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Dožatá v Pivíně

MORBIDNÍ: Mlátili POLICAJTY!
Policie v celém kraji zjišťuje identitu Agresivní řidiče čeká tvrdý TREST

UTONULÉHO muže

Prostřednictvím Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci se na média po celé Moravě se žádostí o pomoc
obrátili policisté z Hodonína.
Začátkem května zde totiž v
řece Moravě nalezli tělo neznámého muže. Jeho identita
však do současnosti není
známa, může ale pocházet odkudkoliv, tedy i z Pro-stějova. Pokud jste ho znali,
zavolejte prosím policistům!
"V sobotu 8. května byl v
řece Moravě u obce Petrov
na Hodonínsku nalezen
utonulý muž. Mrtvý měl
asi čtyřicet let, byl plnoštíhlé postavy, vysoký

Utonulý muž měl na sobě oranžovou mikinu a pruhované tričko.

176 centimetrů. Jeho vousy byly
řídké a krátké. Nalezen byl v
maskáčových kalhotách a oranžové fleecové mikině. Utonulý
muž u sebe neměl žádné doklady nebo cokoliv jiného, co
by ho mohlo identifikovat. Ani
na jeho těle policisté nenašli
žádné tetování ani jizvu,
která by jim v identifikaci
pomohla. Jeho chrup byl
značně defektní. Při pitvě
nebyly zjištěny žádné
známky cizího zavinění.
Lékaři spolu s kriminalisty odhadují, že muž se
utopil koncem měsíce
dubna a není jasné na
jakém místě a za jakých
okolností se do vody dostal. Zatím není zcela jasné ani to,
jestli se jedná o českého občana.
Jednou z verzí je to, že se může
jednat o cizince, který u nás pobýval jako turista, zaměstnanec
nebo brigádník," sdělila nám
Marta Vlachová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.
Do dnešního dne se stále nepodařilo zjistit totožnost tohoto
muže. "Prosíme všechny, kteří
by k popsanému muži mohli poskytnout jakékoliv informace,
aby volali na telefonní číslo 974
633 600 nebo přímo na linku
158," dodala Marta Vlachová.
-mik-

S autem LEHL NA BOK
Buďto jel rychle, nebo nedával
pozor. Každopádně řidič škodovky zle havaroval, a to ve
středu odpoledne na dálnici poblíž Prostějova.
"Ve středu v 14.35 hodin jel šestatřicetiletý řidič s osobním automobilem Škoda Felicie se
spolucestující ženou na předním
sedadle po rychlostní komunikaci
R 46 ve směru z Vyškova na Olomouc. V levém jízdním pruhu v
důsledku nepřizpůsobení rychlosti
jízdy stavu vozidla a komunikace
dostal s vozidlem smyk, narazil do
středových svodidel a poté přejel do
protijedoucího jízdního pruhu vozovky ve směru na Vyškov. Tady
zůstal stát v levém jízdním pruhu s
vozidlem převráceným na pravou
stranu," popsala nám nebezpečnou

Ošklivá nehoda. Řidič se škodovkou zůstal ležet na dálnici v
pozici, kterou není možno závidět.
havárku Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Při hrozivě vypadající nehodě utrpěla třiatřicetiletá spolujezdkyně
naštěstí jen lehké zranění, samotný
řidič vystoupil z auta bez jediného

škrábance.
"U řidiče byla provedena negativní
dechová zkouška na alkohol. Způsobená škoda byla vyčíslena na 70
tisíc korun," dodala E. Čeplová.
-mik-

Sláva, poštolka ZACHRÁNĚNA

Minulý týden se strážníkům
městské policie opět podařilo zachránit pár zraněných a bezbranných tvorečků. V poslední
době se kromě svých běžných povinností na úseku veřejného pořádku setkávají s podobnými
případy čím dál častěji.
"Po sedmé hodině ráno byl na linku
156 nahlášen nález zraněné poštolky
u hřbitova v Brněnské ulici.
Strážníci dravce uložili do odchytové klece a převezli ochráncům
přírody na Husovo náměstí. Den
předtím odevzdal osmačtyřicetiletý
muž na služebně městské policie
zase kunu. Ta byla odevzdána pracovníkovi ze záchranné stanice v
Němčicích nad Hanou," řekla Večerníku Jana Adámková z Městské
policie v Prostějově.
-mik-

V nepříjemné situaci se letos
ocitly dvě hlídky Policie ČR. Při
běžných kontrolách byli policisté surově napadeni. K prvnímu případu došlo na začátku
března tohoto roku poblíž
Mostkovic, ke druhému v polovině července v Otaslavicích.
Podrobnosti k oběma napadením uniformovaných příslušníků policie dosud nezveřejnila.
Nám se však od různých svědků
podařilo zjistit dílčí informace a
sestavit tak průběh obou událostí. Na přímé dotazy pak Večerníku odpověděla i policie.
"Mohu potvrdit, že k násilí proti
úřední osobě letos skutečně došlo,
a to dvakrát," sdělila nám na přímý
dotaz Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově. K
prvnímu agresivnímu chování ze
strany kontrolovaného řidiče
osobního auta vůči policistům
došlo 7. března. Asi dvě hodiny po
poledni stavěla hlídka Obvodního
oddělení z Plumlova na místě u
Obecního úřadu v Mostkovicích
projíždějící osobní vozidlo Škoda
Felicia. Jednalo se o rutinní silniční
kontrolu, nic nenasvědčovalo
tomu, že by mělo dojít k nějaké
nečekané události. Jenomže řidič
škodovky nereagoval na výzvu k
zastavení a pokračoval v jízdě. Policisté nelenili, nasedli do služebního auta a začala pravá
nefalšovaná honička. Ujíždějící
auto se strážcům zákona podařilo
zastavit až v Tiché ulici. "Řidič byl
vyzván k předložení dokladů,
místo toho však policisty začal častovat vulgárními výrazy. Poté
znovu usedl za volant a chystal se
odjet. Opětovně byl vyzván k
předložení dokladů, načež vystoupil z auta a jednoho z policistů
chytil za límec stejnokroje. Přitom
jej hlavou udeřil do oblasti nosu a
čela. Druhý z policistů se nato pokusil za pomocí hmatů a chvatů
sebeobrany svést řidiče k zemi,
tento se však vysmekl a opakovaně napadal oba strážce zákona
údery pěstmi a kopy do oblasti
hlavy a hrudníku," uvedla Eva
Čeplová, tisková mluvčí Policie

ČR v Prostějově. Nakonec se oběma policistům
podařilo
agresivního řidiče zpacifikovat, nasadili
mu želízka a
převezli na
služebnu. "Zadržený
byl
umístěn do policejní cely a byla
provedena negativní
dechová zkouška na alkohol. Pomocí testu Drugwipe
však bylo zjištěno, že řidič byl
ovlivněn drogou - marihuanou. Při
zákroku proti němu došlo ke zranění obou policistů. Pětadvacetiletý příslušník Obvodního
oddělení v Plumlově utrpěl

Do rvačky
s policisty
se zapojili
žena i pes!

zbavit se účasti policistů
sáhnul i po "zbrani" v podobě násady od koštěte.
Začala další mela. "Muž
se uvolnil ze sevření,
uchopil dřevěné toporo
délky 150 centimetrů,
průměru 3 centimetry s

Umí se bránit. Při Dni policie ukázali strážci zákona lidem v Prostějově, jak se umí rvát. Letos ale už sami
byli dvakrát terčem agresivních útoků ze strany opilých či zfetovaných řidičů.
Ilustrační fota
zhmoždění hrudníku a hematom
na čele. Třicetiletý policista utrpěl
zevní otok nosu s podezřením na
naštípnutí nosní kosti," dodala Eva
Čeplová.
Tato březnová událost vše letos
bohužel nebyla poslední. Terčem
agresivního útoku se stali policisté
i v polovině července v Otaslavicích. A rovněž se předtím jednalo
o běžnou silniční kontrolu. Jen čas
byl jiný, policisté stavěli řidiče v
noci. "Dne 14. července 2010 ve
23.20 hodin policisté z Obvodního
oddělení z Němčic nad Hanou zastavovali řidiče vozidla Seat Toledo v obci Otaslavice u prodejny
smíšeného zboží. Řidič nereagoval na pokyn k zastavení a pokračoval v jízdě až ke svému domu.
Policisté ho dojeli a vyzvali k
předložení dokladů," uvedla na
úvod tohoto případu Eva Čeplová.
Podle našich informací se devětapadesátiletý muž začal vymlouvat,

že autem vůbec nejel, že si až nyní
jde pouze do vozidla pro peněženku. "Z jeho dechu byl ovšem
silně cítit alkohol. Znovu nereagoval na výzvu o předložení dokladů, snažil se odejít na dvůr
svého domu a zavřít za sebou
vrata. Křičel, aby policisté vypadli
z jeho pozemku," pokračovala
Eva Čeplová.
Situace se začala vyhrocovat, na
zmíněném dvoře se dokonce objevili dva psi a začali také dotírat
na policisty. V této době navíc přijela k domu manželka zmíněného
muže a zapojila se do konfliktu.
Jednoho z policistů uchopila za
paži a snažila se ho odtrhnout od
jejího muže. Došlo k hromadné
potyčce, nemluvě o tom, že druhého policistu v tom kousnul pes
do lýtka pravé nohy," popsala nám
další část potyčky mluvčí policie.
Ale ani tehdy nebyl násilnostem
konec. Manželský pár se ve snaze

HASIČI v tom
mají jasno:
BYL TO ŽHÁŘ!

Pátek třináctého si vybrali zatím neznámí žháři k tomu, aby se podle
svého pobavili na poli u Kelčic. Pomoci zapalovačů založili požár stohu
slámy. Vyšetřovatelé hasičů jsou stoprocentně přesvědčeni o tom, že šlo
o úmyslný čin.

"Na tísňovou linku hasičů Olomouckého kraje byl v pátek 13. srpna večer
ohlášen požár na poli, který byl viděn z rychlostní komunikace R46 nedaleko
od Vranovic - Kelčic. Na místo byli vysláni hasiči ze stanice Prostějov, a to dvě
jednotky a také dobrovolní hasiči z Brodku u Prostějova a Vranovic - Kelčic.
Po příjezdu na místo události, kdy byl požár již zdálky dobře viditelný, bylo
zjištěno, že se jedná o balíky slámy po čerstvé sklizni obilí, požárem zcela zasažené a proto bylo velitelem zásahu rozhodnuto, že se nechají dohořet. Místo
pro případné šíření zabezpečil traktor zaoráním. V tomto případě se jedná o
úmyslné založení požáru, vyšetřovatel příčin vzniku požáru v blízkosti stohu
našel odhozené zapalovače," informoval nás Zdeněk Hošák z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
"V pátek kolem devatenácté hodiny došlo k požáru stohu balíků ječmenné
slámy na poli v katastru obce Kelčice. Podle vyšetřovatele Hasičského záchranného sboru se jedná o úmyslné zapálení. Policie případ šetří jako podezření z trestného činu poškozování cizí věci. Zemědělská společnost škodu
vyčíslila na 150 tisíc korun," dodala Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
-mik-

nasazenou metlou a zaútočil se vší
silou na policistu. Tomu se podařilo uskočit, kdy rány směřovaly
ze shora na jeho hlavu. Druhý policista se snažil kolegovi pomoci,
dostal však od muže ránu toporem
do pravého ramene. V tomto okamžiku z důvodu poranění obou
policistů tito upustili od dalšího zákroku a vyběhli na ulici. Policisté
při zákroku utrpěli zranění, které si
vyžádalo ošetření v prostějovské
nemocnici. Pracovní neschopnost
u policistů nevznikla," popsala
nám dohru dalšího případu napadení policistů mluvčí E. Čeplová.
Zatímco tento případ se nadále vyšetřuje pro trestný čin násilí proti
úřední osobě, ten první se už projednával u Okresního soudu v Prostějově. Jakým způsobem byl
agresivní řidič potrestán, budeme
informovat v příštím čísle. Oběma
agresivním řidičům hrozí až osm
let kriminálu.
-mik-

16. srpna 2010

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Rychlá pomoc
Během čtyřiadvaceti hodin vyjížděli dvakrát strážníci na telefonická oznámení od občanů k seniorům. Nejprve se jednalo o
zmateně chovající se sedmdesátišestiletou ženu, která nemohla
najít své bydliště. Poté hlídka
zkontaktovala zbloudilého pětasedmdesátiletého muže v ulici
Svatoplukova, který nebyl schopen se sám dopravit do domova
důchodců. V obou případech
strážníci penzisty dopravili do
místa trvalého pobytu.

Centrum zdraví ve Vodní ulici zahajuje provoz
Od srpna je v provozu v přízemních prostorách nově zbudovaného Centra zdraví ve
Vodní ulici v Prostějově lékárna. V objektu se nachází
ambulantní ordinace gynekologů – MUDr. Ivany Polzerové,
MUDr. Martina Baláka,
MUDr. Oldřicha Dostála, a
stomatologická
ordinace
MUDr. Jany Dostálové.

Od 1. září zde bude ordinovat v
oční ambulanci MUDr. Lenka
Papicová a v přízemí bude otevřena provozovna oční optiky.
Během podzimu Centrum zdraví rozšíří provoz o další lékařské
ordinace, ultrazvuk pro těhotné,
pracoviště fyzioterapeuta a genetika. V celé budově je zajištěn
bezbariérový přístup, pacientům
jsou k dispozici parkovací místa

Lékárna Centrum zdraví je umístěna v přízemních prostorách objektu ve Vodní ulici.

Zranil hosta
V podvečerních hodinách navštívil třicetiletý muž restauraci,
kde hrubými výrazy urážel servírku. Dotyčný byl značně v
podnapilém stavu. Přivolaní
strážníci zjistili, že se jedná o bývalého přítele poškozené. Nezvaný návštěvník balancoval
před restaurací, vstupoval do vozovky a neustále se za halasných
projevů dožadoval vstupu. Na
místo byl přivolán lékař. Do příjezdu sanitky došlo k fyzickému
napadení mezi výtržníkem a jedním z hostů, který vyšel z podniku na ulici. Strážníci ihned zasáhli. Přesto se mu podařilo opilce lehce zranit v oblasti obličeje.
Následně byl poraněný převezen
do nemocnice, kde po ošetření
putoval na záchytnou stanici do
Olomouce. Při dechové zkoušce
bylo u něj totiž naměřeno 3,28
promile.

Malér hospodského
Třicet minut po dvaadvacáté hodině bylo přijato na linku 156
oznámení o rušení nočního klidu
z provozovny poblíž centra města. Hlídka zjistila otevřenou zahradní restauraci, kde se nacházelo přibližně třiceti lidí a hrála
reprodukovaná hudba. Odpovědná osoba odmítala jakýmkoliv způsobem omezit dění a zajistit nápravu. Strážníci navíc shledali další nedostatky. Dvaačtyřicetiletý provozovatel je tímto podezřelý ze správního deliktu, neboť neměl viditelně označenou
provozovnu obchodní firmou
nebo názvem, nebo jménem a
příjmením podnikatele a jeho
identifikačním číslem. Tato záležitost byla předána správnímu
orgánu a Odboru obecního živnostenského úřadu.

Cyklista jako Dán
V nočních hodinách dohlížela
hlídka na veřejný pořádek. V oblasti křižovatky ulic Krasická - V
Polích spatřila před půlnocí cyklistu, který na jízdním kole sjížděl z chodníku na silnici do protisměru a toto počínání stále opakoval. Svým chováním ohrozil
projíždějící automobil, který jej
musel objet, aby nedošlo ke kolizi. Při následném zastavení hlídkou muž na bicyklu seskočil takovým způsobem, že se musel
chytit právě procházejícího
chodce, aby neupadl na zem.
Jednačtyřicetiletý cyklista byl
evidentně pod vlivem alkoholu.
Při dechové zkoušce mu bylo naměřeno 2,40 promile. Hrozí mu
pokuta od 25 do 50 tisíc korun.

To si tedy pomohl...
Sám na sebe upozornil. Před polednem na Jihoslovanské ulici
zajistila hlídka vozidlo, které řídil
dvaačtyřicetiletý muž bez řidičského oprávnění. Dotyčný porušil dopravní značku B32 - průjezd zakázán. Z důvodu spáchání přestupku jej strážníci zastavili a následně při ověření totožnosti vyšly najevo uvedené skutečnosti. Věc pro podezření z
přestupku byla postoupena
správnímu orgánu.

Kde to vzal?
O půl osmé ráno při pochůzkové
činnosti si strážníci povšimli na
náměstí Spojenců muže táhnoucího dvojkolák naložený kovovým šrotem. Jednalo se o dveře
auta, pokroucené okapy, kabely
a podobně. Jakým způsobem si
tyto věci opatřil, nebyl dvaatřicetiletý chlapík schopen vysvětlit.
Z tohoto důvodu hlídka věci i s
vozíkem odebrala. Pro podezření z přestupku proti majetku byla
celá záležitost předána k dořešení správnímu orgánu.

za budovou Centra.
Lékárna Centrum zdraví nabízí
pacientům široký sortiment léků,
prostředků zdravotnické techniky, léčebné kosmetiky i potravinových doplňků.

Kolektiv lékárny klade důraz
na lidský, vstřícný přístup k pacientům, samozřejmostí je poradenská činnost. Provozní doba
lékárny je pondělí až pátek od
7.30 do 17.00 hodin.
-red-

V moderně vybaveném interiéru lékárny pacientům poradí zkušený
personál.

Připomínáme si 66. výročí spojeneckých náletů
V souvislosti s rekultivačními
pracemi na Plumlovské přehradě se objevila spousta spekulací o tom, co ukrývá dno
přehrady z doby druhé světové
války. Hovořilo se pak především o bombách a jiných leteckých
nálezech.
Protože
koncem srpna uplyne šedesát
šest let od leteckých bojů nad
prostějovským
regionem,
chceme dnes tyto události připomenout.
Na začátku je třeba poznamenat,
že okupace z hlediska vojenského zahrnula v našem regionu
krom jiných vojenských budov
také letiště v Prostějově a ve Stichovicích. Zde byly umístěny
výcvikové jednotky Luftwaffe
(jednalo se nejprve o Flugzeugführerschule A/B 43, od října
1940 do prosince 1943 zde působila jednotka Flugzeugführerschule FFS A/B 71) a opravny.
Vzhledem k poloze regionu a situace na frontách se zde nic významného neudálo. Situace se
však začala měnit až v roce 1943,
kdy nad regionem přelétavaly
bombardovací svazy do Polska.
Radikální změnu pak přinesl rok
1944 a především pak léto. V

Americký bombardér B-24
nad Prostějovem. Americká
letadla svrhla na naše letiště v
srpnu 1944 celkem 400 bomb.
této době, od června, proti sobě
stály nad střední Evropou německá 8. stíhací divize (8. Jagddivision) s velitelstvím ve Vídni
a americká 15. letecká armáda
(15th Air Force) operující z Itálie. Změny zasáhly i letiště regionu, neboť školní cvičné
jednotky od ledna 1944 vystřídala bojová (Schlachtgeschwader) I/SG 152, změněná 17. 8.
1944 na IV/SG151.
Srpen před šedesáti šesti lety pak
znamenal pro prostějovský region přímé setkání s leteckou
válkou. Dne 25. srpna 1944 zažilo bombardování prostějovské

letiště. Postaral se o to 304th
Bombardment Wing a jeho Liberatory B-24. O náletu lze ze
shromážděných materiálů říci
mimo jiné toto: bombardování
zasáhlo severní stranu letiště, zde
zničilo budovy, dále hangár, v
něm 62 letadel, dále cisternu s
benzinem a svrženo bylo 400
pum. Nálet nepřežilo celkem
devět lidí, z toho sedm německých vojáků. Od tohoto data přelétávaly bombardovací svazy se
stíhací ochranou takřka denně a
znamenalo to časté letecké poplachy pro prostějovské obyvatelstvo.
V neděli 27. srpna 1944, na kostelecké hody, zažilo tentokrát
útok stíhačů Stichovické letiště.
Tento útok si vzali na starost stíhači od 302nd Fighter Squadron
z 306th Fighter Wing, kteří se
oddělili od bombardovacího
svazu, letícího již poněkolikáté
bombardovat hornoslezské rafinerie Blechhammer. Zajímavostí
je, že tito stíhači byli příslušníci
jedné ze čtyř černošských squadron v letectvu USA, bojujících ve
druhé světové válce. Měli přezdívku „Tuskegee Airmen“ a
tvořili celou 332nd Fighter

Group „All-Black“. Celou událost popisují prameny takto:
„Poté, co velitel Capt. Melvin T.
Jackson zahlédl nepřátelský letoun, který právě odstartoval,
vrhli se američtí piloti na zaparkovaná letadla. Příliš neobtěžováni flakem nárokovali ve
Stichovicích a Kostelci na Hané
zničení dvaceti letadel a poškození dalších osmnácti. Nejúspěšnější byl 1/Lt Wendell O. Pruitt
(tři zničené Ju 87 a dva He 111).
Nálet si vyžádal jednu hanáckou
oběť v Kostelci na Hané, zabit
byl student Jan Winter.
Srpnové útoky pak odstartovaly
průběžné letecké aktivity nad regionem, které pak pokračovaly
až do konce války a je třeba
dodat, že na útocích se v roce
1945 podílelo už také sovětské
letectvo, ovšem největší škody
na letištích napáchali těsně před
koncem války sami Němci před
svým útěkem, když většinu
budov a zařízení podpálili a zničili.
Zda nějaká tajemství na tyto události ještě Plumlovská přehrada a
její dno vydá, o tom můžeme
dále spekulovat.
M. Mokroš
(s užitím archivních materiálů)

Na komunální volby se připravují i Držovice
Také v sousedních Držovicích
se pilně připravují na blížící se
komunální volby do obecního
zastupitelstva. Mezi největší
úkoly zdejších nových zastupitelů bude patřit majetkové dorovnání s Prostějovem.
"V Držovicích pro volební období 2010 až 2014 se postavilo
celkem pět kandidátních listin. V
naší obci vlastně máme teprve
své druhé komunální volby. Domníváme se, že jsme ušli kus
cesty od své samostatnosti, a to
se projevilo i na počtu kandidátek," řekla nám na úvod Blanka
Kolečkářová, starostka Držovic.
Právě ona se stala lídryní kandidátů hnutí Starostové a nezávislí.
"Osobně, spolu ještě se třemi zastupiteli, se kterými jsme společně celé čtyři roky spolu-

Èerná kronika
Lapka v Čechách
V odpoledních hodinách se
dosud neznámý pachatel v obci Čechy pod Kosířem vloupal
do uzamčeného motorového
vozidla tovární značky Renault, odkud odcizil peněženku s finanční hotovostí, platební karty a osobní doklady.
Tímto svým jednáním pachatel způsobil škodu nejméně 4
000 korun. Za trestný čin krádeže pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Nesmí řídit
Odpoledne řídil třicetiletý
muž osobní motorové vozidlo
tovární značky Škoda Felicie,
a to po pozemní komunikaci
ulice Brněnská v Prostějově
ve směru do centra. U místního hřbitova byl kontrolován
hlídkou Dopravního inspektorátu a byl vyzván k předložení
dokladů předepsaných k provozu a řízení vozidla. Řidič
hlídce žádné z těchto dokladů
nepředložil. Policisté následně
zjistili, že uvedený muž má
Městským úřadem v Prostějo-

pracovali, jsme oslovili dost spoluobčanů, kteří neváhali se nově
zapojit do další práce pro obec
Držovice a to v týmu tří kandidátních listin se sedmadvaceti
kandidáty. Těchto 27 občanů
kandiduje bez politické příslušnosti pod hlavičkou hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ,
dále pod politickou stranou TOP
09 a hnutí NEZÁVISLÍ. Musím
říct, že mne coby starostku obce
velmi mile překvapilo, jak zodpovědně se občané zapojili do
svých komunálních voleb. Je to
pro každou obec velmi přínosné,
když se tolik lidí různých profesí
a vzdělání i v jednom duchu chce
spolupodílet na prosperitě své
obce. Také jde o lidi, co v životě
něco dokázali. Jsem na ně právem hrdá a těší mne to," říká s ra-

dostí Blanka Kolečkářová.
Na kandidátkách výše uvedených stran a hnutí mají Držovičtí
zastoupení všech věkových skupin od 19 let po 74 let. "Máme
zde studenty, řemeslníky, podnikatele, lékaře, učitele, inženýry,
právníky, projektanty i důchodce. Kandidáti byli vybráni i
podle ulic v obci, aby zde bylo
pokud možno rovnoměrné zastoupení z každé části Držovic a
docházelo tak k vyrovnanému
investování v obci," vysvětluje
starostka.
Kromě zmíněných stran a hnutí
na třech kandidátkách postavila
svoji kandidátku i ODS a dále by
zde měla být ještě jedna nezávislá kandidátka složená ze současných opozičních zastupitelů.
-mik-

vě vysloven zákaz činnosti
spočívající v zákazu řízení
motorových vozidel pro
všechny skupiny. Muž se
svým jednáním dopustil trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu hrozí trest
odnětí svobody až na tři léta.

která vyzněla pozitivně s naměřenou hodnotou 0,72 promile alkoholu. Řidiči byl na
místě zadržen řidičský průkaz
a zakázána další jízda s motorovými vozdly. Muž se dopustil přestupku proti bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, kdy
sankci posoudí příslušný
správní orgán.

Notebook z auta
Dosud neznámý pachatel v obci Slatinky vnikl do osobního
motorového vozidla Audi, odkud následně odcizil tašku, ve
které byl umístěn notebook.
Tímto svým jednáním pachatel
způsobil celkovou škodu nejméně 25 000 korun. Za trestné
činy krádeže a poškození cizí
věci pachateli hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta.

Opilý za volantem
Rovněž v odpoledních hodinách byl hlídkou Obvodního
oddělení Policie ČR Plumlov
kontrolován jedenačtyřicetiletý řidič osobního motorového
vozidla Volkswagen Golf, a to
v obci Drahany směrem na
obec Nivu. Uvedený řidič byl
v rámci kontroly vyzván k
provedení dechové zkoušky,

Stovky z pokladny
Ve večerních hodinách vnikl
dosud neznámý pachatel do
areálu firmy v obci Kralice na
Hané, odkud následně z příruční pokladny odcizil finanční hotovost. Svým jednáním
pachatel způsobil celkovou
škodu nejméně 700 korun. Za
trestný čin krádeže pachateli
hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta.

Zloděj v domě
Neznámý pachatel se vloupal
do rodinného domu ve Vřesovicích, odkud následně odcizil digitální kameru a digitální fotoaparát. Tímto svým jednáním pachatel způsobil celkovou škodu
bezmála 52 000 korun. Za trestné činy krádež, porušování do-

Vidìno - Slyšeno
Jako z pohádky
„Odvolávám, co jsem odvolal a
slibuji, co jsem slíbil!“ Tak nějak
vypadalo páteční ráno v předpovědi počasí. Zatímco ještě do
čtvrtečního večera se ze strany
meteorologů očekávala málem
apokalypsa, akorát se nemohli
nějak shodnout kde, v pátek ráno
bylo najednou všechno jinak a
najednou byl přislíben prosluněný letní víkend. Ta povětrnost a
frontální poruchy si jaksi dělají,
co chtějí, na meteorologické
modely se neohlíží!
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že se to prostě tak má, nikdo nehledí na to, že když stejně tak brzo vyráží všichni a v lese o sebe
zakopávají, mohli by se domluvit a trochu si přispat. Třeba by
se mohlo uzákonit, že sběr hub
začíná v devět ráno a nikdo se
nemusí nikde packovat klestím a
ospale mžourat do mechu. No
nešla by ta práce od ruky potom
líp?

Zase jeden

Zatímco loňsko bylo na pátku
třináctého vcelku úrodno, letošní jediný máme po tomto pátku
za sebou a další nás čeká až v
květnu. Takže pokud trpíte ‚třináctéhopátkovou‘ fobií a nyní se
Žně
vám to podařilo ve zdraví přežít,
Tak nám přišla pravá nefalšova- pak můžete na chvilku vydechná houboseč. Zástupy hledačů nout. Tři čtvrtě roku jste zaručevyráží nad ránem do lesů, proto- ně mimo nebezpečí.
-MiH-

Řidiči náklaďáku to ujelo...
Hned v úvodu minulého týdne
se do menších patálií dostal
šofér nákladního auta určeného
pro přepravu zvířat. Po poruše
byl tažen jiným vozidlem,
ovšem po chvíli nepozornosti
skončil za Přemyslovicemi v
příkopě.
"V pondělí v poledne řídil třiačtyřicetiletý muž nákladní automobil
značky Liaz mezi obcemi Přemyslovice a Hluchov. Byl tažen
jiným vozidlem a při najíždění na

okraj vozovky špatně odhadl její
šířku a sjel pravými koly do příkopu. Přitom poškodil krajnici a
dva vzrostlé stromy. Došlo také ke
hmotné škodě na nákladním automobilu. Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče provedena s
negativním výsledkem měření.
Ke zranění osob nedošlo," informovala nás Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Hmotná škoda byla vyčíslena na
63 tisíce korun.
-mik-

V příkopě. Ještěže řidič nevezl žádná živá zvířata.

Opilý cyklista si nabil nos
Že ani za řídítka jízdního kola
alkohol nepatří, se přesvědčil
uprostřed týdne muž středního
věku. V opilosti nezvládl řízení
kola a po následném pádu se
zranil.
"Ve středu večer jel jedenapadesátiletý muž na pánském horském
jízdním kole po místní pozemní
komunikaci ve směru od ulice Tovární směrem k ulici Olomoucká v
Prostějově. Před železničním přejezdem v krátkém mírném stoupání vlivem požitého alkoholu

nezvládl řízení a i s kolem spadl na
vozovku. Při pádu došlo k lehkému poranění cyklisty spočívajím
v drobných tržných ranách v obličeji. Byl převezen do nemocnice k
ošetření, doba léčení nebyla dosud
stanovena. Dechová zkouška na
zjištění přítomnosti alkoholu v
dechu nebyla provedena z důvodu
poranění cyklisty, byl však proveden odběr krve. Věc dále šetří dopravní inspektorát," sdělila nám
mluvčí naší policie Eva Čeplová.
-mik-

Uzavírka ve Vrahovicích a Čechůvkách

Znovu lídrem. Současná starostka Držovic Blanka Kolečkářová znovu kandiduje na čelním
místě za hnutí Starostové a nezávislí. Obhájí svůj post?
movní svobody a poškození cizí věci pachateli hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

Zase alkohol
V pondělí odpoledne byl hlídkou Obvodního oddělení
Plumlov kontrolován v obci
Drahany řidič osobního motorového vozidla Renault Megane. Provedenou dechovou
zkouškou byla řidiči naměřena hodnota 0,42 promile alkoholu. Řidiči byl na místě zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda s motorovými
vozidly.

Ruský granát
V úterý ve večerních hodinách
oznámil na Policii ČR sedmatřicetiletý muž, že v obci Klenovice na Hané nalezl při práci na zahradě v zemině granát.
Na místo se dostavila hlídka
Obvodního oddělení Němčice
nad Hanou a dále pyrotechnická služba Policie ČR. Pyrotechnik na místě určil, že se
jedná o ruční granát ruské výroby z období 2. světové války
a granát si na místě převzal. Ke
škodě na zdraví ani majetku
nedošlo.

Město Prostějov upozorňuje občany na úplnou uzavírku silnice
II/150 v Prostějově Vrahovicích
a Čechůvkách v úseku od křižovatky s místní komunikací ulice
Karoliny Světlé po křižovatku se
silnicí II/150 H a III/ 3679 takto:
Místo uzavírky: silnice II/150 v
Prostějově Vrahovicích a Čechůvkách v úseku od křižovatky
s místní komunikací ulice Karoliny Světlé po křižovatku se silnicí II/150 H a III/ 3679.
Důvodem uzavírky je oprava povrchu silnice. Délka uzavírky
činí zhruba 1 100 metrů, délka

objížďky přibližně 10 000 metrů.
Objízdná trasa je vedena pro
směr jízdy od Prostějova na Přerov: V křižovatce silnic II/150 s
III/4357 vozidla neodbočí
vpravo na uzavřený úsek silnice
II/150, ale vlevo na silnici
III/4357, po této dojedou do Vrbátek, zde vpravo po III/4354 na
křižovatku s III/3677, zde vlevo a
po III/3667 na křižovatku s
II/150, kde se napojí na původní
trasu. Objízdná trasa je obousměrná.
Termín uzavírky je platný od
16. 8. 2010 do 20. 8. 2010. -red-

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...
Marie Loubalová 1930 Prostějov
Vlasta Svozilová 1926 Kostelec na Hané
Irena Koutná 1931 Krasice
Marie Riegrová 1939 Hluchov
Dagmar Přikrylová 1952 Prostějov
Antonín Jorda 1917 Mostkovice
Miroslav Vystavěl 1928 Prostějov
Bedřiška Vysloužilová 1931 Čelechovice
Marie Mazalová 1920 Prostějov
Marie Běhalová 1930 Olšany
Jaroslav Slavíček 1924 Lešany
František Dvořák 1935 Dětkovice
Josef Tomek 1924 Vrahovice
Jaroslava Kovaříková 1923 Dobromilice
Josef Fryč 1921 Prostějov
Kazimír Kroupa 1936 Prostějov
Josef Zavadil 1922 Jesenec
Josef Tkadlec 1930 Vyškov
Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 16. srpna 2010
Věra Kuběnová 1919 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Květoslava Švábová 1928 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Václav Hýbl 1948 Vrahovice 12.40 Obřadní síň Prostějov
Ladislav Hindrich 1920 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
Marta Křečková 1927 Plumlov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Anna Pospíšilová 1915 Hradčany 14.00 kostel Dobromilice
Anna Zbořilová 1922 Hrochov 14.30 kostel Jednov
Úterý 17. srpna 2010
Miloslav Musil 1946 Prostějov bez obřadu
Středa 18. srpna 2010
Jozef Gabor 1950 Klenovice na H. 9.30 z domu smutku a 11.00 kostel Klenovice
Jaromíra Hradilová 1929 Brodek u Prostějova 10.40 Obřadní síň Prostějov
Anežka Přikrylová 1927 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Evžen Parák 1938 Klenovice na Hané 14.00 kostel Klenovice na Hané

16. srpna 2010
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Z řidičského desatera: POVODNĚ: Město opět pomohlo
Policisté zvyšují
NEPOŽIJEŠ! počet kontrol Pomoc míří zaplaveným Pertolticím v Čechách

Tvrdé tresty finanční, ztráta řidičského průkazu a rovněž
hrozba vězení. Nic z toho si
však někteří řidiči neberou k
srdci a usedají za volant poté,
co požili alkohol. Dokladem
toho jsou každotýdenní zprávy
z policejních protokolů. Prostějovská policie hodlá čelit
zvýšenému výskytu podnapilých řidičů častějšími kontrolami.
A právě policejní kontroly by
měly na řidiče platit. Jenomže ani
minulý týden se to na našich silnicích neobešlo bez alkoholu.
Například ve středu pozdě večer
byl konickými policisty kontrolován v Bohuslavicích devětatřicetiletý šofér Fordu. "Tento řidič
jel s vozidlem ve směru od obce
Polomí, kde po spatření hlídky
Policie ČR s autem prudce, bez
znamení o změně směru jízdy,
odbočil. Hlídka začala toto vozidlo pronásledovat a po zastavení vozidla bylo přistoupeno ke
kontrole. Řidič byl hlídkou vyzván k provedení dechové zkoušky na alkohol, kdy mu byla
naměřena hodnota 1,79 promile
alkoholu. Dále bylo hlídkou obvodního oddělení zjištěno, že
muž není držitelem žádného řidičského oprávnění. Muž se
svým jednáním dopustil trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky, kdy mu za toto
jednání hrozí trest odnětí svo-

V pátek probíhaly dopravně-bezpečnostní akce v okolních obcích
Prostějova. Tento řidič, kontrolovaný policejní hlídkou v Kostelci
na Hané, byl vzorný. Veškeré doklady k vozidlu měl v pořádku a dechová
zkouška byla negativní.
body až na jeden rok," uvedla
Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Nejenom alkohol je metlou
všech řidičů. V poslední době
policisté rovněž zjišťují, že za volant usedají i ti, co řídit nesmějí.
"Ve čtvrtek ráno řídil třiatřicetiletý muž v Mostkovicích osobní
vozidlo Škoda Octavia. U řidiče
byla ze strany policistů prove-

dena kontrola, kdy bylo zjištěno,
že muž má vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení
všech motorových vozidel. Muž
se v tomto případě dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za
který mu hrozí až tříletý trest
vězením," popsala nám odstrašující případ nesvědomitosti řidičů mluvčí policie.
-mik-

Horolezci šplhali ve Smetanových sadech
Kdo v pátek procházel Smetanovými sady, musel si toho
všimnout. Vzrostlé stromy v
bezprostředním sousedství kina Metra procházely ozdravnou kúrou. Do jejich korun
vyšplhali specialisté ze společnosti A.S.A. Technické služby,
aby tady provedly prořez větví.
Pro stromy zdravé, pro kolemjdoucí atraktivní podívaná. "Jde o
odstranění suchých větví na stromech ve Smetanových sadech.
Prořez provádí specializovaná firma, která pro město prostřednictvím společnosti A.S.A. TS Prostějov zajišťuje obdobné práce.
Nejde přímo o horolezce, ale o
pracovníky, kteří suché větve odstraňují u vyšších stromů takzvaně z lana," informovala nás Jana Gáborová, tisková mluvčí Mě-

Prostějovská radnice ani teď
při aktuálních ničivých povodních v severních Čechách nezůstala pozadu při rychlé pomoci
lidem v zaplavených oblastech.
Adresná pomoc v podobě zapůjčených vysoušečů vody a darovaných potřebných věcí zamířila do Pertoltic v Čechách. Radnice vyslala s pomocí i dobrovolné hasiče z Vrahovic.
"Město Prostějov poskytlo věcnou pomoc obci Pertoltice, která
byla vyplavena při srpnových povodních. Dobrovolní hasiči z Prostějovska přivezli přímo na místo
vysoušeče, které lidem zapůjčili,
dále věnovali ručníky, repelenty,
mýdla, krémy na ochranu rukou a
balenou pitnou vodu," informovala Večerník Jana Gáborová, tisková mluvčí Městského úřadu v
Prostějově.
"Pertoltice mají zhruba 370 obyvatel, kteří bydlí ve stodvaceti domech. Z nich bylo vytopeno přibližně pětačtyřicet. Zalila je voda z
prasklého rybníka v Markvarticích, některé domy byly vytopeny
až do výšky 1,9 metru. Ukázali
jsme lidem, jak s vysoušeči praco- pomoc poskytlo," řekl velitel vra- Poskytli i radu. Vrahovičtí dobrovolní hasiči lidem z Pertoltic vyvat. Starosta obce ocenil rychlost, hovických dobrovolných hasičů světlili, jak se s vysoušeči pracuje.
s jakou Město Prostějov věcnou Miroslav Vantuch.
-mik-

POMOZTE I VY!

Až do 31. srpna 2010 probíhá mezi zaměstnanci Městského úřadu Prostějov finanční sbírka na pomoc zaplavené obci Janská v Čechách. Urny na výběr peněz jsou rozmístěny na všech pracovištích úřadu. Do sbírky se může zapojit i veřejnost, která může využít pro
své finanční dary kasiček na Informační službě Městského úřadu v Prostějově na náměstí T.G.Masaryka nebo v Regionálním informačním centru v zámku na Pernštýnském náměstí. Všem dárcům radnice předem děkuje.

V kraji budou jezdit nové vlakové soupravy

Nové vlakové soupravy
nakoupí České dráhy z dotaze
Regionálního operačního programu Střední Morava
společného pro Olomoucký a
Zlínský kraj. Tyto moderní
soupravy budou v našem kraji
jezdit na elektrifikované trati
Olomouc - Nezamyslice Prostějov a Šumperk - Zábřeh
na Moravě přibližně v polovině roku 2012.
Železniční linky byly vybrány
po pečlivých konzultacích a na
základě analýzy tzv. přepravních
proudů. Toto řešení je navrhováno především s požadavkem
Hele, šplhoun! Suché větve
vytvoření nabídky dopravního
stského úřadu v Prostějově.
spojení pro co největší počet
Prostor okolo stromů byl v pátek z obrovských korun vzrostlých
občanů Olomouckého kraje. Na
uzavřen. Pro běžné smrtelníky tu stromů museli v parku ořezat
celkovou modernizaci vozového
totiž bylo nebezpečno, z výšky speciální pracovníci - horolezci.
parku v těchto krajích vynaloží
padaly suché haluze...
-mikČeské dráhy zhruba 1 miliardu
korun, z toho 40 procent tvoří
evropské peníze.
Memorandum o zajištění stabilProstějovská policie vyhlásila ZDENĚK HODINKA se narodil
k zadržení pro ního financování dopravní obdalší celostátní pátrání po třech
18. září 1979 a trpodezření
ze služnosti veřejnou regionální
osobách, které se skrývají před
valé bydliště má
spáchání trestné- železniční osobní dopravou uzaspravedlností. Strážci zákona
hlášeno v ulici
ho činu zanepři pátrání spoléhají na pomoc
Podjezd číslo 6 v
dbání povinné
veřejnosti.
Prostějově. Na
výživy. Její zdánGIZELA LAGRONOVÁ se nahledaného vydal
livé stáří je v rozrodila 22. září
Okresní soud v mezí od 40 do 45 let, měří 170 cen1966 a trvalé Olomouci příkaz k zatčení pro timetrů, má hubenou postavu,
bydliště
má trestné činy krádeže, ublížení na modré oči, zarudlý nos a hnědohlášeno v Mili- zdraví a výtržnictví. Jeho zdánlivé černé středně dlouhé vlasy.
Až do října tohoto roku můžete
čově ulici číslo stáří je v rozmezí od 30 do 35 let, Prostějovská policie žádá obča- navštívit hrad Sovinec. A s po22 v Prostějově. měří 170 centimetrů, má hubenou ny, aby v případě zjištění místa mocí Večerníku máte příležitost
Na hledanou vy- postavu, hnědé oči a hnědé krátké pobytu výše uvedených osob ne- získat volné vstupenky pro dvě
dal Městský soud v Brně příkaz k vlasy česané na ježka.
prodleně kontaktovali kteréko- osoby. Stačí jen správně
dodání do výkonu trestu odnětí LUBICA HEGEROVÁ se naro- liv oddělení Policie ČR pro- odpovědět na naši otázku a
svobody pro trestný čin podvodu. dila 26. září 1971 a trvalé bydliště střednictvím bezplatné linky potom ještě mít kousek štěstí při
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od má hlášeno na náměstí T. G. Ma- 158 nebo zavolali přímo Službu losování. V případě výhry ovšem
42 do 46 let, měří 160 centimetrů, saryka číslo 14 v Prostějově. Na kriminální policie a vyšetřování stojí návštěva hradu rozhodně za
má obézní postavu, hnědé oči a hledanou vydalo Okresní státní v Prostějově na tel. číslo 974 781 to.
hnědočerné dlouhé vlasy.
zastupitelství v Prostějově souhlas 326.
-mikSOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Hrad Sovinec zažil těžké časy v
Pohledem shora
17. století v období třicetileté
války. Nakonec ho dobyli ŠvéPohledem shora
dové pod vedením Lennarta
Torstensona. Ve kterém roce to
Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
bylo?
ávat krev jsem už začal chodit na vojně a za ta léta jsem jí ‚procea) 1620, b) 1643, c) 1680
dil‘ desítky litrů. Zatím jsem to zvládl tak šedesátkrát a nikdy
Správnou odpověď telefonujte na
jsem nepřemýšlel nad tím, jestli za to něco dostanu nebo ne. A
číslo redakce 582 333 433 nebo
já, stejně jako spousta těch, co celá léta nic takového neřeší a o své
zasílejte na adresu redakce Oloujmě dochází s železnou pravidelností na transfuzku, my všichni jsme
moucká 10, Prostějov. Pro
jaksi samozřejmost, nám už nemusejí pěkně zpívat, když nás lapají, nám nikdo nic nesliúspěšné vylosované soutěžící je
buje, abychom přišli, nikdo nás nezařadí do slosování o zájezd, nedá nám plechovku piva
ve hře ještě pět vstupenek pro dvě
nebo nevyfotí do novin, jako morální vzor pro všechny, že JÁ jsem se rozhodl poprvé (a
osoby k návštěvě hradu Sovince.
možná i naposledy) dávat krev. To ale nemá smysl řešit, proto to nedělám. Spíš mě ale mr-redzí opravdu ta samozřejmost, s jakou je to přijímáno těmi, kteří by si třeba nikdy nenechali sebrat ani kapičku, ale koukají po tom, jestli nejsou ‚krveprolévači‘ nadbytečně protěžovaní. Uvažovalo se, že by se měla omezit možnost daňového odpočtu za poskytnutý
dar, v tomto případě krev, možná by mohl také každý dárce zaplatit 30 kaček, protože před
odběrem projde lékařským vyšetřením. Ani zaměstnavatelé nemají příliš důvodů své zaměstnance – dárce podporovat v tomto nešvaru a pro jistotu jim taky tu a tam něco strouhnou, i zdravotní pojišťovny ukrajují kousíček po kousíčku. No a pak můžou všichni láteřit nad tím, jak je nedostatek krve, burcovat k národnímu uvědomění, jakému si morálnímu
vědomí. Budovat krevní marketing na získávání prvodárců je sice pěkné, ale na to, aby si
je pak udrželi a ti neměli pocit, že jsou jenom dobří k tomu, aby se nechali čas od času vycucnout, a jinak se s nimi zametá, to už nikdo moc neřeší.

Víte, kde jsou? Volejte policii

Láká vás SOVINEC?

Soutěžte o lístky!

BEZ NÁROKU

D

vřené na deset roků mezi kraji,
vládou ČR, Ministerstvem dopravy a Českými drahami umožnilo nákup těchto vlakových
souprav. Navíc, pokud by se
kraje nedohodly na tomto
„Memorandu„, bylo by v tomto
roce zrušeno zhruba 12 procent
regionálních tratí, což by byla v
období vysoké nezaměstnanosti
s prominutím „cesta do pekel„.
Další dobrou zprávou také je, že
Výbor Regionální rady schválil
dne 28. července městu Prostějov dotaci z Regionálního

Už od poloviny roku 2012 budou i mezi Prostějovem a Olomoucí jezdit tyto nové vlaky.
operačního programu ve výši 18
milionů korun na rekonstrukci
přednádražního prostoru v
ulicích Sladkovského a Martinákova.
V rámci našich možností děláme
vše pro to, aby nádraží v Olomouckém kraji byla pro cestující
bezpečná a se standardem 21.

století a také aby co nejdříve
jezdily nové vlakové soupravy
pořízené ať již z Regionálního
operačního programu nebo z finančních prostředků Českých
drah. Alois Mačák, náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
a člen Zastupitelstva města
Prostějova

16. srpna 2010

Prostějovan Jiří Nakládal slaví 85 let

Na kole i motorce patřil k evropské špičce
V letošním roce oslavil své 85.
narozeniny prostějovský rodák
Jiří Nakládal, všeobecně
známý mezi známými jako
„Jacek„. Již od mládí si zamiloval kolo a v patnácti letech
vstoupil do cyklistického klubu
ČKV Prostějov.
Brzy začal závodit a v roce 1944
se stal ve Vyškově mistrem Moravy. V roce 1946 ho okouzlily
motocykly a rozhodl se, že se stane motocyklovým závodníkem.
Vyměnil závodní kolo za motocykl TWN BD 250, který tu zůstal po okupantech. Po různých
amatérských úpravách začal
závodit. A hned úspěšně. Zvítězil
v Zábřehu na Memoriálu Ferdy
Hrocha a posléze na I. ročníku
Havránkova memoriálu v Prostějově. Tyto úspěchy ho natolik povzbudily, že si vypůjčil motocykl
s motorem JAP a zúčastnil se první poválečné ploché dráhy v
Brně. Pak však přišla vojna a s
motocyklovým závoděním byl
konec. Sloužil na Libavé, kde mu
bylo umožněno ježdění, ale na
kole. Těžké tratě a jeho vytrvalost
znamenaly, že jeho výkonnost jako cyklisty značně stoupla. Po
vojně byl v roce 1950 dokonce
zařazen do širšího výběru pro
Závod míru. A tak se z Jacka stal
opět cyklista. Byl jeden z autorů
myšlenky postavit v Prostějově
skutečný velodrom. Bohužel se
nepodařilo celý nápad zrealizovat

do konce, k čemuž došlo až v roce 1968.
Po ukončení závodnické dráhy v
38 letech se velmi nadchl pro kariéru motorového vodiče na cyklistickém velodromu. Protože se
tato disciplína jezdila převážně v
Brně, přestěhoval se i s rodinou
do moravské metropole. Počátky
nebyly lehké. Chyběly potřebné
motocykly a nemohl jako začínající vodič sehnat ani dobrého cyklistu. Až když se dal do páru se
Standou Venclovským začalo se
jim dařit. Jacek koupil starý motocykl Harley Davidson 1200 a
jeho dvouválcový vidlicový motor použil pro stavbu vodícího

nezbývalo než si podobný stroj
postavit ze starých leteckých motorů. Touha dosáhnout úspěchu i s
motocyklem o objemu 2500 ccm
a přímo buldočí vytrvalost vedla
k dokončení započatého díla. Nebylo to však lehké: musely se vyrobit skříně, vačky, rozvody, klikové hřídele a samozřejmě rámy.
Válce, hlavy a písty byly použity
z různých motorů.
V roce 1968 nabídl Jiří Nakládal
své služby italskému cyklistickému bossovi Quido Costovi, který
jeho nabídku přijal. Vzhledem k
uvolnění poměrů v roce 1968
mohl Jacek vycestovat do Itálie a
jezdit tam jako vodič. Po vpádu

Jiřího Nakládala po druhé světové válce okouzlil svět motorek
V té době se u nás začal prosazovat další prostějovský rodák
Standa Šteigl a tak se spolu dohodli, že se pokusí nominovat se
na mistrovství světa , které se jelo
v roce 1969 v Brně. Přes dobré
výsledky v přípravě však nominováni nebyli. To byl zlom v jeho
kariéře motorového vodiče. Cyklistiky se však nevzdal. Brzy se
I v současné době čerstvý jubilant nepohrdne závodním kolem
vrátil do Favoritu Brno a začal
jezdit znovu jako vodič. Mimo to
motocyklu. Při závodech v tehde- vojsk Varšavské smlouvy se ale se věnoval i výrobě nedostatkojší NDR však zjistili, že tam mají vrátil a brzy bylo jasné, že další vých dílů a malých vodících movodící motocykly objem 2,5 litru. angažmá v zahraničí nebude mo- tocyklů. Prostředí mezi cyklisty
Takové stroje u nás nebyly a tak žné.
ho přivedlo i k tomu, že sám sedl

na kolo a začal závodit mezi veterány. V roce 1983 ho po vyčerpávajícím závodě na dráze postihla slabá mozková příhoda a cyklistikou byl definitivně konec.
Jiří Nakládal byl úspěšný nejen
jako cyklista závodník, ale zejména se zasloužil o postavení
motorových vodičů. To potvrdilo
nejen jeho mechanickou zručnost, ale i technickou invenci. V
mládí ukázal, že měl i talent k motocyklovému závodění.
Proto mu upřímně přejeme hodně
zdraví a dobré pohody do dalších
let.
Jan Lahner

V galerii Metro 70 vystavuje snímky fotograf světového formátu
Jindřich Štreit – světově pro- Británii, Francii, Maďarsko, ale v rumunském Banátu.
slulý fotograf a dokumentaris- fotografoval i v Japonsku a třeba „Výstava zahrnuje pouze třetinu
ta – vystavuje v galerii Metro také v Čečně nebo české usedlíky fotografií z těch, které jsem měl
70 v Prostějově jedinečný cyklus dosud nezveřejněných fotografií z 80. let minulého století. Výstava nazvaná „abNORMALIZACE„ připomíná období dávno minulé, přesto nedávné.
Po dvacítce let ožívá na výstavě
období, které už je pomalu zapomenuté. O to naléhavější je právě
současná připomínka doby Husákovy normalizace v podání
světově proslulého fotografa Jindřicha Štreita, který ač byl za totality pronásledován, ze svých
názorů neslevil a zachytil toto období ve vší syrovosti a realitě. Jeho hlavním tématem je venkov a
bližší specifikace Olomoucko,
které zůstalo Štreitovým domovem i přes jeho časté cesty do zahraničí po roce 1989. Procestoval Jiří Andrýsek tentokrát prezentoval na vernisáži v galerii Metro 70
nejen evropské země jako Velkou vskutku světový trojlístek.

Změny autobusových jízdních řádů
Od středy 1. září 2010 dochází na
základě požadavků cestujících a
obcí ke změnám některých příměstských jízdních řádů v okrese Prostějov. V pracovní dny bude zavedeno nové autobusové spojení mezi Prostějovem a Kojetínem. Autobus FTL linky 780631 bude odjíždět z Prostějova v 7.15 hodin. Tento spoj na osmou hodinu bude
přínosem především pro studenty
Gymnázia Kojetín. Zpáteční spoj

pojede z Kojetína v 9.30 hodin.
Současně budou nově zavedeny
spoje na lince 780756 mezi Němčicemi nad Hanou a Ivanovicemi na
Hané, které mají zajistit návoz zaměstnanců na třísměnný provoz v
Ivanovicích na Hané.
Nově je také v dálkových autobusech FTL označených logem „WiFi ZDARMA„ poskytován bezplatný internet. Týká se to především linek 780970 Rožnov pod

Radhoštěm a 780980 Hradec
Králové.
Upozorňujeme žáky a studenty,
aby si nezapomněli řádně potvrdit
žákovské průkazy na slevu z jízdného, jinak jim tato sleva nebude v
novém školním roce uznána.
Bližší informace o změnách jízdních řádů a potvrzování žákovských průkazů lze získat v Informační kanceláři FTL, tel. 582 333
181 nebo na www.ftl.cz.
-red-

možnost svým výběrem postihnout. Snažil jsem se najít to nejlepší z různých oblastí života – ze
školního nebo pracovního prostředí, portréty lidí, fenomén televize. Ale i snímky z oslav tehdejšího režimu v porovnání s obyčejnými lidskými oslavami jako
jsou křtiny, svatby nebo pohřby,„
řekl na vernisáži výstavy galerista Jiří Andrýsek. „Jindra fotografoval v prostředí, které důvěrně
znal - v oblasti Sovince, Jiříkova,
ale i mimo olomoucký region.
Fotky vznikaly z niterné potřeby
zachovat toto období zaznamenáním na citlivou vrstvu filmu a

azalyzovat prostředí, v němž se
tenkrát žilo.„
Jindřich Štreit potvrdil svou světovost i výběrem kulturní vložky
při zahájení výstavy v galerii
Metro 70. Hudební vystoupení si
připravila Japonka Nao Hygano,
která zazpívala, a z portugalského Lisabonu přijela dcera Monika Duarte-Štreitová zahrát na
flétnu.
K výstavě vznikla také ojedinělá
publikace, kde jsou tiskem vydané vybrané fotografie. Je k
mání v knihkupectví U radnice.
Výstava v galerii Metro 70 potvrá do 4. září.
-jap-

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:
Obec: Prostějov
Dne: 22. 8. 2010 od 8:00 do
14:00 hod. - vypnutá oblast:
celá ulice Pod Kosířem za vodotečí Hloučela včetně sportovní haly a podnikatelských
subjektů, ul. Olympijská a Atletická. Odběratelská trafostanice PRESTOL.
Obec: Tištín
Dne: 27. 8. 2010 od 7:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast:

ČOV Tištín, čerpací stanice za
RD č. 229, č. 229 a 230.
Obec: Rakůvka, Klužínek Ochoz
Dne: 30. 8. 2010 od 7:15 do
15:00 hod. - vypnutá oblast:
celá obec Rakůvka, Klužínek
vč. ZD, Ochoz + Voda
Obec: Sněhotice, Ondratice,
Otaslavice
Dne: 30. 8. 2010 od 7:30 do
15:30 hod. - vypnutá oblast:
celá obec Sněhotice včetně
hájenky Famelie, část obce
Ondratice horní konec po č. 31,
č. 8, č. 176, č. 152, č. 167, /dolní konec bez omezení./
E.ON Česká republika, s.r.o.

Černá věž v Drahanovicích zve na poslední výstavu sezony
Závěr letošního programu výstav v drahanovické Černé
věži bude věnován mladým
autorům. Svoje umění zde
pod heslem Hračky a značky
předvedou Jana Musilová ze
Zlína a Zdeněk Vévoda z Olomouce. Ti pro návštěvníky
připravili velmi bohatou
škálu exponátů.
„Na své si přijdou nejen milovníci kresby či malby, ale i grafiky, ať už umělecké, nebo užité
reklamní,„ vysvětluje Vévoda,
který připravuje vůbec svou první výstavu. V roce 2008 mohla
veřejnost zaregistrovat jeho
úspěch v soutěži o nové logo
Moravského divadla. A právě divadlu, ale i filmu bude věnována
jeho část expozice, ať už formou
plakátů, grafických manuálů, či
produktů merchandisingu.
Zkušenější Jana Musilová má za
sebou výstavy v Holešově,
Kroměříži, Olomouci či Litovli.
Výtvarnice, která se v poslední
době orientuje především na sochařskou praxi, odprezentuje ve
věži asi největší lákadlo expozi-

ce - laminátovou plastiku Já ve
tvaru zvětšeného plyšového
medvěda v lidské velikosti a s
lidským obličejem. Polemiku s
toy-artem, kýčem, ale i konzumním životním stylem najdou milovníci výtvarného umění také v
dalších jejich dílech. „Ve věži
bude instalována televize, v níž
poběží např. videodokumentace
projektu Sbohem, Milo. Jednalo
se o symbolické rozloučení s
bývalým areálem olomouckého
podniku, do něhož byli zapojeni
také obyvatelé čtvrti Šantovka.
V lokalitě má v nejbližších měsících vyrůst obchodní centrum,„ přibližuje Musilová.
Podobné intermediální projekty
jsou pólem, na němž se střetává
tvorba obou mladých umělců.
„Daří se nám společně propojovat různé druhy umění. Na prvního máje jsme uspořádali ,líbací‘
happening ve Smetanových sadech, jímž vyvrcholil náročný
projekt Láska dnes,„ upozorňuje
Vévoda na spolupráci s Musilovou. Název výstavy Hračky a
značky podle nich odkazuje jed-

nak na jednotlivá díla, ale také na
hravost a barevnost, s níž chtějí
oživit nejvyšší patro památné tvrze.
Výstava bude návštěvníkům pří-

stupná od 21. srpna do 30. září,
vždy o víkendech v čase 10.00
do 12.00 hodin a od 13.00 do
17.00 hodin, nebo ve středu od
13.00 do 17.00 hodin. Vernisáž

proběhne již v pátek 20. srpna v
17.00 hodin za přítomnosti autorů a hudebního doprovodu olomouckého písničkáře Tomáše
Krejčiříka.
-red-
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 16.8. DO 22.8.2010:

POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 15. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ
OBLOHY se za bezmračné oblohy koná v
pondělí a ve čtvrtek ve 21. 30 hodin.
VÝSTAVY HVĚZDNÝ VESMÍR a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
jsou přístupné na začátcích výše uvedených
pozorování.

16. srpna 2010
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U vrbiček vrcholí letní koncertování
Prázdninový koncertní maraton na Plumlovské přehradě
pomalu spěje do finiše. Devítka
kapel různých žánrů už potěšila tisíce návštěvníků, posluchačů a příznivců dobré muziky,
kteří si v přírodním areálu
Pláže U vrbiček vychutnali své
oblíbené hitovky, dvě kapely
na své fanoušky čekají.
Skvělá skladba programu koncertní šňůry se prolínala doslova
napříč generacemi. Na své si přišli teenageři při koncertu skupiny
Support Lesbiens nebo Harley,
pamětníci jásali při peckách
Olympicu nebo Arakainu, srdce
potěšil folk Čechomoru nebo
Fleretu s nestárnoucí valašskou
slavicí Jarmilou Šulákovou, exotiku přinesla skupina Espuelas s
repertoárem mexických a španělských písní. Mladé i pokročilé
věkem nadchla dvojice Eva s Vaškem. Skvělé ohlasy i návštěvnost jednotlivých koncertů jsou
pro pořadatele jasnou zprávou –

Rockoví pamětníci jásali U vrbiček při koncertu legendárního Olympicu, srdce potěšil i Fleret s nestárnoucí Jarmilou Šulákovou.
koncerty si získaly oblibu a zařadily se k akcím, které udržují na
Plumlovské přehradě život.
„Máme vesměs výborné ohlasy.
Také technické zabezpečení je na
vysoké úrovni, trošku nás mrzel
výpadek elektrického proudu při
koncertu skupiny Harley. Ale poruchová služba problém vyřešila

do hodinky, takže koncert se dohrál do konce v plném rozsahu
dvouhodinového vystoupení,"
uvedl hlavní pořadatel Radek
Kocourek.
Při výběru měli organizátoři
šťastnou ruku. Jejich volba byla
cílená, oslovili na padesát kapel a
z těch které měly zájem a mo-

žnost vystoupit, pak provedli
užší výběr tak, aby byl program
žánrově pokrytý a obsáhl různé
věkové kategorie.
„Hodně kapel nám zůstalo v záloze. S těmi dál komunikujeme a
připravujeme pomalu repertoár
na příští rok,„ dodal Kocourek.
U vrbiček se představí ještě dvě

kapely. V sobotu 21. srpna Revival Kabát Morava a závěr bude
patřit Děda Mládek Illegal Bandu o poslední srpnové sobotě –
28. 8. Jak prozradil duchovní
otec letní akce Radek Kocourek,
chystají pořadatelé i nějaké to
překvapení jako poslední tečku.
-jap-

Soutěž o vstupenky do divadla

Divadlo Pavla Trávníčka přijede s OTYLKOU
Stejně jako poslední dva roky, i
letos završí hodový víkend divadelní představení na prknech městského divadla. I tentokrát to bude Divadlo Pavla
Trávníčka, i tentokrát to bude
komedie pro zábavu i poučení.

V úterý 14. září úderem 19 hodiny rozehrají známí herci Pavel
Skřípal, Hana Sršňová, V. Upír
Krejčí, Kateřina Kornová, Petr

SOUTĚŽ

Herec Pavel Skřípal se představí v komedii Otylka v roli bohatého a
mírně bláznivého manžela původem z exotické země.
Odkud ve skutečnosti je Pavel Skřípal?
a) z Tanzánie
b) Filipín c) Chraštiček

Jablonský a samozřejmě Pavel
Trávníček s Monikou Fialkovou
úsměvnou komedii českého autora Jaromíra Břehového OTYLKA.
„Komedie je mozaikou naší současné společnosti. Zcela jistě diváky pobaví, ale přinutí je také
zamyslet se, v čem a jak to vlastně žijeme. A to je poselství autora, je zrcadlem, je vtipnou kritikou,„ nastínil Pavel Trávníček,
jaké představení letos prostějovským milovníkům divadla naservíruje.
Děj se odehrává v sanatoriu pro
bohaté tlouštíky. Sem posílá svou
ženu Otylku zámožný a roztomile potrhlý manžel v podání Pavla
Skřípala. Nadváhu a léčení své
ženy Otylky využil jako záminku
k tomu, aby ji vyměnil za její
přítelkyni. Podplatí personál sa-

natoria, aby Otylku vykrmil, aby
nehubla a zůstala v sanatoriu co
nejdéle.
Zatímco herec žije spokojeně v
malé české vísce Chraštičky, ve
svých rolích zosobňuje často postavy mužů exotických, jako je to
právě v případě komedie Otylka
nebo v poslední filmové roli
hraběte Bathyányho v Jakubiskově velkofilmu Bathory.
Stejně jako v předešlých divadelních představeních Divadla Pavla
Trávníčka v prostějovském divadle je patronem i tentokrát Okrašlovací spolek města Prostějova a
mediálním partnerem Prostějovský Večerník. A také letos připravila redakce soutěž o vstupenky
na toto představení. Ze správných
odpovědí na soutěžní otázky budou každý týden vylosováni
výherci vstupenek.
-jap-

Letní soutěž A. Mačáka o hodnotné ceny
Co můžete vyhrát?
První cena:
Poukaz na prodloužený
víkend pro dvě osoby (4 noci – plná penze) do hotelu
Dolte v Sobotíně (termín pobytu dle dohody)
Druhá cena:
Poukaz v hodnotě 5 tisíc korun + básnická sbírka A.
Mačáka „Medunka“
Třetí cena:
Elvis Presley „Hit story –
výběr nejlepších písní na 3
CD“

1) Prostějovská radnice (Nová radnice) byla dostavěna v
roce:
a)
1904
b)
1914
c)
1924

3) Lebanec je hanácky:
a)
pohlavek
b)
polibek
c)
lakota

4) Prča je hanácky:
a)
legrace
2) Architektem významné se- b)
koza
cesní památky - Národního c)
nemotora
domu v Prostějově byl:
a)
Jan Kotěra
5) Polének je hanácky:
b)
Karel Hugo Kepka
a)
poutník
c)
Antonín Kalvoda
b)
polínko
c)
pelyněk

6) Elvis Presley by v lednu tohoto roku oslavil:
a)
65 let
b)
75 let
c)
85 let
7) Hotel Dolte v Sobotíně je v
majetku:
a)
města Jeseník
b)
města Šumperk
c)
odborové organizace
(ZO OS KOVO
Železárny
Prostějov)

8) Alois Mačák vydal básnickou sbírku „Medunka“ v roce:
a)
2004
b)
2005
c)
2006
9) Alois Mačák vydal knížku říkadel pro děti “Abeceda se zvířátky od A do Ž“
v roce:
a)
2008
b)
2009
c)
2010

Tři šťastní výherci budou známi a zveřejněni v polovině září, v případě rovnosti bodů rozhodne los. Odpovědi zasílejte s kontaktní adresou a telefonním číslem do 31. srpna tohoto roku na adresu Prostějovského Večerníku, Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, nebo na mailovou adresu inzerce@vecernikpv.cz, případně volejte na tel. 582 333 433 .

Najdete nás na adrese:
www.vecernikpv.cz

Region
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Divocí Billové jsou mlsouni

Současné turné kapely Divokej Bill je věnované jejich aktuálnímu CD Mlsná, které se
objevilo na podzim loňského
roku. Za celou historii kapely
se ale počet koncertů blíží už tisícovce, aktuálně k poslednímu červenci jich bylo 932!
Poslední CD Mlsná je už jejich
sedmé, pokud nepočítáme dvě
DVD se záznamy koncertů. Pokud bychom ale hledali v cédéčkovém playlistu písničku tohoto
názvu, můžeme číst shora dolů a
zase zpátky, a ono nic. To musíme zabrousit do textů písniček a
pak už to dlouho trvat nebude.
Stačí si nalistovat hned úvodní
song Půl pátý ráno. ‚Půl pátý ráno, hospody zavřený, nikdo z nás
nechce spát, půl pátý ráno a nás
honí mlsná a ta tě chytí lehce. Půl
pátý ráno závory zavřený nikdo z
nás nechce stát, půl pátý ráno a
nás honí mlsná a ta tě chytí lehce
a ta tě lehce dohoní…‘
Těžko říct, jestli Divoké Billy už
Mlsná dohonila nebo před ní utíkají, protože jejich aktuální turné
obsahuje na dvě desítky štací. Na
cestě také zabrousí v pátek 27.
srpna do Konice, kde společně s
pokrevně spojenou kapelou

Medvěd 009. A my jsme vám také slíbili minulý týden volňáska
za správnou odpověď na otázku,
jakouže fúzí kapel vznikl Divokej Bill. Samozřejmě bylo správné říct, že Billové se zrodili spojením dvou hudebních těles –
Wáša a Medvěd 009. To je tedy
správná odpověď a teď ještě kdo
nakonec na koncert volňáska dostane. Pro tento případ je to Jitka
Vlachová, Horní Štěpánov 47.
Dřív než položíme otázku o další
vstupenku, tak ještě malinké pokárání a upozornění. Vaše odpovědi nám do redakce často dochází bez udání adresy, stává se
dokonce, že přijde i pouhá odpověď bez jména, snad že si podle
mailové adresy máme jméno
rozluštit. TAKŽE! Bylo by nanejvýš vhodno si dát o několik
vteřinek víc práce a od odpovědí
přidat své celé jméno s adresou,
ať je jasné, že vůbec existujete.
To ale jenom tak na okraj. Pro
tento týden nabízíme další biletku za správnou odpověď na otázku, ve které že písničce je řeč o
Mlsné, jak si Billové pojmenovali celé svoje poslední CD. To
by bylo protentokrát všechno.
Tak zase za týden…
-red-

Na jízdu Z LÁZNÍ DO LÁZNÍ
odstartovala stovka veteránů
V neděli dopoledne se do lázní
Skalka sjela téměř stovka veteránů. Protože zatažená obloha
nevěstila nic dobrého, převažovaly automobily nad motorkami. Na jízdu pravidelnosti odstartovali ale všichni bez ohledu
na dešťové kapky.
Letos připravili pořadatelé Hanácký auto-moto veterán klub
Prostějov spolu s obecními úřady
ve Skalce, Slatinicích a Čechách
pod Kosířem již 6. ročník Hanácké rallye – nejoblíbenější regionální veteránské události. Jízdu
elegance a pravidelnosti z lázní
Skalka se zastávkou v Čechách
pod Kosířem do lázní Slatinice
startoval v půlminutových intervalech letošní ředitel závodu
Martin Klos, spolu s ním veterány
na startu představoval zasvěceným komentářem velký znalec a
čestný předseda veteran klubu
Stanislav Valášek.
Trasa spanilé jízdy vedla přes Vý-

šovice, Určice, Alojzov, Krumsín,
Soběsuky, Plumlov, Ohrozim,
Lešany, Zdětín, Bělecký mlýn,
Hluchov, Čechy pod Kosířem,
Lhotu a Drahanovice s dojezdem
do cílového místa lázní Slatinice.
„Letos rekord v účasti určitě nepadne kvůli počasí. Ale i přesto je
tady téměř stovka účastníků, akce
si získala jméno a oblibu nejen v
našem regionu, a to nás samozřejmě těší. Možná je tady letos víc
diváků a obdivovatelů letitých aut
a motorek, než v minulých letech,„ neskrýval spokojenost starosta Skalky Antonín Frgál. Za
šestiletou spolupráci s Hanáckým
auto-moto veterán klubem při zajišťování a pořádání akce obdržel
letos pamětní list.
Na čtyřiceti kilometrové trase bez
omezení provozu usměrňovali
spanilou jízdu veteránů hasiči v
dobových uniformách vojenských rozvědčíků a příslušníků
veřejné bezpečnosti.
-jap-

Šlechticem mezi veterány byl letos elegantní Panhard Levassor Featon z roku 1912. Stejně elegantní byla i jeho posádka.
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Traktory měly na trialové trati opravdovou zkoušku vůle Vodnické štěstí se točilo v Konici, v pátek zde mělo i svoji premiéru
LUDMÍROV - Čtvrtý ročník
Trucktortrialu byl vzhledem k
počasí opravdu nečekanou
zkouškou jak pro jezdce, tak i
pro jejich stroje. Minulou sobotu se na trati nedaleko ludmírovského lomu bojovalo nejen o
vítězství, ale také s vůlí náročnou trať vůbec zdolat.
Trialové závody malotraktorů se
sice jeli už počtvrté, nikdy však za
takových podmínek. Celonoční
déšť sice po ránu ustal, ale trať v
žádném případě nedokázala obeschnout alespoň do takové míry,
aby terén pod koly závodních
strojů alespoň trochu ‚držel‘. „Letošní ročník byl v historii závodů
opravdu nejtěžším. Podmoklý terén potrápil všechny závodníky a
posunul sobotní závod úplně jinam co do atraktivnosti pro diváky,“ hodnotí zpětně sobotní závody jejich organizátor Jan Zapletal.
Jak zmínil v roli moderátora v
průběhu závodu, s deštěm se už
setkali hned při prvním ročníku,
nicméně v té době náročná trialová trať v lese nezahrnovala těžší
první úsek, který je sám o sobě
obtížný ke zdolání i za podstatně
příznivějších podmínek. To nakonec vedlo i úvaze o změně trati
poté, co se prvnímu jezdci se
svým strojem nepodařilo zdolat
hned úvodní stoupání s vyměřenými brankami, které bylo nutno
projet. Další závodník ovšem trať

zvládl, takže prvotní úvahy traťového komisaře a úplném vypuštění prvního sektoru a přesunutí trialové položky na druhý ‚starý‘
úsek se změnily na pouhé vypuštění průjezdných branek v prvním
stoupání.
Potlesk pro každého, kdo tento
úsek úspěšně zdolal, byl zcela zasloužený. Svoje mistrovství a v
nejednom případě také asi notnou
dávku štěstí, si museli s sebou
jezdci vzít na trať jako povinnou
výbavu. „I přes nepřízeň počasí
nikdo z řidičů závod nevzdal a tím
dokázal, že závody malotraktorů
jsou závody drsných chlapů, kteří
se nezaleknou žádné překážky,“
dodává Jan Zapletal.
Byla zmínka o rozšíření trialové
trati oproti prvnímu ročníku. Počítají pořadatelé s nějakými dalšími úpravami i do budoucna?
„Trať se až na drobné úpravy už
tři roky nezměnila, jelikož je nejzajímavější, jakou je v současnosti v možné v daných podmínkách
vytvořit,“ vysvětluje J. Zapletal s
ohledem na prostředí, kde je lumírovský traktordrom situován. Ten
samozřejmě neobsahuje jen trialovou trať, jeho součástí je také
sektor Jožina z bažin, kde se brodí stroje hlubokým blátem, a trať
pro úvodní disciplinu s couváním.
A jak to dopadlo letos na pověstné
‚bedně‘? „Letošní podmínky hrály do karet vítězi panu Hamplovi

„Budeme se snažit, aby se natáčelo další dílko příští rok,“ říká P. Rampouchová

Už tak náročné trialové trati přidal noční déšť další level. Kromě řidičského kumštu se závodníci neobešli ani bez
špetky štěstí.
z Konice, který si lepší počasí a
podmínky snad nemohl přát. Opět
se ukázalo, že papíroví favorité u
našeho závodu neexistují. V sobotu byl horkým želízkem v ohni
závodník, který projel trať s couváním za nejrychlejší čas a v trialovém závodě skončil jako druhý,
jenže vše se rozhodlo v poslední

disciplíně, kde v blátě neujel ani
dvacet metrů, což ho stálo místo
na bedně,“ dokladuje své tvrzení,
že o vítězi tohoto závodu se nevyplácí ani spekulovat.
Součástí celodenního klání byl také doprovodný program směrovaný především k nejmenším,
nicméně například v hodu vidle-

mi na býky si přišli na své i dospěláci. Jestli letošní Trucktortrial
navnadil potenciální závodníky k
účasti na příští rok se dá těžko
předjímat, nicméně se mohli nejen oni přesvědčit, že to, co na
první pohled vypadá jako recese a
velká legrace ve skutečnosti úplně sranda není.
-MiH-

Hřiště v Polomí se stalo pirátským doupětem
Na čtyři dny se minulý týden se
stalo hřiště v Polomí pirátskou
slují. Zdejší podoba příměstského tábora, tedy spíš ‚přídědinského‘, zavedla děti mezi piráty,
lépe řečeno ony samotné měly
možnost okusit pirátského chlebíčku.
Od pondělí do čtvrtku sice nevévodila hřišti v Polomí pirátská vlajka
s lebkou a zkříženými hnáty, přesto se to zde jenom hemžilo piráty
a zloduchy… Samozřejmě obrazně řečeno. Nehrál se tady karban
při mihotavém plamínku lampy,
nepopíjel rum ani se nespřádaly
loupivé plány pod vedením jednookého kapitána s dřevěnou nohou.
„Co je na to nejtěžší? Asi každý
rok vymyslet nové téma, které by
děti zaujalo a bavilo, a k tomu také
potřebnou náplň,“ shodují se animátoři Petra Pišťáková, Aneta
Čunderlová a Adam Bosák. „Letos
je to už asi osmá Polomiáda a ten
rozsah možností se neustále zužu-

je,“ dodává Adam, který jako jediný z této trojice zažil Polomiádu
coby klučina, nyní už se už ocitl
takříkajíc na druhém břehu.
Vloni to bylo všechno ‚o hasičích‘,
letošní pirátské radovánky vymyslela Aneta, nicméně všichni tři už
nějaký měsíc dopředu museli připravit ‚scénář‘ Polomiády. Úkol
ještě možná o to nesnadnější, že
mezi piráty byly děti od 5 do 13 let,
takže je zapotřebí respektovat
značný rozptyl zájmů a také
schopností. „Letos tady máme 23
dětí, většina z nich tady byla už
vloni, takže i ony už vědí, co můžou očekávat,“ podotýká Petra. Jako správní piráti si každý už od
prvního dne vedli lodní deník, kde
mimo jiné také dostávali záznamy
o povýšení. Za čtyři dny to mohl
každý dotáhnout od plavčíka až po
kapitána. „Kapitány se samozřejmě nakonec stanou všichni,“ prozrazují s úsměvem už dopředu animátoři.

Také první den si všichni vyrobili
batikované pirátské šátky buďto
oranžové nebo modré barvy. Tím
byli také rozděleni do pirátských
tlup, které tu a tam spolu sváděli
nějakou tu pomyslnou bitvu v připravených soutěží. A poslední den
patřil hledání pirátského pokladu.
„Jestli se nás to baví? Jinak bychom to nedělali,“ usmívají se Petra, Aneta a Adam, kteří samozřejmě učili děti i takové nezbytné pirátské dovednosti, jako je vázání
uzlů, či poznávání hvězd a souhvězdí, aby se mohli podle nich
orientovat, až vyplují na širé moře.
A očividně to bavilo i pirátské
učedníky.
Pirátská přípravka v podobě letošní Polomiády, skončila ve čtvrtek.
Na to, aby vůbec něco takového
mohlo nejen pro místní děti, ale i
přespolní pirátský potěr, být, přispěli Obec Polomí, KAPS s.r.o
Olomouc, Pivovar Litovel a Hos- Víc jak dvě desítky pirátských učňů se připravovaly na svoje řemeslo pod
půdka Na hřišti Polomí. -MiH- zástěrkou letošní Polomiády…

V Pivíně ukončila sklizeň úrody tradiční Dožatá
Za pivínskýma humnama se
opět odehrávalo poslední dějství
letošních žní - "Dožatá v Pivíně". V režii divadelního spolku
Větřák, podle tradičního a léty
prověřeného scénáře, s neodmyslitelným hanáckým folklórem.
Za farskou stodolou čekal na žence poslední řádek vyzrálého obilí.
Tady se sešli pomáhat i kibicovat
všichni příznivci folklóru, kteří k
dožaté u Turecka neodmyslitelně
patří, což jsou tanečníci a zpěváci z
folklórního souboru Klasu Kralice
na Hané a mužský pěvecký sbor
Rovina.
Poslední klasy padly pod loňákama, děvčata posbírala a svázala
povříslem do snopů, silné ruce
chasníku naložily žebřiňák a odvezly úrodu k mlátičce před Zólem. Po práci se všichni občerstvili dobrou svačinou, piknik upro-

střed čerstvě posečeného políčka
nikdy nepostrádá své neopakovatelné kouzlo.
„Tak milí sósedi, máme dosečeny.
Teď bude svačena, nejaké catering
už je na cestě, tak si všeci neco zakósnite, spláchnite pivkem a kdo
muže, ten si dá aji štamprličku. Pořádně se posilnite," nabádal pomocníky na poli prezident divadelního spolku Větřík Jiří Vrba. Piknik po hanácku to je domácí slanina, sádlo, voňavé uzené, škvarky,
klobásy a bochníky chleba, na zakousnutí hanácké vdolečky. Pak se
všichni s nacpanými břichy vydali
za naloženým žebřiňákem v průvodu s dožínkovým věncem k sedmdesátileté mlátičce Wikovce,
kde už se chystal vémlat.
To už na pivínské návsi vyhrávala
kapela Krumsíňanka, postupně se
se svou troškou do mlýna přidali
Hanáci z Hrušky a Kosíř z Kostel-

ce na Hané.
„V Pivíně si na tradice potrpíme,
udržujeme zvyky předků jako nikde v Evropské unii, přidáme špetku humoru a recese, aby se lidi
dobře bavili. A to je na tom to nejsprávnější,„ řekl duchovní otec
všech větřáckých kratochvílí Vrba.
Vesnický folklór přijel omrknout
host z města. Pozvání pivínského
starostu Jana Vránu letos neodolal
prostějovský místostarosta Miroslav Pišťák. Jak sám přiznal, je veskrze městský člověk. V mládí občas jezdil na vesnici pomáhat, ale
to prý bylo spíš za trest. V Pivíně si
své zážitky z mládí patrně napravil.
-jap-

Když padnou poslední zralé klasy
a svázané povřísly do snopů
skončí na žebřiňáku, polovina práce je
hotová. Dožatou pak završí vémlat na
stařence Wikovce.

Vodnické štěstí. Tak se jmenuje
filmová pohádka, která měla svoji premiéru v pátek v konickém
kině. Kdo by si myslel, že jde o nový celovečerní pohádkový příběh, na který se může těšit třeba o
Vánocích, tak asi bude muset slevit za svých očekávání. Co ale není teď, může být co nevidět.
Ve velkém šoubyznysu by se Pavla
Rampouchová dala označit za producentku. I když Přemyslovice, kde
žije, nejsou žádný Hollywood, přece jenom práce s přípravou a realizací filmové pohádky je srovnatelná. Ta, která měla v pátek v Konici
svoji premiéru, se jmenuje Vodnické štěstí a nutno podotknout, že není její prvotinou. Asi před dvěma
roky měl v prostějovské Duze premiéru pohádkový příběh Kámen,
který byl mimo jiné natáčen také ve
Smržicích. Vodnické štěstí se naopak natáčelo u rybníka v Přemyslovicích a na konickém zámku.
„V úvodu musím říct, že se jedná o
pohádku amatérskou určenou hlavně pro pobavení,“ říká Pavla Rampouchová s tím, že opravdu nejde o
šoubyznys jako takový, o tom, kolik tvůrcům vydělal na tržbách v ki-

nech, určitě neuslyšíme. „Jinak pohádku jsem zrealizovala s Lukášem
Kutým. Sehnali jsme herce z okolí,
kostýmy a někoho, kdo by nám
udělal přesně na míru hudbu k pohádce. Nejtěžší bylo sehnat kameramana, který by nám byl ochotný
pohádku natočit a sestříhat zcela
zdarma,“ popisuje to, co sice na
plátně není vidět, ovšem bez čeho
by se na plátně ani nic neobjevilo.
Jak říká, v našich končinách zručný
kameraman na rozdíl od už zmiňovaného Hollywoodu nepostává na
každém rohu, a pokud se najde, není ho zrovna snadné přemluvit k tomu, aby se dobrovolně ucházel o
práci, kterou může dostat jenom v
případě, že za ni nic nebude chtít…
Samozřejmě míněno v nadsázce,
ale nakonec se přece jenom podařilo někoho takového objevit. „Pak
jsme přišli na Davida Najbra, co se
tomu aktivně věnuje, a pohádku se
mnou společně také režíroval,“ dodává.
Natáčení filmové pohádky sama
označuje za tak trochu unikátní.
„Natáčeli jsme podle divadelního
scénáře a neměli jsme k dispozici
technický scénář, a tak se vše vy-

Pohádka Vodnické štěstí se natáčela také na konickém zámku a v Konici měla v pátek před beznadějně vyprodaným kinem svoji premiéru.
Možná v září se jí dočkáme i v Prostějově.
mýšlelo přímo na místě, čímž
vzniklo pár chyb,“ přibližuje natáčení. Jak už bylo zmíněno, lokace
byla umístěna v Přemyslovicích a v
Konici, a celé natáčení trvalo během minulého léta tři týdny.
Vodnické štěstí je inspirováno pohádkovým vyprávěním Jana Drdy,

a jak říká Pavla Rampouchová, scénář se trochu podobá Nejkrásnější
hádance. „Scénář jsem stáhla z internetu, kde souhlasili s realizací tudíž není z naší hlavy,“ říká o námětu pro novou pohádku. Přitom ale
nevylučuje, že by do budoucna z
pohádkového koloritu mohli tvůr-

covsky vybočit. „No určitě se vrhnem i do jiných žánrů. Zatím scénář
k dalšímu projektu nemáme, ale budeme se snažit, aby se natáčelo další dílko příští rok,“ poodkrývá další
tvůrčí plány, v nichž už ovšem předpokládá navázání spolupráce s
‚vlastním‘ scénáristou, který by napsal předlohu přímo na míru. Nevylučuje ani zkusit celovečerní metráž, rozhodně ale ne za každou cenu. „Určitě nějaké celovečerní dílko bychom zkusili, ale musíme mít
v ruce dobrý scénář, aby to publikum bavilo a mělo to taky nějaký
děj a šmrnc,“ odpovídá na otázku
Večerníku.
Ale zpět k aktuální pohádce. Ačkoliv tvůrci mají za sebou už jeden
projekt, s Vodnickým štěstím museli začínat znovu takříkajíc od píky.
Kromě tvůrčího týmu také v hereckém obsazení. „Herecký ansámbl
jsme museli najít nový, poněvadž z
předchozích herců bohužel nechtěl
nikdo už hrát, mají už svůj život,
někteří i rodinu, proto jsme hledali
dál. Také kameraman po pohádce
Kámen je zaneprázdněný již placenými projekty. Já doufám, že se
všem natáčení líbilo, byla sranda,

Dechovky se opět setkaly na zámku ve Vřesovicích
Zámecká zahrada ve Vřesovicích se stala o první srpnové neděli jedinečnou přírodní kulisou setkání dechových kapel.
Letos se zde konal 2. ročník přehlídky nazvané „Pod hanáckým nebem.„
Malý dechový festival uspořádalo občanské sdružení D. H. Vřesovanka na počest svého dlouholetého kapelníka Vladimíra Žocha. Premiérový ročník, kterého
se zúčastnila čtveřice kapel, měl

vloni obrovský úspěch. Proto i letos za podpory Olomouckého
kraje připravili pořadatelé obdobný, avšak rozšířený program. A
jako moderátorku pozvali známou zpěvačku lidovek Ivanu Slabákovou.
„První ročník setkání jsme připravili vloni jako memoriál kapelníka Vladimíra Žocha. Vřesovanka
tehdy ještě pod jeho taktovkou
natočila cédéčko Darujte růži,
můj muž se křtu už, bohužel, ne-

dožil. Proto jsme dotáhli do konce
jeho myšlenku a dlouholetý záměr uspořádat ve Vřesovicích
festival dechových kapel a při té
příležitosti cédéčko pokřtít,„ vysvětlila Anna Žochová, manželka
zakladatele populární Vřesovanky a dlouholetého kapelníka.
K setkání „Pod hanáckým nebem„ přijaly letos pozvání kapely
Hanačka, Kněžpolanka, Morav- která byla jakýmsi mobilním po- mě i domácí Vřesovanka, která
ská veselka, Mistříňanka a Ha- jítkem mezi jednotlivými vystou- omladila pod taktovkou nového
nácká muzika Klas (na snímku), peními. Představila se samozřej- kapelníka Martina Žocha. -jap-

Tovární obři i malotraktory závodily na čas, ve slalomu i v bahně
Poslední červencovou sobotu se Stínavou prohnala spanilá jízda dvacítky
traktorů a traktorků, která byla zahajovacím ceremoniálem 4. ročníku Traktoriády Stínava 2010. Devatenáct chlapáků a jediná odvážná a zdatná zástupkyně něžného pohlaví vyjeli vstříc soutěžním disciplínám, jenž prověřily rychlost,
pohotovost a všestrannost nezbytných
pomocníků na poli, v lese, v zahradách.
Letos poprvé byla zařazena soutěž továrních obrů, crosovou trať loukou a lesem jelo na rychlost 6 traktorů. Prvenství získal
Jaroslav Gregora z Hamer, který trať profičel za 3 minuty. Jediná žena za volantem továrního mamuta Jana Fajstlová zdaleka neskončila v poli poražených a zdatně sekundovala mužským soupeřům.
Pak se dostaly ke slovu domácí Popelky,
traktory a traktorky vyrobené nebo udržované takřka na koleně v dílnách kutilů. Na
start se postavilo celkem 14 malotraktorů,
které jejich páníčci opečovávají často několik desetiletí. To je případ i Aloise Sekaniny
z Vícova, jehož 41 let stará „eresa„ se drala
od disciplíny k disciplíně za celkovým vítězstvím.
„Byl to hec, bavili jsme se o závodě s chlapy v hospodě a slovo dalo slovo, přihlásil
jsem se. Je to letos poprvé, chci si to vy-

zkoušet. Ale samozřejmě bych se chtěl
umístit co nejlépe,„ smál se před závodem
pan Sekanina. Nenechal nic náhodě, svou
mašinku pečlivě připravil, promazal, seřídil, natřel. Po zásluze se univerzální traktorek původem z bývalé DDR těšil velkému
zájmu. Premiéra se mu vydařila, jeho
úsměv nezmizel, na konci náročného závodu ho ověnčily vavříny vítěze.
Závod to byl opravdu náročný, po noční
bouřce a vydatném dešti byla trať skutečně
prubířským kamenem pro všechny řidiče
za volentem. Soutěž se skládala z několika
disciplín. Na zahřátí motorů to byla jízda na
čas, což byla jediná disciplína společná pro
velké stroje i malotraktory. Druhou disciplínou byl slalom, následovala jízda zručnosti a soutěž završila jízda bahnem. Tuto
poslední část si závodníci skutečně užili, jela se na 3 kola na čas. A blátíčko bylo kvalitní – speciálně dovezené ze dna plumlovského rybníku Bidelec.
Traktoriáda ve Stínavě byla skvělou sportovní i společenskou akcí. Bavili se nejen
dospělí, ale také pro děti připravili pořadatelé zajímavý program.
-japŽe zdaleka nepatří do šrotu dokázala čtyři
desítky let stará „eresa„ na Traktoriádě
ve Stínavě jasným vítězstvím.

tak snad nám herci a kameraman
vydrží. Člověk nemůže vědět, co
bude za rok, ale určitě by se nějací
další herci do zásoby hodili, abychom si mohli vybrat,“ říká mladá
producentka. V pohádce si zahráli
princeznu Rozmarýnku Kamila
Hausknechtová, Olga Mikmeková
- Majdalenku, Vodníka - Miloš Mi-

keš, sládka - Lukáš Kutý, krále - Jakub Urbánek a stráž Adam Kutý.
„Já jsem si zahrála Honzu, musela
jsem hrát kluka, protože se nikdo z
kluků nechtěl učit tak rozsáhlý
text,“ prozrazuje s úsměvem pravé
důvody svého obsazení, což samozřejmě bývá také občas údělem
tvůrců.
-MiH-
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Ohlédnutí za jubilejním ročníkem „WORLD JUNNIOR TENNIS FINAL 2010“, týmové soutěže světových nadějí

Mladé Američanky získaly již čtvrté zlato v řadě. Domácí týmy zůstaly tentokrát bez medaile
PROSTĚJOV - První srpnový týden patřil v Prostějově tenisu. A to ne jen tak ledajakému. Už podvanácté se na Hané konalo finálové
klání mistrovství světa národních reprezentačních týmů dívek a chlapců do 14 let s názvem „WORLD JUNIOR TENNIS FINAL 2010“.
Přehlídka největších nadějí z celé zeměkoule napsala již jubilejní dvacátý ročník a tentokrát přinesla vyrovnané boje až do posledního
míčku. O nových, v případě mladých tenistek staronových, šampiónech se rozhodovalo až v závěrečných čtyřhrách finálových duelů.
Dramatická koncovka nakonec vyústila v epochální radost chilské výpravy chlapců a další, v pořadí již čtvrtou korunovaci amerických
děvčat! Z českých výběrů se stejně jako v posledních letech vedlo lépe dívkám, které pod vedením nehrajícího kapitána Daniela Filja
sice neobhájily loňské stříbro, ale i pátá příčka s bilancí čtyř výher a jediné porážky má ve světě silný zvuk. Chlapci s dlouholetým
kormidelníkem Miroslavem Štenclem nepřekročili svůj stín a pouze jediné vítězství nad velmi slabou Jihoafrickou republikou jim
zajistilo dvanáctou příčku. Jestli však letošní šampionát objevil nějakého nového Nadala či Safinovou, které se v minulých letech při
WJTF taktéž ukázali, to nám napoví až budoucnost. V každém případě ročník zakončující svoji druhou desítku opět plně uspokojil.
„Organizačně jsme vše zvládli hladce. Neřešili jsme žádný faktický problém,“ pochvalovala si Petra Píchalová-Langrová, tradiční
ředitelka turnaje. „Trochu nás zaskočil jen páteční déšť, ale nakonec se počasí umoudřilo a se vším jsme si poradili,“ usmála se šéfka
klání. Úspěch slavila nejen sportovní část, ale také doprovodný společensko-zábavný a v neposlední řadě i vzdělávací program, na
kterém mladým hráčům a hráčkám přednášela i legendární Hana Mandlíková. A tak není divu, že během týdenního zápolení došlo
k další dohodě mezi představiteli mezinárodní tenisové federace ITF, Českým tenisovým svazem a pořádající marketingovou společností TK PLUS o prodloužení kontraktu na další dva roky. V Prostějově tak přivítáme mládežnickou elitu minimálně ještě v letech 2011
a 2012. A to už bude počtrnácté!

Letošní juniorské mistrovství světa tenisových družstev do 14 let
proběhlo od 2. do 7. srpna 2010
opět v Národním tenisovém centru
MORAVA, řada zápasů se odehrála také na kurtech ve Sportovní ulici. A celá
akce se vydařila na jedničku. Poklidný
chod šampionátu narušilo pouze počasí, které hráče a organizátory v samém
závěru sice dosti natrápilo, ovšem i díky zatahovací střechy nad centrálním
dvorcem areálu Za Kosteleckou ulicí
se program stihl ještě v termínu a tak
v sobotu mohli být dekorováni noví
vládci žákovského tenisu. Staly se jimi
výběry Chile a USA. Zatímco chlapci
z jihoamerického kontinentu stanuli
na vrcholku poprvé v historii, mladé
Američanky vyhrály již počtvrté v
řadě! Od roku 2007 tak „World Junior
Tennis Final“ nepoznal jiné vítězky.

Těmi posledními s odlišnou vlaječkou
se staly v roce 2006 hráčky Ukrajiny.
A právě ty byly letos nejblíž, aby americkou hegemonii přerušily. Leč vedení 1:0 na zápasy a výtečně rozehraný
druhý duel nepřetavily v kýžený druhý
bod, načež tým Spojených států amerických vstal z mrtvých a celé utkání
otočil ve svůj prospěch. „Američanky
byly stejně jako v minulých favoritkami a byť Rusky tentokrát zklamaly,
adekvátní náhradou byly vynikající
výkony Ukrajinek,“ okomentovala
pořadí na stupních vítězů mezi dívkami Petra Píchalová-Langrová, ředitelka i letošního ročníku.
V závěrečném deblu rozhodli o zisku
zlatých medailí také chlapci z Chile.
Mladí Jihoameričané při svém vítězném tažení oslnili dynamickou hrou
a účelným tenisem, který jim vynesl

ten největší možný a vpravdě historický úspěch. „Myslím, že jejich vítězství je zasloužené. Hráli výborně,
měli perfektní tým a pro tu zemi je
to obrovský úspěch,“ poznamenala
šéfka klání. Z bronzových medailí
se radovali tenisté z Ruska, kteří v
souboji o třetí příčku přehráli Velkou
Británii, a děvčata z Austrálie, jenž
se tak po výhře nad Čínou stala jedinou nenasazenou medailovou zemí.
Naděje České republiky sice oproti
loňskému ročníku tentokrát medaili
nezískaly, ale na druhou stranu ani
nevyhořely. Chlapcům citelně scházel zdravotně indisponovaný Staněk
a ve složení Poljak, Vondrášek a člen
prostějovského TK Agrofert Zdeněk
Děrkas se jim nedávalo příliš šancí na
úspěch. K překvapení bohužel nedošlo. Svěřenci dlouholetého lodivoda

Miroslava Štencla v úvodních dvou pionát z evropského síta kvalifikace Siniaková, Kristýna Roučková a
kláních základní skupiny nezískali stejně jako jejich chlapečtí kolegové Nikola Cváčková (TK Agrofert
proti Austrálii a Chile ani jeden bod neprobojovalo a startovalo „pouze“ Prostějov) to nakonec pod taktovkou
(Děrkas v obou střetnutích nastoupil jako výběr pořádající země, tudíž Daniela Filja dotáhl na cennou pátou
do debla), tudíž veškerou energii kdekdo by mohl čekat opakování příčku. A mohlo být líp... Vždyť v
vložili do souboje proti Jihoafrické roku 2008, kdy obsadilo až 14. mís- duelu s Čínou vedly české juniorky
republice. V něm opět prohrávali, to, tak ani tentokrát nebyla děvčata v rozhodující čtyřhře ve třetím setu
když David Poljak „potvrdil“ nepří- ČR daleko od cenného medailového 3:0 a k výhodě podání měly i vedení
liš dobrou formu a ve dvou setech úspěchu. Tým v sestavě Kateřina 40:15! Následně však pár RoučkováSiniaková nadějné vedení promrnestačil na Frankena. Naštěstí
hal a v koncovce pak zápas ztratil
Jaroslav Vondrášek ve druhém
5:7... Tím byly Češky namísto
singlu srovnal a již sehraná dvomedailových bojů odsouzeny k
jice Děrkas-Vondrášek pak dílo
duelům o páté až osmé místo. K
dokonala. Vítězství 2:1 zajistilo
velké cti jim slouží, že motivaci
Čechům posun do skupiny o deneztratily a navázaly na úvodní
váté až dvanácté místo, což sice
dvě vítězství proti Paraquayi a
znamenalo sešup z loňské páté
Španělsku (Cváčková byla v
pozice, ale lepší umístění než
tomto souboji členkou deblovév roce 2008 (15. příčka - pozn.
ho páru). Další triumfy proti Jižní
red). Mladí Češi nakonec skonKoreji (Cváčková hrála na turnaji
čili na nejhorší možné příčce,
druhou čtyřhru) a Francii tak
když nestačili ani na jednoho z
asijského dua Japonsko - Čína,
mladé tenistky vynesly na aviproti nimž dokonce nezískazovanou pátou pozici. „Umístění
li ani bodík... Prostějovský
holek mě mrzí. Páté místo je suDěrkas se proti Japonsku ukáper, měly cíl do osmého místa,
zal nejen ve čtyřhře, ale místo
ale prohrály pouze jediný zápas
Poljaka si zkusil také dvouhru.
s Čínou, a to po ztracené čtyřhře,
Ani on však neuspěl. „Věděli
kterou měly přitom velmi dobře
jsme, že žebříčkově nemáme
rozehranou,“ posteskla si šéfka
Píchalová-Langrová. „Celkově
silný tým. Cílem bylo nebojošlo letos o hrozně vyrovnané turvat ve skupině o udržení, což se
naje, v nichž nikdo nevyčníval,
podařilo. Musíme být realisté,“
ale také nikdo nebyl extrémně
okomentovala pro Večerník
výkony chlapeckého celku RADOST V AMERICKÉM PODÁNÍ. Stejně špatný,“ dodala. Stejný názor
jako v předešlých třech ročnících, tak i letos se na měla i při pohledu na výkony
Píchalová-Langrová.
Lépe se dařilo dívkám, které se prostějovských dvorcích mohly oddávat největším jednotlivců. „Nezaznamenala
na Hané vydaly za obhajobou emocím mladé tenistky Spojených států americ- jsem žádnou výraznou osobnost.
senzačního zisku stříbra z loň- kých. Tým USA otočil nepříznivě se vyvíjející finálové Oproti předešlým ročníkům mi to
ského ročníku. A přestože se utkání proti Ukrajině a vyhrál na Hané již počtvrté za skutečně přišlo strašně vyrovnaFoto: Jiří Vojzola né.“
-pkčeské družstvo na světový šam- sebou!

„Kluci v podstatě uhráli to, co mohli a umí,“
konstatoval šéf chlapeckého výběru ČR Miroslav Štencl
PROSTĚJOV - Kapitán a trenér
chlapeckého výběru České republiky
Miroslav Štencl už toho v tenisovém
dění prožil víc než dost. A jak po skončení bojů řekl, musíme si zvyknout,
že domácí výběr nemůže být každý
rok na čelních příčkách. Jeho slova
ostatně potvrzují i statistiky, kdy se u
Česka pravidelně střídá lepší umístění

s horším. Tentokrát byla na řadě horší
pozice a tradice byla bohužel neporušena. Po loňském čtvrtém místě obsadili mladí tenisté příčku dvanáctou.
Bezprostředně po skončení celého klání jsme ostříleného harcovníka v mládežnickém tenise požádali o rozhovor.
¤ Jak byste v globálu zhodnotil výkony svého celku?

„Kluci v podstatě uhráli to, co mohli.
Myslím si, že jejich umístění odpovídá
tomu, co umí. Byly tady dva horší týmy
- a to Jižní Afrika, kterou jsme porazili a
dále Venezuela, s níž jsme se nestřetli.“
¤ Myslíte tedy, že pomýšlet na lepší
pozice ani nešlo?
„Když se podíváme na evropský žebříček, z něhož zjistíme, že náš první hráč
je umístěn až za první stovkou, což tady
nebylo dobrých pětadvacet let, tak jsme
si žádné velké ambice ani dělat nemohli. Je třeba si uvědomit, že jsme tady
startovali díky divoké kartě. Kdyby se
šampionát nekonal v Prostějově, vůbec
bychom na něm nebyli! A podívejte se
třeba na Slováky, které mají dva hráče
v desítce a na mistrovství se ani neprobojovali, stejně jako loňští vítězové ze
Španělska. Německo tady nestartovalo
tři roky... Je třeba být soudný a respektovat, že nejsme tak velká země, abychom
každý rok mohly produkovat jen špičkové hráče.“
¤ Co vám ukázal letošní šampionát z
hlediska vývoje chlapeckého tenisu?
„Jako každoročně přinesl řadu poznatků. Naši hoši zaostávají, co se týče
úderů, hlavně na servisu, forhendu a ta-

PĚKNĚ POSPOLU. Oba výběry mladých reprezentantů České republiky na společném
snímku z prostějovského areálu.
Foto: Jiří Vojzola

ké v celkovém pojetí. Nemluvím zde o
psychické stránce a nasazení. To bylo z
naší strany v pořádku. Klukům se nedá
nic vytknout, každý z nich odevzdal vše
a hrál tenis na své maximální úrovni.“
¤ Kdybyste měl zhodnotit výkony
svých svěřenců konkrétně, jaké by si
odnesli vysvědčení?
„Nechtěl bych říkat, kdo z nich obstál
nejlíp a kdo nejhůř. V podstatě celou
letošní sezonu nás provází skutečnost,
že v podstatě nemáme jednoho výborného hráče, ale čtyři průměrné. Všichni
by mohli hrát na druhé pozici družstva,
ale chybí nám vyložený lídr, který by v
podstatě rozhodoval zápasy.“
¤ Pokud bychom se podívali i na ostatní týmy. Viděl jste v jejich řadách možnou budoucí hvězdu světového tenisu?
„Řeknu to asi takhle, Tomáš Berdych
byl tady v družstvu, které skončilo na
šestém místě. Start na této akci je sice
velkou příležitostí, odtud je však ještě
pořád dlouhá cesta. Vždyť například z
ročníku 1988 jsem viděl utkání Lojda
- Del Potro, v němž Dušan zvítězil! A
dnes? Dušan je za stošedesátým místem
a Del Potro ve světové špičce. Nechtěl
bych tak teď říkat žádné jméno, ani tip.

Bylo tady více dobrých hráčů, mezi nimiž však nevyčnívala žádná osobnost.“
¤ Letos triumfovalo Chile. Myslíte,
že mistrovský titul je ve správných
rukách?
„Podle toho, co tady předvedli, si to
zasloužili. Hrají agresivní tenis založený na velmi dobré kondici a ani jejich
psychická stránka nebyla zanedbatelná.
Týden v Prostějově zvládli skutečně naprosto skvěle.“
¤ Co říct závěrem k celkovému zajištění turnaje?
„Nechtěl bych, aby to bylo pochopené, že když něco děláte pořád, není to
tak atraktivní. Myslím si totiž, že tady
platí pravý opak. Pořadatelé každý rok
drží laťku skutečně vysoko, neustále
přicházejí s nějakými novinkami a nevidím důvod, proč by se šampionát měl
někam stěhovat. A stejně o tom hovoří
i ostatní trenéři. Velkou výhodou je, že
vše je na jednom místě, prakticky nadosah ruky. Osobně jsem zažil mistrovství
Evropy v Itálii, kde se hrálo na čtyřech
klubech a člověk měl strach, jestli včas
stihne zápas. To pak v podstatě celý týden žijete ve stresu...“
Petr Kozák

Kouč českého týmu dívek Daniel Filjo:

„Nezvládli jsme jediný, bohužel ten nejdůležitější duel...“
PROSTĚJOV - Druhým rokem zastával funkci nehrajícího kapitána českého výběru dívek do 14 let. Zatímco
loni skončil v klubovém bazénu, když
děvčata dovedl ke stříbrným medailím,
letos skončil těsně za finálovou čtyřkou.
Přesto byl kapitán týmu České republiky David Filjo s pátou příčkou navýsost
spokojen. Hřála jej především skutečně
výtečná bilance čtyř výher a jediné, navíc marnotratné, porážky. A také skutečnost, že se šampionát koná v Prostějově.
„Organizačně jsme byli maximálně
spokojeni. Jsme rádi, že se mistrovství
hraje u nás a nemusíme nikam cestovat,“ sdělil v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník Daniel Filjo.
¤ Medaile na krku nevisí, ale pátá

pozice upevňuje postavení českého
dívčího tenisu. Co říkáte na výkony
vašeho týmu?
„Před startem turnaje bylo právě páté
místo nějakým naším cílem. V průběhu šampionátu jsme však měli perfektně rozehranou skupinu i poslední duel
s Čínou o postup do finálové čtyřky.
Bohužel holky prohrály vyhraný zápas...
Tento duel nás může hodně mrzet a dost
bolí. Je to velká škoda.“
¤ S celkovou, vysoce kladnou zápasovou bilancí ale spokojen být můžete,
ne?
„Řekl bych, že ano. Opět si ale musím
postesknout, prohráli jsme sice jen jeden, ale bohužel ten nejdůležitější duel...“

¤ Co vám chybělo k tomu, abyste do
bojů o cenné kovy zasáhli?
„Abych byl konkrétní, tak dle mého
názoru jsme v rozhodujících chvílích
nebyli dostatečně sebevědomí, chyběla
větší psychická odolnost a v tom deblu
i vzájemná komunikace mezi hráčkami.
Řekl bych, že holky nebyly připravené
hrát pod takovým tlakem.“
¤ Byl právě v těchto atributech největší rozdíl mezi loňským výběrem,
který na stupně vítězů vystoupal a
tím letošním?
„Asi ano. Je však třeba si uvědomit, že
loni jsme měli tři hráčky, které byly na
evropském žebříčku do desítky a letos tam máme jen jednu, a to Kateřinu
Siniakovou. Další je dvacátá a čtyřicátá.

Takže, rozdíl v tom družstvu být musel.“
¤ Co si z letošního ročníku odnesete do
další práce?
„Potvrdilo se, že tenis je v současné době hlavně o pracovitosti. Je potřeba mít
zarputilost a to nejen v samotných zápasech, ale i při tréninku. To jsem trochu
postrádal. Více se rvát o balón, makat,
bojovat do posledního míčku. Všiml
jsem si, že to holkám trochu chybělo,
zatímco ostatní celky to měly v sobě..“
¤ Kdybyste měl zhodnotit individuální výkony hráček, která z tria si vedla
ve vašich očích nejlépe?
„Určitě bych vyzdvihnul výkony Katky
Siniakové. Na pozici číslo jedna vyhrála čtyři duely z pěti, když prohrála
pouze v tom posledním s Francouzkou

Konečné pořadí
20. ročníku
WORLD JUNIOR
TENIS FINAL 2010

CHLAPCI:
1. CHILE
2. ITÁLIE
3. RUSKO
4. VELKÁ BRITÁNIE
5. FRANCIE
6. POLSKO
7. AUSTRÁLIE
8. USA
9. JIŽNÍ KOREA
10. JAPONSKO
11. ČÍNA
12. ČESKÁ REPUBLIKA
13. ARGENTINA
14. MEXIKO
15. VENEZUELA
16. JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

DÍVKY:
1. USA
2. UKRAJINA
3. AUSTRÁLIE
4. ČÍNA
5. ČESKÁ REPUBLIKA
6. FRANCIE
7. JIŽNÍ KOREA
8. KANADA
9. RUSKO
10. ŠPANĚLSKO
11. JAPONSKO
12. JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
13. BRAZÍLIE
14. PARAGUAY
15. RAKOUSKO
16. KOLUMBIE

po české stopě
aneb sumář zápasů týmů ČR
výsledky utkání chlapců:
1. duel základní skupiny: ČESKÁ REPUBLIKA AUSTRÁLIE 0:3
Poljak - Mott 1:6, 3:6; Vondrášek - Kokkinakis 1:6, 2:6,
Děrkas/Vondrášek - Kokkinakis/Mott 6:7(5), 1:6
2. duel základní skupiny: CHILE - ČESKÁ
REPUBLIKA 3:0
Garin - Poljak 6:4, 6:2; Malla - Vondrášek 6:4, 6:3;
Garin/Malla - Děrkas, Vondrášek 6:0, 6:3
3. duel základní skupiny: ČESKÁ REPUBLIKA
- JAR 2:1
Poljak - Franken 6:7/4), 5:7; Vondrášek - Harris 6:2,
6:3; Děrkas/Vondrášek - Botha/Franken 6:1, 6:3
skupina o 9.-12. místo: ČESKÁ REPUBLIKA JAPONSKO 0:3
Děrkas - Nakagawa 6:3, 0:6, 4:6; Vondrášek - Onishi 2:6,
3:6; Děrkas/Vondrášek - Nakagawa/Tsunematsu 5:7, 3:6
souboj o 11. místo: ČESKÁ REPUBLIKA- ČÍNA0:2
Poljak - Zheng 1:6, 1:6; Vondrášek - Chen 2:6, 4:6;
čtyřhra se nehrála
výsledky utkání dívek:
1. duel základní skupiny: PARAQUAY - ČESKÁ
REPUBLIKA 0:3
Gimenezová - Roučková 1:6, 4:6; Giangrecová
- Siniaková 2:6, 2:6; Giangrecová/Echauriová Roučková/Siniáková 1:6, 2:6
2. duel základní skupiny: ČESKÁ REPUBLIKA
- ŠPANĚLSKO 3:0
Roučková - Guinartová 6:2, 4:6, 8:6; Siniaková
- Sorribesová 6:3, 6:4; Cváčková/Siniaková Luqueová/Sorribesová 6:4, 6:1
3. duel základní skupiny: ČESKÁ REPUBLIKA
- ČÍNA 1:2
Roučková - Yeová 0:6, 2:6; Siniáková - Liová 6.3,
2:6, 6:2; Roučková/Siniáková - Liová/Yeová 3:6,
6:1, 5:7
skupina o 5.-8. místo: JIŽNÍ KOREA - ČESKÁ
REPUBLIKA 0:3
Songová - Roučková 4:6, 3:6; Kimová - Siniaková 1:6,
0:6; Jeongová/Songová - Cváčková, Roučková 3:6, 1:6
souboj o 5. místo: ČESKÁ REPUBLIKA FRANCIE 2:1
Roučková - Tantinová 6:4, 6:1; Siniaková - Cascinová
6:7(6), 4:6; Roučková, Siniáková - Cascinová,
Tantinová 6:3, 6:3

Castinovou. Katka ale
udržela krok s těmi nejlepšími hráčkami, které
zde startovaly a hrály
proti ní. Nepochybně
zaslouží absolutorium.
Kristýna Roučková se
bohužel v letošním roce
trápí se zraněními, což
se na její výkonnosti
trochu projevilo. Určitě musí hodně přidat na pohybu a právě zarputilosti. Třetí
hráčka Cváčková tým dobře stmelovala,
nastoupila do dvou deblů a myslím, že jí
samotná účast tady hodně dala.“
¤ Viděl jste v řadách soupeřek některou z možných budoucích hvězd ženského světového tenisu?

„Favoritky určitě byly Američanky, které to také potvrdily. Obě jsou hodně talentované. Silné byly i Číňanky, naopak
trochu mě zklamalo vystoupení Rusek.
Výraznou osobnost ale neměl ve svém
celku nikdo. Žádná z hráček vyloženě
nepřečnívala ostatní. To byla oproti minulým letům změna.“

KOMPLETNÍ VÝSLEDKOVÝ SERVIS 20. ROČNÍKU „WORLD JUNIOR TENNIS FINAL 2010“
CHLAPCI
ZÁKLADNÍ ČÁST
SKUPINA „ A“: 1. Rusko
(nasazení 8) 3/7:2 (- Francie 2:1,
- Japonsko 2:1, - Argentina 3:0), 2.
Francie (1) 2/6:3 (- Japonsko 3:0, Argentina 2:1), 3. Japonsko 1/3:6 (Argentina 2:1), 4. Argentina 0/2:7.
SKUPINA „B“: 1. Chile (5) 3/9:0
(- Austrálie 3:0, - ČR 3:0, - JAR
3:0), 2. Austrálie (4) 2/6:3 (- ČR
3:0, - JAR 3:0), 3. Česká republika
1/2:7 (- JAR 2:1), 4. Jihoafrická
republika 0/1:8. SKUPINA „C“:
1. Itálie (3) 3/8:1 (- Polsko 2:1, -

Rakousko 3:0), 4. Rakousko 0/1:8.
SKUPINA „B“: 1. Čína (3) 3/6:3
(- Česká republika 2:1, - Španělsko
2:1, - Paraquay 2:1), 2. Česká
republika (6) 2/7:2 (- Španělsko
3:0, - Paraquay 3:0), 3. Španělsko
1/4:5 (- Paraquay 3:0), 4. Paraquay
0/1:8. SKUPINA „C“: 1. Ukrajina
(5) 3/8:1 (- Francie 3:0, - Japonsko
DÍVKY
2:1, - Kolumbie 3:0), 2. Francie (4)
ZÁPASY O UMÍSTĚNÍ
2/6:3 (- Japonsko 3:0, - Kolumbie
FINÁLE: Chile - Itálie 2:1 (Garin ZÁKLADNÍ ČÁST
Baldi 6:2, 7:6; Malla - Quinzi 4:6, 5:7; SKUPINA „A“: 1. USA (1) 3/9:0 3:0), 3. Japonsko 1/4:5 (- Kolumbie
Garin, Malla - Baldi, Quinzi 6:1, 6:3). (- Jižní Korea 3:0, - Rakousko 3:0), 4. Kolumbie 0/0:9. SKUPINA
PLAY OFF
O 3. MÍSTO: Rusko - Velká Británie 3:0, - JAR 3:0), 2. Jižní Korea (8) „D“: 1. Austrálie 3/7:2 (- Rusko
SEMIFINÁLE: Chile - Rusko 2:0 (Popko - Ashley 6:4, 6:7(3), 6:4; 2/4:5 (- Rakousko 2:1, - JAR 2:1), 2:1, - Brazílie 3:0, - Kanada 2:1),
2:1, Itálie - Velká Británie 2:1. Medvěděv - Sapwell 7:5, 7:6(4); 3. Jihoafrická republika 4/4:5 (- 2. Kanada 2/5:4 (- Rusko 2:1, Čína 3:0, - Mexiko 3:0), 2. Polsko
(6) 2/6:3 (- Čína 2:1, - Mexiko
3:0), 3. Čína 1/3:6 (- Mexiko 2:1),
4. Mexiko 0/1:8. SKUPINA „D“:
1. Velká Británie (7) 2/6:3 (- USA
1:2, - Jižní Korea 3:0, - Venezuela
2:1), 2. USA (2) 2/6:3 (- Jižní
Korea 1:2, - Venezuela 3:0), 3. Jižní
Korea 3/5:4 (- Venezuela 3:0), 4.
Venezuela 0/1:8. O postupujícím
rozhodl poměr vítězných utkání v
minitabulce prvních tří celků.

SKUPINA O 5. až 8. MÍSTO:
Francie - Austrálie 2:1, Polsko
- USA 2:1. SKUPINA O 9. až
12. MÍSTO: Japonsko - Česká
republika 3:0, Čína - Jižní Korea
2:1. SKUPINA O 13. až 16.
MÍSTO: Argentina - JAR 3:0,
Mexiko - Venezuela 3:0.

čtyřhra se nehrála). O 5. MÍSTO:
Francie - Polsko 2:1. O 7. MÍSTO:
Austrálie - USA 3:0. O 9. MÍSTO: Jižní
Korea - Japonsko 2:0. O 11. MÍSTO:
Čína - Česká republika 2:0. O 13.
MÍSTO: Argentina - Mexiko 2:0. O
15. MÍSTO: Venezuela - JAR 2:1

Brazílie 2:1), 3. Rusko (2) 1/4:5
(- Brazílie 2:1), 4. Brazílie (7) 0/2:7.
PLAY OFF
SEMIFINÁLE: USA - Čína
2:1, Ukrajina - Austrálie 2:1.
SKUPINA O 5. až 8. MÍSTO:
Česká republika - Jižní Korea 3:0,
Francie - Kanada 2:1. SKUPINA
O 9. až 12. MÍSTO: Španělsko Jihoafrická republika 2:1, Rusko Japonsko 2:1. SKUPINA O 13. až
16. MÍSTO: Paraquay - Rakousko
2:1, Brazílie - Kolumbie 2:1.
ZÁPASY O UMÍSTĚNÍ
FINÁLE: USA - Ukrajina 2:1

(Andrewsová - Luškovová 3:6, 1:6;
Austinová - Korašvilová 3:6, 7:6,
7:5; Andrewsová, Townsendová
- Luškovová, Korašvilová 6:3, 1:6,
6:1). O 3. MÍSTO: Austrálie - Čína
2:0 (Hoangová - Yeová 6:3, 4:6,
6:3; Bartyová - Sunová 6:1, 6:2;
čtyřhra se nehrála). O 5. MÍSTO:
Česká republika - Francie 2:1. O
7. MÍSTO: Korejská republika Kanada 2:0. O 9. MÍSTO: Rusko
- Španělsko 2:0. O 11. MÍSTO:
Japonsko - JAR 2:1. O 13. MÍSTO:
Brazílie - Paraquay 2:0. O 15.
MÍSTO: Rakousko - Kolumbie
2:1.

Kultura & zábava
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
SPORTCENTRUM
- DDM Prostějov
Relaxační tábor u moře pro děti a rodiny s dětmi "Itálie - Caorle"
termín: 28.8.2010 - 5.9.2010;
místo pobytu: Itálie - Caorle,
kemp San Francesco; ubytování: mobilhome (asi 500m od
moře) pro 4 až 5 osob (2 oddělené ložnice, kuchyňka, soc. zařízení); strava: rozšířená česká
polopenze plná; doprava: autobusem; cena: jednotná pro děti i
dospělé 5.500 Kč. Pedagogický
dozor a program pro děti zajištěn. Přihlášky - telefonicky nebo písemně na Sportcentrum DDM, Olympijská 4, Prostějov
796 01. Informace: Mgr. Tereza
Zajíčková, e-mil: e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz
, tel. 582 332 297, 737 069 621
Club Zátiší, Lidická 28, PV.
Pá + so DISCO 80“ – 90“.
Vstup free.
www.clubzatisi.cz
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.
Svaz tělesně postižených v
ČR, o.s., místní organizace v
Prostějově, Kostelecká 17, zve
své čeleny i nečleny na zájezdy: Jaroměřice nad Rokytnou,

Třebíč – 17.9.2010 – prohlídka
zámku, baziliky sv.Prokopa aj.
památek. Veĺký Meder –
24.9.2010 – pobyt ve slovenských termálech. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na
tel.č. 588 000 167, 724 706 773.
Půjčovna
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU oznamuje
změnu sídla z ul. Lidická 86,
PV na HACAROVA 2, PV - zabezpečuje pro tělesně postižené občany a seniory zapůjčení pomůcek: polohovací lůžka, ortopedické vozíky, pevná
a pojízdná WC křesla, pevná a
pojízdná chodítka, sedačky do
vany, francouzské hole. Půjčování zajištěno po telefonické
domluvě: pí. V. Zapletalová 776
054 299.
Mateřské centrum Cipísek
V srpnu jsou obě pracoviště MC
uzavřena.
31.8. zahradní slavnost se
skákacím hradem k zahájení
školního roku - 9.30 hod. na zahradě MC Dvořákova
1.9. budou zahájeny zápisy do
dětských kroužků a kurzů
pro rodiče.
www.mcprostejov.cz,e-mail:
mcprostejov@centrum.cz, tel.
602 364 874, 602 364 868, 723
436 339.
Letní cvičení v REMI Sport
na Českobratrské ul. 13. Aerobic + bodyform s Janou, každé
pondělí 19.00 až 20.00 hod., s
Pavlínou v pondělí 18.00 až
19.00 hod. Aerobic a Step aerobic středa 19.00 až 20.00 hod..

KUPÓN č. 32
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

Další informace na tel. 582 344
912.
BONSAI KLUB HANÁ při
ZO 1 ČZS Prostějov zahájil
činnost. Pěstitelé bonsají i
zájemci o tuto činnost mohou
využít poradenské služby každou 2. středu v měsíci v době
16.30 - 17.30 hod. v klubovně
ČZS, Daliborka 3, Prostějov.
Kontakt: p. Růžičková 606 339
258.
ZO SPCCH Prostějov, Kostelecká 17, pořádá v roce 2010
pro své členy i širokou veřejnost tyto zájezdy: - září: Pivovar Černá hora a Centrum Sladovna, prohlídka hradu Špilberk. - říjen: zájezd do Polského
Těšína. Přihlášky na zájezdy a
podrobné informace přijímá a
podává p. A. Hořava každé úterý od 9.00 hod - 11.00 hod v
kanceláři ZO SPCCH, Kostelecká 17, Prostějov, dveře č.
109.
Muzeum Prostějovska v Prostějově Z HISTORIE ČETNICTVA A POLICIE. Výstavu můžete navštívit denně mimo pondělí 9.30 – 12.00 a 13.00
– 17.00 hod. do 5. září 2010.

HŘEJE. Gotické a renesanční
kachle Moravy a Slezska. Výstava potrvá do 9.9.2010 ve výstavních sálech Muzea Prostějovska. Otevřeno denně mimi
pondělí: 9.30 – 12.00 a 13.00 –
17.00 hod.
Muzeum Prostějovska v Prostějově, 601. Skupina speciálních sil generála Moravce,
Technické muzeum v Brně, Armádní sportovní oddíl parašutismu DUKLA Prostějov, si
Vás dovolují pozvat do výstavních sálů Špalíčku, Úprkova 18,
na výstavu 601. SKUPINA
SPECIÁLNÍCH SIL GENERÁLA MORAVCE – pokračovatelé 22. výsadkové brigády, pod záštitou ředitele Vojenského zpravodajství genpor.
Ing. Ondreje Páleníka. Výstava
potrvá do 19.9.2010.
Slavné stavby Prostějova do
16. září, zámek Pernštýnské
náměstí. Otevřeno: pondělí –
pátek 9:00 – 17:00, sobota, neděle: 9:00 – 12:00 hod.
Národní dům Prostějov
– OBRAZY
RUDOLF NĚMEC.
Výstava potrvá do 1.9.2010.

Muzeum Prostějovska v Prostějově a Památník Terezín si
Vás dovolují pozvat na výstavu
RODINNÝ TÁBOR, připravenou k 65. výročí ukončení II.
světové války v Muzeu Prostějovska na nám. T.G.Masaryka
2. Výstava potrvá do 5. září
2010.

Zápis žáků do všech oborů
ZUŠ Vladimíra Ambrose
Prostějov se koná 1.9. 2010 v
9.00 - 12.00 hod. 13 - 17.00
hod. 2.9. a 3.9. 2010 13.00 17.00 hod. Hudební obor, Taneční obor, Literárně dramatický
obor - Kravařova ul. 14. Výtvarný obor - Vápenice 3

Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti, Muzeum města Brna a
Muzeum Prostějovska v Prostějově Vás zvou na výstavu
ZA KRÁSOU, KTERÁ

Prázdninové LEKCE LINE
DANCE v Remi – úterky od
19.30 hod.
Info na tel.: 723 232 427 nebo:
jonopv@centrum.cz

Bonsai Klub Haná
Čtvrtek 19. – neděle 22. srpna:
VFO - letní etapa + trhy Flory
Olomouc.
Pátek 27. srpna: Výstava obrazů ve Vrbátkách (www.vrbatky.
cz).
Pátek 10. srpna - 12. září 2010 Výstava bonsají, citrusů a sukulentů Prostějov.
Hospoda U Hanibala – Výšovice u PV. Sobota 16.10.2010
od 17.00 do 02.00 hod.
SABATHORY, MACERACE,
DISSOLUTION, WIZARD
INFERNAL, DEEP THROAT,
CATATOMB, CORONACH,
BELZEPHER, ARO, OLD
THRASH TITANS.

Pouťová zábava Polomí pátek
20. 8. 2010 od 20 hodin na hřišti, hraje skupina Kreyen, během večera vystoupení kaple
DOGA a VENEFICA. Vstupné
130 Kč, akce se koná za každého počasí.
TANEČNÍ ZÁBAVA V SELOUTKÁCH - na hřišti se
skupinou AREST. V pátek 20.
srpna 2010 od 20.30 hodin.

Zveme Vás na pravidelné rozbory biblických námětů vždy
ve čtvrtek 17.30 hod. a neděli
14.00 hod. Husovo nám. 43,
Prostějov. ww.watchtower.org
SRPNOVÁ NOC
pro PIANO
V páteční podvečer 27. 08.
2010 rozezní mladý talentovaný pianista Mr. Daniel Juna
struny klavíru a předvede ve
velkém sále na zámku v Plumlově další sérii tvorby domácích
a zahraničních autorů.
Na svém druhém samostatném
koncertě předvede posluchačům brilantním způsobem provedená další nejkrásnější hudební díla pro klavír od Chopina, Liszta, Smetany, Chačaturjana, Abb, Beethovena nebo
Bacha.
SEMTAMNÍK – SONS
Prostějov:
18.8. středa – Návštěva Košíkářského muzea – Morkovice-Slížany odjezd z PV busem
v 8.45 hod., stan. 4 od Alberta.

Správná odpověď z č. 30: Na snímku je budova na ul. Křížkovského a Netušilova. Vylosovaným výhercem se stává pan Jaromír Přecechtěl, Nerudova 458, Bedihošť. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 24. srpna 2010,
15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 30. srpna 2010. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37, TEL: 582 346 300
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Kino Metro 70
Pondělí 16. srpna:
18.30 Počátek
Americká sci-fi
21.00 Rozchod
Francouzské filmové drama
Úterý 17. srpna:
18.30 Počátek
21.00 Rozchod
Středa 18. srpna:
18.30 Počátek
21.00 Rozchod
Čtvrtek 19. srpna:
18.30 Moon
Americké sci-fi
21.00 Sexy 40
Americká romantická
komedie
Pátek 20. srpna:
18.30 Moon
21.00 Sexy 40
Sobota 21. srpna:
18.30 Moon
21.00 Sexy 40
Neděle 22. srpna:
18.30 Moon
21.00 Sexy 40
Letní
kino
Mostkovice
Letní
kino
Mostkovice

Pořádáte
zajímavou kulturní akci?
Víte, co se kde
děje?

Znáte nadaného
umělce?
Pište na e-mail
redakce:
vecernik@pv.cz
nebo volejte
582 333 433,
608 960 042
U vrbiček
LÉTO U VRBIČEK
Plumlovská přehrada

Plumlovská přehrada

Pátek 20. srpna:
20.00 Kabát revival
Bruslení
veřejnosti
Bruslení
veřejnosti
Sobota 21. srpna:
15:00-17:00 hod
Neděle 22. srpna:
14:00-16:00 hod

Pondělí 16. srpna:
20.30 Kajínek
Český akční film
22.20 Kajínek
Úterý 17. srpna:
20.30 Mamma Mia
Úspěšný světový muzikál
Středa 18. srpna:
20.30 Dešťová víla
Klasická česká
romantická pohádka
Čtvrtek 19. srpna:
20.30 Ženy v pokušení
Česká komedie
Pátek 20. srpna:
20.30 Robin Hood
Dobrodružný historický
film
Sobota 21. srpna:
20.30 Počátek
Sci-fi film
Neděle 22. srpna:
20.30 Doktor od Jezera hrochů
Česká komedie
Apollo
13
Apollo

13

Středa 18. srpna:
20.00 LIVE ON GRAMOFÓN
Pátek 20. srpna:
21.00 VIBRATION d´n´b
vs. techno
Sobota 21. srpna:
20.00 ...a ještě trošku jazzu,
swingu, funky, soulu...
Simetrix
Simetrix
Pátek 20. srpna:
DJ Aleš Drapač (Doctor)
Sobota 21. srpna:
DJ Martin Čapka
DJ
DJTarabass
TARABAS
Pátek 20. srpna:
Otaslavice (koupaliště)

Berani - 21.3.-20.4. Dostanete se do pozice, ve které bude zapotřebí hodně rychlé rozhodnutí. Pokud budete otálet, uteče vám
výnosný kšeft. Může se také lehce stát, že z vašich plánů budou těžit
jiní.
Býci - 21.4.-21.5. Poměrně klidný týden naruší pouze menší hádka
s partnerem. Spor ovšem může přerůst v nenávist, takže buďte připraveni na rozumné vysvětlení a domluvu. O víkendu si pospěte.
Blíženci - 22.5.-21.6. Nebudete mít peněz nazbyt, přesto o žebrácké holi rozhodně chodit nebudete. Musíte jenom přijít na to, jak
utrácet výhodně. V žádném případě neinvestujte do nemovitostí!
Raci - 22.6.-22.7. Můžete celkem rychle zbohatnout, ovšem musí
se vám podařit chytnout šanci za pačesy v pravou chvíli. Bude to
ovšem složité, zvláště když ve vašem okolí číhá zdatná obchodní
konkurence.
Lvi - 23.7.-23.8. Šlapete si po štěstí, protože odmítáte rady dobrých
přátel a hrnete se hlavou proti zdi. Měli byste se uklidnit, hlavně při
životních rozhodnutích. Nic neberte na lehkou váhu, buďte obezřetní.
Panny - 24.8.-23.9. Hodně vás naštve blízký přítel. Půjde o menší
zradu, ale nedejte na sobě nic znát. Pokud se bude jednat o podraz,
vymstí se mu to. Zůstaňte v klidu, boží mlýny melou pomalu ale...
Váhy - 24.9.-23.10. Navenek působíte klidným dojmem, ale ve vašem nitru dýmí sopka. Nejhorší je, že v nejbližších dnech vás hodně
lidí nechá vybuchnout a vzniklý požár se bude hasit velmi těžce.
Štíři - 24.10.-22.11. Ekonomické záležitosti svěřte raději do rukou
odborníků. Sami se do jakýchkoliv finančních transakcí nepouštějte, mohlo by vás to zruinovat. Naopak v rodině bude panovat klid a
pohoda.
Střelci - 23.11.-21.12. Vyhýbejte se alkoholu, víte, že toho moc nesnesete. V úvodu týdne pak budete škytat, to znamená, že na vás někdo ustavičně vzpomíná. Kdo to je, nad tím si marně budete lámat
hlavu.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Nehoňte se zbytečně za něčím, na co
stejně nemáte šanci dosáhnout. Chybí vám sebekritičnost, proto se
pouštíte do zbytečných akcí, které jsou nad vaše síly. Kroťte se.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Můžete si tento týden dopřát odpočinku, nic
podstatného vám neuteče. Stačí jen, když si pohlídáte své investice. O víkendu vás čeká zajímavá zpráva, kterou se rozhodně zabývejte.
Ryby - 20.2.-20.3. Konečně zbohatnete! Ve středu si v žádném
případě nesmíte zapomenout vsadit Sportku. Výherní čísla vám nadiktují děti nebo partner, takže nechte to výhradně na nich. Blahopřejeme!

16. srpna 2010
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Vítejte na světě

David Zahrada

Hana Kruliková

7. 8. 2010, 49 cm/3,05 kg
Kojetín

5. 8. 2010, 48 cm/3,50 kg
Prostějov

Adéla Bradecká

Elen Spillerová

7. 8. 2010, 49 cm/2,85 kg
Prostějov

8. 8. 2010, 50 cm/3,30 kg
Němčice nad Hanou

Iva Vránová

Karolína Štěpánková

Lucie Fagošová

10. 8. 2010, 48 cm/2,85 kg
Suchdol - Jednov

11. 8. 2010, 50 cm/3,45 kg
Prostějov

OBRAZEM

Prostějovské léto ve Smetanových sadech pokračovalo čtvrteční Havajskou nocí. A protože Havaj je ostrov květů, vůní, tance a zpěvu, byl
i program v srdci Hané plný těchto typických znaků. Pestrobarevné
girlandy květů kolem krku dětí i dospěláků, na pódiu skupina Espuelas drnkala havajské a latinské rytmy a mladí tanečníci z Tanečního
studia Dany Hubené rovněž zatančili latinu.
-jap-

8. 8. 2010, 50 cm/3,60 kg
Olomouc - Holice

Prostějovské divadlo změní Soutěž o 4 lístky na koncert skupiny Kabát Revival Morava
provozní dobu pokladny
Na změnu provozní doby předprodejního střediska upozorňuje
Městské divadlo v Prostějově.
„Od září měníme pokladní hodiny, ve kterých si zájemci mohou
koupit, případně rezervovat
vstupenky na akce pořádané v
divadle,„ uvedla ředitelka Měst-

ského divadla v Prostějově Alena
Spurná a s tím, že nová provozní
doba začne platit od středy 1.
září.
V platnosti zůstávají podle jejích
slov kontakty, na kterých je možné
provést rezervaci – telefonní číslo
582 333 390 a e-mailová adresa

divadlopv1@volny.cz.

Provozní doba od září 2010
Pondělí 10.00 - 14.00 hodin
Úterý
14.00 - 17.00 hodin
Středa
14.00 - 17.00 hodin
Čtvrtek 14.00 - 17.00 hodin
Pátek
ZAVŘENO

Soutěžní otázka: Jak se jmenuje frontman skupiny
Kabát Revival Morava?

Odpovědi zasílejte nejpozději do čtvrtka 19.8.2010 do 12:00 hod na email:
inzerce@vecernikpv.cz, nebo telefonicky: 582 333 433
Při písemné odpovědi nezapomeňte uvést jméno, příjmení a tel. číslo.

05:59 Snídaně
s Novou
08:35 Stefanie VII (4)
09:30 Karla Rubensová
- Dítě jako rukojmí
11:15 Tescoma s chutí
11:25 Redakce III (5)
12:25 Komisař Rex VII (15)
13:20 Las Vegas:
Kasino V (10)
14:10 Hvězdná brána VI (7)
15:05 Kobra 11 IV (14)
16:05 Námořní vyšetřovací
služba II (12)
17:00 Odpolední
Televizní noviny
17:25 Krok za krokem VII
18:25 Ulice
19:30 Televizní noviny
20:00 Chalupáři (9)
21:05 Víkend
21:50 Námořní vyšetřovací
služba VI (13)
22:45 Simone
01:00 Poker After Dark
01:50 Sexy kočky
z celého světa (2)
02:15 Novashopping
02:35 Áčko
03:15 Konec vysílání

05.00 - Hovory H
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame,
pojď si hrát
09.00 - Ulice zpívá
10.30 - Hezky od podlahy
11.05 - Místo nahoře (11/13)
12.00 - Polední události
12.30 - Záchranáři (5/6)
13.25 - McLeodovy dcery
14.15 - Soudkyně Amy VI
15.00 - Na kus řeči se zvířaty
15.30 - Vodácká putování
15.45 - Tomáš a hvězdička
16.05 - Tohle jsem já...
16.20 - Návštěva v ZOO
16.25 - Matýsek
16.35 - Bill a Ben
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Židoviník německý
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Panoptikum Města
pražského (6/10)
21.05 - Na cestě po Strážnicku
21.35 - Reportéři ČT
22.15 - Serpico
00.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.25 - Politické spektrum
00.55 - Californication III
01.25 - McLeodovy
dcery VIII (14/22)
02.10 - Příběhy domů
02.25 - Sváteční slovo
02.30 - Cesty víry
02.50 - Z tance do tance
soubor Kunovjan
03.10 - Z metropole
03.35 - Týden v regionech
Brno
04.00 - Týden v regionech
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Pondìlí

05.00 - Klášterní říše
05.30 - Správy STV
06.00 - Raníček
s Dádou
06.10 - Babar (22/26)
06.35 - Kouzelný
kolotoč (22/52)
06.45 - Čas zakládání (22/27)
07.00 - Bydlení je hra
07.25 - O češtině
07.40 - Chorvatské
národní parky
08.00 - Zeměpis světa
08.20 - Postřehy odjinud
08.30 - Panorama
09.10 - Televizní klub
neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.20 - Kultura.cz - Ostrava
10.45 - Kultura.cz
11.05 - Čétéčko
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Zahrada je hra
12.25 - Bílé ovce
12.40 - Co nás čeká
v budoucnu (1/3)
13.40 - Nehasit! Hořím!
14.05 - Moudronos
14.20 - Princezna na hrášku
15.50 - Lovci z mysu
Dobré naděje
16.45 - Dobrodružství
vědy a techniky
17.15 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
17.30 - FK Ústí nad Labem
- FK Teplice
20.00 - Špinavé zlato
20.55 - Divoké palmy (5/5)
21.45 - Krásný ztráty
22.15 - Mimo rámec
22.30 - Pandurango (7/7)
23.00 - Bigbít (29/42)
00.00 - Čtenářský deník...
Ludvík Vaculík:
00.15 - Baronka Sidonie
Nádherná
01.10 - Skutečný život
na zámku
02.10 - Po stopách
02.30 - Dobré ráno

06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka
06:55- Frasier VIII (3)
07:20- Mňam aneb Prima
vařečka
08:05- Přátelé II (12)
08:45- M*A*S*H (86)
09:20- Knight Rider I (21)
10:20- To je vražda, napsala XI
11:20- Případ pro Sam IV (15)
12:20- M*A*S*H (87)
12:45- M*A*S*H (88)
13:20- Will & Grace I (9)
13:50- Chirurgové IV (13)
14:50- JAG VI (16)
15:45- Columbo
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:15- Rosamunde Pilcherová:
23:10- Myšlenky
zločince IV (18)
00:05- Kriminálka Kolín II (7)
01:05- Volejte Věštce
02:50- Výklad snů
03:45- Na čem záleží (213)
04:10- Autosalon
05:00- Miláčci

16. 8. 2010

Støeda
Ètvrtek

05.00 - Šaráda
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Matýsek
08.35 - Bill a Ben
09.00 - Vašíček a lesní muži
09.35 - Hry bez hranic
10.55 - Kočkoviny
11.10 - V Praze bejvávalo
blaze
12.00 - Polední události
12.30 - Bolkoviny
13.20 - Sedm klaunů
13.30 - McLeodovy dcery
14.15 - Dotek anděla (1/35)
15.00 - Divnopis
15.10 - Willy Fog na cestě za
dobrodružstvím (7/26)
15.35 - Král z džungle (7/26)
16.00 - Šikulové
16.15 - Ztracené hračky
16.30 - Matýsek
16.35 - Bill a Ben
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Zahrada je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Minuta v muzeu
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Případy detektiva
Murdocha III (2/13)
20.50 - Mamba show
21.35 - Ze závislosti
05.00 - Auto Moto
do nezávislosti
Revue
22.00 - Na stopě
05.30 - Správy
22.25 - Místo činu
STV 23.55 - Losování Šťastných
06.00 - Babar (24/26)
deset a Šance milion
06.20 - Kouzelný kolotoč
06.30 - Čas zakládání (24/27) 00.00 - McLeodovy dcery
00.45 - Všechnopárty
06.40 - Pat a Mat se vrací
01.30 - Mizející místa domova
06.45 - Návštěva v ZOO
01.45 - Hledání ztraceného
07.00 - Chalupa je hra
07.25 - Toulavá kamera
času
ochutnává Česko (6/8) 02.05 - Příběhy domů
07.55 - Potomci slavných
02.25 - Hmyz a člověk (6/7)
08.30 - Panorama
02.50 - Manéž Bolka Polívky
09.10 - Z rodu Přemyslovců
04.05 - Kultura v regionech
09.30 - Babylon
04.30 - Události v regionech
09.55 - Studená válka
v oblacích
10.50 - Svět zázraků
11.15 - Tahače 2010
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kluci v akci
12.25 - Černé ovce
12.40 - Reportéři ČT
05:59
13.20 - Tomáš a hvězdička
Snídaně
13.45 - Tohle jsem já...
s Novou
13.55 - Věda je detektivka
08:35 Stefanie VII (7)
14.20 - Pomáhejme si
09:30 Ztracený rok
14.40 - Klíč
15.10 - Smrt v Tichém oceánu 11:15 Tescoma s chutí
11:25 Redakce III (8)
16.05 - Deset století
12:25 Komisař Rex VIII (3)
architektury
16.20 - Pozdní léto
13:20 Las Vegas:
17.10 - Domácí lékař
Kasino V (13)
17.20 - Michaelovy
14:15 Hvězdná brána VI (10)
experimenty
15:05 Kobra 11 IV (17)
17.30 - Televizní čítanka
16:05 Námořní vyšetřovací
17.55 - Přidej se
služba II (15)
18.10 - Nedej se
17:00 Odpolední Televizní
18.30 - Příběhy domů
noviny
18.55 - Zprávy v českém
17:25 Dr. House (2)
znakovém jazyce
18:25 Ulice
19.05 - Sabotáž
19:30 Televizní noviny
19.30 - Nehasit! Hořím!
20.00 - Ta naše povaha česká 20:00 Kněz je poděs
22:10 Tudorovci II (8)
20.30 - Puccini (1/2)
23:15 Zběsilý útěk
22.05 - Dokumentární klub
01:25 Můj přítel Monk V
23.05 - Berlín
02:15 Novashopping
00.05 - Životní příběh
02:35 Rady ptáka Loskutáka
01.05 - Holandská zpívající
atrakce
03:10 Ptákoviny
02.00 - Politické spektrum
04:15 Zorro: Meč a růže
05:00 Novashopping
02.30 - Dobré ráno

06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka
06:55- Frasier VIII (5)
07:20- Mňam aneb Prima
vařečka
08:05- Will & Grace I (10)
08:45- M*A*S*H (90)
09:20- Knight Rider II (1)
10:20- To je vražda,
napsala XI (3)
11:15- Případ pro Sam IV (17)
12:20- M*A*S*H (91)
12:45- M*A*S*H (92)
13:20- Will & Grace I (11)
13:50- Chirurgové IV (15)
14:50- JAG VI (18)
15:40- Columbo
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Nemocnice XXXXL
21:15- TOP STAR magazín
22:25- Sběratelé kostí IV (1)
23:20- Žralok II (13)
00:15- Kriminálka Kolín II (9)
01:10- Volejte Věštce
02:55- Výklad snů
03:50- Na čem záleží (216)
04:15- TOP STAR magazín
05:10- Trní

18. 8. 2010

Pátek

05.00 - Bolkoviny
05.50 - Sedm klaunů
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Matýsek
08.35 - Bill a Ben
09.00 - Straty a nálezy (1/5)
10.05 - Odkud přicházím
10.35 - Domácí štěstí
11.00 - Hovory H
12.00 - Polední události
12.30 - Činčin
13.10 - Po stopách
13.30 - McLeodovy dcery VI
14.15 - Dotek anděla (2/35)
15.00 - Jak (se) dobře
digitálně naladit
15.05 - Franklin (41/52)
15.30 - Kouzelný strom (4/7)
15.55 - Zpívánky
16.00 - Ovečka Shaun II
16.05 - Garfield a přátelé II
16.30 - Bludiště
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Bílé ovce
18.40 - Jak to vidí děti
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 - Královský slib
21.35 - 13. komnata
Dalibora Jandy
05.00 - Občanská
22.05 - Uvolněte se, prosím
hnutí
05.30 - Správy STV 22.50 - Losování Euromiliony
22.55 - Californication III
06.00 - Babar (25/26)
23.25 - Losování Šťastných
06.20 - Kouzelný kolotoč
deset a Šance milion
06.30 - Čas zakládání (25/27)
23.30 - Policejní inspektorka
06.40 - Moudronos
01.10 - McLeodovy dcery
07.00 - Pod pokličkou
01.55 - Mamba show
07.25 - Michaelovy
02.35 - Sabotáž
experimenty
03.00 - Zwei Kessel Buntes
07.35 - Deset století
03.35 - Dobrodružství
architektury
vědy a techniky
07.50 - Přidej se
04.00 - Ze závislosti do....
08.05 - Nedej se
04.20 - Čtení na dobrou noc
08.30 - Panorama
04.30 - Události v regionech
09.10 - Vladimír Körner
09.35 - Bitva o Británii (3/3)
10.25 - Příběhy slavných
11.25 - AZ-kvíz
11.50 - Chalupa je hra
12.15 - Černé ovce
12.30 - Géniové, blázni,
05:59
pábitelé
Snídaně
12.45 - Futuroskop
s Novou
13.10 - Duhová hora
08:35 Stefanie VII (8)
14.20 - Bludiště
09:30 Kobra 11 V
14.50 - Toulavá kamera
11:20 Tescoma s chutí
15.20 - Evropa dnes
11:30 Redakce III (9)
15.55 - Prizma
12:30 Komisař Rex VIII (4)
16.15 - Kus dřeva ze stromu
13:25 Las Vegas:
16.35 - Člověk-věda-přístroje
Kasino V (14)
17.05 - Turecko
14:15 Hvězdná brána VI (11)
17.25 - Skryté zločiny
15:10 Kobra 11 V (1)
osmašedesátého
16:05 Námořní
18.25 - Klášterní říše (3/4)
vyšetřovací
služba II (16)
18.55 - Zprávy v českém
17:00 Odpolední Televizní
znakovém jazyce
noviny
19.05 - Zlatá Medúza
17:25 Dr. House (3)
19.35 - Počesku
18:25 Ulice
19.45 - EXPOminuty 2010
19:30 Televizní noviny
20.00 - Manželské etudy
20:00 Dědictví aneb
20.35 - Manželské etudy
Kurvahošigutntag
po dvaceti letech
22:45 Anakonda: Honba
21.35 - Pozdní sňatek
za krvavou orchidejí
23.15 - Historie.cs
00:40 Stella Street
00.10 - Posezení s ...
02:05 Novashopping
00.40 - Taxi na temnou stranu 02:25 Zločiny z vášně
01.35 - Q
04:20 Zorro:
02.00 - Televizní čítanka
Meč a růže (120)
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping
06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka
06:55- Frasier VIII (6)
07:20- Mňam aneb
Prima vařečka
08:05- Will & Grace I (11)
08:45- M*A*S*H (92)
09:20- Knight Rider II (2)
10:20- To je vražda,
napsala XI (4)
11:20- Případ pro Sam IV (18)
12:20- M*A*S*H (93)
12:45- M*A*S*H (94)
13:20- Will & Grace I (12)
13:50- Chirurgové IV (16)
14:50- JAG VI (19)
15:40- Columbo
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Johnny English
22:00- 40 dnů a 40 nocí
00:00- Cesta do Sonory
02:00- Volejte Věštce
03:45- Výklad snů
04:45- Na čem záleží (217)
05:10- Na čem záleží (218)

19. 8. 2010

05.00 - Deset století
architektury
05.15 - Zoom
05.30 - Správy STV
06.00 - Babar (26/26)
06.20 - Kouzelný kolotoč
06.30 - Čas zakládání (26/27)
06.40 - Vodácká putování
06.55 - Zahrada je hra
07.20 - Kus dřeva ze stromu
07.40 - Člověk-věda-přístroje
08.10 - Turecko
08.30 - Panorama
09.10 - Na stopě
09.35 - Na plovárně
10.05 - Poutní místa (10/17)
10.25 - Děti 50. let
10.55 - Kuchařská pohotovost
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Pod pokličkou
12.25 - Ta naše povaha česká
12.55 - Zlatá Medúza
13.25 - Šikulové
13.45 - Čarodějnice školou
povinné (7/26)
14.10 - Sportovci světa
14.40 - Království divočiny
15.10 - Televize v srpnu 1968
16.25 - Hmyz a člověk (7/7)
16.45 - Chorvatské
národní parky
17.05 - Futuroskop
17.30 - Zeměpis světa
17.55 - City Folk - Istanbul
18.25 - Kosmopolis
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Příběhy domů
19.25 - Auto Moto Revue
20.00 - Zázračná planeta
20.50 - Moje rodina VII (2/9)
21.20 - Sedm epoch rocku
22.15 - Bigbít (30/42)
23.20 - Zwei Kessel Buntes
23.50 - Gorodok
00.15 - Evropané
01.10 - Televize v srpnu 1968
02.30 - Dobré ráno

06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka
06:55- Frasier VIII (7)
07:20- Mňam aneb
Prima vařečka
08:05- Will & Grace I (12)
08:45- M*A*S*H (94)
09:15- Knight Rider II (3)
10:20- To je vražda,
napsala XI (5)
11:20- Případ pro Sam IV (19)
12:20- M*A*S*H (95)
12:45- M*A*S*H (96)
13:20- Will & Grace I (13)
13:50- Chirurgové IV (17)
14:50- JAG VI (20)
15:45- Columbo
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Nebezpečná rychlost
22:25- Smrtonosná zbraň
00:40- Přízraky
02:40- Volejte Věštce
04:25- Na čem záleží (219)
04:45- Na čem záleží (220)

20. 8. 2010

06:00
Pirátova
rodinka (25)
06:25 Bolek a Lolek (54)
06:40 Liga Špačků (12, 13)
07:30 Tom a Jerry II (5)
08:00 Vteřiny
před katastrofou
08:55 Princezna
ze mlejna (3)
10:00 Můj pes Skip
11:55 Volejte Novu
12:25 Plavecký mariáš
13:50 Mořské panny
15:35 Spláchnutej
17:20 Vysloužilí lvi
19:30 Televizní noviny
20:00 Troja
23:35 Krvavá sklizeň
01:20 Novashopping
01:40 Volejte Novu
02:10 Rady ptáka
Loskutáka
02:45 Ptákoviny
04:10 Zorro:
Meč
a růže (121)
04:55 Novashopping

05.00 - Činčin
05.40 - Po stopách
05.55 - Bělocvětov
06.15 - Raníček s Dádou
06.25 - Šikulové
06.45 - Sezame, pojď si hrát
07.10 - Garfield a přátelé II
07.35 - Kouzelný strom (4/7)
08.00 - U nás na farmě
08.15 - Dinotopie výprava za kamenem
09.25 - Film o filmu
Děšťová víla
09.40 - Ovečka Shaun II
09.50 - Kuchařská
pohotovost
10.15 - Prefontaine
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Géniové, blázni,
13.20 - Hranice zoufalství
14.55 - Návrat na Brideshead
15.45 - Profesionálové
16.40 - Švýcarský Robinson
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Na kus řeči se zvířaty
20.35 - Mackennovo zlato
22.40 - Neznámá
00.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.45 - 13. komnata
Dalibora Jandy
01.10 - To je šoubyznys
02.20 - Všechnopárty
03.00 - Folklorní magazín
03.25 - Na cestě
po Strážnicku
03.50 - Po hladině
04.10 - Kuchařská
pohotovost
04.35 - Zpívá
Věra Domincová

Sobota

05.00 - Střípky
času
05.15 - Potomci
slavných
05.50 - Kus dřeva ze stromu
06.05 - Nové Mlýny 1936
06.25 - Správy STV
06.50 - Michaelovy
experimenty
07.00 - Pozdní léto
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.20 - Příběhy domů
09.40 - Folklorní magazín
10.05 - Ta naša kapela
10.35 - Hledání ztraceného
času
10.55 - Natáčeli 21. srpen
11.10 - Obří krabi v polárním
moři
12.00 - Případy detektiva
Packala
12.30 - Zlatá Medúza
13.00 - Simpsonovi XX
13.20 - Sabotáž
13.50 - Jistě, pane ministře
14.25 - Abbey Road: Live II
15.15 - Postřehy odjinud
15.20 - Království divočiny:
Trubači bělokřídlí
15.50 - Poutní místa (11/17)
16.10 - Světci a svědc
16.20 - Znamení a rituály
16.40 - Liberecká
svědectví - jiné osudy
17.45 - Krajan G. M. (6/7)
18.00 - Mizející místa
domova (5/13)
18.20 - O češtině
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Moje rodina VII (2/9)
19.30 - Géniové, blázni,
pábitelé
19.45 - Tahače 2010
20.00 - Už je to tady
22.05 - Gentleman
Josef Škvorecký
23.05 - Novoroční koncert
Vídeňských orchestrů
01.35 - Sedm epoch rocku
02.25 - Sešli se...
03.20 - ČT Live - Blue Effect
a hosté
04.15 - Banánové rybičky
04.40 - Grotesky

06:15- Mňam
aneb Prima
vařečka
06:40- Winx Club (11)
07:05- Pokémon: Diamant
a perla XI (24)
07:30- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:45- Frasier VIII (8)
08:10- Will & Grace I (13)
08:40- Autosalon
09:45- M*A*S*H (96)
10:20- M*A*S*H (97)
10:50- To je vražda, napsala
11:45- Doktor Hollywood
13:55- Rozpoutané peklo
16:10- Columbo
17:55- Jak se staví sen
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé II (13)
20:00- Dvanáct do tuctu 2
22:00- Křižovatka smrti 2
23:55- Krvavá stopa
01:50- S Italem v kuchyni
02:30- Volejte Věštce
04:15- Receptář prima
nápadů
05:05- Miláčci

21.8. 2010

06:20- Mňam
aneb Prima
vařečka
06:45- Winx Club (12)
07:10- Pokémon: Diamant
a perla XI (25)
07:35- Klukoviny
Toma a Jerryho
07:45- Přátelé II (13)
08:15- Hitlerovi muži I (2)
09:20- Svět 2010
09:50- M*A*S*H (98)
10:20- Princ William
12:00- Receptář prima nápadů
13:05- Closer III (8)
14:00- Dlouhá cesta
16:10- Vraždy v Midsomeru
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé II (14)
20:00- Těžce zamilován
22:25- Nikdo neslyší tvůj křik
00:20- Královna Alžběta
02:30- Odložená žena (1)
03:15- Volejte Věštce
05:00- Hitlerovi muži I (2)

02:15 Julie Lescaut VI
04:15 Zorro: Meč a růže (122)
05:00 Novashopping

22. 8. 2010

05.00 - Retro
05.25 - Světci
a svědci
05.40 - Znamení a rituály
05.55 - Z dílny České
filharmonie
06.40 - Chvilka hudby
06.50 - Správy STV
07.15 - City Folk - Istanbul
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Gentleman
Josef Škvorecký
09.45 - Čtenářský deník...
10.00 - Po hladině
10.20 - Film 2010
10.45 - Film o filmu
Největší z Čechů
11.00 - Století létání
12.00 - Astrologové
13.40 - Starý Burgunďan
14.10 - Co nás
čeká v budoucnu (2/3)
15.10 - Cesty tuňáčích hejn
16.05 - Mýty a fakta
historie:
Germáni (4/4)
17.00 - Kamera na cestách:
Expedice Borneo (1/3)
17.50 - Vodácká putování
18.10 - Cesty víry
18.35 - Kultura.cz
05:55
19.00 - Jistě, pane
Pirátova
ministře (12/22)
rodinka (26)
19.30 - Simpsonovi
06:20 Bolek a Lolek (55)
XX (13/21)
06:35 Spiderman (12)
20.00 - Basketbalové
06:55 Baby Looney Tunes
vzpomínky - speciál
07:20 Tom a Jerry II (6)
22.00 - Na plovárně
s Danielem Libeskindem
07:50 Thornberryovi
22.25 - Zredigováno
na cestách
23.55 - Abbey Road:
09:20 Sandokan se vrací
Live II (9/12)
11:45 Vražda
00.45 - Čétéčko
v hotelu Excelsior
01.05 - Století létání
13:35 Mr. Bean
02.00 - Kamera na cestách:
14:10 Vesmírná exploze
Expedice Borneo (1/3)
17:55 Škola základ života
02.50 - Krásný ztráty
19:30 Televizní noviny
03.15 - Liberecká
20:00 Rafťáci
svědectví - jiné osudy
22:30 Vyvolávač deště
04.15 - Prezidenti, králové
01:00 Policejní odznak II (11)
a knížata
04.30 - Hmyz a člověk (7/7)
01:50 Novashopping

05.00 - Poutní místa
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti
z regionů
06.00 - Trojčátka (17/26)
06.25 - Už nám byly tři
06.30 - Voňavé haraburdí (6/6)
06.50 - U nás na farmě (14/26)
07.05 - Raníček s Dádou
07.20 - Ztracené hračky (7/13)
07.30 - Bořek stavitel (7/26)
07.40 - Mirabelino
domácí kino (24/26)
07.50 - Teď vedou
babička s dědou
08.00 - Návštěva v ZOO
08.05 - Zlatý náhrdelník
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Hříchy pro diváky
detektivek (6/10)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Zachýsek zvaný
Rumělka
14.10 - Kabaret z maringotky
14.40 - Nejlepší člověk
16.20 - Retro
16.45 - Čétéčko
17.05 - Sváteční slovo
17.10 - Kája a Zabi
18.10 - Návštěvníci (1/15)
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 - Stůj, nebo se netrefím
21.35 - EXPOminuty 2010
21.50 - Soudce Ferrare (2/3)
23.20 - Losování Sportky
a Šance
23.25 - Hotel Babylon I (3/8)
00.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.25 - Uvolněte se, prosím
01.10 - Babylon
01.30 - NUO - Nuselský
umělecký orchestr
02.25 - Když je v Praze
abnormální hic
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle
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05:00

00:40
01:30
01:50
03:10
04:15

17:25
18:25
19:30
20:00
22:00
22:55

17:00

14:15
15:05
16:05

08:35
09:30
11:10
11:20
12:25
13:20

05:59
Snídaně
s Novou
Stefanie VII (6)
Vražda v Hollywoodu
Tescoma s chutí
Redakce III (7)
Komisař Rex VIII (2)
Las Vegas:
Kasino V (12)
Hvězdná brána VI (9)
Kobra 11 IV (16)
Námořní
vyšetřovací
služba II (14)
Odpolední Televizní
noviny
Dr. House (1)
Ulice
Televizní noviny
Slunce, seno, erotika
Můj šokující příběh
Asteroid
Kassandra (2/2)
Můj přítel Monk V
Novashopping
Detektiv (2/2)
Tabu
Zorro:
Meč a růže (118)
Novashopping

05.00 - Písničky
z celuloidu
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Matýsek
08.35 - Bill a Ben
09.00 - Potulné pohádkové
divadlo
09.45 - Hry bez hranic
11.05 - Chvíle pro písničku
11.20 - O poklad
Anežky České
12.00 - Polední události
12.30 - Šaráda
13.30 - McLeodovy
dcery VIII (16/22)
14.15 - Soudkyně
Amy VI (22/22)
15.00 - Po stopách
15.20 - My jsme z Itálie
15.35 - Videoatlas
chráněných
a ohrožených
15.45 - Čarodějnice školou
povinné (7/26)
16.10 - Moudronos
16.25 - Zpívánky
16.30 - Matýsek
16.40 - Bill a Ben
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Pod pokličkou
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Všivec statný
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
05.00 - Objektiv
05.30 - Správy STV 20.00 - To je šoubyznys
21.10 - Toulavá kamera
06.00 - Babar
ochutnává
06.20 - Kouzelný kolotoč
Česko (7/8)
06.30 - Čas zakládání (23/27)
21.40 - Příběhy slavných
06.40 - Tohle jsem já...
- Petr Novák
07.00 - Kluci v akci
22.35 - Franck Keller (3/5)
07.25 - Ta naše povaha česká
00.10 - Losování Sportky
07.55 - My jsme z Francie
a Šance
08.10 - Videoatlas chráněných
00.15 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
a ohrožených druhů
00.20 - Magdalena
08.20 - Postřehy odjinud
01.15 - McLeodovy
08.30 - Panorama
dcery VIII (16/22)
09.10 - Kosmopolis
02.00 - Za zrcadlem
09.40 - Mýty a fakta historie
02.30 - Architektura snů
10.30 - Divnopis
03.20 - Z Televarieté
10.40 - Toulavá kamera
04.25 - Události v regionech

06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná
dobrodružství
Rudly a Koumáka
06:55- Frasier VIII (4)
07:20- Mňam aneb
Prima vařečka
08:05- Will & Grace I (9)
08:45- M*A*S*H (88)
09:15- Knight Rider I (22)
10:15- To je vražda, napsala XI
11:20- Případ pro Sam IV (16)
12:20- M*A*S*H (89)
12:45- M*A*S*H (90)
13:20- Will & Grace I (10)
13:50- Chirurgové IV (14)
14:50- JAG VI (17)
15:40- Columbo
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Knight Rider
21:05- Ano, šéfe!
22:15- Myšlenky zločince IV
23:10- Na doživotí I (2)
00:05- Kriminálka Kolín II (8)
01:00- Volejte Věštce
02:45- Výklad snů
03:45- Na čem záleží (214)
04:10- Na čem záleží (215)
04:35- Svět 2010
05:05- Trní
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ochutnává Česko (6/8)
11.10 - Čtenářský deník...
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
12.25 - Černé ovce
05:00
12.40 - Bořek stavitel (6/26)
Novashopping 12.50 - Mirabelino domácí kino
05:59 Snídaně s Novou
13.00 - Knížka do batůžku
08:35 Stefanie VII (5)
13.05 - To musíš vidět
09:30 Dobrodružství
13.15 - Hurá na medvěda!
Žraločáka a Lávovky
14.50 - Nehasit! Hořím!
11:15 Tescoma s chutí
15.15 - Vltava v obrazech
11:25 Redakce III (6)
15.40 - Svět zázraků:
12:25 Komisař Rex VIII (1)
Riskantní natáčení (8/12)
13:20 Las Vegas: Kasino V
16.05 - Artcity New York
14:15 Hvězdná brána VI (8)
16.55 - Potomci slavných
15:05 Kobra 11 IV (15)
17.25 - Zoom
16:05 Námořní vyšetřovací
17.40 - Střípky času
služba II (13)
18.00 - Klíč
17:00 Odpolední Televizní
18.30 - Babylon
noviny
18.55 - Zprávy v českém
17:25 Krok za krokem VII (18)
znakovém jazyce
18:25 Ulice
19.05 - ČT Live - Pavel Vrba
19:30 Televizní noviny
20.00 - Nero, císař římský (2/2)
20:00 Moje superbejvalka
21.40 - Děti 50. let
22:10 Zákon a pořádek:
22.10 - Občanská hnutí
Útvar pro
22.40 - Občan pes
zvláštní oběti IX (10)
00.15 - Q
23:05 Asteroid Kassandra
00.40 - Retro
00:55 Můj přítel Monk V
01.05 - Československý
01:40 Novashopping
filmový týdeník
02:00 Detektiv (1/2)
01.20 - Mimo rámec
03:25 Rady ptáka Loskutáka
04:15 Zorro: Meč a růže (117) 01.35 - Drama nad horou Fudži
05:00 Novashopping
02.30 - Dobré ráno

05.00 - Záchranáři
05.50 - Divnopis
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Matýsek
08.35 - Bill a Ben
09.00 - Potulné pohádkové
divadlo
09.45 - Hry bez hranic
11.00 - Kavárnička dříve
narozených
11.45 - Moudra starého klauna
12.00 - Polední události
12.30 - Z Televarieté
13.35 - McLeodovy dcery VIII
14.25 - Soudkyně Amy VI
15.10 - Kostičky
15.20 - Z rodu Přemyslovců
15.35 - Věda je detektivka
16.00 - Pomáhejme si
16.15 - Zpívánky
16.20 - Pat a Mat se vrací (4/12)
16.30 - Matýsek
16.35 - Bill a Ben
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Bitva o Británii (3/3)
20.50 - Všechnopárty
21.35 - Za zrcadlem
22.05 - Případ z Poodle Springs
23.50 - EXPOminuty 2010
00.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.05 - McLeodovy dcery VIII
00.50 - Poutní místa (10/17)
01.10 - Blues ze Staré Pekárny
01.45 - Pandurango (7/7)
02.15 - Kurs Karibské ostrovy
02.50 - Napříč světem
03.15 - Zajímavosti z regionů
03.40 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.05 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Úterý

TV program
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Večerníkovské
Sportovní

Fotbal

DO KONICE PŘIJEDE SPARTA!
Víkendová nabídka
nabízí řadu dalších
zajímavých šlágrů
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Hokejisty čeká domácí premiéra a derby s Přerovem
S E D

7
M

I

DENNÍ

„NEJ “
...

„TRENÉR NELIBA JE VELICE
PŘÍJEMNÝ PÁN!“
Mladý prostějovský brankář ARNE KLOC svérazně
charakterizoval známého kouče a bývalého
reprezentanta, který jej vedl při jeho premiérovém
tréninkovém pobytu s Jágr Teamem

9

Tolik gólů nastříleli fotbalisté Kostelce
na Hané svému sokovi v regionálním
derby I.B třídy Olomouckého KFS,
týmu Sokol Vrahovice... Chvíli už to
smrdělo „potupní“ desítkou, i tak to je
nářez, který se jen tak nevidí

ARNE
A
RNE K
KLOC
LOC
Ještě jednou osmnáctiletý gólman. Původně měl junior LHK
Jestřábi s hvězdami z NHL „jen“ trénovat, avšak osud tomu
chtěl, že se postavil do branky i v jediném zápase, který Jágr
Team během svého kondičního soustředění v Prostějově
odehrál. Stalo se tak po druhé třetině duelu v Hodoníně.
Talentovaný brankář šel mezi tři tyče po druhé třetině za
nerozhodného stavu,

PROSTĚJOV - Po třítýdenní
přípravě „na suchu“ vyjeli
uprostřed předminulého
týdne svěřenci koučů Zachara
s Kužílkem na ledovou
plochu, kde polykají
dvoufázové tréninkové
dávky, promíchané ještě
„kapkami“ v posilovně. V
uplynulém týdnu k tomu
navíc přibyly i úvodní
přátelské zápasy.
„Čeká nás celkem pět
týdnů na ledě. První
budou zaměřeny na
fyzickou kondici,
poslední tři na herní
situace a průpravu,“
nastínil harmonogram
Petr Zachar, hlavní trenér „A“A“
týmu LHK Jestřábi Prostějov. Z
dosavadního průběhu přípravy
jej nejvíce těší skutečnost, že
hráči spolu drží. „Navzájem se
spolu baví, nevytváří se žádné
partičky a vše probíhá v pohodové
atmosféře. Přesně takovou chceme

Sportovní tipy týdne

nezvládli,
nezvládli když
padli 3:4.
V tomto týdnu se již představí
vlastním příznivcům. První
domácí přípravný zápas čeká
Prostějov v úterý 17. srpna, kdy
přijede na odvetu Frýdek-Místek.
Ve čtvrtek v podvečer dojde na

PROSTĚJOV - Jako jediný český
hokejista absolvoval sérii o zisk
nejprestižnější světové trofeje,
když v dresu Philadelphie Flyers
zápolil proti Chicagu. Nakonec
jej od naplnění dětského snu a
zisku Stanleyova poháru dělily
pouhá dvě vítězství... „Kdybychom
zvládli prodloužení šestého
duelu, v tom sedmém by to bylo
padesát na padesát,“ posteskl si
při nedávném rozhovoru pro
Večerník sedmadvacetiletý zadák
Lukáš Krajíček, který má za sebou

vskutku neuvěřitelnou sezonu.
A je docela pravděpodobné, že
jeho životním křižovatkám
zdaleka není konec. V
rodných Vrahovicích
totiž pořád čeká, jak
se vyvine situace
kolem jeho
budoucnosti
a dalšího
angažmá.
„Rád bych
zůstal ve
Philadeplhii,“
neskrýval ještě
před pár dny své přání
Krajíček. I on sám ale ví,
že v NHL obzvlášť platí:
člověk míní, život (čti
manažeři klubů) mění...
„Nedohodli jsme se na
podmínkách. A jelikož už
Flyers mají devět beků, toto
angažmá definitivně padlo,“
zalitoval obránce v minulém
týdnu, kdy se připravoval s
Jágr Teamem. Kam tedy
povedou jeho další kroky?
(dokončení na straně 24)

přípravné utkání juniorů
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - HC OLOMOUC
STŘEDA 18.8. 18:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS Prostějov

přípravné utkání
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - HC ZUBR PŘEROV
ČTVRTEK 19.8. 18:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS Prostějov

NOHEJBAL:

POŽÁRNÍ SPORT:

klání neregistrovaných hráčů v jednotné kategorii
AMATÉRSKÝ TURNAJ TROJIC
SOBOTA 21. 8. 2010 8:00 HODIN
antukové hřištěv Myslejovicích

hasičská soutěž
- XX. ročník „TRADIČNÍ HODOVÝ POHÁR“
SOBOTA 21. 8. 2010
14:00 HODIN
hřiště
Kelčicích
hřiš
hř
iště
iš
tě v K
elči
el
čicí
či
cích
cí
ch

tříčlenná družstva neregistrovaných hráčů
VI. NOHEJBALOVÝ TURNAJ
SOBOTA 21. 8. 2010 9:00 HODIN
areál ve Vřesovicích
více info na straně 20

boje na zelených trávnících aneb

fandům by mělo jít o dobro hokeje
a ne hledat nějaké problémy. Ještě
nikdo neví, jak vše bude přesně
fungovat a za řadu věcí jsem již
odsuzován. Dejte nám čas,“ žádá
příznivce o toleranci Michal
Tomiga. Podle jeho dalších slov
je patrné, že úskalí může být v
bezpečnostních otázkách při
zápasech „A“-mužstva...
Dobrou zprávou pro návštěvníky
pak je skutečnost, že jejich oblíbené

grilované klobásy, o nichž se
taktéž hojně diskutovalo, se budou
nadále prodávat, a to na dvoře
Víceúčelové haly, kam budou mít
všichni fanoušci během celého
zápasu volný přístup! „Opravdu
nechápu některé dezinformace a
paniku. Že bychom měli jít proti
vlastním příznivcům důrazně
odmítám,“ dodal Tomiga, které
začínající pře s částí fanouškovské
obce evidentně čtve.
-pk

kdo všechno vyjel za LHK Jestřábi na led
Brankáři: Jiří Slovák, Adam Švach, Arne Kloc, Filip Hruban, Lukáš
Vydržel
Obránci: Jiří Paška, Ivo Peštuka, Petr Doseděl, Tomáš Halouska,
Robert Jedlička, Jan Kolibár, Lukáš Kutmon, Martin Finkes, Michal
Tomiga (zkoušku Stříteský ze Šternberku).
Útočník: Lukáš Duba, Martin Stejskal, Petr Žajgla, Michal Šimo,
Patrik Šebek, David Šebek, Petr Jelínek, Tomáš Stráněl, David Zachar,
Tomáš Berčák, Martin Kryl, Josef Matoušek, Roman Skácel, Martin
Řehulka

Tereza

„Ve Philadeplhii nezůstanu.
Nabídky z NHL ale mám!“

přípravné utkání
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - HC FRÝDEKMÍSTEK
ÚTERÝ 17.8. 18:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS Prostějov

LEDNÍ HOKEJ:

derby proti Přerovu. Vstupné na
oba zápasy je dobrovolné, jeho
výtěžek pak poputuje na konto
dětského oddělení prostějovské
nemocnice.
Již za týden by se také měly
ocitnout
v prodeji permanentní
oc
vstupenky,
které budou stát 700
vs
korun
a divákovi bude platit po
ko
celou
cel sezonu na veškerá utkání.
Ženy
Že a děti do 8 let pak budou
mít
mí vstup zdarma, na zasloužilé
funkcionáře,
trenéry a hráče pak
fun
čeká
ček čestná vstupenka. Hlásit
se o ni mohou všechny legendy
v kanceláři
klubu.. Tam ostatně
k
také
tak v příštím týdnu začne
prodej
pro permenentek. Již dnes se
ale uskuteční setkání zástupců
„kotle“
a fan-klubu s předsedou
ko
LHK Jestřábi Prostějov. „Přestože
pořádně nevím, o co fanouškům
pořád konkrétně jde, existují jisté
spekulativní informace, které
bychom si asi měli vysvětlit,
takže jsem souhlasil se schůzkou.
Jen bych poznamenal, že všem

LUKÁŠ KRAJÍČEK:

RADEK ŘEHÁK
Kapitán divizních fotbalistů Konice se nechal ve včerejším duelu
druhého kola čtvrté nejvyšší soutěže po druhé žluté kartě vyloučit a
tým už v oslabeném počtu nedokázal na půdě nováčka v Tasovicích
nepříznivě se vyvíjející utkání obrátit, přestože podle svého kouče
hráli jeho svěřenci líp v deseti...

v mužstvu vytvořit,“ sdělil Zachar,
kterému udělala radost i výhra
5:1 v prvním přípravném utkání
na ledě Frýdku-Místku. Naopak
druhý duel v Uherském Hradišti
už Jestřábi

SMITKOVÁ

vyhrála Pardubickou juniorku
gorii staršího dorostu proběhlo
na východě Čech od 8. do 13.
srpna a po jeho vyvrcholení
mohla být nejspokojenější
právě Smitková. Třetí hráčka
celostátního žebříčku vyhrála
jak dvouhru, tak společně s
Martincovou i čtyřhru! „Mám
velkou radost. Jako maličká
jsem se do Pardubic jezdila dívat a strašně jsem tady ty holky
nejobdivovala,“ nechala se slyšet
větší
šťastná dvojnásobná vítězka,
úspěch své
která singlovým triumfem naslibně se rozpodobila Petru Kvitovou, jenž
víjející kariéry,
v Pardubicích vyhrála před
když naprosto
čtyřmi lety. Roli největšího favosuverénně ovládrita naopak nezvládl další hráč
la nejdůležitější
TK Agrofert Rovert Rumler.
a nejprestižnějLoňský finalista si při absenci
ší turnaj mlásvého oddílového kolegy, vítěze
deže, který
z roku 2009 Jiřího Veselého děletos nalal zálusk na trofej, avšak s turpsal již třinajem se musel překvapivě rozaosmdesátý
loučit již ve třetím kole, v němž
ročník „Pardubická
juniorka 2010“. Tenisové mis- nestačil na dalšího klubového
trovství České republiky v kate- parťáka Adama Pavláska. Ten
PARDUBICE/
PROSTĚJOV
- Mladá tenistka TK Agrofert
Prostějov
Te r e z a
Smitková
dosáhla na

nakonec došel z prostějovských
hráčů nejdál a to do semifinále. Z nadějí TK Agrofert ještě
dosáhli na čtvrtfinále Krček,
Hradský, Vágnerová a Šumová.
V deblu pak mezi osmičkou
vypadli Hradský - Pavlásek,
stejně jako Rumler s Kunčíkem
a Jaloviec se Šafránkem, Krček
došel s Mojhou do semifinále.
Z dívek kromě vítězné Smitkové
startovala ještě Marieta
Vágnerová, která byla po boku
Schlehoferové vyřazena ve druhém kole.
-pk-

Obsáhlejší
zpravodajství
z průběhu
Pardubické juniorky
najdete
na
straně
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INZERCE

VELKÁ CENA PROSTĚJOVSKA - 7. závod
hasičská liga
- NOČNÍ ZÁVODY „O POHÁR STAROSTY OBCE“
SOBOTA 21. 8. 2010 21:00 HODIN
areál v Nivě
více info na straně 20

KAM ZA F TBALEM

MS DIVIZE, SKUPINA „D“ - 3. KOLO
TJ SOKOL KONICE
SPARTA BRNO
SOBOTA 21. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Konici

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ - 3. KOLO
SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
SK BĚLKOVICE/LAŠŤANY
SOBOTA 21. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Klenovicích na Hané

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 3. KOLO
SOKOL VRAHOVICE
SK LIPOVÁ
SOBOTA 21. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál ve Vrahovicích

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 3. KOLO
HANÁ NEZAMYSLICE
SOKOL PROTIVANOV
SOBOTA 21. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Nezamyslicích

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 3. KOLO
SOKOL MOSTKOVICE
FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 22. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Mostkovicích

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 3. KOLO
SOKOL KONICE „B“
TATRAN VŠECHOVICE
NEDĚLE 22. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Konici

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 3. KOLO
SOKOL PIVÍN
SOKOL RADSLAVICE
NEDĚLE 22. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Pivíně

PŘEBOR OFS-II. tř. PV - 3. KOLO
SOKOL PŘEMYSLOVICE
SOKOL VRCHOSLAVICE
NEDĚLE 22. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Přemyslovicích

PŘEBOR OFS-II. tř PV - 3. KOLO
SOKOL BRODEK U PV
SOKOL DRŽOVICE
NEDĚLE 22. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Brodku u PV

III. TŘÍDA OFS PV - 3. KOLO
SOKOL ČECHY POD KOSÍŘEM
SOKOL VÍCOV
SOBOTA 21. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Čechách p. K.

IV. tř., sk. „A“ OFS PV - 3. KOLO
FC PTENÍ
TJ SOKOL DRAHANY
NEDĚLE 22. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál ve Ptení

IV. tř., sk „B“ OFS PV - 3. KOLO
TJ SOKOL IVAŇ
1.SK PROSTĚJOV
SOBOTA 21. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Ivani

Reality

16. srpna 2010

Kancelář: Poděbradovo nám. 11-12
(budova Komerční banky) 2. patro
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TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Mobil: 777 619 939
Nové byty PV - Drozdovice, 2+kk až 3+kk,
vlastní dvůr, parkování, ihned k nastěhování.

Byty pronájem

realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+1 ul. Dobrovského
3.900Kč/měs. + ink.
1+kk E. Husserla
6.000Kč/měs. + ink.
3+1 Puškinova ul.
5.900Kč/měs. + ink.
Pronájem zařízeného nového bytu 2+kk, ul.
Krasická, PV. Architektem navržený interier.
Balkon.
Cena: 8.500Kč/měs. + ink.

BYTY- PRODEJ

Prodej přízemního RD do tvaru písmene L
u centra PV. 3+1a 1+1, průjezd, dřevěná garáž,
zahrádka. Vhodné k bydlení i podnikání.
Cena: 2 100 000 Kč
2+1, B. Šmerala, PV, dr. 65,5m2, po rekonstr.,
balkon
Cena: 1 250 000Kč

1+kk PV E.Beneše, po rek.
4.900 Kč+en
2+kk PV Mánesova, cihla, 40m2,
5.500 Kč+en
2+kk PV Drozdovice, 45m2 novostavba
5.500 Kč+en
2+kk PV Drozdovice, 50m2, novostavba
6.500 Kč+en
3+kk PV Drozdovice, 90m2, novostavba
11.000 Kč+en
4+1 PV V. Špály, 91m2, po rek.
10.000 Kč+en

Byty prodej
1+kk DV, PV E.Beneše
690tis Kč
1+1 OV, E.Beneše
709tis Kč
2+1 OV, PV Sídl. sv., po rek.
1.240tis Kč
3+1 OV, PV Pod Kosířem, cihla.
1.190tis Kč
3+1 OV, PV C. Boudy, cihla
1.560tis Kč
3+1 OV, PV Moravská
1.330tis Kč
3+1 OV, PV Domamyslice, cihla, po rek.
1.650tis Kč
4+kk DV, PV Anglická,
1.130tis Kč
RD PV Dolní, 4+2, zahrada
2.090tis Kč
RD Seloutky 5+1, garáž, po rek.
1.790tis Kč
RD Určice 3+1, zahrada, dílna
1.590tis Kč
RD Čechy p. K., 3+1, 2+1, zahrada
1.700tis Kč
RD PV Drozdovice, 3+1, 2+1, k rek. 1.350tis Kč
Poz. Domamyslice, 1426m2.
1450 Kč/m2
Pronájem prodejny, PV Dobrovského 140m2.
17tis Kč
Pronájem ordinace, PV Karlov.
5tis Kč
Myslejovice, chata
290tis Kč

Mobil: 775 246 321
Byty prodej

Pronájem nebyt. prostoru 90m2 v centru města.
Přízemí, samost. vchod, vhodné na obchod i služby.
Cena: 6000Kč/měs. + služby

Prodej RD 2+1 do tvaru písmene L v obci
Dobrčice, okres Přerov. Průjezd, hospod.
stavení, dvůr, zahrada. Zast. plocha 719m2,
Cena dohodou
zahrada 752m2.

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 plechové haly 150m2 a zděné
dílny 65m2 včetně zpevněné plochy 225m2 v
Prostějově, ul. Olomoucká, u sjezdu z dálnice.
Cena: 16 000Kč/měs.+ ink.

1+kk OV, PV E.Beneše
629tis Kč
2+1 DV, PV Svatoplukova
750tis Kč
2+1 DV, PV Zrzavého
850tis Kč
2+1 OV, PV Sídl. svobody, po rek.
1.250tis Kč
3+1 OV, PV E.Beneše
1.099tis Kč
3+1 OV, PV Sídl. Svobody, po rek.
1.350tis Kč
3+1 DV, PV Mozartova, po rek.
1.390tis Kč
3+1 OV, PV E. Beneše, po kompl. rek. 1.410tis Kč
3+1 OV, PV, Svatoplukova, cihla, 70m2,
1.450tis Kč
3+1 OV, PV centrum, se vstupem do zahrady,
2.590tis Kč
4+1 OV, PV centrum, 130m2, nadstandard,
2.590tis Kč
RD Hradčany, 2+1, velká zahrada
550tis Kč
RD Vřesovice, 3+1 velká zahrada,
650tis Kč
RD Pěnčín, 2x3+1 s garáží,
799tis Kč
RD Čelechovice-Kaple, 4+1 velká zahrada
890tis Kč
RD Nezamyslice, 3+1, velká zahrada. 1.650tis Kč
RD PV Melantrichova, 2 byty-3+1, k rek.
1.790tis Kč
RD Vrbátky, 5+1.
2.390tis Kč
RD PV Sokolská, 5+1 po rek.
3.600tis Kč
RD Vranovice, nadstandard. novostavba
3.990tis Kč
RD PV Daliborka, 2x3+1, zahrada
4.700tis Kč
Prodej komerčních prostor, 50m2,
750tis Kč
Pronájem kom. pr. Kostelec n. H, 60m2,
4900,-Kč/měs

www.cmreality.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
Tel.: 606 922 838

Pronájem sklad. haly 150m v Prostějově Drozdovicích. Vrata na dálkové ovládání, vjezd
do dvora,alarm. I na malovýrobu.
Cena: 7000Kč/měs. + inkaso
Pronájem obchodu 60m2 v Prostějově.
Samostat.vchod, výlohy, kancelář. Možnost
parkování před obchodem.
Cena: 8000Kč/měs. + inkaso
Pronájem obchodu v centru PV. Přízemí,
výlohy. Info v RK. Cena: 7500Kč/měs.+ ink.

Pronájem prodejny 95m2 a skladu 30m2 v
centru města. Možno využít i na služby.
Cena: 12 000Kč/měs. + inkaso
Pronájem nebyt. prostor 200m2 v Prostějově.
Snížené přízemí, dva vchody, 2x WC, sprcha,
dlažba, variabilní prostor. Vhodné i na cukrárnu,
pekárnu atd. Cena: 14 000Kč/měs. + služby

* NOVINKA* RD s byty 1+1 a 3+1 na Dolní ulici
v PV. Vchod do domu přes průjezd, plynové ÚT,
vlevo se nachází byt 1+1 s WC, v pravé části byt
3+1 s WC a koupelnou + další pokoj se samostatným vstupem. Všechny ing. sítě + vlastní studna.
Zast. plocha domu má výměru 274 m2 a zahrada
293m2. Na dvoře dřevěná garáž, na zahradě ovocné stromy.
Cena k jednání 2.100.000Kč.
* RD 4+1 v Čechovicích, cihlový, plastová
okna. Přízemí - obývací pokoj, pokoj pro hosty, místnost s WC, plynovým kotlem a bojlerem. V 1NP. kuchyně, dětský pokoj, ložnice
a koupelna. Hloubková kan., vodovod, plyn,
el. 220V/380V, sklep 5m2. Zastavěná plocha
92m2, udržovaná zahrada o výměře 190m2.
Cena 3.000.000Kč.
* RD 4+1 v Držovicích, cihlový, k celkové rekonstrukci, veškeré IS, zastavěná plocha 341m2, rozsáhlá zahrada o výměře 2479m2. LUKRATIVNÍ
LOKALITA !!
Cena 3.700.000Kč.
– PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ VÝRAZNÁ SLEVA!!
* Pronájem zrekonstruovaných nebytových
prostor o celkové výměře 370m2 na Wolkerově
ulici. Ideální k provozování fitcentra, posilovny
atp.
Výše nájemného 800Kč/m2/rok.
Tel.:728 166 255
BYTY

Prodej polyfunkčního areálu v obci Určice,
okr. Prostějov. Plocha areálu cca 8100m2,
čtvercový tvar. Admin. budova, stáje, bývalá
sýpka a sklad.hala 67m x 12,5m. Průběžná
údržba.
Cena: DOHODOU

POZEMKY
Prodej pozemku 10 000m2 v Držovicích na
výstavbu RD.
Cena: 600Kč/m2
Prodej pozemku 916m2 včetně části
komunikace na RD ve Vrahovicích.
Cena: 899Kč/m2
Prodej pozemku 956m2 na RD v Prostějově
Vrahovicích. Voda, kanalizace, el.e. v místě.
Cena: 990Kč/m2
Prodej oplocené zahrady 804m2 v
Ondraticích. Ovocné stromy, skleník, el. energie
na pozemku.
Cena: 62 000 Kč
Prodej zahrady 3277m2 se zděnou zahrad.
chatkou, skleníkem, studnou a el. energií v
Dobromilicích.
Cena: dohodou

2+1, OV, Tylova, cihla, 60m2, byt kompletní
rekonstrukce.
Cena 1.340.000Kč.
3+1, DB, Šárka, panel, 68m2, byt původní stav.
Cena 910.000Kč. – SLEVA !!.
Tel.: 606 922 838

BYTY–PRONÁJEM:
1+1,Dolníul.
Kč5.200,-/měsícvč.inkasa
2+kk+garáž,Olomouc Kč8.500,-/měsíc+inkaso
3+1,Olomouckául. Kč7.500,-/měsícvč.inkasa
3+1,Wolkerovaul.
Kč6.000,-/měsíc+inkaso
3+1,Brněnskául.
Kč7.000,-/měsíc+inkasa
3+1+garáž,Brněnskául. Kč10.000,-/měsíc+ink.
RD4+kk,DomamysliceKč10.000,-/měsíc+inkaso

www.reality-domino.cz

Nové projekty RD EUROLINE 2010
v naší kanceláři - 716 typových projektů RD.
Poradenství, konzultace, financování,
výběr pozemku.
RODINNÉ DOMY

Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz
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Hradčany–Kobeřice,okr.Prostějov
Prodej rozsáhlé, zrekonstruované, komfortní usedlosti
5+kk (obytná plocha 200 m2), průjezd, 2 garáže. Zast.
plocha693m2,zahrada1506m2, stodola220m2.
Cena:Kč3.900.000,N
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Plumlovskápřehrada
Prodej chaty na klidném místě. 1 místnost + obytná
veranda,napozemkustudnakopanáivrtaná.
Zast.plocha32m2,zahrada1.232m2
Cena:Kč490.000,-

Konice,okr.Prostějov
Prodej velmi pečlivě zrekonstruovaného RD. Dům
vhodnýinachalupu.Vel.5+kksgaráží,terasou,komorou,spíží.Udržovanázahrada.Veškeréinž.sítě,plynové
ÚT, krb. Zast. plocha 125 m2, zahrada 445 m2. Ihned
kbydlení.
Cena:Kč2.950.000,N
O
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Prostějov,Brněnskául.
Pronájem cihlového bytu 3+1 po rekonstrukci, zv. přízemí,plocha93m2,zasklenálodžie,garáž.
Cena:Kč10.000,-/měsíc+inkaso
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Plumlov,okr.Prostějov
DNESCHATA,ZÍTRASTAVEBNÍMÍSTO!Prodej
dřevěné chaty v atraktivní lokalitě s výhledem na přehradu.Pozemeklzevyužítjakostavebnímístoovýměře
579m2.Novákomunikaceaveškeréinž.sítě.
Cena:Kč640.000,N
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Olomouc,Okružníul.
Pronájembytu2+kk(50m2)vnovémmodernímdoměv8.patřesterasou,garážovýmstáním.
Cena:Kč8.500,-/měsíc+inkaso

KUCHYŇSKÁ LINKA ZDARMA!

Prostějov,Vrahovickául.
AKCE! Při rezervaci bytu do 30.9. kuchyňská linka
vhodnotě60.000Kčzdarma!
Prodejnovýchbytů:
3x3+kk(80m2)
Kč1.999.000,2x3+kk(81m2)
Kč2.009.000,1x4+kk(94m2)
Kč2.302.000,Ukaždéhobytujevceněgaráž,balkon,sklep.
Pozemek na Drahanské vrchovině v obci Odrůvky
u Drahan vhodný na stavbu RD nebo chalupy o
výměře598m2.
Cena:Kč29.000,-

POZEMKY

* Prodej stavebního pozemku v centru obce Vřesovice o výměře 1057m2. Pozemek má obdélníkový tvar, je přístupný z veřejné komunikace.
Veškeré ing. sítě jsou u pozemku. Cena 524.000Kč.
* Prodej orné půdy o výměře 98000m2 v katastru
města Plumlov.
Cena 11Kč/m2
- odhadní cena dle znaleckého posudku.
* Prodej oplocené zahrady v Prostějovičkách o
výměře 1454m2, na pozemku elektřina, jižní svah,
možnost výstavby chaty.
Cena 220.000Kč.
* Prodej oplocené zahrady v Plumlově, o výměře 366m2. U pozemku je elektřina, další sítě nejsou.
Pozemek se nachází v klidné lokalitě s velmi pěkným výhledem na Plumlov. Cena 160.000Kč.
– PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ SLEVA !!

PROJEKTY-VÝSTAVBA

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

BYTY–PRODEJ:
1+1,Martinákovaul.–OV,6.p.,34m2,lodžie,naopravu
Kč 630.000,1+1,Dobrovskéhoul.–DB,4.p.,34m2,lodžie,pl.okna
Kč 630.000,2+1, ul. Šárka – DB, možný převod do OV, 75 m2, 2.
patro,pův.stav
Kč750.000,2+1,ul.Budovcova–DB,cihla,55m2,3.p.,bezvýtahu,
pův.stav
Kč750.000,2+kk,Studentskául.–DB,cihla,55m2,2.p.,výtah
Kč1.080.000,2+1,Šlikovaul.–OV,60m2,2.p.,2balkony
Kč1.150.000,3+1,sídl.Svornosti–OV,85m2,4.p.,lodžie
Kč1.400.000,-

Prodej RD 3+1 Drahany se zahradou. K
bydlení i k rekreaci.
Cena 350.000 Kč
Pronájem rodinného domu 3+1 s garáží a
se zahrádkou v obci Mostkovice.
12 000 Kč/měs.

Prodej přízem. RD k rekonstr. PVJihoslovanská, nyní obchodní prostory.
SLEVA! 830.000 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.
NOVÁ CENA 790.000 Kč !
Prodej dvougeneračního RD 5+2+Z
Vilémov, okr. Olomouc. U domu dvorek se
zahradou. ZP 222 m2.
Cena 810.000 Kč
BYTY PRODEJ

Prodej bytu 3+1, PV-E.Beneše, 77 m2
1.300.000 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 3+1 Němčice n.Hanou,
75 m2, balkon, zvýš. přízemí.
BYTY PRONÁJEM
Pronájem bytu 1+kk PV - E. Beneše, 1. p., balkon.
Cena 4800 Kč/měs. včetně en.
Pronájembytu3+1PV-Kostelecká,panel,2.p.,
8500Kč/měs.včetněen.
Kompletní nabídka v kanceláři
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
Pronájem zavedené restaurace v centru
Prostějova.
Výměra 230 m2, kapacita rest. 60 míst + bar,
salonek, 2 x WC, kuchyně. Interiér po rekonstrukci. Výtěžnost cca 100 obědů denně.
Cena: 30.000 Kč/měsíc + energie
Pronájem obchodu s výlohou v širším
centru PV, 38 m2, přízemí, ihned volné,
15.000 Kč/měs.
Pronájem kanceláře 38m2, PV-centrum.
4500 Kč+en.
Pronájem kanceláře 36m2, PV-centrum.
4300 Kč+en.
Prodej výr. haly s kanc. prostory, sklady a podkr.bytemvprům.částiPV,ZPcelkem1765m2,
nutné dokončovací práce.
7.750.000 Kč
Prodej zavedené pivnice v centru 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.
10.000 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
PV-Držovice 3389 m2,
480 Kč/m2
Prodej zahrady 1781 m2, Otaslavice
130.000 Kč
PROSTĚJOV, st. poz. 5218m2 1290 Kč/m2
PROSTĚJOV, poz. 1876 m2 1000 Kč/m2
PROSTĚJOV, poz. 2163 m2 1000 Kč/m2
Otaslavice, orná půda 8000 m2
25 Kč/m2
Dobrochov st. poz., kompl. IS 2 x 1040 m2
550 Kč/m2
Vřesovice parcela 744 m2
350.000 Kč
Hluchov 695 m2
200.000 Kč
Kostelec na Hané, 2520 m2 195 Kč/m2 NÁŠ TIP
Kompletní nabídka v kanceláři
Koupíme RD nebo chalupu
k rekonstrukci. Platba hotově.

www.realitycz.net
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REALITNÍ KANCELÁŘ

znalecká a realitní
kancelář
Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
tel./fax: 582 330 169
mob.: 608 630 108
www.reality-kocourek.cz
E-mail: info@reality-kocourek.cz
Člen evropského klubu realitních kanceláří
· Zprostředkování prodeje a pronájmu
nemovitostí a bytů
· Znalecké posudky nemovitostí pro převody
a pozůstalosti
· Tržní ocenění pro poskytování všech druhů
úvěrů od bankovních domů
· Ocenění pro hypoteční úvěry a stavební spoření
· Ocenění majetku společností
· Likvidace společnosti
· Oceňování pro veřejné dražby
· Zprostředkování úvěrů

Nabízíme:
RD – PRODEJ

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

nám. T.G.Masaryka 25, Prostějov
(nad cukrárnou Florida)

tel.:
mobil:

582 335 445
774 851 606
777 231 606
777 851 606

email: prostejov@patriotreality.cz
www.PATRIOTreality.cz

NOVINKA!
RD 7+1 Soběsuky u Plumlova
Obytná plocha 209 m2, balkon, lodžie, podsklepený, garáž, pozemek 2492 m2, vl.studna, plyn,
220/380, septik.
Bližší informace v RK

Byt 2+1 Mozartova, PV Tel.: 777 231 606
Exkluzivní prodej bytu 2+1, OV, 59 m2, I. patro. Panelový dům po kompletní rekonstrukci,
šatna, lodžie.
Cena : 970.000 Kč

NOVINKA!

Pá: 9.00 - 12.00

Byty prodej Prostějov:
NOVINKA: Byt 2+1 Werichova, Olomouc,
44m2, družstevní, panel, 6.patro, výtah, plastová
okna, ihned volný.
Cena:1.080.000,-Kč
2+1 Bohuslavice u Konice, panel, 3.patro ze 3, bez
výtahu, 43 m2, topení el. přímotopy, plastová okna,
parkety, možnost převodu do OV, ihned volné.
Cena 389.000,-Kč
3+1 Bedihošť, OV, cihla, 1. NP, čtyřbytovka, 84m2,
byt po rekonstrukci před 9 lety, plastová okna, plynové topení + plyn. ohřev vody, dlažby, parkety, 2x
sklep (dílna), garáž s autom. otvíráním, okrasná zahrada cca 200m2 s posezením (pergola) a sklípkem,
nízké měsíční náklady, klidná část obce.
Cena: 1.690.000,-Kč
3+1 Vrahovická, osobní vlastnictví, cihla, 1.patro,
98m2, samostatné plynové topení (kombi kotel),
plovoucí podlahy, parkety, dlažba, koupelna s vanou
a sprchovým koutem. K bytu přináleží pozemek s
bazénem (čistička ve sklepě), místem pro posezení-zahrádka (okrasné dřeviny), průjezd určený pro
parkování a možnost parkování před domem. Po
prodeji ihned volný, nízké měsíční náklady (cca
3.000,-Kč), v domě jen 3 bytové jednotky. Velmi
zajímavé bydlení.
Cena: 1.680.000,-Kč
2+1 Belgická, panel, 7. patro, 50m2, výtah, vana,
plovoucí podlahy, v domě vlastní kotelna, orientace
východní, ihned volné.
Cena:890.000,-Kč
Prodej řadové garáže za hl. nádražím, 18 m2,
dvojkřídlá plechová vrata.
Cena 65.000,-Kč

Byty pronájem Prostějov:
RD 5+1, Kralice na Hané
samostatně stojící dřevostavba, nepodsklepený
s podkrovím a garáží, zast.plocha 168 m2, zahrada
Cena: 5.200.000 Kč
1084 m2.
RD 4+1 Kralice na Hané
řadový, dvoupodlažní, podsklepený, pozemek
497m2, zahrada 482m2, garáž, vlastní studna, ÚT na
tuhá paliva a plynovým kotlem. Cena 1.690.000 Kč

Rodinný dům 6+kk Klenovice,
novostavba s garáží, terasa, plyn ÚT + teplovzdušné vytápění z krbu, zastavěná plocha 132
Bližší informace v RK
m2, zahrada 595 m2.

2+1 B.Šmerala, panel, 7.patro, 64m2, šatna, loggie,
sklepní box, dům po celkové rekonstrukci, ihned
volný.
Cena: 7.500,-Kč/měsíc
(celková platba včetně energií)

RD Nezamyslice
Tel.: 777 231 606
Exkluzivní prodej RD - 5+1, 195 m2. Vytápění
plynové, voda a kanalizace obecní, vlastní
studna.
Cena : 860.000 Kč

Byt 2+kk Krasická, PV Tel.: 777 231 606
Osobnívlast.,80m2,balkon,garážovéstání+sklep.
Atypický, nadstandartní byt se prodává kompletně
zařízený a vybavený.
Cena : 2.000.000,- Kč
PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ SLUŽBY ZDARMA!!

BYTY – PRODEJ
Byt 1+1, sídl. Svobody, Prostějov
37 m2, 2.NP,OV, panel, lodžie Cena: info v RK
Byt 1+1, Krasická ul, Prostějov
35 m2, 1.NP, OV, cihla, lodžie, novostavba, bezbariérový byt.
Cena: 900.000 Kč
Byt 2+1, Krokova ul., Prostějov
2
55 m , 3.NP, DV, cihla, balkon, sklep, dům po zateplení.
Cena: 1.190.000 Kč

BYT 2+kk, Prostějov, Krasická ul. OV, 60,5
m2 + 2 balkony, sklep, novostavba, Kuch.linka
s vest. spotřebiči.
Cena 1.790.000 Kč
Byt 2+1, Prostějov, V. Špály
2
DB, 67 m , v 6.NP panel, (zateplení domu, plastová okna). Komora, lodžie. Cena: 950.000 Kč
Byt 3+1 Prostějov, J. Zrzavého,
DB, 75 m2 v 6.NP panel, plastová okna, zděné
jádro, vestavěné skříně, lodžie, nový výtah, zateplení, velký sklep 9m2. Cena 1.490.000 Kč
Byt 1+1 Prostějov, V. Outraty, DB, cihlový,
1.NP, 32 m2, plastová okna, vl. plyn.topení.
Cena 750.000 Kč

Byt 2+1 Okružní, PV
Tel.: 777 231 606
Zvýšené přízemí, výměra 58 m2, šatna. Byt v původním stavu, dům po kompletní rekonstrukci,
nová lodžie.
Cena : 600.000 Kč

Pozemek Brodek
Tel.: 777 231 606
K prodeji pozemek o výměře 1480 m2 určený
pro stavbu RD. Inženýrské sítě, příjezd. komunikace.
Cena : 320 Kč/m2

Byt 1+1 C.Boudy, PV Tel.: 777 231 606
Osobní vlastnictví, III. patro bez výtahu, cihla,
38 m2, plastová okna, žaluzie, parkety, balkon.
Velký zděný sklep.
Cena : 699.000,- Kč

Byt 1+1 M.Pujmanové, PV Tel.: 777 231 606
1. patro, 33 m2, balkon, zrekonstruovaná část
domu, zděná koupelna, vestavěné skříně, orientace : západ.
Cena : 650.000,- Kč

Prostějov, Olomoucká - 3. NP, 706,3 m2 vhodné jako
skladovací prostory nebo prostory pro lehkou výrobu.
Kompletním sociálním zázemí (šatny, umývárna, wc),
nákladní výtah.
Cena 400,- Kč/m2/rok

POZEMKY

RD Tvorovice
Tel.: 777 231 606
Disp.3+kk, započatá rekonstrukce podkroví,
vytápění elektrické, voda obecní, kanalizace
septik, el. 220/380V.
Cena : 550.000 Kč

BYTY PRONÁJEM:

POPTÁVÁME:

BYTY PRODEJ:

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

◘ Prodej cihlového bytu 2+1 po kompletní
rekonstrukci v 1. patře.
Cena 680 000Kč

Byt 2+1Ant. Slavíčka, PV Tel.: 777 231 606
Družstevní byt, panel, dům i byt po kompletní
rekonstrukci, 2. patro, šatna. Cena : 900.000 Kč

1+kk Krasická, PV, z/c
6.000 Kč/měs.vč.ink.
1+1, n/p, Pujmanova
5.700,- Kč/měs.vč.ink.
2+kk, n/c, Svatoplukova, PV 5.500,- Kč/měs.+ink.
2+1, z/c,Vodní, PV
6.000,- Kč/měs.+ink.
2+1, n/p, Špály, PV
7.500,- Kč/měs.vč.ink.
3+kk, n/c,Brněnská,PV
6.000,-Kč/měs.+ink.
3+1, n/p, Belgická, PV
8.000,- Kč/měs.vč.ink.

Chcete prodat RD nebo byt?
Díky naší široké databázi klientů
Vám nabízíme rychlé zprostředkování prodeje.

◘ Prodej RD 3+1 po rekonstrukci, Pv- Krasice, garáž,
zahrada.
Cena 2590 000Kč
◘ Prodej nedokončené novostavby ve
Vrahovicích 5+kk
Cena 2 350 000Kč
◘ Prodej RD 2+1 Měrovice n/H voda, plyn,
elektřina, zastavěná pl. 106m2, zahrada 604m2
Cena 230 000Kč
◘ Prodej RD 3+1 v Konici,po rekonstrukci,
garáž,zahrada,pěkný.
Cena 1 560 000 Kč
◘ Prodej bytu 3+1 s lodžií, 76m2,zv. přízemí,dům
po celkové rekonstrukci, bezbariérový přístup
Cena 1 150 000 Kč
◘ Prodej bytu 3+1 v OV po kompl.rek., lodžie,
sídl. Svobody.
Cena k jednání 1150 000Kč

◘ Prodej nadstandartního bytu 3+1, celková
rekonstrukce, 2x lodžie,vestavné spotřebiče,
vestavná skříň,posuvné dveře.
Cena 1590 000

Pozemek, Prostějov, soubor pozemků k možné
zástavbě o výměře 5.139 m2 téměř v centru Prostějova.
Cena info v RK
Křenůvky–Myslejovice soubor pozemků
k zem. využití cca 80 000 m2. Cena 19 Kč/m2

• Cihlový byt 1+1 a 2+1 Prostějov
– financování zajištěno
• RD v Prostějově a okolí – Bedihošť, Hrubčice,
Držovice, Vrahovice, Mostkovice, Určice,…
• Provozní objekt s kancelářemi
• Pronájem nebytových prostor cca 60-70 m2
– prodejna zahrádkářských potřeb
• Restaurace v Prostějově
• Pronájem bytu 1+1 v Prostějově
• Pozemek pro výstavbu garáží a parkování
nákladních automobilů (cca 3-5tis. m2)
• Koupě bytu 2,5+kk v Olomouci, vhodný
k rekonstrukci

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

www.kk-reality.com

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY
Skalka – pozemek určený k výstavbě dvou
rodinných domů o celkové výměře 1633 m2, 9
km od Prostějova.
Cena 800 Kč/m2
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.
Cena 900,- Kč/m2
výměra cca 1500 m2.
Alojzov - Prodej pozemku na začátku obce
Alojzov určeného územním plánem k výstavbě
RD. Celková výměra 3.276m². Prodej možný po
čátech.
Cena 650,-Kč/m²

Prostějov-Krasice, dvoupodlažní cihlová budova v okrajové západní části města sloužící jako
sídlo firmy, přízemí-4místnosti (učebny), soc.
zázemí(panské a dámské WC), samostatné plynové topení. I.patro-5 místností (kanceláře), kuchyňka, samostatné plynové topení. Zast. plocha
197m2,plastová okna, střecha po opravě (možnost
půdní vestavby),vyhrazené parkování pro 3vozidla,ihned volné.
Cena:1.790.000,-Kč
POSKYTUJEME KRÁTKODOBÉ PŮJČKY
OPROTI ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTI.
PENÍZE DO 3 - 5 PRAC. DNŮ

BYTY – PRONÁJEM

NEBYTOVÉ PROSTORY

RD 3+1 Mostkovice, samostatně stojící, patrový s
podkrovím, dům po celkové vnitřní rekonstrukci,
dvorek, zahrada 327 m2 (přes cestu cca 50m), střed
obce, klidné místo.
Cena: 1.950.000,-Kč
RD 6+2 Letovice, okr. Blansko, patrový, řadový, krajový, cihlové zdivo, částečně podsklepený,
sedlová střecha, přístavby, kůlny, dispozičně 2x
3+1 s příslušenstvím, průjezd na pozemek, zast.
plocha 338 m2, zahrada 454 m2, plyn a kanalizace
před domem, žumpa a vodovod v domě, určeno
k celkové rekonstrukci, velmi žádaná lokalita.
Cena: 1.100.000,-Kč
RD 3+1 Smržice, patrový, cihlový dům v řadové
zástavbě (dvojdomek), sedlová střecha (pálená taška), podsklepený, garáž, hosp. přístavky, skleníky,
zahrada, plynové ústřední topení, vodovod + studna
(kopaná), el. 220/380V, kanalizace obecní, ohřev
vody el. bojler, komora, koupelna s vanou, ihned
volné.
Cena: 1.680.000,-Kč

Komerční objekty:

Byt 2+kk, Prostějov, Resslova
Cena 6.900 Kč (vč.služeb)

Výrobní a skladovací areál Čelechovice na Hané,
pražírny kávy v obci Čelechovice na Hané
sestávající z administrativní budovy s bytem
4+kk, výrobních a skladovacích prostor o
celkové ploše cca 640 m2. Výměra pozemků 1142 m2.
Bližší informace v RK.

Domy prodej:

1+1, ov/p, Pujmanova, PV
2+1, db/c, Rumunská, PV
2+1, ov/c, Újezd, PV
3+1, ov/c,Vojáčkovo nám., PV

580.000,- Kč
1.110.000,- Kč
1.250.000,- Kč
1.950.000,- Kč

POZEMKY:
Biskupice, 1.027 m2
Mořice, 10.000 m2
St.p. Lešany, 1480 m2,
Vřesovice, 900 m2
Olšany, 900m2
Bedihošť, 700 m2

600,- Kč/m2
250,- Kč/m2
280,-Kč/m2
480,- Kč/m2
1.000,- Kč/m2
1.100,- Kč/m2

NEBYTOVÉ PROSTORY:
Garáž Držovice

104.000,- Kč

Široká nabídka kanceláří, nebytových a obchodních prostor

VYKOUPÍME VAŠI NEMOVITOST
NA PROSTĚJOVSKU, PENÍZE IHNED

VOLEJTE ZDARMA 800 555 365

◘ Prodej cihlového bytu 3+1 v OV, 2.patro,
balkon, pěkný byt
Nová cena 1 120 000 Kč
Prodej cihlového bytu 2+1 v OV, 2. patro, 54 m2,
velký, pěkný.
Cena 1 020 000 Kč
◘ Prodej bytu 2+1 v OV, sídl. Svobody,
Cena k jednání 950 000Kč
◘ Prodej bytu 1+1 E.Beneše, lodžie,720 000Kč
◘ Prodej bytu 2+kk s lodžií v klidné části PV,
4/4.výtah,dům po revitaliaci,vlastní kotelna, nízké
měsíční náklady.
Cena: 825.000 Kč
◘ Prodej bytu 2+1 po kompletní rekons.
44 m2,
Cena: 889 000 Kč
◘ Prodej zrekons.bytu 3+1 s balkonem,
2
74 m ,
Cena k jednání: 1 350 000 Kč
◘ Prodej bytu 2+1,Anglická panel plast. okna,
šatna.
Cena 785 000 Kč
◘ Prodej bytu 1+kk, po kompl. rekonstrukci, OV,
lodžie, 30m2
Cena 620 000 Kč
◘ Prodej bytu 2+1 v OV na sídl. Svobody.
Cena 845 000Kč
◘ Pronájem 2+1 s balkonem a šatnou, 54 m2,
8.000 Kč/měsíc vč.ink.
◘ Pronájem zařízeného pokoje v bytě 2+1,
vhodné pro studenty
Cena: 2.500 Kč/měsíc + ½ inkasa (cca 250 Kč)
◘ Pronájem 1+kk, balkon,
6.000 Kč vč. ink.
◘ Pronájem 1+kk s lodžií,
5500 Kč vč.ink
◘ Pronájem 2+1 s balkonem 8000 Kč vč. ink.

Rodinné domy:
PĚNČÍN - RD 3+1 s garáží, kolnou, zahradním
domkem a velkou zahradou. Vytápění je ústřední
na zemní plyn, žumpa, el.
220/380V, ob. vodovod, studna. Celková výměra pozemku je 1723 m2. CENA: 1.190.000,-Kč
Čelechovice na Hané prodej řad. RD 5+1 se
zahradou. Celková výměra pozemků je 636 m2.
SLEVA! NOVÁ CENA: 990.000,-Kč
RD Brodek u Prostějova
Prodej řadového, celopodskl. RD v klidné části
obce, dispozice 5+1, užívaný od roku 1993. Vytápění je ústřední s kotlem na zemní plyn, stáří kotle 1 rok, plastová
okna, ohřev TUV - plyn. bojler, obecní vodovod, kanalizace, el. 220/380V. Celková výměra pozemku 268 m2. SLEVA! 2.550.000,-Kč
Prostějovičky - prodej
řad. nepodsklep. RD o 2
NP po 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 půda 527 m2.
SLEVA! cena k jednání v RK
Čelechovice na Hané prodej řad. RD o vel. 4+1
s garáží a dvorkem. V roce 2005 byla provedena
rekonstrukce domu. Celková výměra pozem2
SLEVA! 1.290.000,-Kč
ku je 190 m .
RD Prostějov –
Domamyslice
Řadový koncový rodinný
dům 4+1 s garáží a zahrádkou, orientace pokojů V a Z, plastová okna, plochá střecha, ústřední vytápění na plyn, studna,
obecní vodovod, kanalizace, internet. Před domem dětské hřiště, nedaleko škola a školka.
Výměra pozemku 330 m2.
CENA: v RK
Studenec - prodej řad. jednopodlaž. RD 3+1 s možností rozšíření do podkroví. Dům je vhodný ihned k
bydlení. Vytápění ústřední
na zemní plyn, el. 220/380 V, voda z vlastní studny, vodovod před domem, kanalizace do žumpy.
Za domem je hospodář. přístavek (garáž) a kolny,
následuje zahrada s vjezdem na pozemek.
Zastavěná pl. 369 m2, zahrada 155 m2.
NOVÁ CENA! 570.000,- Kč
RD Skalka - prodej novostavby řadového rodinného domu, jednopodlažního, se sedlovou střechou s
vestavbou v podkroví. Jedná se o nedokončený
dům o velikosti 4+kk, chybí dokončit obklady
v koupelnách, podlahy v pokojích, dveře s obložkou, schodiště, fasáda. El. 220/380V, plyn,
obecní vodovod. Celková výměra pozemku je
CENA k jednání v RK
269 m2.
CHALUPA - Raková u
Konice
Prodej rekreační chalupy
včetně selského zařízení.
Vytápění je lokální na tuhá paliva, voda ze
studny, záchod je suchý, el. 220/380 V. K hranici pozemku je přivedena voda a plyn. Za domem se nachází zahrada se zemním sklepem.
Celková výměra pozemku je 584 m2.
CENA: k jednání 750.000,-Kč
PRONÁJMY
BYT 1+1, Sídliště svobody, 40 m2, 4.NP bez
výtahu
CENA: 6.500,-Kč vč. inkasa
BYT 2+1, ul. Pod Kosířem, 60 m2,
CENA 5.000,-Kč+inkaso
BYT 1+1 v RD, Bratří Čapků, 60 m2,
4.500,-Kč + inkaso
Byty - prodej
Prostějov -prodej nadstandard. bytu 5+kk s terasou v osobním vlastnictví, 2. NP, třípodlažního, zděného domu, jenž se nachází v klidné
části města, nedaleko centra a hlavního nádraží.
K bytu patří sklep v 1.PP o výměře cca 30 m2.
Byt je v původním stavu a předpokládá se celková rekonstrukce. Výměra bytu po rekonstrukci bude činit cca 122 m2. Byt je ihned
volný.
CENA: K JEDNÁNÍ V RK
Prostějov, Sídl. svobody
- prodej bytu OV, 2+1,
přízemí, výměra 55 m2.
Bytový dům je po revitalizaci - zatepl. fasáda, plast. okna, nové stupačky.
Byt je v původním stavu bez lodžie, pokoje situovány na západ. CENA SLEVA 890.000,-Kč
Nabízíme DB 3+kk se
zasklenou lodžií poblíž
centra města. Byt se nachází ve 4.p./4.p. v cihlovém domě bez výtahu. Pěkný byt o CP 81 m2,
balkon 10 m2. Nová kuchy. linka, plastová okna, parkety a dlažby, koupelna po rekonstrukci,
vlastní ohřev TUV.
Cena: 1 640 000,-Kč
Nebytové prostory
Pronájem nebyt. prostor
na ul. Dolní, vhodný k
provozování obchodu,
sídla firmy, skladování apod. Celková podlah.
plocha 75 m2, vytápění na zemní plyn, parkování u objektu.
Cena dohodou v RK.
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.

domek.

Pozemky:
Prodej staveního pozemku
Prostějov-Vrahovice, ul. M.
Majerové o výměře 690 m2.
Veškeré IS, vhodné pro dvojCena: 690 000,-Kč

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27
zelená linka: 800 107 014
e-mail: acko@ackoreality.cz
www.ackoreality.cz
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME :
- RD v okolí Prostějova do 1 000 000,- Kč
- chata, chalupa v blízkosti lesa, koupání
- byty
y y 1+1,, 2+1
BYTY:
P d jb
Prodej
bytu 2+1
2 1 nám.
á Spojenců,
S j ů DB/ cihla,1.patro,
ihl 1
81 m2, balkon, parking, zahrada. Klidná část města blízko centra
1 040 000,- Kč
Prodej bytu v OV 3+1 Pod Kosířem, 68 m2, 3.patro,
cihla, balkon
1 390 000,- Kč
Pronájem bytu 1+1 Dvořákova, zvýš. přízemí, 46
m2, cihla, zahrádka.
5 700,- Kč/měs
RODINNÉ DOMY:

RD 3+1 Okružní ul.,řadový koncový, poz. 244 m2,
podsklepený, topení ÚT/plyn, obecní voda, kanalizace,
garáž.
2 200 000,- Kč

RD 4+kk Ohrozim, novostavba s garáží, poz.1116 m2,
6km od PV
3 450 000,- Kč
RD 5+1 Klenovice, samostatně stojící vila po rekon2
strukci, poz.1196 m , podsklepený, topení ÚT/plyn,
garáž, terasa, lodžie.
4 200 000,- Kč
RD Kostelec na Hané 3+kk, po rekonstrukci, cel. pl. poz.
2
175 m , zahrádka, topení ÚT/plyn, obecní voda, kanalizace,
volný ihned.
1 550 000,- Kč

RD 3+1 se zahradou Nezamyslice-Těšice, cel. pl.
poz. 3064 m2, zděná stodola, hospodář. budovy, zděný
přístřešek, garáž. Topení ÚT/plyn, vlastní voda, septik.
990 000,- Kč
RD Stařechovice 2+1 k rekonstrukci, velká zahrada, celková plocha poz. 1567 m2, studna, obec.
voda, žumpa, plyn.
650 000,- Kč
POZEMKY
Stavební pozemek Mostkovice, 1900 m2, oploceno,
v okolí již probíhá stavba. V blízkosti tenisových kurtů,
krásná lokalita.
1000,- Kč/ m2
Stavební pozemek Ohrozim, 700 m2, el., voda, plyn
u pozemku, studna. Oploceno, možnost ihned stavět.
540 000,- Kč
Stavební pozemek Krasice, 970 m2, sítě u pozemku
1 600 000,- Kč
Pozemek Stařechovice., el., voda, plyn. přípojka. Pozemek
1500 m2, z toho zastavěná pplocha 780 m2
Cena v RK
KOMERČNÍ PROSTORY
Pronájem
P
áj komerčního
k
č íh prostoru v II.
II NP
NPbbudovy
d hhotelu Gól - bývalé restaurace, o výměře 450 m2
13 000,- Kč/měs.
Pronájem KO Plumlovska, bývalý bar, možnost zřízení obchodu, kanceláře.
7 000,- Kč/měs
REKREAČNÍ NEMOVITOSTI
Rekreační chata Stražisko, pozemek 350 m2, 3+2,
veranda, terasa, v dobrém stavu.
480 000,- Kč

Rekreační chata 3+kk Seč u Lipové, celk. pl. pozemku
600 m2, zahrada 549 m2, koupelna s WC. 490 000,- Kč
Rekreační chata Krumsín 2+1, poz.720 m2, dřevěná,
sklípek, v překrásném prostředí lesů Drahanské vrchoviny.V blízkosti 2 rybníky.
270 000,- Kč

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

Dřevnovice – RD 2+1 s garáží a dvorkem, přízemní, částečně podsklepený. Možnost půdní
vestavby. Dobrý stav.
Cena 795 tis. Kč
Olšany – RD s 2 byty 3+1, garáž, hospodářské objekty, dvůr, zahrada s vjezdem, možnost další vestavby, voda obecní i studna,
plyn před.
Cena 2.310 tis. Kč
Držovice – RD 5+1 s garáží, voda obecní i
studna, plyn, el. 220/380, přilehlý pozemek
1.187 m2 lze využít jako stavební místo.
Cena 2.185 tis. Kč
Brodek u PV Konice 3+1 s garáží, cihlový, sedlová střecha, topení ÚT, el. bojler, vl.
studna, dvorek, zahrada. Cena 735 tis. Kč
Brodek u PV – RD 4+1, poschoďový,
v řadové zástavbě, částečně podsklepený,
plynové topení, el.220/380V, voda obecní,
malý dvorek.
Cena 770 tis. Kč
Protivanov – chata podsklepená s pozemkem 478 m2, vlastní studna, chata zařízená
k celoročnímu užívání. Pěkná udržovaná.
Cena 450 tis. Kč
Zahrada se zděnou chatkou, 380 m2, studna, Prostějov
Cena 150 tis. Kč
Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice,
Čechovice, Alojzov a Mostkovice
Garáž zděná, PV – Za Mechanikou
Cena 105 tis.
1994 - Byt 1+1, OV, panel, PV-Vrahovice
Cena 670 tis. Kč
2109 - Byt 1+1, Dr, panel, PV-Hybešova
Cena 735 tis. Kč
1944 - Byt 1+kk, Dr., cihla,
PV – Studentská
Cena 750 tis. Kč
1704 - Byt 1+1, OV, panel, PV-E. Beneše
Cena 740 tis. Kč
2073 - Byt 1+1, OV, cihla, PV-E. Miličova
Cena 785 tis. Kč
2087 - Byt 2+kk, OV., panel, Konice
Cena 645 tis. Kč
2094 - Byt 2+kk, Dr., panel, PV-Hybešova
Cena 790 tis. Kč
2088 - Byt 2+1, OV, cihla, Kralice n. H.
Cena 890 tis. Kč
1518-Byt 2+1, OV, panel, PV-Dolní
Cena 950 tis. Kč
2030-Byt 2+1, Dr., panel, PV-Špály
Cena 970 tis. Kč
2080 - Byt 2+1, OV, cihla PV-Arbese
Cena 1.150 tis. Kč
2076 – Byt 3+1, OV, cihla,
PV – Svatoplukova
Cena 1.498 tis. Kč
1790 - Byt 3+1, Dr., panel, Němčice
Cena 990 tis. Kč
2070 - Byt 3+1, Dr., panel, PV-E. Beneše
Cena 1.150 tis. Kč
2002 - Byt 3+1, Dr., cihla, 110 m2,
PV-Svatoplukova
Cena 1.265 tis. Kč
2102 - Byt 3+1, OV, cihla, PV-Tylova
Cena 1.340 tis. Kč
20972 - Byt 3+1, OV, panel,
PV-Partyzánská
Cena 1.460 tis. Kč
1898 - Byt 4+1, Dr., panel, PV-Anglická
Cena 1.190 tis. Kč
DALŠÍ NABÍDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz

CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
BYT ČI DŮM?
STAČÍ JEN ZAVOLAT A MY VÁS RÁDI
NAVŠTÍVÍME A VŠE ZA VÁS ZAŘÍDÍME

Reality, řádková inzerce

16. srpna 2010

Vojáþkovo nám. 3,79601 ProstČjov
tel.:605 011 310, info@srdcerealit.cz
PRONÁJEM RESTAURACE
Pronájem zavedené a prosperující
restaurace na námČstí, venkovní posezení,
kompletnČ vybavené,kuchynČ 28.500,-Kþ
B Y T Y prodej
1+kk,OV,M.Pujmanové
599.000,-Kþ
699.000,-Kþ
1+1,DB,Kostelecká,32 m2
2+1,OV,sídl.Svobody,58m2 955.000,-Kþ
2+1,OV,V.Ambrose,56 m2
870.000,-Kþ
SUPER CENY
570.000,-Kþ
1+kk,OV,sídl.E.Beneše
1+1,OV,sídl.E.Beneše
650.000,-Kþ
1.100.000,-Kþ
3+1,OV,sídl.E.Beneše
2+kk,DB,Studentská,možnost pĜevodu,3.p
cihla,60m2,vl.vytápČní
cena v rk
3+1,OV,Martinákova,panel.4.p.,80 m2,
po rekonstr.,lodžie,sklep
1.650.000,-Kþ
KRÁSNÝ BYT V CENTRU
3+1,OV,Vojáþkovo nám., cihla,4.p.,výtah
80 m2,lodžie,podlahové vytápČní,sklep,
po celkové rekonstr.
1.750.000,-Kþ
3+1 DB,Šárka,panel,1.p.,75m2,plast. okna,
výhodná investice
900.000,-Kþ
3+1 DB,K.Svolinského,možnost pĜevodu,
cihla,po rekonstr.,80m2,2.p., 1.650.000,-Kþ
D O M Y prodej
1+kk,3+kk,Tovaþov,po celkové rekonstr.
cihla,terasa,dvĤr,zahrada
2.820.000,-Kþ
Novostavba,Bystrovany 5+kk,garáž,krb,
zahrada,2xkoupelna,terasa
cena v rk
ŽÁDANÉ LOKALITY
RD 4+1,Vrahovice,vjezd,patrový,po
kompl.rekonstrukci,podlahové vytápČní
plast okna.,balkon,ihned k bydlení
velmi pČkný,blízko koupalištČ cena v RK
ProstČjov,pĜízemí,cihla,garáž,
RD 3+1,1+1 ProstČjov,
Č
pĜízemí,cihla,garáž,
blízko centra,zahrada
2.000.000,-Kþ
RD vícegeneraþní,ProstČjov,cihla,patrový,
3 byty,dvorek,
2.990.000,-Kþ
y y,
, zahrádka
,
P R O D E J chaty, chalupy
Chata ProstČjoviþky,dĜevČná,þást.rekonstr.
40m2,klidné místo plné zelenČ 450.000,-Kþ
Chata Žárovice 1+1,dĜevČná,37m2,suché
wc,zahrada 296 m2,sklípek
320.000,-Kþ
PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1
nebytové prostory,obchody,kanceláĜe...
Stavební pozemky- zasíĢované- Olšany,
ýechovice,Kostelec n/H,Krumsín,
ýelechovice n/H,BedihošĢ,PV-centrum,

Poptáváme pro klienty
Byty, domy, chaty, pozemky…ProstČjov a
okolí….rodinné domy i k rekonstrukci

PLATBA V HOTOVOSTI

605 011 310
www.srdcerealit.cz
INZERCE ZDARMA!
….NEZÁVAZNÁ
KONZULTACE A
PORADENSTVÍ V REALITÁCH
StČhování, vyklízení, stavební
práce a rekonstrukce bytových
jader,
… údržba všech typĤ
nemovitostí.

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

Volejte: 739 322 895
1+kk Kotěrova OV, cihla
599.000Kč
1+kk M. Pujmanové OV celk. rek. 650.000Kč
1+1 E. Beneše OV 36m2
630.000Kč
1+1 Krapkova OV cihla
Sleva 680.000Kč
2+1 Svatoplukova
680.000Kč
2+1 Sidl. Svobody 62m2 OV
950.000Kč
2+1 Fanderlíkova 60m2 cihla
1.050.000Kč
2+kk Olomoucká 61m2 OV po rek. 1.080.000Kč
2,5+1 Svobody OV část rek. k jednání 1.090.000Kč
3+1 Šárka 70m2
super sleva 839.000Kč
3+1 Sidl. Svobody OV po celk rek. 58m2
1.140.000Kč
4+1 Moravská 94m2 cihla OV + možnost garáže
1.490.000Kč

Volejte: 723 335 940
2+1 u centra 60m2 cihla
3+1 Kepky 72m2, po kompl. rek.
3+kk po rek. cihla, 100m2

1.350.000Kč
1.500.000Kč
2.000.000Kč

Volejte: 732 285 189
4+1 Okružní OV, po rek. 78 m2

1.490.000Kč

DOMY

Volejte: 739 322 895
RD 2+1 Určice
RD 2,5+1 Hradčany
Chata 3+1 Ptení zánovní
Chata 2+1 Stínava
RD 2x 2,5+1 Hrubčice 2x garáž

350.000Kč
389.000Kč
839.000 Kč
750.000 Kč
2.200.000Kč

Volejte: 723 335 940
RD Otinoves zahrada
445.000Kč
RD 1+1 Otaslavice
490.000Kč
RD 3+1 Kostelec n. H.
690.000Kč
RD 2+1 5km od Konice
695.000Kč
RD 3+1 Vřesovice zahrada1000m2 690.000Kč
RD 4+1 Rozstání garáž
590.000Kč
RD 4+1 Doloplazy garáž zahrada 1.250.000Kč
RD 7+2 Čechy p/K zahrada garáž 1.490.000Kč
RD 3+kk Kostelec po celk.rek. cena k jednání
RD 2x 3+1 u Němčic n/H garáž
1.790.000Kč
RD 3+1 Mostkovice po celk. rek. 1.990.000Kč

Volejte: 732 285 189
RD 4+1 Určice zahrada
1.600.000Kč
RD 5+1 Stražisko, zahrada
1.700.000Kč
RD 6+2 Kostelec na Hané po rek.,zahr. 3.900.000Kč
Chata 2+1 Stražisko zahrada
400.000Kč
RD 3+1 Čechovice předzahr. dvůr 2.090.000Kč
St. pozemek Vrahovice
700Kč/m2
PR O N Á J MY

Volejte: 739 322 895
1+kk Joštovo nám.
4.500Kč vč. ink
1+1 V.Outraty 45m5 po celk rek. 5.100Kč+ ink
1+kk Pujmanová po rek., zařízený, lodžie 5.350Kč + el.
1+1 Libušinka 39m2+lodžie
5.500 vč. ink
2+kk Br. Čapků 60m2
4.500Kč+ink
2+kk Určická 44m2 po rek.
6.200 vč. ink
2+kk Karlov nový 45m2+ balkon 6.200 vč.ink
2+1 Krokova cihla 69m2
5.000Kč+ ink
2+1 Svatoplukova po rekonstrukci 7.500Kč vč.ink
2+1 Vrchlického 78m2
7.500 vč.ink
3+kk Šafaříkova cihl. 105m2
6.500Kč + ink
RD 3+kk Kostelecká po celk. rek 8.000Kč +ink
3+1 Karlov 85m2 nový byt
7.500Kč+ink
3+1 Olomoucká cihl. 75m2
8.500 vč.ink

Volejte: 723 335 940
1+kk Hvězda 20m2
3.000 +el.
1+1 Outraty cihl. 45m2 po rek
5.100Kč +ink
3+1 Kostelec po rek. lodžie 72m2 7.900Kč vč.ink
3+1 u Němčic N/H garáž
5.500Kč vč.ink
RD 3+1 Kralice na Hané
10.000Kč+ink
4+1 Olomoucká 98m2,cihla 9.000Kč vč.ink

www.realitypolzer.cz

RODINNÉ DOMY/ CHALUPY:
RD 3+1 Prostějovičky
1.270.000,-Kč
RD 5+1 Mostkovice
5.700.000,-Kč
RD 5+1 Stříbrnice n/H
1.170.000,-Kč
RD ke zboru –Dobromilice 250.000,-Kč
RD 4+1 Tvorovice
275.000,-Kč
RD 3+1 Olšany-Hablov
2.000.000,-Kč
RD 2+1 Otonovice /Hrubčice 259.000,-Kč
RD 5+1 Vyškov
3.788.000,-Kč
RD 4+1 Prostějov –Vrahovice 2.600.000,-Kč
RD 2+1 Prostějov ½ Rd
985.000,-Kč
RD 6+2 Čelčice Studenec 2.100.000,-Kč
RD 1+1 Otaslavice ,
480.000,-Kč
RD 5+1, Mořice u Nezamyslic 1.170.000,-Kč
RD 6+2, Vícov okr PV
2.000.000,-Kč.
RD 6+1, PV-Domamyslice, 3.700.000,-Kč
RD 2+1, Brodek u Konice
380.000,-Kč
RD 2+1, Ohrozim
688.000,-Kč
RD 3+1, Vřesovice,
690.000,-Kč
RD 4+1 zem.usedlost+pole 5000m2 –Horní
Štěpánov
850.000,-Kč

BYTY :
Byt 3+1 Klenovice na Hané+ zahrádka
990.000,-Kč
Byt 3+1 Prostějov
1.958.000,-Kč
Byt 4+1 ul. Zikova Olomouc1.800.000,-Kč
Byt 2+1, PV-ul.Dolní
900.000,-Kč
Byt 3+1, PV,ul.J.Zrzavého 1.300.000,-Kč
Byt 2+1, PV, ul. A.Fišárka
850.000,-Kč

reality

reality

reality

reality

Hledám ke koupi 1 + 1, 2 + 1. Platím
hotově. 774 851 606.

Prodám zděný byt 2+1, Jezdecká ul. v
OV, 53m2, v původním stavu. RK nevolat. Tel.: 733 557 904.

Koupím oplocenou zahrádku v OV v
PV nebo nejbližším okolí. Voda a elektřina. Tel.: 777 618 815.

Nabízíme pronájem 3 + 1, ul.
Moravská, 74 m2, lodžie, šatna.
Garanční fond bydlení, tel. 774 101
818.

Hledám pronájem garáže Sídl.
Hloučela nebo blízké okolí. Tel.: 605
115 289.

Pronajmu pěkný byt 3 + 1, 92 m2, u
centra PV. 602 775 607.

Koupím chatu na Prostějovsku. Mám
hotovost. 777 231 606.
Hledám pronájem bytu 3 + 1 v
Prostějově. 774 851 606.
Nabízím odměnu 3-10.000 Kč tomu,
kdo mi „dohodí“ jakoukoli nemovitost k prodeji. Případnou exekuci vyplatím. 731 541 589.
Hledám ke koupi byt 3 + 1 v osobním
vlastnictví. RK nevolat. 777 231 606.
Prodám velký cihlový byt 1 + 1 v PV,
46 m2. Plovoucí podl. Klidná lokalita.
Cena 740.000 Kč. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu nebytové prostory v PV,
cca 160 m2, velké výlohy, vhodné na
kadeřnictví, kanceláře, obchod. Cena
13.000 Kč. Tel.: 724 337 984.

POZEMEK KOMERCE :
St.Boleslav pozemek 79.000m2 cena v RK
Brandýs n/Laben
bytový dům
rozestavěný
cena v RK
Praha pozemek na polyfunkční dům
cena v RK
Olomouc- 50.800m2 = 1000 Kč/m2
Olomouc-Vsisko 11.200m2 = 500Kč/m2
Pole –louka Drahany 21000m2=25Kč/m2 .

VYKOUPÍME :
POLE nebo LES od 5 ha a více.

OKNO REALIT
IGIVEX s. r. o.
Hanáckého pluku 1498/3
779 00 Olomouc
www.oknorealit.cz
tel. 606 742 419
tel. 844 111 141

Pronájem bytu 1+1, cihla, nájem 3500
Kč + inkaso. Kauce 10.000 Kč. Tel.:
606 201 809.
Pronajmu byty 2+kk a 3+1 nedaleko
hlavního nádraží v Pv. Tel.: 608 328
617.
Pronajmu prostorný byt 2 + 1 v centru
města. K nastěhování ihned. Tel.: 603
100 102.
Pronajmu nebytové prostora vhodné pro obchod, kancelář – večerka,
48 m2, na ul. V.Outraty 11, PV. Tel.:
777 640 008.
Prodám byt 2,5 + 1 na Sidl. svobody,
OV, část. rek., cena 1.090.000 Kč.
Tel: 777 602 873.
Prodám novostavbu RD se zahradou na krásném místě v Alojzově.
RK nevolat. Informace na tel.: 720
204 000.

POZEMKY na RD :
Pozemek na RD PV-Vrahovice
926m2= 982.000,-Kč
Pozemek na RD Dobromilice
1500m2= 255.000,-Kč
Pozemek na RD Kelčice 1340m2=650.000,-Kč
Pozemek na RD Mořice
plocha1300a1400m2=1m2/260Kč
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Bedihošť, okr. Prostějov řadový RD 7
+ 1 rozděleno na 2 bytové jednotky 2
+ 1 a 4 + 1 s obývacím pokojem a kuchyní, 3x sociální zařízení, zast. pl.
149m2, užitná pl. 340m2, zahrada
152m2, krb, dvojgaráž. Cena:
3.995.000 Kč. Tel. 773 631 631.
Pronajmu 3 + 1, v PV, pro 2 - 3 os.,
5.500 Kč. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu byt 2 + 1, 60 m2,
Svatoplukova. Kuchyň a koupelna po
rekonstrukci. Výhodná cena. Tel.: 776
374 448.
Pronájem bytu 2 + 1 Dolní, PV. 60 m2,
3. patro, po rek., výtah, zaskl. lodžie,
internet. 6.300 Kč /měs. + energie.
Tel.: 602 515 680
Pro naše klienty hledáme
• pronájmy bytů
• dvougenerační rod.dům se zahradou
v PV
• menší rod. dům se zahradou v PV a
okolí
• rod. dům 6+2 s větší zahradou
• byt 1+1, po rekonstrukci, do
800.000,-Kč
• pěkný byt 2+1, nižší patro nebo výtah
• chatu s pozemkem do 20 km od PV
Zajišťujeme bezplatný kompletní
prodejní servis
a poradenské služby.
Kontaktovat nás můžete na tel.č.: 774
409 430, nebo emailem: prostejov@
byty-gfb.cz
Garanční fond bydlení, Ing.Zuzana
Kučerová, Wolkerova 3, Prostějov
Aktuálně nabízíme k prodeji
tyto nemovitosti
• pěkný byt OV 3+1 po rek.,
Martinákova, 1.700.000 Kč
• družstevní byt 1+1, 35 m2, lodžie, sídl. E. Beneše, 695.000 Kč
• byty 2+1, 60 m2, Okružní, Dykova,
Dolní, cena od 950.000 Kč
• byt 3+1, po rek., 65 m2, Sídl. svobody, 1.190.000 Kč
• pěknou chatu, 3+1, Křenůvky,
320.000 Kč
• rodinný dům ve Vřesovicích (zahrada 400 m2, 2+1 a 3+1, garáž,
2.070.000 Kč),
• rodinný dům v Prostějově,
4.590.000 Kč (ZP, 120 m2,
UP 300 m2, zahrada 170 m2, dobrá
lokalita, kol.1996)
Celou nabídku a více informací
naleznete na: www.byty-gfb.cz
Kontakt: Garanční fond bydlení,
Ing.Zuzana Kučerová, tel. 774 409
430 nebo prostejov@byty-gfb.cz

Pronajmu byt 4 + 1, 130 m2, v ul.
Rejskova, PV. Tel.: 602 773 134. RK
nevolat!
Koupím byt v PV a chatu v okolí do 20
km od PV. Tel.: 774 69 08 75.
Nabízím k pronájmu 1 + 1 na
Kostelecké ul. Info: 607 919 040.
Pronajmu garáž na Brněnské ul.
Elektřina, voda. Volná ihned. Tel.:
724 670 535.

Pronájem samostatně stojícího přízemního RD 3 + kk, v klidné části uvnitř obytného bloku, v centru PV, včetně parkovacího místa. Cena 8000 Kč +
inkaso. Tel.: 736 613 930, 739 613 931
Pronájem garáže na Močídýlkách, el.,
800 Kč/měs. 776 03 55 57.
Pronajmu 3+1, 1+kk, 723 565 897.
Dlouhodobě pronajmu vybavený byt
2 + KK, velká terasa + garáž, blízko
centra, v novém rodinném domě se samostatným vchodem. Tel.: 602 721
145 po 16 hod.
Prodám byt 3 + 1 s alkovnou, v centru
města. Po celkové rekonstrukci. Cena
1.380.000 Kč. Tel.: 777 172 405.
www.centrum-reality.cz
Prodej RD 5 + 1 ve Ptení, zahrada,
vjezd. K bydlení i rekreaci. Cena
590.000 Kč. Tel.: 608 776 089.

Pronajmu byt 3 + kk v klidné části
centra msta PV. 72 m2, přízemí. Tel.:
603 196 627 po 18.00 hod.

Prodám pozemek cca 3.000 m2 v PV.
cena 2.500.000 Kč. Tel. 724 337 984.

Koupím garáž za Tylovou ul. Tel.:
604 348 313.
Prodám DB 3 + 1 v Mozartově ul., 2.
patro/7, dům po rekonstrukci. Zděné
jádro, nová kuchyňská linka, plovoucí
podlahy. Cena 1.350.000 Kč. Při rychlém jednání sleva. Tel.: 603 944
228.
Pronajmu 1 + 1, 45 m2, Krasická ul., 3.
NP. Příjemné bydlení. Tel.: 736 20 11
99.
Prodám RD, stáří 20 let, Hruška. Tel.:
603 534 795.

VÝDĚLEK – PŘIVÝDĚLEK PRO
STŘEDNÍ A POZDNÍ VĚK. ČESKÁ a.s. ŽÁDNÉ POPLATKY. TEL.:
775 972 354

Prodám byt 1 + 1, 45 m2, v OV,
Krasická ul., domek firmy Nera, 3. NP.
POD CENOU. Tel.: 736 20 11 99.

BOMBA KŠEFT!!! Zajímavá práce
bez vstupních investic, pružná pracovní doba 20 hod. týdně, vysoký výdělek (nad 30 tis. korun). Zaškolení
zdarma, rychlý kariérní postup..
Neváhejte a volejte 737 465 727.

Prodám samost. stojící RD 5 + 1 v
Mostkovicích. Dvojgaráž, tech. zázemí, bazén, zahr., vzrostlý živ. plot.
Výjimečné místo, posl. dům ve slepé
ulici. 2x vjezd. Podrobné info + kontakt: www.reality.bazos.cz
Prodáme půdní prostor na byt 2 + 1, 60
m2 + sklep, 4.000 Kč/m2. Byt. družstvo, střed města. Tel.: 582 334 282 po
18.hod.

Práce i brigáda! Potřebujete vydělávat? Pro cílevědomé 5.000,- Kč/měsíc. Základní kanc. administrativa.
Volná 3 místa. Tel.: 777 095 442.

Koupím RD i k rekonstrukci v okolí
PV. Platím hotově. Tel.: 776 878 001.

Přijmu do nově otevřené kavárny v
centru města servírky, číšníky vyučené nebo s praxí. Nástup září 2010.
Info tel.: 721 900 388

Koupím byt 1 + 1, 2 + 1, i v původním
stavu v PV. Platím hotově. Tel.: 776
878 002.
Prodám byt 3 + 1 v Kostelci na
Hané, po kompletní rekonstrukci, OV,
lodžie, sklep. Cena 1.099.000 Kč. Tel.:
776 878 001.
Pronajmu cihlový byt 1 + kk, 38m2,
po rekonstrukci, možnost trvalého pobytu. Tel.: 720 204 000.
Prodám byt 2 + 1, OV, cihla, ul.
Moravská, PV. Tel.: 607 774 466.
Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2 +
1. Tel. 607 774 466.

Pronajmu byt 1 + 1, Určická, část. zařízený, 35 m2, cihla, plast. okna. 5.500
Kč vč. ink. Tel.: 777 18 05 63.
Prodám 1 + 1. E.Beneše, OV, 600.000
Kč. Tel.: 737 772 130.
Nabízíme prodej řadového RD 3,5 + 1
v Mostkovicích, patrový, udržovaný.
Plyn, kanalizace, voda. Garanční fond
bydlení, tel. 774 101 818.
Nabízíme pronájem 1 + 1, ul.
Trávnická. Garanční fond bydlení, tel.
774 101 818.
Nabízíme prodej bytu 2 + 1, OV/P, 43
m2, udržovaný. Garanční fond bydlení, tel. 774 101 818.

DŮM

www.domajob.cz

POZOR!!! Úspěšná zahraniční společnost – pobočka v Olomouci přijme
4 šikovné komunikativní lidi, bez
vstupních poplatků. Práce 20 hod.
týdně, výdělek nad 30 tisíc korun,
volná pracovní doba, zaškolení zdarma. Rychlý kariérní postup.
Neváhejte a volejte 737 465 727.

Hledám pronájem bytu 3 + 1 do 8.500
Kč. Tel.: 775 780 990.

SPOLEČENSKÝ

Pronajmu byty 2 + kk, 60 m2, rohová
vana, možnost kombinovat s kanceláří, 4.700 Kč + ink., dále BYT 1 + 1, 40
m2, 3.800 Kč + ink. Po rekonstr.
Užívání zahrady, posezení a gril,
sklep, internet. 5 km od PV. 777 11 89
11.

Prodám nový byt 2 + 1 v OV, střed
města, 51 m2. Cena dohodou. Spěchá.
Tel.: 724 101 091.

Pronajmu byt 1 + 1, 45 m2, Krasická
ul. Vybavený, sklep, gar. stání.
Konečná cena 8.200 Kč. Tel.: 777 972
588. Po 18.00 hod. Volný od září.

GOLEM

Prodám byt 3 +1, v PV, OV, po kompletní rekonstrukci, super stav. Tel.:
724 337 984.

práci
nabízí

Pro klienty s hotovostí hledám ke koupi chatu v Prostějovičkách. Tel.: 775
780 990.

STAROŽITNOSTI

Prodám luxusní byt 3 + kk, 120 m2.
Cena dohodou. Tel.: 724 337 984.

Prodej novostavby RD 4+1 v
Bedihošti se zahradou. Celková plocha 1.800m2, velmi pěkný. Tel.: 608
246 597

Pro najmu byt 1 + 1. Ihned volný. 732
864 744.

Pronajmu obchod v centru Pv, 100 m
od radnice. Tel.: 724 337 984.

Ihned dlouhodobě pronajmu byt 1+1
Libušinka. Tel. 777 572 247.

Pronajmu 3 + kk v RD, v PV, 6.500
Kč + ink. RK nevolat. Tel.: 608 86 16
56.

Pronajmu 1 + 1 45m2, cihla, 1. patro,
po kompletní rekonstrukci, nadstandard, solidní jednání. Tel: 603 707 033

Prodám RD s hospodářským stavením po rek. 3.300 000Kč. Tel.: 724
337 984

Prodám DB 3+1 u centra PV. Cena dohodou. Tel.: 722 912 715

Pronajmeme prostory prodejny krbů a kamen na Kostelecké ul. v PV.
Tel.: 602 721 017.

Pronajmu kancelář 14 m2, v I. NP, volný ihned. Tel.: 777 07 99 58.

Prodám patrový RD v Kostelci na
Hané. Vhodné i jako sídlo firmy. Cena
1.990.000 Kč. Tel.: 724 337 984.

Prodám rodinný dům se zahradou v
Kostelci na Hané. Tel.: 582 373 330
(po 18 hod.)

Pronajmu byt 1 + 1, 5.800 Kč. Tel.:
732 466 293. RK nevolat!

Pronajmu větší podkrovní 2 + 1 v
centru. Samostatné topení, 2 lodžie.
Nájem 4.500 Kč + ink. Tel.: 608 42 58
78.

Prodej RD 3 + 1 v Otinovsi, pozemek
97 m2, zahrada 112 m2. Plyn, veřejný
vodovod. Garanční fond bydlení, tel.
774 101 818.
Prodej zděné chaty 2 + 1 k celoroč. užívání ve Stínavě. Podsklepená, vodovod, studna, el.220/380 V, plyn, 1.350
m2. Garanční fond bydlení, tel. 774
101 818.

Chcete si vydělat? Nabízíme spolupráci. Jednoduché, vhodné pro ženy
na MD. Tel.: 776 107 690, 774 774
776.
Nabízím snadný přivýdělek. Volejte
723 814 330.
Signum spol. s r.o., Za Kosteleckou
4189, Prostějov přijme: svářeč kovů a
páječ. Požadujeme: svářečské oprávnění pro svařování CO2 Výhoda:
předchozí zkušenosti v oboru.
Kontakt: 582 349 025, 731 441 012,
602 375 513.
www.domajob.cz Práce z domu.
Nabízíme spolupráci. Kontakt: 720
132 433.
Přijmeme kadeřnici do salonu v Pv.
Tel. 582 400 318
Nabízím vedení účetnictví FO a malým firmám. DE, DPH, mzdy, odvody
a jednání s úřady. Tel.: 604 321 472.
Přijmeme ošetřovatele koní. Plný
úvazek. Tel.: 733 340 484.
Firma zabývající se prodejem komunální techniky (malá nákladní vozidla), hledá pro region Moravy obchodního zástupce do stálého pracovního
poměru. Ř.p. sk. C, ovládání PC a
dobrá znalost anglického jazyka nutné. Zkušenosti v oboru výhodou.
Životopis, reference na e-mail: info@minam.cz
Přijmeme vyučené truhláře – stolaře.
Praxe není nutná. Samostatná práce
ve výrobě nábytku. Tel.: 608 863 532.
Přijmu kadeřnici s ŽL. Nástup možný
od 1.9.2010. Tel.: 777 196 767.
Přijmu číšníka-servírku, samostatně
pracující, abstinent na poloviční úvazek pro provozovnu v Čelechovicích
na Hané. Dobré platové podmínky.
Tel.: 608 744 086

Řádková inzerce

práci
nabízí
Do nových poboček v regionu přijmeme spolupracovníky-ce. Nabízíme
zajímavou práci v různých oborech,
výdělky 22-48 000 Kč/měs. a zaškolení. Tel. 605 254 556.
Přijmu pracovníka do pneuservisu v
PV na osobní a nákladní pneuservis a
dále automechanika. Nástup možný
ihned. Tel.: 608 824 136.
Hledáme mistra odborného výcviku v
oboru zednické práce: Kontakt: 582
332 344.
Zavedený noční klub v Prostějově,
nabízí místo společnice se zajímavým ohodnocením v poklidném a
seriozním pracovním kolektivu.
Neotálejte a volejte denně na tel.733
202 001 po 21.h.

16. srpna 2010

finance
VŠICHNI SLIBUJÍ,
MY PŮJČUJEME!
Rychlé jednání, hotovost
na účtu do 48 hodin.
Měsíční splátky
Tel.: 774 42 46 71.
RYCHLÁ PŮJČKA
Bez poplatků a ručitele
10 až 100.000 Kč
Když ne u nás, tak nikde.
Přijmu spolupracovníky.
Tel.: 774 736 254.
SMS PŮJČKA
Zašlete SMS: PV, jméno, příjmení
rč, výši příjmu, kolik chcete
půjčit. Ozvu se Vám a řeknu,
zda mohu půjčit. OSVČ, důchodci
a zaměstnaní. 775 709 579.
BEZ POPLATKŮ.

služby

prodám

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

Prodám mrazák obsah 50l. Jako nový, málo používaný. Velmi levně.
Tel.: 608 968 168

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.
Prodejna IVKA, Netušilova ul., Pv
nabízí dámskou letní, celokoženou a
vyměkčenou obuv na velmi problémové nohy. Dále u nás najdete domácí obuv, papuče na přezku, gumáky, dětské zdravotní plátěnky, nadměrné velikosti obuvi, zdravotní ponožky, novou kosmetiku Eurostyle a
jiné zboží vše za příjemné ceny. Novinka čistý kolagen do pleti!

Jste v koncích? Nabízíme nebankovní
hypotéky od 200 tis. Kč. Úrok 5,9%
ročně. Výplata do 48 hodin! Bonus –
kreditní karta zdarma. Kancelář
Olomouc. Tel.: 731 735 891.

Čištění hrobů z terasa - přebroušením přímo na místě. Tel.: 721 817 009

ANGLIČTINA "V TERÉNU"
konverzační metodou s certifikovanou zkušenou lektorkou.
Od září 2010. tel. 604 792 446.

Přivýdělek, Tel.: 602 810 644.

Úvěry na byty a nemovitosti na světové úrovni od přímého poskytovatele. Máme pro vás řešení na vaše finanční problémy. Bez registru, bez
příjmu. Tel.:774 664 892.

Hledám brigádníka na ankety. Tel.:
603 469 575.

Nebank. půjčky do 100.000 Kč bez
prokazování příjmu, 731 128 385.

Hledám zkušený stavební dozor, práce 2 hodiny denně na dobu 8 měsíců, i
v důchodovém věku, hlavně s praxí.
Tel. 773 631 631.

Na zást. soukr. inv. Tel.: 739 905 611.

Na pobočku v PV přijmeme 2 pracovníky na vyřizování zakázek. Příjem
26.000 Kč. Tel.: 775 245 760.
Centrum regenerace v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.

PŘIJMEME pro naše pobočky v regionu pracovníky na několik pozic.
Nabízíme podle zařazení rekvalifikaci, 28 – 50.000 Kč/měs. Nejedná se o
prodej ani pojišťovnictví. Věk a praxe
nerozhodují. Tel 728 958 301.
3P – práce, peníze, perspektiva.
Využijte šanci pracovat pro zavedenou finanční instituci. Nabízíme pozici obch. zástupce. Požadujeme:
SŠ, ŘP, ŽL a hlavně chuť pracovat
a vzdělávat se. Nabízíme: bezplatný
systém vzdělávání, možnost nadstandardních výdělků, odborné vedení, firemní benefity. Nutná osobní schůzka, přijetí na základě výběrového řízení. Volejte: 604 168 409.
Přijmu kosmetičku, maséra/ku, tatéra/ku na ŽL, 721 755 420.
Uzeniny Zajíček s.r.o., přijme IHNED pracovnici(ka) do výroby uzenin. Vyžadujeme vysoké pracovní
nasazení a začátek pracovní doby
od 2:30. Nabízíme ihned po zapracování velmi dobré platové podmínky. Bližší info podá pí Vacková
na tel: 777 181 108.
Salon v centru PV, přijme kadeřnice
na ŽL nebo na dohodu. A pedikérky
na ŽL. Výhodné podmínky, klientela
zajištěna. Tel.: 608 508 897.
Victoria Volksbanken pojišťovna, a.s.,
přijme pro své nové zastoupení v
Prostějově a okolí OBCHODNÍ ZÁSTUPCE na VPP, OSVČ, brigádníky.
Tel.: 737 648 690, Životopis na e-mail: Galerie68@seznam.cz
INTIMMO - spodní prádlo příjme
pracovitou prodavačku na HPP do své
prodejny v Prostějově. Zkušenosti s
prodejem, spolehlivost,
samostatnost, životopis.
Informace nejdřív telefonicky
:776/248193 Po - Pá 9 - 14 hodin.

práci
hledá
Hledám pracovníka na sjednávání zakázek malby, nátěry a tenkovrstvé
omítky, příp. spolupráci se stavební
firmou. Tel.: 731 958 139.
Řidič s vlastním vozem Tatra, přijme
práci. Nejlépe PV, OL a okolí. Tel.:
606 128 277.

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

Půjčka na směnku. Tel.: 731 242
729.
Pozor, žhavá novinka! Nebankovní
úvěry od přímého poskytovatele,
bez registru, bez příjmu. Tel.: 608
134 329.
Dlouhodobé nebankovní úvěry, vyplatíme exekuce, konsolidace.
Kompletně vám odlužíme vaši nemovitost, bez prokazování příjmu.
Tel.: 777 095 442.
Neprošli jste v bankách? Zařídíme
Vám vaše bydlení! Vyplatíme exekuce. Hotovostní půjčky bez registru a poplatku předem. Tel.: 722 912
715

Hudební skupina Fontána zahraje na
svatbě, zábavě. 608 539 783.

RENOVACE KOUPELNOVÝCH
VAN. Tel.: 608 46 23 46
Zatéká Vám střecha? Voda z rýny
Vám teče na fasádu? Rozpadá se
Vám komín? Bojíte se, že Váš hromosvod už Vás neochrání? Zbavím
Vás těchto starostí, když zavoláte na
můj telefon: 777 043 250.
Palírna Otaslavice zahájila sezónu
2010. Přihlášky na tel. číslech 582
370 058 nebo 777 340 485.
Provedeme veškeré montáže vodotopo-plyn, www.pbmont.cz, tel.: 777
124 888.
Stěhování bez pomoci zákazníka a
vyklízecí služby. Rychle, levně. Prostějov 604 389 367.

Úvěry na koupi a modernizaci nemovitostí. Nízká úr. sazba.
Podpora státu. Volejte 725 127 604

Zavedený noční klub v Prostějově
zve pány k návštěvě a odpočinku
denně od 20 -05 h. Veškeré požadavky jsou již splněny s tím, že návštěva
lze domluvit i předem na tel. 733 202
001 po 20.h.

Úvěry na koupi a modernizaci nemovitostí. Nízká úr. sazba.
Podpora státu. Volejte 602 417 370

Provádím malby bytů, hal, kanceláří.
Vše za přijatelné ceny. Možná sleva
10%. Tel.: 773 560 190.

Úvěry na koupi a modernizaci nemovitostí. Nízká úr. sazba.
Podpora státu. Volejte 732 856 409
Úvěry na koupi a modernizaci nemovitostí. Nízká úr. sazba.
Podpora státu. Volejte 604 168 409
Peníze do 24 hod., od 5 do 50 tisíc. I
více zástavou nemovitosti. Tel.: 776
087 428.
Nebankovní půjčky. Rychlé a solidní jednání. Tel.: 777 760 974.
NOVÁ kancelář České pojišťovny, Netušilova 7, 1.p., PV.
Uzavíráme živ. a úraz. poj. i pro 1 –
10 osob na smlouvě. Poj. majetku,
odpovědnosti za škodu, poj. příjmů,
POV, HAV, HAV pro automobily 6
– 20 let – výhodné. PO a ST 8.30 –
10.30, 13.30 – 16.30. T. 725 684 994
L.Kapounková VPA.
Nebankovní půjčka. Půjčíme Vám
peníze až do 2.000.000 Kč bez nahlížení do registru. Rychlé vyřízení.
Tel.: 737 610 839.

SATELITY,
POČÍTAČE

Prodej, montáž, servis

rychle, levně
LORD computer s.r.o.
Poděbradovo nám.2a
796 01 Prostějov
tel. 773 123 004,
582 331 412

Uzávěrka
řádkové
inzerce
je v pátek
20. srpna
v 10.00 hod

Zednictví Vančura nabízí svoje služby. Např. novostavby, zateplování,
úpravy RD, bytů, fasád, komínů,
mokrého zdiva chemickou cestou, rekonstrukce koupelen a další zednické
práce i mimo okr. PV. Tel.: 774 627
358.
OPRAVY TRAVNÍCH SEKAČEK.
Tel.: 775 562 356.
Provádíme dokonalé strojové čištění
sedacích souprav a koberců. Milan
Revay, tel.: 582 38 23 25, 604 43 93
02.
Kompletní pokládka zámkové dlažby, stavby zídek a další stavební
práce. Super ceny. Volejte: 723 522
369.
Provádíme veškeré zednické
práce, zateplování fasád, rekonstrukce, plovoucí podlahy atd.
Máme poloviční ceny než firmy.
Tel.: 774 861 498.
Ploty, zídky, kompletní realizace vč.
materiálu. Volejte: 723 522 369.
Skylink, CS-link, Karty levně, ihned
k dodání vč. montáže profesionální
satelitní televize. Tel.: 724 689 756.

40/165/56 svobodná hledá sympatického muže - životní lásku pro společnou cestu životem. Dopis napoví.
Pište na adresu redakce značka: Láska.
Vdovec 61/167 zajištěný, hledá ženu
k trvalému vztahu. Tel.: 774 809 845.

oznámení
Masáže Marie Kolářová, oznamuje změnu provozovny od 1.8.2010.
Nová adresa: Banksia s.r.o., Plumlovská ul. 922/19a, Prostějov, mobil:: 776 866 822.

vzpomínáme

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Zahájen prodej broskví
20 – 25 Kč/kg
(pro malo. i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Prodám pšenici, ječmen za 350 Kč,
Ptení. Mob. 732 283 041.

koupím
Koupím obrazy předních českých a
moravských malířů, ale i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti. Tel.: 605 138 473.

Dne 19. srpna 2010
by se dožila 90 let
naše milovaná maminka,
paní Marie TASOVÁ.
Stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou
dcera Marie a Helena,
vnučka Helenka
a pravnučka Veronika.

Sběratel koupí staré zlaté (Československé 1 – 10 dukáty 3.500 – 75.000
Kč). A stříbrné mince, bankovky, vyznamenání a numizmatickou literaturu - i celou sbírku. Solidní jednání.
Tel.: 603 161 569.

Dne 11. srpna 2010
jsme si připomenuli 25 roků
od úmrtí mého manžela
Jaroslava VYSLOUŽILA.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka Jarmila
a synové Jaroslav,
Roman a Martin s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.

Porcelánové figurky značek:
Mišeň 5 – 20.000 Kč, Rosenthal 3 – 8.000
Kč, Volkstedt 1.500 – 5.000 Kč, Kodaň 2 – 4.000 Kč, Slavkov 1 – 3.000
Kč, Dux 500 – 1.500 Kč, a další. Tel.:
603 161 569.

auto - moto
SOBRA – AUTO.CZ, Žeranovská 3,
PV, Tel.: 608 93 30 33, 582 331 800.
Provádí veškeré opravy vozidel, diagnostika, ME a TK, náhradní díly –
prodejna, PNEUSERVIS.
ODTAHOVÁ SLUŽBA
Základ 500 Kč + 10 Kč/km
Tel.: 606 645 732.
Koupím Škoda Octavia, Fabia,
uvítám 1. majitele, TDi i LPG, není
podmínkou. Tel.: 731 164 916.

Dne 17. srpna 2010
by se dožila 65. let naše milovaná
manželka, maminka,
švagrová a babička,
paní Marie KOHLOVÁ.
Za celou rodinu vzpomíná manžel
Jindřich a dcera Iveta.

Že čas rány hojí je jen pouhé
zdání, zůstala jen bolest a tiché
vzpomínání.

Dne 18. srpna 2010
je tomu právě rok, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček,
pan Ladislav PÁLENÍK
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, syn a dcery s rodinami.

Koupím Škoda Felicia, jakýkoliv
stav 1,3 i 1,9D. Tel.: 603 710 012.

různé

Chorvatsko - SEGET VRANJICA.
Apartmány v soukromí od 10ti metrů
od moře, klidná lokalita bez magistrály, klimatizace, terasa s výhledem
na moře, TV+sat. www.vranjica.eu

Dne 12. srpna 2010
jsme vzpomenuli 4 smutné roky,
co nás navždy opustila naše
milovaná maminka,
babička a prababička,
paní Růžena MILLEROVÁ
z Vrbátek
(zor. Kubálková z Pěnčína).

Dne 17.8.2010
uplyne velmi smutný a bolestný
1 rok, co nás navždy opustil náš
drahý manžel, táta,
bratr a dědeček,
pan Jaroslav FAJKS.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Marta, synové Petr
a Pavel s rodinami,
bratr Vladimír s rodinou.

www.azhubni.cz
Přijímáme objednávky na jahodníkové sazby. Tel.: 602 571 516, p.
Dostálová
Stěhování, vyklízení, 775 132 134.

Karel Sochor

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

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

Dne 9. září uplyne 42. roků,
co nás po tragické nehodě navždy
opustil její syn a můj bratr
pan Vlastimil KŘEČEK
z Pěnčína.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera a sestra Růža
a syn a bratr Josef s rodinou.

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

Zateplování, fasády a další zednické
práce. Rychle, kvalitně, slušné ceny.
Tel.: 723 522 369.

seznámení
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zvířata
Zadám štěňata LABRADORSKÝCH RETRÍVRŮ smetanové
barvy, čistokrevná bez PP, k odběru
od 23.8.2010, 3.000 Kč. Konice, 774
080 721.
Hovawart – štěňátka s PP. Po výstavně i povahově výborných rodičích. Štěňátka plavá i se znaky, mohutné kostry, krásné hlavy, odběr od
poloviny srpna. MichaelaMakovcova@seznam.cz, 737 411 993.
Prodám štěňata labradora. Odběr ihned. Cena dohodou. 775 381 143.

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

GOLEM
SPOLEČENSKÝ

DŮM

Dne 16.8.2010
uplynulo 11. výročí smrti
paní Milady SADÍLKOVÉ
z Prostějova.
Stále vzpomínají manžel
a synové s rodinami.

Fotbal

FOTBAL EXTRA 2010 - 4. díl
V dnešním čísle se dostáváme již k pátému pokračování
dlouhodobého speciálního seriálu FOTBAL EXTRA 2010,
který pro všechny fotbalové přívržence připravuje sportovní
redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Původně měl
být tento díl věnován skupině „B“ I.A třídy Olomouckého
KFS, ovšem vzhledem k tomu, že ne všechny oddíly dodaly
požadované materiály, rozhodli jsme se pohled do této
soutěže o týden odložit. „Náhradou“ se pak stalo okénko
do mládežnické kopané, konkrétně do tří městských
oddílů. Zajímalo nás, jak se dělá přípravka v 1.SK Prostějov,
jak postupuje s rozvojem mládežnické základy TJ Haná
Prostějov a jakou sezonu měli v Sokolu Čechovice. Původně
jsme vám měli přinést i rozlosování mládežnických soutěží
se zástupci prostějovského regionu, avšak z technických
důvodů tak musíme taktéž učinit až v příštím vydání
našeho týdeníku, kdy volně navážeme na předcházející části
FOTBALu EXTRA.
Ono totiž červnový konec soutěží je totiž pokaždé ideální
příležitostí k ohlédnutí a bilancování všeho podstatného,
co se na zelených trávnících událo, ale také nastínění
nejzajímavějších a aktuálních novinek, v čemž letošek není
žádnou novinkou. Na stránkách Večerníku tak po kratší
odmlce znovu nacházíte komplexní ohlédnutí za sezonou
2009-2010, které vás týden co týden zavádí do světa rozborů,
rozhovorů, tabulek, statistik, ale také analýz, komentářů,
pohledů nejrůznějších expertů i anket. A jak je naším
dobrým zvykem, znovu přidáváme ještě něco navíc! Vámi
oblíbená příloha FOTBAL EXTRA je zpět a celý seriál čítá
hned deset(!) dílů. V pořadí šestá část tak bude věnován
regionálním účastníkům v I.A třídě Olomouckého KFS.
V dalších číslech pak budeme postupně mapovat, jak si vedly
kluby prostějovského regionu v nejnižší soutěži Olomouckého
Krajského fotbalového svazu, následně přejdeme na úroveň
OkresníhofotbalovéhosvazuProstějov(Přebor-II.třída,III.třída
advěskupinyIV.třídy).Svůjprostordostanounejendorostenecké
soutěže včetně celků 1.SK Prostějov a věnovat se budeme také
ženským týmům FC Kostelec na Hané a Jiskra Brodek z Konice.
Ani nadále nebudeme průběžně opomínat zajímavé novinky
ze zákulisí všech klubů prostějovského regionu. Jedno malé
upozornění na závěr: Vzhledem k tomu, že letní přestávka je
hodně krátká a dává nám malý prostor, hodláme v ohlédnutí za
uplynulým ročníkem pokračovat i zkraje nové sezony, tudíž se
někdy budou informace mísit, což je právě i případ dnešní čtvrté
části.Předemtakděkujemezapochopeníitrpělivost.Postupněse
dostane skutečně na všechny!
Nezapomeňte si tak zajistit příští číslo PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, ani jeho další vydání. Věřte, že se máte na co těšit!
-pkPLÁN PŘEHLEDU DALŠÍCH DÍLŮ SERIÁLU
FOTBAL EXTRA 2009/2010:
6. DÍL: 23. 8. 2010
I.A třída, skupina „B“
(Čechovice, Jesenec, Plumlov, Klenovice na Hané, Mostkovice)
PLUS LOS VŠECH MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ
NOVÉHO ROČNÍKU 2010/2011 S REGIONÁLNÍMI
ZÁSTUPCI
7. DÍL: 30. 8. 2010
I.B třída, skupina „A“
(Haná Prostějov, Kostelec na Hané, Pivín, Nezamyslice,
Vrahovice, Vrchoslavice, Protivanov)

16. srpna 2010

Okénko do kuchyně fotbalových benjamínků

Přípravky 1. SK PROSTĚJOV mají pořádnou
porci za sebou, už se ale těší na nové výzvy
PROSTĚJOV - Uplynulá sezóna
2009-2010 byla pro mladé
fotbalisty přípravek „U 8“ a
„U 7“ 1.SK Prostějov opravdu
bohatá, a hlavně velice úspěšná.
Na minulá vystoupení už však
pomalu sedá prach a tak se již
všichni plně soustředí na ročník
nadcházející. A to je příležitost
nakouknout do kuchyně
této mládežnické základny a
pustit se do malé rekapitulace.
Osmileté naděje prostějovské
kopané absolvovaly hned sedm
víkendových soustředění
v různých sportovních
areálech na Moravě.
Obdobně jsou na
tom i jejich o rok
mladší kolegové,
kteří v podstatě
loni na podzim
začali s plným
tréninkem.
Zdařilé počátky
své kariéry mají za
sebou i ti nejmladší,

pěti a šestileté fotbalisté.
Na novou sezonu se o prázdninách
pilně připravují výběry fotbalových
přípravek 1.SK Prostějov ročníků
2002, 2003 a 2004. Nejvytíženější
jsou pochopitelně ti „nejstarší“,
kteří toho mají v nohách skutečně
hodně. „Mezi kluky jsou víkendová
soustředění velice oblíbená, neboť
téměř vždy jsou spojena s večerní
návštěvou bazénu v rámci relaxace.
Kromě těchto sedmi tréninkových
pobytů |absolvovali sedmnáct
turnajů, z nichž šest vyhráli dvakrát
byli druzí a třikrát třetí. Dalších
sedmnáct klání odehráli v
rámci okresní soutěže
mladších a starších
přípravek. Celkem
pak odehráli celkem
stosedmdesát zápasů,
z nichž stopětadvacet
BUDOUCÍ HVĚZDY? Naděje prostějovského fotbalového oddílu 1.SK Prostějov posbírali v uplynulé sezoně řadu pohárů,
vyhráli, sedmnáct
což ostatně dokazuje i tento snímek. Jestli se však prosadí až do velkého světa fotbalu, to se teprve uvidí... Foto: archív 1.SK
remizovali a jen
devětadvacet prohráli s svěřenců Jan Naicler, jeden z Také pro nejmladší pěti a šestileté mladých a nadějných fotbalistů.“
celkovým skóre 574:198,“ trenérů fotbalových benjamínků fotbalisty 1.SK Prostějov byla O tom, že na budoucnost myslí v
bilancoval počínání svých 1.SK. „V letošní sezóně se budou na loňská sezóna také úspěšná. I když 1.SK Prostějov především, není
své úspěchy snažit navázat, byť se se ještě nevydali vybojovat žádný sebemenších sporů. Další slova
zúčastní krajské soutěže přípravek v turnajový titul, začali pravidelně Jana Naiclera to jen potvrzují.
kategorii ´U 10´, kde změří své síly poctivě trénovat a někteří posílili „Plánujeme ve spolupráci se ZŠ E.
s o rok staršími kluky. Zimní část pro některá utkání i své starší kolegy. Valenty obnovení sportovních tříd
sezóny pak znovu vyplní několik „Je na nich vidět velký pokrok ve a rovněž byl zahájen proces vzniku
sportovního střediska mládeže.
víkendových soustředění a účast fotbalovém umění.
na mnoha kvalitních turnajích s V nadcházející sezóně se už Tím pádem dojde ke zkvalitnění
cílem se dobře připravit na jarní představí v okresní soutěži mladších tréninkového procesu, aniž by se
část krajské soutěže,“ podíval se do přípravek s cílem, nasbírat co možná zvýšilajehočasovánáročnost. Inadále
nejvíce zkušeností pro svůj další budeme využívat ke spolupráci
budoucnosti Naicler.
Sedmiletí fotbalisté v podstatě teprve fotbalový vývoj. I pro tyto kluky jsou odborníky z oboru fyzioterapie,
loni na podzim začali s pravidelnou připravena víkendová soustředění kondičního plavání a aerobiku, což
přípravou a nutno podotknout, že se a účast na několika halových se pro kluky jeví velkým přínosem.
do svého fotbalového řemesla vrhli turnajích,“ sdělil Jiří Kresta, druhý Budeme se nadále snažit , aby se naše
přímo po hlavě. V září někteří viděli z trenérů 1.SK. Těmi dalšími jsou členská základna ještě rozšířila o nové
míč na svých kopačkách poprvé a pánové Martin Neoral, Josef Bílek zájemce, formou různých náborů či
po necelém roce už kluci střílí jednu a Jiří Homola. „Poctivá práce jednotlivých akcí. Rádi přivítáme
branku za druhou. Rovněž spolu se kluků opravdu přináší své ovoce každého, kdo měl zájem si zahrát
svými staršími kolegy absolvovali a je stejně důležitá jako obětavost fotbal. Dojde i k rozšíření trenérského
víkendová soustředění. Celkem se rodičů a trenérů, kterým taktéž patří týmu, přičemž hlavní posilou bude
pak zúčastnili dvou desítek turnajů obrovský podíl a hlavně poděkování pan František Pitron, který od nové
a dále jedenácti kol v rámci soutěže za jejich obětavý a nezištný přístup,“ sezóny zahájí práci u kategorie ´U
OFS. V celkových 117 utkáních vzkázali svorně koučové a dodali: 6´,“ prozradil Večerníku, který je
pak vstřelili 254 branek. Na šesti „Ale důležité nejsou jenom mediálním partnerem mladých
turnajích přitom vybojovali první výsledky, hlavní je radost ze hry fotbalistů, Jan Naicler. „Velký dík
místo, jednou skončili druzí a spojená s předváděnou hrou a patří sponzorům, bez kterých by
bronzové medaile získali na pěti bojovností. To, že kluci stále chtějí to opravdu nešlo tak hladce. Jsou
akcích. V letošní sezóně je čeká opět hrát fotbal a hrají ho s radostí, že to firmy MEGA OKRAJEK s.r.o.,
soutěž Okresního fotbalového svazu dokáží bojovat s každým soupeřem, BVCONTAINER, SORBON CITY
mladších přípravek a obdobný i když se zrovna nedaří, je strašně s.r.o. SORBON- SALLER s.r.o.,
model pro zimní část sezóny pozitivní devíza. A to je také hlavní KOCOUREK a EUROSITE s.r.o.,“
-pkcíl pro nacházející sezónu těchto dodal Naicler.
obsahující soustředění, turnaje.

Žáci SOKOL ČECHOVICE prožili úspěšnou sezónu,

po které zamířili MEZI KRAJSKOU ELITU

poru vedení města Prostějova
ve skupině „A“ krajské soutěže.
i Olomouckého kraje, mnoTým starších žáků reprezentohým malým sponzorům a hlavvaly ročníky 1995a 1996, mladně všem trenérům, asistentům
ší pak 1997 a 1998.
a vedoucím mužstev za odve„Vzhledem k tomu, že hráčů ve
denou práci,“ vzkázal Sklenář.
starší kategorii máme v našem
„Velké poděkování patří i treoddíle pouze třináct, jedním z
nérům brankářů , u dospělých
našich cílů pro uplynulou sezóVladimírovi Brablecovi a u
nu bylo postupné zapracování
mládeže Tomášovi Burešovi a
mladších kolegů do tohoto mužtaké všem těm, kteří pomáhastva. To se velmi dobře podařilo,
jí v činnosti nebo při fotbaloa především v jarní části soutěže
vých zápasech jako Stanislavu a
díky perfektní spolupráci obou
Martinovi Bilikovým, Zdeňku
kategorií prokázali starší žáci
Šťastnému staršímu, Zdeňku
zlepšenou výkonnost, a více než
Šťastnému mladšímu, Petru
získanými body potěšili předeFišarovi, Jiřímu Kalabisovi,
vším předváděnou hrou. Velmi
Jaroslavu Hejdukovi, Zdeňkovi
vydařená utkání odehráli přeMacharáčkovi, Janu Sedláčkovi
devším na hřištích Hluboček,
a mnohým dalším především
kde zvítězili 3:1 a v Horce nad
z řad rodičů.“
-pkMoravou, kde porazili stejně
FOTBALOVÉ NADĚJE. Žákovské týmy čechovického Sokola pěkně pospolu. Do letošní sezony již vstupují jako účastník nejvyšší krajské soutěže.
staré hráče Chomoutova 1:0. Za
předvedené výkony a celkové celý hráčský kolektiv a samozřej- madě, a tomu také odpovídala Klimešovi a kondičnímu trenéšesté místo bych chtěl pochválit mě poděkovat za práci i trenéro- předváděná hra. Své soupeře na rovi Martinovi Hubáčkovi.“
vi Karlovi Vlachovi,“ svěřil se hřišti mnohdy přehrávali a do- V příštím ročníku se obě
nám Vlastimil Ráček, předseda kázali to také vyjádřit i gólově,“ družstva žáků Čechovic předTrenérský a funkcionářský kolektiv Čechovic
fotbalového oddílu a zároveň pochvaloval si trenér úspěšné- staví dokonce v Přeboru
působil v minulé sezóně v tomto složení:
vedoucí výběru starších žáků ho celku Jiří Jančík. Za celou Olomouckého KFS, kde budou
sezónu nastříleli jeho svěřenci mít za soupeře ještě kvalitnější
„A“+ „B“ muži: trenér Stanislav Bilík (u „“áčka“ na podzim a úvod jara Jan Sokola Čechovice.
Jejich mladší spoluhráči měli ve 25 utkáních 132 branek, při- protivníky. „Pevně však věřím,
Pešek), asistent Karel Hruda, vedoucí mužstva Jaroslav Hejduk
starší dorost: trenéři Alois Diviš a Milan Rybařík, vedoucí týmu Lubomír naopak s počtem hráčů příjem- čemž inkasovali pouze třiadva- že tato utkání zvládneme a ponější „starosti“. V jejich řadách cetkrát. „V týmu se postupně suneme naše výkony i kvalitu
Meixner
mladší dorost: trenéři Karel Vlach (na podzim Ladislav Nedoma) a trénovalo celkem dvaadvacet adaptovali i hráči ročníku 1998 hráčů opět o kousek dál,“ nenadějí, jež se na konci sezo- a několikrát dostali příležitost i obává se Jančík. Jak Večerníku
Martin Holinka
PĢípravka TJ Sokol ÿechovice, oddíl kopané, poĢádá za pĢíznivého
ny mohli těšit z historického benjamínci z našich přípravek. řekl organizační pracovník odstarší žáci: trenér Karel Vlach, vedoucí týmu Vlastimil Ráček
poĀasí ve Ātvrtek 19.8. a pátek 20.8. 2010 od 16.00 do 17.00 hod. na
mladší žáci: trenéři Jiří Jančík a Martin Blahoušek, vedoucí družstva Petr úspěchu v podobě konečného Vysoce bych ocenil u všech žá- dílu Josef Sklenář, také vedení
hĢišti v ÿechovicích
třetího místa v krajské soutěži. ků našeho oddílu chuť trénovat oddílu bylo velmi spokojeno
Klimeš
NÁBOR chlapcĪ
„Na hřišti jsme v průběhu celé- a pracovat na sobě,“ uvedl dále s žákovskými výsledky a všichpřípravka „A“: trenéři Karel Horák a Miroslav Stískal
a dívek roĀníku 2000 až 2003!
ho ročníku chtěli dát příležitost Jančík. „A abych nezapomněl ni doufají, že i v nové sezóně bupřípravka „B“: trenéři Aleš Maděrka, Jaromír Synek a Josef Sklenář
Informace na tel. 604 222 714 – Petr Klimeš
přípravka „C“: trenéři Tomáš Bilík a Jiří Kalabis, vedoucí družstva Petr co největšímu počtu z nich. Na , chtěl bych poděkovat za vý- dou hrát kluci takový fotbal janebo www.fotbalcechovice.cz.
hráčích ročníku 1997, kterých bornou spolupráci Martinovi ko v uplynulém ročníku. „Dále
Klimeš
je v mužstvu čtrnáct, je vidět, že Blahouškovi, který se mnou tré- by chtěl výbor oddílu Sokola
přípravka „D“: trenér Kovařík.
PĢijčte napodobit hvĒzdy fotbalového mistrovství svĒta !!!
hrají již šestým rokem pohro- nuje, vedoucímu týmu Petrovi Ćechovice poděkovat za pod-

ČECHOVICE - Při našem zpětném zrcátku jsme v rámci seriálu FOTBAL EXTRA zavítali
také do Čechovic. Tamní fotbalový oddíl pod hlavičkou TJ
Sokol má v současné době deset
soutěžních výběrů. Kromě „A“
a „B“ týmu mužů se do tréninkových a zápasových jednotek
zapojuje i osm mládežnických
celků - starší a mladší dorost,
starší a mladší žáci, přípravky
„A“, „B“, „C“ a jednu zatím
nesoutěžní přípravku. Starší
a mladší dorostenci hrají již
čtvrtým rokem krajský přebor,
starší a mladší žáci krajskou
soutěž, přípravka „A“ a „B“
krajský a přípravka „C“ přebor OFS Prostějov. V dnešním
vydání jsme se zaměřili na žákovská družstva, která Sokol
Čechovice zastupovala v sezóně 2009-2010 druhým rokem

Sokol ÿechovice poĢádá nábor
fotbalistĪ.

Fotbalový oddíl TJ Haná Prostějov úspěšně
absolvoval druhou sezonu na mládežnickém poli
„Do nové sezony jsme přihlásili již čtyři družstva,“ notuje si Stanislav Ociepka
PROSTĚJOV - Druhé místo v
Přeboru Okresního fotbalového
svazu starších přípravek je završením dvouleté práce s mládeží v oddíle TJ Haná Prostějov. Do své historicky třetí sezóny vstoupí mládež
Hané již se čtyři týmy v okresních i
dokonce i krajské soutěži! „Mládež
v Hané Prostějov začala fungovat v
září 2008, kdy proběhl první nábor
a bylo sestaveno družstvo mladší
přípravky, které odehrálo v okresním přeboru mladších přípravek
první sezónu,“ připomíná obrození základny Stanislav Ociepka,
šéftrenér mládeže. „Završením
první fotbalové sezóny našich
mládežníků byla účast na velice
prestižním turnaji desetiletých

fotbalistů EoN JuniorCup 2009
v Morkovicích. Kluci obsadili 8.
místo, což považujeme za pěkný
úspěch,“ vyzdvihl výsledek tréninkové píle Ociepka.
„V sezóně následující, tedy
2009/2010, jsme přihlásili do soutěže kromě mladší přípravky, také
přípravku starší. Ta hned v první
sezóně svého působení vybojovala krásné druhé místo v okresním
přeboru starších přípravek, i když
jsme mysleli určitě na stupínek
nejvyšší. Za velký úspěch lze považovat druhé místo na zimním halovém turnaji starších přípravek,
který pořádal okresní fotbalový
svaz. Na EoN JuniorCupu 2010 jsme tentokrát obsadili v Kroměříži

10. místo,“ ohlédl se dále za minulým ročníkem Ociepka, podle
jehož slov se v klubu připravuje
už kolem šesti desítek mladých
fotbalistů, kteří působí ve čtyřech
věkových kategorií mládeže mladší žáci, starší přípravka,
mladší přípravka a předpřípravka
neboli benjamínci. „Do právě se
rozbíhajícího se soutěžního ročníku 2010/2011 jsme přihlásili čtyři
družstva,“ potvrzuje Stanislav
Ociepka. Mladší žáci budou hrát
Přebor OFS mladších žáků, starší
přípravka Přebor Olomouckého
KFS starších přípravek (společně s
1.SK Prostějov), mladší přípravka
„A“ i „B“ pak Přebor OFS mladších
přípravek.
-pk-
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Fotbalisté Čechovic nestačili na Dub
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ČECHOVICE - Na hřiště
tě
do Čechovic zavítal včera
ra
jeden z aspirantů postupu
pu
u
Sokol Dub nad Moravou.
u.
u.
Toto mužstvo vede zkušený
ný
ligový trenér Dan Matuška
ka
a bylo vidět, že má velmi
dobře poskládaný tým. Do
první šance se však dostaly
Čechovice, když ve 4.minutě
pálil nebezpečně ze šestnácti
metrů Martin Horák, ale
střela mířila těsně nad.
Z protiútoku střílel útočník
Dubu, ale naštěstí pro domácí
jej zablokoval Chmelík. V 5.
minutě se ale už měnilo skóre.
Hostující hráč obešel ve vápně
obránce a krásnou přihrávkou
vybídl ke skórování do prázdné
brány Zbořila – 0:1. V 9.
minutě však bylo vyrovnáno.
Za ruku v pokutovém území
byla nařízena penalta, kterou
Jakub Kvapil s přehledem
proměnil – 1:1. O sedm minut
později se opět mohlo měnit
skóre, po dlouhém autu a
skrumáži ve vápně se dostal
k míči hostující hráč, s pomocí
teče přehodil Brablece v bráně,

SSOKOL
O ČECHOVICE – SOKOL DUB NAD MORAVOU
VOOU
poločas (1:1)
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Branky:
Sestava Čechovic:
Kvapil z penalty, Bílý - Zbořil, Brablec – Prášil (80. T. Bilík),
Došlík, Kavvý, Hromek.
L.Šťastný, Vinklárek, Chmelík
– Urbánek (68. Kolečkář),
Rozhodčí:
Kvapil, R.Šteigl, Bílý - Hruda
Zika – Knoll, Vičar
(70. Konevič), M. Horák.
Diváků:
100

ale míč z brankové čáry
vykopl L. Šťastný. V 19.minutě
kopali Čechovičtí roh, po
odhlavičkování se dostal k míči
Martin Horák, ale střela byla
zablokována. Do konce půle se
odehrávala bitva ve středu pole
s mírným tlakem hostujícího
mužstva.
Druhá půle byla gólově
bohatější. Ve 47. minutě Kvapil
střílel nebezpečně levačkou, ale
brankář Dubu vyrazil. O čtyři
minuty později Brablec vyrazil

Trenéři:
Stanislav Bilík - Karel Hruda
nebezpečnou přízemní střelu.
V 54. minutě se dostali domácí
do vedení. Po rohovém kopu,
který přeletěl úplně na druhou
stranu se k míči dostal Hruda
a na jeho centr si naskočil Bílý
a krásně hlavou zavěsil - 2:1.
Bohužel pro domácí, vedení jim
nevydrželo ani dvě minuty. Po
centru od rohového praporku a
gólové hlavičce na první tyči bylo
vyrovnáno. V 61.minutě střílel
nebezpečně z dálky Bílý, ale těsně
vedle. V 71.minutě „vymotal“

hostující Hegr dva obránce,
h
přihrál na nabíhající spoluhráče
p
na malé vápno, ale ten přestřelil.
n
O chvíli později byla potrestána
cchyba v čechovické obraně a
ttechnickou střelou strhl Dub
vedení na svoji stranu. V 79.
minutě mohlo být vyrovnáno,
ale odražený míč poslal Chmelík
těsně vedle pravé tyče. Domácí
měli ještě jednu příležitost
k vyrovnání, ale Kvapilův
centr Kolečkář hlavou dobře
neumístil. V 83. minutě Dub
udeřil po čtvrté a bylo definitivně
rozhodnuto. Centr na přední tyč
umístil útočník za bezmocného
Brablece a bylo to 2:4. Toto skóre
už vydrželo do závěrečného
hvizdu rozhodčího.
„Soupeř byl fotbalovější,
zkušenější a zaslouženě si odvezl
všechny tři body. Naše snažení
srazila vyrovnávací branka hned
2 minuty po vedení. Pro naše
mladé mužstvo je to zkušenost,
musíme jít dál a snažit zabodovat
v dalších zápasech,“ zhodnotil
střetnutí Stanislav Bilík, hlavní
lodivod Sokola Čechovice.
-js, pk-

Azyl v Mostkovicích pokřtil 1.SK Prostějov „sedmičkou“

Brankové žně nastartoval Kocourkův hattrick

VYFOTILI SE S HVĚZDOU. Starší přípravka TJ Haná Prostějov se na turnaji ve Slavoníně nechala zvěčnit s Davidem
Rozehnalem, bývalým reprezentantem a ještě stále zadákem německého Hamburgeru SV.
Foto: www.hanaprostejov.cz

Mladší žáci bojovali na turnaji v Olešnici u Bouzova
OLEŠNICE/PROSTĚJOV - Na
dobře zorganizovaném turnaji
v Olešnici u Bouzova bojovali ve
svém prvním turnaji nové sezóny
mladší žáci TJ Haná Prostějov.
Přestože v družstvu chyběla řada
klíčových hráčů, kteří si buďto
užívali dovolených s rodiči, táborů nebo byli ve stavu nemocných
a k turnaji taj odjelo pouze devět
fotbalistů, včetně benjamínka
Vybíhala, který věkově patří do
mladší přípravky, ale výkonem si
nezadal s mnohem staršími protihráči. Turnaj se odehrál podle
nových pravidel se sedmi hráči v
poli plus brankář na půli hřiště v
časovém horizontu dvakrát patnáct minut. Celkem startovalo
osm celků, které byly rozlosovány do dvou skupin po čtyřech týmech. Ve skupinách se hrálo každý s každým a poté byly odehrány
zápasy o umístění. Prostějovské
naděje TJ Haná nakonec obsadily
sedmou příčku.
Utkání TJ Haná Prostějov okomentoval Stanislav Ociepka, šéftrenér
mládeže tohoto fotbalového oddílu.
V základní skupině odehrály naděje
tři mače, ani v jednom však nebodovaly.
Mohelnice - Haná Prostějov 5:2
(3:0), branky Hané: Typner 2

„Na úvod jsme vyfasovali opravdu
soupeře, který působí v krajském
přeboru, kde hraje o přední příčky. Jejich kvalita se projevila hned
zpočátku a skóre prvního poločasu
se zastavilo na poměru 3:0. Druhý
poločas se kluci probrali a hru částečně vyrovnali, čemuž napovídá i
výsledek druhé půle, která skončila
2:2. Za druhý poločas je možno kluky pochválit, v první půli se hledali.
Podržel nás ale skvělými zákroky
David Dorschner.“
Haná Prostějov - Čechovice 2:3
(1:1), branky: Holub 2
„Ve vyrovnaném duelu čechovičtí
proměnili o jednu šanci víc než my.
Tak by se dalo stručně charakterizovat toto utkání, které neslo známky
„prázdninového“ oslabení týmů
na obou stranách. Škoda zaspání v
úvodu druhého poločasu, kdy soupeř získal dvoubrankový náskok.
Naše snížení už přišlo později než
bylo třeba a vyrovnat se již klukům
nepodařilo.“
Zábřeh „98“ - Haná Prostějov 9:0
(5:0)
„Kluci v tomto utkání působili zcela odevzdaným dojmem. Kvality
soupeře, hrající o dvě soutěže výš se
projevila a hlavně bylo znát již značné vyčerpání, protože kluci nemohli
vystřídat.“

Utkání o 7. místo: Haná Prostějov Nové Sady 6:0, branky: Typner 5,
Mirga
„Po dvouzápasové přestávce nastoupil náš tým proti dívkám z
Nových Sadů, kterým jsme měli co
oplácet z halového turnaje, kdy jsme
s těmito staršími holkami prohráli.
V neděli se ale situace neopakovala.
Kluci vzali utkání hodně prestižně a hlavně Honza Typner nebyl k
zastavení. V obraně dobře zahrál
Holub, výborné vedení míče prokazoval Mates Vybíral a také ostatní
kluci konečně pořádně zabojovali.
Výsledkem byla nejvyšší porážka,
kterou Nové Sady na turnaji utrpěli.“
Sestava TJ Haná Prostějov: David
Dorschner - Marek Holomek,
David Holub, Tomáš Vybíral - Dan
Vyroubal, Tomáš Mirga, Dan Černý
- Jan Typner - Mates Vybíral.
„Pokud by dal Honza Typner ještě o jeden gól více, k čemuž šance
měl, tak by se stal nejlepším střelcem turnaje. Honza ale nesobecky
i ve vyložených šancích nahrával
spoluhráčům. Jeho bojovnost byla
také příkladná. Prostě kapitán jak se
patří! Kromě Honzy bych vyzdvihl
také výkon Davida v brance, chytal opravdu dobře,“ dodal po prvním vystoupení v novém ročníku
Stanislav Ociepka.
-pk

„DOMÁCÍ“ NADĚLOVALI. Obrozenému týmu mužů 1. SK Prostějov se dařilo i při premiéře ve svém azylu na hřišti v Mostkovicích. Tvorovice si odtud odvezly hned
sedm„banánů“, čemuž aplaudovala velice slušná návštěva tří stovek příznivců.
Foto: Z. Pěnička
MOSTKOVICE (exkluzivvně od redaktorky) - Druhé
hé
kolo IV. třídy, skupiny
ny
„B“ soutěží OFS Prostějov
ov
svedlo proti 1. SK Prostějov
ovv
tým Sokol Tvorovice. Hrálo
lo
o
na „domácím“ hřišti prosstějovského klubu, kterým
je pažit v Mostkovicích.
Přestože herně ještě není soubor trenéra Musila
úplně vyladěn, protivník si
z jeho hájenství odvezl pořádnou nakládačku v podobě sedmi kousků.
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Pro nováčka soutěže 1. SK
je každé utkání velkou neznámou, jednak nehrají
na vlastním hřišti, jednak
neznají své soupeře. Totéž
platilo naopak, proto se začátek utkání odehrával v nejistém oťukávání navzájem.
Tvorovice vytvořily před svým
gólmanem neprostupnou zeď,
staženi v defenzívě jen občas
podnikaly útočníci nájezdy
do pásma domácích, brankáře však neohrozily. Mladíci 1.
SK se zase usadili v útočném
pásmu a pomalu zkoušeli,
co jim bránící soupeř dovolí.
Dostávali se do pěkných střeleckých akcí, ale přesná muška jim zatím chyběla. „Pojďme
hoši, je to pomalé, musíme běhat. Zvedněte hlavy, to půjde,
zrychleme hru,“ nabádal své
svěřence trenér Pavel Musil.
Ve 23. minutě vyslyšel svého
kouče Olejník a poprvé dostal
míč za záda brankáře Tvorovic
Králíka – 1:0. Branka dodala mladému družstvu kuráž
a pustili se do odstřelování
svatyně hostí. Hned třikrát
za sebou se prosadil gólově
Michal Kocourek, a sice v 31.
minutě a posléze ve 44. minutě. Poločas 3:0 domácí uklid-

1.SK - TVOROVICE

1

poločas (3:0) HRÁNO V MOSTKOVICÍCH
pol
CH
H

Branky:
23. Olejník, 31., 44. a 54.
Kocourek, 66. Komárek, 85.
Vitásek, 90. Gryglák - 88.
Kolečkář.
Žluté karty:
25. Roubíček - 34. Králík
Rozhodčí:
M. Juránek - Petrásek,
Přecechtěl
Diváků:
300

Sestavy týmů:
1. SK Prostějov: Krejčí - Ovčáček,
Komárek, Olejník, Zbožínek
- Grygulák, Ballek, Roubíček,
Karafiát (56. Vitásek) - Laník (62.
Danyi), Kocourek. Trenéři: Pavel
Musil a Karol Dankovič
Sokol Tvorovice : Králík –
Kulhaj, Kašík, Gábor, Petrovský
– Schneider (71. Řezáč),
Kolečkář, Vodný, Sázel – Navrátil
(42. Úlehla), Novák

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



Pavel MUSIL - 1. SK Prostějov:
„Vyhráli jsme, to je důležité. Prvních dvacet minut bylo těžkých,
protože soupeř bránil, zalezl dozadu a čekal co provedeme. Byli
jsme hodně nervózní, nicméně po prvním, možná po druhém
gólu už to bylo dobré. Samozřejmě jsme nevydrželi hrát hru,
kterou jsme chtěli hrát, celý zápas. Proto jsme ke konci dostali
takový hloupý gól, ale to jsou takové malé chyby. Chceme hrát
co nejlíp zápas od zápasu, realita je, bohužel taková, že hrajeme
čtverku, budoucnost ukáže, jakou cestou jdeme. Byla tady velice
pěkná návštěva, což je dobře. Dnes nechodí na nižší soutěže
moc fanoušků, proto jsem rád, že své fanoušky máme. Budu se
opakovat – fotbal se dělá pro lidi.“
Martin OULEHLA - Sokol Tvorovice:
„Zápas byl vlastně rozhodnutý od začátku, s nimi se nedalo moc
hrát. Na čtvrtou třídu jsou moc dobří. Prvních pětadvacet minut
to nebylo zlé, bránili jsme, ale máme i rychlé kluky, jen chybělo
to zakončení. Dostali jsme sice sedm gólů, ale ostudu jsme si
určitě neudělali. V posledních minutách jsme měli dokonce tři
šance - nedali jsme. Je to těžké s takovým soupeřem. My máme
družstvo, kdy kluci pracují, přijíždí jen o víkendu, a jdou si zahrát
víceméně pro zábavu. Opakuji, s takovým týmem se hraje těžko,
to je mančaft, který sem nepatří, je úplně někde jinde. Takový
fotbal postrádá smysl, ztrácí na ukázkovosti, hráli si s námi jako
kočka s myší. Jinak si myslím, že s ostatními soupeři budeme hrát
bez problémů.“
-jap-

nil a mohli v pohodě rozvíjet
pěkné kombinační akce.
Hned čtyři minuty po zahájení
druhého poločasu znovu skóroval Kocourek a završil brankový
hatrick. To už 1. SK vedla 4:0
a mohla v poklidu utkání dohrávat. Hra se skutečně zpomalila
a hosté se častěji dostávali před
domácího brankáře Krejčího.
Střelecká muška ale byla slepá.
V 66. minutě přidal další branku
domácích Komárek – 5:0 a v 85.
minutě zvýšil na 6:0 střídající
Vitásek.
Hrozivý debakl usměrnil dvě
minuty před koncem normální
hrací doby Kolečkář. Brankář
domácích Krejčí vyběhl z branky, aby zkrátil dráhu útočícímu
soupeři, vyrazil míč, který pak
dostrkal Kolečkář do prázdné
branky - 6:1. Prostějovský tým
přidal ještě v 90. minutě sedmou
branku. Na konečný výsledek
7:1 upravil v poslední minutě
David Gryglák.
Střetnutí se hrálo v naprostém
poklidu před slušnou návštěvou, oba týmy přišlo povzbudit
na 300 diváků. Utkání nekompromisně kočíroval sám šéf
rozhodčích Miroslav Juránek.
„Není to tak, že bychom toto
utkání vyhodnotili jako rizikové. Jednoduše se omluvil rozhodčí, který byl jako arbitr nasazený. Zápas jsem pak vzal za něj
já sám,“ komentoval svou účast
na place.
A fanoušci? Oproti minulému
zápasu dorazila jen polovina ortodoxních fanátů. A protože jejich hoši vedli výrazným rozdílem, jejich fandovství se omezilo
především na oslavné popěvky.
Neodpustili si však drsnou kritiku Večerníku, který pranýřoval
jejich chování v Želči. Asi platí,
že za pravdu se každý zlobí....
-jap-
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Velká cena Prostějovska v požárním útoku pokračovala dvěma závody

Hasiči z Nové Dědiny si udrželi vedení, na čelo ženského pořadí se vrátily Otaslavice
OTASLAVICE/KRUMSÍN - Dalšími dvěma závody pokračovala o uplynulých
víkendech Velká cena Prostějovska v požárním útoku, čímž se tento dlouhodobý seriál,
konaný v letošním roce premiérově, přehoupl do druhé poloviny. Do jeho absolutního
vyvrcholení tak chybí už „jen“ čtyři podniky - Niva, Vícov, Stražisko a Soběsuky. Před
nimi se v čele průběžného pořadí suverénně udrželi hasiči z Nové Dědiny, na vrchol
ženského žebříčku se vrátily hasičky z Otaslavic, které ovládly obě poslední dějství
na své půdě i naposledy v sobotu v Krumsíně. Mezi muži se z prvních míst těšili v Lipové a ve
Stražisku. Nejbližší, v pořadí již sedmý závod VCP se koná již tuto sobotu 21. srpna v Nivě, kde se
bude tradičně zápolit až v nočních hodinách. A to se mohou dít skutečně zajímavé věci... Rezervace
startovní listiny probíhá již tradičně na internetových stránkách www.vcprostejovska.cz , kde také
najdete veškeré další podrobné informace k soutěži.
V tomto čísle se ještě krátce
ohlédneme za otaslavickým
kláním, přiblížíme vám také, co
se dělo v sobotu na krumsínském
pažitu. Při svém vstupu do druhé
poloviny zlomila Velká cena
Prostějovska jeden rekord. Na
závodní trati nováčka z Otaslavic.
V noci před závodem se přes
Otaslavice přehnal opravdu silný
liják. Rozvodněný potok, který se
nachází v bezprostřední blízkosti
závodní dráhy, tak nedovoloval
příjezd vozidel a ještě v sobotu ráno
nebylo jasné, jestli se závody budou
vůbec konat. Pořadatelé nakonec
všechno zvládli na výbornou a
trať byla dobře připravená. Místní
pěkný areál přivítal sedmnáct
týmů mužů a pět družstev žen.
A začalo se pěkně zostra. Jako
první se na start postavili borci z
Maršovic, loňský druhý tým VC
Blanenska. Perfektně rozběhlý
útok, hodně rychlá voda. Levý
proudař shodil v parádním čase
17,83s, ale pravý prošplíchl až na
čas 20,71 a konečné 8. místo, což
bylo pro z jejich pohledu určitě
zklamání. Jako třetí se na startovní
čáru postavily Loučany a očekával
se útok na přední pozice. Opatrná
voda z mašiny a mírný prostřik
znamenal čas 19,59 a 5. místo A
na základně už se chystali hoši
z Dětkovic. Místní trať dobře
znají z okrsku a tak se čekalo, co
ukáží. Pěkná základna a rychlá
voda, ale bohužel levý proudař
nedotáhl úplně na čáru a to se

na tyhle terče nevyplácí. Vpravo
Pavlík skvěle za 17,65 (nejrychlejší
sestřik dne), výsledný čas ale
až 19,78s a konečné 7. místo. V
táboře Dětkovic tak zavládlo mírné
rozčarování. Šesté Čelechovice na
Hané předvedly opravdu parádní
koš, rychlou vodu ze stroje, ale
proudaři si chvíli zastříkali a shodili
v čase 19,73 (LP 19,09) a 6. místo.
Krumsín, který letos ukázal, že se
s ním musí počítat se postavil na
startovní čáru jako osmý v pořadí.
Pokus, který splňoval všechny
parametry se ovšem zadrhl až na
pravém proudu. Nedotáhl úplně
na čáru a tak si zahrál trošku
na zahradníka. Vlevo 18,98, ale
napravo 21,89 a byla z toho 9.
příčka. Kolem základny se začali
rojit „nebíčkově“ modré dresy a to
znamenalo jediné. Vedoucí tým
letošního ročníku VC Prostějovska
a horký favorit na vítězství, borci z
Nové Dědiny. Stále bez Piškota, ale
už s béčkařem, který na minulém
závodě utrpěl nepříjemné zranění
obličeje a startoval tak s ochranou
maskou. Útok na jistotu s opatrnou
vodou, zakončili kluci časem 18,98
(LP 18,80) a obsadili tak konečnou
třetí příčku a odvezli si další
příděl bodů do celkové tabulky.
Bílovice měly dnes startovní číslo
11. Průběžně druhý tým VCP
umí časy pod hranici 18 vteřin a i
tentokrát to vypadalo velmi dobře.
Veškeré naděje ale pohasly poté, co
´béčkař´ přišlápl hadici a vykrátil
tak rozdělovač o několik metrů. S

ROŠÁDA pořádá šachový turnaj

Počátkem září k Abrahámkovi
PROSTĚJOV - SK ROŠÁDA
Prostějov pořádá v sobotu 4.
září v rámci akce „Sportuj
s námi“ 8. ročník šachového
turnaje pod širým nebem
pro rekreační šachisty i
registrované hráče „LOUČENÍ
S
PRÁZDNINAMI“.
Hrát se bude švýcarským
systémem na sedm kol v
prostorách lesoparku Hloučela
Občerstvení „U Abrahámka“
tempem 15 min na partii pro
každého hráče. Prezentace
startujících proběhne mezi 8:15

a 9:00 hodin. Předpokládaný
konec turnaje je naplánován na
14:50 hodin. Pro všechny hráče
jsou připraveny věcné ceny.
Startovné u hráčů bylo stanoveno
takto: amatéři - mládež do 18
let ZDARMA, dospělí 20 Kč,
registrovaní hráči - mládež do 18
let 20 Kč, dospělí 40 Kč. V ceně
startovného zajištěno drobné
občerstvení, v místě akce k
dispozici bufet.
Ředitelem turnaje je Jiří Novák,
Melantrichova 18, 796 01
Prostějov, telefon 582 341 505,
mobil 776 331 548,
e-mail sk_rosada@
centrum.cz.
Sponzoři: Otmar
Jodl-Občerstvení
„U
Abrahámka“,
Studio Talisman,
ing. S. MatvejevováBočkarevová.

SK ROŠÁDA Prostějov
hraje a podniká
všechny svoje sportovní
ŠACHY V PŘÍRODĚ. Další šachové klání akce za veřejné
pořádá SK Rošáda Prostějov „U Abrahámka“ finanční podpory města
v lesoparku Hloučela.
Prostějova.
-rk-

„Další letošní pořádající nováček se
zhostil své role velmi slušně. Nebýt
drobných zmatků na začátku a
chybějícího rozhodčí na ulité starty,
neměl bych vůbec žádné výhrady,“
zhodnotil klání Martin Barták, člen
rady VC Prostějovska.

výsledným časem kluci nemůžou
být spokojeni. 23,75 (LP 22,33)
a až 11. pozice. Další útok na čelo
předvedli až hasiči z Nivy, kterým
se v seriálu zatím moc nedaří,
ale o to více chtěli ukázat, že ještě
nepatří do starého železa. A to se
jim skutečně povedlo. Strojník
poslal vodu proudařům přesně
do zákleku a ti shodili terče v čase
19,49 (LP 19,20). Niva tak obsadila
pěkné 4. místo a odvezla si řádnou
porci bodů. Startovní číslo 16 měla
dnes netradičně Lipová. Kluci
totiž do poslední chvíle čekali než
jim přijede zbytek týmu, který
organizačně zajišťoval MČR
juniorůvcyklistice.Opozdilcisetak
stihli jen převléct do dresů a hned
šli na základnu. Tato skutečnost
se na nich ale vůbec nepodepsala.
Borci z Lipové předvedli krásný
útok bez chyb a zaslouženě vyhráli.
Jejich čas 18,50 (LP 18,08) zůstal
nepřekonán. Jen pro zajímavost,
formu si Lipová udržela i v neděli,
kdy na VC Blanenska v Němčicích
obsadila skvělou druhou příčku.
Poslední kdo dnes mohl řádně
zamíchat pořadím bylo Stražisko.
Další super útok byl jen o jednu
jedinou setinku pomalejší
než ten předchozí.
Výsledný čas tedy 18,51
(PP 18,48) a celkově
zasloužené druhé místo.
V ženách se dnes očekával
opět tvrdý souboj o každý
bod. Celkové pořadí je totiž velmi
vyrovnané a tak vyhrát může
prakticky kdokoli. Jako první
se na start postavily děvčata z
Dětkovic a moc pěkným útokem
zastavily časomíru na hodnotě
18,99 (LP 18,80) a celkově
skončily na druhém místě. Holky
z Krumsína dnes neměly svůj
den. Sympaticky rozjetý útok, se
začal bortit už u béčkařky, která
vykrátila celé dopravní vedení a
proudařky byly tak hodně daleko
od čáry. Výsledný čas 52,25 a 5.
místo. To třetí v pořadí domácí
Otaslavice předvedly „jiné kafe“.
Parádní útok a opravdu kvalitní
ukázka požárního útoku. Na všech
postech to klaplo na jedničku a
holky zastavily časomíru na čase
17,90. Napravo měla zaskakující
proudařka z Lipové nejrychlejší čas
dne 17,86. Samozřejmě vítězství
a plný počet bodů do tabulky.
Soběsuky následně předvedly
pěkný, klidný útok a výsledný čas
22,93 jim stačil na krásné třetí
místo. Poslední se na start postavily
holky z Lipové. Děvčata chtěla
atakovat minimálně čas Dětkovic,
ale chyba na spoji savic je s časem
33,21 odsunula až na 4. příčku.

V Krumsíně již
počtrnácté v řadě
V sobotu 14. srpna se konalo v
Krumsíně, který je tradičním
pořadatelem závodů již 14 let, již
6. kolo Velké ceny Prostějovska v
požárním útoku. Závod se konal
na místním fotbalovém hřišti,
trať vedla mírně z kopce, takže se
očekávaly parádní časy. Také na
Krumsínku v noci před závodem
pořádně zapršelo, což bylo znát.
Kolem základny ale byly položené
koberce, tak aby trať do začátku
závodu oschla. A když těsně
před začátkem závodu vykouklo
sluníčko, takže nic nebránilo
tomu, aby závod začal. Jako
první se na start postavil domácí
Krumsín, jemuž se zatím v seriálu
příliš nedaří. Omlazený tým se
teprve sehrává, hlavně na postech
proudařů. Útok byl rozběhnutý
jako vždy velmi dobře, proudaři
tentokrát nepředvedli příliš velký
prostřik a časomíra se zastavila na
čase 18,26 sekund. Pravý proud
sestřelil terč dokonce v čase 17,66s.
Laťka byla nasazena hodně
vysoko a Krumsín mohl
být s výsledkem po dlouhé
době spokojen. Jako
druhé se na start postavily
Domamyslice, které v
dosavadním průběhu
VCP provází obrovská smůla.
Na pěti závodech dosáhly pěti
neplatných pokusů! Takovou
bilancí se nemůže pochlubit v
celém startovním poli nikdo...
Domamyslice ale tentokrát
zabojovaly a první letošní platný
pokus znamenal čas 19,48s, i když
vpravo bylo sraženo v čase 18,20 s.
Jako třetí se v Krumsíně představily
Dětkovice, které mohutně stíhají
čelo tabulky. Čas 19,06 s určitě
nebyl podle jejich představ. Levý
terč se zdál zakletý, protože první
tři týmy na něm ukázaly velké
prostřiky. Čtvrtý Vícov předvedl
nádherný útok. Vše klapalo již od
základny, vyladěná mašina kluky v
jejich snažení jen podpořila a hned
na úvod soutěže padla hranice 18
vteřin. Čas 17,93, vpravo dokonce
17,59s byl jednoznačným útokem
na bednu, ale také hozenou
rukavicí týmům z čela celkového
pořadí. Jako páté se pokusilo tento
čas překonat Stražisko. Klukům
se začalo v poslední době dařit a
v Krumsíně to jen potvrdili. Útok
se až na malý prostřik vydařil po
všech stránkách a časomíra se
zastavila na čase 17,74 s. Pravý
proudař předvedl nejlepší sestřik
dne časem 17,20s. Stražisko se

Pořadí 5. závodu „O pohár starosty obce Otaslavice“
MUŽI: 1. Lipová 18,50 sekund; 2. Stražisko 18,51; 3. Nová
Dědina 18,98; 4. Niva 19,49; 5. Loučany 19,59; 6. Čelechovice
na Hané 19,73; 7. Dětkovice „A“ 19,78; 8. Maršovice 20,71;
9. Krumsín 21,89; 10. Soběsuky 22,72; 11. Bílovice 23,75; 12.
Kelčice 23,91; 13. Určice 29,85; 14. Vícov 31,48; 15. Dětkovice
„B“, Domamyslice, Horní Štěpánov neklasifikováni
ŽENY: 1. Otaslavice 17,90; 2. Dětkovice 18,99; 3. Soběsuky
22,93; 4. Lipová 33,21; 5. Krumsín 52,25
Pořadí 6. závodu „O pohár starosty obce Krumsína“
MUŽI: 1. Stražisko 17,74 sekund; 2. Lipová 17,75; 3. Vícov 17,93;
4. Krumsín 18,26; 5. Bílovice Bílovice 18,83; 6. Horní Štěpánov
18,93; 7. Dětkovice „A“ 19,06; 8. Domamyslice 19,48; 9. Brodek
u Konice 19,69; 10. Nová Dědina 19,97; 11. Soběsuky 23,21; 12.
Seloutky 23,21; 13. Pěnčín 23,75; 14. Niva 27,45; Čelechovice na
Hané, Loučany, Dětkovice „B“ a Ptení neklasifikováni
ŽENY: 1. Otaslavice 17,47; 2. Krumsín 18,55; 3. Dětkovice 20,35;
4. 4. Soběsuky 22,08; Lipová neklasifikována.
Průběžné pořadí Velké ceny Prostějovska 2010 po 6. kole:
MUŽI: 1. Nová Dědina 91 bodů, 2. Bílovice 76, 3. Lipová „A“
72, 4. Stražisko 66, 5. Dětkovice „A“ 65, 6. Loučany 54, 7. Vícov
44, 8. Krumsín 41, 9. Čelechovice na Hané 35, 10. Niva 31, 11.
Soběsuky 24, 12. Horní Štěpánov 23, 13. Brodek u Konice 14,
14. Horní Poříčí 11, 15. Břevenec a Seloutky oba 10, 17. Benkov
9, 18. Cholina, Určice, Domamyslice a Plinkout všichni 8, 22.
Ptení a Drnovice oba 7, 24. Myslejovice 3, 25. Maršovice, Kelčice,
Plumlov, Dětkovice „B“, Lipová „B“, Hrochov a Haňovice
nebodovali
ŽENY: 1. Otaslavice 44, 2. Krumsín 41, 3. Dětkovice 40, 4.
Lipová 28, 5. Soběsuky 24, 6. Seloutky 3, 7. Hodějice 0
dostalo
do ččela
d
l d
l soutěže,
ěž ale
l muselo
l
čekat na výsledky dalších soupeřů,
kteří ještě číhali ve startovní listině.
Seloutky bohužel prostříkaly na
obou terčích a čas 23,52s nedával
šanci na dobré umístění. Neplatný
pokus Čelechovic na Hané potom
uzavřel první sedmičku týmů.
Se startovním číslem 8 se na start
postavil Horní Štěpánov, který
začal znovu jezdit po soutěžích.
S časem 18,93 s byli kluci asi
nakonec spokojeni. Devátá Lipová
si dělala již před útokem zálusk na
nejlepší čas Stražiska a je pravda,
že se hodně otřásl. Parádní útok
Lipové zastavil časomíru na čase
17,75 s a hasiči se zařadili o pouhou
setinku sekundy za vedoucí
Stražisko. Mrzet je mohl prostřik
na levém terči, protože pravý
proudař sundal terč v čase 17,36
s. Ale takový je požární sport... Na
startu desáté Loučany se musely
smířit s neplatným pokusem. Se
startovním číslem 11 vyrazil vstříc
dalšímu přídělu bodů vedoucí
tým Velké ceny Prostějovska
Nová Dědina. Jenže klukům se
v Krumsíně prostě nedaří a čas
19,97s byl určitě zklamáním.
„Béčko“ Dětkovic potom přidalo
další neplatný pokus, stejně jako
vzápětí Ptení. Brodek u Konice
také toužil po bodech a pěkný
útok znamenal čas 19,69 s a sedmé
místo. Patnácté Bílovice chtěly
využít zaváhání Nové Dědiny
ke stažení náskoku v celkovém
pořadí, ale čas 18,83 znamenal
„pouze“ páté místo a v týmu určitě
spokojenost nevládla. Soběsuky
bohužel nemohou konkurovat se
slabší mašinou nejlepším týmům
a čas 23,21 s byl jejich standardem.
Jako sedmnáctý startoval mimo
bodování VCP Pěnčín. Kluci si
chtěli vyzkoušet sestavu na krajské
kolo soutěže v požárním sportu,
kam postoupili. Sestavy byla hodně
slepená, objevili se tam zástupci

Novéé Dědiny,
Stražiska,
ěd
S ž k ale
l i
Bílovic. Útok ale nakonec skončil
po chybě na pravém proudu časem
23,75s. Soutěž mužů uzavřela Niva,
které se letos absolutně nedaří, což
dokázal i čas 27,45s.
Po krátké přestávce se rozeběhla
soutěž žen, která je letos extrémně
vyrovnaná. Jako první se na start
postavily domácí holky z Krumsína.
Přes nervozitu před útokem se do
toho pořádně opřely a časomíra
se zastavila na čase 18,55s, vlevo
dokonce 18,26s. Dalo se očekávat, že
soupeřky nebudou nijak taktizovat
a že nás v ženské kategorii čeká další
úžasný zážitek. Druhé Dětkovice
zaváhaly na pravém proudu a
čas 20,35s byl pro ně evidentně
zklamáním. Ovšem levá proudařka
Dětkovic sestřelila terč v čase 17,61s!
Třetí Lipová s vypůjčenou spojařkou
z Otaslavic předvedla trošku
pomalejší zadek. Proudařky čekaly
dlouho na vodu, ale stejně jim to
nebylo nic platné. Právě zmiňované
spojařce z Otaslavic se nepodařilo
do sestřelení terčů sešroubovat
savice, což znamená automaticky
neplatný pokus. Soběsuky časem
22,08s nemohly zasáhnout do

Patron Velké ceny
Prostějovska v požárním
útoku v kategorii mužů

Patronka Velké ceny
Prostějovska v požárním
útoku v kategorii žen

souboje o bednu. Pravým opakem
byly ovšem holky z Otaslavic. Bylo
jasné, že čas Krumsína se bude
otřásat. Otaslavice ale neponechaly
nic náhodě a čas Krumsína
překonaly a to opět rozdílem třídy.
Výsledný čas 17,47s, vlevo 17,46s,
snese nejpřísnější extraligové
měřítko. Otaslavice se vyhouply
do čela Velké ceny Prostějovska, ale
Krumsín se drží na druhé pozici se
ztrátou 3 bodů, o další bod méně
mají Dětkovice. V kategorii žen tak
není stále nic rozhodnuto a čeká nás
ještě tuhý boj.
Po skončení kategorii žen došlo na
slavnostní vyhodnocení soutěže.
Pořadatelé z Krumsína připravili
pro úspěšné týmy velké množství
cen, ale i finanční ohodnocení.
„Pokud mohu hodnotit soutěž z
hlediska jejího průběhu, zvládli
pořadatelé i rozhodčí svoji úlohu
velmi dobře. Soutěž probíhala bez
průtahů a plynule, občerstvení
bylo kvalitní a nakonec vyšlo
i počasí. Zpestřením soutěže
bylo určitě vyhlašování časů na
jednotlivých postech vždy po
skončení požárního útoku,“
sdělil po skončení sobotního
klání Martin Ošťádal, jeden ze
spoluzakladatelů Velké ceny
Prostějovska v požárním útoku.
-pk-

partneři hasičské ligy VC Prostějovska

K&S INTERIER
TRUHLÁŠTVÍ KRYCHTÁLEK - STANĚK
* Nábytek na míru * Interiérové dveře * Dřevěná schodiště *

mediální partneři:

Policisté zápolili na kurtech

T.J. SOKOL VĜesovice
poĜádá

VI. NOHEJBALOVÝ
TURNAJ
tĜíþlenných družstev neregistrovaných hráþĤ

PROSTĚJOV - Sportovní klub PČR MORAVAN Prostějov
uspořádal v sobotu 14. srpna 2010 II. ročník tenisového turnaje,
kterého se zúčastnila sedmnáctka příslušníků Územního odboru
Policie ČR Prostějov. Jelikož klání narušilo deštivé počasí, které
učinilo dvorce v tenisovém areálu Dušana Běhala, kde se měl
turnaj původně odehrát, nezpůsobilými. Policisté s raketou v ruce
se tak přesunuli na kurty ve Sportovní ulici. Právě tam se tak z
vítězství radoval Petr Kopecký, který za sebou nechal Ladislavu
Tobolu, na třetí příčce Bc. Martina Skokánka a na čtvrté pozici
se umístil Bc. Lukáš Přikryl. Poté se následně všichni účastnici
přemístili zpět do areálu za Víceúčelovou halou, kde se uskutečnilo
slavnostní vyhlášení s pohoštěním.
-pk-

Záštitu pĜevzali: senátorka paní Božena Sekaninová a místostarosta ýOS ing. JiĜí JuĜena

Sobota 21. srpna 2010
Prezentace: Sokolský areál ve VĜesovicích 8:30 – 9:00 hod
Propustnost turnaje: 24 mužstev
Startovné : 360,- Kþ družstvo ( pĜi zaplacení do 18.8.2010 je cena 300,- Kþ)
Registrace: Tel. 724 132 869, br. Josef KrchĖák, nohejbal@sokolvresovice.cz
Ceny pro nejlepší :
Poháry pro vítČze, sele na rošt a mnoho dalších cen
v hodnotČ 10.000,-Kþ

SoubČžnČ s nohejbalem bude probíhat v sokolském areálu turnaj v kuželkách o POHÁR STAROSTY OBCE
Po celý den bude zajištČno bohaté obþerstvení (prase na roštu, uzeniny z udírny, ryby a rĤzné nápoje) a zdarma skákací hrad pro dČti

SrdeþnČ zvou
SOKOLI z VěESOVIC
www.sokolvresovice.cz
TURNAJE SE NESMÍ ZÚýASTNIT HRÁýI, KTEěÍ HRAJÍ SOUTċŽE ýESKÉHO NOHEJBALOVÉHO SVAZU

Své povinnosti a každodenní rutinu vyměnili v sobotu policisté za raketu a
tenisový kurt. Došlo i na společný snímek všech účastníků druhého ročníku
turnaje.
Foto: Zdeněk Pěnička

Hokej, tenis, volejbal

16. srpna 2010

Prostějovský tenis byl na Pardubické juniorce“ opět vidět

Na loňský triumf Veselého navázala Smitková. Rumler

nestačil na Pavláska, ten dokráček do semifinále
PARDUBICE/PROSTĚJOV Nejdůležitější, nejprestižnější a
hlavně nejlépe obsazený turnaj
mládeže „Pardubická juniorka“
proběhl od 8. do 13. srpna 2010
na východočeských kurtech. K
jeho ústředním postavám patřily
i naděje TK Agrofert Prostějov.
Největším favoritem mezi chlapci byl při neúčasti loňského vítěze Veselého (startuje na hrách
mládeže v Singapuru - pozn.red.)
finalista posledního ročníku
Robert Rumler. Mezi další aspiranty na cennou trofej patřili
také Hradský s Krčkem. Zálusk
na triumf mezi dívkami si pak
dělala Tereza Smitková. A právě
tato patnáctiletá tenista se stala
největší hvězdou „Pardubické
juniorky 2010“. Zvítězila totiž
jak ve dvouhře, tak i v deblu a
po zisku titulu halové mistryně
České republiky
Nadějná tenistka, která přešla do
prostějovské akademie z Hradce
Králové, musela při cestě do finále zvládnout i dva těžké třísetové
zápasy. V prvním kole mohla při
volném losu odpočívat a skoro
stejně pohodové byly i její mače
druhého a třetího dějství, v nichž svým soupeřkám Slavíčkové
a Vtelenské povolila pouhé čtyři,
resp. dva gamy. Nejnáročnější
duel svedla ve čtvrtfinále, v němž
nastoupila proti oddílové kolegyni Šumové a po prohraném
prvním setu odvracela prohru
až v tie-breaku. Ten ale zvládla,
stejně jako následný rozhodující set a po výhře 3:6, 7:6(4) a 6:3
postoupila dál. V semifinále narazila na Svobodovou a i tentokrát prohrála úvodní sadu. Další
dvě už však byly ryze v její moci.
A tak se mohla chystat na finále,
ve kterém na ni čekala hráčka
I.ČLTK Praha Jessica Malečková.
Vyrovnaný první set se rozhodoval až v koncovce, přičemž
prostějovská tenistka otočila stav
z 1:4 na konečných 7:5. A právě
tento zvrat vývoj utkání výrazně
zlomil ve prospěch Smitkové.
Ta se tak po vítězství 6:1 ve dru-

TITUL DO PROSTĚJOVA.
Patnáctiletá Tereza Smitková ovládla na
legendárním turnaji „Pardubická juniorka“jaksinglové,takideblovéboje. Foto:
www.pardubickajuniorka.cz
hém dějství mohla zařadit po
bok Kvitové, Bedáňové a dalších
později skvělých hráček, které
kdy v Pardubicích triumfovaly.
„Abych se přiznala, tak jsem se
rozmýšlela, jestli sem vůbec pojedu. Nakonec jsem ale udělala
dobře, že jsem se dorazila. I když
je pravda, že ve čtvrtfinále jsem
to měla hodně nahnuté,“ ohlédla
se za turnajem nová prostějovská naděje. „Uvidíme, jak se mi
podaří triumfu využít. Teď zkusím nějaké kvalifikace světových
ženských turnajů. Doufám, že
se mi v něm podaří do začátku
udělat nějakých pár bodíků,“ dodala Smitková, která si s Terezou
Martincovou došla i pro vítězství
ve čtyřhře. Ve finále přehrály
pár Závodská, Malečková 6:2,
6:1. Mezi osmičku nejlepších ve
dvouhře proklouzly i další dvě
hráčky TK Agrofert. Marietta
Vágnerová měla taktéž v prvním kole volný los, ve druhém
přehrála Mikšovskou 6:3, 6:2, ve
třetím Goláňovou 3:6, 6:3, 6:4,
aby ve čtvrtfinále padla s pozdější finalistkou s Malečkovou
6:7(2), 2:6. Také Šumová se zapojila až do programu druhého
kola, v němž vyřídila dvakrát 6:1
Neradovou, ve třetím si poradila Matouškovou 7:6 (4), 6:4 a ve
čtvrtfinále vypadla v již zmíněnou duelu se Smítkovou.
Tenisté TK Agrofert Prostějov

na letošním ročníku Pardubické
juniorky loňský úspěch Jiřího
Veselého, který na mistrovství
České republiky staršího dorostu
dokázal zvítězit, nezopakovali.
Velký zálusk na celkové vítězství
si dělal Robert Rumler, který ale
překvapivě nestačil ve třetím kole na svého oddílového kolegu
Adama Pavláska. Ten tak postoupila z mladých Hanáků nejdál,
když dokráčel do semifinále.
Mezi osmičkou pak vypadly další prostějovské naděje Hradský a
Krček. Čtvrtý nasazený Rumler
po volném losu v prvním dějství
přehrál ve druhém Doležela 6:3,
6:2, avšak následně padl v souboji
s Pavláskem 4:6, 6:3, 2:6. Ten po
volnu v 1. kole stal specialistou
na „tříseťáky“. Ve druhém dějství zdolal dalšího Prostějovana
Jalovieca 3:6, 6:3, 7:5, ve čtvrtfinále
Hadravu 6:4, 3:6, 6:1 a až v semifinále podlehl Kunčíkovi 4:6, 6:1,
6:2. Na doplnění, Jaloviec postoupil z úvodního klání přes Herzána
6:2, 6:1. Pavel Krček se zapojil do
druhého kola, ve kterém si poradil s Böhmem 6:4, 6:3, ve třetím přehrál Salebu 4:6, 6:4, 6:3 a
ve čtvrtfinále skončil po velkém
dramatu nešťastně na Kunčíkovi
6:4, 6:7(2) a 6:7, přičemž tento tie-break rozhodly dva míče – 10:12.
Nasazená „sedmička“ Hradský se
těšil na úvod taktéž volna, ve druhém vydřel výhru nad Marešem
7:5, 7:6(6), ve třetím zdolal Eisnera
7:5, 6:4, ale ve čtvrtfinále již nestačil na pozdějšího vítěze Vrňáka, s
nímž padl po boji 5:7, 4:6. Věkově
ještě mladší Hovorka byl vyřazen
v 1. kole s Gallivodou 4:6, 6:4,
6:7(4). Finále chlapců tak bylo v
režii tenistů ČLTK Praha. První
nasazený Lukáš Vrňák zvládl
souboj s Kunčíkem a po výsledku 7:6 a 6:1 se tak mohl při svém
druhém startu radovat z vítězství
na letošní Pardubické juniorce.
V deblu Hradský-Pavlásek vypadli ve čtvrtfinále, stejně jako
Rumler s Kunčíkem a Jaloviec se
Šafránkem, Krček došel s Mojhou
do semifinále.
-pk-

V Křenůvkách se sportuje každý víkend

Volejbalový turnaj vyhrál tým K2 Prostějov
KŘENŮVKY - Už posedmé se
sešla amatérská smíšená volejbalová družstva pod sítí na hřišti v
Křenůvkách, aby společně svedla
zápolení nad vysokou sítí. Tamní
volejbalový turnaj má již svou tradici a sjíždějí se na něj týmy nejen z
prostějovského regionu. Každým
rokem pak měří síly ti, kdo rádi
sportují a volejbal si zahrají pro
potěšení a zábavu. Letošních bojů, které uspořádal SK Křenůvky,
se zúčastnil půltucet týmů Hematom Brno, K2 Prostějov,
Reálka Prostějov, Vrahovice, Tataři
a samozřejmě nemohlo chybět ani
místní družstvo SK Křenůvky.
„Je to pohodový turnaj, přihlásí se
vždy tak šest až osm družstev, což je
tak akorát a všichni si dobře zahrají.
Je důležitý sudý počet, pak se hraje
ve skupinách. Letošní pavouk je
takový, že ze dvou skupin postupují
dva nejlepší, ti pak hrají vyřazovacím systémem,“ objasnil nepsaná
pravidla ředitel turnaje a duchovní

NAD VYSOKOU SÍTÍ. V sobotu se i přes nepřízeň počasí na
křenůvském hřišti odehrál volejbalový turnaj, v historickém pořadí již
sedmý. Foto: J. Pospíšilová
otec Vojtěch Trochta. Jako patriot
chatové osady začínal s turnajem
právě s chataři, už sedmý rok ale
táhne sportovní káru společně s
Marcelou Žídkovou, která turnaje
zastřešuje a stará se o materiální zabezpečení účastníků.
Trofejí turnaje je putovní pohár,
ceny sponzorů a jako cena útěchy
se losuje tombola. Turnajové klání
dosti ohrozila noční průtrž mračen,

pořadatelé málem ráno přihlášená
družstva odvolali.
„Zachránil nás správce hřiště pan
Elbl, který se brzy ráno postaral o
úpravu kurtu. Díky němu se mohlo
začít v plánovaném termínu,“ vyslovil chválu a poděkování Trochta.
Většina fanoušků, kteří nejen povzbuzují, ale také zdravě kibicují, se
rekrutuje právě z chatařů. Tenisový
kurt je vytížen takřka neustále, kromě volejbalových turnajů se tady
pořádají i turnaje v nohejbale nebo
tenise.
„Hned zítra je tady tenisový turnaj
starších pánů ve čtyřhře. Jsme tady
dobrá parta a hrajeme pro radost,“
uzavřel V. Trochta.
A jak to nakonec dopadlo? Z celkového prvenství se těšil prostějovský
tým K2, na druhém místě skončil
výběr Hematon Brno a třetí domácí SK Křenůvky. Čtvrtou příčku
obsadili prostějovští „Tataři“, páté
byly Vrahovice a šestý celek Reálka
Prostějov.
-jap, pk-

„Ve Philadeplhii nezůstanu. Nabídky z NHL ale mám!“
(pokračování ze strany 13)
Připomeňme si, jak šel
Krajíčkův čas v poslední sezoně?
Po vyhnanství z floridského ráje
se ocitnul na listině volných hráčů a když si jej nikdo nevybral,
poslala jej Tampa Bay na farmu.
Štěstí však přeje připraveným
a Krajíčkův osud měl šťastný
konec. Stříbrného medailistu z
mistrovství světa v roce 2006 si
vytáhla Philadelphia, se kterou
měl o čtyři měsíce později nadosah Stanley Cup! „Jsem strašně
moc rád, že jsem se do Flyers
dostal,“ usmíval se p o Martinu
Richterovi historicky druhý
odchovanec prostějovského hokeje, který nastoupil k zápasu kanadsko-americké NHL. Po odehrání posledního duelu mu však
dohoda s „Letci“ vypršela a od té
doby Krajíček vyčkává, co bude.
Léto tráví doma na Hané a po potřebném odpočinku už nezahálí.
Nejdříve se připravoval s místním druholigovém týmem LHK
Jestřábi, v uplynulém týdnu byl
členem Jágr Teamu. „Snažím se

pořád udržovat v kondici. Začal
jsem s tréninkem na ledě a hodně času trávím i na kurtu s tenisovou raketou,“ prozradil Lukáš
Krajíček, který se domů vrací
rád. „Mít pár týdnů nablízku
celou rodinu a přátele je super.
Vždycky si doma v Prostějově o
prázdninách perfektně odpočnu
a načerpám novou energii,“ hlásá s úsměvem. Tím, že dosud
nemá jisté angažmá pro příští
sezónu, se nestresuje. Zatím...
„Měl jsem velký zájem pokračovat ve Philadelphii, bylo to mojí
prioritou. Chtěl jsem se totiž už
někde trvaleji usadit. Bohužel
jsme se však nedohodli na podmínkách a protože v současnosti
už mají devět beků, toto angažmá definitivně padlo,“ neskrývá
lehké zklamání Lukáš Krajíček.
Smutnit však nehodlá, že by o
něj totiž nebyl v nejprestižnější
soutěži světa zájem, toho se zatím obávat nemusí. „Probíhají
jednání s několika kluby, bavíme
se samozřejmě především o financích. V kontaktu jsem přede-

vším s Phoenixem, Anaheimem
či Carolinou,“ prozradil sedmadvacetiletý obránce svá možná budoucí působiště. „NHL
jednoznačně upřednostňuji.
Zaregistroval jsem sice i zájem z
Ruska, ale dokud to půjde, chci
zůstat v zámoří. Teprve až mě
tam nikdo nebude chtít, vrátím
se zpátky do Evropy. V této chvíli
netuším, zda to bude za rok nebo třeba za pět let. Možná mám
trochu v hlavě určitou nejistotu,
ale rozhodně se tím nestresuji. V
NHL je ještě spousta míst, stejně
jako já je na tom i řada dalších
hokejistů. Obavy nemám, jsem
přesvědčený, že práci určitě dostanu. Musím být ovšem na novou sezónu samozřejmě dobře
připravený,“ sdělil dále v rozhovoru pro sport.cz L. Krajíček.
O svém příštím zaměstnavateli
chce mít jasno nejpozději do
konce srpna. „Kolem pětadvacátého chci odletět do Ameriky.
Bylo by lepší, kdybych v té době
už věděl, komu se upíšu,“ dodal.
-pk-
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Muži LHK Jestřábi Prostějov sehráli úvodní dva přípravné zápasy. Zítra
se představí poprvé doma, v pátek dojde na hanácké derby proti Přerovu

Premiéra s výhrou: „Bůrem“ pokořený Frýdek-Místek
FRÝDEK-MÍSTEK/
PROSTĚJOV - Úvodní
přípravný zápas sehráli
prostějovští hokejisté ve
středu 11. srpna na ledě
fr ýdecko-místecké haly.
A premiéra se svěřencům
trenérské dvojice Petr Zachar
- Martin Kužílek vydařila na
jedničku. Hned v úvodní části
se nově poskládaný výběr
prostějovských Jestřábů LHK
dočkal historické branky,
kterou symbolicky zaznamenal
kapitán Lukáš Duba. Ve druhé
části náskok Hanáků narostl
na tři branky a v závěrečném
dějství Prostějov své vedení
ještě navýšil. Kromě Duby se
střelecky blýskli Šimo, Čuřík,
Stříteský (v Prostějově na
zkoušce – pozn.red.) a Řehulka
(pokouší se propracovat do
kádru – pozn.red.). Třemi
asistencemi se blýskl David
Šebek, nastupující v lajně se
svými spoluhráči ze stříbrného
extraligového výběru juniorů
roku 2004. V brance odchytal
zápas spolehlivě Slovák, nová
jednička Jestřábů.
Začátek utkání přinesl šance na
obou stranách, ale taky bylo vidět,
že se oba týmy hlavně sehrávají.
Více šancí si vypracovali hosté,
kteří hojně zaměstnávali Vašíčka
v brance, avšak ten jejich
nájezdům odolával. Na první

branku čekala hrstka diváků v
tamní Víceúčelové sportovní
hale do začátku 10.minuty, kdy
prostějovský kapitán Lukáš
Duba dokázal dostat kus černé
gumy až za záda frýdeckého
brankáře - 0:1. A jelikož v dalších

výhody v tomto zápase, ale
podle svých představ s ní určitě
nenaložili. Ani frýdeckomísteckým hráčům nevyšla
přesilovka z konce 24.minuty.
Ba co víc, hostující Michal Šimo
dokázal ve vlastním oslabení

HC Frýdek-Místek - LHK Jestřábi Prostějov
1:5 (0:1,1:3,0:1)
Branky: 35. Kotásek (Štubňa, J.Sluštík) – 10. Duba (Stejskal), 25.
Šimo (D. Šebek), 34. Čuřík (Duba, D. Šebek), 40. Stříteský (Čuřík,
D. Šebek), 54. Řehulka (Kryl)
Vyloučení: 4:6
Bez využití
Oslabení: 0:1
Diváků: 135

Sestava LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV:
Slovák
Paška, Jedlička - Halouska,
Peštuka - Doseděl,
Kolibár - Stříteský, Finkes
Zachar, Duba, Stejskal
Šimo, P. Šebek, D. Šebek
Jelínek, Čuřík, Žajgla
Řehulka, Kryl, Skácel

zvýšit na 2:0 pro Prostějov. Potřetí
se měnilo skóre v polovině
34. minuty, kdy na rozdíl tří
branek zvyšoval Jakub Čuřík.
Na tuto branku dokázal v čase
34:00 odpovědět navrátilec do
červenobílých barev Jan Kotásek 1:3. Avšak na konci druhé třetiny
opětovně navýšil vedení Jestřábů
Karel Stříteský a po čtyřiceti
minutách to bylo 1:4.
Závěrečná část už tolik vyložených
šancí nepřinesla. I přesto se
Vašíček v brance Frýdku-Místku
několikrát pořádně zapotil a také
jednou inkasoval. Definitivní
podobu výsledku dal v 54.minutě
další prostějovský navrátilec
Martin Řehulka - 1:5.
-pk-

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



Michal Piskoř (HC Frýdek-Místek): „Utkání nemohu hodnotit pozitivně. Čeká nás ještě hodně práce, kádr musíme vhodně
doplnit, abychom byli konkurenceschopní. Soupeř byl lepší ve
všech herních činnostech jako tah na branku, zakončení, důraz v
osobních soubojích. Před startem ligy máme na čem zapracovat.“
Petr Zachar (HK Jestřábi Prostějov): „Byl to typický první zápas
sezóny. Trénujeme dvoufázově, proto jsme rozložili rovnoměrně
síly na čtyři formace. Nejsme stále sehraní, což bylo patrné. Je
tady několik nových kluků, kteří ještě nejsou pod smlouvou
a potřebujeme je vidět. V tom horku byla poměrně špatná
kvalita ledu. Výhra mě pochopitelně potěšila, ale máme stále co
zdokonalovat.“
-red-

šancích na obou stranách už
další branka nepadla, vyhráli
úvodní dvacetiminutovku hosté
z Prostějova.
Druhou třetinu začala obě
mužstva stejně jako tu první.
V polovině 22.minuty dostali
Jestřábi první možnost početní

Po špatné první třetině prohra na ledě nováčka
UHERSKÉ HRADIŠTĚ/
PROSTĚJOV - Druhé přípravné
utkání sehráli hokejisté Prostějova
v pátek na ledě nováčka
druholigové soutěže v Uherském
Hradišti. Po extrémně nevydařené
první třetině, kterou Zacharovi
hoši prohráli 0:3, sice přišlo jisté
jestřábívzepětí,avšaknavyrovnání
už to nestačilo. Vzhledem k tomu,
že příležitost dostali další, mladší
hráči a některé avizované opory
(bratři Šebkové, Žajgla) zůstali
odpočívat, nelze dělat z prohry

HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ – LHK JESTŘÁBI
PROSTĚJOV 4:3 (3:0, 1:3, 0:0)
Branky: Mikeš 2, Novák, Piluša - 22. Žajgla (Paška, Šimo), 37. Paška
(Duba), 40. Duba (Stejskal, Zachar).

Sestava LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV:
Slovák (21. Švach)
Stříteský, Paška - Halouska, Peštuka - Doseděl, Kutmon - Tomiga, Jedlička
Zachar, Duba, Stejskal
Šimo, Čuřík, Žajgla
Řehulka, Kryl, Jelínek
Skácel, Stráněl, Berčák
Trenéři: Petr Zachar
a Martin Kužílek

SLOŽ NOVOU HYMNU!

Vedení klubu LHK Jestřábi Prostějov vypisuje soutěž
o novou klubovou hymnu. Požadavkem na hymnu ze
strany vedení je její úměrná délka a obsahem by se
měla týkat nejen současnosti, ale také historie a spíše
než ke klubu by se měla vázat k městu Prostějov. Své
návrhy zasílejte na redakční email jestrabired@gmail.
com a uveďte své plné jméno a adresu. Vítězný návrh
bude honorován částkou 5000 Kč.
Uzávěrka soutěže je 31.srpna 2010.

na Slovácku žádnou tragédii.
„Byl to zápas, kde jsme absolutně
nezvládli první třetinu. Nastoupili
jsme k ní příliš profesorsky a
prohráli jsme ji zcela poprávu,“
zhodnotil utkání Petr Zachar, kouč
prostějovských hokejistů. Podle
jeho slov mužstvo nefungovalo
v defenzívě. „Soupeře jsme sice
vysoko přestříleli, ale bohužel jsme
vyráběli hrubé chyby v obraně,“
posteskl si lodivod LHK Jestřábi,

podle něhož je docela možné, že
právě v těchto atributech se bude
výkonnost jeho celku rozcházet.
„Směrem dopředu to má hlavu
a patu, bohužel vzadu to skřípe.“
V průběhu utkání dokonce kouč
musel zasáhnout do sestavy.
„Původně jsme hráli na čtyři
pětky, ale pak jsem to stáhnul na
tři. Někteří kluci nezahráli dobře.
V kádru ale zůstávají všichni,
říkali jsme dopředu, že nepůjdeme
cestou unáhlených závěrů a změn,
ale naopak trpělivější práce,“ sdělil
Petr Zachar. Spokojen mohl být
lodivod s prostřední části hry,
kterou jeho svěřenci ovládli.
Nejprve se prosadil Petr Žajgla,
na konci druhé třetiny pak i
obránce Jiří Paška a Lukáš Duba.
Přes velkou snahu srovnat skóre
v závěrečném dějství ale Jestřábi
museli skousnout porážku. „Ve
třetí třetině se hrálo na jednu
branku, ale bohužel už jsme další
gól nepřidali,“ dodal Zachar.
Zajímavostí byla skutečnost, že
o jednu z trefo domácího celku,
který je nováčkem druhé ligy, se
postaral exprostějovský forvard
Jiří Piluša.
-pk-

Další členové hráčského kádru LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV pro sezonu 2010/2011
OBRÁNCE

Jiří PAŠKA

ÚTOČNÍK

Jakub ČUŘÍK

hostování z Olomouce
narozen:
15. srpna 1985
výška, váha: 192 cm/87 kg
držení hole: levá
hráčská kariéra: 1991 - 2001 HC Olomouc,
2001 – 2002 HC Olomouc, HC Zlín (junioři),
2003 – 2004 HC Zlín (junioři), 2004 - 2005
HC Olomouc, 2005 – 2006 HC Olomouc, HC
Uničov, 2006 – 2007 Fredrikshaven (Dánsko),
2007 – 2008 Hokej Šumperk 2003, 2008 – 2009
HC Olomouc, HK Jestřábi Prostějov, 2009
– 2010 HC Olomouc, HC Zubr Přerov, HK
Jestřábi Prostějov
bilance v poslední sezoně: 43 zápasů, 1
branka, 7 asistencí, 50 trestných minut

hostování z Olomouce
narozen:
4. července 1985
výška, váha: 173 cm/71 kg
držení hole: levá
hráčská kariéra: 1991 - 2000 HC Olomouc,
2000 – 2002 HC Prostějov (junioři), 2002
– 2003 HC Dukla Jihlava, 2003 – 2004
Kometa Brno, Technika Brno, 2004 – 2005
HC Olomouc, 2005 – 2006 HC Olomouc,
HC Uničov, 2006 – 2007 HC TJ Šternberk,
HC Olomouc, 2007 – 2008 HC TJ Šternberk,
HC Olomouc, HC Uničov, 2008 – 2010 HC
Olomouc
bilance v poslední sezoně: 46 zápasů, 2 branky,
5 asistencí, 26 trestných minut

Charakteristika hráče:
Syn bývalého zadáka Mory, který hrál několik
sezona i za HKC a BHS Prostějov, působil v
sezoně 2006-07 v dánském Fredrikshavenu.
Předtím hrál dvě sezony v dresu Mory, kam
se vrátil v sezoně 2004-05 z HC Hamé Zlín
po několika letech. V Olomouci působil v
dorostenecké kategorii v sezoně 2000-01 a poté
se přesunul do Zlína, kde hrál v dorosteneckém
a juniorském týmu. Zahrál si i v zámoří, v týmu
Owen Sound (OHL). V průběhu minulých let
působil v rámci hostování postupně v Uničově,
Šumperku, Přerově a Prostějově. Velkou část
sezony 2009-10 strávil v rámci hostování ve
2.lize v týmu HK Jestřábi Prostějov, kde také
bude v angažmá pokračovat.
„V minulé sezoně neodehrál v Prostějově
špatnou sezonu, naopak ukázal, že je platným
hráčem. O jeho služby jsme hodně usilovali,“
uvedl na jeho adresu Petr Zachar, kouč LHK
Jestřábi.

Charakteristika hráče:
Tento technický útočník menšího vzrůstu
je olomoucký odchovanec. Mimo Olomouc
během své dosavadní kariéry hrál extraligu
dorostu v Jihlavě a stejnou soutěž juniorů
v Kometě Brno, v sezoně 2003-04 hrál
mj. 2.ligu za tým HC Žraloci Vyškov. Od
sezony 2004-05 hrál pravidelně v A-týmu
Olomouce. Během sezon si odskočil zahrát
pár zápasů do 2.ligy, konkrétně za Uničov
a Šternberk. Skvělou formu měl v playoff sezony 2007-08, kde během 11 zápasů
nasbíral 10 kanadských bodů. V loňském
ročníku už tolik viditelný na prvoligové
scéně nebyl, ve druhé lize by ovšem měl
prodat již nabité zkušenosti.
„Kuba byl jedním ze tří ofenzivních es, o
které jsme usilovali v posledních týdnech.
V Olomouci dokázal, že má i na první ligu
a já věřím, že v našem dresu na tyto kvality
ještě naváže,“ sdělil Zachar.

ÚTOČNÍK

PATRIK ŠEBEK
hostování z Hradce Králové
narozen:
12. července 1983
výška, váha: 176 cm/73 kg
držení hole: levá
hráčská kariéra: 1989 - 1998 HC Boskovice, 1999
- 2000 HC Olomouc, 2001 – 2004 HC Prostějov,
2004 – 2006 Kometa HC Brno, VSK Technika
Brno, 2006 - 2007 HC Hradec Králové, VSK
technika Brno, 2007 - 2008 HK Jestřábi Prostějov,
VSK Technika Brno, 2008 – 2009 VSK Technika
Brno, 2009 - 2010 bez angažmá
bilance v poslední sezoně: ze zdravotních
důvodů vynechal
Charakteristika hráče:
Sedmadvacetiletý centr se z Boskovic vydrápal
až do brněnské Komety a prvoligového Hradce
Králové,několiksezonoblékalidresHCProstějov.
Fanoušci si jej pamatují, že na ledě vynikal
zejména technickou hrou, enormním nasazením
a duchem příkladného týmového hráče. K jeho
největším úspěchům patří extraligové stříbro z
juniorské kategorie právě s týmem HC, v němž
se potkal nejen se svým bratrem, ale například
také se Šimem či Jelínkem.V posledních letech jej
trápily zdravotní potíže, které mu dovolily věnovat
se jen in-lineové kariéře. V tomto odvětví je
českým reprezentantem a z letošních šampionátů
má na kontě dvě medaile. V klubu by měl kromě
hráčské kariéry započít i tu trenérskou.
„S Patrikem jsem domluvený, že to chce na ledě
zkusit a uvidí, co mu zdravotní stav dovolí. Svými
zkušenostmi by nám byl platný a myslím, že
udělá maximum pro to, aby se do kádru prosadil.
Znám ho moc dobře, chvíli jsme spolu i hrávali v
Boskovicích, stál jsem o něj,“ poznamenal kouč
Jestřábů.
Připravil Petr Kozák

Fotbal

16. srpna 2010
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ZAČÍNÁME!
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Sokol Konice
S

Fotbaloví přívrženci,
již v minulém čísle našeho týdeníku jste si mohli povšimnout jistých
drobných změn ve způsobu a grafickém zpracování fotbalového
zpravodajství. Po tomto „nultém“ čísle se vám s dnešním číslem
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dostává do rukou oficiálně první
„FOTBALOVÁ ROZHLEDNA“. Jejím účelem je lepší a zajímavější
informovanost fotbalového fanouška, pro kterého máme v rukávu
hned několik novinek a rubrik. Jednou z nich začínáme již dnes.
Na pravé straně této strany na vás čeká „TRIBUNÁL“ Večerníku,
což v „překladu“ znamená, že naši redaktoři budou po každém
kole hodnoti výkony devíti vybraných celků z prostějovského
regionu. Jsou jimi sedmička nejvýše postavených celků v divizní
a krajských soutěží plus dva prostějovské týmy – TJ Haná a 1.SK.
Věříme, že se vám naše hodnocení zalíbí, budete jej brát vážně
a současně trochu s nadhledem, neboť fotbal má být především
zábavou. A právě zábavnější chce VEČERNÍK býti a proto už v
dalších číslech budou nové zajímavosti přibývat, jako v těchto
dnech houby v lese.
Za PROSTĚJOVSKÝ Večerník Petr Kozák

Sokol Čechovice
S
Oresvo Sokol Plumlov
O
DERBY PRO HANOU.
Prostějovští fotbalisté zvládli
i druhý zápas nové sezony a
v domácím prostředí zdolali
Pivín. Takto hlavičkuje forvard
TJ Haná Petr Sedláček.
Foto: Z. Pěnička

TJ Haná Prostějov
T
1.SK Prostějov
1

TŘI BODY TREFIL DESET MINUT PŘED KONCEM ZBOŽÍNEK!
PROSTĚJOV (exkluzivně od redaktora) - K domácí premiéře nového ročníku I.B
třídy Olomouckého KFS přijel na stánek SCM Za místním nádražím, kde sídlí v
nejvyšší soutěži působící prostějovský oddíl TJ Haná, celek Pivína. Tradičně
vyhecované derby proti Prostějovanů pivínským „turkům proběhlo tentokrát
víceméně v poklidné atmosféře, která signalizovala, že tu máme teprve začátek
sezony. Zhruba stovka diváků, mezi nimiž jsme zahlédli i exkralického lodivoda
Zdeňka Chytku, viděla od počátku průměrný zápas s mnoha nepřesnostmi na
obou stranách. Haná se dlouho nemohla dostat do tempa a přestože se ujala
vedení, kdyTrnavský potrestal hrubici v pivínské defenzívě, herně to nebylo ono.
Začátek druhého poločasu dokonce patřil hostům, kteří působili aktivnějším dojmem a záhy se tak po krásné střele Viktora Švédy dočkali vyrovnání. Nakonec to
tak na sebe musel vzít, jako už v minulosti několikrát, Jiří Zbožínek, který si ze
svého sobotního postu„posledního naběhl na rohový kop a efektním„angličanem rozhodl o tom, že tři body zůstanou doma.

2. kolo I.B TŘÍDY OLOMOUCKÉHO KFS, skupina „A“

branky:
střely na branku:
střely mimo branku:
rozhodčí:
žluté karty:

24. Trnavský, 80. Zbožínek – 70. V. Švéda
5:3
5:4
rohové kopy:
7:3
Tomášek - Vyroubal, Vedral
- červená karta: - diváků:
100

Prostějovská Haná urvala proti Pivínu vydřené vítězství
Prostějovská Haná, která chtěla
navázat na vydařené vystoupení
z úvodního kola a potvrdit
tři body z Pivína, se musela v
tomto utkání obejít bez dua
Cibulec - Mašík. Naopak ve
středu zálohy nechyběla druhá
letní posila, Miloš Krupička
ze Zdětína. Hostům z Pivína,
a,
jenž oproti tomu přijeli odčinit
činit
debakl z půdy konické rezervy,
rvy,
scházeli distancovaní Nakládal
dal a
Slamenec. S koučem Stanislavem
vem
Prečanem na lavičce navíc tým
nastoupil v hodně omlazeném
ném
složení.
Úvodní minuty přinesly
esly
poklidnou hru, žádný z týmů
ýmů
nechtěl příliš riskovat a hrál tak
spíše opatrně, ze zajištěné obrany.
rany.
První, alespoň trochu výraznější
nější
vzrušení přišlo až po dvanácti
nácti
minutách hry, ale z pivínského
kého
mráčku nezapršelo. Dalších tucet
ucet
minut se nic nedělo, ale pakk už
to přišlo. Hostující defenzíva
zíva
se dopustila nepochopitelného
ého
zaváhání, které Trnavský přetavil
tavil

12. náznak gólové šance se dostavil ve 12. minutě, kdy pivínský Novák poslal do vápna
domácích přízemní centr, na který však Vrba nedosáhl.
 1:0 24. HANÁ VEDE po chybě v rozehrávce Pivína se řítil sám na gólmana Filku Pavel
Trnavský, který zvolil hokejový blafák, který měl sice kostrbaté provedení, avšak nakonec zasuunul míč do branky Pivína, neboť záchranná brzda jednoho ze zadáků již přišla pozdě.
 27. přímý kop Zbožínka našel ve vápně Konečného, které se akrobatickým pokusem pokouou
u-šel zvýšit, avšak marně.
 29. po dalším centru Mašíka hlavičkoval opět Konečný a opět mimo tři tyče.
62. po zaváhání prostějovských zadáků se dostal míč k Vrbovi, který se ocitnul tváří v tvář
brankáři Hané Pastyříkovi, který včasným zákrokem požár uhasil. Následnou dorážku napálil
Spisar hodně mimo.
 1:1 70. PIVÍN VYROVNÁVÁ obléhání prostějovského vápna zakončuje střelou Novák, tu
obrana Hané ještě sráží, avšak pouze k Viktoru Švédovi, jehož krásná, technicky provedená rána
z osmnácti metrů doplachtila až do sítě. Brankář Pastyřík se proletěl zbytečně.
 2:1 80. HANÁ STRHÁVÁ VÝHRU na rohový kop Mašíka si perfektně naběhl Zbožínek a z
hranice malého vápna efektním „angličanem“ vrátil svému celku vedení. Brankář Filka nemohl
nic dělat.
 85. nádherný fotbalový moment přichází poté, co napřáhl Vyskočil a jeho dalekonosný pokus ze třiceti metrů mířil přesně k levé tyči. Gólman Pivína však byl na místě včas.

DOKONALÝ
POČIN

šesté desetiminutovce, avšak ani
tehdy si nevytvořili byť jedinou
vyloženou šanci. Až časomíra
načla sedmou porci desítky
minut, mohl srovnat
Vrba, avšak v souboji
tj haná prostějov
s Pastyříkem neuspěl.
Domácí
si však
D
ak ttoto
oto
oto
ot
Střídání:
vyrovnání
46. Vyskočil za Trnavského,
vyy ov á nevzali
ev aali
k
srdci,
87. Vybíhal za Sedláčka,
89. Tomášek za Bartoše
Trenér:
Pastyřík
Chum
Ch
h m
DANIEL KOLÁŘ

ve vedoucí gól prostějovské
Hané. Šlo vůbec o první střelecký
pokus domácích! Domácí tento
moment povzbudil a následně si

Zbožínek
ínek
ín
n ek
e

M. Kolář

již tradiční spasitel Zbožínek.
Jeho náběh a placírka skončila
s pomocí břevna tam, kde
si to domácí příznivci přáli.
Pivín tato situace srazila do
kolen a přestože se na první
pohled jeho hráči pokoušeli
alespoň
o závěrečný nápor,
a
nic
n c takového
takové o se nedostavilo.
edostav o.
Naopak
byli to domácí, kteří
N
mohli
mohl
m
mo
ohl
h i své
sv vedení navýšit, avšak
pojistku
po
ojistku při Vyskočilově
parádní
paarádní bombě odmítl
hostující
ho
ostující brankář Filka. V
nastaveném čase ještě
Trnavský
došlo
doš k nepříjemné
srážce tohoto

Mašík
Jančiarr
Konečný

Krupička

Spisar
Vrba

Bartoš
Sedláček

v rychlém
s l e d u
vytvořili
dvě solidní
br an kové
příležitosti. Poté
však hra upadla do
Sedlák
počátečních rozpaků.
Na kopačky fotbalistů se
opět vkradla nepřesnost,
žádný z celků nebyl schopen
slušně zakombinovat.
Přestože Haná nepředváděla
nikterak oslňující fotbal, nesla si
s sebou do kabiny jednobrankové
vedení, které bylo asi zasloužené.
Pivín se totiž za prvních
pětačtyřicet minut dostal k jediné
střele, roh nekopal žádný...
Do druhé půle nastoupili domácí
s jednou změnou v sestavě, když
zdravotně indisponovaného
střelce jediného gólu z prvního
poločasu Pavla Trnavského,
vystřídal Vyskočil. Lépe začali
druhé klání hosté z Pivína,
kteří se dostali do náporu, z
něhož toužili vytěžit vyrovnání.
Největší „zámek“ předvedli v

Glouzar

V. Švéda

Vláčilík

Mlčoch

Tydlačka

Novák

načež
tak byli z
další
d lší příležitosti
říl ži
i
hostů už potrestáni. Odražený
míč se dostal k V. Švédovi,
jehož nádherná střela skončila
v síti. Teprve tento okamžik
fotbalisté Hané probral a ve
druhé pětačtyřicetiminutovce
se hrál určitě živější fotbal. Když
už se zdálo, že mač poklidně
spěje k dělbě bodů, zachránila
Prostějov standardní situace a

Rozhodující okamžik sobotního
derby přišel deset minut před
závěrečným hvizdem. K rohovému
praporku se postavil Mašík a to byl
signál pro Jiřího Zbožínka, aby se
z vlastní poloviny rozběhl až před
branku soupeře, kam také záhy
přišel míč, který v současné době
libero přetavilo ve vítězný gól. Jelikož se „Zboža“ činil i v defenzívě a byl opěrným bodem domácí obrany, zvolili
jsme jej HRDINOU UTKÁNÍ. „Dal krásný gól, ostatně od toho ho tady máme,“ okomentoval se smíchem
zářný moment svého svěřence Daniel Kolář, trenér TJ Haná Prostějov.
„Bylo to vyrovnané utkání, které jsme málem lacino ztratili. Bohužel jsme si nedokázali příliš velký tlak,
naštěstí se nám povedla jedna standartka, která to rozhodla,“ oddechnul si po utkání autor vítězné trefy JIŘÍ
ZBOŽÍNEK. „Hodně nám chyběl Tomáš Cibulec a ve druhé půli i Pavel Trnavský. To jsou naši dva nejběhavější
hráči, což bylo znát. Pohyb dost chyběl, tudíž jsme se málo dostávali do přečíslení,“ dodal momentálně obránce
prostějovského celku, kterého hodně mrzela inkasovaná branka. „To se nemůže stát! Nešlo o žádné přečíslení,
ale jen a jen o naši laxnost. Místo, abychom šli proti míči, každý si hlídá méně nebezpečné hráče soupeře...,“
řekl na rovinu „Zboža“. Nakonec to tak vzal do svých rukou. „Věděl jsem, že do konce už moc nezbývám tak
jsem zkusil jít a vyšlo to. Jak už to tak bývá, dostalo se to ke mně a dal jsem to...,“ zakončila krátké interview
spokojeným úsměvem jednatřicetiletá opora Hané.
-pk-

TJ Haná Prostějov
JJiří
i ř í ZZbožínek
božínek

Hrdina utkání

gólmana s jedním z domácích
střídajících „divochů“, načež
hlavní rozhodčí utkání raději
ukončil.
Vítězství domácího favorita
je nakonec zasloužené.
Prostějovští fotbalisté byli
o fous
ous lepší
epš a to především
po fotbalové stránce,
i když
strán
herně se jim vůbec
vůbe nevedlo.
Hosté z Pivína spoléhali
na
sp
narušování akcí Hané,
což se
Ha
jim také díky rychlým
nohám
rychl
mladých borců dlouho
vedlo.
dlo
Hrdinou zápasu sse nakonec
stal domácí Jiří Zbožínek,
jehož
Zbož
závěrečný kousek byl
b skutečně
výstavní. Prostějo
Prostějovský tým
nyní
cesta
ny čeká hodně náročná
ná
do
o Hustopečí nad
na Bečvou,
kde
kd
de domácí prověří
prově skutečné
možnosti
Hané, Pivín
hostí
m
P
po dvou zápasech
na
záp
trávníků soupeřů
v
s
domácí premiéře
Radslavice.
Rads
Utkání
sledoval
Petr
P Kozák

Pinkava
Filka

sokol pivín

SStřídání: 77. Dostálik za Glouzara, 87.
R. Švéda za V. Švédu
Trenér: STANISLAV PREČAN

Daniel KOLÁŘ - Haná Prostějov
„Tři body jsme docela vydřeli, moc se nám totiž nedařilo.
V porovnání s minulým zápasem, kdy jsme hráli v Lipové
pěkný fotbal, to tentokrát bylo upracované. Věkově mladý tým
soupeře nás nepouštěl do nějakého výraznějšího tlaku. Pivín
hraje kontaktní, fyzický fotbal, což nám příliš nevyhovuje.
Přesto bych řekl, že naše výhra je zasloužená. Přece jenom jsme
měli více štěstí. Opakuji však, že to určitě nebylo to, co bychom
chtěli hrát. Je pravdou, že zápasy s tímto sokem bývají dosti
vyhecované, nyní ale vše proběhlo v rámci mezí. Z jednotlivců
bych nevyzdvihoval. Tři body jsme si vybojovali jako tým. Se
vstupem do soutěže jsem spokojen, po šestibodovém zisku ze
dvou utkání ani nemůžu říct nic jiného. Uvidíme, jak to půjde
dál.“

Stanislav PREČAN - Sokol Pivín
„Od začátku jsme se snažili eliminovat hru domácích, nepustit
Hanou k míči. Dlouho se nám to dařilo, dokonce jsme byli
ve druhé půli chvíli i lepší, ale po vyrovnání jsme zaspali u
standardní situace, přestože jsem hráče hlasitě upozorňoval,
že si do vápna sbíhá Zbožínek, což je na tyto situace hodně
nebezpečný hráč. O tom, že standartky Hané jsou smrtelné,
jsme věděli a bohužel se to potvrdilo. Zboža každým rokem
potvrzuje, že je vynikající hráč s čichem na gól, byť teď hraje
vzadu. Volal jsem marně... Porážka nás tak mrzí hodně, nebyli
jsme daleko od zisku bodu. Kluci to odbojovali, odmakali
poctivě, takže po této stránce jim nemám co vytknout.
Přijeli jsme sem se čtyřmi dorostenci, celý týden slyšeli, jak
dostaneme pětku a nakonec to bylo vcelku vyrovnané. Myslím
si, že jsme nezklamali a ten bod si možná i zasloužili. Spokojení
být nemůžeme, jsme po dvou zápasech venku bez bodu a v
domácí premiéře proti Radslavicím tak musíme uspět.“ -pk-

Fotbal
seniorské soutěže
Divize, skupina D
Sparta Brno - Slovan Rosice 3:2 (0:2),Vikt.
Otrokovice - Napajedla 1:2 (1:2),Blansko - Žďár
n.Sázavou3:3 (1:2),Velké Meziříčí - Uherský Brod1:0
(0:0),Vrchovina - Pelhřimov1:2 (1:1),Tasovice Konice 3:2 (1:1),Hodonín - Bystrc1:0 (1:0),HFK Třebíč
- Vyškov0:0 (0:0)
1. FK Pelhřimov
2 2 0 0 4:1 6
2. RSM Hodonín
2 2 0 0 3:1 6
3. FK APOS Blansko
2 1 1 0 5:4 4
4. FS Napajedla
2 1 1 0 4:3 4
5. FC Sparta Brno
2 1 1 0 3:2 4
6. FC Slovan Rosice
2 1 0 1 7:3 3
7. Sokol Konice
2 1 0 1 4:3 3
8. FC Viktoria Otrokovice 2 1 0 1 5:5 3
9. FC Velké Meziříčí
2 1 0 1 2:2 3
10. Sokol Tasovice
2 1 0 1 3:7 3
11. Horácký FK Třebíč 2 0 2 0 2:2 2
12. FC Dosta Bystrc-Kníničky 2 0 1 1 0:1 1
13. SK ROSTEX Vyškov 2 0 1 1 1:2 1
14. FC ŽĎAS Žďár n.Sázavou 2 0 1 1 6:7 1
15. SFK Vrchovina
2 0 0 2 1:4 0
16. ČSK Uherský Brod 2 0 0 2 0:3 0

Krajský přebor - muži
2. kolo: Ústí - Kozlovice 2:3 (1:1), branky:
y:
Ševčík,Sencovici – Petráš,Král,Dohnal,
Straka, Želatovice - 1. HFK “B” 4:3 (3:2),
branky: Koplík,Pekný,Deml,Jemelka p.k. –
Kopecký,Grézl,T“ogel p.k., Svozil , Zlaté Hory –
Hranice 1:1 (01) , branky: Sklenařík p.k. - Ferenc,
Krobot , Určice - Jeseník 1:2 (0:0), branky: Trajer
– Sedlák p.k.,Furik, Dubravský D: 150 ČK:Ullmann
(Určice). Kralice - 1.FC Přerov 2:2 (0:1), branky: Lehký
2 – Koutný,Pola, Křepský , Lipník - Dolany 0:4 (0:0),
branky: Duda,Pospíšil,Smolák,Václavík, Fišar ,
Oskava -Velké Losiny 2:2 (1:0), branky:Večeřa,Neset
– Navrátil 2, Machala , Hněvotín - Litovel 2:0 (1:0),
branky: Vyroubal,Barčík p.k., Štětka ,
1.Jeseník
2 2 0 0 6:2 6
2.Oskava
2 1 1 0 6:4 4
3.Velké Losiny
2 1 1 0 5:3 4
4.1.FC Přerov
2 1 1 0 4:3 4
5.Kozlovice
2 1 1 0 4:3 4
6.Ústí
2 1 0 1 5:4 3
7.Dolany
2 1 0 1 5:4 3
8.1. HFK‚“B“‘
2 1 0 1 5:5 3
9.Želatovice
2 1 0 1 5:5 3
0.Hněvotín
2 1 0 1 3:3 3
1.Litovel
2 1 0 1 2:3 3
2.Kralice
2 0 2 0 3:3 2
3.Zlaté Hory
2 0 1 1 2:3 1
4.Hranice
2 0 1 1 2:4 1
5.Určice
2 0 0 2 3:6 0
6.Lipník
2 0 0 2 1:6 0

I.A třída sk. „B“ - muži
2. kolo: Slatinice - Opatovice 1:1 (1:1), Vykydal Gerhard, Jesenec - Klenovice 3:3 (2:1), Tichý P.,Tichý
J.,Čížek – Chytil,Kubíček,vlastní, Bělkovice - Náměšť
na Hané 1:2 (1:1), Krzyžánek P. – Šoupal,Kvapil,
Čechovice - Dub nad Mor. 2:4 (1:1), Kvapil,Bílý –
Zbořil,Došlík,Kawij,Hronek, Plumlov - Troubky 0:2
(0:1) Petráš,Stoklásek, Kojetín - Brodek u Př. 3:1 (1:1),
Láník,Flora,Lízal - Hejč, Tovačov - Bělotín 2:0 (1:0)
Doseděl,Březina.
1.Náměšť na Hané
2 2 0 0 9:1 6
2.Kojetín
2 2 0 0 6:1 6
3.Dub nad Mor.
2 2 0 0 7:3 6
4.Troubky
2 1 1 0 6:4 4
5.Bělotín
2 1 0 1 5:2 3
6.Tovačov
2 1 0 1 3:3 3
7.Plumlov
2 1 0 1 2:2 3
8.Opatovice
2 0 2 0 5:5 2
9.Slatinice
2 0 2 0 5:5 2
10. Čechovice
2 0 1 1 6:8 1
11. Jesenec
2 0 1 1 3:6 1
12. Klenovice
2 0 1 1 3:10 1
13.Brodek u Př.
2 0 0 2 1:5 0
14.Bělkovice
2 0 0 2 1:7 0

I.B třída sk. „A“ - muži
2. kolo: Vrahovice - Protivanov 2:2 (1:1),
Studený,Kyselý – Kropáč,Pospíšil, Býškovice
- Nezamyslice 3:2 (1:2), Čagan,Dostál,Mikulík
– Konupka 2, Všechovice - Hor. Moštěnice 4:2
(3:2), Zdražil 2,Vašek,Hulman – Suchánek,Fabián
, Radslavice - Konice “B” 1:3 (0:2), Zich –
Křeček,Blaha,Přikryl, Kostelec – Vrahovice 9:1 (6:0),
Menšík 2,Synek 2,Horák 2,Langr 2,Začal - Strouhal ,
Haná Prostějov - Pivín 2:1 (1:0), Trnavský,Zbožínek
– Švéda R., Lipová – Hustopeče 5:2 ( 2:1), Macourek
2,Nanyáš,Spáčil,Přikryl – Valentovič,Dohnal ,
Protivanov - Mostkovice 1:1 (01), Pospíšil - Kašpar.
1.Kostelec
2 2 0 0 12:1 6
2.Konice‚“B“‘
2 2 0 0 8:1 6
3.Haná Prostějov
2 2 0 0 5:2 6
4.Mostkovice
2 1 1 0 3:2 4
5.Lipová
2 1 0 1 6:5 3
6.Všechovice
2 1 0 1 5:4 3
7.Býškovice
2 1 0 1 4:4 3
8.Nezamyslice
2 1 0 1 4:4 3
9.Protivanov
2 0 2 0 3:3 2
10.Hor. Moštěnice
2 0 1 1 4:6 1
11.Radslavice
2 0 1 1 3:5 1
12. Vrahovice
2 0 1 1 3:11 1
13.Hustopeče
2 0 0 2 2:8 0
14. Pivín
2 0 0 2 1:7 0

Krajská soutěž
sk. „B“ - starší dorost
2. kolo: Kostelec - Tovačov 3:1 (0:0),
Bošek,Konečný,Šimek - Začal, Troubky - Kozlovice
0:2 (0:2) Vágner,Kiss, Lipník - Náměšť na Hané 5:1
(1:0), Telepun 3,Kocman,Kalášek - Lukáš, Nemilany
- Opatovice 3:2 (1:2), Dvorský,Martinek,Kovařík
– Hostaša,Strnadel, Bohuňovice - Brodek u Př. 4:1
(2:1), Fryčák M. 2,Nesvadba 2 - Mádr , Hlubočky Chválkovice 2:0 (1:0) Nguyen,Cao, Určice - Nové Sady
2:2 (1:1), Kadlec,Cibulka – Augustin,Teichmann.
1.Lipník
2 2 0 0 8:1 6
2.Bohuňovice
2 2 0 0 5:1 6
3.Hlubočky
2 1 0 1 4:3 3
4.Kostelec
2 1 0 1 3:2 3
5.Opatovice
2 1 0 1 5:5 3
6.Tovačov
2 1 0 1 5:5 3
7.Náměšť na Hané
2 1 0 1 5:5 3
8.Nemilany
2 1 0 1 5:6 3
9.Kozlovice
2 1 0 1 2:3 3
10.Brodek u Př.
2 1 0 1 2:4 3
11. Určice
2 0 1 1 2:3 1
12.Nové Sady
2 0 1 1 2:6 1
13.Chválkovice
1 0 0 1 0:2 0
14.Troubky
1 0 0 1 0:2 0

16. srpna 2010

Šťastná Jurova ruka. Střídající Lehký zachránil bod!
KRALICE NA HANÉ –
Přestože v Kralicích na
Hané proběhly o uplynulém
víkendu tradiční hody,
domácí příznivci fotbalu
příliš důvodů k úsměvem
neměli. Obzvlášť začátek
k až d ého p ol o č asu by l
n e v e s e l ý.
Časomíra
paradoxně pokaždé ukrojila
sotva pět minut a domácí

2

gólman Kofroň tahal míč ze
sítě. Nejdříve se trefil Koutný,
ve druhé půli zvyšoval Pola.
Přerov tak poměrně lacino
vedl 2:0.. Domácím se v sobotu
odpoledne vůbec nedařilo.
Hráli bojácně, kupily chyby
v rozehrávce a i defenzíva
působila nejistě. Když už se
zdálo, že si svěřenci trenéra
Jur y připíšou porážku,

FFCC KRALICE NA HANÉ - 1. FC PŘEROV
OVV
poločas (0:1)

Branky:
81. a 83. Lehký - 5. Koutný, 49.
Pola
Rozhodčí:
Křepský - Boháč, Dobisch
Žluté karty:
Z. Petržela, Poláček, Kocourek,
Lehký - Hrabal, Pola
Diváků:
220.

svitla jim jiskřička naděje.
Šest minut po příchodu na
hrací plochu snížil Lehký
na 1:2 a po necelých dvou
minutách přidal stejný
střelec vyrovnávající gól –
2:2! Ba co víc, Kralice ožily a
v posledních pěti minutách
si vytvořily hned dvě tutové
příležitosti a po Růžičkově
centrovaném přímém kopu
a zmatku v malém vápně
hostí
zachránila hostyy
h
pouze
pravá tyč jejich
p
h
branky!
b
„Je
to pořád stejnáá
„
klasika.
Z ačátky
máme
špatné a pak to
m
o
doháníme....,“
lomil po
d
o
utkání
ruce Františekk
u
Jura,
kouč kralických
Ju
h
fotbalistů. „Nehráli jsme
moc dobře, naštěstí mi
vyšel risk, že jsem střídal
naše hráče hodně brzy
a že jsme začali útočit ve
čtyřech. No a Lehký nás
zachránil,“ usmálů se
přece jen lodivod. -pk-

2

Sestava
FC Kralice na Hané:
Kofroň - Trnavský, Kocourek,
Ohlídal (75. Lehký), Liška –
R. Petržela, Růžička, Homola,
Valtr (60. Pořízka) – Poláček, Z.
Petržela (60. Vybíhal)
Trenér:
František Jura.

místo střely poslal míč vedle zdi
Ullmannovi, ten prodloužil před
branku a Trajer z bezprostřední bízkosti hlavou otevřel skóre
- 1:0. Z vedení se však Určičtí
radovali jenom deset minut, po
faulu ve velkém čtverci rozhodčí
ukázal na značku pokutového
kopu, který bezpečně proměnil
Sedlák – 1:1. V 70. minutě viděl
velmi přísnou druhou žlutou
kartu Petr Ullmann. Hráči Určic
pak v deseti už nestačili pokrýt
soupeřovy hráče a výsledkem
byl další gól v naší brance, který zařídil střídající Furík – 1:1.
Hosté ve druhém poločase hráli
až příliš nečistě což jim nepřesný
rozhodčí, jemuž se zvášť druhý
poločas nepovedl, trpěl.

TASOVICE/KONICE – Nevydařenou partii
sehráli včera odpoledne fotbalisté Konice, kteří
ve druhém kole divizní skupiny „D“ zajížděli
na půdu nováčka do Tasovic. Zatímco s prvním neznámým sokem si předchozí víkend
poradili. Tentokrát bohužel narazili. Svěřenci
trenéra Procházky totiž odehráli špatný zápas...
„Vstoupili jsme do utkání vlažně, za což jsme
byli potrestáni první inkasovanou brankou,
která přišla po chybě Pavla Krčka. Naštěstí
stejný hráč svoji hrubku napravil, když vybojoval míč, přešel přes dva protihráče, narazil
si s Blahou a zavěsil,“ přiblížil děj první půle
Karel Procházka. Kdo čekal, že se favorizovaní
Koničtí v šatně proberou, spletl se. „Bohužel
jsme zaspali i vstup do druhé půle a následně
dostali další dva góly, proti kterým byl Kmecik

3

URČICE PADLY I DOMA
URČICE - Jeseník nastoupil k
utkání druhého kola Přeboru
Olomouckého KFS na půdě
Určic velmi sebevědomě, v čemž
jej utvrdila výhra z Dolan. Byli
to však domácí, kteří si v prvním poločase postupně vypracovali několik slibných šancí,
ale bohužel žádná neskončila v
brance hostí. Vůbec největší měl
Trajer těsně před závěrem poločasu, ale trefil jenom tyč. Hosté
měli příležitost v 35. minutě,
kdy Nejezchleb nejdříve mírně
zaváhal při vyběhnutí, ale pak
soupeře, který ještě chvíli poté
kroutil nevěřícně hlavou, zázračně připravil o míč. Ve druhém
poločase zahrával na hranici velkého čtverce Los pokutový kop,

KONICE PADLA

SSOKOL
O TASOVICE - SOKOL KONICE
CEE
poločas (1:1)

branky
b
ra
Konice:
42. P. Křeček, 82.Rajnoha
rozhodčí:
Kučerík - Petr, Křenek
žluté karty Konice:
P. Křeček. Řehák
červená karta:
75. Řehák (po druhé žluté)
diváků:

1

bezmocný... Navíc byl po takovém nešetrném
souboji vyloučen Řehák a přestože jsme v
deseti hráli snad líp, než v plném počtu a ještě
se zmohli na snížení Rajnohou, vyrovnání
jsme se i přes vytvořené šance nedočkali,“
sdělil Procházka. „Je to asi zasloužená prohra.
Zklamal mě především výkon a přístup hráčů,“
neskrýval rozčarování kouč. V samém závěru
nedělního duelu došlo k jedné zajímavé události, kdy domácí poslali v poslední minutě do hry
hráče, který o pár minut předtím šel ze hřiště na
lavičku! „Ještě jsem to nikdy neviděl Rozhodčí
udělali chybu a nenechali nás to ani zapsat do
zápisu. Přesto si myslím, že toto utkání ještě bude mít dohru...,“ poznamenal Karel Procházka.
Konice hostí v sobotu 21. srpna Spartu Brno,
třetího nováčka v řadě.
-pk-

300
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Sestava SOKOL
KONICE
Kmecík – Koutek, Vala,
Řehák, P. Křeček – Klobáska
- J. Navrátil, Rajnoha, Voral,
Schön (66. Hlouš) - J. Blaha
Trenér:
KAREL PROCHÁZKA

SSOKOL URČICE – FC JESENÍK
ÍK
K
poločas (0:0)

2

„Těžko se mně hodnotí
utkání, kde jsme měli hodně gólových šancí. Doplatili
Branky:
Diváků:
jsme na to , že jsme ty šance
55. Trajer - 66. Sedlák, 76. Furík 120
neproměnili v góly. I v deseti
Rozhodčí: Dubravský - Štětka,
Sestava Určic:
jsme měli šanci na vyrovnáNejezchleb – Gottvald,
Vedral.
ní, ale na šance se nehraje.
Ullmann, Peka, Mlčoch –
Po vyloučení Ullmanna to
Hochman(62. Ján), Hatle (30.
Žluté karty:
bylo pro těch deset hráčů
Coufal, Peka, Javořík, Ullmann Bokuvka), Coufal, Javořík –
těžké, protože Jeseník hrál
Trajer(82. Žídek), Los.
- Ivanič, Harazín, Kysela
velice dobře , má rychlý přechod do útoku a my jsme se
Červená karta:
Trenér:
už nestačili vracet, už to byl
70. Ullmann (po 2. žluté)
František Pitron
jenom takový vabank risknout to jestli něco nevyjde,
a nekoledovali si zbytečně o karty za nabídl na webových stránkách klubu
ale to se nám nepodařilo,“ posteskl
si po utkání František Pitron, kouč řečnění. Dále musíme zlepšit agresi- recept na první body nový kouč týSokola Určice „Pokud chceme uspět vitu v brankovém území, nabíhat do mu, který zatím nezískal v úvodních
v dalších utkáních budeme muset za- tohoto prostoru ve větším počtu hrá- dvou kolech ani bod.
-pkpracovat na tom, aby se hráči ukáznili čů a hlavně využívat brankové šance,“

- Určice „B“, Kralice n.H. „B“ - Olšany u Pv, Brodek u Pv - neděle 22.8., 16:30, Jm KFS - Mayer, Jm KFS)
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO
Držovice, Přemyslovice - Vrchoslavice, Hvozd - Čechovice
KFS - STARŠÍ DOROST
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „D“ „B“, Zdětín – Otinoves, Němčice n. H. - Bedihošť
3. kolo (1. hrané): Kralice na Hané - Viktorie Přerov
III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV
3. kolo: Konice - Sparta Brno (sobota 21.8., 16:30 hodin,
(sobota 21.8., 10:00, Vedral - Antoníček, Svozil),
3. kolo, neděle 22. srpna 2010, 16:30 hodin: Dobromilice Nezamyslice na Hané - 1. HFK Olomouc „B“ (sobota
rozhodčí: Žilka - Reich, Seigl)
- Pavlovice u K., Smržice - Jesenec „B“, Vrahovice „B“ - 21.8., 10:00, Němec - Majer, Krutovský), FKM Konice
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
Horní Štěpánov, Kladky - Kostelec n.H. „B“, Výšovice - Černovír (sobota 21.8., 10:00, Vodák - Zika, Ille)
3. kolo: Velké Losiny - Určice (neděle 22.8., 16:30, Januš - Haná Prostějov „B“ (sobota 21.8., 16:30), Čechy p.K. PŘEBOR OLOMOUCKÉHO
- Kouřil, Straka), Dolany - Kralice na Hané (neděle 22.8., Vícov (sobota 21.8., 16:30), Nezamyslice n.H. „B“ - Tištín
KFS - MLADŠÍ DOROST
(10:00)
16:30, Pěček - Krobot, Petr)
3. kolo (1. hrané): Kralice na Hané - Viktorie Přerov
IV. TŘÍDA, SKUPINA „A“
I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ OLOMOUCKÉHO KFS
(sobota 21.8., 12:15, Antoníček - Vedral, Svozil),
OFS PROSTĚJOV
Nezamyslice na Hané - 1. HFK Olomouc „B“ (sobota
3. kolo: Brodek u Přerova - Jesenec (sobota 21.8.,
16:30, Zemánek - Straka, Navrátil), Klenovice na Hané 3. kolo, neděle 22. srpna 2010, 16:30 hodin: Ptení - 21.8., 12:15, Majer - Němec, Krutovský), FKM Konice
- Bělkovice (sobota 21.8., 16:30, Částečka - Štětka, Drahany, Rozstání - Zdětín „B“, Plumlov „B“ - Lipová „B“, - Černovír (sobota 21.8., 12:15, Zika - Vodák, Ille)
Menšík), Opatovice/Všechovice - Plumlov (neděle 22.8., Brodek u K. - Mostkovice „B“, Přemyslovice „B“ - Malé
KRAJSKÁ SOUTĚŽ
10:00, Dömisch - Lakomý, Kouřil), Bělotín - Čechovice Hradisko (sobota 21.8., 16:30)
OLOMOUCKÉHO KFS,
(neděle 22.8., 16:30, Kubec - Dömisch, Částečka)
SKUPINA „B“ - DOROST
IV. TŘÍDA, SKUPINA „B“
OFS PROSTĚJOV
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ OLOMOUCKÉHO KFS
3. kolo: Brodek u Přerova - Určice (sobota 21.8.,
3. kolo: Vrahovice - Lipová (sobota 21.8., 16:30, L. Knoll 3. kolo, neděle 22. srpna 2010, 16:30 hodin: Doloplazy 13:30, Navrátil), Opatovice/Všechovice - Kostelec na
ml. - L. Knoll st., Vedral), Nezamyslice - Protivanov - Hrubčice, Želeč - Brodek u Pv „B“, Němčice n.H. „B“ Hané (sobota 21.8., 16:30, Knop)
(sobota 21.8., 16:30, Motal - Lizna, Majer), Hustopeče - Biskupice (sobota 21.8., 16:30), Tvorovice - Pivín „B“
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
nad Bečvou - Haná Prostějov (neděle 22.8., 16:30, Valouch (sobota 21.8., 16:30), Ivaň - 1.SK Prostějov (sobota 21.8.,
DOROST
- Křepský, OFS Přerov), Mostkovice - Kostelec na Hané 16:30), Otaslavice „B“ volný los
(neděle 22.8., 16:30, Zika - Vičar, Ille), Konice „B“ 3. kolo, sobota 21. srpna 2010, 10:45 hodin:
Všechovice (neděle 22.8., 16:30, Žvátora - Vyroubal, MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ Otaslavice - Mostkovice (10:00), Vrahovice - Olšany
DIVIZE, SKUPINA „D“ - STARŠÍ
Kaňok), Pivín - Radslavice (neděle 22.8., 16:30, Reich u Pv (neděle 22.8., 10:00), Lipová - Brodek u Pv
3. kolo : Bohunice - 1.SK Prostějov (hřiště: umělá tráva, (neděle 22.8., 10:15), Klenovice n.H. - Protivanov
Boháč, Svozil)
neděle 22.8., 14:15, Mayer - Jm KFS, Jm KFS)
(neděle 22.8., 11:00), Brodek u K. - Držovice (neděle
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDA
22.8., 13:30), Pivín - Němčice n.H. (neděle 22.8.,
dohrávka 1. kola, čtvrtek 19. srpna 2010, 17:30 hodin: MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ 14:00).
-pkDIVIZE, SKUPINA „D“ - MLADŠÍ
Sokol Olšany u Prostějova - Sokol Určice „B“
3. kolo, neděle 22. srpna 2010, 16:30 hodin: Otaslavice 3. kolo : Bohunice - 1.SK Prostějov (hřiště: umělá tráva,

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise
OFS Prostějov na svém
2. řádném zasedání dne 11. srpna 2010 rozhodla:
* utkání IV. třídy, skupina „B“ Sokol Tvorovice - Sokol Ivaň nebylo sehráno z důvodu
nedostavení se hostů. Případ bude řešen dle soutěžního a disciplinárního řádu
5
* SOUPISKY:
FC Kralice na Hané, SK Jesenec, Sokol Vrahovice, Haná Nezamyslice, FC Kostelec na
Hané, Sokol Brodek u Prostějova, Sokol Zdětín, FK Němčice nad Hanou, Sokol Pivín.
Chybí: Haná Prostějov
* ZMĚNY TERMÍNŮ UTKÁNÍ:
Přebor OFS - dorost: 3. kolo Protivanov – Klenovice na Hané bude po dohodě oddílů
sehráno 22.8.2010 v 11:00 hodin na hřišti Sokola Klenovice - změna pořadatelství
* TERMÍNY NESEHRANÝCH UTKÁNÍ:
Přebor OFS-II. třída muži: Sokol Olšany u Prostějova - Sokol Určice „B“ bude po
dohodě oddílů sehráno 19. 8. 2010 v 17:30 hodin, FC Kralice na Hané „B“ - Sokol
Vrchoslavice - není dohoda
III. třída: Sokol Vrahovice „B“ - Sokol Tištín bylo sehráno v pátek 13.8.2010 v 17:00
hodin

IV. třída, skupina „A“: Lipová „B“ - Mostkovice „B“ - není dohodaa
IV. třída, skupina „B“: FK Němčice nad Hanou „B“ - Sokol Pivín „B“ - není dohoda
Přebor OFS dorostu: Sokol Olšany u Prostějova - Sokol Klenovice na Hané bude po
dohodě oddílů sehráno 25. 8. 2010 v 17:00 hodin, Sokol Vrahovice - Sokol Brodek u
Prostějova - není dohoda, Sokol Otaslavice - FK Němčice nad Hanou - není dohoda
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, odsouhlasil Ladislav Dvořáček, předseda STK
Disciplinární komise OFS Prostějov na svém
1. řádném zasedání dne 12. srpna 2010 rozhodla:
- dle DŘ 1/3b o udělení nepodmíněného trestu pro Pavla Lužného (FC Morávia
Doloplazy) na 3 soutěžní utkání od 1. srpna 2010, dle DŘ 1/6a o udělení nepodmíněného
trestu pro Tomáše Hudce (Sokol Rozstání) na 1 soutěžní utkání od 9. srpna 2010, dle DŘ
1/1 o udělení nepodmíněných trestů pro Josefa Zemánka (Sokol Bedihošť) a Radoslava
Horáka (FC Výšovice) na 1 soutěžní utkání od 8. srpna 2010
* žádost o prominutí zbytku trestu:
v případě Petra Fialky (FK Němčice nad Hanou) se dle DŘ VII/31žádosti vyhovuje, trest
dvou soutěžních utkání zrušen, činnost uvolněna od 13.8.2010.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK
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II.třída

2.kolo: Určice B-Němčice 2:0 (1:0), Rolný,
Uličný, Bedihošť-Zdětín 1:2 (1:1), Kolda - Světlík
2, Otinoves-Hvozd 5:0 (3:0), Kovalčík 2, Kraus,
Piňos, Škvára, Čechovice „B“-Přemyslovice „A“
1:0 (1:0), Gréza, Vrchoslavice-Brodek u PV 3:3
(1:1), Horák, Novák, Polášek - , Bureš, Zapletal,
Držovice-Kralice 0:3 (0:2) - , Olšany-Otaslavice
2:3 (1:2), Hošák, Hrdlovič - Koudelka 2, Šoc.
1. Otaslavice
2 2 0 0 5:2 6
2. Zdětín
2 2 0 0 5:2 6
3. Brodek u PV
2 1 1 0 8:3 4
4. Otinoves
2 1 1 0 7:2 4
5. Kralice
1 1 0 0 3:0 3
6. Určice B
1 1 0 0 2:0 3
7. Hvozd
2 1 0 1 6:6 3
8. Čechovice „B“
2 1 0 1 1:5 3
1 0 1 0 3:3 1
9. Vrchoslavice
110. Přemyslovice „A“ 2 0 1 1 2:3 1
1 0 0 1 2:3 0
11. Olšany
1 Němčice
12.
2 0 0 2 1:5 0
1 Držovice
13.
2 0 0 2 0:5 0
1 Bedihošť
14.
2 0 0 2 2:8 0
K
Kanonýři:
5 - Bureš Tomáš (Brodek u PV), 2
- Koudelka (Otaslavice), Kovalčík (Otinoves),
Mlýnský Josef (Hvozd), Navrátil Jaroslav
(Zdětín), Poles Luboš (Hvozd), Světlík (Zdětín),
Škvára Pavel (Otinoves)

III. třída

1.kolo: Vrahovice B-Tištín 2:4.
2.kolo: , Kostelec B-Čechy pod Kosířem
5:2 (1:1), Vícov-Dobromilice 2:3, PavloviceVyšovice 2:0, Haná Prostějov B-Nezamyslice
B 4:0 (1:0), Tištín-Smržice 1:1, Jesenec
B-Vrahovice B 6:1 (3:0), Horní ŠtěpánovKladky 1:1.
1. Jesenec B
2 2 0 0 8:1 6
2. Dobromilice
2 2 0 0 7:3 6
3. Tištín
2 1 1 0 5:3 4
4. Horní Štěpánov 2 1 1 0 3:2 4
5. Smržice
2 1 1 0 2:1 4
6. Haná Prostějov B 2 1 0 1 4:1 3
7. Kostelec B
2 1 0 1 6:4 3
8. Vícov
2 1 0 1 3:3 3
9. Pavlovice
2 1 0 1 3:3 3
10. Nezamyslice B 2 1 0 1 3:5 3
2 0 1 1 1:3 1
11. Kladky
12. Vyšovice
2 0 0 2 0:3 0
13. Čechy pod Kosířem 2 0 0 2 3:9 0
14. Vrahovice B
2 0 0 2 3:10 0
Kanonýři: 1 - Burian Bronislav (Jesenec
B), Dohnálek Ondřej (Čechy pod Kosířem),
Fialka Radek (Nezamyslice B), Filgas Josef
(Smržice), Havlen Petr (Horní Štěpánov), Kouřil
Aleš (Nezamyslice B), Král Lukáš (Nezamyslice
B), Makiš Michal (Dobromilice), Pliska Marek

IV. třída skupina A

2.kolo: Mostkovice B-Rozstání 2:0 (0:0), Zdětín
B-Ptení 4:2, Drahany-Přemyslovice B 1:1, Malé
Hradisko-Plumlov B 1:0, Lipová B-Brodek u
Konice 1:2.
1. Zdětín B
2 2 0 0 7:3 6
2. Brodek u Konice 2 2 0 0 3:1 6
3. Mostkovice B
1 1 0 0 2:0 3
4. Plumlov B
2 1 0 1 3:2 3
5. Ptení
2 1 0 1 7:7 3
6. Malé Hradisko
2 1 0 1 1:1 3
7. Přemyslovice B 2 0 1 1 2:4 1
8. Drahany
2 0 1 1 2:4 1
9. Lipová B
1 0 0 1 1:2 0
10. Rozstání
2 0 0 2 3:7 0
Kanonýři: 2 - Doležel Martin (Ptení), Hudec
Tomáš (Rozstání), Kroutil Lukáš (Plumlov B),
Peterka Ondřej (Ptení)

IV. třída skupina B

2.kolo: Ivaň volný los, 1.SK ProstějovTvorovice 7:1, Pivín B-Želeč 2:3, Brodek u PV
B-Němčice B 1:1, Biskupice-Doloplazy 3:2,
Hrubčice-Otaslavice B 1:1.
1. 1.SK Prostějov A 2 2 0 0 11:2 6
2. Otaslavice B
2 1 1 0 5:3 4
3. Doloplazy
2 1 0 1 7:4 3
4. Biskupice
2 1 0 1 5:6 3
5. Želeč
2 1 0 1 4:6 3
6. Hrubčice
1 0 1 0 1:1 1
7. Němčice B
1 0 1 0 1:1 1
8. Brodek u PV B 2 0 1 1 2:6 1
9. Pivín B
1 0 0 1 2:3 0
10. Tvorovice
1 0 0 1 1:7 0
Ivaň
0 0 0 0 0:0 0
Kanonýři: 2 - Chvála Radek (Doloplazy),
Martinec Jakub (1.SK Prostějov A), Smékal
Lubomír (Otaslavice B).

Okresní přebor
dorostu

1
1.kolo:
Vrahovice-Brodek u PV 8:1.
22.kolo: Klenovice-Pivín 0:2, NěmčiceBBrodek u Konice 7:0, Držovice-Otaslavice
22:1, Mostkovice-Lipová B 4:0, Brodek u PV
- volný los, Výšovice-Vrahovice 1:4, OlšanyProtivanov 0:7.
1. Vrahovice
2 2 0 0 12:2 6
2. Protivanov
2 2 0 0 12:3 6
3. Pivín
2 2 0 0 8:0 6
4. Držovice
2 2 0 0 6:1 6
5. Němčice
1 1 0 0 7:0 3
6. Mostkovice
1 1 0 0 4:0 3
7. Otaslavice
1 0 0 1 1:2 0
8. Klenovice
1 0 0 1 0:2 0
9. Výšovice
2 0 0 2 4:9 0
10. Olšany
1 0 0 1 0:7 0
1 0 0 1 1:8 0
11. Brodek u PV
12. Lipová B
2 0 0 2 0:8 0
13. Brodek u Konice 2 0 0 2 0:13 0
Kanonýři: 3 - Pospíšil František (Protivanov),
Selucký Dominik (Pivín), 2 - Motyčka Jiří
(Držovice), Musil Patrik (Protivanov).

Rubriky, rozhovor

16. srpna 2010

Stallo se před....

TV tipy

ZAJÍMAVOST týdne

14. 8. 2000
►HOKEJISTÉ PORAZILI PŘEROV,
VEDENÍ HC LOVÍ BRANKÁŘE
Hokejisté HC Prostějov pokračovali v rozběhnuté přípravě,
přičemž na programu měli hned tři duely. Zatímco v tom prvním
podlehli na ledě brněnského Ytongu 3:4 (branky HC: J. Hradecký,
Pelikovský, Palinek) a o den později nestačili na Opavu (2:4 branky: Vasilev, Michal Janeček), náladu si spravili proti Přerovu. V
hanáckém derby vyhráli svěřenci trenéra Přecechtěla 5:1, když góly
zaznamenali Jakubec, Ministr, Svoboda, Brázda a Švec. Zpočátku
přípravy nezdařilé duely přiměly vedení klubu k neplánovanému
zásahu do defenzívy. Obranné řady tak rozšířil havířovský zadák
Petr Suchánek a do branky představitelé lovili Pavla Maláče, zájem
projevili o Richarda Hrazdíru a vyptávali se dokonce i na Jiřího
Trvaje!
►LeRK PŘIVEZL TŘI BODY Z NERATOVIC!
Po dvou domácích remízách fotbalisté druholigového LeRKu
Prostějov zabrali za tři body, když si přivezli poměrně nečekanou,
ale zaslouženou výhru z Neratovic. O triumfu svěřenců trenéra
Karla Trnečky rozhodly branky Randy a Spáčila ze druhé půle, po
nichž se tak Hanáci mohli těšit z premiérové výhry, která je posunula
na čtvrté místo tabulky druhé Gambrinus ligy.
► CYKLISTICKOU VELKOU CENU
OVLÁDLI JEZDCI WÜSTENROT-ZVVZ
Centrum města patřilo cyklistům, kteří se zúčastnili Velké ceny
města Prostějova „O pohár Moravských naftových dolů“, který se
jel pod záštitou místopředsedy představenstva titulárního sponzora
Roberta Koláře. Ten byl také hlavním protagonistou celého dění,
když se jako člen pořádajícího oddílu SKC Prostějov postavil
na start všech tří závodů a rozjížděl úvodní neutrální kola. Když
už se pak peloton roztočil naplno, byl v hlavním závodu mužů
nejagilnější člen stáje Wüstenrot-ZVVZ Heger, který tak zvítězil
před Přecechtělem z Joko-Velamos a oddílovým kolegou Pejchou.
Domácí Roman Krybus skončil na devátém místě.
► ZEMŘEL PETR MARIŇÁK
Informovat jsme museli i o nepříjemných náležitostech. Právě
takovou byla zpráva o úmrtí jednoho z nejlepších odchovanců
prostějovského tenisu Petra Mariňáka, který zesnul po dlouhé a
těžké chorobě 4. srpna 2000. Věčný souputník Karla Nováčka,
kterého však srážely zdravotní problémy a zranění, později pak
úspěšný trenér byl spolehlivou oporou klubu. Bohužel vážná
choroba nejdříve ukončila jeho sportovní aktivity, následně pak i
celý život....
► OKRES POZNAL SVÉ POHÁROVÉ FINALISTY
Semifinálové zápasy okresní fáze Poháru ČMFS určily dva týmy,
které si to rozdají nejen o triumf v tomto klání, ale především o postup
do krajské části. Zatímco Kostelec na Hané nestačil v domácím
prostředí na papírového favorita z Kralic na Hané, jemuž podlehl
0:2, Brodek u Prostějova si poradil s Němčicemi nad Hanou, které
rozdrtil vysoko 6:2!
-pk-

Na tomto místě vás seznamujeme s nejzajímavějšími událostmi ze sportovního prostředí, které se udály, či třeba dostaneme na
některou z nich ožehavý tip. Tentokrát jsme zavítali k tenisovým kurtům, kde došlo k veskrze zajímavému setkání dvou žijících
legend, které jsme zachytili i prostřednictvím fotoaparátu. A co vy, víte o nějakém zajímavém skutku? Napište nám na sport@
vecernikpv.cz!

Zachytili jsme historické setkání:

Dojatá Mandlíková se objímala se Strachoňovou
PROSTĚJOV - K hodně
emocionálnímu shledání
došlo předminulý týden v
Prostějově. Při příležitosti
konání světového šampionátu
žákovských týmů do čtrnácti
let se právě na našich dvorcích
potkaly dvě legendy českého
tenisu - Hana Mandlíková
a Hana Strachoňová. K
zajímavému setkání přitom
došlo po několika dlouhých
letech... „Víte, že vám ani
nevím,“ odpovídaly nám obě
ženy na otázku, kdy se viděli
naposledy. „Je to ale dlouho,“
svorně dodaly. Následně
ochotně a rády souhlasily se
společným snímkem, k němuž
se postavily před objektiv
fotografa Jiřího Vojzoly, který
je takto zachytil naposledy v
roce 1978!
Letos osmačtyřicetiletá Hana
Mandlíková přijela do Prostějova
na pozvání organizátorů z TK
PLUS, aby se stala jednou z
přednášejících při vzdělávacím
programu, který mezinárodní
tenisová federace ITF v
rámci „World Junior Tennis
Final“ pravidelně pořádá. A
Mandlíková děti doslova oslnila!
„Celá akce měla obrovský
úspěch. Za ITF přijela spousta
spíkrů, my jsme pozvali Hanu
Mandlíkovou, které se dostalo
výrazných ohlasů. Svědčí o tom
i fakt, že vzdělávací program,
na který mezinárodní federace

klade velký důraz, měl původně
trvat pětasedmdesát minut se
protáhnul na dvě hodiny a čtvrt,“
prozradila Večerníku Petra
Píchalová-Langrová, tradiční
ředitelka nejprestižnějšího
mládežnického klání. „Její
vystoupení skutečně vzbudilo
nesmírný zájem a myslím, že
to byla dobrá volba,“ dodala s
úsměvem.
Hana Mandlíková tak i v
Prostějově dokázala, že tenisu
jako skutečná profesionálka
dost dobře rozumí. Ostatně, jak
by taky ne. Vždyť již v šestnácti
letech získala svůj premiérový
turnajový titul, kterých nakonec
posbírala na okruhu WTA
sedmadvacet. Její triumf z 26.
února 1978 přišel v Miláně v hale
na antuce, přičemž soupeřkou
jí byla další československá
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Sportovní
redakce
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku pro vás připravuje
pravidelnou nabídku
těch nejžhavějších tipů z
televizních obrazovek všech
česky mluvících kanálů,
která má posloužit k ještě
dokonalejšímu přehledu
všech sportovních nadšenců.
Věříme, že následující
přehled sportovních šlágrů,
které můžete sledovat z
pohodlí vašeho domova,
či společně s kamarády ze
sportbaru, oceníte a pomůže
vám nepropásnout ty vskutku
zajímavé události.
-pkFOTBAL
PLAY OFF LIGY
MISTRŮ
AC Sparta Praha - MŠK Žilina
(Slovensko)
ÚTERÝ 17. 8. 20:30 hodin

PŘIJELA I S DVOJČATY. Někdejší špičková světová hráčka Hana Mandlíková
dorazila na Hanou i se svými osmiletými dvoučaty - synem Markem a dcerou
Elisabethou. Foto: Jiří Vojzola
naděje, o rok starší Hana
Strachoňová z Prostějova. V
červenci téhož roku pak společně
obě skvěle reprezentovaly zemi

na juniorském mistrovství
Evropy v Přerově, v listopadu
si pak v Austrálii zahrály dva
vítězné debly ve Fed Cupu
proti Indonésii a Portugalsku.
Hana Strachoňová následně
emigrovala do Švýcarska a
jejich cesty se tak na dlouho dobu
rozpojily. Po strašně dlouhém
období se osobně potkaly právě
až při nedávném světovém
šampionátu žáků a jak jsme
se mohli přesvědčit na vlastní
oči, bylo to shledání více než
dojemné... A stejně jako před těmi
dvaatřiceti lety u toho nechyběl
fotograf Jiří Vojzola, který pro
Večerník obě legendární postavy
SETKÁNÍ PO LETECH. Neviděly se více jak třicet let, letos v Prostějově už to ale zvěčnil. Všichni tři se ihned
klaplo - dvě žijící tenisové legendy, dámy Hana Mandlíková a Hana Strachoňová, žijící shodli, že je neuvěřitelné, jak ten
-pknyní v Austrálii.
Foto: Jiří Vojzola život letí...

ATLETIKA
DIAMANTOVÁ
LIGA IAAF - WELTKLASSE
přímý přenos tradičního
finálového mítinku v Curychu
ČTVRTEK 19. 8. 20:00 hodin
LEDNÍ HOKEJ
EUROPEAN
LEAGUE PROPHY
HC Sparta Praha - Linköpings
HC (Švédsko)
SOBOTA 21. 8.2010 20:15
hodin
TENIS
ATP 1000
CINCINNATI
Přímý přenos finále
turnaje Masters z USA
NEDĚLE 22. 8. 18:00 hodin

ROZHOVOR týdne

K dnešnímu tradičnímu interview jsme přizvali mladého, teprve osmnáctiletého brankářeArne Kloce. Odchovanec prostějovského hokeje prožil zřejmě nejzajímavější týden ve svém životě, tedy alespoň z pohledu svého sportu. Stal se totiž pevnou součástí
Jágr Teamu, výběru zámořských hvězd a dvakrát denně tak na ledě čapal střely Kaberleho, Plekance či Průchy. Své nejblyštivější chvilky si schoval pro středeční exhibiční duel, ve kterém se postavil za nerozhodného stavu na třetí třetinu do branky
a zcela eliminoval nájezdy hodonínských snajprů tak, že dovedl mužstvo k vítězství! Včera už odpovídal na otázky PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

Mladý prostějovský brankář ARNE KLOC prožil týden po boku hvězd z NHL

Týden v Jágr Teamu mi dal strašně moc a zážitků je plno
PROSTĚJOV - Přestože před dvěma měsíci oslavil teprve osmnácté
narozeniny, už si zachytal v jednom týmu společně s Tomášem
Kaberlem, Lukášem Krajíčkem, Tomášem Plekancem či Petrem
Průchou! Mladý prostějovský brankář Arne Kloc dostal v uplynulém
týdnu výjimečnou nabídku, být součástí Jágr Teamu, který jako už
každoročně rozbalil své nádobíčko v Prostějově. No a jelikož výběru
chyběl druhý brankář, stal se Kloc souputníkem Michala Neuvirtha,
jenž v dresu Washinghtonu Capitals pomalu, ale jistě nakukuje do
NHL.A právě o této soutěží sní i talent LHK Jestřábi Prostějov, který
o sobě dává vědět nejen na ledě, ale také při in-line hokeji. „V tomto
sportu jsem také dosáhl svých dosavadních největších úspěchů,
když jsme s Boskovicemi skončili čtvrtí v juniorské extralize a já se
dostal do All-Start týmu celé soutěže. Byl jsem také nominován do
juniorské reprezentace České republiky,“ prozradil v exkluzivním
rozhovoru pro náš týdeník Arne Kloc. „Největším úspěchem
v hokeji je asi to, že se nám loni s dorostem podařilo dostat do play
off s týmem, který rok před tím spadnul,“ cení si gólman i výsledku
z uplynulé sezony. S hokejovou dráhou začal poměrně pozdě, až
v devíti letech a do branky zamířil víceméně náhodou. „Poprvé
mě tam postavil Martin Janeček, protože všichni brankáři tenkrát
onemocněli. A mě to tak chytlo, že chytám dodnes,“ usmívá se Kloc
při vzpomínce na své začátky. Výškou malý (170 centimetrů), váhou
nižší (65 kilogramů), ale výkony stále větší gólman je čistokrevným
odchovancem prostějovského hokeje. Mimo kabinu hanáckého
oddílu působil pouze při nedávném hostování v Šumperku, kde
si zachytal dorosteneckou extraligu. V tomto ročníku se bude
pokoušet o trvalé prosazení v juniorském týmu LHK Jestřábi,
současně by chtěl také nakouknout do druholigového kádru mužů,
s nimiž se od počátku připravuje. Pomoci by mu k tomu měla právě
i výpomoc u Jágr Teamu. „I když to byl jenom týden, určitě mi
otevřel oči a motivuje mě k další práci.“
* V uplynulém týdnu jste dostal
ojedinělou možnost zatrénovat
si s hvězdami NHL. Jak jste tuto
příležitost přijal a nerozklepala
se vám při tom vědomí kolena?
„Když se mě Petr Fridrich z TK
PLUS zeptal, jestli bych nechtěl
trénovat s Jágr Teamem, byl
jsem z toho nadšený a okamžitě
souhlasil. Těšil jsem se na to, že
budu moci být na ledě s hráči
z NHL. Před prvním tréninkem
jsem
trochu
znejistěl, protože
jsem nevěděl do
čeho vlastně jdu, ale
všechna nejistota po
vyjetí na led zmizela
a už jsem si to jenom
užíval.“
* Jaké to bylo, chytat
střely Tomáše
Kaberleho, Tomáše
Plekance, Petra

Průchy či Lukáše Krajíčka?
„Bylo to úplně něco jiného, než na
co jsem byl doposud zvyklý. Ať už
je to tvrdost střely, její přesnost
a rychlost, ve které vše dělají.“
* Co všechno jste s Jágr Teamem
prožil a jak tuto týdenní „misi“
hodnotíte i třeba z pohledu vaší
rozvíjející se kariéry?
„S Jágr Teamem jsem chodil
dvakrát denně na led, což mi
dalo strašně moc. Jak říkám,

Poskytnul vám on nějaké
poznatky?
„Trenér byl velice příjemný pán.
Jednou jsem s ním seděl u stolu při
obědě, tak jsme si povídali o životě,
o hokeji, ale že by mi přímo něco
radil, to ne.“
* Odnesl jste si z týdenního
života vedle hokejových hvězd
nějaký zážitek?
„Zážitků je plno, ale cením si
hlavnětěchzkušeností,cojsemsi
odnesl.

ZACHYTAL SI ZA HVĚZDAMI. Jméno Arného Kloce si dobře zapamatujte!
Osmnáctiletý prostějovský gólman se neztratil ani v týmu zámořských hvězd. Na
snímkuprávělikvidujesólohodonínskéhokanonýraJuráska.
Foto:JiříVojzola

všechno bylo v úplně jiném
tempu, střely, přihrávky, myšlení
hráčů. I když to byl jenom týden,
určitě mi otevřel oči a motivuje
mě k další práci. Chtěl bych
strašně moc poděkovat TK PLUS
i Jágr Teamu za tuhle šanci.“
* Co samotný duel v Hodoníně,
prý vám vyšel a zachytal jste
dobře!?
„Jelo se tam s tím, že bude
chytat Míša Neuvirth celý

To mi může v kariéře významně
pomoci. Nejlepší zážitek byl asi
ten samotný zápas v Hodoníně.“
* Náš fotograf vás zvěčnil vedle
Tomášů Kaberleho a Plekance.
Tento snímek bude asi mít
čestné místo ve vašem archívu,
co?
„Přesně tak! Přidám si ho
hned vedle snímků s Jirkou
Hudlerem, Jiřím Holečkem,
Tomášem Vokounem.

Jsem rád, že můžu rozšířit svoji
sbírku. Musím mu ještě za tu
fotku poděkovat.“
* Jak vůbec vidíte vaši další
kariéru? Čeho byste chtěl
v hokejovém dění dosáhnout?
„Letos bych chtěl chytat za
juniorku a probojovat se do ´A´týmu.“
* A co nejbližší sezona,
momentálně bojujete o pozici
druhého či třetího
gólmana „ A“gól
týmu a měl byste
tým
chytat za juniorku.
chy
Je tomu tak?
Jet
„Ano je. V prvním
„A
mužstvu bych snad
mu
měl dostat šanci
mě
v přípravném
zápase a potom se
záp
uvidí. Co se týče
uv
juniorky, jsem tam
ju
mezi nejmladšími,
m
takže si svoje místo
ta
musím vybojovat.“
m
PetrKozák

zzápas. Po druhé
ttřetině jsem přišel
do šatny a bylo mi
d
řřečeno, že ho bolí
ttřísla, tak jdu do
brány! Stav byl 4:4
b
a najednou mi řekli:
JJdi tam! Trochu
jsem znervózněl, ale
js
jak jsem vyšel z šatny
ja
a vkročil na ledovou
plochu nervozita zmizela.
Pak jsem si už jenom užíval
chytání za takovým týmem.
Jestli jsem chytal dobře, to
bych nechal na jiných, ale
vyhráli jsme 7:5 a to bylo
pro mě podstatné. Hlavně
neprohrát a neudělat ostudu,
říkal jsem si. Jsem rád, že se
to jakžtakž povedlo.“
* Jak vás hokejisté z NHL přijali
mezi sebe? Došlo s některým
z nich třeba i na větší
rozhovor, případně rady do
roz
další kariéry?
da
„Kluci mě přijali v pohodě.
„K
Na nějaké větší rozhovory
bohužel nebyl kvůli
bo
náročnému programu čas,
ná
ale s každých jsem prohodil
pár slov, čehož si nesmírně
pá
vážím.“
vá
* Trenérem výběru byl VZÁCNÝ SNÍMEK. Pro tuto fotografii si Arne Kloc najde ve svém archívu určitě čestné místečko. Vždyť být obklopen
zkušený Jan Neliba. takovými plejery, jako jsou Tomáš Plekanec (vlevo) či Tomáš Kaberle se nepoštěstí každý den...
zk
Foto: Jiří Vojzola

