raději přijal fakt, že prezident opravdu složil pomyslnou válečnou sekyru proti církvím a
přijal postoje,kterékekonzervativnímhodnotámskutečněpřísluší.Noale–kdoví…?
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Každý z motoristů nám dá určitě
za pravdu, že projet v dopravní
špičku zmíněnou křižovatkou je
lidově řečeno k zbláznění. Odbočit z ulice E. Valenty doleva směrem na Držovice je pak takřka
nemožné a řidiči zde často ztrácejí
nervy. Kruhová křižovatka by složitou dopravní situaci v této lokalitě určitě pomohla vyřešit.
"Máme v rukou čtyři návrhy řešení, jak by se dala řešit křižovatka
u Domu služeb. Podle projektanta
zde není problém umístit kruhovou křižovatku, pokud to ještě
schválí dopravní odborníci z Dopravního inspektorátu Policie ČR.
V záloze ovšem máme i jiné řešení, kdy by komplikovanost

Radní a předseda dopravní komise města Zdeněk Peichl preferuje výstavbu rondelu
na křižovatce ulic E. Valenty a Olomoucká.

Členové expedice nám poslali čerstvé snímky z náročné cesty. I přes
Druhý den jsme navštívili pšt- mnohé těžkosti si plně užívají krás Jižní Afriky.

Pohledem shora
Pohledem shora

Už před lety se v souvislosti s
frekventovanou křižovatkou
ulic E. Valenty a Olomoucká
poblíž sídliště E. Beneše hovořilo o tom, že by zde bylo zapotřebí vybudovat kruhovou
křižovatku. Tehdy tím spíše, že
se zde jednalo o vystavění
nového obchodního domu Lidl.
Z tohoto projektu díky protestům zdejších obyvatel sešlo,
ovšem nutnost rondelu stále visela ve vzduchu. A jak jsme se
minulý týden dozvěděli, město
skutečně v co nejbližší době v
těchto místech uvažuje o výstavbě kruhové křižovatky. Už
jsou vyhotoveny dokonce projektové studie.

DEN 4.

DEN 2.

Prostějovská policie vyhlásila
celostátní pátrání po čtveřici
mužů. Dva z nich byli za své činy již odsouzeni, ale vyhýbají se
nástupu trestu vězením.
Strážci zákona spoléhají na
osvědčenou pomoc veřejnosti
při pátrání po hledaných.
R O M A N
PÍREK se narodil 26. září 1970
a trvalé bydliště
má hlášeno v
obci Drahany
číslo 101 v okrese Prostějov. Na hledaného vydal
Okresní soud v Prostějově příkaz
k dodání do výkonu trestu odnětí
svobody do nejbližší věznice pro
trestný čin zpronevěry. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do 40
let, měří 175 centimetrů, má střední postavu, modré oči a krátké
plavé blond vlasy.
MILAN PLZÁK se narodil 12.
dubna 1976 a trvalé bydliště má
hlášeno v obci Ejpovice číslo 24 v
okrese Rokycany. Okresní soud
Plzeň - město na hledaného vydal
příkaz k dodání do výkonu trestu
odnětí svobody pro trestný čin zanedbání povinné výživy. Podle

Město už disponuje čtyřmi návrhy možného řešení

Záležitost, o které se v posledních dnech hodně mluví.
Všechny školy v Prostějově
obdržely od města varovné
sdělení, aby ředitelé a učitelé
upozornili děti na nebezpečí,
které na ně v těchto dnech
bude číhat na Hloučeli. Povodí Moravy se totiž rozhodlo
v našem hojně navštěvovaném biokoridoru vykácet
přes 140 stromů. A jak se
chránit před případným úrazem? Jednoduše, inkriminovanému místu se prostě 10
dní vyhýbejte!
Masivní kácení začíná na Hloučeli už dnes a po etapách bude
pokračovat až do 15. října. Povodí Moravy požádalo prostějovskou Městskou policii o
součinnost při zajištění bezpečnosti. "Protože se jedná o pra-

covní činnosti Povodí Moravy,
jsou právě oni povinni zabezpečit daný prostor. Jde nejen o
ochranu bezpečnosti práce, ale
také bezpečnost a ochranu
zdraví všech občanů města, kteří
by se v uvedenou dobu mohli v
biokoridoru pohybovat. Povodí
Moravy bude mít celý prostor
kácení označen vymezovacími
páskami, za které nikdo nesmí
vstupovat. Na zákaz vstupu
budou lidé navíc upozorňováni
městským rozhlasem," řekl na
úvod Jan Nagy, velitel Městské
policie v Prostějově.
Od pondělí 5. října do čtvrtku
15. října bude kácení probíhat po
celém úseku biokoridoru od železničního mostu v Kostelecké
ulici postupně až k silničnímu
mostu v Olomoucké ulici. "Povodí Moravy nás požádalo, aby-

Mapka označující v těchto dnech nebezpečný prostor na Hloučeli. Každopádně
se tomuto úseku našeho biokoridoru deset dní vyhýbejte!

ŘETÍZKY

pro seniory

Občané, kteří mají zájem o bezpečnostní řetízek se mohou
přihlásit! Tuto službu již pátým
rokem provádí Městská policie.
Za celé toto období bylo namontováno přes 500 kusů.
"Letos byly finanční prostředky
získány z programu Prevence Ministerstva vnitra České republiky
a to v částce 15 tisíc korun. Dalších pět tisíc korun uvolnilo
Město Prostějov," sdělila Jana
Adámková z Městské policie v
Prostějově.
Zájemci se mohou dostavit
osobně na služebnu Městské policie, která má sídlo na ulici Havlíčkova č.2 a 4. Lze i telefonicky
na číslo 582 402 222, nebo mobil
602 758 504.
Akce je věnovaná lidem nad šedesát let a invalidním osobám, kde
věk nerozhoduje.
-mik-

chom pomohli celý prostor
hlídat, aby sem nevnikla nepovolaná osoba. Pro bezpečnnost
našich občanů to samozřejmě
rádi uděláme. Hned v pondělí se
na daném místě ještě potkáme s
vedením Povodí Moravy a
upřesníme detaily naší spolupráce," dodal Jan Nagy. Otázkou
ale je, zda je vůbec možné celý
prostor uhlídat, aby sem nepronikl nějaký zvědavec a nechtěl
vidět kácení zblízka. "Osobně si

myslím, že to bude problematické, to by vyžadovalo obrovský počet lidí. Celý prostor ale
bude vyznačen páskami a výstražnými cedulemi. Takže bych
spíše apeloval na dospělé a především rodiče dětí, aby si varování vzali k srdci a všechny
poučili o nebezpečnosti vstupu v
těchto dnech do biokoridoru
Hloučela. Opravdu to nestojí za
to riziko," uzavřel velitel našich
strážníků.
-mik-

5. října 2009

INVESTUJEME
Týden plný dění

Přelomy měsíců a obzvláště pak
kvartálů bývají co do dění na akciových trzích velice záživné. Je
tomu tak především díky podílovým fondům, které na poslední
chvíli vylepšují své statistiky.
Tento fenomén začal prvním týdnem v červenci, kdy se akciové trhy prudce propadly o téměř 5%.
V srpnu se tak nepotvrdilo, ale začátek září odepsal z hodnoty trhů
3,5% a tento týden ve čtvrtek byla ztracena další 3% a ekonomická data, která chodí v posledních
dnech na trh, nasvědčují dalším
poklesům.
Již koncem minulého týdne se na
trhu začaly objevovat spekulace o
dalších problémech americké
banky CIT. Banka CIT je jedním
z největších poskytovatelů kapitálu malým a středním podnikům
po celé Americe. Tato banka již
začátkem července málem
zbankrotovala a zachránila jí společná snaha věřitelů a vlády, kteří
do ní společně vložili další 3 miliardy dolarů. Čtvrtletí se však sešlo s čtvrtletím a 3 miliardy dolarů jsou v prachu a banka se opět
nachází na hranici bankrotu.
Ochota věřitelů investovat dodatečný kapitál je však v současné
době mnohem menší a banka tak
hledá různé cesty k přežití. Je více

méně jasné, že krach je skoro nevyhnutelný, otázkou jen zůstává,
jak bude zorganizován a vykomunikován trhu. Vysílá to však
varovný a námi několikrát vyzdvihovaný signál, že bankovnictví v USA je hodně daleko od proklamovaného zdraví a čekají nás
ještě četná nepříjemná překvapení. Informace okolo CIT však navázaly na prohlášení americké
Federální banky a prohloubily
skepsi na trhu.
Pondělní seance byla sice silně
plusová, nicméně jsme zaznamenali nejnižší objem obchodů od
loňských vánočních svátků, které
jsou slabé ze zřejmých důvodů.
Nízké objemy jsou vůbec fenoménem poslední doby, což je
jeden z hlavních důvodů, proč
jsme silně skeptičtí vůči současným nárůstům. Vyšší objemy vidíme pouze při propadech, což je
jasný signál slabé vůle trhu. Ránu
však trhům zasadila středa, kdy
série velice špatných makroekonomických dat umlčela mnohé
býky a dala za pravdu těm, kteří
brali vylepšení ekonomiky jako
krátkodobé a způsobené stimulem. Zklamala především data trhu práce, kdy se počet nezaměstnaných zvýšil o 254 tisíc, oproti
konsenzu 250 tisíc. (tato data by-

Finanční poradenství

Týden na světových finančních trzích (25. 9. -1. 10.)
la potvrzena páteční oficiální statistikou amerického úřadu práce,
který místo očekávaných -179 tisíc napočítal neuvěřitelných -263
tisíc). Na náladě nepřidal ani Chicagský index nákupních manažerů, který je považován za předstihový ukazatel růstu ekonomiky.
Tomuto indexu se v posledních
měsících dařilo, především díky
vládním výdajům a různým balíčkům, nicméně realita vyplula
na povrch o něco dříve, než jsme
čekali, a již zářijové čísla byly
hluboko pod konsenzem 52,1 a to
na 46,1 bodu. (Hodnota nad 50
bodů značí ekonomickou expanzi a naopak).
Čtvrtek byl jen dalším hřebíkem
do rakve. Nejprve v Evropě poněkud zaostaly německé maloobchodní prodeje, které klesly o
1,5% oproti konsenzu, který
říkal, že budou beze změny, a
britské průmyslové PMI (index,
založený na průzkumu mezi ekonomickými subjekty, které sledují sílu hospodářského růstu),které
se rovněž dostalo pod hranici 50 a
značí tak ekonomickou kontrakci. Čtvrtečním americkým žádostem o podporu v nezaměstnanosti (551 tis) a rovněž špatnému
průmyslovému PMI se snažily
konkurovat čekající prodeje domů a o něco málo lepší osobní

spotřeba, ale to je jako jít s klackem proti tanku. V době, kdy
píšeme tento komentář, navíc vyskakují další čísla z USA a ty
trend potvrzují. Větší nezaměstnanost (9,8%), nižší průměrná
hodinová mzda.
Co bude dál? Trhy jsou prudce
nadhodnoceny, dle našich odhadů a analýz zhruba o 15-20%. Data z tohoto týdne potvrzují, že
ekonomika není tak zdravá, jak
by se mohlo zdát. Stále je ve hře
krach ne jedné, ale hned několika
větších bankovních institucí a
stovek institucí menších. Ekonomická data pravděpodobně bu-

dou stále špatná a navíc začíná
další výsledková sezóna, kdy firmy po prudkých redukcích nákladů nemají moc jak dále snižovat a
jejich zisky by nemusely být úplně přesvědčivé. Pravděpodobně
však stále budou překonávat odhady analytiků, ty totiž byly od
loňského prosince hned několikrát sníženy, a to o desítky procent.
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

Velká hasičská sláva na radnici i náměstí
Hasiči dostali medaile a pochlubili se darovaným stanem
V pátek dopoledne proběhlo v
Prostějově na náměstí T. G.
Masaryka slavnostní předání
soupravy záchranářského stanu, kterou zakoupilo město
Prostějov a zapůjčí ji bezplatně jednotce Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje na stanici v
Prostějově. Tato akce se měla
konat už na konci června, ale z
důvodu povodní, které zasáhly
náš kraj, byla tehdy zrušena.
V roce 2009 schválilo Zastupitelstvo města Prostějov prostředky na zakoupení této soupravy,
kterou je možné využít nejen pro
činnost jednotek požární ochrany, ale i jako zázemí pro zdravotnickou záchrannou službu nebo
orgány krizového řízení města
Prostějova. Vybavení bude trvale umístěno na požární stanici
Prostějov a v případě potřeby

bude převezeno na místo mimořádné události.
"V roce 2008 zasahovala prostějovská jednotka u téměř 1000
zásahů, z toho více než 60 procent bylo na území města. Požární stanice Prostějov je druhou
nejvytíženější stanicí v Olomouckém kraji," sdělila Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
Souprava záchranářského stanu
obsahuje nafukovací stan GTX
24 o rozměrech 6 krát 4,5 metru,
topný agregát, elektrocentrálu s
osvětlovací soupravou, skládací
stoly a lavice a také přepravní
vozík. "Souprava je navržena
tak, aby ji bylo možné během
krátkého času přepravit na místo
zásahu a postavit stan s vytápěním a osvětlením. Stan má široké možnosti využití, od záze-

mí pro zasahující složky integrovaného záchranného systému,
přes místo pro činnost štábu při
řízení rozsáhlých mimořádných
událostí, až po prostory pro krátkodobý pobyt evakuovaných
osob. Stan je k dispozici i pro
případy událostí s velkým počtem zraněných, kdy jej bude
možné využít pro zdravotnickou
záchrannou službu jako místo
pro soustředění a třídění zraněných osob," vysvětluje Vladimíra Hacsiková.
Pořizovací cena soupravy je 206
000 korun a pořízené vybavení
bude v rukou hasičů sloužit
občanům města Prostějova.
Součástí celé akce na náměstí T.
G. Masaryka v Prostějově bylo
také slavnostní složení služebního slibu nových příslušníků
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje. Slib složilo

Oceněné příslušníky hasičských sborů Olomouckého kraje přivítali na radnici i starosta Jan Tesař a místostarosta Miroslav Pišťák.
Kalendářní podzim nastal 23.
září, skutečný potom 29. září a
dalo by se s nadsázkou říct, že
naplno a bez varování. Podzim
ovšem není jen doba plískanic a
ranních mlh, ale taky čas nádherně zbarveného listí a spousty
hub v lesích. Nám na zahrádkách pomalu končí ochranářská sezóna s tím, že některé preventivní zásahy (většinou mechanické) provádíme jako
ochranu rostlin na další vegetační rok.
Jedním z takových zásahů je sběr
a likvidace mumifikovaných plodů peckovin, jež pevně lpí k přilehlé větvičce, neboť jsou zdrojem infekce pro moniliový úžeh
květů a větviček a pro moniliovou
hnilobu ovoce v následujícím roce.
V současné době se provádí mechanická ochrana proti píďalkám. V případě píďalky jabloňové se jedná o 18-20 mm dlouhou housenku světle zelené barvy

Poradna zahrádkáře
s načervenalým hřbetním páskem. Nejčastější píďalkou je však
píďalka podzimní, jejíž housenky
jsou světle zelené barvy s úzkými
bílými proužky po stranách těla.
Tento velmi významný škůdce
napadá takřka všechny hlavní u
nás pěstované ovocné druhy a
lesní dřeviny. Druh má v roce jednu generaci. V současné době
bezkřídlé samičky vylézají po
kmeni stromů do korun, kde kladou vajíčka (100-200 ks na 1 samičku), ze kterých se na jaře líhnou housenky. Tyto housenky vyžírají pupeny, plody, květy i listy.
Počátkem června se dorostlé housenky spouštějí na vláknech k zemi, kde se později v hloubce cca
10 cm i kuklí. Z kukel se v současné době líhnou motýli a celý
cyklus se opakuje. Jedním ze základních preventivních zásahů
proti píďalkám je obnova lepo-

vých pásů. Po sklizni ovoce (v
průběhu října) obnovujeme na
kmenech ovocných stromů lepové pásy (případně znovu obnovujeme lep natřený přímo na
kmeny), čímž zabraňujeme bezkřídlé samičce píďalky vylézt po
kmeni a naklást v koruně stromu
vajíčka. Z kmenů stromů pak likvidujeme (pálíme) lepové pásy
a tím ničíme zde ukrytá různá
vývojová stadia škodlivého hmyzu. Proti housenkám lze po překročení prahu škodlivosti použít
ochranný chemický zásah některým z přípravků SC, Nurelle Dimilin 48 SC, aj. Housenky jsou
vysoce citlivé k přípravkům na
bázi bakterie Bacillus thuringiensis (Biobit XL, Foray 48 B – lesní
porosty).
Velmi nebezpečnou chorobou je
korová nekróza peckovin. Tuto
chorobu způsobuje celý kom-

31 nových příslušníků HZS Olomouckého kraje, kteří nastoupili
do sboru v průběhu roku 2008 a
2009.
"Slavnostní příležitost jsme využili také k předání medailí „Za
věrnost II. stupně„ a medailí „Za
věrnost III. stupně„. V obřadní
síni radnice v Prostějově převzalo toto ocenění 10 příslušníků z
rukou krajského ředitele HZS
Olomouckého kraje plk. Ing. Jiřího Horáčka. Medaile „Za věrnost II. stupně„ jsou udělovány k
ocenění velmi dobrých výsledků
ve služební činnosti spojené s
dobou trvání pracovního nebo
služebního poměru u Hasičského záchranného sboru minimálně 20 a více let. Medaile „Za

věrnost III. stupně„ jsou udělovány k ocenění velmi dobrých
výsledků ve služební činnosti
spojené s dobou trvání pracovního nebo služebního poměru u
Hasičského záchranného sboru
minimálně 10 a více let," popsala mluvčí krajských hasičů.
Ani široká veřejnost nepřišla v
pátek zkrátka. Až do odpoledních hodin si před budovou prostějovské radnice mohli lidé prohlédnout vybavení, které HZS
Olomouckého kraje dostane od
města Prostějov. Občané dále
získali informace z oblasti požární prevence a předcházení
mimořádným událostem, pro
děti byly připraveny různé soutěže.
-mik-

Prostějovští hasiči obdrželi od prostějovské radnice darem záchranářský stan
plex škodlivých organismů. K
infekci dochází nejčastěji na podzim při opadu listí a na jaře v
době před a při rašení. Vstupní
branou infekce jsou různé typy
poranění. Příznaky se projevují
nejčastěji na větvích, kde vznikají tmavě zbarvená místa, která se
mírně propadají a nekrotizují.
Části nad postiženými místy
vadnou a postupně usychají nebo
mají menší, často žlutozelené listy a kratší přírůstky. Na postižených místech se obvykle objevuje silný klejotok. V našich podmínkách jsou nejčastěji postižené meruňky, třešně a broskvoně, které bývají často oslabeny
průběhem počasí. U jednotlivých druhů existují vysoké rozdíly v odrůdové náchylnosti. Základem ochrany jsou především
preventivní opatření: vhodný
výběr méně náchylných odrůd,
volba vhodného stanoviště, vyrovnaná výživa, vhodná doba řezu (řez u peckovin provádět vždy
až po vyrašení a kdykoliv za ve-

getace), ošetřování ran po řezu a
odstraňování odumřelých větví a
stromů. V současné době se doporučuje poraněná místa opatrně
odstranit štěpařským nožem až
na zdravé dřevo a potom ránu
ošetřit nejlépe stromovým balzámem, který je řidší než štěpařský vosk. Chemická ochrana se
provádí měďnatými fungicidy
(Kuprikol 50, Champion 50 WP,
Kocide 2000) na podzim při opadu listů, případně na jaře před nebo při rašení.
Při silném výskytu kadeřavosti na
našich stromcích broskvoní v
době vegetace, doporučuji v současné době provést proti této houbové chorobě chemický postřik
výše uvedenými chemickými přípravky. Předpokladem úspěchu je
u těchto kontaktních přípravků
dokonalé ošetření a pokrytí celé
koruny stromů!
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 5. 10. DO 11. 10. 2009:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy konají každé odpoledne v 15. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ DALEKOHLEDY se konají za bezmračné oblohy každý večer ve 20. 30 hodin.
XXXIX. ROČNÍK KLUBU GEMINI JE PŘIPRAVEN! Členem
tohoto klubu se může kdykoliv stát kdokoliv ve věku 10 - 20 let.
Zahájení ve čtvrtek v 16. 30 hodin v přednáškovém sále hvězdárny a pak ve stejnou dobu každý pracovní čtvrtek.
POHÁDKA HRDINA PERSEUS je pro děti připravena od pondělí do pátku vždy v 10. 30, 13. 30 a v 15. 30 hodin.
NEDĚLNÍ SOUTĚŽ „MĚSÍC A APOLLO“ pro děti se koná ve
14. 00 hodin.
VÝSTAVY HVĚZDNÝ VESMÍR a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátcích výše uvedených pozorování.
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Tanec je potěšením i adrenalinovým sportem
Sport i umění, zábava i tvrdý
trénink - to je charakteristika
disciplíny, jakou jsou společenské tance. Je to netradiční druh
sportu, kde se snoubí ladné pohyby, krásný oděv a příjemný
vzhled s vynikajícími sportovními výkony na šampionátech
a přehlídkách mistrů.
Skvělých výsledků ve společenských tancích dosahují mladí tanečníci Tanečního studia Dany
Hubené. Jeden z nejlepší párů
Filip Jurenka a Michala Mirohnová si přes své mládí vytančili
už skupinu A, v republikovém
mistrovství obsadili vloni pěkné
páté místo. Velmi dobře si vedou
i další páry tanečního studia.
"Společenský tanec byl zařazený
do sportovní kategorie, což hodně
lidí mate. Přesto jsou standardní
tance jako valčík, polka či tango,
nebo latina, k níž patří mimo jiné
paso doble, samba, rumba a další,
sportovní disciplínou, ve které se
pořádají soutěže, udělují mistrovské tituly a získávají cenné vavříny," vysvětlila trenérka Dana

Hubená. "Tančit se učí už děti v
útlém věku, začínají většinou už
od 5 let a díky tréninku se z nich
stávají špičkoví tanečníci. Ale
máme i taneční hodiny pro dospělé i seniory jen tak pro pobavení. Tanec je prostě disciplína
pro všechny lidi bez omezení
věku, je pro řadu lidí přirozeným
pohybem, který provází lidstvo od
samotného prvopočátku" dodala.
Soutěžní páry pravidelně trénují
2x týdně a individuálně i v sobotu. Navíc mají možnost jedenkrát měsíčně trénovat s
devítinásobným mistrem ČR Michalem Kostovčíkem.. Rodiče se
často mylně domnívají, že oblečení tanečníků je velice finančně
náročné. Šaty však šijí v klubu,
takže náklady nejsou až tak vysoké. Navíc zvláště děti rychle
rostou a šaty se za jedinou sezónu
nezničí, dědí je pak další malí taTrenérka Dana Hubená je pro své ovečky velkým vzorem.
nečníci. Stejně tak boty, těch má
Dana Hubená za 9 let činnosti docela pěkný výběr. Teprve až do- prezentovat, pak už musí být je- žitostech. Vystoupení mají ale
sáhnou tanečníci určité úrovně, jich oblečení odpovídající jejich velmi často i charitativní charakzačnou jezdit po soutěžích a re- kvalitě. Cena za oděv se pohy- ter, například tančíme ukázky pro
buje v řádu dvou seniory v domovech důchodců,
až pěti tisíc korun pro nemocné na oddělení onkolopodle náročnosti a gie v Olomouci, pro děti se zdrazdobnosti.
votním postižením," vysvětlila
"Navíc náklady na trenérka a učitelka tance.
oblečení z velké Lehkým tanečním krokem pročásti
pokryjí plouvá trenérka Dana Hubená
odměny za různá celým týdnem. Výuka tance
vystoupení a před- probíhá každý den a to buďto v
tančení na mnoha Kulturním a společenském
společenských ak- centru v Prostějově, v sále Remi
cích. Předtanču- Sportu a nově také v restauraci
jeme na plesech, Haná. Odpoledne začínají krouvečírcích, při růz- žky pro ty nejmenší děti, později
ných sportovních jsou taneční pro mládež, večer
či kulturních příle- pak pro dospělé, mírně pokraču-

jící i pokročilé. Pro děti je
lákavá i výuka diskotanců. Jak
říká Dana Hubená, děti se musí
nejprve "najít" a pak se věnovat
tomu, co je jim blízké a co jim
nejvíc vyhovuje. Zatím je větší
zájem o tanec mezi dívkami,
chlapci jsou v menšině, a právě
proto je každý z nových tanečníků vítán.
V pátek zahájilo Taneční studio
Dany Hubené novou taneční sezónu večírkem v restauraci Haná.
Tance si užili všichni, kdo s chutí
prožívají jeden z nejkrásnějších
kontaktů mezi mužem a ženou, i
ti, koho potěšilo vystoupení začínajících tanečních hvězdiček.
-jp-

Nadějné taneční páry zvládají jak společenské tance, tak i latinu.

Adam Suchý vyvažuje praxi psychologa veršováním
Od září je v Prostějově otevřena
nová ordinace klinické psychologie. Psychoterapeut, klinický
psycholog a soudní znalec Adam
Suchý provádí nejen komplexní
psychologická vyšetření, ale
také psychoterapeutická sezení
zaměřená na celou škálu problémů a potíží.
Ordinace se nachází ve druhém
patře budovy Kulturního a společenského domu, vstup je z ulice
Komenského číslo 6. Návštěva je
bezplatná, protože téměř všechny
výkony hradí zdravotní pojišťovny. Naprosto diskrétní prostředí umožňuje zájemcům či
pacientům nastínit svůj problém,
potíže, anebo se prostě jen svěřit
někomu, kdo umí naslouchat.
Kontakt je možný i prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.
"Temné stránky duše má většina z

nás. Tíží nás neukončené záležitosti nebo nepříjemné životní zkušenosti. Jejich vyřešení často
znamená jednodušší život a svobodnější nadechnutí. Není třeba se
obávat návštěvy ordinace, která
vznikla právě pro tyto účely," vysvětluje Adam Suchý, který základní klinické zkušenosti po
ukončení studia psychologie na
Univerzitě Palackého získal ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Zde
působil v poslední době jako vedoucí psycholog Psychiatrické kliniky po ukončení studia
psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je členem
Asociace klinických psychologů a
poradcem Ligy otevřených mužů.
Základem privátní psychologické
praxe doktora Suchého je směr nazvaný Gestalt terapie, který byl původně vyvinut pro růst a rozvoj

osobnosti a sebepoznání. Později
byl rozšířen i pro léčbu jednotlivých duševních poruch.
"Projekt AM Gestalt, který patří k
mým domovským projektům, je v
České republice zatím ojedinělý.
Nabízí psychologickou péči zaměřenou na zdravotníky s exponovanou a náročnou specializací, kde
je potřebná pravidelná konzultace
s psychologem," uvedl Suchý. Zabývá se také hypnoterapií.
Náročné povolání kompenzuje
Adam Suchý naprosto netradičně.
Původní studium žurnalistiky
zúročuje publikační činností v populárních i odborných časopisech,
je autorem knihy "Mediální zlomýty a realita", píše básně a je také
textařem. Jeho texty znějí v písních českých hvězd popu jako jsou
Karel Gott, Helena Vondráčková,
Tereza a Láďa Kerndlovi.
-jp- Psychoterapeut, klinický psycholog a soudní znalec Adam Suchý

Cvičení pro zdraví na rehabilitačních stolech
Blahodárný pohyb pro všechny, kdo si chtějí zpevnit svalstvo, zformovat postaru a dělat
něco pro svou kondici, nabízí
cvičení na rehabilitačních stolech SLENDER. Nahrazuje
cvičení na podložce a dochází
při něm mimo jiné i k redukci
tukových polštářů a celkovému
upevnění zdraví.
Šestice masážně rehabilitačních
stolů, chodící pás v podtlakové
kabině, sekvenční tlaková masáž
Lymfoven, mechanická lymfodrenáž s anticelulitickým zábalem,
metoda čínské medicíny Rolletic,
veslovací a crossový trenažér, to
vše ve spojení s klasickou masáží
těla či speciálními masážemi medem, čokoládou nebo horkými
lávovými kameny - to vše je komplex rehabilitačních, relaxačních
a rekondičních služeb pro zdraví a
krásu. To vše najdou ženy i muži
ve studiu SLENDER PLUS v

Plumlovské ulici 88 v Prostějově.
"V únoru příštího roku to bude již
sedm let, co jsme otevřeli studio
pro šetrné cvičení pro ženy a muže, kteří mají poruchy pohybového ústrojí, potřebují rehabilitaci
po zranění, nebo si jen chtějí
udržet pěknou postavu bez tuko-

SOUTĚŽ
Pokud chcete získat dárek od
studia SLENDER PLUS a vyzkoušet si cvičení či lymfatické
masáže, pak stačí zúčastnit se
soutěže a odpovědět na naši
otázku: Jak dlouho funguje studio SLENDER PLUS ? V
kterém roce bylo otevřeno ?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který získá dárek
pro zdraví.

vých polštářů a přebytečných kilogramů," objasnila provozovatelka studia Hana Dokládalová.
Cvičení na stolech poháněných
elektromotorem je vhodné pro
všechny věkové kategorie. Bez
potíží zde mohou cvičit i ti, kteří
díky svému zdravotnímu stavu
běžně cvičit nemohou. Tedy lidé,
kteří trpí artrózou a poruchami pohybového aparátu jako jsou nemoci kyčlí, kloubů, páteře, také
lidé s poruchami srdce nebo krevního oběhu, vodnatelností nebo v
neposlední řadě i nadváhou. Metoda cvičení na stolech minimálně
zatěžuje organismus, přestože hodina cvičení se vyrovná například
šesti hodinám cvičení na podlaze
nebo několikakilometrové chůzi.
Navíc se uvolňují toxické látky.
"Cvičení na stolech je limitováno
8 minutami na každém typu. Přestože každý cvičí sám, vede ho
tempo přístroje. Uvolňují se a za-

tínají, procvičují a zpevňují se
svaly a současně bojují s nadbytkem tuku. Přesto se cvičící nijak
zvlášť nepotí," přiblížila Hana
Dokládalová, která je zkušenou
instruktorkou aerobiku a fitness a
také výživovou poradkyní studia.
Cvičení je dokonce srovnatelné s
pohybem ve vodě, kde váhu těla
nadnáší voda a při pohybu se na-

dměrně nezatěžují klouby. Lehce a
s úsměvem si při cvičení na rehabilitačních stolech SLENDER dámy
i pánové zpevní a vytvarují postavu a také zlepší svou hybnost a
pevnost svalů pohybového aparátu.
Pojďte tedy i vy s naší soutěží do
studia SLENDER PLUS za zdravím a krásou těla.
-jp-
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V SOBOTU SE LOVILY KACHNY NA PANSKÉM ROZINKA JE NA POHODU
„Letos nelétají,“ říkají myslivci

Letošní Plamen

se rozhořel v Pěnčíně
Další ročník Hry Plamen se v
sobotu rozjel v Pěnčíně. Soutěž žákovských a dorosteneckých kategorií mladých hasičů začal svojí podzimní částí, druhé pokračování přivítá
znovu Pěnčín na jaře.
Celkem 17 družstev mladších
žáků, 26 starších a 7 dorosteneckých. Právě tolik pětičlenných
hlídek v jednotlivých kategoriích se vydalo v sobotu na trať
branné hry, která je vždy podzimní částí Hry Plamen. Její jeden ročník se odehrává během
školního roku, tedy v době od
září do června a zpravidla ho
hostí jeden SDH v okrese. V
Pěnčíně se Plamen odehrával
naposledy v roce 2002/2003, po
šesti ročnících se sem tedy znovu vrací.
Potřebné zázemí soutěže poskytl sportovní areál, na místo
startu a cíle se pak hlídky přesouvali asi o 200 metrů dál k hasičské zbrojnici. Krátce před
polednem jsme využili nabídky
předsedy Odborné rady mládeže okresního sdružení Hasičů
Čech, Moravy a Slezska Josefa
Navrátila a připojili jsme se k
‚inspekční‘ cestě po trase závodu, která vedla členitým terénem k letišti na Čihadle, poté
prudkým srázem pro změnu do
jednoho z nenižších míst v Pěnčíně na Zastávce, poslední třetinu trati tvořilo opět táhlé stoupání ‚Podmočelčím‘ k cíli.
„Trasa je opravdu dobře připravena. Pěnčínští si dali hodně
práce s tím, aby odstranili
všechno, co by mohlo zapříčinit
nějaké zranění,“ pochvaluje si
Josef Navrátil. Při krátkých zastávkách na jednotlivých stanovištích nás míjely pětičlenné
hlídky starších žáků následovaných dorostenci. Ti měli trať o
kousek delší, podle kategorií se
měnila i náročnost úkolů. Na
soutěžním okruhu se museli popasovat se střelbou, vázáním
uzlů, topografií, požární ochra-

nou a zdravovědou. Co dělá závodníkům zpravidla největší
problém? „Všeobecně hůř zvládají topografii a vázání uzlů,“
zamýšlí se J. Navrátil. Za pěklného počasí však probíhá
všechno hladce, poslední hlídky vybíhají krátce po poledni.
Ještě před startem jsme zastihly
trochu nervózní děvčata ze Seloutek. Na Plamen přijely jako
jediné čistě dívčí družstvo dorostenek. To v tu chvíli ale ještě
netušili, takže startovní horečka
s každou přibývající minutou
stoupala. A jak s úsměvem přiznal Josef Navrátil, nebylo ani
záměrem jim to říkat, aby neztratily motivaci. Mimochodem na soutěžích v požárním
sportu tuto partičku objevil právě on, a když je oslovil, jestli by
nechtěly zkusit Plamen, tak
souhlasily. Do jisté míry to byl
také předpoklad najít náhradu
na výborné dorostenky z Otaslavic, které to v minulém ročníku dotáhly až na republiku.
Pravidla uvozující věk pro účast
v Plamenu jsou však nemilosrdná a pro letošní ročník už ‚odrostly‘.
„Jdeme to zkusit,“ usmívají se
děvčata ze Seloutek. Zároveň
ale přiznávají, že netuší, co je
bude na trati čekat. I přes svůj už
dorostenecký věk se Plamenu
ani v nižších kategoriích nikdy
nezúčastnila. S notnou dávkou
furiantství, které k tomuto věku
rozhodně patří, polemizují o
svých ambicích. „Vezmeme to
do svých rukou,“ vzkazovaly v
tu chvíli neexistující konkurenci. To však ještě dívky netušily… Rozhodně sem ale chtějí
přijet i na jarní část, tentokrát jako plnohodnotný tým pro požární útok a štafety. Takže na jaře se rozhodně přijedeme podívat i s Večerníkem, jak naplňují
svoje odhodlání. I když před
startem už věděly o své ‚neporazitelnosti‘, na trati to rozhodně znát nebylo.
–MiH-

Janča, Verča, Terka, Pája a Dominika ze Seloutek přijely do Pěnčína sbírat zkušenosti, požárník útok, který bude na programu jarní části Plamene, už ze soutěží
znají.
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Výlož na Srdečku ukončila první leč. V tuto chvíli myslivce čekaly ještě další
tři rybníky.
Při vyslovení slovního spojení
‚poslední leč‘ se nejspíš leckomu vybaví nezapomenutelná
divadelní etuda Bolka Polívky a
Jiřího Pechy. Naše sobotní pozvání sice nebylo k poslední leči,
ale hon na divoké kachny nad
hladinou bohuslavických rybníků byl přesto docela něčím
neobvyklým. Už samotná věc –

dělat reportáž z honu, není
úplně všední záležitost.
V sobotu po ránu začíná ožívat
hřiště v Polomí. Do zdejší hospůdky se začínají sjíždět myslivci
z celého okolí. Sobotní hon na kačeny byl už letošní třetí. „Na tento
hon zveme všechny přátele a
okolní myslivecká sdružení,“ říká
náš průvodce Oldřich Nemerád,

který myslivosti zasvětil celý
život. A jak přiznává, víc, než skutečný lov, trávit hodiny o samotě
na posedu, má radši právě společné hony. „Jde hlavně o to se
sejít s přáteli a užít si to společně,“
dodává.
Hon na kachny je díky Bohuslavickým rybníkům výsadou zdejšího mysliveckého sdružení, ve
které společně honitbu obhospodařují myslivci z Polomí, Bohuslavic, Rakůvky a Haček. Snad
kromě nedaleké přehrady ve Vilémově v širokém okolí jiná příležitost není. „Každoročně zjara
vysazujeme na rybníky kachny, o
které se celou sezónu staráme,
chodíme je pravidelně krmit.
Letos jich bylo 500, k nim přibývá zpravidla kolem stovky skutečných divokých kačen, které
sem na léto přilétají,“ vysvětluje
O. Nemerád. A jak dodává, s
kachnami bývá občas tak trochu
potíž. „Nikdo zatím nedokáže vysvětlit, čím to je. Ale jsou roky,
kdy prostě kačeny nevzlétnou,
spíš jenom zakrouží nad hladinou
a usadí se zpátky. Takový rok je i
letos. Prostě nelétají,“ usmívá se.
Zatím nikdo nepřišel na to, proč
to tak je, režim odchovu se nemění, přesto je to rok od roku nevyzpytatelné, jaký zrovna bude.
Na slavnostním nástupu hospodář
udělí pokyny, jak bude hon probíhat. Vše je v tuto chvíli v jeho
rukou, právě on rozhoduje o tom,
jaký bude postup, rozhoduje o
jednotlivých lečích. Poté se několik desítek honců rozděluje do tří
skupin, které se přesouvají k ryb-

níkům. Traktory na poli však už
vyrušily divoké kachny, kterým
přirozené instinkty velí při každém sebemenším šustnutí vzlétnou z dosahu podezřelého zvuku.
„Ty nejzdatnější z odchovu jsou
se k nim během léta připojují a létají s nimi. Ty další se naopak
snaží držet na vodní hladině, ví, že
pokud jsou na vodě, je to pro ně
to nebezpečnější místo,“ říká dál
náš průvodce. Také proto, že se
smí střílet pouze v letu, v žádném
případě ne na vodní hladinu.
„Broky se odrazí nejen od vody,
ale třeba i od listí, od trávy. To v
žádném případě nepřipadá v
úvahu,“ upozorňuje.
Stojíme na místě mezi dvěma
horními ‚polomskými‘ rybníky.
Mezi výstřely z obou stran tu a
tam se rozběhnou lovečtí psi dohledávat. „Po ukončení střelby
musí pak všichni lovci opustit
svoje pozice a do prostoru mají
přístup jenom kynologové se psi
na dohledání střelené zvěře, a samozřejmě hospodář, který je v tu
chvíli pro změnu zodpovědný za
to, že na místě nezůstane nic zastřeleného a nedohledaného,“ pokračuje Oldřich Nemerád. Ta
chvíle právě nastává. Kachny odnáší střelci k místu první výlože,
ke slovu přichází psi, aby ‚prozkoumali terén‘. Musí projít i zákoutí neprostupných břehů, kam
je přístup jen z vodní hladiny.
Náš průvodce se vrací k původu
tohoto místa. Minulost zdejších
rybníků sahá až někdy do středověku, v 50. letech sice byly vystavěny úplně nově, ovšem v místě,

kde už ve skutečnosti byly před
pár staletími. „Tento les patřil hraběti Silva Tarouca, sem se chodilo
na panské,“ připomíná dávnou
historii.
První sobotní leč končí na Srdečku, v místě, kde soustavu rybníků rozděluje silnice na Vilémov.
Na už zmiňované výloži je seřazeno čtyři desítky ulovených kachen. „Bývá zvykem, že
ulovovaná zvěřina se pokládá na
pravý bok. To pochází ještě z dob,
kdy se lovilo kuší, každý lovec
měl vlastní označený šíp a na
zvíře se střílelo zpravidla zleva.
Tak se při výloži snadno poznalo
podle šípů, čí je to úlovek,“ přidává další zajímavost. Jak ale jedním dechem dodává, právě u
kachen toto pravidlo není možné
dodržovat, jelikož ne vždy prostě
jde každý kus tak uložit. Zároveň
by se ale neměly také řady zvěřiny překračovat. „Tam kde končí
dané předpisy, začínají platit jakási nepásaná pravidla, která se
ovšem dodržují se stejnou přísností,“ dodává.
Naše lovecká anabáze, ač beze
zbraně, v tuto chvíli končí, loučíme se moudřejší o spoustu zajímavostí, které jsme dosud ani
netušili. Po krátké přestávce myslivci pokračují na další tři rybníky.
Než dojde ke konečnému výřadu
v Polomí a zakončení dnešního
honu spolu s poděkováním, tak to
ještě nějakou chvilku potrvá. Za
krásného podzimního počasí je to
pro myslivce ale opravdový svátek, při kterém se rozhodně nespěchá.
–MiH-

„Holky domů,“ znělo pastvinou už poosmé
Na kozí farmě Rozinka v Čelechovicích se vždy zastavíme
nejmíň dvakrát ročně. Po velikonočním počítání kůzlátek a
první jarní pastvě je třeba také
na podzim zahnat ‚holky‘ z výběhů domů. ‚Zahánělo‘ se tuto
sobotu, tentokrát také jako
součást celostátního Měsíce bi-

opotravin.
„Smyslem Měsíce biopotravin je
především přiblížit tento způsob
výroby veřejnosti. K tomu určitě
patří také biochovy,“ vysvětluje
Jarmila Zelenská, proč se se svými ‚holkami‘ zapojila do celostátní této akce. Mimochodem –
právě sobotní odpoledne v Čele-

V Kladkách uspávali broučky děti i dospělí
Doznívající babí léto už přece
jenom ztrácí na síle a ve vzduchu je cítit už nezadržitelný
podzim. A to se také musí zavčas uložit broučci k zimnímu
spánku. Minulou neděli navečer tento čekalo uspávání kladeckých broučků, kteří až do
jara budou mít svůj pelíšek
pod sjezdovkou.
Všichni broučci měli chvilku
před stmíváním sraz před vinárnou U Římana, odkud měla jejich cesta vést pod sjezdovku.
„Musíme poděkovat paní učitelce Kateřině Šertlerové, která ve
škole s dětmi vyrobila křidýlka
a tykadélka,“ říká Josef Bartoš
občanského sdružení Říman.
Ještě než všichni vyrazili na cestu, bylo potřeba všechny
broučky náležitě vyfešákovat.
Cestu jim skřítci, kteří postupně
rozsvěcovali kolem cesty lampičky. Než došli k místu zimního spánku, tak se setmělo a při
Mravenčí ukolébavce se ukládali broučci do listí. „Uspávání
broučků jsme připravili spolu se
Sokolem Kladky, který také poskytl potřebné zázemí pod sjezdovkou,“ dodává Josef Bartoš.
Na cestu se vydalo na čtyři desítky děti v doprovodu dospě-

lých. Nikdo určitě nelitoval, že
protentokrát oželel domácí pohodlíčko.
Teď samozřejmě v Kladkách
všechno směřuje v Jubilejni Venóšově slezině. Ta bude na programu v sobotu 7. listopadu a takové malé ‚promo‘ jí dělali
skřítci, kteří v neděli ukazovali
broučkům cestu pod sjezdovku.
S Venóšovou slezinou bývá totiž spojena také světová premiéra nejnovějšího divadelního kusu Živňáckého hlaholu. Nejinak
tomu bude i letos a do své ‚Zlaté kapličky‘ v kladecké ubytovně tentokrát přinese trochu netradiční představení, v němž
právě skřítci hrají velkou roli. V
tuto chvíli snad můžeme jenom
napovědět, že premiérové inscenace nese název Co se děje na
palouku aneb Balada zemědělská, a jak se už dá od Hlaholáků
očekávat, je také v tomto případě dobré být připraven na vše! Venóš však nepřinese jenom divadelní premiéru, pro
letošek je připravena také premiéra hudební, poprvé
se zde totiž před-

V sobotu odpoledne se na Rozince velelo‚Holky domů‘. Tak se jmenovalo také
setkání spojené s Měsícem biopotravin, do kterého se kozí farma Rozinka v
Čelechovicích zapojila.

Na čtyři desítky dětí broučky doprovodilo a uložilo k zimnímu spánku. Nejvyšší čas, podzim je opravdu tady.
staví kapela MARASD JAAM a
spojení s konickou skupinou

Marasd v názvu rozhodně není
jen náhodné, i když ne v takové

podobě, jak ji známe dnes. Naopak soutěž Kladecká nakládačka měla svoji premiéru už
vloni. O nejlepší dodaný vzorek nakládaných okurek se
bude soutěžit i letos, samozřejmě nebude chybět ani následná degustace, aby mohli i
všichni ostatní posoudit, zda
rozhodnutí erudované poroty
bylo správné. Takže Jubilejni
Venóšova slezina, sobota 7.
listopadu od 17 hodin na kladecké ubytovně.
–MiH-

chovicích bylo v rámci Olomouckého kraje jedinou prezentací, která byla součástí Měsíce
biopotravin, který vyhlásilo společně několik organizací zabývajících se těmito produkty jak informačně, tak i producentsky.
Jak poznamenává Jarmila Zelenská, biovýrobky jsou stále ve velké míře importovány ze zahraničí, nicméně se daří i našim producentům prosazovat na náš trh.
Přesto zatím větší ambice zaujmout výraznější pozici nejsou
stále ještě na pořadu dne. „Je
dobře, že se prodejci začínají zaměřovat i na naše výrobce, jde také o to upozornit, že i u nás jsme
schopni kvalitní biopotraviny
vyrobit. Zatím ale tyto firmy u
nás nemají takové zázemí, aby
dokázali zásobovat trh v potřebné míře. Daří se alespoň prostřednictví prodejen zdravé výživy, problematičtější je to už se
supermarkety a velkými obchody,“ říká k této problematice J.
Zelenská.
K tomu ale také podotýká, že nejde o samotnou výrobu biopotravin jako konečný produkt, je to
celý řetězec činností, které se dá
do takového pojmu zahrnout.
Někde na začátku je zdravá výživa zvířat, která je předpokladem
zdravých produktů, které se dostávají k odběratelům. Zjednodušeně řečeno – od vidlí po vidličku. „Nemáme statut biofarmy nebo ekochovu, jsme jenom
‚hobbychov‘, přesto se řídíme
zásadami, na kterých je tento typ
hospodaření postaveno. To nám
také umožňuje přímý prodej našich produktů takzvaně ‚ze dvora‘. Ten je omezen kvótou, do
které se ale s našimi pár kozami
bez problémů vejdeme. Předpokladem jsou ale pravidelné tesá-

na přítomnost mikroorganizmů.
V těch potřebné normy splňujeme,“ pokračuje dál chovatelka.
Jak už bylo zmíněno, nejde pouze o statut konečného produktu,
jde o celý systém chovu. „Je to
samozřejmě zase v návaznosti na
následné bioprodukty, protože
zdravé a spokojené zvíře je prvotním předpokladem. Moderní
chov je zaměřen na pohodu zvířat, tak aby podmínky směřovaly
k jejich spokojenosti, nedocházelo k jejich týrání. To všechno
se pak v produkci odrazí. Také
tím, že chov zpřístupňujeme veřejnosti, může každý poznat, odkud biopotraviny pochází, jaký
má chov zázemí,“ zmiňuje pro
Večerník Jarmila Zelenská.
To je vlastně také podstata podobných akcí, jako byla ta sobotní ve výbězích kozí farmy Rozinka v Čelechovicích, kde si nejpr-

ve před polednem dali dostaveníčko chovatelé a zájemci o chov
těchto zvířat, odpoledne pak patřilo veřejnosti, děti si mohly vyzkoušet kozy povodit, připravena byla také ukázka dojení, to vše
doplněno množství informací z
oblasti chovu a výroby biopotravin.
A kdo se nestihl zastavit na Rozince teď, může si už dnes naplánovat jarní počítání kůzlátek.
„Na Bílou sobotu budeme počítat kůzlátka už podesáté. Náš plemenný kozel Božský Kája se
přestěhoval do velkochovu v Ratibořicích u Třebíče, jeho nástupcem je Oskar Všetička, který si
nic nezadá se známým hrdinou.
Při počítání bude většina kůzlátek právě od něj,“ zve už nyní s
úsměvem majitelka kozí farmy
Rozinka v Čelechovicích Jarmila
Zelenská.
–MiH-
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Skupina Zion Squad
Skupina Zion Squad se dala
dohromady na začátku
prázdnin roku 2005 na popud zpěváka Vojty Peštuky.
Postupně přivedl do kapely
muzikanty hrající na bicí,
basu a perkusy, kteří vytvořili zdravé jádro. „Všichni
jsme se znali aspoň od vidění,
takže cesta hledání členů kapely zas tak složitá nebyla,„
dodal Vítězslav Lužný.
Členové kapely jsou zpěvák
Vojta Peštuka, bubeník Karel
Štulo, basista Jakub M. Krejčí
a perkusista Tom Obr, klávesista a zpěvák Vítězslav Lužný, saxofonista Jakub K. Vejmola a trombonista Ondra
Měchura. V této sestavě vystupovali až do půlky roku 2007.
Potom přišel kytarista Michal
Skalický a za dalšího půl roku
trumpetista Martin Frýbort.
„Sehrát se je vždycky trochu
obtížné. Nezáleží jen na muzikantských schopnostech, ale
také na vztazích uvnitř kapely.
Ty jsou a byly naštěstí vždy
dobré, takže sehrávání bylo velice příjemné a rychlé, i když
vlastně trvá v jisté formě pořád,„ vypovídá Lužný.
Kapela dříve zkoušela jednou
týdně, ale kvůli časovým důvodům zkoušky přizpůsobují
podle koncerty nabytého ka-

lendáře. První koncert absolvovali kluci ve studentském
klubu Cyrilometodějského
gymnázia v únoru roku 2006.
Dnes už skupina koncertuje
hlavně mimo Prostějov. „Domácí půdu si užíváme hlavně
na větších akcích typu Majáles,
PlumLove nebo koncertů ve
vlastní režii v prostějovském
klubu Apollu 13,„ vysvětluje
Lužný. Po pár neúspěšných pokusech mít manažera se skupina rozhodla vzít vše pevně do
vlastních rukou.
Za poměrně krátkou dobu své
existence se mohou členové
Zion Squad pochlubit takovými úspěchy jako je boj o hudební cenu Anděl v roce 2007,

V úterý 6. října od 12.00 do
16.00 hodin proběhne Burza
vyřazených knih na dospělém
oddělení (Skálovo nám. 6), kde
si zájemci mohou zakoupit za
minimální cenu knihy, o které
budou mít zájem. A v 15.30 hodin na dětském oddělení
(Vápenice 9) začne pořad
věnovaný dětem Beseda se spisovatelkou Marcellou Dostálovou. Oblíbená spisovatelka

Denisa a Maťo bronzoví

na mistrovství světa v Hip Hopu

kde získali čtvrté místo v kategorii Ska & Reggae. Účastní se
největších festivalů reggea
hudby v České republice. Koncem roku 2007 vydali ve vlastní produkci album s názvem
African Fyah, ke kterému vyšel také klip a dokument. „Další album zatím nepřišlo a
těžko říct, kdy k němu dospějeme. Právě v tuto dobu jsme totiž rozjeli jinou formu produkce než je vydávání nosičů. Je to
produkování vlastních singlů,
které dáváme volně k poslechnutí a ke stažení na internet,„
objasňuje Lužný.
Původně skupina hrála roots
reggae, hudbu Boba Marleyeho, pomalé houpavé reggea

rytmy, které začali měnit na
modern roots, což akce změnilo na více taneční. Postupem
času do programu přidali moderní a velmi oblíbený dancehall. „U této směsice jsme prozatím zůstali. Kam se budeme
posouvat dál těžko říct, ale rozhodně to bude stát za to,„ říká s
úsměvem Lužný. Někteří členové kapely jsou zapojeni i do
kulturních aktivit studentského
divadla Point nebo spřátelených studentských souborů.
Část si zahrává s filmem - kamerou, střihem, zvukem a filmovou hudbou. Kapela momentálně dost vystoupení odmítá kvůli nekapelním záležitostem.
-vevi-

Dne 5. až 11. října 2009 - Týden knihoven
Sekce veřejných knihoven
SKIP vyhlašuje již 13. ročník
celostátní akce Týden knihoven. Letošní motto – Knihovna mého srdce koresponduje s
celostátní anketou Kniha mého srdce, na níž se aktivně podílejí knihovny ČR. Také Městská knihovna Prostějov při
této příležitosti připravila několik zajímavých akcí a pořadů.
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dětských knížek bude číst ze
svých knih a na závěr pořadu
vyhlásí vítěze soutěže o nejkrásnější čtenářský list, která
probíhala v MěK od dubna
2009.
Ve středu 7. října v 10.00 hodin
dopoledne knihovníci slavnostně udělí titul Přítel(-kyně) Městské knihovny Prostějov. Toto
ocenění převezme nejpilnější a
nejčastější návštěvník knihov-

ny z rukou knihovníků a zástupců města.
Ve čtvrtek 8. října v 17.00 hodin v cyklu pořadů Osobnosti
čtou svoje oblíbené knihy si
můžete přijít poslechnout významnou prostějovskou divadelnici a nestorku divadelních
ochotníků Evu Suchánkovou,
která bude číst a hrát z díla Betty Mac Donaldové.
-red-

V Polském městě Kalisz se ve
dnech 23. až 27. září konalo
Mistrovství světa Hip Hop,
Electric Boogie a Break dance. Denisa Konečná a Matěj
Valášek z prostějovské Taneční školy Hubený vytancovalo 3. místo a bronzovou medaili.
Soutěžilo přes 3100 tanečníků
z 34 zemí světa. Kromě většiny evropských zemí zde soutěžili tanečníci z Kanady, USA,
Jihoafrické republiky a dalších
tanečních velmocí. Českou republiku reprezentovalo kromě
Taneční školy Hubený dalších
6 týmů - B.D.S.ACADEMY
Praha, MAGIC FREE GROUP
Brno, BEAT UP Brno, T-BASS
Hradec Králové, X-DANCE
Jablonec n.N., ROXTON Neratovice, LOLA´s Dance Olomouc.
"Letošní světový šampionát
byl jednou z největších show
pořádané Mezinárodní taneční
organizací. Taneční tyl Streetdance je navíc jedním z nejvíce
se rozvíjejících tanečních oborů," uvedl viceprezident organizace Jörn Storbraten.
Nejúspěšnější z celé výpravy
Taneční školy Hubený bylo
duo dětí Denisa Konečná a
Matěj Valášek, kteří skončili v
obrovské konkurenci bronzoví.
Nominaci na mistrovství světa
si také vybojovala juniorská
formace JUST FUN, která skončila na 18. místě. V sólových
disciplínách pak dobře reprezentovali Prostějov Terezka
Kohoutková, která skončila v
dětské věkové kategorii na 17.
místě, Denisa Pernicová v juniorské kategorii dívek na 21.
místě, Vladislav Podloucký v
juniorské kategorii hochů na
22. místě a Ondřej Krysmánek
v téže kategorii na 24. místě.
"Pro tandem Denisa a Matěj
byla tato taneční sezóna neskutečně úspěšná. Na mistrovství
světa v DUO Hip Hop skončili
třetí na světě a na Mistrovství
Evropy v disco tancích vybojovali stříbrnou medaili. Přitom
tato dvojice spolu trénuje první
taneční sezónu! Výborně si
sedli nejen temperamentem,
ale i podobným pojetím tance a
neskutečnou houževnatostí a
chutí
vyhrávat,"
nešetří
chválou choreografka a trenérka Taneční školy Hubený Kateřina Hubená, která se spolu s
Renatou Smičkovou a Micha-

lem Zatloukalem podílí na obrovském úspěchu mladých tanečníků.
"Ovšem rodiče nenechávají nic
náhodě a poctivě dochází spolu
s dětmi na každou tréninkovou
hodinu a kontrolují každý taneční krok svých nadaných ratolestí. Společně pak vytváříme
návrhy tanečních kostýmů,

které jsou tou správnou třešničkou na dortu a dotvářejí konečný umělecký obraz skvělého
tanečního výkonu," dodala Kateřina.
Prostějovské tanečníky finančně podporuje Olomoucký
kraj prostřednictvím občanského sdružení Kdo sportuje,
nezlobí.
-jp, bv-

Tanečníci Denisa a Maťo jsou letos už bohatší o evropské stříbro a světový bronz.

Poprvé navštívili Prostějov Komici s. r. o.
Miloš Knor a Ruda z Ostravy rozesmáli Apollo
Dva členové z umělecké agentury Komici s. r. o. Miloš Knor
a Ruda z Ostravy pobavili ve
středu 30. září návštěvníky
klubu Apolla 13 v Prostějově.
Vystoupení začalo ve 20 hodin
humorným výstupem Miloše
Knora, jenž donutil publikum
stále dokola napodobovat mořské vlny spolu se zvukem k
nim patřícím. Poté museli dva
diváci vystoupit na pódium a
jeden napodoboval maják,
kdy jako rekvizitu použil baterku a druhý mořského racka i s autentickými posměchy.
Chyběli už jen rastamani s
ubalenou kouřící pochoutkou.
Druhý vstup zahájil Ruda z Ostravy debatou na téma, jaký je
nejčastější sexuální problém ženy. Z publika se ozývaly různé
odpovědi, ale ne vždy správné,
načež ihned Ruda reagoval, někdo by řekl nemístnou poznámkou. Tihle dva humoristé se pravidelně střídali po deseti minutách, každý se svými vlastními
výstupy. Celé dvouhodinové
představení bylo založeno na
mluveném slovu a z velké části
na improvizaci. „My představení připravujeme, jak se říká na
koleni. Vždy si stanovíme nějaké pevné body programu, kterých se chceme držet, ale nácvik nebo precizní přípravu neděláme. Hodně nám pomáhá
publikum už tím, že třeba něco
prohlásí, zrovna udělají pohyb
či činnost zasloužící si ho okomentovat nebo mě zaujmou

vzhledem,„ říká Ruda z Ostavy.
Představení bylo proloženo hudebním vystoupením Rudy, který se sám doprovázel na kytaru.
Písni vždy předcházel vtipný
komentář. Zazněly melodie
songů Falling slowly nebo od
Amy mcdonald This is the love.
Jedno měly písně společné a to
změněný text, jehož autorem je
samotný Ruda.
Miloš Knor přednesl se značnou
hrdostí sedm nekonečných vět,
dílo vytvořené díky lenosti.
„Věty vznikly při cestě autem,
kdy se nám nechtělo zbytečně
vymýšlet spousty výroků, i
když vtipných a pravdivých, tak
vzniklo sedm nekonečných
vět,„ objasňuje Miloš Knor.
Věty zní: „Tož nepůjdu spát žíznivý! Tož dám si jedno. A bude
stačit? Já věděl, že nebude. Tož
skočím s pískem. Skočím na
starou. Tož po tom mi vždycky
vyschne...,„ přednesl Knor.
Na závěr představení si komici

zaspívali poprvé za dobu své
působnosti v agentuře duet. Parodovali píseň Mám jednu ruku
dlouhou od skupiny Buty, které
dali název Mám jednu ruku
pouhou. Miloš Knor vůbec poprvé zazpíval. „Myslím, že to
bylo poprvé a naposledy. Ještě
nikdy jsem nezpíval při vystoupení. Slova jsme složili v hospodě den před vystoupením, takže
v Prostějově to byla taková premiéra,„ dodává se smíchem
Knor. Komici s. r. o. vystupovali v Prostějově poprvé a plánují
zde opět ukázat své umění v
prosinci ve větší sestavě. „Tady
to je druhá zastávka v naší šňůře, ale bylo to tady úžasný, super
atmosféra a určitě se sem budeme rádi vracet. První vystoupení se odehrálo ve Frýdku-Místku, což se nedá vůbec srovnat,„
podotkl Knor. Veškerá vystoupení jsou i s daty uvedená na
webových stránkách Komici s.
r. o.
-vevi-

Miloš Knor (vpravo) s Rudou z Ostravy rozesmáli ve středu početné publikum v Apollu 13.

Kultura & zábava

5. října 2009

* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Club Zátiší, Lidická 28, PV.
Pá + so DISCO 80“ 90“.
Vstup free. Otevřeno + udírna
po ne od 16.00 hod.
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 příjemné-mu 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

KUPÓN č. 40
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

až 18, Florbal III 7 až 12, Florbal
IV 7 až 18, Aikido
12 až 18,
Jiu Jitsu a judo I 8 až 18, Jiu Jitsu
a judo II 8 až 18, Jiu Jitsu a judo
III 8 až 18, Jiu Jitsu a judo IV 8 až
18, Karate začátečníci 8 až 18,
Karate pokročilí 8 až 18, Sebeobrana přípravka 8 až 15, Pohybová příprava box od 10 let, Orientační běh 8 až 18, Rádiem řízené
modely aut 10 až 18, Modelář letecký 10 až 18, Elektronika a
elektrotechnika 10 až 18, Magic
the Gathering 8 až 18, Šachy a
deskové hry 10 až 18, Programování C++ začátečníci 10 až 18,
Programování C++ pokročilí 10
až 18, Rybáři 8 až 15, Střelecký
10 až 15, Hasičský 8 až 14.
REKREAČNÍ SPORTY: stolní
tenis, badminton, softtenis, frisbee, ringo. KDE: Sportcentrum
DDM, Vápenice. Pro všechny
zájemce do 18 roků. Informace:
Mgr. Marta Pavlíková 605
239 789, 582 345 503, email: marta.pavlikova@email.cz
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
DNY
PRO
IZRAEL
V PROSTĚJOVĚ. Sobota 24. října 2009 v 15.00 Kulturní klub
DUHA O židovství a jeho náboženství. Neděle 25. října 2009
v 15.00 hod. Přednáškový sál
Národního domu Izrael po válce
v Gaze a po volbách.
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.
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.
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 kompenzační
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,
www.sdpv.cz
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@seznam.cz Tel:
602 286 046.
Hanácký Auto-moto-veterán klub
v AČR Prostějov pořádá v sobotu
10. října 2009 BURZU HISTORICKÝCH VOZIDEL A NÁHRADNÍCH DÍLŮ v Prostějově
Držovicích (parkoviště Tesco) od
7.00 hod.
Program MC Cipísek
Kurz předporodní přípravy a těhotenské cvičení - úterý 15.00 16.00 a 16.00 - 17.00 MC Dvořákova od 20.10. Informace a
přihlášky v MC.
Pobytový víkend s Cipískema vílami pro rodiče s dětmi - 9.10. - 11.10
Mosty v Lukách- Loučka u Choliny, přihlášky v MC co nejdříve
Burza oblečení a obuvi pro dvojčata - pondělí 5.10. 16.00 - 17.30,
MC Dvořákova. Přijďte prodat i
nakoupit!

Správná odpověď z č. 38: Na snímku je ulice Vodní č. 24. Vylosovaným výhercem se stává paní
Věra Adámková, Nerudova 5, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 13. října 2009, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v úterý
19. října 2009. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV,
WOLKEROVA 37.

Podzimní burza dětského oblečení a obuvi- MC Dvořákova
6.10. - 8.10 (úterý 6.10. - 8.3016.30 příjem zboží do burzy, středa 7.10. - 8.30 - 16.30 prodej,
čtvrtek 8.10. - 8.30 - 16.30 výdej
neprodaného zboží). Provoz na
obou pracovištích MC se v době
burzy nekoná.
Informace o všech aktivitách na
www.mcprostejov.cz, e-mail: mcprostejov@centrum.cz, tel. 602
364 874, 602 364 868.
Zveme pěstitele bonsají, zájemce
i začátečníky na ustavující schůzku sekce BONSAJE při ČZS Prostějov, a to 8. října v 17.30 hod. v
restauraci U tří bříz, Dolní ul.,
Prostějov.
„SEMTAMNÍK“ pro členy OO
SONS Prostějov
5.10. pondělí - od 14.30 hod. Rehabilitační cvičení pro zlepšení
kondice a zraku, vhodné pro
všechny generace.
6.10. úterý od 9.30 hod. - ve
Městské knihovně proběhne
promítání nového českého filmu pro dospělé i děti „Kdopak
by se vlka bál“, filmu s hlasovou
navigací pro nevidomé. Tento
komentovaný film je určen pouze zrakově postiženým čtenářům knihovny. Počet míst je
omezen, proto svoji účast
oznamte předem v kanceláři
SONS.
8.10. čtvrtek - od 8.00 do 12.00
hod. Tvoření z keramické hlíny v
dílně ČSOP IRIS na Husově
nám.č. 67 v Prostějově.
9.10. pátek Výlet na zámek Jánský vrch. Prohlídka města, vycházka na Jánský vrch, prohlídka
zámku a parku, a dobrý oběd v
zámecké restauraci. Odjezd z PV
vlakem v 6.35 hod.
Český svaz ochránců přírody
Ekocentrum IRIS:
Pondělí 5. října: keramika Vánoce jsou za dveřmi. 16.00 18.00
hod. Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, PV.
Sobota 10. října: 9.00 hod. sraz
v biokoridoru Hloučela u občerstvení „U Ambrahámka“ Ukliďme si svět.
Fit klub Linie, Újezd 3, PV, tel.:
608 881 704
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.
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Kino Metro 70
Pondělí 5. října:
14.00 Příběh o Zoufálkovi
17.00 Jánošík
Koprodukční
historický velkofilm
20.00 Jánošík
Úterý 6. října:
17.00 Jánošík
20.00 Jánošík
Středa 7. října:
17.00 Jánošík
20.00 Jánošík
Čtvrtek 8. října:
17.00 Baader Meinhof Komplex
Německé filmové drama
20.00 Hodinu nevíš
České filmové drama
Pátek 9. října:
17.00 Baader Meinhof Komplex
20.00 Hodinu nevíš
22.15 Hodinu nevíš
Sobota 10. října:
17.30 Milenci
Americká romantické drama
20.00 Hodinu nevíš
22.15 Hodinu nevíš
Neděle 11. října:
17.30 Hodinu nevíš
20.00 Milenci

Kinoklub DUHA
Úterý 6. října:
15.00 Vévodkyně
Historický film
20.00 Život za zdí
Film Mexiko
Pátek 9. října:
17.30 Operace Dunaj
Česko-polská tragikomedie
20.00 Operace Dunaj
Sobota 10. října:
17.30 Operace Dunaj
20.00 Operace Dunaj

Kino Konice

Kino Konice

Středa 7. října:
13.00 Kdopak by se vlka bál
Rodinný film
18.00 Noc v muzeu 2
Komedie USA
Pátek 9. října:
20.00 Andělé a démoni
Thriller
Kino OKO Němčice nad Hanou
Pátek 9. října:
19.30 Hanebný parchanti
Film USA, Německo,
Francie 2009

Kulturní klub DUHA

KK DUHA

Do 28. října:
SVATOPLUK BENEŠ - obrazy, akvarely
Středa 7. října:
9.30 Akademie třetího věku
SAMI SOBĚ - Moje kronika…
Zápisky z mé ulice…
Sobota 10. října:
7:45 „Prostějovská 72“ XXXIV. ročník
soutěže plastikových modelářů a VIII. Ročník Memoriálu Jaroslava Zatloukala

Městské divadlo

Městské divadlo

Úterý 6. října:
15.30 Rusko Země plná překvapení
Leoš Šimánek
19.30 Rusko Země plná překvapení
Čtvrtek 8. října:
19.00 Irské balady
Věra Klásková
20.00 Chvíle pravdy
Divadlo na Vinohradech

KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY- 2x týdně cvičení a poraPoint Point
denství, zahájení kurzu 25. říj- Divadlo
Divadlo
na.
Sobota 10. října:

Apollo 13
Sobota 10. října:
21.00 BASE d’n’b party

Simetrix

Simetrix

Pátek 9. října: Jägermeister víkend
Sobota 10. října: Jägermeister víkend

Oslavy 110 let Gymnázia
Jiřího Wolkera v Městském divadle

Apollo 13

Apollo 13

Pátek 9. října:
SOUNDS OF THE GRAVE vol.III
20:00 ADOR DORATH
21.00 SMASHED FACE
22.00 DISFIGURED CORPSE
23.00 FROM BEYOND
24:00h MENTALLY CORRUPTED

Berani - 21.3.-20.4. Nemáte se v těchto dnech o koho opřít a tak budete nuceni jednat na vlastní pěst. Víceméně budete muset v mnoha
ohledech i riskovat, takže hodně myslete na zadní vrátka.
Býci - 21.4.-21.5. Čekají vás neuvěřitelné přemety, kdy jednou se
budete cítit úplně zlomeni a za pár okamžiků bude všechno jinak.
Několikrát vás zachrání obrovské štěstí, ale také znalost prostředí.
Blíženci - 22.5.-21.6. Buďte maximálně opatrní na své zdraví, okolo bude létat spousta bacilů a vaše imunita není zrovna dvakrát kvalitní. Případné onemocnění by mohlo mít fatální důsledky při vaší
práci.
Raci - 22.6.-22.7. Lidé okolo vás budou nakloněni vašim nápadům a pomohou je dovést do úspěšného konce. Nesmíte jim
ovšem mít za zlé, že také z toho budou chtít profitovat. I na vás ale
zbyde dost.
Lvi - 23.7.-23.8. Nemusíte se obávat nedostatku čehokoliv, můžete
si klidně vyhodit z kopýtka. Šetřit rozhodně nemusíte, když vy budete mít prázdnou kapsu, určitě vás někdo pozve a zaplatí.
Panny - 24.8.-23.9.Vyjděte si konečně do společnosti a neseďte pořád doma. Partnerovi se to sice líbí, ale vám hodně chybí společnost
známých lidí, se kterými si můžete popovídat i o vážných věcech.
Váhy - 24.9.-23.10. Dosud jste byli zvyklí škudlit každou korunu.
Uprostřed týdne ale může přijít zlom ve vašem životě. Pokud vás
štěstí nějakým záhadným způsobem nemine, výrazně si finančně
polepšíte.
Štíři - 24.10.-22.11. Nedávejte najevo svoji slabost k alkoholu a nočním radovánkám. Tím od sebe odeženete všechny, kteří by se s
vámi chtěli blíže seznámit. Pokud opravdu hledáte partnera, buďte
hodní.
Střelci - 23.11.-21.12. Tento týden se vám maximálně vydaří.
Všichni okolo vás se budou předhánět v lichotkách na vaši adresu a
sem tam vás překvapí milým dárkem. Jen malý kocour vám roztrhá
punčochy...
Kozorohové - 22.12.-20.1. Budete sršet vtipem, protože na co sáhnete, to se vám podaří. Klidně se tak můžete pustit i do náročných
úkolů, kterých jste se dříve obávali. Občasné riskování vám neuškodí.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Není vyloučeno, že se v nejbližších dnech
projeví vaše agresivita a někoho z blízkého okolí pořádně zfackujete. Zřejmě si tím ulevíte, ale pozor na možnou odvetu! Neperte se.
Ryby - 20.2.-20.3.Spěch a unáhlené rozhodování vás bude provázet
nejbližšími dny. Hodně věcí zkazíte, přesto se častokrát dostanete do
situací, ze kterých můžete profitovat. Například v práci.

5. října 2009
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Představujeme nositele Ceny města Prostějova Ve Vrbátkách mají nové společenské

Jedna z Cen města Prostějova
byla udělena Lubomíru Studenému (na snímku) za celoživotní činnost v organizaci skautů a junáků v Prostějově. Je
stále členem Fandrlíkova oddílu a zastupuje skauty při významných příležitostech.
Lubomír Studený začal studovat
gymnázium, které ovšem nedokončil. Během studia začalo republiku okupovat Německo a
Studený spolu s několika spolužáky veřejně protestoval a proto
byl vyhozen ze školy. Chvíli na to
nastoupil do učení na prodavače,
kde nestrávil moc času. Byl totiž
vybrán na práci v Německé říši,
kam ovšem nemohl nastoupit, jelikož nedosáhl ještě plnoletosti,
což bylo podmínkou. Nakonec
byl odvezen do Břeclavi, odkud
každý týden dojížděl kopat zákopy do Rakouska. „Denně nám nad
hlavou prolétlo až tři sta amerických bombardérů. Jednoho dne
jsme vyšli ven z úkrytu a na náměstí stáli kozáci na koních. Němci
se hned sebrali a odjeli. Rusové
nás odvedli k maršálovi Malinovskému, který nás začlenil do Rudé
armády, kde jsme měli za úkol
stavět mosty, protože nikdo nebyl
cvičen ve zbrani. Přijeli jsme do
Břeclavi a šli jsme k místu, kde
měl být postaven nový most,
ovšem nevšimli jsme si, že jdeme
přes minové pole. Tam jsem utrpěl zranění a po zotavení mě přeřadili k sanitce,„ vypovídá Studený. V té době se stal Lubomír Studený členem legionářů a bojovníků za svobodu. Po válce se vrátil
zpět do Prostějova a dodělal si obchodní akademii.
První myšlenka založit skaut přišla od kněze Jiřího Pustějovského
sloužícího v kostele Petra a Pavla

v Prostějově. Páter založil skaut a
Studený se stal vedoucím oddílu.
Skaut fungoval od roku 1945 čtyři roky až do nástupu komunismu.
Strana KSČ zrušila oddíl a založila pionýr. „V podstatě v náplni nebyl rozdíl. Jednalo se spíše o rozdílné ideologie. Skauti se přikláněli ke křesťanství a pionýři k
marxismu,„ vysvětluje Studený.
V roce, kdy oficiálně skončil
skaut, se Lubomír Studený dál
tajně této aktivitě věnoval a uspořádal na počest třicátého výročí
založení skautingu v republice v
té době už nelegální tábor na Libavé.
V tomtéž roce byl odveden na vojnu, kde to dopracoval na desátníka ve funkci ubytovatele. „Každou chvíli jsem byl na jiném
místě, vždy tam, kde se stavěla
nová ubytovací zařízení. Jednou
jsem byl převelen do Teplé u Mariánských lázní a trhalo mi srdce,
když jsem viděl, co musíme zničit. Byl tam nádherný zámek plný
obrazů, zlatých doplňků a soch.
Vše se rozbilo, zničilo a starodávné knihy a dokumenty se
spálily,„ smutně vypráví Studený.
Potom nějakou dobu strávil v Kynšperku nad Ohří jako vedoucí v
internátním zařízení, kde chovanci utíkali a přepadávali lidi na ulici. „Časem nejstarší chovanci
odešli a zůstali mladší, které jsem
postavil do latě na bázi skautingu.
To se ovšem vedení nelíbilo, proto jsem musel pryč. Jelikož platil
zákaz vylidňování pohraničí nemohl jsem odjet domů, tak mi nabídli práci ve skladě s nábytkem.
Dělali tam negramotní úředníci a
nejchytřejší tam byl vrátný,„
vzpomíná s úsměvem Studený.
Po návratu do Prostějova Studený
našel místo jako plánovač na

a sportovní školící centrum

Krajském národním výboře, kde
zůstal dva roky až do reorganizace státu. Zaměstnání našel vzápětí v komunále v Prostějově až do
roku 1962. Během té doby založil
Junácký řád svatého Václava a
scházel se s knězem Pustějovským u něj a naprosto otevřeně si
povídali. To ovšem netušili, že
jsou odposloucháváni. „Jednoho
dne pro mě přišli do práce, nemohl jsem se rozloučit ani s rodinou
a rovnou mě odvedli do vězení.
Strávil jsem dva měsíce na samotce, kde namátkou kontrolovali,
jestli stále stojím, sednout si totiž
nebylo povolené. Po dvou měsících proběhl soud, který mě odsoudil na čtyři roky bez šance na
dřívější propuštění,„ říká Studený. První dva roky si odseděl ve
Valdicích, nejhorším vězení, kde
mrtvá těla házeli přes plot. Poté
onemocněl a byl převezen do Borů u Plzně. „Za celou dobu jsem
neviděl jediný strom nebo stéblo
trávy. Tam jsem myslel, že to
opravdu nepřežiju. Ale naštěstí v

rámci propouštění politických
vězňů jsem se dostal domů o měsíc dříve,„ objasňuje Studený.
Druhý pokus o obnovu stautingu
proběhl během Pražského jara v
roce 1968, ale neměl dlouhé trvání. Českou republiku začaly obsazovat spřátelené armády Sovětského svazu. V té době se Lubomír Studený oženil a chtěl mít děti. Bohužel jeho žena nemohla počít a došlo na rozvod. Druhé manželství se stávající paní Studenou
bylo plodné. Během obsazení se
skauti scházeli, ale jen jako kamarádi, jinak to nešlo.
Třetí a úspěšné znovuobnovení
skautingu v Prostějově nastalo v
den sametové revoluce 17. listopadu 1989, které trvá dodnes. „Jediný problém byly nashody mezi
starými a novými členy. Mladší
slyšeli pokaždé něco jiného ze
všech stran a nedokázali se nějak
srovnat, proto se oddělili,„ vysvětluje Studený. Lubomír Studený je nyní předsedou Konfederace politických vězňů.
-vevi-

Provoz na hvězdárně znovu zahájen

Lidová hvězdárna v Prostějově
ve středu 30. září slavnostně
znovu zahájila provoz po generální opravě elektroinstalace.
Akce se zúčastnil starosta města
Jan Tesař, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Radovan
Rašťák a Jindřich Garčic, šéf
odboru kultury a památkové
péče.
Od prvního zahájení provozu se
konalo několik oprav, jako je nová
omítka, veškeré venkovní klempířské prvky, vybudování ústředního topení a teď elektroinstalace,
která byla ze všech rekonstrukcí
nejdražší. „Mým snem je přístavba planetária, což je místnost s
uměle vytvořenou hvězdnou oblohou. Je možné ji využívat nejen

pro astronomické účely, ale ve
velkých zařízeních takového typu
se pořádají koncerty, výstavy nebo divadla,„ vysvětluje Jiří Prudký, ředitel hvězdárny. Je hotová
předprojektová dokumentace,
která počítá s bezbariérovým přístupem. Planetárium by navázalo
na budovu hvězdárny a část prostoru by byla pod zemí. Obezdění
je odhadnuto na dvacet pět milionů korun a projektor mezi dvaceti
pěti až čtyřiceti miliony korun.
Rok 2009 je Mezinárodním rokem astronomie. Je to právě čtyři
sta let, co italský matematik a fyzik Galileo Galilei zamířil k obloze první dalekohled zvětšující čtyřikrát, který si sám postavil na základě zpráv o tomto holandském

vynálezu. V průběhu jednoho roku objevil tolik nových údajů o
vesmíru, že sepsal publikaci Nebeský posel. V letošním roce si
připomeneme nesmírný pokrok
astronomie za uplynulá čtyři století.
V Olomouckém kraji má prostějovská hvězdárna nejucelenější
nabídku popularizace vědy nejširší veřejnosti. V nabídce jsou rámcové vzdělávací programy a pořady pro žáky mateřských, základních a středních škol. Stěžejním
oborem je astronomie, kde se probírají pohyby Země, pořady o planetách nebo hlubokém vesmíru.
„Je to obor emotivní, tajemný, estetický a má v sobě magický
náboj,„ dodává Prudký. Druhý

obor je kosmonautika zabývající
se nejen astronauty, ale i technikou. „Samozřejmě v rámci oborů
zabředneme i do přírodních a
technických věd,„ objasňuje
Prudký. Na hvězdárně existují i
programy na míru, kdy si zájemci
o přednášku řeknou, v jaké konkrétní věci by chtěli obohatit své
vědomosti a řečník se připraví.
Zaměstnanci také pravidelně navštěvují seniorské kluby a školy.
Hvězdárna je vybavena temnou
komorou na vyvolávání fotek, dílnou, archivem a knihovnou se sociálním zařízením. Všechny místnosti jsou přístupné veřejnosti a
členové nějakého programu navštíví temnou komoru i několikrát
za rok.
-vevi-

V Dětkovicích ožila dávná historie
Nálezy ze slovanského pohřebiště přináší kamínky do mozaiky původního osídlení Hané
Tajemství dávných věků a stopy osídlení pod nánosy staletí
odkrývají v obci Dětkovice,
střípky z minulých věků přinášejí nové poznatky o životě
předků. Výkopové práce při
výstavbě inženýrských sítí pro
novou zástavbu rodinných domů odhalily rozsáhlé pohřebiště z 11. století.
Během jediného týdne odkryli
archeologové kolem třiceti hrobů s kosterními pozůstatky z období mladší doby hradištní, podle jejich předpokladu se zde však
nachází další desítky, možná i víc
než stovka kostrových hrobů. V
lokalitě Za zahradama se
ukrývaly kostrové hroby uspořádané v řadách v jednotné orientaci. Kostry ležely v obdélných
jámách ve směru východ-západ
tak, že nebožtíci spočinuli v
hrobě s hlavou k západu.
"Z tohoto obecně ustáleného pohřebního ritu se vymykal pouze
jediný hrob, zpočátku jsme čekali překvapení, protože poloha neodpovídala tradičnímu způsobu
ukládání zemřelých. Předpokládali jsme, že se jedná o starší
hrob, protože tento způsob - hla-

va směřující k severu - používali už Keltové. To se nakonec nepotvrdilo, hrob je vybaven tzv.
esovitými záušnicemi, což jsou
typické šperky právě pro mladší
dobu hradištní. Hrob je sice orientován jinak, ale odpovídá
svým vybavením ostatním hrobům," uvedl Pavel Fojtík z Ústavu archeologické památkové
péče Brno. Jak dál upřesnil, jednalo se o hrob starší ženy, která
byla patrně takto pohřbena z nedostatku místa na pohřebišti nebo k tomu byl jiný, možná i náboženský důvod. Příčinou mohlo
ale být i případné tělesné nebo
mentální postižení pohřbené. Je
to však jen domněnka archeologů. Několik hrobů bylo dětských
a ty mnohdy byly nadstandardně
vybaveny. V jednom z hrobů byl
nalezen náhrdelník z přírodního
křišťálu, což je poměrně luxusní
a nepříliš častý nález. Záhrobí
ostatních hrobů bylo vybaveno
šetrně - našly se jen zřídka železné nože, šperky a také tři
stříbrné mince. Jedna pochází z
ražby českého knížete Spytihněva II. (vládl 1055 až 1061) a dvě
z uherské ražby Štěpána I. (997

Během jediného týdne odkryli archeologové kolem třicítky
hrobů. Kostry budou podrobeny pečlivému antropologickému výzkumu.

až 1038). I v tomto období platilo, že nebožtíkovi vložili do úst
nebo do dlaně minci, aby zaplatil
převozníkovi za cestu do podsvětí.
"Dá se říci, že při jakýchkoliv
výkopových pracích v této lokalitě se narazí prakticky pokaždé
na hroby," tvrdí Fojtík.
Všechny nálezy archeologové
vyzvedli a poté, co byly provedeny nákresy a dokumentace, odvezli k dalšímu výzkumu. Antropologický materiál, tedy lidské
kostry, budou dále zkoumány v v
Ústavu Antropos v Brně, další
nálezy jako šperky a mince skončí v prostějovském muzeu.
Prázdné hroby budou zasypány
zeminou a bude pokračovat
plánovaná výstavba rodinných
domů.
První nálezy ze slovanského pohřebiště v lokalitě Za zahradama
byly objeveny při stavbě okresní
silnice v roce 1894. Úrodná Haná byla osídlována už od pravěku. Archeologické nálezy se v
katastru Dětkovic objevovaly už
v dřívějších letech, kdy se zde našly rovněž v hrobech stříbrné
mince, keramika, kostěné hroty
či pazourková čepel. Četné nálezy dokazují, že oblast v okolí
Dětkovic byla obydlena již v paleolitu, tedy starší době kamenné. Další desítky předmětů
pocházejí z mladší doby kamenné, což je 6. až 5. tisíciletí
před naším letopočtem. Podle typických znaků patří nálezy ke
kultuře s lineární keramikou, v
pozdějším období s vypíchanou
keramikou, další předměty dokazují přítomnost jordanovské
kultury i kulturu s moravskou
malovanou keramikou. Tu vy-

střídala například kultura zvoncovitých pohárů. Nejmladší doložitelné nálezy v lokalitách zvaných Skaličník či Sibiř souvisejí
potom s osídlením Keltů, kteří
byli prvními obyvateli na našem
území v období 4. až 1. století
před naším letopočtem, které již
známe jménem. Některé z nálezů jsou uloženy v Moravském
zemském muzeu v Brně, jiné pak
ve sbírkách Muzea Prostějovska
v Prostějově. K nim přibudou po
pečlivém prozkoumání i
předměty a pozůstatky koster,
které archeologové právě nyní
vyzdvihli z nánosů staletí. -jp-

Výherci soutěže s FIT
KLUBEM JITŘENKA
Dárkové poukazy v hodnotě
500 korun vyhrávají Lenka
Dřevinková, Kamila Ošlejšková, Dagmar Bonková, Jana Pavelková a Iveta Robová (všichni z Prostějova).
Permanentku SPINNING v
hodnotě 1 400 korun vyhrává
Marie Dostálová z Prostějova,
permanentku ZUMBA v hodnotě 1 000 korun vyhrává Hana Jurková z Prostějova, permanentku MASÁŽE v hodnotě 1 000 korun vyhrává Jaroslav Dostál z Prostějova a permanentku SAUNA v hodnotě
1 200 korun vyhrává Pavel
Pavlat z Prostějova. Upozorňujeme výherce, že si pro své
ceny mohou přijít denně po 16.
hodině do Fitklubu Jitřenka v
Šafaříkově ulici 49a v Prostějově.
-red-

Novou budovu společenského
a školícího centra, kde je v
přízemí společenský sál a v patře další místnosti pro využití
jako klubovny, ubytovací zařízení a sociální zázemí, vybudovala obec Vrbátky se záměrem zaplnit chybějící prostory
pro společenskou, sportovní i
kulturní činnost. Zatímco v
místních částech Dubany a
Štětovice podobná zařízení
občané využívali, ve Vrbátkách dosud citelně chybělo.
Proto začala před dvěma lety výstavba sportovního areálu a školicího a společenského centra.
Nejdříve byla vybudována z
vlastních prostředků víceúčelová
plocha pro sportovní využití.
Protože se nepodařilo získat dotaci, celkové náklady zhruba 3,5
milionů korun uhradila v plné
výši obec z vlastního rozpočtu. V
další fázi byly postaveny u multifunkčního hřiště šatny se sociálním zázemím, asfaltová plocha a
zpevněná přístupová komunikace za necelé 4 miliony korun.
"Na tuto část výstavby jsme získali dotaci z Regionálního operačního programu, která pokryla
zhruba 85 procent celkových nákladů. Další finanční prostředky
jsme získali letos na třetí část
celého projektu, tedy na výstav-

bu budovy školicího centra," vysvětlil starosta Vrbátek Ivo Zatloukal.
I v tomto případě uspěla obec při
žádosti o finanční prostředky z
dotačního titulu Regionálního
operačního programu. Celkové
náklady 13 milionů korun pokryla dotace z 85 procent. Školicí a
společenské centrum nahradilo
původní zchátralou budovu v
majetku obce. Po demolici vznikl prostor pro důstojný stánek
využitelný pro kulturní činnost,
společenské akce i jako zázemí
pro sportovce. Zařízení mohou
využívat firmy jako školicí centrum s ohledem na možnost ubytování až 24 osob v patře, sportovci na různá soustředění díky
nedalekému sportovnímu areálu,

mohou se zde pořádat narozeninové či svatební hostiny a různé
rodinné oslavy, výstavy, prezentace, schůze obecních spolků, seniorů a další akce. Objekt slavnostně otevřela právě výstava
bonsají v hlavním sále.
"Bohužel došlo v průběhu stavby
ke změně podmínek v poskytování dotace. Nedostaneme peníze, se kterými jsme počítali na
vybavení objektu, tuto položku
během realizace školícího střediska vyškrtli. Teď nám chybí víc
než tři čtvrtě milionu a v rozpočtu
tyto peníze nemáme. Proto rada
rozhodla, že objekt bude dál v
provozu, budeme jej využívat s
jednoduchým prozatímním vybavením, které budeme postupně
doplňovat," dodal starosta. -jp-

Nová budova nahradila zchátralý objekt, který nebyl využíván.

S Hloučelou a Romží až k vlnám Baltu
nenské přírody Pobaltí kamarád
Jaroslav Musil, který má své kořeny pro změnu na Malé Hané.
Autem, pěšky i na člunech nazvaných Hloučela a Romže - vždy
však pod českou vlajkou - zanechávali svou stopu v místech, která dosud zůstala utajena sběratelům turistických trofejí. O to víc
prostoru měla parta českých cestovatelů pro svůj záměr objevit a
zvěčnit kouzlo členitého pobřeží s
nekonečnou mořskou plání či zachytit tajemno starých šlechtických sídel posazených jako perly
mezi pahorky a
nekonečné lesy.
V hledáčku fotoaparátů a kamery
uvízla kouzelná
zákoutí uliček
středověkých
městeček, rozeklaná skaliska i
rozkvetlé paseky.
"Do Pobaltí jsme
poprvé zamířili
vloni. To jsme
procestovali severovýchod Polska a Litvu. PříroHloučela a Romže dopluly díky Hanácké sekci až
da a vstřícní lidé
do Pobaltí.
"Hanácká sekce" v hvězdné sestavě prostějovských cestovatelů a fotografů s nevyčerpatelnou zásobou recese a humoru
Josef Franc a Ivo s Martinem
Snídalovi zhmotnila své putování po Lotyšsku a Estonsku na
výstavě fotografií v zámecké
galerii v Konici. Ze své výpravy
přivezli lovci okamžiků svěží
vánek od Baltského moře, který dýchal slanou vůní z každého snímku.
Trojlístek prostějovských fotografů posílil na cestě do lůna pa-

nás natolik upoutali, že jsme chtěli poznat i obě další pobaltské
země. A nezklamali jsme se ani
tentokrát," konstatoval Josef
Franc, který se ustanovil prezidentem "Hanácké sekce", což je
recesistická odnož rakouského
klubu milovníků hor a horské
přírody Alpenverein.
Vernisáž výstavy nazvané Via
Baltica byla z části věnovaná videoprojekci filmového dokumentu, který zachytil všechny důležité okamžiky vydařené cesty.
Současně vyšla i reportáž v časopise Outdoor doplněná řadou fotografií.
Výstava otce a syna Snídalových
a Josefa France bude v zámecké
galerii v Konici přístupná až do
16. října. A kdo nestihne ani poslední výstavní den, ten může zabrousit na webové stránky
www.kaiser-foto.cz, kde najde
zaručeně čerstvé snímky z Pobaltí i z dalších letošních výprav "Hanácké sekce" - do lužních lesů u
Lanžhotu i do alpských údolí. Brzy k nim zcela jistě přibude další
nálož, prostějovští bardi přírodních krás se totiž právě vrátili z
toulek italskými Dolomity. -jp-

Domov u rybníka slavil výročí
Domov u rybníka či před nedávnem Ústav sociální péče a
domov důchodců ve Víceměřicích slavil 85. výročí trvání.
Dvoudenní oslavy přivedly do
zařízení desítky návštěvníků,
kteří mohli při Dni otevřených dveří poznat život více
než dvou set uživatelů velice
zblízka.
Program si připravili uživatelé
domova sami s přispěním občanského sdružení Šikovné ruce,
které napomáhá integraci uživatelů mezi veřejnost a s finanční
podporou Olomouckého kraje se
podílí na řadě kulturních, sportovních a společenských akcí.
Velkou pomoc přinášejí i ostatní
spolky v obci, dobrovolní hasiči a
rybáři, v jejichž členské základně
je i řada uživatelů domova.
"Den otevřených dveří v souvislosti s výročím jsme připravili nejen jako prohlídku zařízení, uživatelé se pochlubili svým malým
hospodářským dvorem, zahradou, připravili přehlídku výrobků
zhotovených v rámci aktivizační
činnosti, nacvičili divadelní představení a hudební vystoupení.
Spolu s dobrovolnými hasiči
předvedli i požární útok," prozradila Lenka Trněná z občanského
sdružení Šikovné ruce.
Domov u rybníka je příspěvkovou organizací v majetku obce,
který jednak poskytuje sociální
služby osobám se zdravotním nebo mentálním postižením se
sníženou soběstačností a potřebou trvalé pomoci jiné osoby, jednak jsou domovem pro seniory.

"Kapacita zařízení je zcela napl- "Máme pro uživatele širokou naněna. Žije tady 192 uživatelů v bídku podpůrně terapeutických
sociální péči a domov důchodců aktivit. Uživatelé domova se
má 14 stálých obyvatel. Před čty- mohou zapojit do jakékoliv činřmi lety převedl krajský úřad na nosti související s životem v donaši žádost zařízení do správy ob- mově - pomáhat v kuchyni, v
ce, před dvěma lety jsme za 26 prádelně, na zahradě i v hospomilionů korun odkoupili budovy dářství, věnují se řadě ručních
od majitelek Kongregace sester prací. Máme košíkářskou a tkaldominikánek. To nám umožňuje covskou dílnu a nejrůznější
zařízení postupně rekonstruovat. kroužky jako například divadelJe tady nová kuchyně, výtah, ní, hudební, sportovní,. Pravipřízemí je bezbariérové. Připra- delně zajišťujeme muzikoteravujeme zateplení budov, ale tady pii, canisterapii, hipporehabilitatrošku narážíme na památkáře a ci. Snažíme se jim vytvořit rojejich představu o zachování dinnou pohodu a maximálně
vzhledu budov," konstatoval otevřené prostředí, kde nechybí
víceměřický starosta Antonín ani duchovní péče," vyjmenovaDostálík. "Domov u rybníka je la ředitelka Domova u rybníka
nyní finančně soběstačné a ne- Marcela Burová.
závislé sociální zařízení, které po- Otevřenost a integraci dokazuje
skytuje práci pro více než stovku celá řada kulturních a společenzaměstnanců,což není zrovna za- ských akcí pořádaných pro uživanedbatelné pro zaměstnanost re- tele i mimo domov, jako jsou regionu," dodal.
kreační a rehabilitační pobyty,
Uživatelé domova nemají ome- zájezdy a sportovní soutěže v
zený pohyb. Obyvatelé nejen rámci ostatních podobných zaVíceměřic, ale i okolních obcí, je řízení.
-jpvnímají jako své
spoluobčany. Pestrá aktivizační činnost pomáhá zaměstnat uživatele užitečnou činností,
která jim přináší naplnění a uspokojení. Nová koncepce
práce využívá nejnovější trendy a
mohou se tak realizovat a rozšiřovat
kvalitní sociální Na odpolední program si uživatelé připravili divadelní představení.
služby.
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05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Ktosi je za dverami
10.00 - Mimořádný případ
11.15 - Inventura Písniček
pod rentgenem
11.50 - Krásy evropského
pobřeží
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery I
14.15 - Doktorka Quinnová IV
15.00 - Tip a Tap (11,12/26)
15.20 - Zábavná škola
15.40 - Věda je zábava III
16.05 - Tykadlo
16.25 - Zpívánky
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - 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 (18/28)
22.05 - Pravěk útočí (5/13)
22.55 - Na moll...
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Vltava v obrazech
00.05 - Chcete mě?
00.20 - McLeodovy dcery I
01.05 - Poklady světa
01.20 - Rajské zahrady (1/13)
01.40 - Události v regionech
02.05 - Události v regionech
Brno
02.30 - Události v regionech
Ostrava
02.55 - Regiony ČT24
03.20 - Zajímavosti z regionů
03.45 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.10 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.35 - Osudové okamžiky

Úterý

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
10.35 - Pražský písničkář (1/5)
11.25 - Z lidové klenotnice
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery I
14.15 - Doktorka Quinnová IV
15.00 - Byl jednou jeden
objevitel (11/26)
15.25 - Game Page
15.50 - Nová dobrodružství
Černého Bleska
16.15 - Tajný přítel
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 Vladimír Menšík
21.55 - Na stopě
22.20 - Losování Sportky
a Šance
22.25 - Řím (5/12)
05.00 - Objektiv
23.15 - Losování Šťastných
05.30 - Správy STV
deset a Šance milion
05.59 - Dobré ráno 23.20 - Lišák
00.40 - McLeodovy dcery I
08.30 - Panorama
01.25 - Události v regionech
09.10 - Kosmopolis
01.50 - Události v regionech
09.40 - Mýty a fakta
Brno
historie: Královny
02.15 - Události v regionech
Nilu (1/2)
Ostrava
10.35 - 168 hodin
02.40 - Sabotáž
11.00 - Dobrá rada nad zlato
03.10 - Tajné akce StB (29/40)
11.35 - AZ-kvíz
03.25 - Regiony ČT24
03.50 - Kultura v regionech
12.00 - Kluci v akci
04.15 - Kniha mého srdce
12.25 - Černé ovce
- TOP 12
12.40 - Hřiště 7
04.35 - Evropský manuál

06:10
- Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
Scooby Doo I (6)
07:00- Teleshopping
07:10- Tom a Jerry
07:20- Tom a Jerry
07:30- Deník zasloužilé matky
07:55- Chůva k pohledání II (15)
08:25- M*A*S*H (221)
08:55- Knight Rider II (12)
09:55- Policie - New York X (22)
10:50- To je vražda, napsala XI
11:50- Drzá Jordan VI (10)
12:50- Deník zasloužilé matky
13:20- Sabrina
13:50- Čarodějky VI (17)
14:50- Chirurgové IV (10)
15:50- Julie Lescautová II (13)
17:40- Minuty regionu
18:00- Čarodějky I (6)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II (16)
20:00- Velmi křehké vztahy IV
21:20- Ano, šéfe!
22:25- Na doživotí I (4)
23:30- Spravedlnost (4)
00:25- Wolffův revír II (22)
01:20- Volejte Věštce
03:00- Výklad snů
03:50- Medicopter 117 VI (12)
04:35- Svět 2009
05:00- Autosalon

6. 10. 2009
06:10
- Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
Scooby Doo I (7)
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 (222)
08:45- Knight Rider II (13)
09:45- Policie - New York XI
10:40- To je vražda, napsala XI
11:40- Drzá Jordan VI (11)
12:40- Deník zasloužilé matky
13:10- Sabrina
13:40- Čarodějky VI (18)
14:40- Chirurgové IV (11)
15:40- Julie Lescautová III (1)
17:40- Minuty regionu
18:00- Čarodějky I (7)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- Přešlapy (3)
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Sběratelé kostí III (5)
23:25- Žralok II (6)
00:15- Wolffův revír II (23)
01:15- Volejte Věštce
03:00- Výklad snů
04:00- Medicopter 117 VI (13)
04:50- TOP STAR magazín

7. 10. 2009
05.00 - Pod
pokličkou
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Pryč od minulosti
10.35 - Gramo von balet
11.05 - Co neodnesl čas (2/9)
11.50 - Já jsem zamilovaná
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery I
14.10 - Doktorka Quinnová IV
15.00 - Zašlapané projekty
15.15 - Byl jednou jeden
objevitel (12/26)
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 - Máte slovo
22.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.35 - Vražedná noc (1/2)
00.10 - McLeodovy dcery I
00.55 - Řím (5/12)
01.45 - Pětka v Pomeranči
02.15 - Hledání ztraceného
času
02.35 - Události v regionech
03.00 - Události v regionech
Brno
03.25 - Události v regionech
Ostrava
03.55 - Regiony ČT24
04.20 - Znáte je dobře?
04.35 - Křesťanské umění
na Moravě

Ètvrtek
06:10
- Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
Scooby Doo I (8)
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 (223)
08:45- Knight Rider II (14)
09:45- Policie - New York XI
10:40- To je vražda, napsala XI
11:40- Drzá Jordan VI (12)
12:40- Deník zasloužilé matky
13:10- Sabrina mladá čarodějnice V
13:40- Čarodějky VI (19)
14:40- Chirurgové IV (12)
15:40- Julie Lescautová III (2)
17:40- Minuty regionu
18:00- Čarodějky I (8)
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 (23)
00:25- Wolffův revír II (24)
01:20- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:10- Sinan Toprak I (1)
04:55- Receptář prima nápadů

8. 10. 2009

Pátek

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Sezame,
pojď si hrát (4/78)
09.00 - Soudný den
10.25 - Veselé příhody
z natáčení
10.50 - Krásy evropského
pobřeží
11.00 - Jean-Michel Cousteau:
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Rodina a já
13.50 - McLeodovy dcery I
14.35 - Doktorka Quinnová IV
15.20 - Simpsonovi XX (4/21)
15.45 - Věříš si?
16.10 - Záhady Toma Wizarda
16.25 - Zpívánky
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - 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 - Vyprávěj (6)
21.00 - Na cestě po Malajsii
21.35 - Reportéři ČT
22.15 - Tajné akce StB (29/40)
22.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.40 - Příliš pozdní hrdina
00.50 - Politické spektrum
01.15 - Sex ve městě VI (1/20)
01.45 - McLeodovy dcery I
02.25 - Události v regionech
Brno
02.50 - Události v regionech
Ostrava
03.15 - Regiony ČT24
03.45 - Týden v regionech
Brno
04.10 - Týden v regionech
Ostrava
04.35 - Proměny litiny

06:10
- Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
Scooby Doo I (5)
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 (220)
08:45- Knight Rider II (11)
09:45- Policie - New York X
10:40- To je vražda, napsala XI
11:45- Drzá Jordan VI (9)
12:40- Deník zasloužilé matky
13:10- Sabrina mladá čarodějnice V (2)
13:45- Čarodějky VI (16)
14:45- Chirurgové IV (9)
15:45- Julie Lescautová II (12)
17:40- Minuty regionu
18:00- Čarodějky I (5)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- Jak se staví sen
22:25- Myšlenky zločince II
23:20- Přešlapy (2)
00:25- Wolffův revír II (21)
01:20- Volejte Věštce
03:05- Medicopter 117 VI (11)

05.00 - Bydlení je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Dnes vzpomíná
Josef Hlinomaz
09.45 - Studio B
10.15 - Příště u Vás
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery I
14.20 - Doktorka Quinnová
15.05 - Benjamin Kvítko
15.30 - Let 29 (17/30)
15.55 - Ovečka Shaun (15/40)
16.00 - Daleká cesta
za domovem (32/39)
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 (6/16)
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 (19/26)
20.55 - 13. komnata
Kamily Magálové
21.25 - Uvolněte se, prosím
05.00 - POKR
05.00 - Auto Moto
22.15 - Sex ve městě VI (2/20)
05.30 - Správy STV
Styl
22.45 - Losování Šťastných
05.30 - Správy
05.59 - Dobré ráno
deset a Šance milion
STV
08.30 - Panorama
22.50 - Dva muži ve městě
05.59 - Dobré ráno
05.00 - PORT
00.25 - Losování Euromiliony
09.10 - Televizní klub
08.30 - Panorama
05.30 - Správy
00.30 - McLeodovy
neslyšících
09.10 - Babylon
dcery I (14/22)
STV
09.40 - Kalendárium
09.35 - Kudykam
01.15 - Všechnopárty
05.59 - Dobré ráno
10.00 - Vermeer: Ateliér
09.55 - Evropa dnes
01.55 - Sabotáž
08.30 - Panorama
aneb Umění malby
10.25 - Kultura.cz Brno
02.25 - Události v regionech
09.10
Přidej
se
10.55 - Fotograf
02.50 - Události v regionech
10.45 - Kultura.cz
09.25 - Nedej se
František Drtikol
Brno
11.10 - Čétéčko
09.45 - Letečtí stíhači v boji II. 03.15 - Události v regionech
11.35 - AZ-kvíz
11.35 - Za školu
10.30 - Nespoutaný živel
12.00 - Chalupa je hra
Ostrava
12.00 - Přes nový práh
11.35 - AZ-kvíz
12.25 - Černé ovce
03.40 - Regiony ČT24
12.40 - Reportéři ČT
12.25 - Případ pro
12.00 - Kuchařská pohotovost 04.05 - Na cestě po Malajsii
04.35 - Gorodok (6/20)
13.20 - Krásy evropského po12.30 - Černé ovce
ombudsmana (5/16)
břeží: Capri
12.50 - Skoro jasno
14.55 - Fokus ČT24
12.40 - Taxík
13.30 - Věříš si?
13.05 - Dvaasedmdesát
15.20 - Vltava v obrazech
13.10 - Zábavná škola
13.55 - Záhady Toma Wizarda
05:59
jmen české historie
15.40
Fotograf
13.30 - Anakonda (5/8)
14.10
Věda
je
zábava
III
05:59
Snídaně
13.20 - Rozsudky
František Drtikol
05:59
13.50 - Alenka v říši divů
14.35 - Tykadlo
Snídaně
s Novou
soudce Ooky
16.10 - Vermeer: Ateliér
Snídaně
14.55 - Chcete mě?
15.00 - Malý televizní kabaret
s Novou
08:35 Směr jih (41)
14.25 - Bludiště
05:00
aneb Umění malby
s Novou
15.15 - Přežít! (4/10)
15.35 - V zemi Mayů
08:35 Směr jih (40)
Novashopping 17.00 - Služby v našich
05:59
09:30 Zavěste, prosím
14.55 - Tajný přítel
08:35 Směr jih (38)
16.10 - Deset století
16.30 - Dobrodružství
05:59 Snídaně s Novou
Snídaně
09:30 Deset a půl stupně (2/2
11:20 Tescoma s chutí
15.10 - Toulavá kamera
službách plus
09:30 Deset a půl stupně (1/2)
architektury
vědy a techniky
08:35 Směr jih (39)
s Novou
11:10 Tescoma s chutí
11:40 Můj přítel Monk II (3) 15.40 - Království divočiny:
16.25 - Kam s nimi II
17.15 - Skoro jasno (6/13)
11:10 Tescoma s chutí
09:30 Hotel snů: Indie
08:35 Směr jih (42)
17.00 - SK Slavia Praha
11:15 Lenssen & spol.
12:35 Ženatý se závazky
Legendy světa
16.40 - Zoom
11:15 Lenssen & spol.
17.30 - Praha, město věží
11:20 Tescoma s chutí
09:30 McBride
11:45 Můj přítel Monk II (2) 16.55 - Znáte je dobře?
- AC Sparta Praha
13:05 Walker, Texas Ranger
zvířat (8/13)
11:40 Můj přítel Monk (11)
17.50 - Divnopis
11:35 Můj přítel Monk II (1)
11:10 Tescoma s chutí
17.10 - Medicína pro 21.
12:40 Ženatý se závazky
14:05 Odložené případy II (6 16.05 - Krásy evropského
12:40 Ženatý se závazky (202) 19.45 - Zprávy v českém
18.00 - Klíč
12:35 Ženatý se závazky (203)
11:15 Lenssen & spol.
století
13:10 Walker, Texas Ranger
15:05 Superman III (7)
pobřeží: Neklidné
13:10 Walker, Texas Ranger IV
znakovém jazyce
18.30
Babylon
13:05 Walker, Texas Ranger IV
11:45 Můj přítel Monk II (4)
17.25 - PORT
14:10
Odložené
případy
II
(5
16:05
Zákon
a
pořádek:
nebe
nad
Irskem
14:10 Odložené případy II (3) 20.00 - Století létání
14:05 Odložené případy II (4) 18.55 - Zprávy v českém
12:40 Ženatý se závazky
17.55
Přidej
se
15:05
Superman
III
(6)
Zločinné úmysly III
16.15 - Prizma
15:05 Superman III (4)
znakovém jazyce
20.55 - Neznámí hrdinové
15:05 Superman III (5)
13:15 Walker, Texas Ranger
18.10
Nedej
se
17:00 Odpolední Televizní 16.35 - Rodinné stříbro
16:05 Zákon a pořádek
19.05 -Angličtina - Extra (17/30) 16:05 Zákon a pořádek
16:05 Zákon a pořádek:
14:10 Odložené případy II (7
- Pohnuté osudy
18.30
Hledám
práci
17:00 Odpolední Televizní
17:00 Odpolední Televizní
noviny
17.00 - Muž na Jawě
19.30 - Medúza
17:00 Odpolední Televizní
15:05 Superman III (8)
18.55 - Zprávy v českém
21.25 - Krásný ztráty
noviny
noviny
Sportovní
noviny
17.55 - Dukla - krev
20.00 - Rozmarné léto
noviny
16:05 Zákon a pořádek:
znakovém jazyce
21.55
Deník
Alana
Clarka
Sportovní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
a mýtus (1/2)
Sportovní noviny
Zločinné úmysly III (15)
21.20 - Meet Factory
19.05 - Redaktion D (8/13)
22.30
Události,
komentáře
Odpolední Počasí
Odpolední Počasí
Odpolední Počasí
17:00 Odpolední Televizní
21.45 - Flamenco!
19.20 - The Lost Secret (8/11) 17:35 Kriminálka Miami (10 18.55 - Zprávy v českém
23.10 - Q
17:35 Kriminálka Miami (7)
17:35 Kriminálka Miami (9) 19.30 - Pětka v Pomeranči
17:35 Kriminálka Miami (8)
noviny
18:30 Ulice (1447, 1448)
znakovém jazyce
22.10 - Báječná léta bez opony
23.35 - Film point
18:30 Ulice (1441, 1442)
18:30 Ulice (1445, 1446)
18:30 Ulice (1443, 1444)
Sportovní noviny
19.05 - Game Page
20.00 - Ta naše povaha česká 19:30 Televizní noviny
22.30 - Události, komentáře
19:30 Televizní noviny
Odpolední Počasí
19:30 Televizní noviny
00.40 - Knižní svět
19:30 Televizní noviny
20.30 - Praha - Železná opona
Sportovní noviny
19.30 - To nejlepší z klasiky
23.10 - Jazz klub
Sportovní noviny
Sportovní noviny
22.10 - Film o filmu Protektor
Sportovní noviny
00.55 - Báječná léta bez opony
Počasí
19.45 - A. Dvořák: Slovanský 17:35 Kriminálka Miami
00.05 - Dvojhlas
Počasí
18:30 Ulice (1449, 1450)
Počasí
22.30 - Události, komentáře
Počasí
20:00 Ordinace v růžové
tanec č.10 e moll
01.10 - Vzkaz Květy Legátové
00.30 - Rozvedená žena
20:00 Ordinace v růžové
19:30 Televizní noviny
23.10 - Dokumentární klub
20:00 Česko Slovenská
20:00 Comeback (3)
zahradě 2 (136)
20.00 - Můj otec Gulag
02.30 - Století létání
01.25 - Poklady světa
zahradě 2 (135)
Sportovní noviny
00.05 - Muž, který miloval
SuperStar
20:40
Dům
snů
(5)
21:20
Kriminálka
Las
Vegas
21.00
Historie.cs
03.25 - Proměny českého
01.40 - Máte slovo
21:15 Kriminálka Miami VI
Počasí
ženy
20:55 Víkend
21:55
Zákon
a
pořádek
22:15
Mr.GS
21.50 - Zašlapané projekty
venkova (1/4)
02.25 - POKR
22:10 112
20:00 Česko Slovenská
02.00
Divadlo
žije!
21:40 Dr. House V (5)
22:55 Eurotrip
22:50 Zóna úniku
22.10 - Vzkaz Valtra Komárka
03.45 - Sváteční slovo
22:50 Tělo na tělo
SuperStar
02.55 - Československý
02.30 - Q
22:35 Námořní vyšetřovací
00:35 Odvrácená tvář hor
00:45 Kriminálka Las Vegas 22.30 - Události, komentáře
filosofa
00:35
Odvrácená
tvář
hor
(13)
22:25 Lovec policajtů
02.55
Notes
filmový
týdeník
služba IV (13)
01:30
Novashopping
01:30
Novashopping
23.10
Renesance
03.48 - Cesty víry
01:25 Novashopping
00:15 Nemilosrdně
03.35 - Zoom
(749/2379)
23:30 Život s nepřítelem
01:50 112
01:50 Mr.GS
00.55 - Až do ticha
04.10 - Křesťanský magazín
01:45 Rady ptáka Loskutáka
02:10 Novashopping
03.50 - Deset století
03.05 - Rajské zahrady (1/13)
01:05 Novashopping
02:15 Áčko Stereo
02:20 Paškál
01.50 - VEČER NA TÉMA... 02:30 Tabu
04.25 - Po hladině: Chuť
02:25 Občanské judo
architektury
03.25 - Totální Monteverdi
01:25 Bujné fantazie (6)
02:55 Hejbni kostrou
03:15 Áčko
04.40 - Jak se
Starořecké inspirace
04.05 - To ne, to tedy ne
02:55 Áčko
03:20 Áčko
04.25 - Těšínská
04:05 DO-RE-MI
01:55 Áčko Stereo
žije pod
04.45 - Krásy evropského
04:05 DO-RE-MI
04:05 DO-RE-MI
04:35 DO-RE-MI
03.50 - Jazz klub
pobřeží
05:00 Novashopping
05:25 Novashopping
jablíčka Renaty
plachtami
05:00 Novashopping
05:00 Novashopping
02:40 Konec vysílání
04.40 - Pavel Fajt, bubeník

Pondìlí

Sobota

06:10
- Teleshopping
06:20- Nová dobrodružství
Scooby Doo I (9)
07:00- Teleshopping
07:10- Tom a Jerry
07:20- Deník zasloužilé
matky VI (2)
07:45- Chůva k pohledání II
08:15- M*A*S*H (224)
08:45- Knight Rider II (15)
09:45- Policie - New York XI
10:40- To je vražda, napsala
11:35- Drzá Jordan VI (13)
12:35- Deník zasloužilé
matky VI (3)
13:05- Sabrina mladá čarodějnice V
13:35- Čarodějky VI (20)
14:30- Chirurgové IV (13)
15:30- Julie Lescautová III (3)
17:40- Minuty regionu
18:00- Čarodějky I (9)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- Hádej, kdo lže?
21:20- Air America
23:40- Ohnivá bouře
01:25- Volejte Věštce
03:10- Sinan Toprak I (2)
04:00- Dvojí nasazení (1)

05.00 - Přes nový
práh
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.55 - Let 29 (17/30)
06.15 - Medvěd 09 (6/7)
06.20 - Lužickosrbské bajky
06.30 - Příběhy telátka
Kopejtka (6/7)
06.40 - Sezame, pojď si hrát
07.00 - Garfield a přátelé
07.25 - Všechna rána světa
07.40 - Biblická pátrání (6/17)
08.00 - Malá princezna
09.35 - Ovečka Shaun
09.40 - Kuchařská
pohotovost
10.10 - Sofiin svět
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Revue
13.10 - Království divočiny:
13.40 - Chcete je?
13.45 - Mezi námi zvířaty
14.15 - Evropský manuál
14.35 - Film o seriálu
Vyprávěj
14.50 - Jalna (6/16)
15.45 - Hořké sladkosti
17.15 - Taxík
17.45 - Černá věž (6/6)
18.35 - Zpívánky
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
05.00 - Kam s nimi 19.00 - Události
05.15 - Skoro jasno 19.35 - Branky, body, vteřiny
05.30 - Správy STV 19.50 - Předpověď počasí
05.59 - Dobré ráno
20.00 - Zázraky přírody
08.30 - Panorama
21.20 - Nezničitelný
09.10 - Na stopě
Vladimír Menšík
09.35 - Na plovárně
22.15 - Losování Šťastných
10.00 - Neznámí hrdinové
deset a Šance milion
10.30 - Meet Factory
22.25 - Vyzvání k souboji
11.00 - Pod pokličkou
00.15 - Carrie
11.35 - AZ-kvíz
02.25 - 13. komnata
12.00 - Bydlení je hra
Kamily Magálové
12.25 - Černé ovce
02.50 - Pošta pro tebe
12.40 - Ta naše povaha česká 03.45 - Na moll...
13.10 - Medúza
04.25 - Folklorika
13.40 - Šikulové
04.50 - Stop
13.55 - Nová dobrodružství
Černého Bleska
14.20 - Retro Prague 2009
14.45 - Sportovci světa
15.40 - Kvarteto
16.10 - Alchymie bytí
16.35 - Rodina a já
16.55 - Michaelovy
06:25
experimenty
Bolek a Lolek
17.05 - Skoro jasno
06:35 Batman vítězí (11)
17.25 - Dvaasedmdesát
07:00 Tom a Jerry (2)
jmen české historie
07:30 Spongebob
17.40 - Chcete mě?
17.55 - City Folk 2009
v kalhotách (31)
18.25 - Kosmopolis
07:55 Yamakasi
18.55 - Zprávy v českém
09:45 Dva lidi v zoo
znakovém jazyce
11:20 Stahovák
19.05 - Magazín Ligy mistrů 12:00 Volejte Novu
19.35 - Simpsonovi XVIII
12:30 Nebe a dudy
20.00 - Zázračná planeta
14:05 Mr. Bean
20.55 - Moje rodina IV (4/13) 14:35 Odvážný Crusoe (6)
21.25 - Sedm epoch rocku
15:30 Brácha za všechny
22.15 - Tahače 2009
peníze
22.30 - Události, komentáře
17:15 Polepšovna mazlíčků
23.10 - I BBC se utne
17:55 Babicovy dobroty
23.35 - Gorodok (6/20)
18:30 Koření
00.00 - Dvojhlas
19:30 Televizní noviny
00.25 - Houslový rytíř
Sportovní noviny
01.15 - Concertino Praga
Počasí
02.20 - Dobrodružství vědy
20:00 ČR - Polsko
a techniky
22:35 Česká spojka
02.45 - Hledám práci
03.10 - Kudykam
00:50 Příliš hlučná samota
03.25 - Rodina a já
02:20 Novashopping
03.45 - Michaelovy
02:45 Volejte Novu
experimenty
03:50 DO-RE-MI
04:40 Novashopping
03.55 - U sta Bromů

9. 10. 2009

05.00 - Alchymie
bytí
05.25 - Medicína
pro 21. století
05.45 - Krásy evropského
pobřeží
05.50 - Služby v našich
službách plus
06.10 - Rodinné stříbro
06.30 - Správy STV
06.55 - Divnopis
07.00 - Praha, město věží
07.20 - Poutní místa
07.40 - Počesku
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Folklorika
09.50 - Proměny českého
venkova (2/4)
10.10 - Za vesnickými
muzikanty
10.40 - Hledání ztraceného
času
11.00 - Můj otec Gulag
12.00 - Herbie Hancock
12.45 - Pětka v Pomeranči
13.10 - Game Page
13.35 - Sabotáž
14.05 - Simpsonovi XVIII
14.25 - Muž na Jawě
15.20 - Pardubický
Sant Leger
16.30 - Před
Velkou Pardubickou
16.45 - Kamera na cestách
17.40 - Poutní místa
18.00 - Kudykam
18.15 - O češtině
18.30 - Kultura.cz
19.00 - Varhanní koncert
19.35 - Návraty
20.00 - Hudební slavnosti
21.40 - Dvacet let
galakoncertů pro ED
22.10 - Divadlo žije!
22.40 - Nemaluji,
své obrazy dávím
23.40 - Noc s Andělem
01.10 - Eddie Palmieri
Afro-Caribbean Jazz
02.00 - Sešli se...
03.00 - Kdo je kdo
03.30 - Sedm epoch rocku
04.15 - Grotesky
04.40 - Ladí neladí
05.25 - Banánové rybičky

06:05- Párty
s kuchařem
06:30- Samuraj Jack I (11)
06:55- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka III
07:15- Tom a Jerry
07:30- Fresh Prince IV (19)
07:55- Chůva k pohledání II
08:30- Autosalon
09:25- M*A*S*H (225)
10:00- Zničující katastrofy
11:05- Columbo
13:05- Vůně ženy
16:15- Venkovský ráj, č. 12
18:00- Super drbna (4)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- Dům u jezera
22:15- Predátor
00:30- Bouře století
Stephena Kinga (1/3)
02:00- Volejte Věštce
03:45- Inspektor Balko (38)
04:35- Inspektor Balko (39)

10. 10. 2009
Střepiny
Polepšovna mazlíčků
Babicovy dobroty
DO-RE-MI
Novashopping

06:05- Párty
s kuchařem
06:30- Samuraj Jack I (12)
06:55- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka III
07:20- Bejbybum I (8)
07:45- Chůva k pohledání II
08:15- Hitlerovi muži II (5)
09:20- Svět 2009
09:55- M*A*S*H (226)
10:25- M*A*S*H (227)
11:00- Partie
11:50- Receptář prima nápadů
13:00- Komisař Rex VIII (3)
14:10- Hrdina jedné noci
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 (6)
22:15- Rozsudek
00:50- Vražedný odpočet
02:35- Volejte Věštce
04:15- Partie

02:10
02:35
03:05
04:05
05:00

11. 10. 2009

05.55 - Nedělní ráno
s Jaroslavou
Panýrkovou
06.50 - Správy STV
07.20 - City Folk 2009
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Vzkaz Valtra Komárka
09.00 - Nemaluji, své obrazy
dávím
10.00 - Knižní svět
10.20 - Film 2009
10.45 - Po hladině: Zrak
11.05 - Chcete je?
11.10 - Mýty a fakta historie
12.10 - J. Filas: Rakovina vůle
13.05 - O podezíravém králi
05:40
14.35 - Bez limitu
Království
surikat II (12) 15.20 - Svět umění
16.15 - Film o filmu Lištičky
06:05 3-2-1 Tučňáci! (1)
16.30 - Kletba kočičích lidí
06:30 Spiderman (1)
17.40 - Cesty víry
06:55 Batman vítězí (12)
07:20 Spongebob v kalhotách 18.00 - Křesťanský magazín
07:50 Policajt v Hongkongu 18.15 - Poklady světa
18.30 - Kultura.cz
10:05 Burani ve městě
11:55 To nevymyslíš
19.00 - Moje rodina IV (4/13)
13:00 Divoké kočky
19.30 - Simpsonovi XX (5/21)
15:05 Co horšího
20.00 - Univerzita padesátiletá
se může stát?
20.25 - Cesta ke kampusu
17:00 Odpolední Televizní 20.45 - 3 a 1/2 Masaryka
noviny
21.05 - Valery na 1/2 cesty
Sportovní noviny
do Evropy
Odpolední Počasí
21.30 - Sen o budování elit
17:25 Občanské judo
22.05 - Na plovárně
18:05 Rady ptáka Loskutáka
22.30 - Strach a chvění
18:55 Hospoda (16)
00.15 - Hudební studio M
19:30 Televizní noviny
00.45 - Zázraky přírody
Sportovní noviny
01.55 - Čétéčko
Počasí
02.15 - Varhanní koncert
20:00 Česko Slovenská
02.55 - Návraty
SuperStar
03.10 - Rajské zahrady (2/13)
22:25 Střepiny
03.30 - Krásný ztráty
23:00 Skleněný dům
03.55 - Krotitelé dluhů
01:00 Báječní lidé (14)
01:45 Novashopping
04.20 - Švédové před Brnem

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 (2/13)
06.40 - Kuňky
z žabí tůňky (2/13)
06.50 - Ferda (24/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Případy detektivní
kanceláře
Ostrozrak (6/6)
12.00 - Otázky
Václava Moravce
13.00 - Zprávy
13.10 - 119. Velká
pardubická
České pojišťovny
16.30 - Rajské zahrady (2/13)
16.50 - Čétéčko
17.10 - Sváteční slovo
17.15 - Horákovi (6/26)
18.10 - Škola pro život (2/13)
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 - Sněžná noc
21.40 - Kniha mého srdce
- TOP 12
22.00 - 168 hodin
22.30 - Losování Sportky
a Šance
22.35 - Sherlock Holmes
00.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.30 - Mrtví jako já II (5/15)
01.15 - Svět umění:
Gershwin podle
Resnaise (5/7)
02.10 - Uvolněte se, prosím
02.50 - Setkávání
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

TV program
5. října 2009
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PV
Veèerník,
Olomoucká
10, 796 01
Prostìjov
tel./fax:
582 333
433
email:
vecernik@pv.cz
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Najdete nás na adrese: www.vecernikpv.cz
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SPORT Úspěšný vstup BC DTJ do extraligy
Sportovní tipy týdne

Boxeři deklasovali Mostoděčín
Po nadmíru vydařeném utkání o
předešlém víkendu při zahájení
interligy, ve kterém si prostějovští borci poradili až překvapivě
hladce s celkem madarského
Gyoru, se trenér Křížek se svými
svěřenci postavil do ringu v sokolovně na Skálově náměstí ke
druhé premiéře této sezony a tou
bylo pro jeho celek BC DTJ Prostějov první utkání tohoto ročníku boxerské extraligy. Jeho
soupeřem v utkání 2. kola byli
boxeři společného týmu Baníku
Most a Děčína.
Prostějov si jako jediný z pětice
týmů elitní domácí soutěže nepřipsal zápas, protože při lichém
počtu účastníků měl v 1. kole
volný los. Naproti tomu hostující
tým už měl za sebou souboj s
Českými Budějovicemi, kterým
po velkém boji podlehl nejtěsnějším rozdílem 8:10. O vítězi v
tomto velmi vyrovnaném utkání
rozhodla chyba domácích činovníků. Ti totiž nebyli důslední v
předběžné kontrole dokladů a
domácí boxer váhy 91 kg Vanata
neměl v pořádku startovní do-

klady. Hlavní rozhodčí ho do
zápasu nepřipustil a tyto dva
body nakonec přiklonili misku
vah na stranu českobudějovického Samsonu. Vanata sice v
přátelském zápase svého budějovického soupeře porazil, ale oficiální body v zápise připadly
hostujícímu celku.
Ve druhém utkání porazila překvapivě Ostrava obhájce prvenství z Ustí nad Labem. Nutno
však podotknout, že hosté dorazily k zápasu bez zraněných opor
Řezníčka, Viktory a Průšy.
Zahajovací zápas nového ročníku se prostějovským boxerům
povedl podobně jako v interlize
a připsaly si první výhru do tabulky po jasném vítězství 14:4
nad společným celkem Mostu a
Děčína. (Detaily o utkání čtěte
na straně 24)
Sláva vítězům, čest Mostoděčínu.
Toto byl kromě jediného zápasu
obvyklý obrázek po odboxování tří kol,
rozhodčí zvedá ruku domácí boxera
(v tomto případě marek Bosý).

Náš cíl se nemění, postup do finále
Den předtím než vstoupí prostějovští basketbalisté do Mattoni
NBL zápasem v Novém Jičíně
se uskutečnila tisková konference BK Prostějov. Konala se v
pátek 2. října 2009 v konferenční místnosti Hotelu Tennis
Club. Za vedení klubu byli
přítomni předseda správní rady
Milan Matzenauer a generální
manažer Petr Fridrich, po levici
předsedy usedl vyslaný zástupce
hráčů Andrius Slezas a vedle něj
trenér Peter Bálint.
Nejprve se slova ujal Milan
Matzenauer, který se zmínil o
tom, že hospodářské výsledky
ekonomik jednotlivých zemí se
pochopitelně přenesly přes
sponzory i do sportu a nevyhnul
se tomu ani prostějovský BK.
„Důkladně jsme zvažovali rozpočet na tuto sezonu a myslím,že , jeho snížení zhruba o
15% oproti minulé se nezdá až
tak tragické, podotkl předseda
správní rady. „Došlo i ke změně
titulárního sponzora klubu, stala
se jím pro tuto sezonu, stejně
jako u volejbalistek firma Modřanská potrubní,“ pokračoval
Matzenauer.
Poté přešel k Mattoni NBL, kde
zůstává pro klub stejný cíl jako v
minulých sezonách a tím je postup do finále. „Když všichni z
nás tvrdě pracujeme pro společný cíl, nebudu se přece zabývat
týmem, který bude mít ambice
hrát ve středu tabulky nebo jen
postoupit do čtvrtfinále,“ vy-

Z tiskové konference BK Prostějov, která proběhla minulý pátek v prostorách Hotelu Tennis Club (zleva předseda správní
rady Milan Matzenauer, generální manažer Petr Fridrich, člen hráčského kádru Andrius Slezas a trenér Peter Bálint).
jádřil jasně, kde by vedení
chtělo v nadcházející sezoně
tým vidět.
Z důvodů ekonomické recese se
klub také letos rozhodl vyměnit
účast v Eurochallenge Cupu, kde
hrál v posledních dvou letech za
účast ve Středoevropské lize.
„Na účast v Eurochallenge Cupu
je třeba vymezit vyšší finanční
částku jako na odehrání skupiny
ve Středoevropské lize s tím, že
v případě nepřejícího losu se se

soutěží rozloučíte ještě dříve než
jste ji začali. Rozhodli jsme se
proto pro druhou variantu a
pokud v ní uspějeme výsledkově, budeme se bavit, jak postupovat dále,“ vyjádřil se šéf
klubu k pohárové problematice.
U Středoevropského poháru se
pozastavil generální manažer
Petr Fridrich, který také přítomným novinářům vysvětlil, proč se
zatím nebylo možné více o této
soutěži dozvědět. „Rozlosování

Proběhl memoriál
Gustava Frištenského
Jak už se stalo tradicí, prostějovský Sokol 1 Prostějov uspořádal
už XXII. ročník Memoriálu G.
Frištenského v zápase. Po zaznění české hymny popřál starosta
města Jan Tesař příjemné prožití a
kvalitní boje, což se opravdu podařilo po stránce organizační i
výkonostní. Rok 2009 byl mimořádně spojen se závěrečným kolem 1. ligy a otevřeným turnajem
seniorů, který doplnily slovenské
celky Trenčína a Šamorína.
Za prostějovský celek seniorů nastoupili M. Karger, L. Pokrivka,
Hejčík, Vybíralík, Němec, Polanský, Ptáčník, Bukva, Máca a Wicha. Ti se zasloužili o bronz pro
rostějov po dvaceti dlouhých letech.
Za tým kadetů nastoupili Šebela,

Pospíšil, Matela, David, Hutíček
a Zajíček a obsadili ve 3. kole 4.
místo, celkově se pak umístili na
5. místě. Žáci soutěž ve složení
Polakovič, Valachovič, Hájek,
Polanský, Vilert, Vařeka, Spáčil,
vitásek a kadlíček obsadili první
místo.
Sokol I Prostějov pro XXII. ročník, který je zároven 130. výročím narození Gustava Frištenského maximum, což při pátečním
posezení ocenila i Zdena Frištenská a poděkovala celému výboru
za přípravu.

Celkové pořadí
memoriálu:
1. Sokol I Prostějov227bodů

I takové krkolomné souboje byly
vidět na zápasnickém memoriálu 2. Havlíčkův Brod 114bodů
Gustava Frištenskéjo, který uspořádal 3. Chomutov
72bodů
prostějovský oddíl.

bylo udělané tak neštastně termínově, že od listopadu by to narušilo zápasový rytmus většiny
přihlášených týmů, které by pak
svá utkání musely předehrávat
nebo je přeložit na pozdější termíny. Proto pravděpodobně
dojde k přelosování v průběhu
měsíce října,“ nastínil Fridrich.
Na závěr ještě prozradil, že v původní skupině jsme se měli utkat
s madarským Szekesfehervárem
a rumunským Témešvárem.

Ke slovu se dostal také trenér
domácích basketbalistů, který
zůstává i nadále na pozici hlavního kouče. Vyjádřil se, že pokračuje v napočaté cestě z
minulé sezony, kdy chce výsledky budovat na dobré
obranné hře. Při svém výběru
hráčů kladl ale také velký důraz
na reference o charakterových
vlastnostech toho kterého hráče,
aby se mohl spoléhat na kolektivní pojetí. První dotazy, které
na něj směřovaly, se týkaly základní pětky. I zde můžeme
vidět změnu oproti předchozím
sezonám. Sdělil sice, že základní pětici na utkání v Novém
Jičíně už v hlavě vymyšlenou
má, neznamená to však, že by
tak měla nastupovat celou sezonu. Poukázal na vyrovnanost
celého týmu a že jednotliví hráči
byli seznámení během svých
příchodů s tím, že spoléhá na
celý tým, ve kterém každý hráč
dostane v utkání přibližně stejnou minutáž, což by mělo pomoci k dostatečné agresivitě na
obranné polovině.
Fanoušci se nemusejí obávat v
nové sezoně o zvýšení vstupného
na domácí utkání, to zůstane i nadále 30 korun. Hracími dny jsou
středa a sobota (s výjimkou televizních utkání), začátky domácích utkání jsou ve středu v
18:00, v sobotu pak v 17:30.
(O úvodním utkání sezony
v Novém Jičíně čtěte
na straně 22)

Číslo týdne
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zápasů v řadě čekali basketbalisté Prostějova
na vítězství na palubovce Nového Jičína.
V televizním utkání 1. kola nového ročníku
se jim konečně podařilo tuto šnůru přetrhnout
a vezou domů výhru 69:67.

E-MAILOVÁ ADRESA
PRO VŠECHNY
SPORTOVNÍ PŘÍZNIVCE:

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

5. října 2009

EFEKT PLUS
spol. s.r.o.

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

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

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

ROSTISLAVOVA 8, PROSTĚJOV
tel.: 582 346 749, tel. fax: 582 341 705
775 341 705, 608 805 659
e-mail: jhreality@jhreality.cz
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REAL
SPEKTRUM
Pernštýnské nám. 6, Prostějov
Tel.: 582 334 010-1, 582 332 782
777 710 280-3, byty 777 710 282
e-mail: realspektrum@rspv.cz
Po - Pá 8 00 - 17 00 hod

realityarea@volny.cz

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

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 na Hané 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

BYTY- PRONÁJEM

1+kk E. Husserla
2+1 Puškinova ul.
2+1 Puškinova ul.
2+1 ul. Olomoucká
2+1 ul. Česká
2+1 s garáží Dr. Mičoly
3+kk Česká ul.
3+1 Puškinova ul.

6500Kč/měs. + inkaso
4900Kč/měs. + inkaso
5400Kč/měs. + inkaso
6000Kč/měs. + ink.
7000Kč/měs. + ink.
7700Kč/měs. vč. inkasa
10000Kč/měs. + inkaso
6900Kč/měs. + inkaso

NOVINKA!

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

Tel.:604 665 206
Tel.:731 704 904

KOMERCE – prodej – PROSTĚJOVSKO:

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

Prodej RD s průjezdem, garáží, dílnou a
zahrádkou v Žešově.Plyn. vyt., obec. voda i studna,
el.e., žumpa.
Cena: 1 970 000 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,-

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: 6 900 000Kč !!!

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,-

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

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

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

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

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

ČECHY POD KOSÍŘEM: koncový řadový
cihl.důmovel.2+1vpřízemía4+1vpatře;zahrada
743m2,dvůrsvjezdem,2garáže.Vodazvl.studny
+obecní,el.220/380V,kanalizace,plynovéústřednítopení.RSP368
CenaabližšíinfovRK

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

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

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

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 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

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

Prostějov-Krasice
Pronájem nové řadové garáže se zavedenou el. energií.
Platbačtvrtletně.
Cena:Kč900,-/měsíc

SLEVA!

VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.
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.

Prostějov,Tylovaul.
Pronájem zděné řadové garáže se zavedenou el. energií.
Platbačtvrtletně.
Cena:Kč1.000,-/měsíc

NOVINKA

reals@volny.cz

Tel.:731 704 904
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

Prostějov, zaMechanikou
ProdejzděnéřadovégaráževprvnířadězaMechanikou.
Cena:Kč120.000,-

NOVINKA!

POZEMKY – pronájem, prodej – PROSTĚJOVSKO:

Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek
Pozemek

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

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

KOMERCE – pronájem – PROSTĚJOVSKO:

- nebytové prostorySvatoplukova, Prostějov 1 000,- /m2/rok
- komerční prostorySvatoplukova, Prostějov 22 500,- /měsíc

www.jhreality.cz

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

BrodekuPv,okr.Prostějov
Prodej rodinného domu 5+1 s garáží, dílnou, plyn. ÚT.
Ihnedkbydlení.Zast.plocha288m2,zahrada517m2.
Cena:Kč1.790.000,-

NOVINKA

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,-

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,novákuch.linka,lodžie,plast.okna,velkákoupelna
Kč1.595.000,-+možnogaráž(Kč206.000,-)
2+kk a 3+kk, Jezdecká ul. – OV, nové zkolaudované
byty
odKč1.351.220,-

BYTY–PRONÁJEM:
1+kk,Waitovaul.–jenpro2-3studentky
Kč2.100,-/měsícvč.inkasa/1osoba
1+1-zařízený,Vrahovickául.
Kč4.000,-/měsíc+inkaso
2+1,Biskupice
Kč2.000,-/měsíc+inkaso
2+1,Wolkerovaul.
Kč4.000,-/měsíc+inkaso
2+1,nám.Spojenců
Kč5.000,-/měsíc+inkaso
2+1,Vrahovickául.
Kč5.000,-/měsíc+inkaso
3+kk,Rejskovaul.
Kč7.500,-/měsíc+inkaso
3+1,Miličovaul.
Kč8.500,-/měsícvč.inkasa
3+1,Brněnskául.
Kč7.000,-/měsíc+inkaso

PROSTĚJOV: prodej dvoupodlažního RD se
třemi rekonstruovanými byty (2+1 a 1+1 na přízemí,2+1vpatře)smožnostírozšířenídopůdního
prostoru. Klidná část města, všechny inž. sítě. RSP
59
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,téměřnovýbytsplast.okny,velkoukoupelnous
vanouavest.skříněmivpředsíni.Nízkéměsíčnínáklady,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
 2+1 – V. Špály: družst./panel., 7.p./ze 7, s výtahem,velmipěknýbytpoúpravách–novákoupelna, kuchyně, podlahy, vybavená šatna. RSP 409
NOVINKA: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,volnýihned
Cena:6900Kčvč.ink
2+1 – K.H.Kepky: krátkodobý pronájem nezařízenéhobytuslodžiíašatnou/komorou,volnýihned
NOVINKA:supercena–6000Kčvč.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,
SLEVA! 4.600.000 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, ZP
222 m2, zahr. 367 m2. WAF, el., plyn, voda
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 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 3+1A.Slavíčka, 75 m2, 2.p., lodžie
7.000 Kč/měs + ink.
Pronájem zaříz. bytu 3+1 E.Beneše, 3.p.,
lodžie
9.500 Kč/měs.
Pronájem bytu 1+1 PV - Wolkerova, 36 m2,
1.p. bez výtahu
6 000 Kč/měs.
Pronájem bytu 3+1 PV - Wolkerova, 145
m2, 2.p. bez výtahu
9 500 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! Prodej výr. haly s kanc. prostory, sklady a podkr. bytem v prům. části PV, ZP
celkem 1765 m2, nutné dokončovací práce.
7.750.000 Kč
NOvINKa! Prodej patrové, zděné, výr., kanc.
a sklad. budovy v prům. části PV, ZPcelkem 499
m2, nákl. výtah 2000 kg.
3.300.000 Kč
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.
Prodej/pronájem prům. budov 252 m2,
390 m2, 413 m2, 544 m2, 594 m2, 1050 m2,
1155 m2 v prům. části PV Cena dohodou
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
Velký výběr kancelářských prostor k pronájmu !!!
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
Kostelec na Hané,2520 m2 195 Kč/m2 NÁŠ TIP
Kompletní nabídka v kanceláři
GARÁŽE
Pronájem garáže, PV - U sv.Anny
1 000 Kč/měs.

www.realitycz.net

Nabízíme:
RD – PRODEJ
RD 5+1 Ptení
řadový, dvoupodlažní, zastavěná plocha 86 m2,
zahrada 205 m2, el. 220/380, topení lokální na tuhá
paliva, voda obecní, suché wc. Vhodný k rekonstrukci.
Cena 220.000 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,
leváčástnovostavbydvojdomkusgarážísnadstandardním
soc.zařízením, vytápění kombinované, centrální vysavač,
bazém, vl.studna a vinný sklep. Zastavěná plocha 150 m2,
Bližší informace v RK
zahrada 418 m2.
Rodinný dům 3+1 a 1+1 Hodějice,
rozsáhlá nemovitost 2 km od Slavkova u Brna. Obytná
část 3+1, 1+1, vjezd do dvora uzavřen hospodářskými
stavbami, rozsáhlá zahrada se samostatným vjezdem /
možné další stavební místo, veškeré inženýrské sítě, nutná
modernizace. Pozemek 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

NÁŠ TIP
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

Byt 5+1 Prostějov, Vápenice
v OV, 162 m2, v 1.NP cihlového domu v centru
města. Prostorná kuchyně s rohovou kuch.linkou s
vestavěnými spotřebiči-(myčka, sporák, lednice),
2 x koupelna s wc, plovoucí podlahy, v obývacím
pokoji krb. Vytápění řešeno samostatným plynovým
kotlem.
Cena 3.800.000 Kč
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,
2
ve
3.NP
cihlového
domu, po
v osobním vl., 97 m
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, J.Zrzavého,
DB, 75 m2 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,
2
OV, 82 m 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,
2
64 m 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,
OV, 37 m2, v 6. NP panelového domu s výtahem.
nezařízený, v původním stavu, ihned k nastěhování.
.
Cena: 6000,-Kč vč.ink.

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

Aktuální nabídka:

NOVINKA
RD Kraličky
Tel.: 777 231 606
RD 2+1 po část. rekonstrukci. Nová elektřina, plastová okna, plyn a nové Wafky, nový
sprchový kout. Pozemek 800 m2.
Cena: 960.000,- Kč

Nájemní dům – Prostějov
Prodej nájemního domu v centru
Prostějova, jedná se o čtyřpodlažní rohovou budovu, 1+2 NP nebytové prostory cca 220m2, 3+4 NP - 6 bytových
jednotek (2x 1+1, 2x 2+1, 2x 3+1),
po prodeji volné 3 byt.jednotky, další do
dvou let, nebytové prostory volné ihned.
Cena dohodou v RK

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

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

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 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 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

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

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

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 – PRODEJ

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

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

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

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

Pronájem 2+1 Francouzská, PV Tel. : 777 851 606
Pronájem bytu 2+1, osobní vl., II. patro, výměra 44 m2. Po rekonstrukci, velmi pěkný.
Cena : 6.600,- Kč/měs. vč. ink.
BYTY PRODEJ:

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

948.000,- Kč
1.050.000,- Kč
1.250.000,- Kč

BYTY PRONÁJEM:

1+1, n/p, E. Beneše, PV 6.000,- Kč/měs. vč. ink.
2+1, n/p, Tylova, PV
7.500,- 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: 220.000,-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: 925.000,-Kč
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
Prostějov - pronájem bytu
2+1, ul. Šárka, 4. patro, výměra 56 m2, plast. okna,
vybaveno,plyn.sporák,bez
balkonu, tel. linka, internet - Infos.
Cena:7.500,-Kč/měs. včetněinkasa
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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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
Byt 3+kk Studentská, DB/cihla, 100 m2, v novostavbě, vlastní plyn
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.
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

Novinka!RD5+kk,Dr.Uhra,pokompletnírekonstrukci,
cel. plocha poz. 450 m2, zahrada 209 m2, garáž, krb.
4 770 000,- Kč
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
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.
Lokalitablízkocentraurybníka.Vhodnénarestauracisvenkovnímposezením,penzion,sídlofirmyatd.
3600000,-Kč

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.

Tel.: 606 922 838

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
POSKYTUJEME KRÁTKODOBé
PŮJČKY OPROti ZÁStAVě NEMOVitOSti. PENíZE DO 3 - 5 PRAC. DNŮ

Vícov – zemědělská usedlost s bytem 3+1 možností
rozšíření, voda obecní i vl., el. 220/380 V, dešťová
kanalizace, dvorek, zahrada. K bydlení i podnikání.
Cena 830 tis. Kč

RODINNé DOMY, CHATY

* RD 5+1 v Brodku u Konice, po kompletní rekonstrukci, cihlový, celk. výměra poz. 400m2, zast. plocha
126m2. V přízemí jsou 2 pokoje, kuchyň, chodba s
koupelnou a WC. V podkroví jsou 3 pokoje z toho jeden s lodžií. Dále garáž, kotelna a sklad uhlí, na zahradě
gril.Vzdálenost20kmodProstějova.Čistývzduch,klid
akrásnápříroda.
Cena1.730.000Kč
VÝHODNÁCENA(kjednání) !!
* RD 5+1 v Žárovicích. Dům je udržovaný, nové
vnitřní omítky, podlahy, plynové ÚT (k dispozici je
i kotel na TP) a rozvody vody. V domě je pět pokojů,
kuchyň s jídelnou, velká krytá veranda, koupelna a
WC.Jemožnévybudovatobytnépodkroví.Zastavěná
plocha 755m2 a zahrada 3452m2. Klidná lokalita,
potok, les - IDEÁLNÍ PRO CHOVATELE KONÍ !
!
Cena2.450.000Kč.
* RD 4+1 v Držovicích, cihlový, k celkové rekonstrukci, 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,
dva sklepy, dvojgaráž, veškeré IS, obytná plocha
150m2, pozemek 1100m2. Klidná lokalita s naprostým soukromím !!
Cena 2.880.000Kč.

Kraličky – RD 2+1, řadová zástavba, plynové topení,
voda obecní, zahrada 800 m2. RD po částečné rekonstrukci.
Cena 950 tis. Kč

Nezamyslice, RD 1+1 + obytné podkroví, cihloví, částečně podsklepený, plynové topení WAV, voda obecní,
dvorek.
Cena 530 tis. Kč

Dřevnovice RD 2+1 a 2+0, po rekonstrukci, plast.
Okna, voda obecní, topení ÚT na tuhá paliva, garáž,
zahrádka.
Cena 1.175 tis. Kč.

Prodej RD 1+1 v Přemyslovicích, vhodný i jako
chalupa, samostatně stojící, pozemek 443 m2, stodola,
vjezd na zahradu.
Cena k jednání 295 tis. Kč
Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice, Čechovice,
Alojzov a Mostkovice.



Tel.:728 166 255
BYTY

Netušilova 6, Prostějov
Tel: 582 333 187
Mob: 777 039 653
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

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

Školní 14 v Prostějově , tel./fax: 582 331 314,
mob.: 608 888 541, www.a-zreality.cz
E-mail: prostějov@a-zreality.cz.

Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz
www.reality-domino.cz

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz, www.realitypolzer.cz
Tel. 739 322 895, 723 335 940

◘ 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
◘ Pronájem cihlového bytu 2+1
v klidné části PV, nedaleko centra.
7500Kč vč. ink.

PRONÁJMY
1+kk Mostkovice Nový byt, balkon. Nájem 4.500Kč +
2.400Kč
T:739 322 895
1+1 Dobrovského Nájem 5.300Kč vč. ink.
T:739 322 895
1+1 Okružní Nájem 5.700Kč vč. ink. T:739 322 895
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+1 sidl. Hloučela Nájem vč. ink 5.500Kč T:739 322 895
1+kk M. Pujmanové Po celk. rek. Nájem vč. ink
6.000Kč
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 tylova Po rek. Nájem 6.000Kč + 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 Kostelec n.H. Byt, cihla, 75m2, lodžie, nová kuch.
linka Nájem 7.950Kč vč. ink.
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 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

Mobil: 777 619 939

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

Byty pronájem

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

Byty prodej

1+1 OV, PV Okružní
2+1 OV, PV Brněnská, po rek.
3+1 OV, PV Fanderlíkova
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
1.299tis Kč
1.490tis Kč
1.450tis Kč
1.570tis Kč
2.200tis Kč
1.650tis Kč

RD Kostelec na Hané, 5+1,zahrada, garáž,bazén
2.290tis Kč
RD PV Čechovice, 3+1, 2 x 1+kk, pozemek
824m2.
2.990tis Kč
RD Přemyslovice. Po rek. 1+1.
950tis 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 neb. prostor PV Drozdovice 80m2
10tis Kč/m
Pronájem neb. prostror PV Daliborka 6tis Kč/m
Pronájem neb. prostor PV Kostelecká 7tis Kč/m

Mobil: 775 246 321
Byty pronájem

1+1 PV Sídl. Svobody, zařízen, 5600 Kč/m+en
3+1 PV Sídl. Svobody, zařízen 7.300 Kč/m+en
3+1 PV Blahoslavova 102m2, po rek. 8000 Kč+en

Byty prodej

1+kk OV, PV Kotěrova
690tis Kč
1+1 OV, PV Sídl. Svobody
750tis Kč
1+kk OV, PV E.Beneše
730tis Kč
1+kk OV, PV M.Pujmanové
630tis Kč
2+1 DV, PV Šárka. cihla.
990tis Kč
3+1 OV, PV E.Beneše
1.290tis Kč
3+1 OV, PV E.Beneše
1.350tis Kč
3+1 OV, PV Sídl. Svobody, po rek.
1.350tis Kč
3+1 OV, PV Krapkova, po rekonstrukci,
1.390tis Kč
3+1 DV, PV Mozartova, po rek.
1.390tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, zděné jádro. 1.600tis Kč
RD Smržice, k rekonstrukci
590tis Kč
RD Čechy pod K., po část. rek.
1.190 tis Kč
RD Vrahovice 6+1, dvougenerační se zahrádkou,
1.990tis Kč
RD Želeč, 4+kk, novostavba
1.490tis Kč
RD Želeč, 2+1 s velkou zahradou,
1.050tis Kč
RD Studenec 4+1, velká garáž, posilovna, velká
dílna,
2.390tis Kč
Pronájem prodejny PV - 45m2.
6000,- Kč/měs + energie

Mobil: 776 29 44 98
Vyzděná výrobní hala v uzavřeném areálu.
Vytápěná, soc.zař., kanceláře. 600m2,
40tis Kč/měs
Pozemek PV – Krasice, 500m2, IS na pozemku,
připraven k výstavbě,
650tis Kč
Pozemek Kostelec n. H, 800 m2, IS na pozemku,
790tis Kč

www.cmreality.cz

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: 2.090.000,- 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
1036 m2
Cena: 1.100.000,- Kč
Byt 1+1, DB, 36 m2, panel, PV–E. Beneše Cena: 785.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 56 m2, cihla, PV– J. B. Pecky Cena: 1.090.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 55 m2, cihla, PV– Dr. HorákaCena: 1.030.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 56 m2, cihla, PV– K. Svolinského Cena: 1.040.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 59 m2, panel, PV–Dolní, po rekonstrukci
Cena: 1.345.000,- Kč
Byt 3+1,DB,75 m2, panel, PV–K.H. KepkyCena: 1.350.000,- Kč
Byt 3+1,DB,75 m2, panel, PV–B. Šmerala, po rekonstrukci
Cena: 1.540.000,- Kč
Byt 3+1,OV,75 m2, panel, PV–Anglická, po rekonstrukci
Cena: 1.550.000,- Kč
Pronájem bytu 2+1, panel, 60m2, PV - Martinákova
7.500,-Kč včetně inkasa
Pronájem bytu 3+1, cihla, 82m2, PV - S. Manharda
8.200,-Kč včetně inkasa

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

Uzávěrka

    
    

1514-Byt 1+1, Dr., panel, PV-E. Beneše
Cena 800 tis. Kč
1578-Byt 1+1, OV, cihla, v PV-Krapkova
Cena 890 tis. Kč
1866-Byt 1+1, OV, cihla, v PV-C. Boudy
Cena 850 tis. Kč
1704-Byt 1+1, OV, panel, v PV-E. Beneše
Cena 799 tis. Kč
1892-Byt 2+1, OV, panel, v PV-Dolní
Cena 890 tis. Kč
1889-Byt 2+1, OV, panel, v PV-Dolní
Cena 999 tis. Kč
1779-Byt 2+1, panel, Dr., PV
Cena 850tis. Kč
1784-Byt 2+1, Dr., cihla, nízké náklady v PV Cena 1.050 tis. Kč
1907-Byt 3+1, OV, cihla v PV-Dr. Horáka Cena 1.030 tis. Kč
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
1896-Byt 3+1, Dr., panel, v PV-Dobrovského Cena 1.200 tis. Kč
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
1898-Byt 4+1, OV., cihla, v Nezamyslice Cena 1.680 tis. Kč

POZEMKY
St. Poz. Určice 1400m2 sítě v dosahu Cena 550Kč/m2
T:723 335 940
St. Poz. Ječná Pv- Čechovice 320m2 vydáno povolení
na stavbu RD, započatá výstavba ½ dvojdomu 4+kk.
Výhodná nabídka
T:731 541 589

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

VYKOUPíME VÁŠ BYt NEBO DŮM
PLATBA V HOTOVOSTi

inzerce

  

           

je vždy



ve čtvrtek


 
    

      
     
* Prodej oplocené zahrady v Plumlově, o výměře
    
366m2. U pozemku je elektřina, další sítě nejsou.
Pozemek se nachází v klidné lokalitě s velmi pěk      
ným výhledem na Plumlov.
Cena 160.000Kč.
    
* Prodej oplocené zahrady v Prostějovičkách o
     



výměře 1454m2, na pozemku
elektřina,
jižní svah,
       
možnost výstavby chaty.
Cena 220.000Kč.

     
       
* Prodej stavebního pozemku v Plumlově
o  

     
celkové výměře 1.438m2, která
obsahuje i
tře 

       
tinový podíl na příjezdové
komunikaci.
Sítě
NABíDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz

 uDALŠí
 
        
pozemku. Poslední volná parcela v 
dané
lokali- 
CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT

        
tě.
Cena 700Kč za 1m2.
BYt Či DŮM?
      
JEN
ZAVOLAt A MY VÁS RÁDi
   StAČí
 
www.reality-domino.cz

    
NAVŠtíVíME A VŠE ZA VÁS
ZAŘíDíME
    
     
    
POZEMKY

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. 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 Šárka část. rek. 56m2 Cena 969.000Kč
T:739 322 895
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 Dobrovského Cena 1.140.000Kč T:739 322 895
3+1 Žeranovská OV, cihla Cena 1.599.000Kč +možnost garáž 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
Chata 2+1 Stražisko studna, elektrika, zahrada 388
m2. Cena 299.000 Kč
T:732 285 189
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 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 Cena1.080.000Kč
T:723 335 940
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

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

   
2+1, OV, J.B. Pecky, cihla,
56m2,
původní  

byt

stav.
Cena 1.170.000Kč.


     
2+1, OV, V. Špály, panel, 60m2, byt část. rekon  
  


Byt 3+1, Dr., panel, po rekonstrukci, Němčice
strukce.
Cena 1.000.000Kč.
tis.

Cena 1.099
Kč
3+1, OV, Šlikova, cihla, 75m2, byt část. rekon
1464-Byt 1+KK, OV, panel, v PV- Okružní Cena 635 tis. Kč
strukce.
Cena 1.650.000Kč.

Tel.: 606 922 838

BYTY

ve 14.00
hodin
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koupím

Hledám pronájem bytu 1 + 1, 2 + 1 Prostějov. Spěchá ! 777 231 606.

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. 775 125 779.
Koupím chatu v okrese Prostějov
Seriózní jednání. Platím hotově. 777
231 606.
Koupím stavební pozemek s možností okamžité výstavby. Prostějov a okolí. 777 851 606.
Koupím rodinný dům v Prostějově s
menším pozemkem. Stav nerozhoduje. 777 231 606.

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.

Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte.
Solidní
jednání.
Děkuji.777 231 606.

Koupím nájemní dům, i s nájemníky.
774 851 606.
Hledám udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic, Nové
Dědiny aj. Částečná rekonstrukce
možná. 775 125 779.

Prodej chaty s pozemkem 423 m2 na
Běleckém Mlýně, cena 150 tis. Tel.
777 181 816.
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 nebytové prostory (obchod)
v PV, 90 m2, soc. zař., parkování. 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.
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.

Chcete prodat byt nebo dům? Tel.: 605
592 979.

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

Pronajmeme garáže v Držovicích.
Nájem 1.050 Kč /měs. Tel.: 608 811
174.
Prodám garáž na Brněnské ul. Tel.:
777 072 679.
Pronajmu RD v Krasicích, větší 2 + 1
s garáží, dlouhodobě. 7.500 Kč + ink.
Tel.: 773 99 68 23.
Prodám chatu v pěkném prostředí, pozemek 600 m2, voda, el., interiér po rekonstrukci. Cena 530.000 Kč. Tel.:
724 337 984.
Prodám 1 + kk, 38 m2, balkon, sklepní kóje, kuch. linka, vestavěná skříň.
Ihned volný. Cena 1.100.000 Kč. Tel.:
775 709 407.
Pronajmu byt 3 + 1 dlouhodobě, v
klidné části PV. Informace tel.: 736
236 595.
Prodáme DB 2 + 1 v PV – Šárka, 58
m2, plastová okna, zateplený, cena dohodou. Tel.: 777 742 268. RK NEVOLAT!
Prodám pozemek v Držovicích na
Smržické ul., o výměře 537 m2. 690
Kč/m2. Při rychlém jednání možná
sleva. Tel.: 774 834 789.
Pronájem bytu 3 + 1 na Belgické ul.,
70m2 cena 7.000 Kč + elektřina. RK
nevolat. 602 451 816.
Prodám byt 2 + 1 v OV v PV. Tel.: 605
904 101 po 14.00 hod.
Vyměním nadstandard. nájemní byt I.
kategorie 1 + 1 v PV, za nájemní byt
menší a nižší kat. Spěchá!!! Tel.: 723
819 108.
Nabízím k prodeji 2 byty 3 + 1 v OV,
výměra cca 76 m2, Kpt. Jaroše PV.
Dům po kompletní rekonstrukci, v
klidné části. Jeden byt po kompl. úpravách, plast. okna, lodžie. Druhý v pův.
stavu, plast. okna, lodžie. Nevolat RK.
Tel.: 777 291 121.
Prodám RD v Plumlově 2 x 2 + 1,
dvůr, zahrada. Kontakt: 607 615 414.

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

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.
Pronajmu prostorný 130 m2 byt 4 + 1,
i s garáží v PV. Dlouhodobě – nízký
nájem. RK nevolat. Tel.: 720 204 000.
Prodám RD v Brodku u Konice, 5 + 1,
kompletně rekonstr., garáž, zahrada –
dohoda jistá. RK nevolat. Tel.: 606
922 838.

Prodám nadstandardně zařízený a vybavený byt 3 + 1 v PV. Cena dohodou.
Tel.: 724 337 984.

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.

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

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

Pronajmu garsonku v PV. Cena 2.500
Kč. Tel.: 724 337 984.

Pronájmy haly a nebytových prostor.
Tel.: 722 912 715.
Pronajmu 2 + 1 ul. Okružní, OV, plast.
okna, balkon, plov. podlahy, nová
kuch. linka, částečně vybaven. Cena
7.500 Kč. Tel.: 606 551 995, 602 534
295.

Pronajmu byt 2 + 1. Tel.: 728 760 914.

Prodám pozemek 3.700 m2 v
Kostelci n. H. Možnost výstavby
RD. Tel.: 737 112 123, 736 236 595.

Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 775 125 779.

Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoli na sídlišti v Prostějově. Cena max.
10.000 vč. inkasa.
777 851 606.

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

Prodám RD 4 + 1, ul. Slovenská, PV.
Cena 2.900.000 Kč. Tel.: 777 780 797.
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
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.
Pronájem novostavby 2 + kk, 55m2,
Krasická ul. 7.000 Kč + energie. RK
nevolat. 602 451 816.
Pronajmu byt 3 + 1, cihla, 76 m2, 3.
patro, ve Vrahovicích. Volný ihned.
Tel.: 608 910 015. Cena 8.300
Kč/měs.
Prodám byt OV 2 + 1, panel, v PV.
Levně. Tel.: 775 733 990.

Prodám byt 3 + 1 v PV cca 72 m2.
Cena 1.150.000 Kč. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu byt 1 + 1 v klidné části
PV. RK NE. 775 972 354.
Pronajmu byt 3 + 1, nezařízený, v
Kostelci na Hané. Cena 8.050 Kč vč.
ink. Tel.: 606 643 345.
Pronajmu garáž za Dolní ul. (naproti
Železáren). Tel.: 737 61 74 84.
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

Pronájem nebytových prostor na
ul.Tyršova v Kostelci na Hané o výměře 92m2. Vhodné jako kanceláře,
sklady, maloobchod. Dlouhodobě.
Volné ihned. Cena 10 000 Kč + inkaso. Tel: 603 598 193.
Hledám dům na vesnici. Cena a stav
nerozhoduje. Tel.: 774 414 525.

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

auto-moto
Levně, rychle, kvalitně. Opravy karoserií všech typů a značek vč. laku.
Opravy veteránů, ošetření dutin a
spodků. Tel.:607 605 373
Individuální dovoz
Nekupujte zde zbytečně drahá auta,
jeďte se mnou do Německa. Vyřídím
Vám veškeré formality a v Česku
kompletní přihlášení. Solidní jednání.
Platí stále. Tel.: 603 383 895.

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. Volat jen po 18. hodině.
Rychlá půjčka pro všechny bez poplatků. Vyřízení za pár hodin. Tel.:
733 321 344.
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.
Půjčky, úvěry, hypotéky. Bank. i nebank. Bez poplatků. Tel. č.: 604 463
460, 776 107 690.
Potřebujete půjčit? Tel.: 605 592 979.

Prodám zcela novou chladničku
Whirlpool, objem 120 L, pův. cena
6.200 Kč. Sleva dohodou. Zn.:
Nevhodný dárek. Tel.: 608 463 581.

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

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.
Prodejna Ivka, Netušilova ul., nabízí
zákazníkům nové vzory zdravotní
vycházkové obuvi na problémové
nohy- i v nadměrných velikostech.
Dále kvalitní kožené lodičky, botasky, zdravotní nazouváky a dětské
atestované zboží. Tel.: 603 445 601.

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

Soukr. inv., exek., dražby. 739 905
611.

práci
nabízí
Centrum zdraví v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých
pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810
644.
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
Hledáme nové kolegy do Wellness
centra v Prostějově. Nadstandardní
výdělky, pružná pracovní doba.
Kompletně zaškolíme. Volejte ihned.
Spěchá. Tel.: 724 30 60 29.
Přivýdělek - 604 530 129.
Hledáme strojního konstruktéra
(strojaře) k občasným pracem na dohodu. Tel.: 603 204 749.
CESTAP s.r.o., přijme na HPP zedníky, podmínkou vyučen v oboru, 5 let
praxe, ŘP, Tel.: 777 94 20 21.

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

Sklad Prostějov přijme prodejce knih
pro oblast PR, VY, KM. Vl. os. auto
podmínkou, peníze každý týden. Tel.:
777 280 967 pí. Krajíčková.

práci
nabízí
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.

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

Vydělávejte 200 EUR denně. Podm.
PC + internet. Telefonujte: 603 845
583.
Hledám OZ i brigádně. Tel.: 777 938
973.

Suzuki Hayabusa 1300R, r.v.00, 119t

BMW K1200LT,r.v.99, 159t

STAROŽITNOSTI

GOLEM

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

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...

seznámení

Muž 54/173 hledá štíhlou ženu. Chybí
mi láska a něha. Tel.: 732 558 657.

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

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 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.

Pronajmu byt 3 + 1, ul. Belgická.
7.000 Kč + el. Volný ihned. Tel.: 724
24 65 70.

Pronájem bytu 2 + 1 ul. Moravská, výměra 54m2, 4p., kompletně moderně
vybavený, neprůchozí pokoje. Dům
po revitalizaci, lodžie. Volný od listopadu 2009. Cena: 8500 Kč/vč. inkasa.
Tel: 603 598 193.

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

oznámení

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

Pronajmu byt 2 + 1, se zimní zahr. + terasa. 6.200 Kč + ink. Tel.: 604 820 358.

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 byt 1 + 1 cioh., 29 m2, OV,
blíz. stř. m., nízké nákl. Tel.: 732 466
293. Cena 745.000 Kč.

Pronájem cihl. bytu 2 + 1 ul. Tylova,
51m2. Cena 7.500,- včetně inkasa. RK
nevolat. 602 451 816.

Nabízíme pronájem zařízeného bytu 1
+ 1 na A. Slavíčka. Tel.: 774 101 818.

prodám

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

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

Prodám PŮDNÍ PROSTORY k vybudování bytů v PV.607832770.

Koupím naftu. Tel.: 739 058 135.

Prodám pekárnu Moulinex – úplně
nová. Nevhodná svatební dar. Pův.
cena 4.200 Kč, nyní 3.000 Kč. Tel.:
603 445 601.

Pronajmu 3 nebytové prostory, 1 šicí
dílna, 1 podkrovní byt 3 + kk. Tel.: 602
787 096, 606 312 009, Vápenice 31,
Prostějov.

Pronajmu byt 3 + 1, Dr. Horáka, cihla,
ihned, po částečné rek. 6.000 Kč + ink.
Tel.: 603 535 673.

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.

finance
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Suzuki GSX-F 750,r.v.00, 55t.

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

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

5. října 2009

Výsledky malé kopané:
ŽÁCI
Pěnčín - Dobromilice 6:0, Pěnčín - Čelechovice 5:0, Dobromilice - Kobeřice 0:14, Kobeřice - Čelechovice 8:0

MUŽI
Dubany B - Víceměřice 4:2, Dubany B - Čelčice 1:1, Víceměřice - Dukla 5:6, Čelčice - Dukla 4:2, Zavadilka - Čehovice
A 2:1, Smržice - Zavadilka 0:5, Kobeřice - Čehovice 5:2, Kobeřice - Smržice 5:0, Zero - Hluchov 2:1, Zero - Betis 0:2,
Medvědi - Hluchov 2:3, Medvědi - Betis 3:4, Pěnčín - Plumlov 3:4, Pěnčín - DD sport 1:3, Plumlov - Rapid 5:3, DD
sport - Rapid 6:0

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.

POZVÁNKA
Okresní štáb sálového fotbalu v Prostějově
si dovoluje pozvat vedoucí popř. zástupce
všech týmů na úvodní schůzi sezony 2009/2010,
na které se bude projednávat:
1. Příprava sezony 2009/2010 v soutěžích sálového
fotbalu okresu Prostějov.
2. Rozlosování soutěží 1. a 2.ligy okresu Prostějov.
3. Rozpočet soutěže.
4. Diskuse, různé.
Termín schůze: úterý 6. října. 2009 v 16.00 hodin v zasedací místnosti OFS Prostějov, Skálovo náměstí 2a, Prostějov.
Je nanejvýš nutné, aby se na této schůzce zúčastnili zástupci všech mužstev, která chtějí hrát sálový fotbal na Prostějovsku , protože z počtu
týmů je tvořen hrací systém, rozpočet aj..
Mužstva, která po minulé sezoně 2008/09 zvažují svou další účast v
soutěžích futsalu, prosím o sdělení konečného stanoviska za tým obratem, nejpozději však do neděle 4.10.2009 na níže uvedená telefonní čísla.
František Kocourek, Vícov 191, 798 03 PLUMLOV
telefon 604 940 603, 602 508 005
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Fotbalové soutěže prostějovského okresu a Olomouckého kraje: Celky I.A třídy nasbíraly pouze remízy a prohry, Určice dostaly nášup v Leštině

Derby skončilo nakonec nerozhodně, Derby Čechovic s Klenovicemi smírně,
Plumlov
i
Mostkovice
těsně
prohráli
kopaly se dvě penalty
Čechovice - Klenovice 1:1 (0:0)

Rozhodčí: Válek - Jílek, Motal
ŽK: Kubalík -Vlachynský, Rozehnal Diváků: 150
Sestava Čechovic: Švéda Kubalík, Začal, Dvořák, Bilík (53.Novák) Bílý, Šteigl, Vinklárek, Gréza Horák (70. Chmelík), Haluza(82. Prášil) Trenér: Jan Pešek
Sestava Klenovic: Horák R. Rozehnal, Všianski, Horák M.,
Cetkovský T. - Cetkovský R.,
Přikryl, Šubrt, Štěpánek (70.
Sázel) - Labounek, Vlachynský
(83. Šimek) Trenér: Zdeněk
Cetkovský
V derby nastupovaly oba celky s
jiným výsledkem z posledního utkání, Čechovice prohrály předd
týdnem v Troubkách, Klenovice
naopak poprvé naplno bodovaly
doma se Slatinicemi, kterým nasázely šest branek.
1. A TŘÍDA „B“
V úvodní čtvrthodině se hra nejvíce odehrávala ve středu hřiště,
Čechovice se snažily o zakončení, ale byly si vědomi, že nesmí
zapomínat na obranu kvůli rychlonohým mladíkům Klenovic.
Po jedné takové rychlé akci z
pravé strany ve 24. minutě posílal prudký míč do pokutového
území Labounek, ale ten jen proplachtil podél branky na druhou
stranu. Ve 27. minutě dostal klenovický Šubrt od spoluhráče Štěpánka přesnou přihrávku do běhu, postupoval zleva sám na
brankáře , ale v rozhodující moment si dal míč příliš blízko brankáři, který jeho šanci zneškodnil
svým včasným vyběhnutím.
Po půlhodině hry hlavičkoval
hostující Radek Cetkovský, ale
nepříliš prudká hlavička směřovala jen do náruče brankáře Švédy. Po minutách převahy Kleno-

1.A TŘÍDA, skupina B

NAVŠTÍVILI JSME
vic se dostaly v závěru poločasu
k šancím také domácí hráči. V
40. minutě nejprve vystřelil na
hranici vápna Začal, domácí avizovali ruku, hra ale pokračovala
a v obrovské příležitosti se ocitl
Haluza, jenž střílel z ideální pozice na malém vápně, bohužel
pouze do břicha hostujícího Rostislava Horáka. Další možnost ke
vstřelení branky před poločasem
tak zpočátku vůbec nevypadala.
Domácí Šteigl poslal točený míč
před hostující branku, brankář
proti slunci mnoho neviděl a tak
byl nakonec rád, že míč směřující pod břevno vyboxoval na
roh. Těsně před odchodem do
kabin se z tohoto rohového kopu
míč snášel na zadní tyč, kde si
nejvýše vyskočil Dvořák a křižnou hlavičku z brankové čáry
vyhlavičkoval Přikryl. Polořas
tedy skončil bez branek.
Do druhé půle aktivněji vstoupily Klenovice a v 50. minutě se
míč na několik doteků dostal
rychle po levé straně k Labounkovi, který si ho posunul do středu a z hranice šestnáctky krásně
trefil šibenici domácí branky 0:1. Obě mužstva následně prostřídala a po ošetřování hráče
Klenovic se pokračovalo. V 65.
si čechovičtí vypracovali možnost ke srovnání skore, ale
prudký centr Horák nikdo z domácích do branky neusměrnil.
Chvilku poté nastal klíčový okamžik zápasu. Domácí Vinklárek
si nechal po levé straně utéct hostujícího hráče a zezadu jej přistrčil v pokutovém území. Vyfasoval za tento faul žlutou kartu a
kopala se penalta. Míč si postavil
hostující Začal a ... nedal. Do-

Po nepříliš povedeném domácím utkání s týmem Brodku by hráči Plumlova určitě rádi navázali na předešlé výsledky. Měli to však nadmíru těžké,
protože zajížděli na půdu lídra tabulky, fotbalistů Lipníka nad Bečvou.
Ve druhém sobotním utkání nastoupili jesenečtí fotbalisté, kteří se už pomalu dostávají ze zdravotních trablů z úvodu sezony, na hřišti neméně
silného soupeře jako plumlovští, před utkáním druhého celku tabulky,
týmu z Náměště na Hané. Oba soupeři si v minulém kole připsali bod za
remízu 2:2.
Po střeleckém koncertu v azylu na hřišti v Němčicích na Hané se klenovičtí fotbalisté museli soustředit už k dalšímu utkání, kterým bylo derby s fotbalisty Čechovic na jejich hřišti. Zatímco klenovickým se minulý zápas
náramně vydařil a vysokou výhrou a ziskem tří bodů přenechali poslední
místo v tabulce Kožušanům, hráči Čechovic přijeli s prázdnou z utkání v
Troubkách, kde sice odehráli vyrovnaný zápas, ale golově se neprosadili a
o bod přišli jednou vydařenou standardkou domácích. Do zápasu s Klenovicemi však vstupovaly jako favorit a nic jiného než výhru si v tomto
zápase nepřipouštěly.
Bod ztracený nebo získaný, podle toho, z jakého pohledu se na výsledek
minulého kola mezi Mostkovicemi a celkem z čela tabulky Náměští podíváme. Mostkovičtí chtěly v dalším zápase, ve kterém zajížděly do Slatinic myslet alespon na bod, určitě jim k tomu pomáhala myšlenka posledního utkání jejich soupeře, jenž totálně nezvládl zápas na hřišti do té doby
posledních Klenovic a přivezl si náděl šesti branek.

mácí Švéda vystihl stranu a míč
vyrazil. Co se nepodařilo na
straně jedné, vyšlo na opačné polovině hřiště. Za faul uvnitř pokutového území hostů se kopal
pokutový kop číslo 2. Tentokrát
se za domácí rozběhl kapitán
Bílý a s přehledem proměnil, vyrovnáno 1:1.
Od neproměněné penalty se Klenovice ze hřiště pomalu vytratily
a byly to domácí hráči Čechovic,
kteří udávali v závěru tempo hry.
Oba týmy v posledních minutách ještě vystřídaly, ale žádná
vážnější situace se už k vidění
nenaskytla. Zápas tak nakonec
skončil asi spravedlivou remízou.
-pez-

Domácí brankář Švéda bezprostředně po tom, co hostujícímu Začalovi zlikvidoval penaltu a udržel domácí ve hře.

udělal hrubou chybu při rozehrávání míče, dostal se k němu Horák, zamířil po zemi k tyči a domácí
vedli – 1:0. Po vstřeleném gólu přenechali domácí iniciativu Určicím.
Vyrovnání měl na kopačkách Rolný, který se na hranici velkého vápna uvolnil, ale zakončoval po zemi
těsně vedle branky. Ve 29. minutě
hodil hostující gólman Miler míč na
záda svého spoluhráče, od něj se
odrazil do míst, kde se pohyboval
Horák a ten jej napálil do tyče! V
závěru poločasu měli dvě nadějné
šance hosté. Nejprve po rohovém
kopu skončila hlavička M. Kaprála
nad břevnem. Před odchodem do
šaten vystřelil Nakládal, obránci
však cestě míče do sítě zabránili.
Vstup do druhého poločasu se perfektně povedl hostům. Na začátku
pěkné akce byl P. Kaprál,
který přihrál Rolnému. Ten pronikl
z levé strany hřiště do šestnáctky,
naservíroval míč na zadní tyč
volnému J. Kouřilovi, který se nemýlil a vyrovnal na 1:1. V dalším
průběhu hry se
střídali příleži-

tosti na obou stranách hřiště. Za
zmínku stojí příležitost, kdy se dvojice hráčů Konevič, Mach dostala
na dostřel branky hostí, ale při zakončení akce pouze nechala vyniknout gólmana Milera. Když už se
zdálo, že dojde k dělbě bodů, naběhl si na centr aktivní domácí útočník

ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ
Okresní fotbalový svaz Prostějov
Skálovo náměstí 2 a 796 01 Prostějov

Poděkování :
OFS Prostějov by chtěl poděkovat k příležitosti významného životního jubilea 60 let Václavu Mudrochovi za jeho dlouholetou a obětavou práci ve
fotbale , kde působil nejenom ve funkcích OFS PV , ale i v oddílech Sokol
Plumlov,SokolVicov, kde se věnoval jak trenérské, tak i funkcionářské práci.
K poděkování se připojuje Komise rozhodčích OFS PV, Sokol Plumlov a
Sokol Vícov.
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2. Náměšť n/H
11. Jesenec

8
8

5
1

1
5

2
2

21:13
14:16

16
8

Náměšť - Jesenec 1:1 (1:0)
Rozhodčí : Navrátil - Sigmund, Kubec
Sestava Jesence: Hradil - Blaha, Takáč , Burian, Horák - Ullman T. ,
Čížek D., Konečný, Václavek - Tichý J., Tichý P. ml (80. Kuřitka) Trenér:
Jaroslav Ullman
V utkání u obou celků jasně dominovaly obrany, zápas nabídl minimum
šancí na změnu skore. Domácí celek se ujal vedení už po čtvrthodině hry,
hostujícímu týmu Jesence se vydařil tah se střídáním, když na posledních
deset minut naskočil na hřiště Kuřitka a po třech minutách na hřišti zajistil
hostů bod z utkání s druhým celkem tabulky.
Očima trenéra:
V zápase toho na útočných polovinách příliš k vidění nebylo. Nejsem zatím jeětě s naší hrou spokojený, pořád to není ono. Bod ze hřiště druhého
týmu se musí brát, v domácím utkání se Slatinicemi však už musíme naplno zabrat.
NEDĚLE

SOBOTA
1. Lipník n/B
6. Plumlov

kopávané míče. Svým výkonem mně domácí tým hodně zklamal. Přestože jsme odjížděli k zápasu s torzem týmu, musím před kluky smeknout,
zahráli jsme s favoritem vyrovnaný zápas.

1
2

25:7
22:18

17
12

Lipník - Plumlov 1:0 (0:0)
Rozhodčí : Křepský - Janus, Menšík
Sestava Sokol Oresvo Plumlov :Rec - Vyroubal, Chmelař (15. Grmela),
Kiška Jiří, Bureš - Daněček, Frýbort ml., Ševcůj, Parák - Kiška Petr, Kiška Jiří Trenér : Pavel Musil
Plumlov odjížděl na půdu vedoucího týmu tabulky, vzhledem k rozsáhlé
marodce a síle domácích s cílem uhrát solidní výsledek. V 1. poločase byli domácí lepší, ale jejich převaha se projevovala jen zvyšujícím se počtem
standardních situací. Po přestávce se hra vyrovnala, v některých pasážích
byli hostující fotbalisté i lepším týmem. Zápas se rozhodoval až v samotném závěru, kdy nejprve v 85. minutě viděl druhou žlutou kartu v
zápase Jiří Kiška a plumlovští tak dohrávali o deseti. Těsně před koncem
odpískal rozhodčí hostům malou domů, míč se rozehrával téměř z brankové čáry a domácím se podařilo tuto situaci využít ke vstřelení vítězné
branky.
Očima trenéra:
Od vedoucího mužstva jsem očekával jiný výkon, ale hráli pouze na na-

9. Slatinice
12. Mostkovice
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Kralice zastavily rozjetou Mohelnici, remizovaly 2:2
FC Kralice na Hané
– FK Mohelnice-Moravičany
2:2 (0:0)
Branky: 74. Ohlídal, 89. Valtr (penalta) - 60. Masopust, 87. Vašíček
Rozhodčí: Dubravský, Tomeček,
Klíma, ŽK: Liška, Neoral, Pazdera, Lehký, Petržela Roman, Kratina - Rozsůlek, Mičunda, Koňarik,
Diváků: 220
Sestavy:
FC Kralice na Hané: Kaštil - Liška, Ohlídal, Valtr, Dočkal, Neoral, Vybíhal, Růžička, Pazdera,
Lehký (78. Petržela Roman), Petržela Ondřej (46. Kratina)
Trenér: František Jura
FK Mohelnice-Moravičany: Večeř - Emeker, Rozsůlek, Valenta,
Macák (78. Strnad), Mičunda, Čihulka, Šrot, Svačina, Vašíček,
Masopust (70. Koňarik)
Trenér: Richard Polák
V sobotu odpoledne se mezi sebou
utkala mužstva domácích Kralic a
hostující Mohelnice. Domácí se urputně snažili navázat na zlepšené
výkony v posledních kolech a ukořistit na své půdě aspoň bod. Letos
velmi dobře hrající Mohelnice si po
prvním bezbrankovém poločase
zajistila dvakrát vedení, ale domácí

KRAJSKÝ PŘEBOR
dokázali vždy odpovědět. Týmy se
tak rozešly smírně.
V 9. kole krajského přeboru Olomouckého kraje nastoupily v tabulce šesté Kralice proti druhé Mohelnici. Oběma týmům vyšly jejich
poslední zápasy. Kraličtí si dovezli
z Ústí tři body a Mohelnice rozdílem třídy přejela na svém hřišti
Přerov a zvítězila hokejově 7:2. Od
zápasu se tak čekalo, zda Kralice
navážou na výhru v minulém kole,
nebo Mohelnice bude pokračovat
ve svém střeleckém galapředstavení z minulého týdne. Kraličtí se
museli v sobotním odpoledni obejít bez tří zraněných hráčů základní
sestavy. Smýkala s Trnavským zastavila svalová zranění a Zdeněk
Petržela se potýkal s virózou.
Od samého začátku měli hostující
fotbalisté mírnou převahu, domácí
se soustředili hlavně na obrannou
fázi. Ve třetí minutě zahrávali hosté
trestný kop. Ten vyboxoval gólman Kaštil jen k dobíhajícímu útočníkovi Mohelnice, který mířil do
spojnice břevna a tyče. Kralický
gólman se však vytáhl a skvělým
zákrokem vyrazil střelu na roh.

Kraličtí se poprvé osmělili v sedmé
minutě, akce Vybíhala ale také skončila jen rohem. Převahu hostů z
úvodu utkání domácí svým způsobem hry otupili a mohli dokonce
dvakrát skórovat. Ve 23. minutě tečovanou střelu z hranice šestnáctky
brankář hostů Večeř skvělým zákrokem chytil. Ve 31. minutě si na
centr Lehkého z pravé strany naběhl Vybíhal a hlavičkou orazítkoval
břevno. Závěr poločasu patřil
hostům, kteří se propracovali k několika slibným šancím. Problémy
domácí obraně dělala zejména
dvojice Mičunda, Macák. Druhý
jmenovaný pět minut před koncem
poločasu střelou z přímého kopu
obstřelil zeď, ale Kaštil byl na
místě. Když ani z další šance nedokázal skórovat, rozešli se hosté s
Kralicemi po odehraném poločase
smírně 0:0. První poločas lépe vyšel hostům, kteří působili fotbalovějším dojmem a dokázali si vytvořit více šancí. Domácí soustřeďující se na obranu však mohli ze
dvou šancí překvapit, jejich snažení však zastavilo břevno.
(dokončení najdete na straně 21)
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Slatinice - Mostkovice
Rozhodčí: Šebesta - Pěček, Boháč
Sestava Mostkovic: Lukáš - Hanák, Vojtíšek Vl. (46. Gazda), Milar,
Šlambor, - Zapletal O. (25. Kroupa), Vojtíšek M., Hatle, Křištan(75.
Cígr) - Šubrt, JansaTrenér: František Pinos
Prvních čtyřicet pět minut bylo ze strany mostkovických fotbalistů odehráno velmi špatně. Domácí se ujali vedení asi ve 20. minutě, kdy jim k tomu pomohli mostkovičtí hráči. Špatný odkop se odrazil od hostujícího
hráče přímo k domácímu útočníkovi a ten už měl snadnou úlohu poslat
tým Slatinic do vedení. ve druhém poločase si hosté vytvořili několik golových příležitostí, ale jelikož byli na štíru s koncovkou, vyrovnat se jim
nepodařilo.
Očima trenéra:
Jeden záps zahrajeme dobře, ve druhém mužstvo nepoznávám. V první
polovině jsme působili odevzdaným dojmem. Vyložené šance, které jsme
si vytvořili v druhém poločase musíme začít proměnovat.
O utkání Čechovice - Klenovice čtěte na jiném místě této strany

V zápase proti druhému celku tabulky kraličtí dvakrát dotahovali náskok soupeře. Nakonec se rozešli smírně po remíze 2:2. foto:T. Polák

OKRESNÍ
FOTBALOVÉ
SOUTĚŽE
MUŽŮ,
DOROSTU
A
ŽÁKŮ
V souboji rezerv o třetí místo uspěly Čechovice
Střelci branek, červené karty a tabulky střelců
Sokol Čechovice B - Sokol Určice B 2:1
(1:0)

Góly: 21. a 78. Horák – 48. J. Kouřil. ŽK: Šťastný, Jareš - Buřt, Nakládal. Diváků: 100.
Rozhodčí: Protivánek – Lakomý,
Svozil.
Sestavy mužstev – Čechovice B :
Pokorný – Prášil (51. Jiří Antoníček), Šťastný, Bilík, Kolkop –
Mach, Chmelík (69. Jareš), Konevič, Grešl (62. Jakub Antoníček) –
Hruda, Horák.
Trenér: Stanislav Bilík. Určice B:
Miler – Bartůněk, Uličný, Buřt, M.
Kaprál - Hejbal, P.Kouřil, P. Kaprál, Nakládal - J. Kouřil, Rolný.
Zastupující hrající trenér: Pavel
Kaprál.
V 9. kole okresního přeboru se v sobotu na hřišti v Čechovicích střetla
v přímém souboji o třetí místo tabulky dvě „B“ mužstva. Místní rezerva hostila jedenáctku Sokola
Určice. Obě mužstva se v průběhu
letošního přeboru pohybují v horní
polovině tabulky a
obě doposud nasbírala po třinácti
bodech. Vzhledem
k těmto skutečnostem zápas neměl favorita. Úvod utkání patřil domácím, přičemž
největší problémy obraně hostí dělal útočník Horák. Nejprve z dálky
nezakončoval příliš důrazně. Chvíli
na to se dokázal prosadit přes dva
obránce, ale míč skončil v autu. A
stejný hráč ve 12. minutě převzal na
levé straně šestnáctky přihrávku od
Bilíka, zacílil pod břevno Milerovy
branky, ten však míč perfektním
zákrokem vytěsnil na roh. Po jeho
rozehrání zakončoval, opět Horák
tentokrát Pánu Bohu do oken. Po
čtvrt hodině utkání se ve hře dopředu začali prosazovat i hosté. Nejprve J. Kouřil vystřelil z dálky. Domácí gólman Pokorný míč na 2x
zkrotil. Následoval pokus M. Kaprála, který však mířil těsně nad
brankou. Ve 21. minutě se poprvé
měnil stav utkání. Hostující brankář

Horák a z hranice malého vápna obstřelil vyběhnuvšího brankáře - 2:1.
V závěru utkání se hosté snažili o
vyrovnání. Příležitosti měli zejména po rozehrávaných standardních
situacích, domácí však jednogólové vedení již dokázali uhájit až do
závěrečného hvizdu.

HLASY TRENÉRŮ:
Pavel Kaprál (zastupující hrající trenér Určice B): Na začátku sezóny jsme měli dvacet hráčů. Dnes se nás sešlo pouze jedenáct. V úvodu utkání byli lepší domácí a po chybě brankáře se ujali vedení. Nám se
podařil vstup do druhého poločasu, kdy po pěkné akci vstřelil gól J.
Kouřil. Vyrovnávací branka soupeře zaskočila. V dalším průběhu hry
jsme měli několik solidních šancí, ale ani jedinou jsme neproměnili.
Škoda, že jsme na gól v závěru utkání již odpovědět nedokázali.
Stanislav Bilík (Čechovice B): V minulé sezóně jsme se zachraňovali
na poslední chvíli. Tomu jsme se chtěli letos vyhnout a zatím se nám daří. Držíme se v horní polovině tabulky, což je náš cíl. Začátek utkání patřil nám. Po vstřeleném gólu jsme se z nepochopitelných důvodů začali
bát a přenechali jsme iniciativu zkušenějšímu soupeři, což se nám
málem vymstilo. Svým způsobem to však chápu, neboť máme mužstvo s velkým počtem mladých hráčů, kteří se potřebují vyhrát, aby mohli plynule přejít do „A“ mužstva.“
-lk-

2. TŘÍDA OFS

V souboji záložních týmů Čechovic a Určic se nakonec díky brance z poslední čtvrthodiny radovali z vítězství domácí fotbalisté.
foto: L. Kaprál

I.třída
8.kolo:Určice B-Otaslavice 0:0 ,
Konice"B"-Němčice 2:1 (0:0),
Kaprál, Schön, ČK: Kvapil , ČK:
Kýr - Fialka, ČK: Dobiáš, Držovice-Protivanov "B" 4:0 (2:0),
Knápek 2, Šatný, Šťastný - ČK: Pospíšil, ČK: Šindelka, Přemyslovice
"A"-Olšany 6:1 (2:0), Růžička 2,
Tyl 2, Grulich, Kučera - Holinka,
Dobromilice-Zdětín 2:2 (1:1),
Matoušek, Špaček - Lenďák, Navrátil, Brodek u PV-Hvozd 7:1
(6:0), Bureš 2, Zapletal 2, Hodulák,
Kaplánek,
Krejčí
Vařeka, Bedihošť-Čechovice "B"
3:0 (1:0), Bross 2, Kolda.
KANONÝŘI
10 branek: Bureš Tomáš (Brodek u
PV), 7 branek: Mohelník Jan (Konice"B"), Rolný Jaroslav (Určice
B), Strouhal David (Přemyslovice
"A"), 6 branek: Zapletal Michal
(Brodek u PV), 5 branek:Bross Petr (Bedihošť),
Bílý Vojtěch
(Hvozd), Kleisl Pavel (Němčice),
Pospíšil Tomáš (Protivanov "B"),
Tyl Lukáš (Přemyslovice "A"),
Vánský Jiří (Hvozd),
4 branky: Kučera Tomáš (Zdětín),
Šatný David (Držovice), 3 branky:
Chmelík Bořek (Čechovice "B"),
Dokoupil Bronislav (Otaslavice),
Dokoupil Jakub (Držovice), Hlouš
Martin (Konice"B"), Kaplánek
Martin (Brodek u PV), Kaprál
Zdeněk (Konice"B"), Kouřil Petr
(Určice B), Matoušek Ondřej
(Dobromilice), Navrátil Jaroslav
(Zdětín), Sedláček Roman (Olšany), Vlachynský Daniel (Otaslavice), Švec Miroslav (Hvozd), 2
branky: Hansl Petr (Olšany), Hejbal Tomáš (Určice B), Hodulák Petr (Brodek u PV), Holinka Martin
(Čechovice "B"), Holinka Zdeněk
(Olšany), Hošák Jaroslav (Olšany),
Hrazdil Dušan (Zdětín), Hruda Karel (Čechovice "B"), Hruda Radek
(Němčice), Janeček Pavel (Přemy-

slovice "A"), Kaprál Lukáš (Určice
B), Knápek Miroslav (Držovice),
Konevič Petr (Čechovice "B"),
Krejčí Michal (Brodek u PV), Macko Michal (Dobromilice), Navrátil
Miloš (Konice"B"), Neckář Radek
(Němčice), Piňos Petr (Brodek u
PV), Rozsypal Petr (Otaslavice),
Růžička Kamil (Přemyslovice
"A"), Trenz Miloslav (Protivanov
"B"), Vogl Martin (Otaslavice),
Štefek Vladimír (Bedihošť), Šťastný Viktor (Držovice), Žouželka
Vladimír (Konice"B")
III. třída
8.kolo:Tištín-Otinoves 1:1 (0:1),
Břečka - Piňos, Kostelec B-Smržice 1:2 (1:0), Štěpánek - Martinák,
Šulc, Pavlovice-Čechy pod Kosířem 0:3 (0:1) - Vojtek 2, Otruba,
Nezamyslice B-Vícov 2:4 (1:2),
Kiriljuk, Wagner - Humpolíček 3,
Zdobina, Brodek u Konice-Přemyslovice "B" 1:2 (1:0), Koudelka
- Kovář, Škrabal, ČK: Plozsa, Kralice B-Jesenec B 5:0 (2:0),
Soušek 3, Prokop 2, Horní Štěpánov-Vyšovice 3:2 (1:2), Kamenný 2, Liška - Koukal, Okleštěk.
KANONÝŘI
8 branek: Vojtek Ondřej (Čechy
pod Kosířem), 6 branek: Soušek
Richard (Kralice B),
5 branek: Houb Pavel (Čechy pod
Kosířem), Koukal Kristián (Vyšovice), Menšík Tomáš (Kostelec B),
Tichý Petr (Jesenec B), 4 branky:
Humpolíček Tomáš (Vícov), Konečný Lukáš (Otinoves), Liška Pavel (Horní Štěpánov), Malý Stanislav (Brodek u Konice), Moravec
Zdeněk (Nezamyslice B), Piňos
Zbyněk (Otinoves), Prokop Jakub
(Kralice B),
3 branky: Holub Aleš (Nezamyslice B), Kotlár Robin (Smržice),
Kvapil Jiří (Jesenec B), Martinák
Miroslav (Smržice), Matoušek Arnošt (Nezamyslice B), Nevrla To-

máš (Vícov), Otruba Jaroslav (Čechy pod Kosířem), Pospíšil Zbyněk
(Pavlovice), Runtág Jan (Čechy
pod Kosířem), Zdobina Radek
(Vícov), Čonka Jan (Kostelec B), 2
branky: Baďura Lukáš (Vyšovice),
Bukovec Svatopluk (Kralice B),
Burget Luboš (Brodek u Konice),
Emperger Přemysl (Pavlovice), Filgas Josef (Kostelec B), Horníček
Miroslav (Přemyslovice "B"), Kamenný Jiří (Horní Štěpánov), Koudelka Pavel (Brodek u Konice),
Krajíček Petr (Vyšovice), Kypr
Bronislav (Vyšovice), Máj Martin
(Nezamyslice B), Okleštěk Martin
(Vyšovice), Otčenášek Tomáš (Tištín), Oulehla Zdeněk (Tištín), Pospíšil Jan (Kralice B), Pospíšil Martin (Smržice), Slavík Josef (Tištín),
Strupek
Jiří
(Smržice),
Trnečka Jaroslav (Vícov), Wagner
Jan (Nezamyslice B), Škop Marcel
(Vyšovice), Škrabal Tomáš (Přemyslovice "B"), Štěpánek Radomír
(Kostelec B), Šulc Juraj (Smržice),
Žilka Michal (Horní Štěpánov),
Čížek Vladimír (Jesenec B), Řehoř
Karel (Horní Štěpánov)
IV. třída skupina A
1.kolo:Haná Prostějov "B"-Otaslavice "B" 2:0 (1:0), Bartoš, Lošťák.
KANONÝŘI
8 branek: Lošťák Zbyněk (Haná
Prostějov "B"), 6 branek: Hrabal
Jiří (Ptení), 5 branek: 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: Bartoš Michal (Haná Prostějov "B"), 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
(Kladky)
IV. třída skupina B
8.kolo: Hrubčice-Brodek u PV B
3:2 (1:1), Coufal, Dlouhý, Kollmann - Hrdlička, Šlajs, DoloplazyIvaň 2:1 (0:1), Vrahovice B-Tvorovice 5:1, Němčice B-Želeč 4:2
(1:1), Belko 2, Bosák, Fialka - Dokoupil, Sedlák.
KANONÝŘI
5 branek: Dlouhý Kamil (Hrubčice), Duplinský Imrich (Biskupice),
Kolečkář Petr (Tvorovice), Simon
Petr (Biskupice), 4 branky: Belko
Jozef (Němčice B), 3 branky: Bartošek Antonín (Němčice B),
Hemmr Luděk (Hrubčice), Hrdlička Viktor (Brodek u PV B), Hudeček Richard (Brodek u PV B),
Kroupa Martin (Ivaň), Múdrý Radek (Vrahovice B), Naniáš Patrik
(Ivaň), Širila Jaroslav (Želeč), 2
branky: Coufal Marcel (Hrubčice),
Fišer Vladimír (Doloplazy), Hrubý
Zdeněk (Hrubčice), Jelínek Michal
(Brodek u PV B), Kollmann Michal
(Hrubčice), Marek Vratislav (Vrahovice B), Sedlák Tomáš (Želeč),
Trnečka Lukáš (Hrubčice), Zelinka
Radek (Hrubčice), Ševčík Tomáš
(Brodek u PV B), Štěpánek Petr
(Doloplazy), Úlehla Martin (Tvorovice)
Okresní přebor dorostu
8.kolo: Otaslavice-Bedihošť 4:2
(0:0), Gerneš, Podhorný, Rieger,
Vogl - Khýr, Pospíšil, Držovice-Němčice 2:4 (2:1), Kučera 2 - Neckář
3, Jiříček, Brodek u Konice-Olšany 6:0 (1:0), Hauer 2, Frehar, Jorda,
Ošlejšek, Růžička, ProtivanovPřemyslovice 6:0 (4:0), Sedlák 2,

Adámek, Komínek, Nejedlý, Sedlák, Brodek u PV-Pivín 0:26 (0:14)
- Vozihnoj 8, Filka 4, Baláš 3, Dostál
3, Václavík 2, Šišma 2, Bako, Dostál, Fréhar, Švéda, Lipová BMostkovice 1:5 (1:1), Žilka Walter 2, Jansa, Svoboda, Zbořil.
KANONÝŘI
21 branek: Vozihnoj Luboš (Pivín),
16 branek: Šišma David (Pivín), 15
branek: Filka Stanislav (Pivín), 13
branek: Rieger Roman (Otaslavice), 12 branek: Neckář Radek (Němčice), 10 branek: Kučera Michal
(Držovice), 9 branek: Slivka Pavel
(Němčice), 8 branek: Bosák David
(Němčice), 7 branek: Václavík Jan
(Pivín), 6 branek: Frehar Pavel
(Brodek u Konice), Hauer Vincenc
(Brodek u Konice), Kubíček Adam
(Olšany), Nejedlý Daniel (Protivanov), Pytela Martin (Výšovice),
Růžička Jan (Brodek u Konice),
Sedlák Radek (Protivanov), Walter
Viliam (Mostkovice), Zeman Martin (Mostkovice), 5 branek: Fečo
Pavel (Němčice), Parůžek Jan (Otaslavice), 4 branky: Chlup Vojtěch
(Držovice), Gerneš David (Otaslavice), Komínek Jan (Protivanov),
Krčmář
Petr
(Držovice),
Vogl Martin (Otaslavice), Zbořil
Tomáš (Mostkovice), 3 branky:
Adámek Jan (Protivanov), Baláš
Daniel (Pivín), Dostál Josef (Pivín),
Frélich Jiří (Brodek u PV), Jansa
Petr (Mostkovice), Kořínek Michal
(Držovice), Liška Petr (Lipová B),
Mach Jakub (Brodek u Konice),
Mlčoch Jiří (Brodek u Konice),
Ošlejšek Stanislav (Lipová B), Plachý Pavel (Otaslavice), Popelář
Martin (Lipová B), Ratiborský Jiří
(Mostkovice), Sedlák Dalibor (Protivanov), Stiller Marek (Protivanov), Šigut Ondřej (Přemyslovice),
2 branky:Abeles Ondřej (Otaslavice), Budaj Pavel (Držovice), Bureš
Michal (Mostkovice), Dopita Petr
(Němčice), Glouzar Martin (Pivín),

Hartl František (Lipová B), Jura
Michael (Pivín), Kašpar Tomáš
(Mostkovice), Kvapil Marek (Olšany), Liška Michael (Lipová B), Piňos David (Otaslavice), Svoboda
Michal (Mostkovice), Viktora Jan
(Otaslavice), Vlček Jan (Brodek u
Konice), Václavík Tomáš (Lipová
B), Žilka Jan (Lipová B),

slavice), Musil Patrik (Protivanov), Plšek František (FKM Konice B), Porupka Radek (Nezamyslice), Růžička Luboš (Pivín), Suchánek David (Klenovice), Svačina Martin (Určice), Vaněk Ladislav
(Protivanov), Vysloužil Martin
(Plumlov), Šimeček Tomáš (Nezamyslice)

Okresní přebor žáků
8.kolo: Nezamyslice-Plumlov 1:1
(0:0), Přikryl - Čarný, ProtivanovKlenovice 3:0 (3:0), Milar, Mudroch, Vozihnoj, Vrahovice-Pivín
1:3 (1:2), Frgál - Bartoník 2, Růžička, Bedihošť-Vyšovice 9:2 (5:0),
Zettel 4, Ides 3, Kolda, Šmíd - Demet, Krč.
KANONÝŘI
15 branek: Milar Ondrej (Protivanov), 14 branek: Vozihnoj Alois
(Protivanov), 12 branek: Kratochvíl Jakub (Nezamyslice), 9 branek:
Hangurbadžo Adam (Nezamyslice), 8 branek: Matoušek Arnošt
(Nezamyslice), 7 branek: Prášil
Adam (Klenovice), Svoboda Lukáš
(Protivanov), Zettel Michael (Bedihošť), 6 branek: Hyžďál Roman
(Pivín), Nejedlý Vít (Protivanov),
Přikryl Pavel (Nezamyslice), 5 branek: Khýr Richard (Bedihošť), Nejedlý
Karel
(Protivanov),
Tinka David (Bedihošť), 4 branky:
Bartoník Jan (Pivín), Dostalík Dominik (Nezamyslice), Ides Daniel
(Bedihošť), Mudroch Tomáš (Protivanov), Zapletal Patrik (Určice), 3
branky:Kolařík Michal (FKM Konice B), Sekanina Tomáš (Protivanov), Svozil Vítězslav (Nezamyslice), Vysloužil Martin (FKM Konice
B), Šmíd Pavel (Bedihošť),
2 branky: Bartoník Martin (Pivín), Chlud Lukáš (Pivín), Demet
David (Vyšovice), Hartmann Šimon (Plumlov), Kolařík Michal
(Plumlov), Kováč Martin (FKM
Konice B), Makoš Vladimír (Ota-

Okresní přebor mladších žáků
2.kolo:FKM Konice B-Olšany 4:5
(1:4), Beneš 2, Vlček 2 - Pros 2, Mazal, Pospíšil, Ručil, Držovice-Přemyslovice 0:12 (0:6)- Cita 4, Jurník
3, Vybíral 2, Čurea 2, Vybíral, Smržice-Mostkovice 0:2 (0:1) - Nágl,
Tabery, Lipová-Protivanov 1:2
(1:2), Liška - Milar 2.
KANONÝŘI
18 branek: Milar Ondrej (Protivanov), 10 branek: Liška Jiří (Lipová), 7 branek: Nezval Robert (Smržice), Sekanina Tomáš (Protivanov), Vaca Josef (Smržice), 6 branek: Cita Radovan (Přemyslovice),
Jurník Lukáš (Přemyslovice), 5
branek: Klement David (Smržice),
Mirga Tomáš (Mostkovice), Nevřela Radek (Smržice), Nágl Lukáš
(Mostkovice), Tesárek Michal
(Smržice), 4 branky: Veselý Radovan (Lipová), 3 branky: Beneš Miroslav (FKM Konice B), Kovačevič Semir (Držovice), Mazal Jan
(Olšany), Otáhal Tomáš (Přemyslovice), Tabery Martin (Mostkovice),
Vlček Josef (FKM Konice B),
Vybíhal Adam (Protivanov), 2
branky: Bureš Robert (Držovice),
Karkoška Kryštof (Lipová), Kollmann Adam (Smržice), Ondroušek
Jakub (Protivanov), Pros Michal
(Olšany), Rúžička Adam (Protivanov), Tomeček Jan (Přemyslovice),
Volf Michal (Mostkovice), Vybíral
Radim (Přemyslovice), Zavadil Jan
(Mostkovice), Śmída Matěj (Držovice), Čurea Jaroslav (Přemyslovice)

5. října 2009

práci
nabízí
Hledáme obchodního zástupce pro
Olomoucký kraj. Tej.:774 658 681.
Hledám schopného člověka, který se
nebojí práce a vyšších příjmů. Tel.:
608 025 895.
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.
www.domajob.cz Trend 21. st.
Smart půjčky 5.000 – 15.000 Kč do
24. hod. bez poplatků předem. Tel.:
725 853 631.

služby

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.

Opravy oděvů, Trávnická 63. Út 9 –
11, st 14 – 16, čt 9 – 11 hod.

www.hubnete.cz/vip1

Digitální příjem. 180 programů.
Tel.: 777 938 973.

Tesařství Klimeš nabízí: tesařské,
klempířské a pokrývačské práce.
Výroba pergol. Tel.: 602 75 64 28.
Psí salon – zvýhodněné ceny pro
jorkšíry. Tel.: 606 392 814.

www.hubnete.biz se zarukou

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.

práci
hledá
Studentka VŠ hledá dlouhodobou
brigádu. Nástup možný ihned. Prosím nabídněte. Tel.: 734 457 387; email: anovinka@seznam.cz
Nabízím výpomoc firmám, podnikatelům, organizacím s řízením kvality
dle / ISO 9001, HACCP, 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
Hledám práci na úklid nebo ruční
práci v PV. SMS 722 761 886.

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.
Prodám štěňátka jorkšíra. Tel.: 604
783 540.

Dne 8. října 2009 uplyne
100 let od narození
paní Marie ROBOVÉ
z Určic.
Kdo jste ji znali, věnujte
jí s námi vzpomínku.
Příbuzenstvo.

Dne 5. října vzpomínáme
1. smutné výročí úmrtí
naší maminky, babičky
a paní Aleny POLÁKOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte
s námi. Děkuje rodina.

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

Přijmeme šatnáře do X-baru. Noční
provoz středa až sobota. Tel.: 608 829
263, 721 120 292.

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

Nezemřel, kdo v srdcích žije.

Podzimní práce, pletí záhonů, hrabání listí, sečení, řez peckovin –
broskvoně, meruňky a švestky. Tel.:
737 867 950.

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

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

Vodo- topo-plyn. Tel.: 608 747 788.

vzpomínáme

Provádíme veškeré zednické práce,
zateplování fasád, rekonstrukce bytových jader atd. Tel.: 776 188 442.

Pečení domácích dortů. Tel.: 608
944 581.

Přijmeme barmanku do vinárny s nočním provozem. Praxe není podmínkou. Tel.: 608 829 263, 721 120 292.
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S největší láskou,
co v srdci máte,
na Tebe maminko
stále vzpomínáme.

Očím jsi odešla,
v srdci jsi zůstala.

Dne 6. října 2009
uplyne
již 6. výročí
od tragického úmrtí
pana Robina BLÁHY.
Za vzpomínku děkuje otec.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC
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.
Dne 6. října 2009 vzpomínáme
6. výročí úmrtí
paní Svatavy RŮŽIČKOVÉ
ze Ptení.
S láskou vzpomínají dcery
Žaneta a Veronika, rodiče
a sestry s rodinami.

Provádíme veškeré zednické
práce, rekonstrukce bytových jader,
obklady, dlažby včetně zámkových.
Dále nabízíme pokládku plovoucích podlah a po dohodě i jiné práce.
Kvalita a rozumná cena. Tel.: 604
524 666, p. Rosička Jiří.
Prostějovská stavební společnost
PROSTAS s.r.o. nabízí volnou kapacitu železářských prací – dodávku, montáž, vázání armatur. Kontakt tel.: 603 230 569, 602 750 897.

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

Hubněte zdravě. Tel.: 739 107
441.
Pokládka zámkové dlažby, stavby
plotů, zídek, face block, zateplování, fasády, delmolice a jiné st.
práce. Kvalitně, za rozumné ceny.
Tel.: 723 522 369.

Dne 7. října 2009
uplyne 2. rok od úmrtí
paní Marie PŘIKRYLOVÉ
z Brodku u Konice.
Stále vzpomínají vnučky
Natálka a Adélka, syn Ondřej
s manželkou, maminka Marie
Vašků a sourozenci s rodinami.

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým,
kteří doprovodili
na poslední cestě
pana Aloise ZAPLETALA
z Lutotína.
Zároveň děkujeme Soukromé
pohřební službě pí. Václavkové
za důstojné rozloučení.
Manželka a děti s rodinami.

Dne 10.10.2009 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
mého manžela
pana Drahoslava PĚNČÍKA
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Eva 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.

Stěhování, vyklízení. T. 775 132
134.
HLÍDÁNÍ DĚTÍ jakéhokoliv věku.
Nabízíme v odpoledních a večerních
hodinách hlídání dětí.
Možnost zavezení a vyzvednutí dětí
ze zájmových kroužků.
Odborná péče- zdravotní sestra
+ pedagog.
TEL: 733 791 316.
DOUČOVÁNÍ DĚTÍ 1.- 4. třída ZŠ
Připravím Vaše dítě na následující
školní den.
Pedagog 22 let praxe.
TEL: 733 791 316.

ZÁJEMCI
O PLOŠNOU
VOLEJTE
NA ČÍSLO
608 022 023

Úklidové služby
- domácnosti
běžný úklid, sváteční úklid,
mytí oken, žehlení
- strojní čištění koberců a čalounění
- bytové domy
- novostavby
- kanceláře
agentura Kopretina,
tel. 774 149 221
www.akopretina.cz, e-mail:
agenturakopretina@seznam.cz

NEBO
PIŠTE NA
EMAIL
pvbila@seznam.cz

PROSTÌJOVSKÝ
VEÈERNÍK
OLOMOUCKÁ 10
PROSTĚJOV

Kadeřnictví do domu, PV a okolí.
J.Slepánková 721 809 413.
Palírna Otaslavice nabízí
kvalitní služby za bezkonkurenční ceny. Za jeden litr 50%-ní slivovice u nás celkem zaplatíte jen
115 Kč. Objednávky přijímáme
non-stop na tel. číslech 582 370
058, 777 340 485 .
Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820 358. Zakázková výroba nábytku (i všechny
stol. práce vč. oprav).
Malířské práce Ondra.
Tel.: 606 874 416.

Dne 9. října 2009 vzpomínáme
1. smutné výročí úmrtí
pana Stanislava ŠEVČÍKA
z Brodku u Konice.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka a děti.

INZERCI

Doučím – naučím NJ. Levně. Pedagožka tel.: 582 33 44 91.

Provádíme rekonstrukce bytových
jader od A do Z. Profesionální poklad obkladů a dlažeb, renovace
koupelen, kuchyní atd. Tel.: 774 06
22 53 nebo e-mail: dacel@seznam.cz.

Dne 2. října 2009
by se dožil 60. let
pan Ludvík MOLČÍK
z Pivína.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcera s rodinou,
vnučka Terezka.

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz
Uzávěrka řádkové
inzerce je vždy
v pátek
v 10.00 hod.

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: Krumsín, Soběsuky
Dne: 19.10.2009 od 7:30 do 13:30
hod. - vypnutá oblast: celá obec
Krumsín včetně všech podnikatelských subjektů, Soběsuky celá obec
vč. podnik. subjektů a farmy ZD. /mimo Domov seniorů, který bude vypnut v čase 10:30 - 13:30/.
Obec: Prostějov
Dne: 19.10.2009 od 7:30 do 11:00
hod. - vypnutá oblast: celé ul. Olympijská, Atletická, ul. Pod Kosířem fa.
Hanakov, Salvator střechy, č. 93 -103,
sportovní hala, výrobna zmrzliny, od
výrobny
zmrzliny ul. Kostelecká, Za Kosteleckou , po ul. sm. Smržice vč. žel. přejezdu.
Dne: 19.10.2009 od 11:00 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: celé ul. Sadová,
Na výsluní, Krásná, Květná mimo MŠ
a č. 19, část ul. Příční od č. 4 po ul. Sadová, část ul. Sportovní od č. 48 po č.
80 a č. 9, včetně podnikatelských subjektů v oblasti (M + M zfp s.r.o.).
Obec: Konice
Dne: 19.10.2009 od 7:30 do 11:30
hod. - vypnutá oblast: část obce Konice s celými ulicemi: Radošovec, Komenského, Sportovní, Zahradní, Husova od ul. Hřbitovní po konec obce,
Vápenice, Kružíkova, nádr. ČD, fa
Kovo, OP a.s. a Quilting.
Obce: Protivanov, Buková
Dne: 19.10.2009 od 7:30 do 12:30

hod. - vypnutá oblast: celá obec Buková vč. farmy ZD a vodárny, část obce
Protivanov spodní konec sm. Buková
omezené č. 96, 44, 81, 107, 82, 48,
153.
Obec: Soběsuky
Dne: 19.10.2009 od 10:30 do 13:30
hod. - vypnutá oblast: Soběsuky Domov pro seniory
Obce: Ladín, Jesenec, Konice, Labutice
Dne: 19.10.2009 od 12:30 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: Jesenec špice,
Ladín od Konice po č. 5, celá obec Labutice.
Obec: PV -Domamyslice
Dne: 20.10.2009 od 07:30 do 13:00
hod. - vypnutá oblast: jednostranně
část ul. Domamyslická od č. 48 po č.
88, ul. Jasmínová s č. 1, 4, 6 a 8, ul. V
loučkách s č. 2
Obec: Prostějov
Dne: 21.10.2009 od 07:30 do 9:30
hod. - vypnutá oblast: ul. Mlýnská,
Vodní ul. od č. 5 a garáží u č. 20 po
mlýn, včetně objektu mlýna, Plumlovská č. 3.
Dne: 21.10.2009 od 9:30 do 13:30
hod. - vypnutá oblast: ul. Rumunská
celá včetně všech podnikatelských
subjektů, ul. St. Manharda č. 33 - 39,
ul. Dr. Horáka č. 21, 23, 25, 26, 30, ZŠ.
Dne: 22.10.2009 od 07:30 do 12:00
hod- vypnutá oblast: ul. Školní od č.22
po č.44 včetně všech podn. subjektů,
nám.T.G. Masaryka 28 - 30, Dukelská
Brána od č. 1 po ul. Šerhovní vč.
ČSOB a objektu Atria.
Dne: 23.10.2009 od 12:00 do 14:00
hod. - vypnutá oblast: ul. Plumlovská
jednostranně od ul. Březinova po ob-

chodní dům č. 18 včetně.
Dne: 23.10.2009 od 7:30 do 12:00
hod. - vypnutá oblast: obytná zástavba
a podnikatelské subjekty v ulicích:
celé ul. Šlikova a Březinova, oboustranně část ul. Plumlovská od č. 11 a
42 po č. 53 a 58, část ul. Česká od č. 1
a 2 po č. 11 a 38, část ul. Rostislavova
od č. 1A a 2 po č. 25 a 12, část ul. Nerudova od č. 1 a 2 po č. 31 a 56, část ul.
Mánesova od č. 1 a 2 po č. 12, dále
Bezručovo nám. s č. 11 a č.12.
Obec:
Seč
Dne: 22.10.2009 od 07:30 do 12:00
hod. - vypnutá oblast: zástavba RD
podél místní komunikace od trafostanice Obec po parkoviště a dále RD
podél místní komunikace nad penzionem U Zedníků po č.p. 1.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Obnova parku u hvězdárny pokračuje
Rozsáhlá obnova Kolářových sadů,
kterou město Prostějov zahájilo před
dvěma lety, pokračuje i v letošním roce.
Své konečné podoby se dočkala centrální komunikace ve východní části
parku. Již v předstihu byla kolem ní
vysázena březová alej. Samotné
úpravy komunikace směřovaly především ke zvýraznění její relaxační a
prostorově dominující funkce. Po
celé své délce 250 metrů je tak řešena
v přírodě blízké mlatové úpravě a velkorysé šířce 5,6 metru. Zákoutí mezi
břízami jsou osazena 18 lavičkami a
doplněna 12 odpadkovými koši. Náklady na vybudování mlatové komunikace a osazení mobiliáře dosáhly
výše 2,9 milionu korun.
-red-

5. října 2009

Kralice zastavily rozjetou Mohelnici, remizovaly 2:2

(dokončení ze strany 19)
Do druhého poločasu poslal domácí lodivod místo Ondřeje Petržely Kratinu, který se mohl za
poskytnutou šanci odvděčit gólem, ale střelu k pravé tyči zneškodnil Večeř. Pasáž mezi 52. a
60. minutou ovládli hosté. Svou
územní převahu dokázali konečně přetavit ve vedoucí gól. V 60.
minutě si na centrovaný míč Svačiny naběhl mezi čtyři hráče Kralic Masopust a hlavou překonal
domácího Kaštila. Po inkasovaném gólu se domácí vzpamatovali a během několika minut si za-

čali vytvářet i gólové příležitosti.
73. minuta přinesla radost domácích fanoušků. Vyrovnávací
gól po rohovém kopu vstřelil
Ohlídal, který prozradil Prostějovskému Večerníku: „Kopali
jsme roh z pravé strany na zadní
tyč, Pazdera to vracel, já jsem byl
sám na malém vápně, počkal jsem
si, kde je místo a dal jsem to prakticky do prázdné branky.“ Domácím jejich aktivita přinesla
kýžený úspěch, oba týmy se dostávaly do střeleckých příležitostí,
ale gólmani byli vždy připraveni.
Poslední desetiminutovka začala

Vybíráme nejlepší a nejhorší mužstvo víkendu

šancí kralického Lišky, který svou
střelu poslal těsně vedle levé tyče
mohelnické branky. Na druhé
straně vystrašil střelou do břevna
hostující Svačina. Na hřišti se začalo pořádně přiostřovat, mezi
82. a 85. minutou musel arbitr dokonce třikrát sáhnout pro žlutou
kartu. V 87. minutě se v kralickém
pokutovém území zjevil Vašíček,
poradil si s bránícím hráčem a v
pádu z otočky podruhé rozvlnil
síť za Kaštilem - 1:2.
Hosté se ale ze svého vedení neradovali dlouho. Kraličtí se z protiútoku dostali až k pokutovému
území, v němž zahrál mohelnický
Šrot rukou a rozhodčí ukázal na
značku pokutového kopu. Tato si-

Jednička i propadák víkendu je vždy vybraný tým z devíti mužstev, neboť loňský desátý účastník SK Lipová,
se po nepříliš vydařené sezoně odporoučela o třídu níž a
žádný zástupce z Prostějovska se neradoval z postupu.
Tyto týmy se nacházejí svým působištěm na Prostějovsku a hrají dvě nejvyšší soutěže pořádané Krajským fotbalovým svazem Olomouckého kraje nebo divizní soutěž. Se seznamu nám zmizel loňský favorit na titul propadáka SK Lipová, která letos obhájila, takže na podzim
budeme vybírat ze dvou zástupců moravskoslezské divize skupiny D - Sokola Protivanov a Sokola Konice, dvou
účastníků krajského přeboru - Sokola Určice a FC Kralice, a pětky mužstev, hrajících 1. A třídu skupinu B -TJ
Sokol Čechovice, TJ ORESVO Sokol Plumlov, TJ Sokol
Klenovice na Hané, TJ Sokol Mostkovice a SK Jesenec.

JEDNIČKA VÍKENDU
SOKOL PROTIVANOV

tuace přinesla emoce na obou stranách. Hostující Karel Čihulka k
velmi diskutované akci řekl: „Ruka to byla, to je bez diskuze. Do
boku hráče, žádný pohyb rukou k
míči, kolem hráče tři metry nikdo,
balon by skočil o metr dál. Takové
ruky se nepískají. Penalta byla
hodně přísná, nehledě na to, že
vzápětí jsme měli balon do šestnáctky a evidentní dva fauly na naše hráče rozhodčí nevidí. Podlehl
tlaku diváků. Jsme si vědomi, že
jsme to měli uhrát lépe.“
Penaltu bez problémů proměnil
kralický Valtr a srovnal stav utkání
na 2:2. Závěrečné šance na obou
stranách zůstaly neproměněny a
soupeři si tak rozdělili body. -top-

HLASY TRENÉRŮ:

Protivanovským se v posledních třech zápasech příliš nedařilo a klesali pozvolna v tabulce dolů. Utkání proti
Ždáru nad Sázavou nebylo pro ně vůbec jednoduché už
vzhledem k postavení jejich soupeře v tabulce. Zápas jim
vysledkově vyšel a tak se alespon trochu vzdálili spodku
tabulky. Jen tak dále v divizních bojích!

František Jura (FC Kralice na Hané): Vstoupili jsme do utkání s
vědomím, že jsme značně oslabení. Chyběli nám hráči základní sestavy, ale kluci, co dostali příležitost, tak zahráli výborně, chytli tu
šanci. Věděli jsme, že soupeř je těžký, ze začátku jsme byli opatrní,
hráli jsem 4-5-1, chtěli jsme počkat na soupeře, co vymyslí. Za první poločas jsme měli jednu velkou šanci, kdy jsme trefili břevno, oni
měli také jednu šanci, poločas tak skončil bez branek. Měli balon víc
na kopačkách, opticky měli převahu, na vyložené šance to bylo 1:1.
Druhou půlku jsme chtěli být víc aktivní, tak jak se nám to podařilo
v Ústí. Gól jsme bohužel dostali my po taktické chybě, kdy se levá
strana celá otevřela, pak tam přišel centr na volného hráče. Tam jsme
propadli takticky. Potom bylo vidět, že kluci strašně chtěli ten zápas
otočit. Bojovali, dřeli a povedlo se jim to, myslím, po zásluze. Jsem
strašně rád za tu bojovnost a chuť porvat se o výsledek.

BRAVO, PROTIVANOV!

PROPADÁK VÍKENDU
SOKOL URČICE
Fotbalisté Určic si určitě dobře pamatují, jakým výsledkem
skončilo utkání jejich regionálního souseda s týmem Leštiny. Tehdy si uprostčed víkendu odváželi fotbalisté Leštiny
z Kralic sedmičku. Utkání venku a doma jsou však trochu
odlišné a tak se pro Leštinu staly otloukánkem pro změnu
Určice a odvezli si domů vysokou porážku.

Richard Polák (FK Mohelnice-Moravičany): Myslím, že první
poločas byl z naší strany katastrofální, protože jsme se přizpůsobili
hře soupeře, který jen odkopával, bortil hru a nechtěl hrát. V druhém
poločase jsme začali kombinovat, hrát v klidu, po zemi, přehrávali
jsme soupeře. Dostali jsme se do vedení, gól jsme dostali po velké
taktické chybě našeho krajního záložníka. Znovu jsme se dokázali
dostat do vedení. Nesmyslná penalta v posledních dvou minutách, to
nebudu komentovat. Za druhý poločas docela slušné utkání.

URČICE, TAK TAKHLE TEDY NE!

ZÁPASOVÁ NABÍDKA
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE - SKUPINA D
10. kolo 11.10.2009 15:00 (neděle)
Vikt. Otrokovice - Třebíč
(10.10. 15:00 SO), Vyškov Boskovice (11.10. 15:30 NE),
Žďár n Sáz. - Uherský Brod,
Slovácko B - Protivanov
(11.10. 10:15 NE umělá
tráva), Rosice - Blansko
(10.10. 15:00 SO), Napajedla Šardice (10.10. 15:00 SO),
Rousínov - Velké Meziříčí
(10.10. 15:00 SO), Konice Pelhřimov

V souboji dvou mužstev z horních příček krajského přeboru nebyla o vzdušné souboje nouze.
foto: T. Polák
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Krajský přebor Olomouckého kraje
10. kolo 11.10.2009 15:00 (neděle)
Určice - Ústí, Želatovice Kralice, Mohelnice - Šternberk
(10.10. 15:00 SO), Želatovice Kralice, Štíty - 1.FC Přerov
(10.10. 15:00 SO), 1.HFK Olomouc "B" - Dolany (11.10.
10:15 NE hřiště Hodolany), Litovel - Hněvotín (10.10. 15:00
SO), FK Jeseník - Kozlovice
(10.10. 15:00 SO), Leština - Bělotín
I.A TŘÍDA „B"
10. kolo 11.10.2009 15:00 (neděle)
Klenovice - Mostkovice (hřiště Němčice nad Hanou 10.10.
15:00 SO), Jesenec - Slatinice,
Plumlov - Náměšť (10.10.
15:00 SO), Kojetín - Lipník
(10.10. 15:00 SO), Dub nad
Mor. - Brodek u Př. (10.10.
15:00 SO), Troubky - Kožušany, Čechovice - Opatovice
KFSO I.B třída "A"
10. kolo 11.10.2009 15:00 (neděle)
Kostelec - Haná Prostějov,
Býškovice Všechovice, Nezamyslice
Újezdec (10.10.
15:00
SO),
Hustopeče
Tovačov, Vrahovice Radslavice (10.10. 15:00 SO), Vrchoslavice Pivín, Lutín Hor.Moštěnice
KFSO I.B třída "B"
10. kolo 11.10.2009 15:00 (neděle)
Černovír - Bohuňovice, Drahlov - Příkazy (10.10. 15:00 SO),
Lipová - Červenka, Moravský
Beroun - Chválkovice (10.10.
15:00 SO), Slavonín - Paseka,
Bouzov -Velký Týnec, Hlubo-

čky - Mohelnice "B" (10.10. (10.10. 14:00 SO), Vrahovice Radslavice (11.10. 10:45 NE),
15:00 SO)
Kostelec - Kozlovice (10.10.
12:45 SO), Hlubočky - OpatoII. třída OFS Prostějovska
10.kolo - 11.10.2009 15:00 (ne- vice (10.10. 12:45 SO)
Okresní přebor dorost
děle)
TJ Sokol Čechovice "B" - FC 10.kolo - 10-11.10.2009 (soboHvozd, TJ Sokol Brodek u Pro- ta - neděle)
stějova - Sokol Olšany, Sokol TJ Sokol Mostkovice - TJ Sokol
Přemyslovice - FK Němčice Pivín (10.10.2009 10:00), SK
nad Hanou, Sokol Bedihošť - TJ Lipová "B" - Sokol PřemysloviSokol Zdětín, FC Dobromilice - ce (10.10.2009 11:00 hřiště
TJ Sokol Protivanov "B", TJ HORNÍ ŠTĚPÁNOV), TJ SoSokol Držovice - Sokol Otasla- kol Brodek u Prostějova - Sokol
vice, TJ Sokol Určice "B" - So- Olšany (11.10.2009 10:00), TJ
Sokol Držovice - FC Výšovice
kol Konice "B"
(11.10.2009 10:45), TJ Sokol
Protivanov - FK Němčice nad
III. třída OFS Prostějovska
10.kolo - 11.10.2009 15:00 (ne- Hanou (11.10.2009 11:00), TJ
Jiskra Brodek u Konice - Sokol
děle)
FC Výšovice - SK Jesenec "B", Bedihošť (11.10.2009 12:30)
TJ Pavlovice u Kojetína - TJ
Otinoves, TJ Horní Štěpánov - ŽÁCI
Sokol Přemyslovice "B", FC Krajská soutěž žáci starší
Kralice na Hané "B" - Sokol 10.kolo - 11.10.2009 (sobota Vícov, TJ Jiskra Brodek u Koni- neděle)
ce - Sokol Čechy pod Kosířem, Želatovice - FKM Konice
TJ Haná Nezamyslice "B" - TJ (10.10. 09:00 SO), Čechovice Smržice, TJ Sokol Tištín - FC Slatinice (11.10. 10:00 NE),
Chomoutov - Velký Týnec
Kostelec na Hané "B"
(10.10. 11:00 SO), Němčice Tovačov (11.10. 14:00 NE),
DOROST
Krajský přebor dorost starší Náměšť - Brodek u Př. (10.10.
10.kolo - 11.10.2009 10:00 (ne- 09:00 SO), Opatovice - PS Předěle)
rov (10.10. 10:00 SO hřiště VšeMohelnice - Čechovice (10.10. chovice), Hlubočky - Kostelec
10:00 SO hřiště Moravičany), (10.10. 09:00 SO)
Nezamyslice - FK Jeseník
(11.10. 13:00 NE), Lipník - Li- Krajská soutěž žáci mladší
tovel (11.10. 10:00 NE), Kralice 10.kolo - 11.10.2009 (sobota - 1.HFK Olomouc "B" (10.10. neděle)
10:00 SO), Šternberk - Želatovice - FKM Konice
Vikt.Přerov (11.10. 10:00 NE), (10.10. 10:45 SO), Čechovice FKM Konice - Černovír (10.10. Slatinice (11.10. 11:45 NE),
10:00 SO)
Chomoutov - Velký Týnec
(10.10. 9:30 SO), Němčice Krajský přebor dorost mladší Tovačov (11.10. 15:45 NE),
10.kolo - 11.10.2009 12:15 (ne- Náměšť - Brodek u Př. (10.10.
děle)
10:45 SO), Opatovice - PS PřeMohelnice - Čechovice (10.10. rov (10.10. 11:45 SO hřiště Vše12:15 SO hřiště Moravičany), chovice), Hlubočky - Kostelec
Nezamyslice - FK Jeseník (10.10. 10:45 SO)
(11.10. 15:15 NE), Lipník - Litovel (11.10. 12:15 NE), Kralice Okresní přebor žáci
- 1.HFK Olomouc "B" (10.10. 10.kolo - 10-11.10.2009 (sobo12:15 SO), Šternberk - ta - neděle)
Vikt.Přerov (11.10. 12:15 NE), TJ Haná Nezamyslice - Sokol
FKM Konice - Černovír (10.10. Otaslavice (10.10.2009 12:00),
12:15 SO)
Sokol
Bedihošť
TJ Sokol Klenovice na Hané
1. třída sk. „B“
(10.10.2009 12:30), Sokol Vra10.kolo - 10-11.10.2009 (sobo- hovice
ta - neděle)
TJ Oresvo Sokol Plumlov
Želatovice - Bohuňovice (11.10.2009 09:00), FKM Ko(11.10. 12:30 NE), Určice - nice "B" - TJ Sokol Určice
Troubky (10.10. 12:45 SO), Ne- (11.10.2009 10:01 DZBEL),
milany - Náměšť (10.10. 12:30 FC Výšovice - TJ Sokol Pivín
SO), Tovačov - Chválkovice (11.10.2009 12:30)

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

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
6
6
6
4
4
4
4
3
4
3
4
3
2
2
2

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

1
2
3
4
3
3
4
4
3
5
4
6
6
5
5
7

27:6 25
18:11 20
21:9 19
18:10 18
15:9 15
17:14 15
15:12 14
17:18 14
14:18 13
11:21 13
14:17 12
12:19 12
12:21 10
9:15 9
10:19 9
9:20 7

KFP Olomouckého kraje
9.kolo: Leština-Určice 4:1, BělotínJeseník 0:4, Kozlovice-Litovel 1:3,
Hněvotín-HFK Olomouc B 0:0, Dolany-Štíty 1:0, Kralice-Mohelnice 2:2,
Šternberk-Ústí u Hranic 1:5, PřerovŽelatovice 4:1
1. Jeseník
11
2. Přerov
11
3. Mohelnice 11
4. Litovel
11
5. Kozlovice 11
6. Kralice
11
7. HFK Olomouc B 11
8. Ústí u Hranic 11
9. Leština
11
10. Hněvotín
11
11. Štíty
11
12. Dolany
11
13. Určice
11
14. Želatovice 11

8
8
7
7
5
5
5
5
4
4
3
4
4
1

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

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

25:11 27
33:20 24
29:13 23
24:15 23
28:16 18
24:17 17
13:11 17
23:20 16
17:21 15
14:24 15
19:17 13
23:26 13
16:20 13
18:32 7

15. Šternberk
16. Bělotín

11 1 1 9 14:30 4
11 1 010 7:34 3

1. A třída skupina B
9.kolo: Čechovice-Klenovice 1:1,
Opatovice-Troubky 2:0, KožušanyDub n/M 3:0, Brodek u Přerova-Kojetín 2:1, Lipník n/B-Plumlov 1:0,
Náměšť n/H-Jesenec 1:1, SlatiniceMostkovice 1:0
1. Lipník n/B 9
2. Náměšť n/H 9
3. Kojetín
9
4. Brodek u Přerova 9
5. Troubky
9
6. Opatovice
9
7. Slatinice
9
8. Dub n/M
9
9. Plumlov
9
10. Čechovice 9
11. Jesenec
9
12. Kožušany
9
13. Mostkovice 9
14. Klenovice
9

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

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

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

26:7 20
22:14 17
24:12 15
21:19 15
17:17 14
15:17 14
10:18 14
20:19 13
22:19 12
8:7 11
15:17 9
10:23 7
6:13 6
14:28 5

1. B třída skupina A
9.kolo: Lutín-Kostelec n/H 0:1, Hor.
Moštěnice-Vrchoslavice 4:0, PivínVrahovice 4:0, Radslavice-Hustopeče
4:2, Tovačov-Nezamyslice 2:1, Újezdec-Býškovice 0:0, Všechovice-Haná
PV 0:4
1. Hor. Moštěnice9 8
2. Haná PV
96
3. Býškovice
96
4. Lutín
95
5. Tovačov
95
6. Všechovice 9 5
7. Kostelec n/H 9 4
8. Pivín
94
9. Hustopeče
94
10. Vrahovice 9 3
11. Nezamyslice 9 2
12. Újezdec
92
13. Radslavice 9 2

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

1
2
2
3
3
4
3
4
4
6
5
6
7

30:8 24
23:8 19
18:10 19
17:13 16
14:13 16
17:16 15
13:12 14
14:13 13
17:20 13
8:20 9
8:14 8
9:20 7
10:17 6

1. B třída skupina B
9.kolo: Hlubočky-Černovír 1:0, Mohelnice-Bouzov 1:3, Paseka-Moravský Beroun 1:3, Chválkovice-Lipová
1:0, Velký Týnec-Slavonín 2:1, Červenka-Drahlov 3:2, Příkazy-Bohuňovice 1:4

rák ě - Kouřil), FC Hvozd-Sokol Bedihošť 0:1 (Novák), Sokol Zdětín-Brodek
u PV 0:0, Sokol Olšany-FC Dobromilice 2:2 (J. Hošák 2 - Matoušek 2), Protivanov B-Přemyslovice 1:2 (Pospíšil Růžička, Vévoda), Němčice n/H-Držovice 0:1 (vlastní), Otaslavice-Konice B
4:1 (Plachý, Rozsypal, Koudela , D.
Gerneš - Mohelník)

1. Bouzov
9
2. Bohuňovice 9
3. Moravský Beroun9
4. Hlubočky
9
5. Černovír
9
6. Velký Týnec 9
7. Mohelnice
9
8. Lipová
9
9. Paseka
9
10. Drahlov
9
11. Příkazy
9
12. Červenka
9
13. Slavonín
9
14. Chválkovice 9

1. Konice B
9
2. Brodek u PV 9
3. Čechovice B 9
4. Přemyslovice 9
5. Držovice
9
6. Určice B
9
7. FC Hvozd
9
8. Sokol Bedihošť 9
9. Otaslavice
9
10. Sokol Olšany 9
11. Sokol Zdětín 9
12. Protivanov B 9
13. Němčice n/H 9
14. FC Dobromilice 9

14. Vrchoslavice 9 1 1 7 6:20 4

8
8
6
6
5
3
4
3
2
2
2
2
2
1

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

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

26:8 25
31:9 24
17:10 18
16:13 18
24:10 15
14:12 13
23:22 12
15:16 9
11:16 9
15:22 8
15:26 8
11:23 8
12:17 7
7:33 6

DOROST starší Krajský přebor
9.kolo: Konice-Mohelnice-Mor. 0:2,
Černovír-Šternberk 0:0, Přerov-Šternberk 4:1, HFK Olomouc-Lipník nad Bečvou 6:1, Litovel-Nezamyslice 3:0, Jeseník-Čechovice 2:1
1. HFK Olomouc7 5
2. Litovel
75
3. Mohelnice-Mor. 7 4
4. Šternberk
84
5. Nezamyslice 7 4
6. Černovír
73
7. Přerov
72
8. Jeseník
72
9. Lipník nad Bečvou72
10. Konice
72
11. Čechovice
71
12. Kralice
61

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

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

20:7
22:10
16:6
19:10
10:8
19:12
11:10
7:16
9:29
10:13
8:19
6:17

17
16
14
13
13
10
9
8
7
6
3
3

2. třída OFS Prostějov
9.kolo: Čechovice B-Určice B 2:1 (Ho-

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

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

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

23:10
27:13
15:15
24:15
16:11
15:12
17:19
12:17
16:17
14:21
12:15
15:19
15:23
13:27

19
18
16
14
14
13
13
13
11
11
10
9
7
6

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

7
6
6
5
5
5
3
4
3
2
2
1
2
1

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

2
2
3
2
3
3
1
3
6
5
5
4
7
6

27:19
19:10
19:8
21:11
19:10
22:18
17:10
19:18
15:26
11:18
8:19
9:14
12:25
10:22

21
19
18
17
16
16
14
14
9
8
8
7
6
5

4. třída OFS, sk. B
9.kolo: Tvorovice-Němčice n/H B 3:2,
Ivaň-Vrahovice B 1:6, Brodek u PV BDoloplazy 4:1, Biskupice-Hrubčice 0:3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vrahovice B 8 6
Hrubčice
86
Tvorovice
84
Doloplazy
84
Brodek u PV B8 3
Želeč
83
Němčice n/H B8 2
Biskupice
82
Ivaň
82

1
0
1
1
2
0
1
1
1

1
2
3
3
3
5
5
5
5

22:6
25:8
17:19
15:18
26:18
12:22
15:22
15:23
12:23

19
18
13
13
11
9
7
7
7

DOROST mladší Krajský přebor
9.kolo: Konice-Mohelnice-Mor. 0:2,
Černovír-Šternerk 2:0, Přerov-Kralice
0:2, HFK Olomouc-Lipník 2:3, LitovelNezamyslice 5:0, Jeseník-Čechovice
3:1
1. Šternerk
7
2. Černovír
7
3. Litovel
7
4. Lipník
7
5. Jeseník
7
6. Přerov
7
7. Mohelnice-Mor.7
8. Kralice
7
9. HFK Olomouc7
10. Konice
7
11. Čechovice
7
12. Nezamyslice 7

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

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

1
0
1
2
2
3
3
4
3
6
6
7

20:7
21:4
22:11
14:8
19:17
19:8
12:11
13:13
25:10
4:17
5:25
0:43

18
17
16
13
13
12
10
9
8
3
3
0

DOROST 1.A třída skupina B
9.kolo: Hlubočky-Želatovice 2:2, Opatovice-Kostelec n/H 2:1, KozloviceVrahovice 4:2, Radslavice-Tovačov 1:4,
Chválkovice-Nemilany 1:2, Náměšť
n/H-Určice 3:1, Troubky-Bohuňovice
0:1
1. Bohuňovice 9 8 1 0 34:4 25
2. Tovačov
9 8 0 1 32:8 24
3. Náměšť n/H 9 7 0 2 41:18 21

4. Hlubočky
5. Kostelec n/H
6. Nemilany
7. Chválkovice
8. Určice
9. Opatovice
10. Radslavice
11. Kozlovice
12. Želatovice
13. Vrahovice
14. Troubky

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

5
5
4
4
3
3
3
3
1
1
1

3
0
1
0
2
1
1
0
4
1
0

1
4
4
5
4
5
5
6
4
7
8

27:13
18:17
17:24
13:26
30:19
20:30
14:25
19:28
11:24
11:32
10:29

18
15
13
12
11
10
10
9
7
4
3

DOROST Okresní přebor
9.kolo: Pivín-Lipová B 6:0, OlšanyProtivanov 3:13, Němčice-Brodek u
Konice 11:1
1. Pivín
6
2. Mostkovice 5
3. Protivanov 5
4. Němčice
5
5. Brodek u Konice5
6. Otaslavice
5
7. Držovice
5
8. Lipová B
6
9. Přemyslovice 5
10. Olšany
5
11. Výšovice
4
12. Bedihošť
5
13. Brodek u PV 5

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

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

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

58:2
12:3
36:9
35:9
22:16
22:11
16:10
15:22
6:22
10:32
6:19
4:22
1:66

18
13
12
12
12
10
4
4
4
4
3
0
0

ŽÁCI starší Okresní přebor
9.kolo: Výšovice-Konice B 1:10, PivínBedihošť 11:2, Plumlov-Protivanov 0:8,
Otaslavice-Určice 0:2
1. Nezamyslice
2. Pivín
3. Protivanov
4. Plumlov
5. Určice
6. Klenovice
7. Konice B
8. Otaslavice
9. Bedihošť
10. Výšovice
11. Vrahovice

5
5
6
5
3
3
4
4
5
4
4

4
4
4
2
2
2
2
1
1
0
0

1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
1
1
1
2
3
4
4
4

40:4
26:6
44:10
12:10
9:2
11:11
13:30
5:12
12:39
3:26
2:27

13
13
12
8
6
6
6
3
3
0
0
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Dvanáctizápasový půst konečně přerušen Členové fanklubu se setkali s hráči

Basketbalisté vezou výhru z Nového Jičína
V sobotu v pozdní odpoledne
začala pro naše basketbalisty
Mattoni NBL. Jak už bylo
známo z rozlosování, na úvod
soutěže čekal nově sestavené
mužstvo hodně těžký zatěžkávací test v podobě utkání
na palubovce Nového Jičína.
Na rozdíl našeho soupeře,
kterému po operaci Achillovy
šlachy chyběl Robert Šarovič
jsme přijeli s kompletním kádrem, i když trenér měl výhrady
ke zdraví Richarda Leška,
který se po desetiměsíční pauze
dostává do zápasového tempa
pomalu.
Do utkání nastoupila za náš tým
základní sestava Lawrence, Šležas, Chán, Dokoupil, Hyzy, na domácí straně zahajovali ve složení
Pandula, Šteffel, Sanders, Walker,
Varnelis. V prvních minutách
zápasu měli na vrch naši Orli,
kteří výborně bránili a soupeře k
ničemu nepustili. „V úvodu jsme
dobře bránili, ale bohužel jsme
byli nervózní na útočné polovině.
Hráli jsme trochu zbrkle a pak
jsme neměli úspěšné střely,“ řekl
k úvodu utkání trenér Bálint. Po
vou minutách se ale domácí dostali do tempa a nám se nedařilo
příliš zakončení, výsledkem bylo
osmibodové vedení jičínských v
poměru 12:4. Do konce první desetiminutovky se nám podařilo z
tohoto vedení umazat jeden bod a
tak se šlo k první pauze za stavu
16:9 pro domácí tým.
V sobotním zápase patřila domácím 1. a 3. třetina, nám naopak
2. a 4.desetiminutovka. V prvních
minutách druhé čtvrtiny jsme tak
po bodové sérii 7:0 srovnali na
16:16 a po chvilce přetahování
jsme se tříbodovou střelou Kyle
Landryho dostali do vedení 21:20.
Zápas byl hodně vyrovnaný a

často se měnilo vedení. Chvíli
jsme se tak udrželi na čele, ale
drobným výpadkem se do pětibodového vedení dostal opět domácí
celek. Orli se ale znovu dostali do
hry díky dobrému pohybu, který
soupeř zastavoval jen pomocí
faulů a my jsme se tak často
stavěli na linii trestných hodů.
Vhledem k tomu, že jsme dnes z
této pozice byli vysoce úspěšní,
dostali jsme se do jednobodového
vedení. Díky Láďovi Tóthovi a
jeho pěti bodům jsme v další minutě zvýšili náš náskok až na
30:36. Novojičíští ale před poločasem zabrali a stáhli na dvoubodový rozdíl v poměru 34:36.
Jak už jsme avizovali, liché čtvrtiny patřily domácím. Skore se tak
srovnalo a poměrně dlouhou dobu
se vedení přelívalo mezi oběma
celky. V tomto úseku hry jsme se
mohli spolehnout na Veikalase a
dvojici podkošových hráčů Chána
a Landryho. Závěr čtvrtiny se
nám ale příliš nevydařil a domácí
s dobře doskakujícím Pelikánem
šli do mírného trháku. V posledních minutách před koncem 3.
čtvrtiny následovala jejich sedmibodová série , která pro ně po třiceti minutách znamenala změnu
50:51 na vedení 57:51.
V évodu závěrečné desetiminutovky si domácí drželi mírná 4 až
6 bodový náskok, pak ale zapracovali naši pivoti a šesti body v
řadě vyrovnali stav utkání na
63:63. To už si trenér domácích
Zbyněk Choleva bral time out a
ordinoval svým hráčům systémy
na závěrečné tři minuty. Po tomto
oddechovém čase jsme se dvakrát dostali do dvoubodového vedení a domácí dvakrát díky
přesným šestkám vyrovnali. V
závěrečné minutě jsme rozjeli
dobrou akci, ale bohužel Kyle

HLASY TRENÉRU:

Peter Bálint (BK Prostějov): Podle mě to dnes bylo velice
dobré utkání na úvod sezóny. Obě družstva podala velice bojovný výkon. Zápas se vyvíjel jako na houpačce. Nový Jičín byl
lepší v 1. a 3. čtvrtině a my zase v 2. a 4. Takováto utkání se rozhodují v závěru a v něm jsme dnes byli šťastnější. Musím poděkovat svým hráčům za velice bojovný výkon. I když jsme
prohrávali, pořád se snažili hrát naši hru a taky v závěru vyhráli.
Zbyněk Choleva (Miltra Nový Jičín): Gratuluji Prostějovu k
vítězství, má dobrý tým. Dnes to bylo těžké utkání. Na každé
odskočení jsme se velice nadřeli a v zápětí jsme jej prohospodařili. Rozhodlo pár těžkých košů Prostějova a našich ztracených
míčů. Střelecky jsme dnes byli úplně mimo. Bylo cítit, že jsme
hráli bez Šaroviče, ale dvakrát se trefit z perimetru je velice málo.

Uprostřed minulého týdne se
v sále prostějovského Sportcentra DDM uskutečnila valná hromada basketbalového
fan klubu. Od 17. hodiny, kdy
byl naplánovaný její začátek,
se volně diskutovalo o organizačních záležitostech a fungování tohoto občanského sdružení. Přítomen byl i generální
manažer prostějovských Orlů
Petr Fridrich, se kterým se
probíraly především otázky
týkající se finančního zajištění
venkovních zápasů a také
nově sjednocení členství na
jednu úroven. Od této sezony
se vedením klubu proto fanouškovský příspěvek určil jednotnou cenou 500 Kč. Pro každého, kdo se rozhodl tuto
částku zaplatit, připravil klub
kromě samozřejmosti v obdržení pernamentky na všechna
domácí utkání také malý
dárek ve formě modrého triška s nápisem PROSTĚJOV.

Unavený, ale štastný. Rozehrávač Eugene Lawrence tleská prostějovským fanouškům za jejich povzbuzování v utkání 1. kola Mattoni NBL v Novém Jičíně po vyjití ze šaten.

Evropy, do kterého se zapojil
jako jeden z hráčů reprezentujících Polsko, hodně dotazů
mířilo ke spokojenosti jednotlivých hráčů s městem a okolním prostředím, nikdo z nich
si nestěžoval, spíše si řadu
věcí pochvalovali. Dozvědět
více se nemohli pouze od Kyla landryho, který se léčil z
drobné virozy. Ke konci se fanoušci dostali i k focení s hráči
ve svých nových tričkách. Setkání se podle ohlasu všech
zúčastněných vydařilo a nezbývá než doufat, že vztahy,
které si fanoušci a hráči mezi
sebou vytvořili jim nějaký čas
vydrží. „Myslím si, že se dnešní setkání podařilo. Mezi
hráči a fanoušky byl navázán
vřelý, přátelský vztah a to je
dobře pro obě zúčastněné strany,“ okomentoval na závěr
dnešní setkání generální manažer Orlů Petr Fridrich.
-pez-

SOKOL KOSTELEC N/H - NOVÉ VESELÍ

1. KOLO MATTONI NBL

Sestava a branky Kostelce: Kaláb, Varha - Zajíček 2, Grulich
3, Jurka 7, Grepl, Chalupecký
I., Švec, Varhalík 3, Čech 1,
Kosina 3, Ševčík 3, Vymětal 2.,
Navrátil
Diváků: 200, Vyloučení: 3:3
Vývoj skore po pětiminutovkáchve 2. poločase:12:10,
15:13,
15:17,
17:18,
19:20,23:21

MILTRA NOVÝ JIČÍN - BK PROSTĚJOV 67:69
Čtvrtiny: (16:9, 18: 27, 23:15, 10:18)
Trestné hody: 15/22: 16/24 Střelba za 2b: 23/47:22/52
Trojky: 2/17:4/12 Doskoky: 39:37
Osobní chyby: 22:32 5 chyb: Šteffel (NJ)
Diváků: 800 Rozhodčí: Dolinek, hruša, Vondráček
VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL
Sestava a body Prostějova
Šlezas 2
Veikalas 12
Toth 5
Chán 12
Prášil 5
Lawrence 9
Hyzy 6
Landry 16
Leško
Dokoupil
Krakovič
Skibniewski 2
Trenér: Peter Bálint.
Asistenti: Jozef Lovík a Lubomír Růžička
Landry z pole minul. Míč tak měl
domácí celek a 28 vteřin do zakončení. Domácí v poslední akci dostali po sérii clon míč na Davida
Šteffela, který začal najíždět středem hřiště. Do cesty se mu ale postavil Aleš Chán a střela tak byla
nepřesná. Odražený míč doskočili
naši hráči a rychle ho dopravili na
sprintujícího Benase Veikalase.
Ten s míčem prokličkoval mezi
dvěma rychle se vracejícími obránci a nahodil míč na koš. Míč
začal poskakovat po obroučce a
po několikátém odrazu propadnul
obroučkou.
„Byl jsem v pravou chvíli na
pravém místě. Dostal jsem přih-

Pokud se takový fanoušek vydá na zápas prostějovských
basketbalistů na palubovku
soupeře, bude mít zajištěnou
volnou vstupenku na takový
zápas. Na valné hromadě se
také hlasovalo o předsedovi a
místopředsedovi fanoušků.
Spokojenost nad dosavadní
organizací od většiny členů
nechala v křesle předsedy pokračovat dosavadního lídra
Michala Klaudyho, na postu
místopředsedy se nově objeví
Roman Škop, který vystřídá
Petra Vysloužila.
Po této hodince strávené diskusí se setkali prostějovští
fandové s hráčským kádrem,
který akorát ukončil trénink.
Zpočátku pronesl několik vět
k přípravě a sestavě trenér Peter Bálint, pak se už hrnuly dotazy na jednotlivé hráče. Fanoušci se postupně dozvěděli
dojmy Roberta Skibniewského ze skončeného Mistrovství

V pátém zápase 1. liga přivítali
v tradiční čas před nedělním
obědem házankáři Kostelce celek nováčka z Nového Veselí. V
prvním poločase měli mírně navrch domácí, ale nevznikl tu
výraznější náskok. Před poločasem se ještě mohlo skore několikrát měnit, ale domácí golman chytil sedmičku, náskok z
trháku neproměnil Kosina a na
druhé straně také z rychlého
protiútoku výborně zasáhl Kaláb. Do šatny tak odcházeli
svěřenci trenéra Juríka s dvoubrankovým vedením v poměru
12:10

rávku a vstřelil jsem opravdu
šťastný koš. I když míč nepropadnul hned obroučkou, věděl
jsem po prvním odrazu, že tam
nakonec skončí,“ popsal závěrečné čtyři sekundy usmívající se
Benas Veikalas. Na hřiště tak okamžitě vtrhla celá lavička prostějovských Orlů a začala se radovat.
Sice jsme vyhráli pouze o dva
body poměrem 69:67, ale vítězství se počítá, což ocenili i fanoušci, kteří ještě několik minut po
závěrečném klaksonu oslavovali
v novojičínské hale. Série domácích vítězných utkání novojičinských proti našemu ceku tak
byla u konce.
-pez-

1. LIGA
Ve druhém poločase zvýšili domácí hráči na 13:10, hosté se
však nevzdali a snížili na rozdíl
jedné branky. Domácí nepřesně
zakončovali z dobrých pozic a
zbytečně ztráceli míče, což se
projevilo na skore. Deset minut
před koncem hosté rázem vedli
18:20. V této době zneškodnil
domácí golman trhák hostů,
další jejich útok skončil pasivitou a domácí čtyřbrankovou serié otočili na 22:20. Čtyři minuty před koncem si

Ostatní výsledky 1. kola
Synthesia Pardubice - Sokol Vyšehrad 111:43,
Nový Jičín- BK Prostějov 67:69,
Breda&Weinstein Opava - ČEZ Basketball Nymburk 57:94,
Karma Basket Poděbrady - Basketbal Brno 93:84,
NH Ostrava - USK Praha 83:97, BK Děčín - BC Kolín 82:63

Tabulka po 4. kole:
Výsledky 4. kola 1. ligy
N.Veselí - Litovel 21 : 22, Ostrava - Brno 31 : 36, Košutka A Jičín 32 : 18, Náchod - Chodov 27 : 24, Karviná j. - Napajedla
A 35 : 24, Bystřice A - Kostelec A 35 : 27
Tabulka po 4. kole:
1 Karviná j.
2 Brno
3 Bystřice A
4 Chodov
5 Ostrava
6 Litovel
7 Napajedla A
8 Kostelec A
9 Košutka A
10 Náchod
11 Jičín
12 N.Veselí

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

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

130:93
117:101
123:98
105:100
112:119
93:98
112:124
101:116
102:95
101:110
98:110
84:114

8
8
6
4
4
4
3
3
3
3
2
0

Zápasy 5. kolo:
Kostelec A - N.Veselí, Napajedla A - Bystřice A, Chodov - Karviná jun., Jičín - Náchod, Brno - Košutka A, Litovel - Ostrava

Příští zápasy 6.kolo
N.Veselí - Ostrava 11.10. 16:30, Košutka A - Litovel 10.10.
17:00, Náchod - Brno 10.10. 17:00, Karviná j. - Jičín 11.10.
13:00, Bystřice A - Chodov 11.10. 10:30, Kostelec A - Napajedla A 11.10. 10:30
vyžádal hostující trenér oddechový čas, který jeho týmu prospěl a vysledkem bylo minutu a
půl před koncem srovnání stavu
na 23:23. Poté se prosadil domácí Ševčík a hosté svůj útok
zakončili nepřesně. Domácí
drželi v poslední minutě míč, až
asi 9 sekund před koncem zakončoval z náskoku Kosina, míč
se odrazil zpět do pole k hostujícím hráčům a ti z rychlého
protiútoku 4 vte-

řiny před koncem vyrovnali na
konečných 24:24.
Trenér Kostelce Alois Jurík: V
posledních deseti minutách
druhého poločasu jsme měli utkání dobře rozehrané, ale nesmyslnými přihrávkami z křídla do pivota jsme sami dovolili
hostům vrátit se do zápasu. Vrcholem všeho byla netaktická
střela Kosiny několik sekund
před koncem. Obrovská škoda
ztraceného bodu.
-pez-

HÁZENÁ

Příští zápasy
2. kolo 7.10.2009
Sokol Vyšehrad - BC Kolín, USK Praha - BK Děčín,
Basketbal Brno - NH Ostrava,
ČEZ Basketball Nymburk - Karma Basket Poděbrady,
BK Prostějov - Breda&Weinstein Opava,
Synthesia Pardubice - Nový Jičín
3. kolo 10.10.2009
Nový Jičín - Sokol Vyšehrad, B
reda&Weinstein Opava - Synthesia Pardubice,
Karma Basket Poděbrady - BK Prostějov,
NH Ostrava - ČEZ Basketball Nymburk,
BK Děčín - Basketbal Brno, BC Kolín - USK Praha

Házenkáři Prostějova rozhodli v druhé půli
Sokol II Prostějov - Havlíčkův Brod
34:27 (14:13)
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Kamený - Závodský ,
Ordelt , Raška , Jurík M. 8, Černíček 8, Bydžovský 11, Juráček
2, Chytil , Jurík T. 2, Nevrlý 3
Vývoj skore po pětiminutovkách: 1:4, 4:7, 5:7, 8:9, 10:11,
12:10, 16:15, 20:18, 24:21,
28:24, 32:25
Po porážkách v soutěžních zápasech od Hustopečí a v poháru od
Bystřice šly prostějovští házenkáři do utkání s cílem přerušit tuto serii porážek. V úvodu zípasu
to ale neměli nijak jednoduché,
dostávali se do šancí, ale ty se jim
nedařilo proměnit, z čehož ply-

nulo vedení hostů v
průběhu celého poločasu. Před přestávkou se zakončilo
úspěšně několik rychlých protiútoků a tak se šlo do kabin za jednogolového vedení pro domácí
házenkáře.

mocného Kosinu.
Nejlepším hráčem
byl jednoznačně
M. Jurík, který po
prodělané viroze nechal na hřišti
duši. Jsem rád, že se střelecky
dařilo spojkám, které zápas rozhodly. Za předvedený výkon a
přístup k zápasu musím pochválit celé mužstvo.
Výsledky 4. kolo
H.Brod - Ivančice 25 : 28, Tišnov - SK Kuřim A 39 : 31, Zlín
A - Juliánov A 31 : 23, Bohunice A -V. Meziříčí A 28 : 28, Telnice - Maloměřice A 28 : 23, Hustopeče - Prostějov 37 : 19
Zápasy 5. kolo
Prostějov - H.Brod, Maloměřice
A - Hustopeče, V. Meziříčí A Telnice, Juliánov A - Bohunice

HÁZENÁ

2. LIGA
V druhé půli začala prostějovská
obrana pracovat důrazněji a postupně si domácí vypracovali až
čtyřbrankový náskok. Od 50.
minuty hosté jakoby fyzicky odpadli a svěčenci trenéra Krista
svůj náskok navyšovali a do
konce už kontrolovali hru.
Antonín Krist (trenér Prostějova):
Odehráli jsme utkání bez ne-

A,SK Kuřim A - Zlín A, Ivančice - Tišnov
Příští 6. kolo:
H.Brod - Tišnov 10.10. 18:00,
Zlín A - Ivančice 10.10. 00:00,

Ani tato branka veterána Davida Ševčíka nepomohla domácím házenkářům k plnému bodovému zisku v utkání s nováčkem z Nového Veselí.

Bohunice A - SK Kuřim A
11.10. 17:00, Telnice - Juliánov
A 11.10. 17:00, Hustopeče - V.
Meziříčí A 11.10. 10:30, Prostějov - Maloměřice A 10.10. 15:00

Tabulka po 4. kole:
1 Hustopeče
2 V. Meziříčí A
3 Ivančice
3 Zlín A
5 H.Brod
6 Maloměřice A
7 Juliánov A
8 Prostějov
9 Tišnov
10 Telnice
11 Bohunice A
12 SK Kuřim A

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

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

127:94
128:93
115:108
107:100
115:107
102:100
107:116
106:120
112:125
111:125
98:105
101:136

8
7
6
6
4
4
4
4
2
2
1
0

Oči pro pláč. Takto zdrceně vypadal trenér házenkářů Kostelce po konci
víkendové utkání.

5. října 2009

Jestřábí

OKO

Výsledky 2. hokejové ligy skupina Východ
5. kolo
HC Uničov - HC ZUBR Přerov
2:5 (0:2, 2:2, 0:1) Branky a nahrávky: 22. Přikryl (Handl, Komínek), 30. Diviš (Jurák) - 1. Sprušil, 12. Kočara (Hanák, Kundrátek), 36. Osina (Hanák), 37.
Kolář (Sprušil, Faltýnek), 48.
Menšík (Novák, Žibrita). HC
Orlová - VHK Vsetín 3:2 (1:2,
1:0, 1:0) Branky a nahrávky:
10. Kraft (Dušek, Grygar), 35.
Studený (Vydra), 51. Potočný - 2.
Sakrajda, 8. Ondráček (Ševčík).
SHK
Hodonín
TJ Gedos Nový Jičín 2:3 po
prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1) Branky a nahrávky: 3. Haring (Vaškovič, Hollý), 31. Korotvička
(Špok, Peš) - 37. Skaloš (Macháček), 57. Šimo (Hruška Pavel, Hruška Petr), 61. Hruška Petr (Šimo, Pavlačka). HC Břeclav
- VSK Technika Blansko 2:6
(1:1, 0:3, 1:2) Branky a nahrávky: 2. Zábranský (Čikl), 46.
Sedláček (Popela) - 20. Mifek,
27. Mifek, 33. Dufek, 34. Fischer, 50. Fischer (Dufek), 54. Tesař (Rajnoha). HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Slezan Opava 6:1 (0:1, 3:0, 3:0) Branky a
nahrávky:
23.
Dvořák
P.(Růčka), 24. Šebesta (Varga D.,
Sochorek), 31. Sochorek (Šebesta, Vašut), 44. Matějný, 46.
Matějný (Dvořák P., Lhotský),
54. Matějný z trest. střílení 9.Černý (Polok). HK Jestřábi
Prostějov - HC Frýdek-Místek
4:2 (1:0, 2:0, 1:2) Branky a nahrávky: 7. Doseděl (Novosad,
Stejskal), 27. Duba (Šafařík), 28.
Novosad (Piluša), 55. Zachar
(Hlouch) - 54. Pavlas (Machálek,
Martiník), 56. Sztefek (Suchý).
6. kolo
HC Frýdek-Místek - SHK Hodonín 1:7 (0:2, 1:2, 0:3) Branky a nahrávky: 31. Martiník (
Lašek) - 3. Šúrek (Hoza, Ko-

márek), 17. Vaškovič (Pokorný),
28. Vrba (Hoza), 33. Komárek
(Vrba), 43. Korotvička (Hrtús),
47. Špok (Korotvička, Hrtús),
54. Peš (Jurásek, Pokorný).
VHK Vsetín - HC Uničov 2:3
(0:0, 1:0, 1:2 - 0:0 - 0:1) po sam.
nájezdech Branky a nahrávky: 26. Knebl (Šimek, Mikeš),
47. Zavrtálek - 52. Drábek (Diviš), 57. Sršeň (Diviš), 66. Malý.
HC ZUBR Přerov - HK Jestřábi Prostějov 3:1 (0:0, 2:1,
1:0) Branky a nahrávky: 23.
Novák (Kohút), 36. Kohút (Žibrita), 46. Sprušil (Ditrich, Pala) 29. Duba (Novosad). TJ Gedos
Nový Jičín - HC Bobři Valašské Meziříčí 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 9. Macháček (Petružálek), 12. Toman,
26. Šimo (Bacul) - 3. Vašut (Šebesta), 40. Hruškovský (Dvořák,
Matějný) . HC Břeclav - HC
Orlová 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 4. Mráz
(Čikl), 25. Barák (Gabriška, Nohel), 57. Habrovec .
TABULKA 2. LIGY
SK. VÝCHOD
Příští zápasy:
7. kolo (07. 10. 2009 středa):
HC Orlová - VSK Technika
Blansko, HC Uničov - HC Břeclav, HK Jestřábi Prostějov VHK Vsetín, SHK Hodonín HC Zubr Přerov, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Frýdek Místek, HC Slezan Opava - HK Nový Jičín
8. kolo (10. 10. 2009 sobota):
VSK Technika Blansko - HK
Nový Jičín, HC Frýdek Místek HC Slezan Opava, HC Zubr Přerov - HC Bobři Valašské Meziříčí, VHK Vsetín - SHK Hodonín, HC Břeclav - HK Jestřábi
Prostějov, HC Orlová - HC Uničov
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Jestřábi se konečně prosadili s Frýdkem
K jasnějšímu vítězství chybělo využití šancí
HK Jestřábi Prostějov - HC
Frýdek-Místek 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 7. Doseděl
(Novosad, Stejskal), 27. Duba
(Šafařík), 28. Novosad (Piluša),
55. Zachar (Hlouch) - 54. Pavlas
(Machálek, Martiník), 56. Sztefek (Suchý). Vyloučení: 12:11,
navíc Hlouch a Holuša (oba
PRO) 10 minut OT za nesportovní chování. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváků: 1000. Průběh utkání: 3:0, 3:1, 4:1, 4:2.
Prostějov: Gleich – Šafařík, Plzák, Doseděl, Kolibár, Kučírek,
Buček, Bauer, Jedlička - Hlouch,
Holuša, Zachar - Mocek, Stejskal, Novosad - Rak, Duba, Berčák - Kavulič, Piluša, Křesťan
Frýdek-Místek: Polonyi – Kudláček, Krutil, Lašek, Machálek,
Babic, Bavšík, Lukaštík, Sluštík,
Částečka, Pavlas, Martiník, Gelačák, Suchý, Kopáč, Sztefek, Janečka, Gebauer
Ve středu se stále ještě solidní
návštěva sešla na zimním stadionu v Prostějově na třetím domácím utkání domácích hokejistů. Byli zvědaví na to, jak si jejich
Jestřábi poradí s hostujícím celkem, nováčkem soutěžen z Frýdku-Místku. Oba týmy se letos již
dvakrát střetly v přípravném období a obě utkání vyzněla jednoznačně ve prospěch Prostějova.
Nejprve si Hanáci připsali v domácím prostředí výhru 6:0 a následně uspěli i na severu Moravy
poměrem 6:2 Co bylo v přípravě
se však muselo zapomenout. Celek, s kterým si prostějovští hokejisté dvakrát jednoduše poradili,
vstoupil do soutěže daleko lépe a
po čtyřech odehraných utkáních
okupoval s pěti body šestou příčku
tabulky. Jestřábi byli ve stejný čas
naopak bez bodu beznadějně poslední. V prostějovské brance se
objevil golman extraligové juniorky Gleich, který nahradil Adama
Vrbu. Vrba už v oddíle dále nepokračuje, obě strany se dohodly na
ukončení spolupráce. Od začátku
utkání byli u puku Jestřábi a bran-

kář hostů si připisoval první zákroky. Tlak z úvodu přerušil hvizd
rozhodčího, jenž po sedmdesáti
sekundách vyloučil domácího
Mocka. V první pětiminutovce
nastavil sudí až příliš tvrdý metr na
posuzování zákroků a hrálo se velmi často v méně než pěti hráčích
na obou stranách. Na konci šesté
minuty Mocek vyjel zpoza branky, zakončoval bekhendem a následně dorážel Buček, bohužel
pouze do tyče. Asi o minutu později však už domácí diváci dočkali. Po souhře Novosada se Stejskalem se prosadil Pupa po asitenci Zdenka Novosada a Martina
Stejskala a domácí vedli. Na konci osmé minuty Kavulič našel
Mocka, ten však tváří v tvář hostující Polonyie nepřekonal.
Po serii vyloučení se hra početně
vyrovnala a Jestřábi měli několik
dalších příležitostí, ale opět je
trápila koncovka. V 18. minutě
krásnou kombinaci Hloucha s
Holušou pokazila finální přihrávka na Kučírka na modrou čáru.
Ten měl před sebou volný prostor,
leč na dlouhý kotouč nedosáhl. V
19. minutě střelu Kolibára zastavila podruhé v utkání až tyčka hostující branky a tak se šlo do kabin
vzhledem k dosavadnímu průběhu utkání jen s jednobrankovým
vedením. Trenéru Flašarovi zamotala hlavu ještě jedna situace v
první třetině. Po faulu u hrazení se
již na ledě neobjevil Michal Rak a
do zbytku zápasu již s poraněnými
kolenními vazy nezasáhl.

HOKEJ
Ve druhé třetině se obrázek hry nezměnil, domácí se stále tlačili do
zakončení, protože si byli velmi

dobře vědomi, že vedení o jednu
branku ještě nic neznamená. V 24.
minutě od modré vystřelil Šafařík,
střela Doseděla si našla pouze hlavu gólmana hostů. Prostějov pálil
ze všech pozic, leč málo která střela zasáhla cíl v prostoru mezi třemi
tyčemi. Po vyloučení hostujících
Pavlase s Lukaštíkem se naskytla
možnost hrát přesilovku pět na tři.
Zprvu se přesilovka příliš nedařila, až nakonec na modré čáře napřáhl Šafařík, jeho střelu Polonyi
vyrazil a puk si našel Lukáš Duba
a bekhendem našel odkrytý volný
roh - 2:0.
Za 58 sekund už bylo v jestřábím
táboře ještě veseleji. V čase 27:50
se nabídla ukázka z hokejové
učebnice jak zakončit situaci dva
na jednoho. Piluša nádhernou žabičkou našel Zdenka Novosada a
ten již neměl problém trefit odkrytou branku a stadion byl snad poprve v této sezoně na nohou. Domácí koncert mohl pokračovat,
ale o další minutu později Zachar
v obrovské šanci sám, nikým nekrytý otřel kotouč pouze o boční
konstrukci branky.
Po pár okamžicích se naštěstí nevyplnilo známé nedáš - dostaneš.
V ojedinělé šanci hostů uháněl
Kudláček sám na Gleicha, ten ho
ale povyjetím donutil ke střele nad
branku. Poté domácí pokračovali
ve svém náporu, v 35. minutě se

Jasnou převahu v poli nedokázali prostějovští hokejisté zužitkovat
v lepší vysledek než 4:2. Přesto si připsali první letošní vítězství.
objevil v dalším ataku Novosad,
jeho střela vytěsněna betonem Polonyie. V následující minutě Doseděl pálil od modré do skrumáže
před brankou, dorážel Novosad,
ale Polonyi jeho střelu vytěsnil
bravurní zákrokem. Hosté mu po
čtyřiceti minutách mohli děkovat,
že při druhém odchodu do kabin
svítilo na ukazateli pouze 3:0.
V prvních minutách závěrečné
třetiny si člověk při pohledu na led
mohl pomyslet, že domácí pod
dojmem trojbrankového vedení to
už zabalili. Frýdek toho využil a
snažil se o snížení pro ně nepříznivého stavu. Domácí brankář
Gleich však držel po jejich střelách stále čisté konto. Ve 49. minutě se hostující Sztefek snažil te-

HLASY TRENÉRŮ:
Tomáš Špaček (trenér HC Frýdek Místek): Domácí na tom byli
bruslařsky a silově daleko lépe než my. Typické utkání ve všední den,
řada hráčů přišla k autobusu těsně před jeho odjezdem. To bylo znát
v prvních dvou třetinách, kdy jsme se nedokázali soustředit na hru a
z toho pramenily naše chyby, kterých prostějovští využili k vytvoření náskoku.
Aleš Flašar (trenér HK Jestřábi Prostějov): V závěru utkání jsme
si prožili zbytečné nervy, protože během utkání jsme měli asi sedmdesát střel, ale opět jsme se nemohli trefit, přestože jsme byli jednoznačně lepším týmem. V závěru jsme zbytečně znervózněli, nejspíš
obava z toho, aby se ještě celé utkání nepodělalo. V naší hře sice ještě byly vidět chyby, ale je důležité, že jsme utkání dovedli do
vítězného konce.

čovat střelu svého obránce,
nicméně Gleich byl pozorný. Na
začátku poslední desetiminutovky se ozvali i prostějovští hokejisté. Kučírek pálil od modré čáry,
puk dorážel Šafařík a na konci neuvěřitelné zákroky Polonyie, který zachránil Frýdek od obdržení
další branky. Šest minut před koncem hráli hosté přesilovku, domácí nedokázali vyhodit puk a byli potrestáni. Od modré vystřelil
Machálek a poblíž brankoviště se
nejlépe zorientoval hostující Pavlas a dorazil puk do odkryté klece a pokazil Gleichovi čisté konto
a nastartoval golovou dvouminutovku.
Domácí hokejisté rychle odpověděli. Ve skrumáži před Polonyiem
se nejlépe orientoval David Zachar za asistence Romana Hloucha. Prostějovští po vstřelené
brance opět na chvíli ztratili koncentraci, nekrytý puk si po přihrávce Suchého našel Sztefek a bez
problémů trefil odkrytou půlku
branky. Z jasného zápasu se hosté
ještě pokusili udělat drama a 45 sekund před závěrečnou sirénou si
vybrali oddechový čas a po něm
zkusili hru bez brankáře. byli to
však domácí, kteří měli několikrát
příležitost zvýšit do prázdné klece.
jelikož se tak ale nestalo, zápas
skončil nakonec výsledkem 4:2 a
domácí si tak připsali první body v
letošní sezoně.
-pez-

Hanácké derby pro Přerov - utkání rozhodly přesilovky
HC Zubr Přerov - HK Jestřábi
Prostějov 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 23. Novák (Kohút), 36. Kohút (Žibrita), 46. Sprušil (Ditrich, Pala) - 29. Duba (Novosad). Rozhodčí: Mrkva - Adamec,
Štěpán. Vyloučení: 4:6 navíc Faltýnek (Přerov) 10 minut osobní
trest. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0.
Průběh utkání: 1:0, 1:1, 3:1.
Přerov: Tihlář - Pala, Faltýnek, Novák, Osina, Halouska, Staněk,
Vlček - Ditrich, Kolář, Sprušil - Kotásek, Hanák, Kočara - Menšík, Kohút, Žibrita - Martinák, T. Klimecký, Kupec - Kundrátek
Prostějov: Gleich - Kučírek, Koli-

bár, Šafařík, Doseděl, Buček, Plzák,
Bauer, Jedlička - Hlouch, Holuša,
Zachar - Novosad, Duba, Stejskal Mocek, Kavulič, Piluša - Křesťan,
Berčák

Velmi solidně zaplněný zrekonstruovaný zimní stadion v Přerově byl
zvědavý na derby dvou hanáckých
rivalů. Oba celky svá předchozí utkání vyhrály, Prostějov se dočkal v
pátém zápase sezony výhry na domácím ledě nad Frýdkem-Místkem,
přerovští hokejisté si dovezli tři body
za výhru v Uničově.
Zápas začal obrovským náporem
domácích hokejistů, kteří už po několika sekundách měli možnost
změnit skore. Přerov se po 24 sekun-

dách dostal do přečíslení dvou na
jednoho. Kolář však přihrávku od
Ditricha nezpracoval. Po necelé minutě si přerovský celek zahrál první
přesilovku v utkání, když byl vyloučen Kolibár za nedovolené bránění.
Vzrušení přišlo až v závěru přesilovky, kdy byl dobře postavený u tyčky
Ditrich, ale puk neusměrnil za brankovou čáru. Hra se postupně přesunula do středního pásma, útoky se
střídaly na obou stranách. V 7. minutě proti prudké Kočarově střele zasáhl Gleich svoji lapačkou. V následující minutě Prostějov opět chyboval v rozehrávce a domácí Ditrich
mohl po objetí klece zasunout puk,
Gleich však velice pěkně zasáhl.
Další šanci na straně Prostějova si

připsal ve 12. minutě Kavulič, přerovský brankář Tihlář zasáhl lapačkou. Ve 13. minutě měli Jestřábi
silnější útočnou chvilku a na Tihláře
střílel během krátké doby Holuša se
Zacharem, skóre ale zatím bezbrankové. O chvíli později si domácí Hanák vybrusilil zpoza branky a střílel
mezi Gleichovy betony. Gólman
Jestřábů si vůbec nebyl jistý, jestli
puk udržel a ohlédl se do branky, ale
nakonec ho našel pod svými betony.
Po patnácti minutách se k přesilové
hře dostal i prostějovský celek. Vypracovali jsme si tlak v útočném pásmu, bohužel však nakonec Šafaříkovi
na modré přeskočil puk do středního
pásma. Bezbrankový stav trvá i po
tvrdé střele Hloucha, který ve

středním pásmu vybojoval puk a pálil
z prostoru kruhu. Jestřábi se s blížícím
koncem první třetiny dostali do tlaku,
branku z něj však nevytěžili.
Druhá třetina byla na branky nejbohatší. Na konci 23. minuty se během
přerovské přesilovky na modré čáře
vystřelil obránce Novák a po teči se
puk objevil až za zády prostějovského brankáře a domácí vedli. O čtyři
minuty později mohla přerovské hokejisty ještě více uklidnit jejich nová
posila, útočník Kotásek. Zkušený
hráč dokázal v útočném pásmu oklamat hned dva hráče, ale zakončení
mu nakonec nevyšlo přesně. Brzy
tak přišel pro Zubry trest v podobě
vyrovnávací branky. O tu se postaral Lukáš Duba ze situace dva na jednoho,
když mu na dorážku
ideálně přihrál Novosad. Jestřábi převzali v utkání iniciativu a ve 31. minutě
mohli dokonat obrat.

Někteří hráči Jestřábů už zvedali ruce, ale přerovský brankář předvedl
na brankové čáře fantastický zákrok
a od vstřelení gólu chybělo jen několik centimetrů. To naše hokejisty
mohlo mrzet o to víc, protože i když
měli ve druhé třetině více ze hry, z
vedení v utkání se radovali opět domácí Zubři. Na začátku 36. minuty
se hned po vhazování dostal k ideální možnosti vypálit Kohút a jeho
střela po neštastném přiklepnutí jednoho z prostějovských hráčů zamířila přímo do pravého horního rohu
jestřábí branky. Zvýšení vedení po
chvíli odmítl Hanák, kterému obrovskou šanci zmařil pohotovým zákrokem brankář Gleich. Stav do konce
třetiny vydržel a tak šli do kabin spokojenější domácí.
Ve třetí třetině nelze našim hokejistům upřít snahu o srovnání skore,
ale naopak ve druhé po sobě jdoucí
domácí přesilovce byl k doklepnutí
do prázdné branky vyzvaný Sprušil,
kterému puk naservíroval Ditrich a

akcie hostujících hráčů na nějaké body z přerovského ledu hodně poklesly - 3:1. Také Prostějov dostal po
chvíli možnost přesilovky, ale v ní
pouze otestoval brankáře Tihláře
střelou Duba. V posledních deseti
minutách zápasu se domácí vědomi
si svého náskoku nerozpakovali
pouze přerušovat akce prostějovských hráčů, což se jim úspěšně dařilo. Ke konci utkání naši hráči začali
více riskovat a domácí toho využívali k rzchlým kontrům. Na straně domácích mohl skore navýšit z nájezdu
Hanák, za Jestřáby se předvedl pěknou akcí Hlouch, jenž se snažil u tyčky protlačit kotouč pod Tihlářem,
ale neuspěl. Trenér Flašar si vzal dvě
minuty před koncem oddechový čas,
kdy jsme dostali příležitost hrát přesilovku a po ní zůstal na lavičce sedět
brankář Gleich. Vše se však zkomlikovalo vyloučením Duby a tak se do
konce už stav nezměnil a první hanácké derby tak vyznělo ve prospěch
Přerova.
-pez-

Body zůstaly v Přerově! Toto byla jediná golová radost prostějovských hokejistů v utkání s Přerovem na jejich ledě. foto Z.Pěnička
Zpravodajský 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.
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I přes výsledkovou mizérii našich hokejistů se na přerovský stadion přijelo podívat
velké množství prostějovských příznivců.
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Úspěšný vstup BC DTJ do extraligy

Nováček porazil mistra

BC DTJ PROSTĚJOV - BANÍK MOST/DĚČÍN 14:4

V sobotu 3.10.se uskutečnilo v tělocvičně DTJ Prostějov 2. kolo
Oblastní soutěže boxu. V kategorii kadetů se ve váze do 81 kg střetl letošní mistr České republiky Radomír Vasický z BC Mistřín s Pavlem Novákem z Oddílu boxu Prostějov. V tomto bojovném utkání
talentovaný a cílevědomý boxerský nováček Pavel Novák zvítězil
na body.

do 54 kg: Martin PARLAGI
bez boje 2:0
do 57 kg: Mário Baláž - Martin STEHLÍK
2:0 na body
do 60 kg: Miroslav ŠERBAN - Michal CHUDECKI0:2 na body
do 64 kg: Marek BOSÝ - Ladislav POLÁČEK
2:0 na body
do 69 kg: Vít KRÁL - Václav PECHR
2:0 na body
do 75 kg: Vardan BESALJAN - Václav LIBIŠ
2:0 na body
do 81 kg: Petr NOVOTNÝ - Stanislav STÁREK
2:0 na body
do 91 kg: Marek CHMELA - Lukáš ČERNÍK
2:0 na body
nad 91 kg bez boje domácí neobsadil
0:2

Očima trenéra:
NEJ... dne
Excelentní výkon Petra Novotného ve sví váhové kategorii. Od
začátku kontroloval utkání ve svůj prospěch.
Rozhodlo
Nasazení všech boxerů v dnešních utkáních. Každý si byl vědomý důvěry v něj vložené a odboxoval si svoje. Každý z nich chtěl
dnes přispět body ke konečnému vítězství.
Překvapil
Marek Chmela. Měl velmi těžkého soupeře, ale je u něj vidět zlepšení od zápasu k zápasu. na svůj věk boxuje s velkým přehledem.
Zklamal
Nikdo. Kdybych dnes někoho jmenoval, nebylo by to fér.

Radomír Vasický, ringový rozhodčí Robert Šemnický, Pavel Novák a v
pozadí hlasatel Miroslav Kubánek.

Premiéra v extralize se borcům BC DTJ vydařila na výbornou. Poradili si s celkem Mostu a Děčína 14:4.

jak viděl duel trenér
Radek KŘÍŽEK (BC DTJ Prostějov):
Stejně tak jako v zápase interligy před týdnem s madarským týmem jsem i dnes mile překvapen
tím, jak výrazným rozdílem jsme zvítězili. jsem maximálně spokojený s přístupem všech kluků,
kteří pro úspěch udělali, co mohli. Ted uz se soustředit na utkání interligy v polském Rybniku.

Dvojice Tkadlec - Wagner

DTJ Prostějov oddíl boxu
zve všechny chlapce ve věku od 11 do 17 let, kteří mají zájem vyzkoušet si tento sport. Trénink se koná
každé úterý a čtvrtek v čase od 16:00 do 17:30 v tělocvičně DTJ na ulici Krasická (vedle Akvaparku).
Nabízíme kvalitní trénink pod vedením bývalých mistrů a reprezentantů České republiky.
Výcvik a výstroj je pro zájemce zdarma. Tělocvična je vybavena pro trénink a výcvik boxu včetně ringu.
K dosavadním úspěchům DTJ patří 3. místo Petra Holoubka na mistrovství České republiky v kategorii kadetů.
V sezoně 2008 - 09 se přípravka umístila v regionu jižní Morava ze 17 oddílů na 1. místě, kadeti skončili na 2. místě.

Tenisové naděje se utkali

bronzová na mistrovství republiky na kurtech v Tenis

areálu Dušana Běhala

Přilba Moravy
V pátek 25.9. se v Brně uskutečnil
jeden z nejprestižnějších mezinárodních dráhových závodů
Přilba Moravy. V kategorii ELITE, v bodovacím závodě na 50
km. si svůj debut v kategorii mužů-ELITE odbyl závodník SKC
Prostějov Tomáš Salaj. Na start se
postavilo 46 závodníků, mezi nimiž nechyběla kompletní česká
špička Dukly Praha, Dukly Brno,
Windoors Příbram, Favorit Brno
a reprezentanti Slovenska, Polska
a Rakouska. Závod se odehrával
ve vysokém tempu, kdy závodníci dosáhli průměrné rychlosti
48 km/hod., což na tomto 400m
dlouhém betonovém oválu je velmi dobrý výkon. Závodilo se za
pěkného počasí, při pěkné sportovní atmosféře před slušně zaplněnými ochozy brněnského velodromu. V závodě zvítězil polský
reprezentant Kornel Sojka před
Petrem Lazarem a Milanem Kadlecem z Dukly Praha. Prostějovský závodník Tomáš Salaj obsadil 17. místo s 12 získanými body,
za zmínku stojí, že za ním ve výsledkové listině skončili takový
závodníci jako mistr světa Alois
Kaňkovský, který skončil na 20.
místě.

DRÁHOVÁ CYKLISTIKA
MČR bodovací závod dvojic
O den později se znovu na brněnském velodromu se v sobotu
26.9. konaly bodovací závody
dvojic v kategorii nazvané Madison. Jednalo se o poslední mistrovský závod letošní sezony na
otevřeném velodromu. V této
disciplíně závodníci SKC Prostějov celoročně patřili k nejlepším a řadili se k favoritům jak v
kategorii kadetů, tak v kategorii
juniorů. Na tento atraktivní
závod se spolu s trenérem Mgr.
Vladimírem Vačkářem pečlivě
připravovali a všichni závodníci
spolu s početným doprovodem
se na něj velmi těšili. Tentokráte
se nám však nepodařilo splnit
očekávání i trochu díky tomu, že
se od nás odvrátilo sportovní štěstí. V kategorii kadetů k velkým
favoritům na zlatou medaili patřila dvojice SKC Prostějov Ondřej Tkadlec a Robin Wagner.
Díky řadě taktických chyb a nervozity, která z nich během závo-

Jakub Filip a Ondřej Tkadlec těsně před startem Staroměstského kritéria zahrnutého do seriálu městských okruhů nazvaného Cykling tour.
du vyplynula se nám nakonec nepodařilo naplnit očekávání. Zlaté
medaile překvapivě získali
závodníci Favoritu Brno Zechmeister-Černý, před kombinovanou dvojicí Rybín-Turek (
PSK Whirlpool, Lanškroun).
Obě dvojice po vynikajícím a
dramatickém výkonu získali
shodně 19 bodů a o vítězství rozhodlo až umístění v závěrečném
špurtu. Bronzové medaile získala dvojce SKC Prostějov Tkadlec-Wagner. Až čtvrtou příčku
vybojovala plzeňská dvojice Rugovac-Wolf.
Nejočekávanějším závodem byla
kategorie juniorů, kde se očekával vyrovnaný boj o zlato hned
pěti vynikajících dvojic z Dukly
Brno, Dukly Praha, Favoritu Brno, Plzně a hlavně dvojice Jakub
Filip (SKC Prostějov) a Ondřej
Vendolský (Mapei Cyklo Kaňkovský) hající barvy SCM SKC
Prostějov. Po celou sezonu nejvíce vítězství vybojovala dvojice
SKC Prostějov a dvojice Dukly
Brno Kadůch-Mráček (do loňského roku jezdící v barvách našeho SCM). Po výborném úvodu,
kdy v prvním bodovacím spurtu
získali Filip-Vendolský druhé
místo a závod se pro ně příznivě
vyvíjel, přišel těžký pád Ondřeje
Vendolského zaviněný závodníkem KOVO Praha. Jakub Filip
musel pokračovat v závodě sám
než se podařilo ošetřit otřeseného
Ondřeje Vendolského, Ondra se
pokusil do závodu vrátit, bohužel
po statečném absolvování několika kol byl nucen ze závodu odstoupit a s otřesem mozku byl
převezen do nemocnice. Tímto
bylo naše „neúspěšné“ vystoupení završeno a z očekávaných
dvou zlatých medailí přivezli naši borci „jen“ bronz.

Velká cena Prahy
- Staroměstské kritérium
(zařazená do třídílné
Czech cycling tour)
Kritériem na Staroměstském
náměstí byla završena letošní série Czech cycling tour. Jedná se o
seriál městských kritérií, který
má vysoké ambice a ceny pro vítěze v kategorii ELITE mnohonásobně převyšují zvyklosti v
české cyklistice. Startovalo se ve
dvou kategoriích, junioři a muži
kategorie ELITE. V kategorii juniorů se na start postavila dvojice
závodníků SKC Prostějov, Jakub
Filip a Ondřej Tkadlec (v letošním roce startující v kategorii kadetů), přesto to byl právě Ondřej
Tkadlec, který vybojoval vynikající druhé místo za suverénem letošní sezony Janem Kadůchem a
před závodníkem Dukly Praha
Vakočem. Vítězná trojice na stupních vítězů sklidila potlesk zaplněného Staroměstského náměstí.
Jakub Filip obsadil hezké osmé
místo. V kategorii ELITE se na
start postavila kompletní česká
špička, celkem čtyřicet závodníků, mezi nimi nechyběl závodník SKC Prostějov Tomáš Salaj.
Závod se konal na technicky velmi obtížném okruhu, povrchem
byli velké historické kostky. S
touto tratí se nevypořádala více
než polovina startujících, kteří
kvůli pádům a množstvím defektů odstoupili. Mezi těmito závodníky byl i Tomáš Salaj, který po
pádu ze závodu odstoupil. V
závodě zvítězil Alois Kaňkovský
(Dukla Praha) před Zdeňkem
Mlynářem (Maxcursor) a Hebíkem z PSK Whirlpool, který
celkově v seriálu Cycling tour
zvítězil.

Ve středu 23. září se uskutečni
školní tenisový turnaj ZŠ a MŠ
Melantrichova, kde se utkali mezi sebou žáci sportovních tříd
druhého stupně pod vedením
trenéra Miloše Bořila. Turnaj se
hrál tradičně ve skupinách, jak v
kategorii dívek tak i chlapců.
Nejlepší hráči a hráčky se pak utkali v bojích o postup do finále.
K vidění bylo plno krásných utkání a tuhých bojů žáků ze ŽŠ a
MŠ Melantrichova, která se ujala podpory a výchovy mladých
talentů jak v tenise, hokeji tak i
gymnastice. Přichystala pro ně,
podmínky a zázemí, které v Pro-

stějově nikde jinde nenajdete. Po
vyřazovacích zápasech v kategorii dívek vybojovala ve finále
celkové prvenství Michaela Šilhánková z 8.B třídy. Chlapeckou trofej si odnesl Tomáš Studený, také z 8.B třídy, které se tenisovou výukou věnuje kvalifikovaný trenér Miloslav Bořil.
Cenné medaile a putovní poháry
předal žákům ředitel ZŠ a MŠ
Melantrichova Roman Pazdera.
- kšMichaela Šilhánková přebírá trofej za vítězství v tenisovém tur-

Tenisový areál Dušana Běhala opět nezahálel
V sobotu 19. září uspořádali
členové tenisového klubu
Dušana Běhala již tradiční
turnaj smíšených dvojic.
Devět tenisových párů nejen
z domácího Prostějova, ale i
Olomouce, Brna a Kroměříže se sešlo v ranních hodinách v areálu již zmíněného
Dušana Běhala na Kostelecké ulici (jenž mimochodem hájil české barvy coby
fanoušek tenisu v daviscupové Poreči). Páry spolu docestovali, ale tak jako je již
zvykem tohoto turnaje, na

dvorce jako pár nikdy nenastoupily.
„Při zahájení turnaje, se napíší
všechna jména zúčastněných,
vloží se do tak zvaného klobouku a za přísné kontroly se páry
náhodně vylosují. Na kurty pak
nastupují v těchto nových sestavách. Tenisovému turnaji to
přidává na prestiži, zajímavosti
a také se mění v mnoho nečekaných zvratů.“ Sdělila ředitelka
turnaje Zdena Doleželová.
Po krátkém seznámení s podmínkami soutěže, rozlosování a
malém uvítacím přípitku se páry

Společné foto všech tenistů a tenistek z turnaje mixů v areálu Dušana Běhala.

pustily s vervou do boje. V letošním losování se vytvořila raritní dvojice, kterou tvořil nejstarší
účastník turnaje Josef Šilhánek a
nejmladší hráčka Michaela Šilhánková. Shoda příjmení není
náhodná, pár tvořila vnučka s
dědečkem i to, není k vidění tak
často. Slunce se, prodralo zpoza
zatažené oblohy, a tak nálada na
kurtech byla více než skvělá.
Zvláště, když se ženy postaraly o
chutné občerstvení a obsluhy se
ujala, tak jako vždy, příjemná a
milá Dana Běhalová. Organizátorky soutěže Zdena Doleže-

lová a Soňa Pospíšilová, se postaraly o sponzorské dary pro
nejlepší hráče, a o spravedlivý
chod turnaje se jako vždy vzorně
staral Vladimír Běhal.
Po dlouhém boji ve skupinách,
kde bylo k vidění plno kvalitních utkáni, se až v odpoledních
hodinách utkaly o prvenství čtyři nejúspěšnější páry. První místo vybojovali kmenoví hráči
Michal Šilhánek s Alenou Julínkovou, na dalších příčkách se
umístili Tomáš Salaj a Zdena
Pazderová, Ivo Kmecík a Zdena
Pelzlová.
–ks-

