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Veteráni
z lázní do lázní

MRTVOLA Chlape, jsi HRDINA!
nahého muže v Močidýlkách
Otřesný případ, o kterém se
týden nemluvilo. Až v pátek
policie zveřejnila podrobnosti
o nálezu mrtvoly muže středního věku v Hybešově ulici v
místě zvaném Močidýlka.
Mrtvý muž tady ležel bez známek života zcela nahý. Přivolaný lékař si nebyl jistý
příčinou smrti a údajně na těle
neshledal žádné stopy cizího
zavinění. Ještě štěstí, že se do
případu pustila prostějovská
kriminálka. Detektivové totiž
odhalili, že muž zemřel násilnou smrtí!
"V pátek 13. srpna ve 20.10
hodin byla nalezena v zahradní kolonii Močidýlka za
Hybešovou ulicí v Prostějově
mrtvola muže neznámé totožnosti, ve věku 55 až 60 let,
výšky 157 centimetrů, štíhlé
postavy, která ležela nahá na
zádech bez oblečení a osobních věcí. Mrtvý muž měl na
sobě pouze ponožky a ležel v
travnatém porostu asi 20
metrů od polní cesty. Přivolaný lékař provedl ohledání
mrtvoly, na místě však neurčil
předběžnou příčinu smrti a
neshledal na těle zemřelého
stopy po cizím zavinění. Mrtvola muže byla převezena do
Ústavu soudního lékařství k
provedení zdravotní pitvy,"
uvedla k začátku případu Eva
Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.

Ilustrační foto

Jenomže prostějovští kriminalisté brzy poznali, že tady něco
nehraje. Lékař to zřejmě nepostřehl, ale mrtvý muž měl
na zádech krvané odřeniny,
jakoby ho někdo táhl po zemi.
"Navíc byly u muže nalezeny
hematomy na hlavě, zřejmě
způsobené údery nebo kopy. V
tu chvíli se zdravotní pitva
změnila v soudní," potvrdil
nám kriminalista vyšetřující
případ.
"Provedeným šetřením bylo
zjištěno, že v případě mrtvoly
se jedná o pětapadesátiletého
A. G. ze Smržic. Dále bylo zjištěno, že tento muž odcizil v
uvedený den jiným dvěma
mužům v zahradní restauraci
U rybníčku ve Vrahovicích
batoh s MP3 přehrávači.
Okradení na to ale přišli, došlo
k rvačce, přičemž se snažili

Tam tomu se říká zachránit někomu život za minutu dvanáct!
Hrdinou tohoto roku se stává
mladý muž z Laškova, který se
vůbec nerozpakoval a z hořícího
domu vynesl matku s ročním dítětem. Oba totiž spali a vůbec
netušili, že spodní patro jejich
rodinného domu je už v plamenech.
V úterý brzy ráno se celým Laškovem rozezněly hasičské sirény.
Jeden ze zdejších domků se ocitl v
plamenech, z přízemí se začal valit
hustý dým.
"Bylo to v časných ranních
hodinách, v té době se v
domě nacházely dvě
spící osoby, a to třiadvacetiletá matka a
malá jednoroční dcera.
Požár domu zpozoroval náhodný občan, který jel kolem rodinného domu do práce a spatřil,
že se z domu valí kouř. Tento třiadvacetiletý muž boucháním na
dveře domu spící osoby vzbudil,
dítě pomohl vyprostit oknem z
prvního patra a postaral se o přivolání pomoci," potvrdila nám hrdinský čin muže z Laškova Eva
Čeplová, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.
Jakmile byla matka s dítětem v
bezpečí, hasiči se dali do boje s požárem. Na místo se sjely dvě profesionální jednotky z Prostějova a
Konice, dále pak dobrovolní hasiči
z Laškova a Přemyslovic. "Požár

Ubili ho k smrti, pachatelé
dopadeni!

zloděje zřejmě i
zesměšnit tím, že ho svlékli do
naha. Zbili ho ale tak, že muž
na následky zranění zemřel.
Prostějovští kriminalisté dva
podezřelé muže zatkli a předali olomouckým kolegům. Ti
totiž vyšetřují zvláště závažné
trestné činy," dodala mluvčí
prostějovské policie.
"Mohu potvrdit, že v součinnosti s prostějovskou kriminální službou byli zatčeni s
návrhem na vazbu dva muži
ve věku 26 a 34 let. Byli obviněni z trestného činu těžkého
ublížení na zdraví s následkem
smrti, za což jim hrozí trest
odnětí svobody až na šestnáct
let," povrdil Večerníku Michal
Pižurin, mluvčí Policie ČR
Olomouckého kraje.
-mik-

V lesích je to na KOSU
Houbaři v těchto dnech prožívají
neuvěřitelně slastné chvíle. Naši
redakci zasypávají skvostnými fotografiemi svých úlovků, které
však všechny nemůžeme ani při
nejlepší vůli otisknout. Lesy jsou
v současnosti plné hub a jak se lidově říká, je to doslova na kosu. A
také abychom si s sebou rovnou
brali i nůši. A co víc, houbařské
předpovědi jsou více než dobré.
Deštivé počasí totiž až do konce
září mají střídat slunečné a teplé
dny, takže o parádní sklizeň nebude ještě delší čas určitě nouze.
Takže, lovu zdar!
-mik-

Těsně po požáru. Zatímco mladá maminka byla v péči lékařů v sanitce, žena ze sousedství opatrovala zachráněné batole.
vznikl v kuchyni rodinného domu. Rádi bychom za celou veřejnost
Příčinou jeho vzniku je závada na poděkovali mladíkovi, který se
elektroinstalaci, kdy oheň vznikl nyní v Laškově těší značné obbezprostředně díky varné konvici. libě. Svůj čin však nikterak nePožárem byly kuchyň i okolní hodlá komentovat a už vůbec
prostory značně poškozeny, vyčís- ho nechce medializovat. "Přelená škoda se pohybuje okolo jed- stože si zachránce nepřeje janoho milionu korun. Navíc se po koukoli medializaci jeho
celém domě rozšířil dým, takže k osoby a chce zůstat v nazáchraně osob došlo v pravý čas," prosté anonymitě, je na
řekl Večerníku Josef Nedělník, vy- místě poděkovat mu
šetřovatel Hasičského záchran- za rychlý, včasný a
ného sboru v Prostějově. Ani on neohrožený zásah,
nepochybuje o tom, že kterým tak zachrámladý muž je skuteč- nil lidské životy,"
ným hrdinou. "Zcela uzavírá tento případ
určitě mladé mamince mluvčí naší policie
s dítětem zachránil Eva Čeplová.
život. Nebýt jeho, oba V tomto případě jsou poby se mohli nadýchat chopitelně přednější lidnebezpečných zplodin ské životy, ale pochvala
a otrávit se. V domě patří také hasičům. Také
totiž hořel převážně oni zachránili z hořícího
plast, takže kouř šířící domu jednu živou bytost.
I pejsek je zachráněn. Hasiči právě
se po celém domě byl A sice malého pejska,
vynášejí z domu malého psa, který se
vysoce karcinogenní a který se marně snažil doPěkná spoušť. Ohnisko požáru bylo v ku- toxický," uvedl Josef stat ven z hořící kuchyně.
marně snažil dostat ven z hořící kuchyně.
chyni, oheň vznikl díky zapojené varné konvici.
Nedělník.
-mik-

Za zbití policajtů PODMÍNKA

Trest pro zfetovaného řidiče je bohužel mírný

Spokojenost. Manželé Miloš a
Věra Královi našli minulou neděli v okolí Plumlova desítky pravých
hřibů a další houbařské skvosty. No
řekněte, není to paráda?

Policie se bude STĚHOVAT

Tak už je to konečně tady. Již
před pěti lety jsme psali o
tom, že policisté se brzy
budou stěhovat do nových
prostor v budově na
Újezdě. Dlouho se
ale nic nedělo, rekonstrukce nemovitosti po bance
Haná se neustále
odkládala. Teď je
ale v plném proudu
a jak jsme se dozvěděli, už k 1.
lednu 2011 tady začnou
fungovat
přestěhované složky Policie ČR.
"Mohu potvrdit, že
do konce tohoto
roku se do nových

Muž vynesl matku s dítětem z HOŘÍCÍHO DOMU

KONEČNĚ!

prostor přestěhuje Dopravní inspektorát, Obvodní oddělení Policie
ČR I. z Partyzánské ulice a také
hospodářská kriminálka z Vrahovic. Od nového roku už
pak tyto složky budou k
dispozici občanům v
nové budově na
Újezdě," uvedla Eva
Čeplová,
tisková
mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
Tímto
tématem se podrobněji
budeme zabývat v
příštích číslech. -mikUž brzy. Budova
na Újezdě se rekonstruuje a od
nového roku bude k dispozici policii.

www.vecernikpv.cz

V minulém čísle jsme informovali o dvou případech, kdy policisté z Prostějovska byli surově napadeni agresivními řidiči. Dva policisté byli přitom zraněni a museli být ošetřeni v nemocnici. V souvislosti s těmito
případy jsme vyslovili myšlenku, že tito dva pachatelé by měli být co nejpřísněji potrestáni. První případ se již projednával u soudu a nad výrokem senátu jen kroutíme hlavami.
Začátkem března stavěla po krátké honičce hlídka Obvodního oddělení v
Plumlově v ulici Tichá u Mostkovic vozidlo Škoda Felicia. Jeho řidič nechtěl
předložit doklady a navíc se dal s policisty do rvačky. Pětadvacetiletý strážce
zákona utrpěl zhmoždění hrudníku a hematom na čele. Jeho o pět let starší kolega měl zevní otok nosu s podezřením na naštípnutí nosní kosti. Posléze bylo
zjištěno, že agresivní šofér byl pod vlivem drog. A v polovině července se ocitl
před soudem. Hrozilo mu až osmileté vězení. Nakonec ale ze soudní budovy
vyšel s blaženým úsměvem. "Obžalovaný byl uznán vinným z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a zločinu násilí proti úřední osobě. Uložen
mu byl úhrnný trest odnětí svobody v trvání tří let s podmíněným odkladem
jeho výkonu na zkušební dobu v trvání čtyř let. Navíc byl potrestán zákazem
činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel v trvání dvou let.
Tento rozsudek není ještě pravomocný, jelikož soud dosud neobdržel vyjádření obhajoby ani státního zástupce," seznámila nás s nejdůležitějšími fakty
rozsudku Mgr. Ivona Otrubová, soudkyně Okresního soudu v Prostějově.
Přestože chováme k soudcům a naší justici úctu, nemůžeme nevyjádřit naše
zklamání nad velice mírným trestem, který tak může být dvousečnou zbraní.
Veřejnost se tak nyní může domnívat, že si ke strážcům zákona a úředním osobám mohou dovolit cokoliv, že do vězení se jen tak lehce nedostanou. A to ani
v případě, kdy pod vlivem drog zmlátíte policistu. "Věc byla projednána soudním senátem a ten se shodl na tom, že trest je přiměřený. Pokud se týká výše
trestu, je zapotřebí zvažovat nejen přitěžující okolnosti, ale také polehčující.
To, že se jedná o závažný trestný čin, kdy byli napadeni policisté, o tom není
pochyb. Obžalovaný se ale k činu doznal a u soudu na něho bylo pohlíženo
jako na dosud netrestanou osobu. Zkrátka není možné z žádného případu udělat odstrašující případ pro ostatní. Každý případ musíte brát individuálně a přistupovat k němu shodně jako bychom přistupovali k osobě jiného pachatele.
Já rozhodně nemohu říci, že když někoho soudím a chtěla bych postrašit pachatele podobné trestné činnosti, že zrovna v tuto chvíli a tomuto člověku přitvrdím trest," vysvětlila Večerníku soudkyně Ivona Otrubová.
-mik-

e-mail vecernik@pv.cz

Pouze podmínka. Muž, který zranil dva policisty, odešel od
prostějovského soudu jen s podmínečným trestem.

tel./fax: 582 333 433

23. srpna 2010

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Opilec za volantem

V dopoledních hodinách na Žižkově náměstí oslovil hlídku okolo projíždějící cyklista. Sdělil, že
spatřil motorové vozidlo, které
řídí zřejmě opilý muž. V tomto
okamžiku uvedený automobil jel
směrem k hlídce. Strážník dal
pokyn k zastavení. Řidič jej neuposlechl, objel ho a pokračoval
dále do ulice Palacká. Za pomocí městského kamerového systému byl tento automobil monitorován. Hlídka se ho vydala pronásledovat. Ani použití majáku a
stopky nepřimělo prchajícího řidiče k zastavení. Až na ulici Svatoplukova byl předjet služebním
vozem a zastaven. Již při vystoupení z auta bylo u třicetiletého
muže patrné požití alkoholických nápojů. Dechová zkouška
byla u něj pozitivní, naměřená
hodnota činila 3,17 promile. Pro
podezření z trestného činu byla
na místo přivolána Policie ČR,
která si celou událost převzala.
Za toto jednání hrozí dotyčnému
trest odnětí svobody až na 1 rok,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Poškodil krávu

Před pátou hodinou ranní přistihla hlídka muže, který se vyšplhal na maketu krávy. Ta je umístěna u bočního vchodu Obchodního domu Prior společně s automatem na mléko. Sedmadvacetiletý chlapík měl v úmyslu se na
této figuríně vyfotit a proto na ni
usedl. Tímto ovšem došlo k
uvolnění a prasknutí její nohy.
Majitel odhadl škodu na 22 000
korun. Událost pro podezření ze
spáchání přečinu byla postoupena Policii ČR.

Všímavý občan

Všímavostí občana se podařilo
chytit mladistvé sprejery. Po dvacáté hodině bylo přijato na linku
156 oznámení o pětici hochů,
kteří stříkají sprejem na objekt
prodejny. Strážníkům se podařilo dotyčné na ohlášeném místě
zajistit a to i s jejich „nádobíčkem“. Tři chlapci ve věku 13 až
14 let byli předáni rodičům, dva
zbylí putovali přímo na služebnu
Policie ČR. Celá událost skončí u
soudu pro podezření z přečinu,
poškozování cizí věci.
Alespoň touto cestou chceme
poděkovat obyvateli našeho
města, kterému nebylo v daném
okamžiku lhostejné, co se v ulicích děje. Svým včasným zavoláním velkou měrou přispěl k dopadení zmíněných mladíků. Je to
jeden z dalších případů, kdy se za
pomoci veřejnosti podařilo vandaly dopadnout. Proto ještě jednou děkujeme a to zejména za takováto volání. Vždyť každý může svým dílem přispět k tomu,
aby naše město vypadalo krásně,
bez poničeného majetku a všichni se zde cítili bezpečně. Tímto
připomínáme možnost podat
oznámení na tísňová čísla Městské policie - 156 nebo na Policie
ČR -158. Pokud tedy shledáte
protiprávní jednání obraťte se v
jakékoliv době na policii. Tak dáte pachatelům menší šance a naopak přibude více zákroků, kdy
se je policii povede zadržet.

Cyklista byl namol

Hlídka strážníků prováděla v
podvečerních hodinách dohled
na veřejný pořádek. Při tomto
spatřila na ulici Jezdecká neosvětleného cyklistu. Ten kličkoval přes celou šíři vozovky a tímto ohrožoval sebe i ostatní účastníky silničního provozu, kteří se
právě na vozovce nacházeli.
Strážníci tohoto přestupce zastavili. Při jednání se dvacetiletý
muž zprvu choval arogantně. Jelikož z jeho dechu byl cítit alkohol, byla u něj provedena dechová zkouška. Ta potvrdila požití
alkoholických nápojů a to v hodnotě 2,08 promile. Věc byla předána správnímu orgánu, kde
mladíkovi hrozí pokuta ve výši
od 25 000 do 50 000 korun.

Kradli plechy

Odpoledne po patnácté hodině si
strážníci povšimli na ulici Janáčkova muže, který se pohyboval
na střeše vyhořelé nádražní budovy za kolejemi. Hlídka následně zjistila pětadvacetiletého chlapíka, který vynášel objemné plechy. Dotyčný uvedl, že je našel u
vchodu a nyní je chce odevzdat
do sběrných surovin. Strážníci
prohlédli budovu, kde objevili
jeho devětadvacetiletého společníka. Po kontrole objektu vyšlo
najevo, že oba výtečníci plechy
strhli z nově oplechované střechy a to za účelem zpeněžení.
Podle vyčíslení škody bude událost postoupena příslušnému orgánu.

Cesta do pekel!
Bez seriózní analýzy obsahující dopady především na zaměstnanost v ČR a finanční
náklady rozhodl 13. srpna ministr dopravy Bárta o pozastavení některých staveb
dopravní
infrastruktury,
které se také týkají Olomouckého kraje. Navíc i několik ve
vysokém stupni rozestavěnosti.
Na toto velmi unáhlené rozhodnutí se jen stěží hledají slušná
slova. Omezovat a škrtat investice v době vysoké nezaměstnanosti a ekonomicky složitém
období je nepochopitelné.
Musím zdůraznit, že oficiální
seznamy pozastavených staveb
jsme neobdrželi při jednání se
zástupci Ministerstva dopravy
dne 10. srpna v Praze a bohužel
však ani doposud. Pokud firmy
nebudou mít zakázky, pro zaměstnance nebude práce a stát
přijde na výběru daní o nemalé
peníze. Pro informaci uvedu, že
jen v podporách v nezaměstnanosti stát každý měsíc nyní vyplácí zhruba 1,3 miliardy korun.
V rámci možností děláme vše
proto, abychom tuto „cestu do

pekel“ zastavili. Ministra dopravy Bártu pozveme na jednání
nejen o této problematice do
Olomouckého kraje s tím, že
chceme v březnu příštího roku
uspořádat za jeho účasti konferenci o dopravní problematice.
Po dohodě s hejtmanem Martinem Tesaříkem se necitlivými
škrty v dopravní infrastruktuře a
dopravní obslužností v měsíci
září tohoto roku bude zabývat i
krajská Tripartita. Ministerstvo
dopravy totiž připravuje určitou
redukci v dálkové železniční
dopravě, která může mít také
vliv na regionální železniční dopravu. Zásluhou krajů tento rok
nebyla provedena Ministerstvem dopravy redukce regionálních tratí v průměru o 12
procent. Intenzivně jednáme
také se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy železniční dopravní cesty o těchto
problematikách.
Šetřit se má, ale bezesporu na
správných místech!
Alois Mačák, náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
a člen Zastupitelstva města
Prostějova

řidič rychlostí 100km/hod., tak
brzdná dráha není 50 metrů, tedy
dvojnásobná, jak by se předpokládalo, ale pohybuje se kolem
80 metrů. A každý řidič musí
tento fakt vědět.
A co vnímání řidiče? Člověk je
tvor omylný a příroda jej obdařila určitým vnímáním okolí bez
zkreslení vjemů do určité rychlosti. Do rychlosti cca 40
km/hod. nedochází u člověka ke
zkreslení vnímání. U větší rychlosti pak jsou různé vjemy zkresleny a to nejen u řidiče, ale i u
pozorovatele, který je v klidu a
pozoruje pohybující se těleso automobil či motocykl jedoucí
po silnici. (vědní obor, který se
zabývá touto problematikou se
nazývá dopravní psychologie).
Řidič tedy musí jednoznačně po-

Èerná kronika
Olej je fuč

Z neděle na pondělí se dosud
neznámý pachatel vloupal do
objektu drůbežárny, která se
nachází v areálu ZD v obci
Biskupice na Prostějovsku,
kde bez použití násilí nezjištěným způsobem vnikl do kotelny v objektu a zde z plastové
nádrže o objemu 1000 litrů odčerpal a následně odcizil celkem 510 litrů topného oleje,
čímž způsobil škodu za nejméně 13 000 korun. Za trestný čin krádeže vloupáním pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Straka za Kauflandem

V pondělí v odpoledních hodinách neznámý pachatel dosud nezjištěným předmětem
překonal zámek dveří nákladního vozidla Mercedes,
které bylo zaparkované za
Kauflandem. Pachatel z vozidla odcizil dámskou kabelku s veškerými osobními doklady, finanční hotovostí,
platební kartou, mobilním telefonem a svazkem klíčů.
Neznámý pachatel tak způsobil škodu ve výši nejméně
9 200 korun.

Z trestného činu krádeže je podezřelá devětadvacetiletá žena
z Olomoucka, která v pondělí
v odpoledních hodinách odcizila v drogerii Rossmann na
Žižkově náměstí v Prostějově
zboží v celkové hodnotě za
bezmála 1 900 korun. Žena již
byla za takový čin v posledních třech letech odsouzena
Okresním soudem v Olomouci k podmíněnému trestu odnětí svobody na dobu 3 měsíců se zkušební dobou do konce prosince letošního roku. Pachatelce nyní hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

Benzín a slivovice

Během víkendu a počátku nového týdne se dosud neznámý
pachatel vloupal do rekreační
chaty v Němčicích nad Hanou
v oblasti zvané Za vinohradem, odkud odcizil 2 litry domácí slivovice, 5 litrů benzínu,
rádio, vodní čerpadlo a prodlužovací kabel. Odcizením
uvedených věcí a poškozením
zařízení vznikla majitelce
předběžná škoda ve výši nejméně za 2 500 korun.

Okradla známou

Z trestných činů krádeže a neoprávněného opatření plateb-

vodu nevěnování se plně řízení vozidla narazil do přenosné dopravní
značky, která upozorňovala na
práce na silnici. Při nárazu došlo k
lehkému zranění tohoto řidiče,
který byl odvezen do nemocnice v
Prostějově. Dále došlo ke hmotné
škodě na mopedu v částce jednoho
tisíce korun. Dechová zkouška na
alkohol nebyla na místě z důvodu
zranění řidiče provedena. Byl však zajištěn odběr krve.
Technická závada,
jako příčina dopravní
nehody, nebyla na
místě ohledáním zjištěna ani uplatněna,"
uvedla k havárce Eva
Čeplová,
tisková
mluvčí Policie ČR v
Zatímco devětapadesátiletého muže odvážela Prostějově.
sanitka do nemocnice, jeho moped se válel v trávě.
-mik-

Ke poměrně kuriózní nehodě
došlo ve čtvrtek večer v Čelčicích. Řidič mopedu ve tmě
zřejmě nedával pozor a vrazil do
dopravní značky. Zda byl opilý,
to prokáže až rozbor jeho krve.
"Ve čtvrtek 19. srpna ve 21.30
hodin jel devětapadesátiletý řidič
na mopedu v obci Čelčice směrem
od obce Klenovice na Hané. Z dů-

čítat s tím, že se vyskytne při
větší rychlosti překážka jakákoliv, na kterou bude muset reagovat. Uveďme příklady tří nehod
motocyklistů se třemi usmrcenými osobami na Prostějovsku.
První nehoda se stala v červnu na
křižovatce Výšovice - Němčice
nad Hanou - Pivín - Dobromilice
zvané Gandie. Řidič motocyklu
jel od Němčic nad Hanou pravděpodobně vyšší jako povolenou
rychlostí a při výjezdu z vedlejší
silnice řidič osobního automobilu nestačil reagovat na uvedenou situaci a došlo ke střetu,
přičemž řidič motocyklu utrpěl
smrtelné zranění. Tady mi dovolte jednu poznámku. Německá
pravidla silničního provozu mají
zajímavé ustanovení: účastníci
silničního provozu mají předpo-

V červenci došlo ke smrtelné tragédii v Olomoucké ulici. Dva mladí opilí motorkáři se bez osvětlení stroje proháněli
po silnici a řidička osobního vozidla je v noci a za hustého deště přehlédla. Došlo ke srážce, jeden mladík zahynul,
druhý byl velmi těžce zraněn.

Nepoučitelná

zlobil, to ani v nejmenším. To se
jenom panička zhrozila, kolik že
musí ve vlaku zaplatit za svého
Samý lavór
čtyřnohého kámoše. Takže už
No tak nějak představa táboření asi je s cestováním konec, příště
a idylky kempování dostává tro- půjde na hlídání. Snad si aspoň
chu na frak. To když se člověk té poslední jízdy vlakem užil.
rozhlédne po tábořišti a od kdejakého karavanu či obdobného Šikulkové
přístřešku na kolečkách trčí sate- „Všiml jsem si toho, až jela auta
litový lavór. Pravda když na do- do protisměru,“ komentoval řivču, tak v plné parádě. No ale ta- dič situaci, kdy sice registroval
ky než se ještě někde u vody ne- upozornění na kyvadlové řízení
chávat otravovat a znervózňo- semafory ve zúženém úseku,
vat, že i přes všech 1695 kanálů nicméně řidič tatrovky před
v televizi stejně nic není, to je světly zastavil ta šikovně, že celepší s sebou doma praštit na lý semafor zakryl a auta za ním,
otoman a je to totéž. Akorát ješ- pokud nebyli řidiči místně znalí,
tě jednodušší o to, že se člověk neměla šanci včasně respektovat
nemusí nikam balit!
červenou. Obligátní poklepávání na čelo od řidičů v protisměru
Konec zvonec
sice nemohlo chybět, ale ať si
„Příště už asi zůstaneš doma,“ někdo zkusí zastavit před semapromlouvala panička ke svému forem, který prostě není…!
pejsáčkovi. Teda ne, že by tak
-MiH-

Vidìno - Slyšeno

Muž na mopedu narazil

Tři nehody motocyklistů - tři mrtví
V letní současné prázdninové
době často vidíváme motorkáře
na silných a kvalitních strojích
proplétat se mezi auty. Vidíme
motocyklisty, jak riskují, jezdí
rychle a mnohdy i bezohledně.
Jízda na motocyklu mnohým
přináší
sebeuspokojení,
mnohdy adrenalin, což přitahuje hlavně mladé muže.
Nové kvalitní motocykly jsou
dobře ovladatelné, dobře brzdí,
mají i silný motor. Mnozí motocyklisté ale při tom nepočítají, že
fyzikální zákony platí, ač mají
sebelepší motocykl. Uveďme
například brzdnou dráhu. Ta se
zvětšuje s kvadrantem rychlosti.
O co jde? Pokud řidič jede rychlostí 50km/hod. tak brzdná dráha
v této rychlosti motocyklu je nějakých 25 metrů. Pokud jede
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ního prostředku je podezřelá
šestapadesátiletá žena z Prostějovska. V minulých dnech
byla na návštěvě u své známé
z obce Buková a z rodinného
domu se neoprávněně zmocnila úvěrové karty. Poté nejméně ve čtyřech případech
provedla neoprávněný výběr
finanční hotovosti ve výši 18
500 korun. Šestapadesátileté
ženě teď hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta. Případ dále šetří Policie ČR, Obvodní
oddělení v Plumlově.

Sebral autorádio

V noci z úterý na středu se dosud neznámý pachatel vloupal
do osobního motorového vozidla Volkswagen Golf, které
bylo zaparkované v Prostějově na Sídlišti svobody. Pachatel nejprve rozbil sklo pravých
předních dveří vozidla a poté z
něj odcizil autorádio. Způsobil
tak škodu ve výši nejméně za 2
500 korun. Pachateli nyní hrozí trest odnětí svobody až na
dvě léta.

Krádež lan

Dosud neznámý pachatel odcizil celkem 18 kusů měděných propojovacích lan tlumivek z kolejiště na nádraží Českých drah v Němčicích nad

kládat, že ostatní účastníci silničního provozu dodržují pravidla
silničního provozu.
Druhá smrtelná dopravní nehoda
se udála v červenci na ulici Olomoucké. Zde dva mladí muži jeli
bez přileb na neosvětleném motocyklu za tmy a ještě za silného
deště. Při výjezdu z vedlejší komunikace pravděpodobně řidička
vozidla neviděla přijíždějící neosvětlený motocykl, vjela z vedlejší na hlavní a došlo ke střetu.
Při dopravní nehodě jeden mladý
muž jedoucí na motocyklu zemřel a druhý je těžce zraněn.
Třetí dopravní nehoda za účasti
motocyklisty se stala mezi Čehovicemi a Čelčicemi. Řidič motocyklu jel od Čehovic a srazil
cyklistku jedoucí ve stejném
směru, která pravděpodobně odbočovala mimo silnici vpravo.
Cyklistka po několika dnech
zemřela v nemocnici na následky
zranění. Opět vysoká rychlost
motocyklisty, který nedokázal
reagovat na vzniklou situaci.
Závěrem je třeba apelovat na
všechny řidiče, včetně řidičů motocyklů, aby jezdili tak, aby vždy
mohli bezpečně reagovat na neočekávaně vzniklou dopravní situaci. Fyzikální zákony vždy
platí, ač se to někomu líbí nebo
ne. Veřejná silnice není uzavřenou závodní drahou a řidič musí
jednoznačně počítat s tím, že
někde může vzniknout neočekávaná překážka, na kterou musí
reagovat.
por. Ing. Michael Vafek, Dopravní inspektorát Policie ČR v
Prostějově
Hanou v celkové délce 80 metrů, čímž způsobil škodu ve výši nejméně za 100 000 korun.
Neznámému pachateli za trestný čin krádeže nyní hrozí trest
odnětí svobody až na pět let.

Vloupání do firmy

Ze středy na čtvrtek se dosud
neznámý pachatel vloupal do
areálu firmy Navos v obci Dzbel. Pachatel se po přestřižení
visacích zámků dostal do dílny firmy, kde odcizil věci v
celkové hodnotě 3 500 korun a
na zařízení způsobil škodu nejméně za 200 korun. Za trestný čin krádeže vloupáním neznámému pachateli hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta.

Krkavčí otec

Případ zanedbání povinné výživy v současné době řeší policisté z Němčic nad Hanou. Z
tohoto trestného činu je podezřelý pětatřicetiletý muž z
Němčicka, který si od ledna
2008 dosud neplní svoji vyživovací povinnost na nezletilou
dvanáctiletou dceru a nezletilého šestiletého syna. Za výše
uvedené období dluží částku
na výživném ve výši 77 500
korun. Za tento trestný čin
mladému muži hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

Na Hloučeli se opraví cyklostezka
V pondělí 23. srpna 2010 bude
zahájena rekonstrukce cyklostezky v biokoridoru Hloučela, a
to od mostu na Olomoucké ulici
směrem k ulici Pod Kosířem v
délce 240 metrů. Doba výstavby
je odhadována na tři týdny. Rekonstrukci bude provádět firma
TOMI – REMONT a.s. Firmu
bude zastupovat pan Čížek (tel.
725 715 539). Město Prostějov
zastupuje Ivana Friedrichová
(tel. 582 329 375). Současně
bude v týdnu od 23. do 27. 8.

2010 probíhat rekonstrukce
lávky přes Hloučelu z ulice Sadová k loučce pro psy. Po tuto
dobu nebude lávku možno využívat. "Předpokládané náklady
na rekonstrukci cyklostezky
jsou 750 tisíc korun, kdy zde
bude provedena mlatová úprava
a částečná zádlažba. Rekonstrukce lávky přes Hloučelu přijde na zhruba 30 tisíc korun,"
uvedla Jana Gáborová, tisková
mluvčí Městského úřadu v Prostějově.
-mik-

Sbírka na radnici pokračuje
Ještě zhruba týden se může veřejnost zapojit do finanční sbírky na
pomoc zaplavené obci Janská
v Čechách. Urny pro výběr peněz
jsou rozmístěny na všech pracovištích úřadu, pro veřejnost jsou nejdostupnější kasičky na Informační
službě Městského úřadu na náměstí
T. G. Masaryka, v Regionálním informačním centru na zámku nebo
na podatelně Městského úřadu. "O
konání veřejné sbírky jsme informovali i zastupitele s tím, že se
mohou připojit, za což všem dárcům předem děkujeme," uvedl starosta města Jan Tesař. Obec Janská
byla vybrána po konzultaci s partnerským městem Děčín, v jehož

správním obvodu se právě tato zaplavená obec nachází. Sbírka potrvá do 31. srpna 2010.
-mik-

Do sbírky na pomoc zaplavené obci
se zapojují i zaměstnanci radnice.

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...
Květoslava Švábová 1928 Prostějov
Miroslav Doležel 1920 Prostějov
Ladislav Hindrich 1920 Prostějov
Miloslav Musil 1946 Prostějov
Anna Pospíšilová 1915 Hradčany
Václav Hýbl 1948 Vrahovice
Anna Zbořilová 1922 Hrochov
Marta Křečková 1927 Plumlov
Jaromíra Hradilová 1929 Brodek u PV
Anežka Přikrylová 1927 Prostějov
Evžen Parák 1938 Klenovice na Hané
Jan Řezáč 1927 Obědkovice
Zdeněk Hanák 1922 Lutín
Vlasta Čejková 1922 Jesenec
Libuše Růžičková 1936 Vícov
Jozef Gabor 1950 Klenovice
Ing. Vladimír Vaněk 1957 Prostějov
Helena Greplová 1936 Prostějov
Milada Fialková 1932 Baldovec
Zdeněk Seifert 1934 Prostějov
Anna Prášková 1920 Němčice nad Hanou
Vladimír Kratochvíl 1931 Prostějov
Věra Kuběnová 1919 Prostějov
Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 23. srpna 2010
Antonín Jakeš 1927 Dobrochov 14.00 kostel Brodek u Prostějova
Středa 25. srpna 2010
Anna Cásková 1923 Určice 14.00 kostel Určice
Pátek 27. srpna 2010
Naděžda Zavadilová 1928 Plumlov 10.40 Obřadní síň Prostějov
Anna Hanáková 1920 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Ema Dostálová 1954 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
František Faltýnek 1934 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Květoslava Nováková 1934 Dobrochov 14.00 kostel Brodek u Prostějova
Jitka Kopečná 1931 Růžov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Anastazie Bohanosová 1923 Smržice 14.00 kostel Smržice
Úterý 31. srpna 2010
Žofie Jedličková 1926 Čechovice 10.00 kostel Mostkovice
Josef Augustín 1939 Vrbátky 11.00 Obřadní síň Demelova

23. srpna 2010

ŠKOLKA tady ZŮSTANE
Dlouhá léta se jednalo o odpudivou stavbu poblíž centra
města, která rozhodně nedělala Prostějovu dobrou reklamu. Až letos konečně
radnice našla v rozpočtu potřebné miliony na její opravu.
Řeč je o budově v ulici Hanačka, kde již desetiletí působí
mateřská škola. Ta tady nakonec bude fungovat i nadále.
"Budova mateřské školy nechátrala, běžně se prováděla údržba vnitřních prostor, střechy a
dalších příslušných rozvodů, například vodovodu, elektroinstalace a topení. Vše je závislé na
množství finančních prostředků,
které má město k dispozici na
stavební investice a možnosti
získání dotací. Na tuto akci se
podařilo dotaci získat," říká Jana
Gáborová, tisková mluvčí Městského úřadu v Prostějově.
Výběrové řízení na rekonstrukci
Hanačky vyhrála neznámá firma
z Březejce, ta však nedodržovala
stavební termíny a tak s ní město

Budova v Hanačce se opravuje

rozvázalo smlouvu. Nahradila ji
prostějovská stavební firma.
V součastné době jsou
vyměněna všechna okna a probíhají malířské práce vnitřních
prostor, zateplení fasád bude dokončeno během měsíce října.

"Dle podmínek poskytovatele
finanční dotace musí budova
nadále sloužit školství, v budově
bude tedy i nadále fungovat mateřská škola," potvrdil Miroslav
Pišťák, místostarosta města.
-mik-

Vápenice a nervózní chodci

Chce to trpělivost, nový chodník bude brzy
Hodně ztíženou situaci nyní
mají chodci procházející po naší jedné z nejfrekventovanějších ulic. Chodník na Vápenici
na druhé straně od parku je totiž v současné době v rekonstrukci a tím zcela uzavřen. Pro
všechny pěší ale máme dobrou
zprávu, už prvního září se tady
budeme procházet po zcela
novém chodníku.
Město nedávno zveřejnilo plán
oprav chodníků po celém Prostějově až do roku 2015. Začalo
se právě chodníkem na Vápenici a jeho rekonstrukci zajišťuje
společnost A.S.A. Technické
služby. "Rekonstrukce chodníku se realizuje v celé jeho délce od Rejskovy až po Olomouckou ulici, termín dokončení je
stanoven do 31. srpna 2010,"
sdělil nám na úvod Tomáš Fajkus, provozní ředitel společnosti A.S.A. Technické služby v
Prostějově.
Jak dodal, nový chodník bude mít
dnes už klasický povrch. "Bude se
jednat o klasickou šedou zámkovou dlažbu, ve vjezdech zesílená s
podkladem zpevněným cementem," vysvětlil ředitel.

Pohledem shora
Pohledem shora

Makají i v neděli.Chodník na Vápenici je dnes
zcela uzavřen. Pracovníci
společnosti A.S.A. Technické služby ale na jeho
rekonstrukci pracovali i v neděli.
Chodníky v Prostějově často trpí
v zimních měsících při velkých
mrazech. Otázka tedy je, zda tento chodník na Vápenici bude nějakým způsobem speciální, aby při
nízkých teplotách nedošlo k jeho
deformaci. "Nebude, jedná se o
standardní provedení - zhutněná

podkladová vrstva ze štěrkodrtě,
vyrovnávací podkladová vrstva z
drobného štěrku a zaspárovaná
volně kladená zavibrovaná dlažba," odpověděl Tomáš Fajkus.
Rekonstrukce chodníku na Vápenici přijde městskou pokladnu na
1,2 milionu korun.
-mik-

JANA SEDLÁKOVÁ se
narodila 5. října
1973 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v Prostějově. Na hledanou vydal Okresní soud v Prostějově příkaz k dodání do výkonu
trestu odnětí svobody. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do 40
let, měří 160 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a černé vlnité vlasy.
JAN ZAORAL se narodil 15. listopadu 1983 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vydalo Okresní státní

zastupitelství v
Prostějově souhlas k zadržení.
Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí
od 28 do 30 let,
měří od 170 do
180 centimetrů, má hnědé oči a
tmavé rovné vlasy.
Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění místa pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení Policie ČR prostřednictvím
bezplatné linky 158 nebo zavolali
přímo Službu kriminální policie a
vyšetřování v Prostějově na tel.
číslo 974 781 326.
-mik-

POUČENI Z POUČENÍ

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
a sobotu připadlo takové trochu posmutnělé výročí, které se vzdor
obecné obeznámenosti nestalo oficiálně nějakým výjimečně
významným dnem v našich dějinách, kdo ví proč, když se diskutuje o kdejaké ptákovině. Jasně. V sobotu bylo 21. srpna, datum,
které se od roku 1968 skloňuje se zdviženým prstem. Nejdřív proto,
že všem ostatním skalním komunisté ukazovali TY TY TY, jako že se o tom nesmí moc
mluvit, později proto, že bychom si měli dát bacha, aby se ještě někdy něco takového nepřihodilo. Sám jsem tento den reálně prožil, ale vzhledem ke svému nepatrnému vzrůstu
bez šance si cokoliv pamatovat. Ale vážně. Svět jsem pak začal vnímat poučen Poučením
z krizového vývoje, kde se prostě nepřipouštěla jiná varianta, než že je to právě tak, jak je
psáno. A nějak tak to taky fungovalo. Nejde teď odsuzovat někoho, že byl málo revolucionář, že málo bojoval proti vládě jedné strany, a ani nejsem velký přívrženec těch, kteří to
dělají. Ano, ti kteří to dělali vědomě a dobrovolně, navíc třeba i vlastní iniciativou, těm by
patřilo klečet v koutě, a jak mi teď také říkal jeden vrstevník, vrazi zůstanou vrahy, ať jsou
teď ve straně, jaké chtějí. A že těch stran zleva napravo je… Tou dobou se dalo žít i bez toho, aby člověk musel být zákonitě komunistou, samozřejmě bylo taky potřeba počítat
s tím, že neměl na všechno nárok. Ovšem pokud si to sám se sebou vyříkal a uznal, že nestydět se za sebe je mu přednější, než rudou knížkou si obhajovat svoje pohodlí a přitom
tvrdit, že jinak to nešlo, měl šanci přežít. Nechci být mravokárcem, sic sám si žádné revoluční zásluhy přičítat nemůžu a nechci to omlouvat svým věkem nezralým a bezmocným. Nemůžu ani hrdě říct, čím a kým bych dnes byl, nebýt toho, že v Listopadu 89 už tanky nepřijely. S určitostí ale můžu tvrdit, že bych nepsal tento sloupek. Každopádně jsem
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Sloupy veřejného osvětlení v novém hávu

Konečně není "každý pes, jiná ves"
Ještě před pár lety to se sloupy veřejného osvětlení v našem městě
vypadalo otřesně. Pomalu každý
byl opatřen jiným nátěrem, další
byly zrezivělé tak, že působily doslova odpudivým dojmem. Jakákoliv estetika vůbec v tomto
ohledu neexistovala. Před třemi
lety však společnost A.S.A. Technické služby začala sjednocovat
vzhled těchto sloupů. V souvislosti s tím jsme požádali Tomáše
Fajkuse, provozního ředitele
společnosti A.S.A Technické služby v Prostějově (na snímku)
o rozhovor.
Dlouhá léta Prostějov trpěl tím,
že lidově řečeno co sloup, to jiný
nátěr. V poslední době však vaše firma přikročila k jednotným nátěrům, což výrazně
přispělo k lepší estetičnosti města. Kdy jste poprvé přišli s myšlenkou jednotnosti nátěrů?
Nátěry jsou jednotně prováděny
třetím rokem, při instalaci nových
sloupů jsou již výhradně používány sloupy pozinkované, u
kterých není nutno nátěry provádět
Daly by se vyčíslit celkové náklady na pořízení jednotných
nátěrů a jak dlouho tyto práce
budou trvat?
Pro každý rok sestavujeme harmonogram nátěru sloupů veřejného osvětlení, ročně je tak natřeno
asi 250 sloupů, což je počet, který

pokrývají finanční prostředky vyčleněné na tyto
nátěry, harmonogram se
sestavuje v závislosti na
plánovaných výměnách
samotných svítidel, respektive na stavu sloupů.
Existuje seznam přesného počtu sloupů veřejného osvětlení? Kolik jich v
Prostějově vůbec je?
Do doby nedávno minulé jsme
vedli pasport veřejného osvětlení
v tabulkách Excel, v současné
době probíhá dokončení evidence
ve speciálním pasportizačním
programu MyTrees, kde již máme
provedenu evidenci městské zeleně. Pokud se ptáte na počet sloupů veřejného osvětlení v Prostějově, tak těch je zhruba 5 000 kusů.
Doslechli jsme se, že společnost
ASA vypracovává novou koncepci registrace sloupů. Údajně
každý z nich bude mít své číslo
vylepené právě na onom sloupu. Je to tak? A co si od tohoto
opatření slibujete?
V současné době máme v programu MyTrees zaevidováno včetně
přesné lokalizace a specifikace
sloupu zhruba 95 % z celkového
počtu, nyní probíhá evidenčně
přiřazování sloupů k jednotlivým
rozvaděčům veřejného osvětlení
(cca 65 ks) s tím, že evidenční čísla sloupů plánujeme ve spolup-

V současné době společnost A.S.A. Technické služby zajišťuje nátěr dalších
sloupů veřejného osvětlení. Každým rokem tak zhruba 250 sloupů získá
nový a hlavně jednotný nátěr.
ráci s odborem komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově v blízké budoucnosti využít
pro fyzické označení každého

sloupu, což umožní například
možnosti jednoznačného nahlášení závady na konkrétním
sloupu.
-mik-

Jiří Pospíšil: Bezpečný Prostějov patří k našim prioritám

Pomozte policii najít hledané
Prostějovská policie vyhlásila
celostátní pátrání po dalších
třech osobách. Strážci zákona
při pátrání spoléhají na osvědčenou pomoc veřejnosti.
ERVÍN ČUREJA se narodil 18.
srpna 1970 a trvalé bydliště má
hlášeno v Prostějově. Na hledaného vydal
Okresní soud v
Prostějově
příkaz k dodání do výkonu trestu
odnětí svobody. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 35 do 40 let,
měří od 170 do 173 centimetrů,
má střední postavu a černé vlasy.
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V krátkém rozhovoru s lídrem kandidátky ODS Mgr.
Jiřím Pospíšilem jsme se zeptali, zda v programu ODS
pro komunální volby nechybí
téma bezpečnosti a co je pro
ODS v Prostějově v rámci této
problematiky nejdůležitější.
Uvědomujeme si, že bezpečnost ve městě patří mezi témata, která nejvíce tíží naše
občany. I proto je bezpečnost
jedním ze stěžejních pilířů našeho volebního programu. Základním východiskem je pro
nás důvěra občanů v městskou
policii tak, aby občané sami
poukazovali na projevy vandalismu, porušování zákona nebo
ničení majetku. Všichni se musíme maximálně naučit využívat číslo 156, když je to
nezbytné. Měli bychom znát i
svého okrskového strážníka,
který musí být „sběratelem„ informací o tom, co občany v okrsku trápí, musí s lidmi dnes a
denně hovořit, musí okamžitě
přenášet své poznatky na vedení
policie, potažmo na vedení
města. „Okrskář„ musí být i
rádcem a pomocníkem.

Vzhůru na Sovinec!

Blahopřejeme výhercům
V minulých číslech jsme soutěžili
o volné vstupenky pro dvě osoby
na hrad Sovinec. Po správném
zodpovězení soutěžních otázek
jsme vylosovali výherce, kteří obdrží volnou vstupenku pro dvě
osoby. Na romantický výlet se
tedy mohou těšit Dita Kroupová z
Němčic nad Hanou, Jiřina Churá
z Chválkovic, Nikola Marková z
Prostějova, Marián Borovský z
Prostějova, Jaroslav Řehulka z
Prostějova, Jitka Vinklárková z
Prostějova, Vladimír Vláčil z Bedihoště a novomanželé Jaromír a
Heduš Novosadovi z Prostějova.
Všem výhercům blahopřejeme.
Pro vstupenky na hrad Sovinec si
můžete přijít do naší redakce v
době od pondělí do pátku tohoto
týdne od 8.00 do 15.00 hodin.
Další informace poskytneme na
telefonním čísle 582 333 433.
-mik-

Jiří Pospíšil, lídr kandidátky ODS pro komunální volby 2010 v Prostějově

Vylepšení kamerového systému
Chtěli bychom postupně modernizovat kamerový systém,
aby dokázal nejen identifikovat pachatele, ale aby sloužil i
jako preventivní nástroj proti
vandalismu a trestné činnosti.
Mám na mysli monitorování a
následný zásah proti jednotlivcům, či skupinám občanů,
kteří nám všem často znepříjemňují život svými hlasitými
projevy, krádežemi, výtržnostmi, ničením svého okolí
a podobně. Proti takovému
jednání musí policisté nekompromisně zasahovat, pachatele
identifikovat a dle zákona zajistit. Zde je nezbytné klást
důraz také na proškolení a trénink policistů, kteří musí být
na vypjaté situace připraveni,
aby byli schopni adekvátně
jednat.
Budeme i nadále podporovat
preventivní programy pro seniory a pro mládež, které jim pomohou bránit se kriminalitě a
vyvarovat se protiprávního jednání. Bezpečný Prostějov jednoduše patří k našim prioritám.
-bp-

23. srpna 2010

INVESTUJEME
Vše podle plánu

Pravidelní čtenáři již znají náš
názor na současný stav trhů a
také to, že se již dlouho řadíme
do stále rostoucího tábora
medvědů. Uplynulý týden náš
postoj nijak nezměnil, naopak
jej spíše jen utvrdil. Zhruba
před pěti až šesti týdny jsme
avizovali, že indikátor ECRI,
který v té době byl v prudkém
poklesu, naznačuje, že v několika dalších týdnech dojde k
výraznému zhoršení makroekonomické situace a přinese
pokles ukazatele PMI a růst
počtu žádostí o podporu nezaměstnanosti v USA nad 500 tisíc.
Právě rovných pět set tisíc byla
hranice, na kterou se žádosti dostaly za minulý týden. Byť k
překročení této hranice došlo
mnohem dříve, než jsme čekali
a zároveň je nutné, aby došlo k
potvrzení v několika dalších
týdnech a vyloučila se tak pravděpodobnost toho, že se jedná o
jednorázový výkyv, tak je to velmi negativní správa pro americké trhy. Očekávali jsme, že k
udržitelnému překročení hranice by mělo dojít spíše někdy na
přelomu září a října, což je stále
relativně daleko, a uvidíme, co
nám přinesou další týdny.
V negativním duchu se nesly i
další makroekonomické indikátory, jako například aktivita
průmyslu, jejíž index klesl na
hodnotu -7,7, byť se čekal růst
na 7,1. Dokonce i v Evropě skončilo období dobrých zpráv a
německý index sentimentu institutu ZEW se propadl na pou-

hých 14 bodů, když se očekávalo zhruba 20. Trhy jsou obecně
čím dál tím více nervózní a americké indexy jsou na úrovních
loňského října. To vše se děje v
době okurkové sezóny, kterou
letní měsíce bezesporu jsou. Zajímavé rozuzlení by tedy mohly
přinést právě první dva podzimní měsíce, kdy se ekonomiky i
trhy vrátí do standardního neprázdninového módu. Co to
znamená, si ukažme na příkladu
Řecka. Tam se přes léto uklidnily protesty a problémy ekonomiky a s tím i trhy, a to v souvislosti s turistickou sezónou, která
je jedním z posledních slušných
příjmů v této zemi a mnoho
občanů má turismus čistě jako
letní brigádu, zatímco přes rok
jsou zaměstnáni ve městech.
Jakmile ale sezóna skončí, je
velmi pravděpodobné, že práci
ve městě nenajdou a vrátí se tak
do ulic, nahněvanější než v květnu. V některých sektorech ekonomiky je dokonce 70%-ní nezaměstnanost a toto číslo se může dále zvyšovat. Podobně na
tom budou i další země PIGS.
Září bude důležité i pro firmy,
které po slabém (ve smyslu
tržeb) druhém kvartálu potřebují, aby třetí a čtvrtý kvartál byly
výrazně lepší pro dosažení ročních cílů. Mnoho podnikatelů
pak říká, že září je měsíc, který
rozhodne, jak bude vypadat poslední kvartál, protože ukazuje
kupní sílu spotřebitelů po letních prázdninách. Historicky
navíc září a říjen byly zlomovými měsíci na akciových tr-

Finanční poradenství

Jan Mynář,Jiří Kučera
Všechny články nejen k investicím,
ale i k financování bydlení naleznete
na www.sophia.cz/prostejov, dotazy
nám zasílejte na mail: prostejov@sophia.cz Odpoví Vám i hypotéční makléři : Jaroslav Šimek a Milan
Ponča

zích. Veškeré velké propady se
děly v této době a to jistě má na
psychologii investorů výrazný
vliv. A předstihové i koincidentální ukazatele varují právě před
zlomem v těchto měsících.
Vzhledem ke konstelaci všech
zmíněných faktorů se nyní budeme soustředit především na
ochranu portfolií a snižovat jejich expozici do dynamických
instrumentů, exotických měn a
dluhopisů rozvojových zemí.
Hlavním problémem případné
další krize je rigidita centrálních
bank. Za poslední dva roky jsme
viděli pletoru různých stimulačních balíčků, extenzivní monetární politiky a experimentálních
kroků jako kvantitativní uvolňování, které do velké míry byly
zodpovědné za růst akciových
trhů v roce 2009. V současné
chvíli však centrální banky nemají žádné konvenční zbraně na
krizi k dispozici. Případný další
stimulační balíček je problém
vzhledem k již tak vysokému zadlužení států. Úrokové sazby
jsou na rekordně nízkých úrovních a další snižování tedy v
mnoha zemích nepřipadá v úvahu. Kvantitativní uvolňování sice pokračovat může, nicméně se
nejedná o nic jiného než pumpování likvidity do systému. Jenomže to není něco, co v současné
situaci dokáže podpořit trh práce
a koncového spotřebitele, na

kterém celá udržitelná obnova
stojí a který zatím odmítá byť jen
vystrčit tykadla z pomyslné ulity. To, že byl doposud přístup
americké vlády i centrální banky
špatný, je relativně zřejmé. Udělalo se pár správných kroků, ale
bohužel také pár velmi špatných
a ty se budou jen těžko opravovat. Kdybychom nyní odhlédlil
od ideologie Rakouské ekonomické školy a přivřeli oči nad samotnou myšlenkou jakýchkoli
zásahů do ekonomiky ze strany
státu, tak za správný považujeme takový postup, kde se stimuly nesoustředí na bankovní sektor, ale na sektor výrobní a s ním
související trh práce. V předchozích dobách fungovaly vládní
stimuly především proto, že byly zamířeny na manufakturu,
která na rozdíl od bank vytváří
svou činností přidanou hodnotu.
Banky mají sloužit jako servisní
organizace a ne jako továrny na
peníze, na jejichž bytí či nebytí
závisí v podstatě celosvětová
ekonomika. A podpora tohoto
systému dalšími penězi problém
nejenže neřeší, ale naopak jej dělá mnohem větším. Troufáme si

říci, že kdyby proběhla skutečná
reforma finančního systému a
stimuly byly zamířeny na trh
práce a průmysl, tak dnešní takzvané „ekonomické oživení“ vypadá úplně jinak. To je ale samozřejmě utopistická myšlenka a
nemá cenu se jí příliš zabývat.
Investování není ani tak o ideologii jako o tom přizpůsobit se
okolnímu světu a odhadovat,
kterým směrem se vydá.
Staré investorské přísloví praví,
že trhy dokážou být iracionální
mnohem déle, než dokážete být
solventní. Naráží především na
problematiku načasování obratů
trhů a případné ztráty z toho plynoucí. V dobách, kdy však zpozorujeme divergenci mezi ekonomikou a akciovým trhem, je
pro běžného investora mnohem
bezpečnější zvolit vyčkávací
taktiku nežli bezhlavě riskovat a
doufat, že ten obrat trhu trefí. To
jej sice může připravit o část zisků, ale také jej to ochrání před
drtivou většinou ztrát. Trhy se
vždy dříve nebo později dostanou tam, kam patří, a jsme
přesvědčeni, že nejinak tomu
bude i tentokrát.

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: 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./
Obce: Raková, Hačky, Bohuslavice
Dne: 3. 9. 2010 od 7:30 do 14:30 hod. - vypnutá oblast: celá obec Raková, Hačky,
celá obec Bohuslavice mimo odběratele
se samostatnými trafostanicemi: ZD,
Charita a Remark plast.
Obce: Raková, Hačky, Bohuslavice
Dne: 3. 9. 2010 od 13:30 do 15:00 hod. -

vypnutá oblast: celá obec Raková, Hačky,
celá obec Bohuslavice mimo odběratele
se samostatnými trafostanicemi: ZD,
Charita a Remark plast.
Obec: Výšovice
Dne: 3. 9. 2010 od 8:00 do 13:30 hod. - vypnutá oblast: celá obec Výšovice včetně
farmy ZD, FVE Arazona a Zile.
Obce: Polomí, Bohuslavice
Dne: 6. 9. 2010 od 7:30 do 15:00 hod. - vypnutá oblast: celá obec Polomí, Bohuslavice podnikatelské objekty s vlastními trafostanicemi: Remark plast, Charita, ZD.
Obce: Hvozd, Vojtěchov
Dne: 6. 9. 2010 od 12:30 do 15:00 hod. vypnutá oblast: celá obec Hvozd a Vojtěchov vč.farmy ZD
Obec: Brodek u Konice + Dešná
Dne: 8. 9. 2010 od 7:00 do 14:30 hod. - vypnutá oblast: Brodek u Konice celá Dešná
až po č. 310 a č. 53, dále Okály s č. 325 304.
Obec: Brodek u Konice
Dne: 8. 9. 2010 od 7:30 do 15:00 hod. - vy-

pnutá oblast: část obce Brodek u Konice
od č. 3 a č. 156 po č. 52 a 310 včetně postranních ulic s č. 144, 270, 148, 305, 35,
včetně fa. Precioza a.s.
Obce: Pivín, Poličky
Dne: 8. 9. 2010 od 7:15 do 15:00 hod. - vypnutá oblast: celé obce: Pivín vč. farmy
ZD, osada Bajajka, Poličky
Obec: Brodek u Konice
Dne: 8. 9. 2010 od 8:00 do 15:00 hod. - vypnutá oblast: část obce Brodek u Konice
Za humny od č. 329 po č. 319, dále č. 335
a 327 včetně. Kulturní dům, ZS č. 328 a č.
314
Odběratelská trafostanice VE Brodek u
Konice (č. 700458)
Odběratelská trafostanice VE Brodek u
Konice T1 (č. 700457)
Obec: Prostějov
Dne: 9. 9. 2010 od 7:30 do 12:30 hod. - vypnutá oblast: blok E. Beneše č. 52/5
Obce: Klužínek, Raková, Rakůvka, Hačky, Bohuslavice, Ochoz
Dne: 10. 9. 2010 od 7:30 do 9:30 hod. - vy-

pnutá oblast: celé obce včetně farem ZD
Klužínek, Raková, Rakůvka, Hačky,
Ochoz voda, Buhuslavice obec mimo
odběratele z vlastní trafostanicí /Remak
plast, Charita , ZD/
Obce: Otaslavice, Brodek u Prostějova
Dne: 10. 9. 2010 od 8:00 do 14:30 hod. vypnutá oblast: celé Otaslavice včetně
Bažantnice a všech podnikatelských subjektů, část obce Brodek u Pv s ulicemi:
Lískovec, Hřbitovní, Havlíčkova vč. základní školy, č. 396 sportovní areál, ul.
Zámecká s objektem MŠ a Zdravotního
střediska, č.111,110, 109, 108, 107 a sm.
Otaslavice po č. 112.
Obec: Prostějov
Dne: 10. 9. 2010 od 8:15 do 15:00 hod. vypnutá oblast: část obce Vrahovice s ulicemi Hrázky, Čs. odboje celé, Majakovského od přejezdu po č. 3 a kostel, dále č.
6 a č. 8, budova policie ČR,
Čs. armádního sboru č.1 - 37, a č. 2 - č. 14,
farma ZD.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Prostějované v bitvě o Británii
Před sedmdesáti lety bojovali za naši svobodu
"Nikdy v dějinách lidských
konfliktů nebylo tak mnoho lidí věčno tak malému počtu jedinců." Tato slova pronesl
před sedmdesáti lety britský
premiér Winston Churchill jako poděkování statečným letcům britského královského letectva (RAF), kteří ve svých
stíhačkách Hurricane a Spitfire čelili drtivému náporu německého letectva (Luftwaffe)
během tzv. „Battle of Brittain“, tedy letecké bitvě o Británii.
Tato bitva trvala s různou intenzitou od července do října 1940 a
skončilo vítězstvím RAF, která
tak zabránila invazi německých
armád na britské ostrovy (operace
Seelöwe). Nás může těšit, že toto

poděkování patřilo kromě Britům, Polákům a dalším národům,
také tehdy československým pilotům, kteří létali na stíhačkách buď
přímo v československých (310. a
312. peruť), případně i v jiných.
Mnoho z nich již v průběhu bitvy
a nebo v pozdějších bojích položilo život za svobodu a demokracii.
Po bitvě o Británii i
v československých perutích 313.
stíhací, 311. bombardovací a českobritské 68.
Z našeho regionu se konce války
nedočkali tři bojovníci z bitvy o
Británii,
Alois
Dvořák
z Plumlova, Josef František
z Otaslavic a Otto Pavlů
z Rozstání. Dalších 13 padlých
z regionu bojovalo později.
Nelze začít nikým jiným než Jo-

Hrdinní piloti z Prostějovska působili převážně u stíhacích perutí, kde létali
na stíhačkách Hurricane.

sefem Františkem, stíhačem
v hodnosti sergeant (četař), který
zaznamenal prokazatelných 17
sestřelů nepřátel (2. 9. - 30. 9.
1940) a 1 pravděpodobný (30. 9.
1940). Paradoxně nebojoval se
svými krajany, ale u polské 303.
perutě. Proč tomu tak je, je pořád
předmětem dnes již asi zbytečných spekulací, ale jako nejpravděpodobnější se jeví fakt, že začal
svůj boj proti Němcům právě
v Polsku, pak pokračoval ve Francii (zde zřejmě pod cizím jménem) a s Poláky bojoval tedy i
v bitvě o Británii. Měl jejich velkou úctu, nazývali ho statečným
Čechem (dzielny Czech) a bohatýrem (viz kniha Arkady Fiedlera
- Dywizjon 303). Nikdy sám nebyl sestřelen, leč konce bojů a války se nedočkal. Dne 8. 10. 1940
totiž havaroval se svým Hurricanem Mk I. (RF-R R4175)
v Cuddington Way v hrabství Surrey. Je hodnocen jako eso bitvy o
Británii a za své výkony obdržel
celkem 12 vyznamenání britských, polských, francouzských a
československých.
Alois Dvořák v hodnosti sergeant
bojoval v bitvě o Británii v 310.
československé stíhací peruti, která začala být aktivní v páté fázi této bitvy a má přiznáno 40 sestřelených letadel jistě, 11 pravděpodobně a 5 poškozených jistě. Sám
Dvořák neskóroval ani jednou,

Trio báječných pilotů z Prostějovska, kteří úspěšně bojovali v bitvě o Británii. Zleva
Alois Dvořák z Plumlova, Josef František z Otaslavic a Otto Pavlů z Rozstání. Ani
jeden z nich se bohužel konce války nedožil. V roce 1991 byli všichni povýšeni in
memoriam do hodnosti plukovníků.
ovšem to nijak nesnižuje jeho statečnost. Během léta 1941 působil
u britské 257. stíhací perutě, aby
se pak vrátil k 310. stíhací, kde
ovšem 24. 9. 1941 našel smrt při
havárii Hurricanu Mk II. ( NN-?
Z2766), když narazil do kopce
Leachie Hill u Stoneheavenu.
Otto Pavlů se propracoval během
své kariéry k hodnosti Flying Officer (nadporučík), úspěšně bojoval už ve Francii (zde 1 podíl na
sestřelu) a v bitvě o Británii působil u britské 1. stíhací perutě. Sestřel z tohoto období nemá zaznamenán. Po bitvě o Británii působil
ještě u jiných britských perutí (54.,
222., 65. ), pak se vrátil do 1. a poté konečně k československé 310.
Zde ovšem našel svou smrt při
patrole 28. 4. 1943, kdy se zřejmě
podílel na honbě německého křižníku Scharnhorst, byl zasažen
flakem a zřítil se do moře u ostrovů Sept Isles.

Všechna tato fakta jsme se ještě
před dvaceti lety dovídali jako
velké nóvum od pamětníků a konečně svobodně píšících historiků
a otevřených archivů, neboť minulý režim letce z bitvy o Británii
a vůbec vojáky ze západu, kteří
přežili, pronásledoval, zavřel do
lágrů a zde mnoho z nich zlikvidoval. Například až po revoluci
v roce 1991 rozkazem ministra
obrany ČSFR č. 0103 ze dne 29.
5. byli in memoriam povýšeni i
výše zmínění naši tři spolukrajané, Josef František, Alois Dvořák a Otto Pavlů, všichni do hodnosti plukovník.
V době, kdy se zase rádo zapomíná, vyzdvihněme hrdinství
třech výše zmíněných, ale i všech
těch dalších (i z našeho regionu),
kteří bojovali a mnozí padli za naši dnešní svobodu, právě před sedmdesáti lety. M. Mokroš (s využitím pramenů)
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 23.8. DO 29.8.:

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.
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VETERÁNI se projeli z lázní do lázní
Téměř stovka veteránů automobilů i motorek se sjela na
6. ročník tradiční sportovněspolečenské akce nazvané „Z
lázní do lázní“. Na spanilou
jízdu regionem z lázní Skalka do lázní Slatinice se vydaly nablýskané kapoty navzdory přeháňkám a hřmící
obloze.
I letos spojili své pořadatelské
síly Hanácký auto-moto veterán klub Prostějov spolu s
obecními úřady ve Skalce, Sla-

tinicích a Čechách pod Kosířem,aby připravili nejoblíbenější regionální veteránskou událost. Jízdu elegance a
pravidelnosti startoval letos
Martin Klos ve funkci ředitele
závodu, spolu s ním veterány
na startu představoval zasvěceným komentářem velký znalec a čestný předseda veteran
klubu Stanislav Valášek.
Celou hodinu se ve Skalce nechali stařečkové a stařenky obdivovat návštěvníky a milov-

níky automobilismu, zvláště
toho s nádechem nostalgie.
Stalo se už tradicí, že posádky
Aerovek, Tatřiček, Mustangů,
Wikovek, MG, Fiatů, Nortonů,
Suzuki i Jawa-péráku a mnoha
dalších továrních značek, přijíždějí na závod v dobovém
oblečení. Kolona motorek a
automobilů je tudíž pestrá, zajímavá a originální, takže při
průjezdu obcemi mávají na
účastníky špalíry nadšených
diváků.
-jap-

Elegantní motocykly Norton se vůbec jako veteráni netváří. Bujní oři burácí jako zamlada a jezdce na každém kilometru přesvědčují, že do
starého železa ještě dlouho patřit nebudou.

Josef Zemánek zapůjčil svou stařičkou Wikovku do nového muzea veteránů v Olomouci, pro radost a potěšení teď jezdí britským šlechticem Jaguarem.„Není sice tak starý, ale do kategorie veteránů už patří. A jízda je
v něm velice pohodlná i dnes. A hlavně bezpečná,“ přiznal sběratel. Vnučka Stellinka byla jedním z nejmladších účastníků spanilé jízdy.

Malé ale šikovné, jedno z nejobdivovanějších
autíček-sporťáků. Co by za to hoši dali, aspoň
chviličku se povozit!

Ředitel závodu Martin Klos startoval v půlminutových intervalech jednoho krasavce za druhým, čestný předseda
Stanislav Valášek opírající se o svou valašku využíval času k zasvěcenému popisu automobilu na startovní čáře.

I když na baterku, přesto tato hračička ve veteránském oblečku sklízela
obdiv. Zvláště tedy slečen a dívek.

Soutěž o vstupenky do divadla

Divadlo Pavla Trávníčka pobaví prostějovské

publikum původní českou komedií
Na prostějovských divadelních prknech se v úterý 14.
září představí Divadlo Pavla
Trávníčka s původní českou
komedií OTYLKA. V čem to
vlastně žijeme? ptá se autor
Jaromír Břehový a v nastaveném zrcadle ukazuje nemilosrdnou mozaiku současné

společnosti. Představení nejen
pobaví vtipem a lidsky hřejivým humorem, ale přinutí diváka také k zamyšlení.
Vedle principála Pavla Trávníčka se prostějovští milovníci
divadla setkají s dalšími
známými herci jako například s
Pavlem Skřípalem, Hanou

Sršňovou, V. Upírem Krejčím,
Kateřinou Kornovou a také s oblíbeným imitátorem, bavičem a
hercem Petrem Jablonským. Ten
se v komedii OTYLKA představí v roli sportovního instruktora
v lázeňském sanatoriu a bude se
snažit obézní Otylku zbavit nadbytečných kilogramů.
„Petr je nejen výborný imitátor,
ale je také výborným komediálním hercem, což o něm málokdo
ví. Dali jsme mu příležitost
ukázat svůj talent nejen hlasový,
ale i herecký a myslím, že mu role padla jako ušitá na míru,“ prozradil Pavel Trávníček.
Dnes Petr Jablonský baví diváky
v divadle, kině, v kabaretech, při
řadě regionálních programů a v
médiích. Přestože se pokoušel o
studium na konzervatoři, neprošel sítem přijímacího řízení
stejně jako řada dalších výborných českých herců. Čas ale
ukázal, že své místo na divadelních prknech, filmovém plátně i

SOUTĚŽ
Petr Jablonský dokáže pobavit publikum imitací hlasů řady českých celebrit i známých postaviček z filmu a seriálů.
Jaký je aktuální počet imitovaných hlasů ?
a) 54
b) 45
c) 154
Výherci minulé soutěžní otázky: Marie Procházková, Krasická 43,
Prostějov a Alena Kočí, Sněhotice. Blahopřejeme!
na televizní obrazovce si dokázal získat. Ve svém imitátorském rejstříku má Petr Jablonský na čtyřiapadesát hlasů a projevů známých herců, zpěváků,
politiků, sportovců, komentátorů a reportérů i různých postaviček ze seriálů či pohádek.
„Když potřebuji nějaký nový
hlas, jsem schopen si ho takzvaně udělat. Některý hlas dá víc
práce a potřebuje víc času na nacvičení, jiný méně, ale nakonec
se mi vždycky všechny podaří.
Mám už své triky a vím, kudy na

to,“ nechal se slyšet při jednom
rozhovoru oblíbený imitátor.
„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 .

Region
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V Konici budou taneční pro veřejnost,

nejvyšší čas se přihlásit
Plumlovský
zámek
dobývali
šermíři
REGION „Příběh klipu se nenásilně pojí s jednou místní legendou,“ říká Víťa Křivánek
Plumlovský zámek ve videoklipu BLACK ROSE

Vloni na jaře pokřtila kapela
BLACK ROSE svoje první CD
s vcelku příznačným názvem
Černá růže. Videoklip s titulní
písní na sebe nenechal dlouho
čekat a určitě neunikl ani divákům hudebního kanálu Óčko,
kde byl nasazen do klipové soutěže amatérských kapel Výtah.
‚Místem činu‘ pro svůj další
klip si kapela i tvůrci vybrali
plumlovský zámek.
„Je to Sašova píseň ‚Dál se mnou
pojď‘ a z cédéčka Černá růže je to
náš druhý klip,“ říká baskytarista
Víťa Křivánek. Jak dodává, konečnou volbu klipové písničky
ale víceméně nechali na jeho tvůrci Michalu Šteflovičovi. Ten mimochodem není v tomto ‚oboru‘
žádným nováčkem (viz jeho
stránka www.sfproduction.cz), na
svém kontě má mimo jiné třeba i
videoklip k písničce Petera Nagyho ‚Žraloky plačú‘- natáčený
v americkém Bostonu. „V podstatě jsme to nechali na něm, dali
jsme mu na výběr asi čtyři skladby, na které jsme si klip uměli
představit a on si vybral sám,“ dodává. Jenom pro zajímavost, jak
nám Víťa prozradil, ve hře byly
také písničky Perské nocturno,
Zahoď starý lásky a Apocalypsa.
V úvodu už bylo naznačeno, že
kulisou, či spíš neopakovatelnou
scenerií nového klipu, se stal plumovský zámek. Ten koneckonců
svým charisma láká každé léto taZa rok znovu! Příští divadelní festival na nádvoří konického zámku bude
ké divadelní tvůrce, takže volba,
v neděli 14. srpna 2011. Tak nezapomeňte!
proč by se právě toto místo mělo
stát i scénou pro film, i třeba v podobě videoklipu, se vlastně zdá
Ještě jednou se alespoň v krát- ‚divadla malých forem‘ byl stu- přirozená. Genius loci plumlovkosti vracíme k divadelnímu dentský soubor JeštěR.K.Y a jefestivalu Divadla na zámku, jich poetická a zároveň vtipná kokterý minulou sobotu hostila láž textů a básní Jiřího Suchého,
Konice. Druhý ročník této pře- naopak recesi bez jakékoliv záhlídky sice výrazně pozname- stěrky přinesl Živňácké hlahol se
nalo počasí, i tak ředitel MěKS svým Špitálem bez zahrady a naKonice Jiří Palán vidí možnos- konec Život podle Fagy divadla Nově kulturní a sportovní centti, jak festival pro příští rok di- Tichý Jelen byl spojením loutek rum, které za poslední rok provácky zatraktivnit.
s živými herci a lehkou improvi- šlo generální rekonstrukcí,
Ve sportovní terminologii platí, zací. Rozhodně se bylo na co dí- otevřeli slavnostně v sobotu 21.
srpna v Želči. Na místě staré
že ještě těžší, než vyhrát, je na- vat.
příště svoje vítězství obhájit. A to I když velkým činitelem při letoš- sokolovny, která byla už pět let
ovšem určitě platí nejen ve spor- ním festivalu bylo počasí, které v havarijním stavu, mají nyní
tu. Vloni měl svoji premiéru ko- sice obdivuhodně vydrželo až do obyvatelé obce důstojný stánek
nický divadelní festival, který si finále, přesto nejspíš nejednoho pro pořádání nejrůznějších
napoprvé na nezájem diváků pře- diváka odradilo od cesty na zá- společenských akcí. Zchátralý
devším ve večerní části stěžovat mecké nádvoří, podle Jiřího Palá- objekt z počátku minulého stonemohl. „Letos se na nádvoří bě- na chtějí pro příště ještě více ná- letí začala obec opravovat po
majetkoprávních
hem odpoledne vystřídalo asi 200 vštěvníků přilákat změnou ‚vysí- vyřešení
diváků, někteří dokonce absolvo- lacího dne‘. „Příští ročník bude vztahů loni v březnu, levali všechna plánovaná předsta- v neděli 14. srpna 2011. V tomto tos v červenci proběhla
vení,“ dodává ředitel MěKS Ko- letním období je opravdu během koleudace. Celkové nánice Jiří Palán.
jednoho dne množství různých klady na rekonstrukci
Na programu letošního festivalu akcí, mezi něž se divácký zájem dosáhly 19,31 milionů kobylo šest samostatných bloků, ve rozdrolí. Třetí ročník chceme pře- run, víc než 14,5 milionů
kterých se představilo 7 vystupu- sunout na nedělní odpoledne a korun pokryla dotace z
jících souborů, z nichž jeden – umožnit tak většímu množství ná- Regionálního operačního
Slavík ze Slatinek, byl pěvecký, vštěvníků, aby na divadlo přišli,“ programu Střední Morazpestřením přehlídky byla také vysvětluje s tím, že by se mírně va. Pomohl i Olomoucký
skupina historického šermu Equ- změnil programový plán tak, aby kraj, zbytek hradila obec
es Tempus z Ochoze. Dramatur- festival končil někdy kolem dva- z rozpočtu.
gicky však festival nabídl pestrý cáté hodiny a celý festival měl „Byla to náročná práce, na
rozsah od klasických představení větší spád. „Budeme se snažit to rekonstrukci se podílely
v podání divadla Tramtárie a je- udělat víc ‚na pohodu‘,“ dodává všechny spolky, pomáhali
jich pohádky Polízanice malé ča- ředitel. Každopádně je ale pozi- lidé, je to společná práce
rodějnice, ke kontaktní formě tivní, že letošní Divadla svůj loň- nás všech. Další vnitřní i
v podobě divadla Z Rynku a jejich ský triumf obhájila a už nyní se venkovní úpravy bezbarieDivočin, lehkým exkurzem do počítá s jejich dalším pokračová- rového objektu a dovybaněčeho, čemu se také kdysi říkalo ním.
–MiH- vení nás ještě čeká, ale ko-

DIVADLA NA ZÁMKU:

Příští rok v neděli

ského zámku prostě nade vší pochybnost existuje. Nicméně i písnička samotná má v sobě něco, co
je jakoby určeno právě na tuto adresu. V některých pasážích melodicky i aranží zní trochu jako
‚hradní rock‘, tedy něco, co má
hudební kořeny právě mezi kamennými zdmi středověkých sídel. „Určitě je to jeden z důvodů,
proč jsme v Plumlově natáčeli. Jinak je to pro nás snadněji dostupné, magické a výjimečně krásné
místo, které má svoji nezaměnitelnou atmosféru, a ta se nám sem
přesně hodila. Příběh klipu se nenásilně pojí s jednou místním historickou legendou, ale o tom nechceme zatím víc prozrazovat,“
naznačil nám Víťa Křivánek.
Studiová stopáž písničky má necelé čtyři minuty. Jak dlouho trvá
‚vecpat‘ tento časový snímek do
obrazové podoby? „Točili jsme to
dva pondělky, což jsou jediné dny,
kdy se na zámku přes sezónu neprovází, a to 9. a 16. srpna. Dá se
říct, že to zabralo dva téměř celé
natáčecí dny, přičemž ten první
nás provázely jisté technické problémy, vše se tím protáhlo, tak
jsme druhé pondělí museli o to víc
‚máknout‘! Původně jsme mysleli, že natáčení zabere méně času,
ovšem jak už to chodí, ‚na place‘
se většinou ukáže, že všechno trvá dýl, než se čekalo,“ poodhaluje zákulisí natáčení.
Také už byla řeč o tom, že se pilotní klip Černá růže objevil i
v soutěži Výtah na hudebním kanále Óčko. Zkusí to BLACK ROSE s novým klipem znovu? „Určitě to zkusíme, jinak bude ihned

Na celý víkend se na Plumlovském zámku usadili rytíři, šermíři, lapkové, pážata, zbrojíři i krásné paní. Vrhali se do turnajů a do
soubojů sečnými i palnými zbraněmi, ale také tančili a bavili galantně dámy svého srdce i početné
publikum.
Šermířský víkend uspořádala obecně prospěšná společnost Zámek
Plumlov. Součástí byly nejen šermířské výstupy, večerní dobývání
hradu, souboje a turnaje o dívčí srdce, ale také výstava historických
zbraní, jarmark lidových řemesel a
ve vysokém zámku výstava historických oděvů a kreseb dvou studentek
– Jitky Hřívové a Kateřiny Trněné.

„Šermířského víkendu se zúčastnily
desítky šermířů z plumlovské šermířské skupiny Maleus, Signum z
Vyškova i dalších. Pro děti jsme připravili řadu soutěží a historické ležení s přehlídkou zbraní. Dobové oděvy oblékli i průvodci a všichni, kdo
se na pořádání šermířského víkendu
podíleli,„ uvedla Kateřina Jenešová
z obecně prospěšné společnosti Zámek Plumlov.
A protože na zámku právě probíhal
výtvarně pohybový studentský
workschop „Týden Tvořivého Myšlení 2010„, mohli návštěvníci porovnat středověk s pohybovou performancí inspirovanou legendou z Kroniky čínského buddhismu.
-jap-

Na Plumlovském zámku je k vidění unikátní výstava zvonů
V sálech plumlovské zámku zněl rock. Natáčení videoklipu Dál jen pojď se tady ale neocitlo úplně náhodně
po dokončení k vidění na Youtube
s odkazem na našich stránkách
www.blackrose.cz, Facebooku a
Bandzone,“ odpovídá na naši
otázku. O nějakém oficiálním
uvedení klipu je však zatím předčasné hovořit, protože tím, že
skončilo natáčení, je jeho vznik
jen v jakémsi poločase. „Jak a kdy
to bude, ještě promyslíme, záleží,
jak rychle se materiálem Michal
‚prokouše‘ a celý střih dokončí.
Ale určitě jej budeme chtít, spolu
s jeho tvůrci, nějak veřejně představit, nejlépe na některém z našich koncertů. Z nepodařených
záběrů a materiálů mimo hlavní
scény bychom chtěli udělat i tako-

vý film o filmu - klip o klipu,“ dodává s úsměvem.
Scénář ke klipu mají na svědomí
kytarista Saša Zarivnij se svojí ženou a zpěvačkou Evou. Jeho konečnou podobu pak dolaďovali
s režisérkou Kristýnou Gregorovou. Tím je tedy také řečeno, kdo
má ‚na svědomí‘ režijní ztvárnění. „Já a Michal Šteflovič jsme
měli na starost technickou stránku
zvuku a obrazu, Michal byl za pak
i za kamerou a jeho dílem bude
závěrečný střih a efekty - čili konečný vhled klipu,“ doplňuje Víťa Křivánek rozdělení rolí v realizačním týmu a pokračuje: „Hodně nám vyšli vstříc naši přátelé z

Obecně prospěšné společnosti
Zámek Plumlov - Milan Piňos a
zejména pak Katka Jenešová, která nám se vším moc pomohla a
podílela se i invenčně na některých záběrech a scénách. Hereckou pochvalu má od nás malá Barunka Špicerová, z pomocného
personálu se na celém dílku podíleli ještě ‚Laky‘ zvaný Jack, Michal Hapka a Katka Vykydalová.
No a jinak jsme do toho tak trochu
kecali všichni!“
Nový klip je tedy na světě, alespoň v té syrové podobě. O tom,
kdy bude poprvé představen světu, dá kapela zavčas vědět.
–MiH-

Putovní zvonková výstava, která křižuje celou Českou republiku u příležitosti 60. výročí založení Zvonařství TomáškováDytrychová z Brodku u Přerova, zakotvila také na zámku v
Plumlově. Výstava nazvaná Tajemství zvonů je součástí prohlídkové trasy vysokého zámku
v nově otevřeném druhém poschodí.
Věhlasná zvonařská dílna z Brod-

ku u Přerova, kterou založila před
60 lety rodina Dytrychova, se obrovskou měrou podílela na obnově kostelních zvonů zrekvírovaných za války. Vyrábí se zde stovky a tisíce zvonků a zvonečků,
zvonkohry a obří zvony, které vyzvánějí na věžích kostelů takřka
po celém světě. Dosud největším
obrem vyrobeným v brodecké
dílně je zvon Urban, který se svou
váhou témař 5 tun vyzvání na kos-

gienici neúprosný verdikt - budova je naprosto nezpůsobilá
provozu.
„Rekonstrukci jsme připravovali čtyři roky, vloni jsme byli úspěšní v žádosti o dotaci a mohli
jsme celou přestavbu rozjet. Od
začátku jsme pořizovali fotodokumentaci, která je dnes vystavená na panelech v hlavním sále
a všichni si mohou prohlédnout,
jak oprava probíhala,„ uvedla
starostka u příležitosti slavnost-

Kladecké šikulky dostihnou Gladiátory!
KLADKY – Sice titulek může znít
trochu nadneseně, až ke statným
gladiátorům neuctivě, ale svůj smysl to dává. Zatímco pro letošek měli
z objektivních příčin Římanské gladiátorské hry v Kladkách pauzu,
dámská alternativa této soutěže
Kladecká šikulka má 11. září v plánu už svůj devátý ročník.
Stejných devět ročníků mají však za
sebou už i zmiňované ‚Gladiátorky‘.
„Obě soutěže začínaly společně, v minulosti jsme museli pro změnu vynechat jedny ‚Šikulky‘,“ uvádí věci na
pravou míru Josef Bartoš z občanského sdružení Říman, které má obě soutěže ‚na svědomí‘. A nejen je, ale pro
tento okamžik je právě o nich řeč.
Letošními ‚Šikulkami‘ se tedy skóre
opět srovná, a podle J. Bartoše to není
vůbec od věci. „Tím příští rok budou
mít obě soutěže desáté ročníky, což
chceme náležitě připomenout,“ dodává. Společné klání měli Gladiátoři se
Šikulkami už vloni. V letošním termínu, kdy Římanské gladiátorské hry mají obvykle svoje místo v kalendáři, však
v Kladkách probíhal sjezd rodáků, takže udatní bojovníci si dali letos pauzu a
jako správní gentlemanové vyčkají na

ního otevření kulturního domu.
Slavnosti se zúčastnila řada osobností veřejného života – senátorka Božena Sekaninová, náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Alois Mačák, starostové okol-

ních obcí a svazku mikroregionu Marie Tomášková-Dytrychová i její dcera Leticie Vránová-Dytrychová při zaPředina i zástupci firem, které se hájení výstavy na Plumlovském zámku.
na rekonstrukci podílely. Nový
kulturní dům požehnal duchovní
správce farnosti otec Pavel Vágner.
-jap-

Slavnostní přestřižení pásky se neobešlo bez pravých Hanáků. Folklórní soubor Klas z Kralic na Hané zahrál a zazpíval a Hanáci vítali všechny , kdo si přišli nový
kulturní dům prohlédnout, mísami koláčků.

tele v Košicích na východním
Slovensku. Rodovou štafetu zvonařství převzala dcera Marie Tomášková-Dytrychová, dnes jí postupně přebírá už třetí generace
rodu, kterou je vnučka zakladatele Leticie Vránová-Dytrychová.
„Ročně vyprodukujeme v průměru dvě stovky zvonů, převážně
pro český trh nebo na Slovensko.
Ale zvony z naší dílny jsou po celé Evropě, v Japonsku, Jižní Africe, Americe i Austrálii. Nejsme
jen výrobci, ale hodně zakázek se

týká i restaurování zvonů,„ vysvětlila Marie Tomášková-Dytrychová, která se společně s dcerou Leticií vernisáže výstavy na
Plumlovském zámku zúčastnila.
мČasto vzpomínám na svého otce, který se narodil a prožil dětství v Rakousku. Do svého rodného kraje se nikdy nesměl kvůli
minulému režimu podívat. Obrovskou satisfakcí bylo pro mě,
když se ve Vídni rozezněly zvony
na jeho počest a památku. Stalo
se to při uvedení Fantastické

symfonie Hectora Berlioze Vídeňskou filharmonií, kdy jsme
odlili pro orchestr speciální dva
zvony jako hudební nástroje. To
je snad nejvyšší pocta a ocenění
dokonalé čistoty tónů,„ zavzpomínala paní Tomášková-Dytrychová.
Milovníci hlásků kovových srdéček a drobných dárkových uměleckých předmětů ze světoznámé
zvonařské dílny jistě ocení nabídku v prodejně na Husově náměstí v Prostějově.
-jap-

Tak jak to bude s Divokým Billem?

V Želči se dočkali důstojného kulturního zařízení
nečně máme kde pořádat kulturní, sportovní i společenské akci,
aniž bychom museli spoléhat na
počasí,„ pochvaluje si starostka
Bronislava Augustinová.
Po válce bylo v objektu skladiště
obilí, to se na statice zdí a celkovém stavu nejvíce podepsalo. Sokolové, kteří dostali budovu zpět
do svého vlastníctví, se snažili
postupnými opravami zdevastovaný objekt zachránit, ale marně.
Před šesti lety vynesl statik a hy-

Vojenské ležení s výstavou středověkých zbraní lá- Turnaj o dívčí srdce svedl v soubojích šermíře vyzbrojené meči,
kalo děti i dospělé.
kopími, sekerami, ale i holemi. Dívčí srdce jen jen plesalo.

Smržická šlapka je za dveřmi

Už příští sobotu 5. září pořádá
Klub českých turistů Smržice
pro všechny příznivce jízdy v
sedle bicyklu další ročník největší cykloturistické akce v našem regionu Smržická šlapka.
Pořadatelé připravili pro
účastníky rozšířený počet tras,
které budou stejně jako loni
směřovat do oblasti tentokrát
vypuštěné Plumlovské přehrady a do lesů Drahanské vrchoviny.
Majitelé horských a trekových
kol si mohou vybrat trasu dlouhou 10, 25, 46, 60 nebo dokonce 80 kilometrů. Pro silničáře
jsou potom připraveny trasy 10,
30, 53, 66 a 94 kilometrů. Ti
nejnáročnější cyklisté pak mohou se Smržickou šlapkou vyvrcholit dokonce až na Pradědu,
a pokud si někde nezajedou,
budou mít po návratu do Smržic

STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ

příští rok, aby se mohla slavit desítka
společně. To bude 2. července 2011.
Ale vraťme se zpět k aktuálnímu 9.
ročníku Kladecké šikulky. Mnozí vědí,
či tuší, naproti tomu leckdo nemá ani
páru, o co jde. Kladecká šikulka je soutěž čtyřčlenných dívčích družstev, dívky se samozřejmě počítají i ve věku ne
zcela mladistvém, v netradičních disciplínách. Nemá smysl nic prozrazovat v jakých, jednak se to nemá a jednak samotní pořadatelé to až do poslední chvíle úzkostlivě tají pro moment překvapení. Pokud ale máte chuť
do toho jít, stačí se přihlásit na telefonním čísle 604 350 401, kde se také dozvíte víc o podmínkách účasti. Ještě je
třeba zmínit místo určení, tím je tradiční šikulkovské kolbiště před vinárnou
U Římana v Kladkách, moderátorské
role se jako vždy chopí Láďa ‚Sovjet‘
Rus a v doprovodném programu vystoupí mimo jiné skupina mužoretek
Horké maliny. Sobota 11. září od 14
hodin, víc říkat netřeba.
–MiH-

JIŽ ZAČALY

Šikulky to nemívají rozhodně vůbec
snadné. Takový titul je prostě potřeba
si zasloužit!

* servis
* doplňky
* součástky * prodej
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v nohách rovných 176 kilometrů!
Start a cíl je od sedmi do desíti
hodin v novém sportovním areálu za smržickým kulturním domem. Pro cyklisty do jednoho
metru je startovné pouhých deset korun, ti větší zaplatí jednou
tolik. Na startu dostane každý
účastník plánek s popisem trasy
a startovní kartu na kontrolní razítka. V cíli bude pak na všechny
čekat barevný diplom a bohaté
občerstvení. Na nejdelší silniční
trase na Praděd se bude opět měřit čas a nejrychlejší z vytrvalců
dostane hezký pohár. Zkrátka
nepřijde ani nejmladší a nejstarší účastník akce. Přijeďte tedy
do Smržic vyzkoušet svoji fyzičku, nebo se jen tak pohodově
projet po některé z tras Smržické
šlapky. Jejich podrobný rozpis
najdete na www.kctsmrzice.cz.

No jak by bylo, přijede v pátek
do Konice. Vždyť už o tom píšeme potřetí, tak už na to není
nic nového. Jenom k tomu ještě jednomu šťastlivci přibalíme pomyslný lístek na cestu a
tradá do konického parku…
Předchozí dva týdny jsme si něco
málo napsali o to, jak to bylo s kapelou Divokej Bill a jak je to
s Billy mlsouny teď. Právě poslední jejich CD Mlsná je v hlavní roli jejich aktuálního turné, se
kterým dorazí v pátek večer také
do Konice. A kolem Mlsné se také točila naše poslední otázka, jejíž správnou odpověď pro jednoho šťastlivce honorujeme jedním
volňáskem na tento koncert. Tak
ať to hned taky vyřídíme, poslední album se jmenuje, jak už bylo
řečeno, Mlsná, ovšem titulní písničku, či spíš song tohoto názvu,
v seznamu skladeb nenajdeme.
V jakéže písničce honí Divoké
Billy Mlsná? Jasně, je to tak, dala
by se tak pracovně nazvat skladba
Půl pátý ráno. I v tomto případě,
stejně jako minulý týden, vyhrává vstupenku dívka - Věra Možná
ml., Suchdol 103. A stejně jako
minule, i v tomto případě platí, že
pro vstupenku není třeba chodit
k nám do redakce, vlastně by to
byla cesta úplně zbytečná, protože po prokázání totožnosti budou
volňásky k dispozici v pokladně
přímo u vstupu do parku.
To bychom tedy měli splněnou
administrativu. Pro pořádek tedy
je třeba zopakovat, že Divokej
Bill bude hrát v konickém zá-

meckém parku tento pátek od
20,30 hod., park bude zpřístupněn už o hodinu dřív. Billové ale
nepřijedou sami, přivezou s sebou takřka svoje pokrevní bratry
v podobě ne náhodou trochu po-

dobně znějící kapely Medvěd
009, která personálně stála někde
na začátku vzniku právě Divokého Billa. To je tak všechno, co je
potřeba vědět a vzhůru do Konice.
–red-

KONICE – Jasně, teď uprostřed léta mluvit o plesové sezóně ja tak trochu mimo mísu.
Nemusí to ale být tak docela
pravda. Už teď je možná trochu pomýšlet na to, až se zima
zeptá, co jsem v létě podnikal…
Na taneční má každý svoje vzpomínky, někdo útrpné, někdo romantické, pro někoho jsou spojeny třeba s knihou Bohumila Hrabala Taneční hodiny pro starší a
pokročilé… Jak řekl Večerníku
ředitel MěKS Konice Jiří Palán,
připravované taneční v Konici na
jednu stranu mají splnit to, co se
od tanečních očekává, zároveň
by to měla být i společenská událost, což samozřejmě i v tomto
pohledu taneční samozřejmě
jsou. „Taneční jsou určeny úplně
pro každého. Pro toho, kdo neumí tančit vůbec a chce aspoň něco naučit, stejně jako pro ty, co si
chtějí jenom oprášit už možná
trochu pozapomenuté taneční

kroky anebo se třeba v tanci víc
zdokonalit, a samozřejmě také
bez ohledu na věk,“ nabízí J. Palán stručný výčet těch, kteří se
můžou do tanečních přihlásit.
Přitom se nijak netají skrytým
podtextem, že by to mělo být především něco jako příprava na
společenskou a plesovou sezónu.
„Kurz bude veden lektory tance a
společenské výchovy Helenou a
Janem Lexmanovými. Je sestaven z desíti lekcí a závěrečného
věnečku,“ popisuje rozsah tanečního kurzu, kde se kromě tanečních kroků také můžete přiučit,
jak se vyvarovat společenským
faux pas.
Taneční budou probíhat v sále
konického Živňáku a začíná se
21. září, podle počtu zájemců se
předpokládá kurzovné 1400 –
1500 Kč na jednoho účastníka.
Přihlásit se můžete už nyní na
Městském kulturním středisku
v Konici, kde vám budou také
sděleny bližší informace. –MiH-
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Závěrečné ohlédnutí za jubilejním ročníkem „WORLD JUNNIOR TENNIS FINAL 2010“, týmové soutěže světových nadějí

ITF je v Prostějově spokojená, prestižní akce tak na Hané zůstane minimálně další dva roky
PROSTĚJOV - Ani na první pohled
medailový neúspěch domácích
barev nemohl zakrýt tradičně
bezproblémovou organizaci,
kterou si ve spolupráci s ITF a ČTS
vzala jako každým rokem na svá
bedra marketingová společnost
TK PLUS Prostějov. V tamních
areálech se šampionát uskutečnil
již podvanácté a podle čerstvých
zpráv budou další čárky na pažbě
přibývat. Zainteresované strany totiž
našly cestu k dohodě o prodloužení
vzájemné spolupráce, načež následně
podepsaly smlouvu na další dva roky.
Ani letos totiž neměli představitelé
mezinárodní tenisové federace
ITF k organizaci šampionátu
sebemenší výhrady. Člen výboru
juniorských soutěží Balazs Taroczy
tak při závěrečném ceremoniálu
mohl jednateli TK PLUS Miroslavu
Černoškovi a generální sekretářce ČTS
Kateřině Dostálové předat ocenění za
dokonalou organizaci mistrovství světa
do čtrnácti let. „Dá se říct, že se tato
soutěž v Prostějově doslova zabydlela
a šéfové ITF jsou naší organizací
spokojeni. Určitě i proto jsme se
domluvili na dalším pokračování
smlouvy a mladí tenisté k nám budou
jezdit až do roku 2012. V průběhu
mistrovství jsme s Lucou Santillim,
který má v ITF na starosti juniorský
tenis, podepsali pořadatelskou
smlouvu na další dva roky,“ prozradil
těsně před skončením šampionátu

Miroslav Černošek, spolumajitel
TK PLUS. „Tlaky od ostatních zemí
cítíme, ale zatím se nám daří odolávat,“
dodal s úsměvem Černošek. „Pro nás
je to velice prestižní událost a jsme rádi,
že se zde konala, koná a konat bude.“
„Za těch dvanáct let, co organizujeme
juniorské mistrovství světa družstev,
už prakticky všichni vědí, co mají dělat.
V Prostějově se vytvořil dokonalý tým,
který i přes problémy s počasím, vše
zvládl,“ konstatovala po mistrovství
světa jeho ředitelka Petra PíchalováLangrová, která je ve funkci po celou
dobu, co se největší naděje z celého
světa na Hanou sjíždí. „Jsme rádi, že
pokračujeme dál, jednání proběhla
hladce. Jediným diskutovaným
bodem byl termín v roce 2012, který
se musel přizpůsobit olympijským
hrám v Londýně, na nichž má ITF
jako pořadatel taktéž velký zájem.
Chvíli jsme se nemohli dohodnout, ale
nakonec jsme se shodli na začátku 13.
srpna,“ dodala šéfka, které se po celý
týden konání žákovského mistrovství
světa dostávalo pozitivních ohlasů.
„Nikdo si na nic nestěžoval.“
Zatímco slavnostní ceremoniál
proběhl na dvorci číslo jedna za
přítomnosti náměstka ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy Jana
Kocourka, hejtmana Olomouckého
kraje Martina Tesaříka, starosty
Prostějova Jana Tesaře a významných
představitelů Mezinárodní tenisové
federace ITF Luca Santilliho a Dave

Mileyho, k předávání cenných kovů jste to podepsali,“ reprodukovala ročníku World Junior Tennis Final.
se všichni sešli tradičně na centrální názory účastnických zemí Píchalová- „Samozřejmě, někdy máme výsledky
skvělé, bojujeme o medaile, jindy se
dvorec. A vrcholné špičky u toho ani Langrová.
v sobotním večeru nechyběly. „Na Obrovskou výhodou v pořádání pohybujeme na spodních příčkách.
úvod jste mě tu přivítali jako VIP světového žákovského šampionátu v Důležité ale je, že při tomto prestižním
osobu, ale rád bych to uvedl na pravou Prostějově je také skutečnost, že jako klání nechybíme, neboť právě
míru. Těmi pravými VIP jsou všichni pořadatelská země má Česká republika podle toho se vypočítává koeficient
hráči, kteří se probojovali až sem do zajištěnou účast jak v chlapecké, tak úspěšnosti zemí,“ zamyslela se Petra
Prostějova, ale také všichni lidé, kteří i dívčí kategorii. „Musím souhlasit, Píchalová-Langrová nad významem
se podíleli na organizování a hladkém že je to obrovská výhoda. Například prostějovského dějiště. „Některé státy
průběhu celého mistrovství,“ pronesl loňští vítězové, chlapci ze Španělska se si sice stěžují, že máme dlouhodobě
při svém proslovu výkonný ředitel ITF letos na světový šampionát z evropské určitou výhodu, ale převládá a
kvalifikace ani neprobojovali. A rozhoduje spokojenost ITF. Nemalá
Dave Miley.
Světově významná mládežnická akce kdybychom nebyli pořadatelem, je i podpora evropských států, jenž
„WORLD JUNIOR TENNIS FINAL“ Česko by letos nehrálo ani mezi nemusí léta přes celý kontinent někam
se konala v minulých letech osmkrát kluky, ani mezi děvčaty,“ pokývala do Asie, Austrálie či Ameriky,“ dodala.
-pkv Japonsku a v roce 1999 mělo finále hlavou ředitelka posledních dvanácti
20. ročníku mistrovství
světa
n á ro d n í c h
reprezentačních
tenisových týmů dívek
a chlapců do 14 let
poprvé premiéru v ČR
v Prostějově. Od té doby
nenašli mladí talentovaní
hráči z celé zeměkoule
lepší místo a na Hané se
tak sešli již podvanácté.
„Řada představitelů
jednotlivých výprav
reagovala kladně na
setrvání turnaje u
nás. Mohla jsem tak
zaslechnout hlasy
jako: jéé, to je super,
nemusíme jezdit někam
jinam, či: jsme rádi, že
JEDEME DÁL... Vedení mezinárodní tenisové federace ITF vyjádřilo i s letošním ročníkem WJTF spokojenost
a ředitelka turnaje Petra Píchalová-Langrová se tak po podepsání dalšího kontraktu na dva roky mohla usmívat.
Foto: Jiří Vojzola
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Přehradu vyměnili za fotbalový areál
Děti z celého světa se bavily soutěžemi, seskokem parašutistů a došlo i na ohňostroj
PROSTĚJOV - Letošní ročník mistrovství světa tenisových týmů do 14 let s sebou
přinesl jednu novinku. I tentokrát připravili organizátoři
pro všechny účastníky proslulou „Barbecue párty“, která
se tradičně konala ve čtvrtek,
avšak oproti předcházejícím
ročníkům se nejtalentovanější tenisté a tenistky nepotkaly
na Plumlovské přehradě, ale
v areálu SCM Za místním
nádražím. Ani na fotbalovém
trávníku však světové tenisové naděje nebyly ochuzeny o
zábavný program, jehož vrcholem byl tolik atraktivní se-

skok parašutistů a závěrečný
ohňostroj.
„Tím, že není voda v přehradě, zvolili jsme variantu s
pořádáním párty na hřištích
Fotbalu Prostějov,“ objasnila Večerníku změnu ředitelka
Petra Píchalová-Langrová. Po
skončení akce si mnula ruce
spokojeností. „Samozřejmě
přehrada měla svoje kouzlo a
atmosféru, děti byly v přírodě.
Navíc se jednalo o výlet mimo
město. Všichni účastníci ale
letošní program kvitovali a musím říct, že i my jsme to přivítali. Bylo to něco nového, po těch
jedenácti letech vítaná změna.

Pro děti byl připraven i seskok
parašutistů, což bylo zase něco
jiného. Myslím, že děti se ´vyblbly´ a celkově to bylo fajn,“
sdělila Píchalová-Langrová. „A
hlavně, co se týká bezpečnosti,
skýtalo to pro nás výhodu, že
všechny děti byly na jednom
místě a snadnější byla také doprava. Na přehradě jsem přece
jenom pokaždé trnula, jestli se
někdo nezatoulá, nespadne do
Vrbiček, nebo do vody, či někomu ujede autobus. Letos i
kdyby jim ujel, tak těch pár metrů dojdou,“ uvedla s úsměvem
šéfka nejprestižnějšího mládežnického klání.
-pk-

PROSTĚJOV
Děkujeme všem obchodním partnerům

MISTROVSTVÍ SVĚTA DRUŽSTEV CHLAPCŮ A DÍVEK DO 14 LET / ITF TEAM CHAMPIONSHIP FOR BOYS AND GIRLS OF 14 & UNDER

Ofﬁcial sponsor of ITF Junior Tennis

barbecue párty na trávníku
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Fotoreportáž
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Tato světově významná mládežnická akce oslavila letos
kulaté jubileum. Prvních osm ročníků se přitom
konalo v Japonsku, od premiéry v roce 1999
se nejlepší žákovské týmy scházejí na území
České republiky.
V Prostějově tak světové naděje
zápolily již podvanácté, čímž naplnily pověstný a v tomto směru úctyhodný tucet.
Po tolik dnů se na Hané bojovalo o tituly nových mistrů
světa v týmové soutěži chlapců a dívek do 14 let.
Dvaatřicet účastníků ve dvou
kategoriích vzešlo z třiadvaceti
zemí celého světa
Tolik států vyslalo do bojů oba
výběry - dívčí i chlapecký.
Jedním z nich byla i Česká republika, která se jako každoročně těšila z volné karty pro pořadatele.
Na prostějovských kurtech se
představila téměř stovka hráčů
a hráček, jež mají předpoklady stát se v budoucnu světoznámými esy.
Na osm desítek zápasů sehrála
družstva v základních skupinách, utkáních play off a duelech o konečné
umístění....
... v nich se odehrálo celkem
na více jak dvěstatřicet jednotlivých duelů. Do kompletního počtu chybělo
osm deblů, které byly v závěrečný den za rozhodnutého stavu zrušeny.
Tolik výher potřebovaly celky
chlapců z Chile a dívek z USA,
aby stanuly na nejvyšším stupínku se zlatými
medailemi. Při svých triumfálních jízdách ztratily oba týmy shodně jen dvě jednotlivá střetnutí.
Americké tenistky vyhrály
žákovský šampionát již počtvrté za sebou!
Z chlapců pouze italský
mistr Evropy do 14 let z
Plzně Gianluigi Quinzi a trio dívek Brooke
Austinová z USA, Viktorie Luškovová z
Ukrajiny a Ashleigh Bartyová z Austrálie
odehrály kompletní turnaj bez porážky. Jejich
bilance: 5 zápasů – 5 vítězství vzbuzuje obdiv.
Zkuste si jejich jména zapamatovat, třeba už za
pár let budou na čele žebříčků ATP či WTA.
O další dva roky byla prodloužena spolupráce TK PLUS,
ČTS a mezinárodní federace ITF. V Prostějově
se tak při World Junior Tennis Final potkáme i v
letech 2011 a 2012.
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Tradičníí doprovodnou
doprovodnou akcí světového šampionátu na
nadějí je„Barbecue párty“, která mezi dětmi z nejrůznějších
koutů zeměkoule každoročně patří k oblíbeným částem
programu. Nejinak tomu bylo i tentokrát, byť organizátoři museli namísto „suché“ Plumlovské přehrady najít
útočiště v areálu SCM Za místním nádražím. Ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci měly mladé naděje připraven skutečně zajímavý program plný soutěží a
doslova se vyžili v různých disciplínách (na snímku zcela
vlevo „zápasí“ na kolečkách trio dívek ČR). Velkou zábavu vzbudil i seskok jedenácti prostějovských parašutistů,
kteří si poradili i s kluzkým terénem při dopadu, při němž
do nadšených dětí„naráželi“ (prostřední snímek). Závěr
s velkým ohňostrojem byl parádním vyvrcholením krásného letního večera.
3x foto Jiří Vojzola

Vzpomínka...

On
O
n - lline...
ine...

S další novou rubrikou přichází PROSTĚJOVSKÝ Večerník a jeho sportovní
redakce. Na tomto místě budeme od nynějška čtenářům s veškerou úctou připomínat ty, kteří již nejsou mezi námi, ale zapomenout by se na ně nikdy nemělo! Víceméně pravidelně budete na stránkách našeho
týdeníku nacházet vzpomínku, která by alespoň trošičku měla zaplnit prázdná místa... Dnes se takto loučíme vzkazem do sportovního
nebe s Františkem Špičákem, velkým přívržencem házené či fotbalu. Příště si zavzpomínáme na Karla Hanáka, jenž pro změnu odešel k
zápasnickým andělům. A co vy, máte tip na některou z legend prostějovského sportu, která by si zasloužila připomenutí? Napište nám na
e-mail: sport@vecernikpv.cz!

Za Rostislavem ŠPIČÁKEM....

Odešla legenda sportu v Prostějově a oddílu kopané FC Morávia Doloplazy
DOLOPLAZY - V
pátek 20. srpna 2010
se občané Doloplaz,
známí, příznivci sportu a fotbalisté tamního
oddílu FC Morávia naposledy rozloučili s panem FRANTIŠKEM
ŠPIČÁKEM, jehož
srdce dotlouklo ve věku
88 roků.
František Špičák se
narodil 2. března 1922
v Domamyslicích u
Prostějova a odmalička
byl sportovcem tělem i
duší. Aktivnímu sportu
se věnoval již od svých
deseti let a později také působil na úseku základní tělesné

výchovy jako cvičitel. V několika tělovýchovných jednotách

okresu Prostějov byl navíc
organizačním pracovníkem
,hospodářem,náčelníkem a
také předsedou. Pracoval i
jako krajský náčelník DSO
Spartak Olomouc, plných
deset let zasedal v předsednictvu OV ČSTV Prostějov.
V mládí byla jeho oblíbeným
sportem tehdy populární a
dnes již opomíjená česká
neboli národní házená. V její
prospěch pracoval na okresní
i krajské úrovni. Kromě toho
aktivně hrál za prostějovské
oddíly Sokol I, Agrostroj,
Železárny či SK Rolný. Dále
byl i rozhodčím 1. třídy. Za
svou mnohaletou obětavou a
úspěšnou činnost ve sportu a

tělovýchově se dočkal mnoha
uznání, plaket, vyznamenání a
medailí.
V posledních letech svého
života se věnoval kopané v
Doloplazích. V roce 2003 až
2005 byl trenérem i vedoucím
družstva žáků FC Moravia. do
roku 2007 pracoval ve výboru
fotbalového klubu jako organizační pracovník a hospodář.
Žil pro sport a věnoval tomu
hodně.
Kdo jste ho znali,věnujte mu tichou vzpomínku. Pan Rostislav
Špičák z Doloplaz si to jistě zaslouží.
Za všechny děkuje oddíl kopané FC Moravia Doloplazy.
zpracoval: Miroslav Rohel

ČTENÁŘŮM VEČERNÍKU BUDE ODPOVÍDAT MICHAL TOMIGA!
Po letní přestávce se PROSTĚJOVSKÝ Večerník vrací k ON-LINE rozhovorům a do svého „KŘESLA PRO
HOSTA“ si pozval druhou osobnost ze sportovního prostředí. Po bossovi z marketingové společnosti TK PLUS
Prostějov Miroslavu Černoškovi padla naše volba na MICHALA TOMIGU, předsedu nově založeného oddílu
LHK Jestřábi Prostějov, který volně navazuje na dosavadní nepříliš světlou minulost HK Jestřábi a vůbec se
stal nástupnickým klubem celé historie prostějovského hokeje. Je tedy nasnadě, že při stále obrovské popularitě
tohoto odvětví v našem městě, určitě existuje plno otázek, jenž máte vy - fanoušci a současně čtenáři našeho
týdeníku - na srdci! Vše navíc umocňuje jistý začínající spor mezi zástupcem nového majitele a skupinkou
ultras z „kotle“.
CHCETE SE TEDY NA NĚCO ZEPTAT NOVÉHO ŠÉFA
PROSTĚJOVSKÉHO HOKEJE?
ZAJÍMÁ VÁS, JAK SE SHÁNÍ PROSTŘEDKY PRO SPORT, KTERÝ MĚL V POSLEDNÍCH
LETECH PRAKTICKY NEUSTÁLE FINANČNÍ PROBLÉMY?
RÁDI BYSTE VĚDĚLI, CO S KLUBEM ZAMÝŠLÍ
A JAKÁ ČEKÁ JESTŘÁBY BUDOUCNOST?

PAK MÁTE JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST!
PŘEDSEDA LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV MICHAL TOMIGA
PŘIJDE DO REDAKCE NAŠEHO TÝDENÍKU
TĚSNĚ PŘED STARTEM NOVÉHO ROČNÍKU DRUHÉ HOKEJOVÉ LIGY,
PŘIČEMŽ PŘESNÝ TERMÍN BUDE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ UPŘESNĚN!
OTÁZKY NA NĚJ VŠAK MŮŽETE POKLÁDAT UŽ NYNÍ!
STAČÍ ZASLAT E-MAIL NA ADRESU: SPORT@VECERNIKPV.CZ .
V nejbližších dnech bude také na internetových stránkách našeho týdeníku www.vecernikpv.cz spuštěna speciální sekce, do níž budete přímo vkládat veškeré dotazy, na které vám odpoví v rámci našeho
on-line rozhovoru Michal Tomiga. A mluvit s ním budete moct i osobně, či formou telefonického
hovoru a to v uvedenou dobu, kdy šéf klubu zamíří do naší redakce.
Posílat své otázky či připomínky k současnému prvnímu muži Jestřábů můžete také poštou
na adresu: PV Večerník, sportovní redakce, Olomoucká 10, Prostějov.
PŘEDEM DĚKUJEME ZA VÁŠ PROJEVENÝ ZÁJEM.

Kultura & zábava
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Club Zátiší, Lidická 28, PV. Pá +
so DISCO 80“ 90“. Vstup free.
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.. Další informace na
tel. 582 344 912.
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.

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

Prázdninové LEKCE LINE
DANCE v Remi úterky od 19.30
hod. Info na tel.: 723 232 427 nebo:

KUPÓN č. 33
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

Bonsai Klubu Haná

Pátek 27. srpna: Výstava obrazů
ve Vrbátkách (www.vrbatky.cz).
Do 12.09.2010 - 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.
Zveme Vás na pravidelné rozbory biblických námětů vždy
ve čtvrtek 17.30 hod. a neděli
14.00 hod. Husovo nám. 43, Prostějov.
Koncert pod názvem SRPNOVÁ
NOC pro PIANO se uskuteční
dne 27. 08. 2010 v 18:00 hodin v
Plumlově ve velkém sále na zámku Plumlov.
ZO ČSCH v Kostelci na Hané
pořádá ve dnech 28. a 29. srpna
10. Okresní výstavu mláďat
králíků, spojenou s expozicí holubů, drůbeže a exotického ptactva- areál farské zahrady. Výstava
bude otevřena v sobotu od 13.00
hod. a neděli od 16.00 hod.
Zájemci budou mít možnost
nákupu kvalitních chovných
zvířat.
Myslivecká společnost v Kostelci
na Hané, pořádá jako každoročně závod ve střelbě na asfaltové
terče. Závod se koná 4. září na
střelnici za Romží. Začátek závodu v 10.00 hod. Střílet se bude lovecké kolo. Pro střelce budou připraveny hodnotné ceny, pro
všechny zajímavá podívaná, bohaté občerstvení a velká tombola.
Zvou kostelečtí myslivci.
Sbor dobrovolných hasičů Vrahovice pořádá tradiční hasičské

soutěže: 5. ročník soutěže Mladých hasičů „ZLATÝ FLORIÁN“, - 9.45 hod., 19. ročník
soutěže mužů a žen „ZLATÝ
FLORIÁN“ 13.15 hod., 6. ročník soutěže Veteránů i veteránek nad 35 let „O POHÁR
STAROSTY MĚSTA PROSTĚJOVA“- 15.30 hod. sobota
28. srpna 2010 v parku „U Floriánka“ za hasičskou zbrojnicí
ve Vrahovicích. Občerstvení
pro všechny je zajištěno
v areálu parku. Srdečně všechny zveme.

nebo drobnou pomoc v domácnosti. V současné době máme 9
organizovaných dobrovolníků,
kteří nám velmi ochotně pomáhají i na našich klubových akcích a zapojují se do činností v
rámci naší odbočky. Zájemci o
dobrovolnou a velmi záslužnou
činnost kontaktujte koordinátorku dobrovolnictví Pavlínu Bartoškovou v naší kanceláři v poradenských hodinách: Pondělí a
středa 11- 13 hodin, čtvrtek 1115 hodin.

SEMTAMNÍK - pro členy OO
SONS Prostějov
25.8. středa od 14.00 hod. posezení v kavárně u Kocourka
26.8. čtvrtek od 9.00 do 14.00
hod. Pletení z pedigu
EKOCENTRUM IRIS:
Čtvrtek 26. srpna: 13.00 16.00
Příroda všemi smysly.
BRUSLENI VEŘEJNOSTI:
Čtvrtek 26. srpna: 16.00 18.00
Diskotéka na ledě

Správná odpověď z č. 31: Na snímku je budova Sokolovny. Vylosovaným výhercem se stává pan Mička, Družstevní 384, Brodek u PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své
odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 6. září 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

Kino Metro 70
Pondělí 23. srpna:
18.30 Kuky se vrací
Dobrodružný i poetický rodinný
film
21.00 Muž ve stínu
Koprodukční thriller
Úterý 24. srpna:
18.30 Kuky se vrací
21.00 Muž ve stínu
Středa 25. srpna:
18.30 Kuky se vrací
21.00 Muž ve stínu
Čtvrtek 26. srpna:
18.30 Shrek – Zvonec a konec
Americký animovaný rodinný
film
21.00 Shrek – Zvonec a konec
Pátek 27. srpna:
18.30 Shrek – Zvonec a konec
21.00 Shrek – Zvonec a konec
Sobota 28. srpna:
18.30 Shrek – Zvonec a konec
21.00 Shrek – Zvonec a konec
Neděle 29. srpna:
18.30 Shrek Zvonec a konec
21.00 Shrek Zvonec a konec
Letní kino Mostkovice

Letní kino Mostkovice

Koncert NIGHTWORK V NOCI
čtvrtek 26. srpna od 18.00 hod. ve
Smetanových sadech. Koncert
bude zakončen promítáním filmu
MUMIE HRAD DRAČÍHO
CÍSAŘE ve 23.00 hod.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Oblastní
odbočka Prostějov, Svatoplukova
15,
Tel: 582 331 254 nebo mobil 732
470847. Chcete získat praxi?
Zkušenost ze sociální oblasti?
Zapojte se do dobrovolnického
programu: Dobrovolná dopomoc osobám se zrakovým postižením. Dopomoc zahrnuje doprovod na procházku, nákup,
úřad, k lékaři apod. nebo předčítání černotiskových materiálů včetně třídění dokumentace
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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

Kuky se vrací
Pondělí 23. srpna:
20.30 Kuky se vrací
Dobrodružný i poetický rodinný film
Úterý 24. srpna:
20.30 2 Bobule
Česká komedie
Středa 25. srpna:
20.30 Shrek - Zvonec a konec
Animovaný rodinný film s českým
dabingem. 92 minut.
Čtvrtek 26. srpna:
20.30 A - team
Akční komedie
Pátek 27. srpna:
20.30 Predátoři
Sci-fi horor
Sobota 28. srpna:
20.30 Princ z Persie: Písky času
Akční dobrodruž ný velkofilm
Ukončení sezony v Letním kině
MOSTKOVICÍCH.

Apollo
Apollo
13 13
Středa 25. srpna:
20.00 LIVE ON GRAMOFÓN
Pátek 27. srpna:
21.00 SUMMER IN DA HOUSE
Simetrix
Simetrix

Pátek 27. srpna:
DJ Mark
Sobota 28. srpna:
DJ Roman PachtaX

LÉTO U VRBIČEK
U vrbiček
Plumlovská
přehrada
Plumlovská přehrada
Sobota 28. srpna:
20.00 Děda Mládek Illegal Band
Neděle 29. srpna:
16.00 Romantica Roman „Pytlík“ Doležel

Berani - 21.3.-20.4. V poslední době jste ztratili důvěru u nadřízených a bude vás stát hodně sil si ji získat zpátky. Každopádně před
ničím nestrkejte hlavu do písku, i proti větrným mlýnům se dá bojovat.
Býci - 21.4.-21.5. Týden začnete ospale a než se probudíte, unikne
vám spousta věcí. Hlavně se musíte smířit s tím, že v milostném životě budete mít kritické období. Ani peníze se nijak nepohrnou.
Blíženci - 22.5.-21.6. Pokud zachováte chladnou hlavu a dobrý
úsudek, můžete se těšit na zajímavé zisky. Nepůjde jen o peníze, ale
také o prestiž a úctu svých kolegů. Nesmíte ale zpychnout.
Raci - 22.6.-22.7. Sportování se tento týden vyhýbejte, zdraví je
přednější. Pokud ale přece jen budete chtít udělat něco pro svoji
kondici, neseďte doma a podnikněte alespoň turistický výlet po
okolí.
Lvi - 23.7.-23.8. Žijete často vzpomínkami a rádi byste některé
krásné chvilky vrátili zpět. Bude to možné, zvláště když oslovíte tu
správnou osobu. Není vyloučen menší flirt nebo týden plný večírků.
Panny - 24.8.-23.9. Zbytečně se otevíráte okolí, měli byste si zachovat alespoň pár tajemství pro sebe. Upřímnost nebude v nejbližších dnech na místě. O víkendu vás čeká zajímavá zpráva od rodiny.
Váhy - 24.9.-23.10. Aniž to tušíte, mílovými kroky se k vám blíží
obrovský malér. Snažte se ho eliminovat co nejvíc, třeba tím, že se
nebudete pouštět do žádných náročných finančních transakcí.
Štíři - 24.10.-22.11. Nedělejte si žádné iluze, ve vašem partnerském vztahu to bude skřípat i nadále. Bohužel, důvodem bude především vaše arogantní chování. Zkuste více naslouchat a uznat své
chyby.
Střelci - 23.11.-21.12. Vaření vám půjde od ruky, stejně jako flirtování. V následujících dnech prožijete krásný románek, na který budete vzpomínat celý život. Vaše romantická duše bude v jednom
ohni.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Vaše nálada bude pod bodem mrazu a
otrávíte i všechny lidi v okolí. Být vámi, vůbec tento týden nevycházíme z domu. Zavřete se vztekejte se jak chcete. Ale ať vás nikdo nevidí.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Jste zamilovaní a lítáte v tom až po uši. Jenomže zapomínáte na prozaické věci, jako třeba zaplacení složenek či
nájmu. Užívejte si, ale dávejte si pozor, ať neskončíte na ulici.
Ryby - 20.2.-20.3. Váš blízký miláček vám nedělá radost, dalo by
se říct, že je to lempl a budižkničemu. Jeho forma se ovšem nebude lepšit ani v následujících dnech, takže vás čeká jen pláč.

23. srpna 2010
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Vítejte na světě

Gábina Běhalová

Karolína Šmudlová

15. 8. 2010, 48 cm/3,45 kg
Náměšť na Hané

Kryštof Valenta
14. 8. 2010, 49 cm/3,50 kg
Prostějov

15. 8. 2010, 51 cm/3,50 kg
Žarovice

Kateřina Vrbová

Eliška Zatloukalová

15. 8. 2010, 48 cm/3,00 kg
Přemyslovice

16. 8. 2010, 46 cm/2,60 kg
Kladky

Tomáš Konštacký

Dominik Gregor

Jiří Kubín

16. 8. 2010, 51 cm/3,60 kg
Bohuňovice

15. 8. 2010, 502cm/4,25 kg
Šubířov

15. 8. 2010, 51 cm/3,75 kg
Prostějov

Nemocnice zakoupila nové moderní porodní lůžko

PODĚKOVÁNÍ

kou
nástupní
výšku a opěrnou
hrazdu, zdravotníci prostějovské
nemocnice pak
snadnou manipulaci. „Dřívější typy porodních lůžek byly náročné
hlavně na obsluhu. Neumožňovaly plynulé polohování rodičky a
svou konstrukcí
nevytvářely podmínky pro umožnění několik různých poloh rodičky u porodu,„
doplnil primář.
Přestože většina
odborníků tvrdí,
že se babyboom v
Česku zastavil,
pro prostějovskou
porodnici toto tvrzení neplatí.
Za první půlrok se zde narodilo
hned 561 dětí. Lékaři zde přivedli na svět celkem 277 chlapců a 284 děvčat. Letošní půlrok
byl bohatý i na porod dvojčátek, těch se v nemocnici narodilo jedenáct.
-red-

Chtěl bych prostřednictvím
Prostějovského Večerníku ze
srdce poděkovat za výbornou péči zdravotním sestřičkám prostějovské nemocnice, jmenovitě paní Kolářové,
Látalové, Handlové, Koskové, Kopečné, Kočí, Přikrylové, Bestrové, Kikalové a
Krejčí a také lékařům,
pánům Pistulkovi. Markovi,
Štefaničkovi a Wdowkovi v
kolektivu pana primáře Grygy z oddělení chirurgie A.
Všem moc díky za odborný a
obětavý přístup k pacientovi,
co má domů 54 schodů.
p. Macek, Kostelec na Hané

Moderní porodní lůžko, které v těchto
dnech začalo používat porodnicko-gynekologické oddělení
Nemocnice Prostějov,
zpříjemní budoucím
maminkám cestu miminka na svět. Postel
za téměř 220 tisíc korun je elektricky polohovatelná a nabízí
tak ženě nespočet
možností vedení porodu.
Moderní porodní lůžko
umožňuje vedení porodu klasickým nebo alternativním způsobem
v polosedě, ve dřepu s
oporou partnera, na
všech čtyřech, ale také
v leže na boku. „Rychlá
úprava polohy rodičky
je díky elektrickému
ovládání porodního lůžka mnohem jednodušší a lze jí přizpůsobit konkrétní potřebě i představě rodičky. Nové lůžko
skýtá vysoký komfort a pohodlí,„ říká primář porodnicko-gynekologického
oddělení
MUDr. Aleš Nevrla s tím, že lů-

žko je využito po celou dobu
porodu.
Moderní porodní lůžko maminkám nabízí širší výběr porodní i
relaxační polohy. Je v podstatě
uzpůsobeno tak, aby bylo pro
ženu pomocníkem už také v
první době porodní. „Maminka

je na lůžko uložena během první porodní doby k vyšetření a
monitorování děložní činnosti a
ozev plodu. Zůstává na něm při
po porodu a také ještě dvě hodiny po něm k observaci,„ vysvětluje primář s tím, že nastávající
maminky jistě ocení velmi níz-

Vojáci předali dětem věcné dárky
Zástupci 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka v
Prostějově předali ve čtvrtek
dětskému oddělení Nemocnice
Prostějov a Dětskému domovu v
Plumlově dary, které pořídili za
výtěžek charitativní akce s názvem „24 hodin na kole“.
Na startovném, darech a od
sponzorů vojáci vybrali 38. 400
korun, ty rozdělili rovným dílem
mezi děti v domově a v nemocnici. Pro dětské oddělení prostějovské nemocnice zakoupili diagnostické soupravy a přístroje,
které minimalizují odběry krve a
potřebné výsledky vyhodnotí

během několika málo minut.
„Dětem z domova v Plumlově
vezeme pět jízdních kol. To bylo
jejich přání, aby mohlo co nejvíc
dětí jezdit na cyklovýlety do
přírody,“ uvedl velitel 102. průzkumného praporu Pavel Andráško. Za sumu 19.200 korun
pořídili dárci celkem 4 kola, další bicykl přidal dětem hlavní
sponzor akce „24 hodin na kole“
firma Cyklo Vačkář.
-japU předávání dárků nechyběl ani
stálý pacient-mazlíček dětského oddělení prostějovské nemocnice

Stanislav Kaliňák
16. 8. 2010, 50 cm/3,35 kg
Prostějov

Organizace Člověk v tísni, o.p.s. nabízí novou službu
Pro rodiny s nezletilými dětmi,
které se dostaly do tíživé situace, poskytuje v Prostějově od
poloviny letošního roku organizace Člověk v tísni, o.p.s. sociálně aktivizační službu pro
rodiny s dětmi. Jejím smyslem
je pomoci rodině s problémy,
které není schopna sama překonat a tyto problémy mají
negativní vliv na rodinné prostředí a vývoj dítěte.
„Dnešní rodina se často ocitá v
těžko předvídatelných a obtížně zvládnutelných situacích, které jejím členům připadají jako neřešitelné. Mezi
nejčastější patří neřešené a
narůstající dluhy, problematika bydlení a dlouhodobá nezaměstnanost. Tíživá sociální
situace často negativně ovlivňuje rodinné prostředí,„ řekla Miroslava Ticháčková,
terénní sociální pracovnice

výše zmíněné organizace.
Pracovnice se snaží rodiče nebo osoby, které mají ve své
péči nezletilé dítě zorientovat v
dané situaci, pomáhají jim nastínit možná řešení. „Klientům nabízíme mimo jiné doprovod na různé úřady, pomoc s listinami, komunikaci s
věřiteli apod. Nabízíme jim
také využití dalších služeb naší organizace jako jsou například volnočasové aktivity pro
děti či doučování dětí přímo v
rodinách,„ doplnila Martina
Tihlářová - další terénní sociální pracovnice, která se na
tomto projektu podílí. Terénní
sociální pracovnice docházejí
přímo do domácností svých
klientských rodin tak, aby služba byla dostupná i pro rodiče
s malými dětmi či pro rodiny,
které by dojíždění do Prostějova činilo problémy. Velký

důraz je však kladen i na osobní zodpovědnost samotných
klientů.
O pomoc se může přihlásit každý, kdo si neví rady a zároveň
se stará o nezletilé dítě, a to v
kanceláři Člověka v tísni,
o.p.s. na ulici Rostilavova 26,
Prostějov. Schůzku je možné
si také smluvit na telefonech
terénních sociálních pracovnic 731 690 965,734 428237.
Za poradenství se neplatí a klient spolupráci může kdykoli
ukončit.
Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi je poskytována v rámci realizovaného
projektu Komplexní program
sociální integrace na Prostějovsku financovaného z ESF
prostřednictvím Operačního
programu lidské zdroje a zaměstnanost státního rozpočtu
ČR.
Pavlína Koláříková

06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka
06:55- Frasier VIII (9)
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Klukoviny Toma
a Jerryho
08:15- Přátelé II (14)
09:00- M*A*S*H (98)
09:30- Knight Rider II (4)
10:35- To je vražda, napsala XI
11:35- Případ pro Sam IV (20)
12:40- M*A*S*H (99)
13:10- Will & Grace I (14)
13:45- Chirurgové V (1)
14:45- JAG VI (21)
15:35- Big Ben I (1)
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 Pilcher: Září
23:15- Na doživotí I (3)
00:10- Kriminálka Kolín II (10)
01:10- Volejte Věštce
03:00- Výklad snů
03:55- Na čem záleží (1)
04:30- Na čem záleží (2)
04:55- Autosalon

23. 8. 2010

05.00 - Klášterní
říše (3/4)
05.30 - Správy STV
06.00 - Raníček
s Dádou
06.10 - Autíčka (1/26)
06.40 - Kouzelný
kolotoč (27/52)
06.50 - Čas zakládání (27/27)
07.00 - Bydlení je hra
07.25 - O češtině
07.40 - Chorvatské
národní parky
08.00 - Zeměpis světa
08.20 - Krásy evropského
pobřeží:
Anglická Riviéra
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.20 - Kultura.cz
05:59
10.45 - Kultura.cz
Snídaně
11.15 - Čétéčko
s Novou
11.35 - AZ-kvíz
08:35 Stefanie VII (9)
12.00 - Zahrada je hra
09:30 Proces:
12.25 - Bílé ovce
Cena za vášeň (1/2)
12.40 - Co nás
11:15 Tescoma s chutí
čeká v
11:25 Redakce III (10)
budoucnu (2/3)
12:25 Komisař Rex VIII (5)
13.40 - Géniové, blázni, pábitelé
13:20 Las Vegas: Kasino V
13.55 - Nehasit! Hořím!
14:15 Hvězdná brána VI (12)
14.20 - Moudronos
15:05 Kobra 11 V (2)
14.40 - Dinotopie 16:05 Námořní vyšetřovací
výprava za kamenem
služba II (17)
15.55 - V zemi Mayů
17:00 Odpolední Televizní 16.45 - Dobrodružství
noviny
vědy a techniky
17:25 Dr. House (4)
17.15 - Zprávy v českém
18:25 Ulice
znakovém jazyce
19:30 Televizní noviny
17.30 - FK Teplice
20:00 Chalupáři (10)
- SK Slavia Praha
21:00 Víkend
20.00 - Pražské jaro 1968
21:40 Námořní vyšetřovací
21.45 - Stopy ve skle (1/2)
služba VI (14)
22.45 - Přesídlenci
22:35 Dost
23.45 - Notes
00:50 Face the Pro
00.30 - Bigbít (30/42)
01:35 Sexy kočky
01.30 - Čtenářský deník...
z celého světa (3)
Antonín Bajaja:
02:05 Novashopping
Zvlčení
02:25 Áčko
01.45 - Crescendo
03:00 Konec vysílání
02.30 - Dobré ráno

05.00 - Hovory H
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame, pojď
si hrát
09.00 - Nejlepší člověk
10.40 - Za vesnickými
muzikanty
11.05 - Místo nahoře (12/13)
12.00 - Polední události
12.30 - Záchranáři (6/6)
13.30 - McLeodovy dcery VI
14.15 - Dotek anděla (3/35)
15.00 - Na kus řeči se zvířaty
15.30 - Vodácká putování
15.45 - Abaj a Žabaj
16.15 - Tohle jsem já...
16.30 - 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
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 (7/10)
21.10 - Na cestě po
České Kanadě
21.40 - Reportéři ČT
22.20 - Věk zrady
23.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.00 - Politické spektrum
00.25 - Californication III
00.55 - McLeodovy dcery
01.40 - Příběhy domů
01.55 - Sváteční slovo
02.00 - Cesty víry
02.20 - Kavárnička dříve
narozených
03.05 - Divnopis
03.10 - Z metropole
03.35 - Týden v regionech
Brno
04.00 - Týden v regionech
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Pondìlí

23:15
01:00
01:50
02:10
03:35
04:35
05:00

21:15
22:20

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

17:00

05:59
08:35
09:30
11:15
11:20
12:25
13:20
14:10
15:05
16:05

05:00
Novashopping
Snídaně s Novou
Stefanie VII (10)
Waylonova výchova
Tescoma s chutí
Redakce III (11)
Komisař Rex VIII (6)
Las Vegas: Kasino V
Hvězdná brána VI (13)
Kobra 11 V (3)
Námořní vyšetřovací
služba II (18)
Odpolední Televizní
noviny
Dr. House (5)
Ulice
Televizní noviny
Ordinace v růžové
zahradě 2 (205)
Kriminálka Miami VII
Zákon a pořádek:
Útvar pro zvláštní oběti
Zelené peklo
Můj přítel Monk V
Novashopping
H2O (1/2)
Rady ptáka Loskutáka
Dva z Queensu VII
Novashopping

05.00 - Záchranáři
05.50 - Jak (se) dobře
digitálně naladit
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Matýsek
08.35 - Bill a Ben
09.00 - Komu šplouchá na maják
09.30 - Hry bez hranic
10.40 - Trocha šafránu
z televizního archivu
11.45 - Moudra starého klauna
12.00 - Polední události
12.30 - Z Televarieté
13.30 - McLeodovy dcery VIII
14.15 - Dotek anděla (4/35)
15.00 - Návštěva v ZOO
15.05 - Kostičky
15.15 - Z rodu Přemyslovců
15.35 - Věda je detektivka
16.00 - Tykadlo
16.15 - Zpívánky
16.20 - Pat a Mat se vrací (5/12)
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 - Kosmický věk
20.55 - Všechnopárty
21.40 - Za zrcadlem
22.15 - Světlo z ohně
23.55 - EXPOminuty 2010
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - McLeodovy dcery VIII
01.00 - Mizející místa domova
01.20 - Blues ze Staré Pekárny
01.55 - Notes
02.40 - Na cestě
po České Kanadě
03.05 - Domácí lékař
03.15 - Zajímavosti z regionů
03.40 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.05 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Úterý
06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka
06:55- Frasier VIII (11)
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Klukoviny Toma
a Jerryho
08:15- Will & Grace I (15)
09:00- M*A*S*H (100)
09:30- Knight Rider II (6)
10:35- To je vražda, napsala XI
11:40- Policie Hamburk I (2)
12:40- M*A*S*H (101)
13:10- Will & Grace I (16)
13:40- Chirurgové V (3)
14:40- JAG VI (23)
15:35- Big Ben I (3)
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 (2)
23:20- Žralok II (14)
00:20- Kriminálka Kolín II
01:20- Volejte Věštce
03:05- Výklad snů
04:00- Na čem záleží (5)
04:30- Na čem záleží (6)
04:55- TOP STAR magazín

25. 8. 2010

Ètvrtek

05.00 - Šaráda
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Matýsek
08.35 - Bill a Ben
09.00 - Komu šplouchá
na maják (3/3)
09.35 - Hry bez hranic
10.50 - Koupelna
11.10 - V Praze
bejvávalo blaze
12.00 - Polední události
12.30 - Bolkoviny
13.30 - McLeodovy dcery
14.15 - Dotek anděla (6/35)
15.00 - Divnopis
15.10 - Willy Fog na cestě za
15.35 - Král z džungle (8/26)
16.00 - Šikulové
16.15 - Ztracené hračky (8/13)
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 (3/13)
20.50 - Mamba show
21.35 - Ze závislosti
do nezávislosti
05.00 - Auto Moto 22.00 - Na stopě
22.25 - Místo činu
Styl
05.30 Správy STV 23.55 - Losování Šťastných
06.00 - Autíčka
deset a Šance milion
06.25 - Kouzelný kolotoč
00.00 - McLeodovy dcery VI
06.35 - Z klokaní kapsy (2/12) 00.45 - Všechnopárty
06.45 - Návštěva v ZOO
01.25 - Gentleman
06.50 - Pat a Mat se vrací
Josef Škvorecký
07.00 - Chalupa je hra
02.25 - Dobrodružství vědy
07.25 - Toulavá kamera
a techniky
ochutnává Česko (7/8)
02.50 - Poutní místa (11/17)
07.55 - Potomci slavných
03.10 - Příběhy domů
08.30 - Panorama
03.30 - Hmyz a člověk (7/7)
09.10 - Z rodu Přemyslovců
09.10 - Kosmopolis
09.30 - Babylon
03.55 - Setkávání
09.40 - Mýty a fakta historie
09.55 - Pražské jaro 1968
04.05 - Kultura v regionech
10.35 - Toulavá kamera
11.45 - Svět zázraků
04.30 - Události v regionech
ochutnává Česko (7/8)
12.05 - AZ-kvíz
12.30 - Kluci v akci
11.05 - Čtenářský deník...
12.55 - Černé ovce
11.20 - Krásy evropského
13.10 - Reportéři ČT
pobřeží
13.50 - Abaj a Žabaj
05:59
11.35 - AZ-kvíz
05:59
14.20 - Tohle jsem já...
Snídaně
12.00 - Bydlení je hra
Snídaně
14.30 - Věda je detektivka
s Novou
12.25 - Černé ovce
s Novou
15.00
Tykadlo
08:35
Stefanie
VII
(11)
12.40 - Bořek stavitel (7/26)
08:30 Stefanie VII (12)
15.20 - Klíč
12.50 - Mirabelino domácí kino 09:30 Proces:
15.50 - Muž, který přežil
09:25 Nenarozený
Cena za vášeň (2/2)
13.00 - Teď vedou babička
16.40 - Jak přežít (1/13)
11:10 Tescoma s chutí
11:15 Tescoma s chutí
s dědou
16.55 - Zapomenutý hřbitov
11:25 Redakce III (12)
11:20 Redakce III (13)
13.10 - Zlatý náhrdelník
12:25 Komisař Rex VIII (7) 17.20 - Jeden společný svět
12:30 Komisař Rex VIII (8)
14.45 - Nehasit! Hořím!
17.35 - Domácí lékař
13:20 Las Vegas:
13:25 Las Vegas: Kasino V
15.15 - Vltava v obrazech
17.45
Michaelovy
Kasino V (17)
14:15 Hvězdná brána VI (15)
15.35 - Svět zázraků
experimenty
14:10 Hvězdná brána VI (14)
15:10 Kobra 11 V (5)
17.55 - Přidej se
16.00 - Antoni Gaudí
15:05 Kobra 11 V (4)
16:05 Námořní vyšetřovací
18.10 - Nedej se
17.00 - Potomci slavných
16:05 Námořní
služba II (20)
18.30 - Příběhy domů
vyšetřovací
17.25 - Zoom
17:00 Odpolední Televizní
18.55 - Zprávy v českém
služba II (19)
17.40 - Střípky času
noviny
znakovém jazyce
17:00 Odpolední Televizní
18.00 - Klíč
17:25 Dr. House (7)
19.05
Sabotáž
noviny
18.30 - Babylon
18:25 Ulice
19.30 - Nehasit! Hořím!
17:25 Dr. House (6)
18.55 - Zprávy v českém
20.00 - Ta naše povaha česká 19:30 Televizní noviny
18:25
Ulice
znakovém jazyce
20:00 Ordinace v růžové
20.30 - Puccini (2/2)
19:30 Televizní noviny
19.05 - ČT Live - Blue Effect
zahradě 2 (206)
22.10 - Fresh Film Fest 2010
20:00 Trhala fialky
20.00 - Callasová a Onassis (1/2)
21:25 Kriminálka Miami VII
22.20 - Dokumentární klub
dynamitem
21.40 - Děti 50. let
22:20 Tudorovci II (9)
23.15 - Berlín,
22:15 Můj šokující příběh
22.10 - Občanská hnutí
23:30 Deník zabijáka
00.15 - Film o filmu
23:10 Běžící muž
22.45 - Poslední traper
01:10 Novashopping
Největší z Čechů
01:00 Můj přítel Monk V
00.25 - Q
01:30 Rady ptáka Loskutáka
00.30 - Recitál
01:45 Novashopping
01.05 - Q
00.55 - Retro
02:05 Ptákoviny
02:05 H2O (2/2)
01.35 - Duchovní kuchyně
01.20 - Československý týdeník 03:35 Áčko
02:55 Zlatíčka
02.00 - Politické spektrum
04:35 Dva z Queensu VII
04:35 Dva z Queensu VII
01.30 - Evropané
05:00 Novashopping
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping
02.30 - Dobré ráno

Støeda

05.00 - Z Televarieté
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Matýsek
08.35 - Bill a Ben
09.00 - Komu šplouchá
na maják (2/3)
09.30 - Hry bez hranic
10.50 - Hej páni muzikanti
11.20 - O poklad
Anežky České
12.00 - Polední události
12.30 - Šaráda
13.30 - McLeodovy
dcery VIII (21/22)
14.15 - Dotek anděla (5/35)
15.05 - Film o filmu
Největší z Čechů
15.20 - My jsme
z Velké Británie
15.35 - Videoatlas chráněných
a ohrožených druhů
15.45 - Čarodějnice školou
povinné (8/26)
16.10 - Moudronos
16.30 - Matýsek
16.35 - 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
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
20.00 - To je šoubyznys
05.30 - Správy STV 21.15 - Toulavá kamera
06.00 - Autíčka
ochutnává Česko (8/8)
06.25 - Kouzelný kolotoč
21.45 - Muž, který chtěl létat
06.35 - Z klokaní kapsy (1/12)
22.45 - Franck Keller (4/5)
06.45 - Tohle jsem já...
00.20 - Losování Sportky
07.00 - Kluci v akci
a Šance
07.20 - Ta naše povaha česká
00.25 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
07.50 - Jak (se) dobře
00.30 - Palác Lucerna
digitálně naladit
01.55 - McLeodovy dcery VI
07.55 - My jsme z Itálie
02.40 - Za zrcadlem
08.10 - Videoatlas chráněných
03.10 - Mizející místa domova
a ohrožených druhů
03.30 - Antoni Gaudí
08.20 - Postřehy odjinud
04.30 - Události v regionech
08.30 - Panorama

06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka
06:55- Frasier VIII (10)
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Klukoviny
Toma a Jerryho
08:15- Will & Grace I (14)
09:00- M*A*S*H (99)
09:30- Knight Rider II (5)
10:30- To je vražda, napsala XI
11:35- Policie Hamburk I (1)
12:35- M*A*S*H (100)
13:10- Will & Grace I (15)
13:40- Chirurgové V (2)
14:40- JAG VI (22)
15:35- Big Ben I (2)
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- Nikdo není dokonalý
21:15- Ano, šéfe!
22:25- Myšlenky zločince IV
23:20- Na doživotí I (4)
00:20- Kriminálka Kolín II (11)
01:20- Volejte Věštce
03:05- Výklad snů
04:00- Na čem záleží (3)
04:30- Na čem záleží (4)
04:55- Svět 2010

24. 8. 2010

Pátek

05.00 - Bolkoviny
05.50 - Jak (se) dobře
digitálně naladit
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Matýsek
08.35 - Bill a Ben
09.00 - Straty a nálezy (2/5)
10.00 - Vražda v ulici
Lourcine
10.35 - Domácí štěstí
11.05 - Hovory H
12.00 - Polední události
12.30 - Činčin
13.10 - Po stopách
13.30 - Doktorka Quinnová
15.05 - Franklin (42/52)
15.30 - Kouzelný strom (5/7)
16.00 - Ovečka
Shaun II (19/40)
16.05 - Garfield
a přátelé II (11/26)
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 - Lotrando a Zubejda
21.40 - Vyprávěj - ohlédnutí
05.00 - Občanská
22.15 - 13. komnata
hnutí
Petry Černocké
05.30 - Správy STV 22.45 - Uvolněte se, prosím
06.00 - Autíčka (4/26)
23.35 - Losování Euromiliony
06.25 - Kouzelný kolotoč
23.40 - Californication
06.35 - Z klokaní kapsy (3/12)
III (3/12)
06.40 - Moudronos
00.10 - Losování Šťastných
07.00 - Pod pokličkou
deset a Šance milion
07.25 - Domácí lékař
00.15 - Specialisté
07.35 - Jak přežít (1/13)
01.45 - Doktorka
07.50 - Náš člověk v Paříži
Quinnová (1/17)
08.20 - Krásy evropského
03.15 - Mamba show
03.55 - Komediograf
pobřeží
04.30 - Události v regionech
08.30 - Panorama
09.10 - Přidej se
09.25 - Nedej se
09.45 - Kosmický věk:
10.40 - Příběhy slavných
11.45 - AZ-kvíz
12.10 - Chalupa je hra
12.35 - Černé ovce
12.50 - Futuroskop
05:59
13.20 - Zachýsek zvaný
Snídaně
Rumělka
s Novou
14.25 - Bludiště
08:35 Stefanie VII (13)
15.00 - Toulavá kamera
09:30 Julie Lescaut VI
15.25 - Evropa dnes
11:20 Tescoma s chutí
15.55 - Prizma
11:30 Na výpravě
16.15 - Kus dřeva ze stromu
s Jeffem
16.35 - Michaelovy
Corwinem
experimenty
12:20 Komisař Rex VIII (9)
16.45 - Přírodní rizika
13:15 Las Vegas:
17.00 - Turecko
Kasino V (19)
17.20 - Český fenomén
14:10 Hvězdná brána VI (16)
15:05 Kobra 11 V (6)
18.25 - Klášterní říše (4/4)
16:05 Námořní
18.55 - Zprávy v českém
vyšetřovací
znakovém jazyce
služba II (21)
19.05 - Zlatá Medúza
17:00 Odpolední Televizní
19.35 - Počesku
noviny
19.45 - EXPOminuty 2010
17:25 Dr. House (8)
20.00 - Manželské etudy
18:25 Ulice
20.35 - Manželské etudy
19:30 Televizní noviny
po dvaceti letech
20:00 Na samotě
21.35 - Fresh Film Fest 2010
u lesa
21.45 - Díra
21:45 Rukojmí
23.55 - Posezení s .....
00:00 Černá Dahlia
00.25 - Historie.cs
02:10 Novashopping
01.20 - Egypt: Sledujeme vás 02:30 Hrátky s nebezpečím
04:35 Dva z Queensu VII
02.15 - Čtení na dobrou noc
04:55 Novashopping
02.30 - Dobré ráno
06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka
06:55- Frasier VIII (12)
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Klukoviny Toma
a Jerryho
08:15- Will & Grace I (16)
09:00- M*A*S*H (101)
09:30- Knight Rider II (7)
10:35- To je vražda, napsala XI
11:35- Policie Hamburk I (3)
12:40- M*A*S*H (102)
13:10- Will & Grace I (17)
13:40- Chirurgové V (4)
14:40- JAG VI (24)
15:30- Big Ben I (4)
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- TOP STAR
21:15- Josef Fritzl
22:25- Zoufalé manželky VI
23:25- Poslední ostří hoši
01:20- Volejte Věštce
03:05- Výklad snů
04:00- Na čem záleží (7)
04:30- Na čem záleží (8)
04:55- Receptář prima nápadů
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Sobota

06:15
- Teleshopping
06:25- Neuvěřitelná
dobrodružství Rudly
a Koumáka
06:55- Frasier VIII (13)
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Klukoviny Toma
a Jerryho
08:15- Will & Grace I (17)
09:00- M*A*S*H (102)
09:30- Knight Rider II (8)
10:35- To je vražda, napsala
11:40- Policie Hamburk I (4)
12:40- M*A*S*H (103)
13:10- Will & Grace I (18)
13:45- Chirurgové V (5)
14:45- JAG VII (1)
15:35- Big Ben I (5)
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
2: Zásah
22:45- Smrtonosná zbraň 2
01:05- Red Rock West
02:55- Volejte Věštce
04:40- Na čem záleží (9)
05:05- S Italem v kuchyni

05.00 - Činčin
05.40 - Po stopách
06.00 - Raníček
s Dádou
06.10 - Šikulové
06.30 - Sezame,
pojď si hrát (50/78)
06.55 - Garfield
a přátelé II (11/26)
07.15 - Kouzelný strom (5/7)
07.45 - U nás
na farmě (15/26)
08.00 - Můj bratr je pes
09.35 - Ovečka
Shaun II (19/40)
09.45 - Kuchařská
pohotovost
10.15 - Luční harfa
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Film o filmu
Největší z Čechů
13.25 - Hranice
zoufalství (2/2)
15.00 - Návrat na Brideshead
15.55 - Profesionálové
16.45 - Vzali nohy na ramena
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
05.00 - Jak přežít
19.35 - Branky, body, vteřiny
05.15 - Zoom
19.50 - Předpověď počasí
05.30 - Správy STV 20.00 - Na kus řeči se zvířaty
06.00 - Autíčka
20.35 - Autoškola národa
06.25 - Kouzelný kolotoč
06.35 - Z klokaní kapsy (4/12) 21.55 - Srdcová sedma
23.30 - Losování Šťastných
06.45 - Vodácká putování
deset a Šance milion
07.00 - Zahrada je hra
07.25 - Kus dřeva ze stromu
23.35 - Nabít a zabít
07.45 - Michaelovy
01.25 - 13. komnata
experimenty
Petry Černocké
07.55 - Přírodní rizika
01.50 - To je šoubyznys
08.10 - Turecko
03.00 - Všechnopárty
08.30 - Panorama
03.45 - Folklorika
09.10 - Na stopě
04.05 - Po hladině
09.35 - Na plovárně
04.30 - Kuchařská
10.00 - Poutní místa (11/17)
10.25 - Děti 50. let
pohotovost
10.50 - Jak (se) dobře digitálně
naladit
11.00 - Kuchařská pohotovost
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Pod pokličkou
12.25 - Černé ovce
12.40 - Ta naše povaha česká
05:55
13.05 - Zlatá Medúza
Pirátova
13.35 - Šikulové
13.55 - Čarodějnice školou
rodinka (27)
povinné (8/26)
06:20 Bolek
14.20 - Dobrodružství
a Lolek (56)
zvané Dakar
06:35 Liga Špačků II (1, 2)
14.50 - Sportovci světa
07:25 Tom a Jerry II (7)
15.20 - Království divočiny
07:55 Vteřiny
15.50 - Nežádoucí průvodci
před katastrofou
16.15 - Chorvatské národní
08:55 Bratříček a sestřička
16.30 - Futuroskop
10:10 Cesta do
17.00 - Zeměpis světa
středu Země
17.20 - Televizní čítanka
11:55 Volejte Novu
17.55 - City Folk 2008
12:25 Tři chlapi
18.25 - Kosmopolis
18.55 - Zprávy v českém
v chalupě
znakovém jazyce
14:05 Moje svatba
19.05 - Příběhy domů
15:50 Mezi námi zvířaty
19.25 - Auto Moto Styl
17:40 Iluze lásky
20.00 - Zázračná planeta
19:30 Televizní noviny
20.55 - Moje rodina VII (3/9) 20:00 Taková
21.25 - Fresh Film Fest 2010
normální rodinka
21.35 - Sedm epoch rocku
22:15 Údolí stínů
22.25 - Bigbít (31/42)
00:50 Motiv
23.30 - Komediograf
02:20 Novashopping
00.00 - Gorodok
02:40 Volejte Novu
00.20 - Basketbalové
03:05 Zlatíčka
vzpomínky
04:40 Dva z Queensu VII
02.20 - Setkávání
02.30 - Dobré ráno
05:05 Novashopping
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05.00 Michaelovy
experimenty
05.10 - Potomci
slavných
05.35 - Kus dřeva ze stromu
05.55 - Vila Tugendhat
06.20 - Správy STV
06.45 - Domácí lékař
06.55 - Střípky času
07.10 - Zapomenutý hřbitov
07.35 - Počesku
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Příběhy domů
09.45 - Folklorika
10.15 - Putování za písničkou
10.45 - Hledání
ztraceného času
11.05 - Námořnická
líheň pod palmami
11.50 - Jak (se) dobře
digitálně naladit
12.00 - Případy detektiva
Packala
12.25 - Zlatá Medúza
13.00 - Simpsonovi XX
13.25 - Sabotáž
13.50 - Jistě, pane ministře
14.20 - Abbey Road: Live II
15.15 - Interactions
15.40 - Království divočiny
16.10 - Poutní místa (12/17)
16.25 - Světci a svědci
16.40 - Znamení a rituály
17.00 - Úsměvy Jána Roháče
17.35 - Sedm klaunů
17.45 - Krajan G. M. (7/7)
18.00 - Mizející místa
domova (6/13)
18.20 - O češtině
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Moje rodina VII (3/9)
19.30 - Géniové, blázni
19.45 - Krásy evropského
pobřeží
20.00 - Koncert k poctě
21.55 - Fresh Film Fest 2010
22.05 - To bylo Pražské jaro
22.50 - Inaugurační koncert
00.45 - Sedm epoch rocku
01.35 - Sešli se...
02.35 - Na Kloboučku
03.10 - ČT Live
04.05 - Banánové rybičky
04.30 - Grotesky

06:15- Párty
s kuchařem
06:40- Winx Club (13)
07:10- Pokémon:
Diamant a perla
07:30- Klukoviny
Toma a Jerryho
07:45- Frasier VIII (14)
08:15- Will & Grace I (18)
08:45- Autosalon
09:55- M*A*S*H (103)
10:25- M*A*S*H (104)
10:55- To je vražda,
napsala XI (12)
11:55- Knight Rider
- Legenda se vrací (6)
12:50- Skleněné peklo
16:10- Columbo
18:00- Jak se staví sen
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé II (15)
20:00- Asterix a Obelix
22:25- Červený drak
00:55- Sedm a víc
02:50- Volejte Věštce
04:35- Nikdo není dokonalý
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19:30
20:00
21:35
00:15
01:05
01:25
02:55

17:55

06:30
06:40
07:05
07:30
08:00
09:25
11:55
13:30
16:10

06:05- Párty
s kuchařem
06:35- Winx Club (14)
07:00- Pokémon: Diamant
a perla XI (27)
07:25- Klukoviny
Toma a Jerryho
07:40- Přátelé II (15)
08:10- Hitlerovi muži I (3)
09:20- Svět 2010
09:55- M*A*S*H (105)
10:25- M*A*S*H (106)
11:00- Partie
11:45- Receptář prima nápadů
12:55- Closer III (9)
13:50- Nejpevnější pouto
16:00- Vraždy v
Midsomeru XI
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé II (16)
20:00- Agent z Hongkongu
21:55- Smrt jí sluší
00:05- Kluci nepláčou
02:10- Odložená žena (2)
03:00- Volejte Věštce
04:40- Hitlerovi muži I

03:35 Ptákoviny
04:35 Dva z Queensu VII
05:00 Novashopping
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05.00 - Retro
05.20 - Film o filmu
Největší z Čechů
05.35 - Světci a svědc
05.50 - Znamení
a rituály
06.00 - Z dílny
České filharmonie
06.50 - Správy STV
07.20 - City Folk 2008
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - To bylo
Pražské jaro 2010
09.35 - Čtenářský deník...
09.50 - Film 2010
10.20 - Po hladině
10.40 - Bohoslužba z Tahiti
11.30 - Století létání
12.25 - Příběh se
starou lenoškou
13.30 - Opouštět Petrohrad
14.20 - Co nás čeká
v budoucnu (3/3)
15.20 - Mississippi
- ol´ man river (1/2)
16.10 - Mýty a fakta historie
17.05 - Kamera na cestách:
Expedice Borneo
17.55 - Vodácká putování
06:05
18.10 - Cesty víry
Pirátova
18.35 - Kultura.cz
rodinka (28)
19.00 - Jistě, pane ministře
Bolek a Lolek (57)
19.30 - Simpsonovi XX
Spiderman (13)
20.00 - VEČER NA TÉMA...
Baby Looney Tunes
Devadesátej
Tom a Jerry II (8)
20.55 - Frank Zappa v Praze
Arnoldovy patálie
21.25 - Vltava hraje k volbám
Černý korzár
22.00 - Na plovárně s Genesis
22.25 - Fresh Film Fest 2010
Radikální řez
22.35 - Já a Ty a všichni ostatní
Velká cena Belgie
00.05 - Abbey Road: Live II
Tornádo
00.55 - Čétéčko
nad New Yorkem
01.15 - Na kus řeči
Cesta do hlubin
se zvířaty
študákovy duše
01.45 - Století létání
Televizní noviny
02.35 - Kamera na cestách:
Talentmania
Expedice Borneo (2/3)
Vyjednavač
03.25 - Krásný ztráty
Policejní odznak II (12) 04.05 - Posezení
Novashopping
s Janem Burianem
Julie Lescaut VI
04.35 - Ze závislosti
Áčko
do nezávislosti

05.00 - Poutní místa
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti
z regionů
06.05 - Trojčátka (18/26)
06.30 - Už nám byly tři
06.35 - Německé pohádky
06.50 - U nás na farmě (15/26)
07.05 - Raníček s Dádou
07.15 - Ztracené hračky (8/13)
07.30 - Bořek stavitel (8/26)
07.40 - Mirabelino
domácí kino (25/26)
07.50 - Knížka do batůžku
07.55 - Teď vedou
babička s dědou
08.00 - Mach, Šebestová
a kouzelné sluchátko
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
10.55 - Hříchy pro diváky
detektivek (7/10)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Začarovaná láska
14.00 - Kabaret z maringotky
14.40 - Škaredá dědina
16.05 - Retro
16.35 - Čétéčko
16.55 - Sváteční slovo
17.00 - Film o seriálu Vyprávěj
17.15 - Pravěk útočí (1/13)
18.05 - Návštěvníci (2/15)
18.35 - Na cestě za ...
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 - Hezké chvilky
bez záruky
22.00 - EXPOminuty 2010
22.10 - Soudce Ferrare (3/3)
23.40 - Losování Sportky
a Šance
23.45 - Hotel Babylon I (4/8)
00.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.45 - Vyprávěj - ohlédnutí
01.15 - Uvolněte se, prosím
02.00 - Úsměvy Jána Roháče
02.35 - Babylon
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

TV program
23. srpna 2010

11

23. srpna 2010
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Najdete nás na adrese:
www.vecernikpv.cz

ZÁJEMCI O PLOŠNOU
INZERCI VOLEJTE
NA ČÍSLO 608 022 023
NEBO PIŠTE NA EMAIL
pvbila@seznam.cz
Soutěž o 4 lístky na koncert skupiny
DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND
Soutěžní otázka: Podle kterého zpěváka
je kapela pojmenovaná?
Odpovědi zasílejte nejpozději do čtvrtka 26.8.2010 do 12:00 hod na email:
inzerce@vecernikpv.cz, nebo telefonicky: 582 333 433
Při písemné odpovědi nezapomeňte uvést jméno, příjmení a tel. číslo.

Večerníkovské
Sportovní

Fotbal

ROZHLEDNA ČÍSLO DVĚ.
Obsáhlé zpravodajství
nejen z víkendových
událostí
na zeleném trávníku

MENU

„Měli jsme z
utkání strach,
protože
fanoušci 1. SK
nemají zrovna
nejlepší pověst.
Naštěstí nedošlo k
závažným incidentům a
nemuseli jsme nic řešit!“
Pořadatelé z fotbalového
oddílu v Ivani, kam k
dalšímu utkání ve skupině
„B“ IV. třídy OFS zavítal
tým 1.SK Prostějov

11
Již pojedenácté se na
prostějovském velodromu
pojede
Memoriál
Otmara Malečka, který je
každoročně vzpomínku
na tohoto někdejšího
vynikajícího závodníka.
Tentokrát se páteční závody
pojedou už pod hlavičku
UCI 2 a slibují ještě lepší
podívanou než před rokem.
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cyklistika

MEDAILE NECINKLA.
Reprezentanti SKC
se vrátili ze světového
šampionátu na dráze

BOX: EXTRALIGA BEZ CIZINCŮ!
BC DTJ Prostějov získal
Chromého a Šakaldajeva
PŘESTOŽE BYLA JEJICH ÚČAST KOŘENÍM SOUTĚŽE,MUSÍ SE Z ČESKA
PAKOVAT! ŘEČ JE O ZAHRANIČNÍCH
POSILÁCH BOXERSKÝCH EXTRALIGOVÝCH KLUBŮ, KTERÉ BYLY AŽ
DOPOSUD VÍTANÝM ZPESTŘENÍM.
NYNÍ JE ALE VŠE JINAK A VÝKONNÝ
VÝBOR ČBA DEFINITIVNĚ SCHVÁLIL
NÁVRH TŘÍ ODDÍLŮ, ŽE MINIMÁLNĚ
V NADCHÁZEJÍCÍ SEZONĚ PROBĚHNE
EXTRALIGA BEZ CIZINCŮ. V BC DTJ
PROSTĚJOV PUČÍ ZLOBA...
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„Je to devastování celé soutěže, použiji mírné slovo - naštvali mě,“ neskrývá svůj nesouhlas Radoslav Křížek, trenér boxerského oddílu BC DTJ Prostějov. Ten nám také
potvrdil, že vše zinscenovaly tři kluby - Ústí nad Labem, České Budějovice a Ostrava!
„My společně s mostecko-děčínským seskupením jsme byli pro zachování zahraničních
posil. Myslím si, že to bylo dobré především pro lidi. Mohli vidět za padesát korun zápasy,
které byli dříve zvyklí vídat pouze v televizi ze záběrů z mistrovství světa či olympijských
her. Teď tato atraktivní možnost mizí,“ hořekoval Křížek. Prostějovský klub se přitom v
posledních letech pyšnil prospěšnou spoluprací s maďarskou reprezentací a tamními
oddíly, která je tak minimálně na rok odložena k ledu. „Nadále však budeme v kontaktu,
například nyní máme jet do Maďarska na sparingy,“ prozradil lodivod BC DTJ. „Myslím, že bychom mohli uspořádat i nějaké vzájemné utkání, aby si příznivci přišli alespoň
částečně na své,“ dodal. A jak kouč zalepí díry v sestavě? „Máme rozjednány hned tři
příchody zkušených boxerů, dva přestupy už jsou dokonce dotaženy. Za Prostějov budou
v nejnižších váhových kategoriích, které byly mimochodem změněny na čtyřiapadesát a
šestapadesát kilogramů, nastupovat Dušan Chromý, přestupující z Ústí nad Labem, a
Ruslan Šakaldajev, přicházející z Českých Budějovic. Třetí jméno bych v tuto chvíli ještě
nerad prozrazoval,“ vytáhl Křížek z rukávu esa pro novou sezonu.
Více vám nejen k těmto novinkám přineseme v příštím čísle.
-pk-

rozhovor týdne

„„JSEM
JSEM TTÝMOVÝ
Ý
HRÁČ“.
Exkluzivní interview
s novou posilou Orlů
Davidem Markem
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Poslední kamínek do mozaiky:

Tenista
JIŘÍ
VESELÝ
vyhrál
Za VK Modřanská bude smečovat

Olympijské
hry
mládeže
TAŤÁŇA ARTMENKOVÁ,
Ukrajinka s izraelským pasem
Na svátku nadějí v Singapuru se představili
i plavec Palatka a lukostřelec Hajduk

PROSTĚJOV - Tým pro volejbalovou Ligu mistryň a cestu
za další obhajobou je hotov.
Poslední členkou obměněného
kádru úřadujících šampionek

JIŘÍ
J
IŘÍ V
VESELÝ
ESELÝ
Sedmnáctiletý tenista TK Agrofert Prostějov vyhrál na
olympijských hrách mládeže v Singapuru čtyřhru, když
nenašel přemožitele po boku Brita Goldinga, s nímž zvládl
všechny nástrahy tohoto prestižního klání. Mladý hráč si tak
připsal jeden ze svých největších úspěchů dosavadní kariéry
a opět tak potvrdil, že na Hané roste další vynikající tenista.

BC DTJ PROSTĚJOV
Prostějovský boxerský klub se musí v nové sezoně obejít
bez maďarských posil i Slováka Parlagiho, které na základě
záměru tří konkurenčních oddílů musí vyřadit ze soupisky.
Ústí nad Labem, České Budějovice a Ostrava si totiž
usmysleli, že extraliga bude již bez cizinců. Proč to dělají?

LEDNÍ HOKEJ:

přehled jejích zahraničních působišť jen za posledních dvanáct
let je opravdu pestrý - s kariérou
začínala v sezoně 1990-1991 v
izraelském Maccabi Tel Aviv,
další dva ročníky byla členkou
Hapoel Arad, stejnou dobu hrála i za Emek Hefer a Hisamitzu
Spring.
(Dokončení na str. 21)

LEDNÍ HOKEJ:

přípravné utkání „A“-týmu
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ
ÚTERÝ 24.8. 18:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS Prostějov

CYKLISTIKA:

přípravné utkání juniorů
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - HC UHERSKÉ
HRADIŠTĚ
STŘEDA 25.8. 18:15 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS Prostějov

CYKLISTIKA:

závody v keirinu a madison mužů-Elite
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MUŽŮ
SOBOTA 28.8. 2010
10:00 HODIN
velodrom Za Kosteleckou ulicí

boje na zelených trávnících aneb

a vládkyň tuzemské scény, které
se v těchto dnech
připravují i na premiérovou účast ve
Středoevropské lize, se stala zkušená
smečařka Taťáňa
ArtmenkováŠapošnikovová.
Izraelská reprezentantka podepsala
s VK Modřanská
roční smlouvu.
„Jejím příchodem
je náš tým skutečně
kompletní,“ potvrdil
definitivní složení
prostějovského volejbalového klubu hlavní trenér
Miroslav Čada.
Taťána Artmenková, přestože
vlastní pas Izraele, je rodačkou z
ukrajinské Oděssy a 2. září oslaví čtyřiatřicet let. Podle informací klubového webu měří 183
centimetrů, váží 71 kilogramů,
její dosahy na smeči a na bloku
jsou 310 a 300 centimetrů. A

dlouhodobý seriál všech disciplín
ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE
SOBOTA 28.8. - NEDĚLE 29.8. 2010
od 9:00 HODIN
velodrom Za Kosteleckou ulicí

SINGAPUR/PROSTĚJOV
– Před týdnem jsme informovali o triumfu nadějné
tenistky Terezy Smitkové,
která ovládla Pardubickou
juniorku. Nyní k tomu
můžeme směle přidat dal-

ší obrovský úspěch člena
TK Agrofert Prostějov.
Sedmnáctiletý Jiří Veselý
vyhrál nejprestižnější mládežnický turnaj již loni,
letos si zhruba ve stejném
termínu připsal další velký

LEDNÍ HOKEJ:

CYKLISTIKA:

přípravné utkání „A“-týmu
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV – HC SALITH
ŠUMPERK
ČTVRTEK 26.8. 18:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS Prostějov

mezinárodní závod v dráhové cyklistice 2. kategorie UCI
GRAND PRIX PROSTĚJOV
-MEMORIÁL OTMARA MALEČKA 2010
PÁTEK 27.8. 2010
rámcové závody od 14:00 HODIN
hlavní program 17:00 HODIN
velodrom Za Kosteleckou ulicí
více
info na straně 20
Více najdete

NOHEJBAL:

na straně

turnaje trojic a dvojic
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY mladších žáků
SOBOTA 28. 8. 2010 9:00 - 18:00 HODIN
NEDĚLE 29. 8. 2010 8:30 - 15:00 HODIN
kurty u sokolovny na Skálově nám.
(v případě nepříznivého počasí
ZŠ Palackého a Švehlova střední
odborná škola))

Více najdete
na straně

KAM ZA F TBALEM

mezník své slibně se rozvíjející kariéry. Na olympijských hrách mládeže, které
právě v těchto dnech vrcholí
až v dalekém Singapuru
ovládl soutěž ve čtyřhře!
(Dokončení na str. 21)
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POŽÁRNÍ SPORT:
VELKÁ CENA PROSTĚJOVSKA - 8. závod
hasičská liga
„O POHÁR STAROSTKY OBCE VÍCOV“
SOBOTA 28. 8. 2010 13:00 HODIN
areál ve Vícově

Více najdete
na straně

20

PŘEBOR OL KFS - 4. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
FK JESENÍK
SOBOTA 28. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Kralicích na Hané

PŘEBOR OL KFS - 4. KOLO
SOKOL URČICE
SPARTAK VTJ LIPNÍK NAD BEČVOU
NEDĚLE 29. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Určicích

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ - 4. KOLO
ORESVO SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL DUB NAD MORAVOU
SOBOTA 28. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Plumlově

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ - 4. KOLO
SK JESENEC
SK BĚLKOVICE/LAŠŤANY
NEDĚLE 29. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál ve Dzbelu

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ - 4. KOLO
SOKOL ČECHOVICE
SK NÁMĚŠŤ NA HANÉ
NEDĚLE 29. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Čechovicích

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 4. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
SOKOL RADSLAVICE
SOBOTA 28. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál SCM, Za Místním nádražím

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 4. KOLO
FC KOSTELEC NA HANÉ
HANÁ NEZAMYSLICE
SOBOTA 28. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Kostelci na Hané

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 4. KOLO
SOKOL PROTIVANOV
TJ SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
NEDĚLE 29. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Protivanově

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 4. KOLO
SK LIPOVÁ
SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 29. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Lipové

PŘEBOR OFS-II. tř. PV - 4. KOLO
SOKOL DRŽOVICE
SOKOL PŘEMYSLOVICE
SOBOTA 28. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Držovicích

PŘEBOR OFS-II. tř. PV - 4. KOLO
SOKOL OLŠANY U PROSTĚJOVA
SOKOL BRODEK U PROSTĚJOVA
SOBOTA 28. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Olšanech u PV

III. TŘÍDA OFS PV - 4. KOLO
SOKOL KLADKY
SOKOL VRAHOVICE „B“
NEDĚLE 29. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Kladkách

III. TŘÍDA OFS PV - 4. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV „B“
FC DOBROMILICE
NEDĚLE 29. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál SCM, Za Místním nádražím

IV. tř., sk. „A“ OFS PV - 4. KOLO
TJ SOKOL MALÉ HRADISKO
FC PTENÍ
NEDĚLE 29. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Malém Hradisku

IV. tř., sk. „B“ OFS PV - 4. KOLO
TJ BISKUPICE
TJ ŽELEČ
NEDĚLE 29. 8. 2010 16:30 HODIN
fotbalový areál v Malém Hradisku

MS DIVIZE ŽEN, sk. „C“ - 2. KOLO
FC KOSTELEC NA HANÉ
SOKOL LAŽANY
NEDĚLE 29. 8. 2010 13:30 HODIN
fotbalový areál v Kostelci na Hané

Reality
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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
3.750Kč/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
2+1, B. Šmerala, PV, dr. 65,5m2, po rekonstr.,
balkon
Cena: 1 250 000Kč

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

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
4+1 OV, PV sídl. Svobody,
1.390tis Kč
2
4+1 OV, PV centrum, 130m , nadstandard,
2.590tis 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
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

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

www.jhreality.cz
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+inkaso
RD4+kk,Domamyslice Kč10.000,-/měsíc+inkaso
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Prostějov,Domamyslice
Prodej volně stojícího RD ve velmi atraktivní, klidné
částiměstasgarážíazahradou.Vel.5+kksterasou,krb,
plyn.ÚT,el.podlahovétopení.Ihnedkbydlení.
Zast.plocha202m2,zahrada633m2.
Cena:Kč5.700.000,N
O
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Čelechovicen/H,okr.Prostějov
Prodej rozsáhlé vesnické usedlosti 5 km od města.
Dříve využívané k podnikání (dílny, kanceláře, garáže).
Možno přebudovat i k bydlení. Veškeré inž. sítě, plyn.
ÚT. Pozemekcelkem3090m2.. Cena:Kč890.000,-

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

* 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.
BYTY

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

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 DB 3+1 s balkonem,PV-A.Slavíčka,
69 m2, 5.patro, sam. měřidla, dlažba, lino, 2x
sklep,velmi pěkný.
Cena: 1.140.000 Kč

Prodej komerčních prostor, 50m2,
750tis Kč
Pronájem kom. pr. Kostelec n. H, 60m2,
4900,-Kč/měs

Tel.:728 166 255

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

RODINNÉ DOMY
Pronájem rodinného domu 3+1 s garáží a
se zahrádkou v obci Mostkovice.
12 000 Kč/měs.

www.jhreality.cz

Hradčany–Kobeřice,okr.Prostějov
Prodej rozsáhlé, zrekonstruované, komfortní usedlosti
5+kk(obytnáplocha200m2),průjezd,2garáže.
Zast.plocha693m2,zahrada1506m2, stodola220m2.
Cena:Kč3.900.000,-

Prostějov,Domamyslice
Prodejvolněstojícíhodomuskrásnouvzrostlouzahradou.Vel.5+kksgaráží,dílnouaterasou.Veškeréinž.sítě.
Zast.plocha133m2,zahrada828m2.
Cena:Kč5.900.000,-

Tel.: 606 922 838

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

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

Foto každého bytu najdete na:

RODINNÉ DOMY, CHATY

Pronájem sklad. haly 150m2 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.

PROJEKTY-VÝSTAVBA

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

Prostějov,Kotkovaul.
Prodej zrekonstruovaného RD 4+kk. Plyn. ÚT + boiler, nová střecha, instalace, eurookna, podlahy, izolace,
koupelna, WC, dveře, kuch. linka vč. spotřebičů. Zast.
plocha98m2,udržovanázahrada143m2.
Cena:Kč3.800.000,N
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Plumlovskápřehrada
Prodej chaty na klidném místě. 1 místnost + obytná
veranda,napozemkustudnakopanáivrtaná.
Zast.plocha32m2,zahrada1.232m2
Cena:Kč490.000,-

KUCHYŇSKÁ LINKA ZDARMA!

Prostějov-Čechovice
Prodej nových rodinných domů 4+kk s parkovacím
stáním,včetněpozemku,obytnáplocha100m2.Dveře
SAPELI,plovoucípodlahy,obklady,dlažba,kuchyňská
linka (v hodnotě Kč 70.000,-) – vše v ceně. Pozemek
celkem170m2.
Cena:Kč2.990.000,-

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 !!

www.reality-domino.cz

BYTY–PRODEJ:
1+1,Dobrovskéhoul.–DB,4.p.,34m2,lodžie,pl.okna
Kč630.000,2+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 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.
2
M., 140 m , 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
KompletníRD
nabídka
v kanceláři
Koupíme
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

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 Mlýnská, PV
Tel: 777 231 606
Prodej bytu 2+1, OV, 51 m2 v novostavbě v centru
města. Nová kuch. linka, plast. okna, vlastní plyn.
topení. K rychlému jednání. Cena: 1.000.000 Kč

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)

Byt 3+1 Krapkova, PV Tel: 777 231 606
OV, celk. plocha 71 m2, cihla. Po část. rekonstrukci (plast. okna, plov. podlahy, kuch. linka).
Dva sklepy, dětské hřiště. Cena: 1.500.000 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 : 1.820.000,- 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

Komerční objekty:

Pronájem bytu 2+kk
Uprkova, PV
Tel: 777 231 606
Vcihl. novostavbě, 65 m2, nadstandart, kuch.linka s
barem, eurookna, žaluzie, španělská dlažba, sprch.
kout, závěsné WC. I Cena: 7.500,-/měs.+ink.

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

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

Pronájem bytu 3+kk
Brněnská, PV
Tel: 777 231 606
Pronájem bytu 3+kk, 75 m2 v blízkosti centra
města, nezařízený. Byt je orientován do dvorního traktu. Volné ihned. Cena: 6.000,-/měs.+ink
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.

NEBYTOVÉ PROSTORY

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

POZEMKY
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

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

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

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

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

www.kk-reality.com

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

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

Domy prodej:
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

◘ 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

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

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

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
BYTY PRONÁJEM:
1+kk Krasická, PV, z/c
6.000 Kč/měs.vč.ink.
1+1, n/c, Svatoplukova, PV
4.500,- Kč/měs.+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+1, n/p, Belgická, PV
8.000,- Kč/měs.vč.ink.

BYTY 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:
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
RDProstějov–Domamyslice
Řadový koncový rodinný
dům 4+1 s garáží a zahrádkou,orientacepokojůVaZ,
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:vRK
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
269 m2.
CENA k jednání v RK
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
LUTÍN - DB 3+1, 74 m2,
6. NP, po revit.i byt. domu,
plast. okna, nový výtah,
zděné jádro. K bytu náleží
lodžie, šatna, komora na
chodbě a sklepní kóje. Okna jsou sit. na J, ložnice
na S. Klidná lokalita. Jedná se o udržovaný byt
ve velmi dobrém stavu. CENA: 1.090.000,-Kč
KONICE - byt 3+1 v OV,
64 m2, 2.NP rodinného
domu okálového typu, (
zast. plocha 79 m2, zahrada 327 m2). V suterénu se
nachází společná garáž, kotelna se společným
kotlem, sklepy a chodba s výstupem na zahradu.
V roce 2008 rek. bytu - plast. okna, nová koupelna, nová kuch. linka s vest. spotřebiči. Pokoje na
východ a západ. Nízké náklady na bydlení.
CENA: 940.000,-Kč
PV-Šárka - DB 2+1, 53
2
m , 3. NP, okna jsou sit. na
V, J a S. V roce 2008 proběhla revit. byt. domu:
nová plast. okna, zateplená fasáda; v bytě dlažba,
plovoucí podlahy, nové zděné jádro, nové stupačky, internet. Jedná se o udržovaný byt ve
velmi dobrém stavu. CENA: 1.090.000,-Kč
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.
Pozemky:
Prodej staveního pozemku
Prostějov-Vrahovice, ul. M.
Majerové o výměře 690 m2.
Veškeré IS, vhodné pro dvojdomek.
Cena: 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
y y 1+1, 2+1
- byty
BYTY:
Y
Prodej bytu 2+1 nám. Spojenců, DB/ cihla,1.patro, 81
2
m , 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
Pronájem bytu 2+1 V.Škracha v přízemí rodinného do7 500,- Kč/měs.
mu, 80 m2
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 rekonstrukci,
poz.1196 m2, podsklepený, topení ÚT/plyn, garáž, terasa,
lodžie.
4 200 000,- Kč
RD Kostelec na Hané 3+kk, po rekonstrukci, cel. pl. poz. 175
m2, zahrádka, topení ÚT/plyn, obecní voda, kanalizace, volný
ihned.
1 550 000,- Kč

SLEVA! 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.930 000,- Kč
SLEVA! 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, Západní ul., 1000 m2, sítě u
pozemku
1 600 000,- Kč
Pozemek Stařechovice., el., voda, plyn. přípojka. Pozemek
Cena v RK
1500 m2, z toho zastavěná plocha 780 m2
KOMERČNÍ PROSTORY
Pronájem komerčního prostoru v II. NP budovy hotelu Gól 13 000,- Kč/měs.
bývalé restaurace, o výměře 450 m2
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
490 000,- Kč
m2, zahrada 549 m2, koupelna s WC.

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

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

Volejte: 739 322 895
1+kk Kotěrova OV, cihla
585.000Kč
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
1+1 Krasická zánovní, cihla, balkon 989.000Kč
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
2+1 Janáčkova cihla, po rek
3+1 Kepky 72m2, po kompl. rek.
3+kk po rek. cihla, 100m2

1.350.000Kč
1.260.000Kč
1.500.000Kč
2.000.000Kč

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

reality

reality

reality

reality

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

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

Nabízíme pronájem 1 + 1, ul.
Trávnická. Garanční fond bydlení, tel.
774 101 818.

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

Nabízíme prodej bytu 2 + 1, OV/P, 43
m2, udržovaný. Garanční fond bydlení, tel. 774 101 818.

Hledám byt ke koupi 1 + 1, 2 + 1 v PV.
Platím hotově. Tel.: 776 878 002.

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.

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

23. srpna 2010

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 Určická 40m2 cihla
5.500 vč.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 Svatoplukova po rekonstrukci 7.500Kč vč.ink
2+1 Vrchlického 78m2
7.500 vč.ink
3+kk Partyzánská 72m2 po rek
6.000Kč +ink
3+kk Šafaříkova cihl. 105m2
6.500Kč + ink
RD 3+kk Kostelecká po celk. rek 8.000Kč +ink
3+1 Olomoucká cihl. 75m2
7.500 vč.ink

Volejte: 723 335 940
1+kk Hvězda 20m2
3.000 +el.
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

Zájemci
o plošnou
inzerci
volejte
číslo
608 022 023

Pronajmu nebytové prostory v PV, cca
90 m2, velké výlohy, vhodné na kadeřnictví, kanceláře, obchod. Cena
12.000 Kč. Tel.: 724 337 984..
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.
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, do 700.000,-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
• nový půdní byt 3+kk,
Tovačovského, 2.040.000,-Kč
• byty 2+1, 60 m2, Okružní, Dykova,
Dolní, cena od 950.000,-Kč
• zděný byt 3+kk, 96 m2, Studentská,
1.450.000,-Kč
• zděný byt 2+1, po rek., 55 m2,
Okružní, 840.000,-Kč
• rodinnný dům ve Vřesovicích (zahrada 400 m2, 2+1 a 3+1, garáž,
2.070.000,-Kč),
• rodinný dům 3+1 v Čechovicích,
1.400.000,-Kč
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

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

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

 1+kk,30m Sídl. Svornosti 6.000,- vč. ink.
 2+1,60m2 Českobratrská 6.200,- vč. ink.
 2+1,60m2 A. Slavíčka
7.500,- + ink.
 2+kk,72m2 Kotkova
8.200,- vč. ink.
 3+1,62m2 Vrahovická
4.500,- + ink.
 3+1,75m2 Západní
6.700,- + ink.
 3+1,83m2 Karlov
7.900,- + ink.
 3+1,92m2 Blahoslavova10.400,- vč. ink.
2

Kompletní nabídku najdete na
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 381/10 Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851

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.
Pro najmu byt 1 + 1. Ihned volný. 732
864 744.
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.
Pronajmu pěkný byt 3 + 1, 92 m2, u
centra PV. 602 775 607.
Pronajmu byt 3 + kk v klidné části
centra msta PV. 72 m2, přízemí. Tel.:
603 196 627 po 18.00 hod.
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.

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

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.
Nabízíme pronájem 3 + 1, ul.
Moravská, 74 m2, lodžie, šatna.
Garanční fond bydlení, tel. 774 101
818.
Pronajmu 3 + kk v RD, v PV, 6.500 Kč
+ ink. RK nevolat. Tel.: 608 86 16 56.
Prodám pozemek cca 3.000 m2 v PV.
cena 2.500.000 Kč. Tel. 724 337 984.
Prodám byt 3 +1, v PV, OV, po kompletní rekonstrukci, super stav. Tel.:
724 337 984.
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.
Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2
+ 1 v Prostějově. Tel.: 739 322 895.
Pronajmu byt 1 + 1 na Šárce (po rekonstrukci). Tel.: 724 523 765.
Prodám byt 3 + 1 v Kostelci na Hané,
OV, po rek. Cena 1.099.000 Kč. Tel.:
776 878 002.
Prodám chalupu 2 + 1 ve Ptení, plyn,
voda, el., malý sklípek, malá zahrádka.
Cena 380.000 Kč. Tel.: 737 607 912.
Pronajmu hezký byt 2 + 1 na Anglické
ul. v PV, 4.NP, spolehlivým lidem.
Výměra 46 m2. Nájem 4.500 Kč + vyúčtovávané zálohy 2.800 Kč. Tel.: 602
294 938.

Pronajmu 1 + 1, 45 m2, Krasická ul., 3.
NP. Příjemné bydlení. Tel.: 736 20 11
99.

Pronajmu hezký byt po rekonstrukci 2
+ 1, v klidné lokalitě, v blízkosti centra. Velmi nízké náklady. Tel.: 720 706
085.

Prodám RD, stáří 20 let, Hruška. Tel.:
603 534 795.

Prodám cihlový byt 1 + 1 v OV, PV.
Cena 550.000 Kč. Tel.: 776 878 001.

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

Pronajmu nekuřákům zařízený cihlový byt 1+1. Cena 6200Kč. Volný ihned. Tel.: 737 611 774

Prodám nový byt 2 + 1 v OV, střed
města, 51 m2. Cena dohodou. Spěchá.
Tel.: 724 101 091.
Prodám byt 1 + 1, 45 m2, v OV,
Krasická ul., domek firmy Nera, 3. NP.
POD CENOU. Tel.: 736 20 11 99.

Pronajmeme garáže na Olomoucké ul.
Tel.: 608 811 174.
Koupím RD se zahradou i k opravám do 15 km od PV. Tel.: 739 356
746.
Pronajmu 2 + 1 na Okružní ul. Tel.:
604 77 99 01.
Hledám RD – chalupu ke koupi v PV
a okolí. Platím hotově. Tel.:776 878
001.

Prodám RD s hospodářským stavením po rek. 3.300 000Kč. Tel.: 724
337 984
Pronajmu obchod v centru Pv, 100 m
od radnice. Tel.: 724 337 984.

Byty k pronájmu
v Prostějově

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

Prodej RD 3 + 1 v Otinovsi, pozemek
97 m2, zahrada 112 m2. Plyn, veřejný
vodovod. Garanční fond bydlení, tel.
774 101 818.

Pronajmu byt 2 + 1, sídl. Hloučela, 737
939 586- volat po 18. hod.
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.
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.
Hledám pronájem bytu 3 + 1 do 8.500
Kč. Tel.: 775 780 990.
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, 590.000
Kč. Tel.: 737 772 130.RK nevolat!
Nabízíme prodej řadového RD 3,5 + 1
v Mostkovicích, patrový, udržovaný.
Plyn, kanalizace, voda. Garanční fond
bydlení, tel. 774 101 818.

Byty k pronájmu v Prostějově
• 1+kk,30m2 Sídl. Svornosti,6.000,vč. ink.
• 2+1,60m2 Českobratrská,6.200,vč. ink.
• 2+1,60m2 A. Slavíčka, 7.500,- +
ink.
• 2+1,72m2 Žeranovská, 8.000,- vč.
ink.
• 2+kk,72m2 Kotkova, 8.200,- vč.
ink.
• 3+1,62m2 Vrahovická,
4.500,+ ink.
• 3+1,100m2 Křížkovského, 6.000,+ ink.
• 3+1,75m2 Západní,
6.700,- +
ink.
• 3+1,72m2 E. Valenty
7.500,+ el.
• 3+1,83m2 Karlov,
7.900,- +
ink.
• 3+1,92m2 Blahoslavova 10.400,vč. ink.
Kompletní nabídku najdete na:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 381/10 Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851.
Pronájem 1 + 1 v PV, 602 860 298.

Pronajmu byt 1 + 1. Dlouhodobě.
Tel.:776 810 375.
Pronájem 2 + KK po rek., cihla,
Tyršova ul. Cena 5.000 Kč + inkaso.
Tel.: 608 776 089
Pronájem bytu 2 + 1, 68 m2. Cena
včetně ink. 6.800 Kč. Tel. 602 451
816.
Pronajmu byt 2 + 1, Olomoucká,
6.900 Kč/měs. vč. ink., 604 821 112.

práci
nabízí
VÝDĚLEK – PŘIVÝDĚLEK PRO
STŘEDNÍ A POZDNÍ VĚK. ČESKÁ a.s. ŽÁDNÉ POPLATKY. TEL.:
775 972 354
www.domajob.cz
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.
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.
Práce i brigáda! Potřebujete vydělávat? Pro cílevědomé 5.000,- Kč/měsíc. Základní kanc. administrativa.
Volná 3 místa. Tel.: 777 095 442.
www.domajob.cz Práce z domu.
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.
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.
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práci
nabízí
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.
Přijmu kosmetičku, maséra/ku, tatéra/ku na ŽL, 721 755 420.
DO SOUKROMÝCH JESLÍ A MŠ
PŘIJMEME ZDRAVOTNÍ SESTRU (ZDRAVOTNÍ + PEDAGOGICKÉ VZDĚLÁNÍ PRO MŠ-VÝHODOU) VÍCE NA TEL. 602 617
804
www.cinnostdoma.cz/jaro1
vynikající finanční ohodnocení,
možno na hlavní i vedl. činnost
Přijmu truhláře pro výrobu nábytku.
Praxe v oboru výhodou. Požaduji samostatnost, spolehlivost. Dobré platové podmínky. Tel.: 607 97 87 22.
Hledám spolehlivou studentku/slečnu/paní na hlídání 8-leté dcery v
Prostějově od září 2010. Podrobnosti
sdělím osobně. Tel. 739 076 525.
Přijmeme řidiče na Iveco s vlekem
do 12T. ŘP. sk. E. Tel.: 605 248 001.
Hledáme důchodkyně, nebo ZTP
na pravidelné úklidy rodinných domů. Požadujeme spolehlivost a časovou flexibilitu. Jen vážní zájemci
volejte na číslo 776 313 344 denně
od 15 do 17 hodin.
Přijmeme řidiče MKD, sk. C, CE,
do zemí EU. Tel.: 777 797 260,
Prostějov, areál Skanska, za
Olomouckou ul.
Přijmeme skladníka pro naši provozovnu v PV. Podmínkou ŘP. sk. C. Tel.:
724 587 393.
Přijmeme do HPP číšníka – servírku
do restaurace v Prostějově. Nástup
30.8.2010. Další informace na tel.:
776 669 627.
Přijmeme kuchaře/ku pro minutkovou kuchyni na HPP. Nástup možný
ihned. Tel.: 608 811 169, www.texmexrestaurant.cz
Do salónu v PV přijmu kosmetičku,
pedikérku nebo maséra s ŽL. Tel. 732
938 002.
Generali pojišťovna Prostějov, hledá
na pozici klientský pracovník vhodné
kandidáty. Požadujeme: Střední vzdělání, flexibilitu a ochotu se učit.
Nabízíme: fixní odměny, zázemí kanceláře, PC a práci v dobrém kolektivu.
Životopis posílejte na adresu: katerina.hazova@generali.cz. Tel.: 777 85
85 07.
Nabídka práce za dobrý výdělek. Tel.:
723 814 330

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.
Žena 52, SŠ vzdělání, ČID, hledá práci na zkrácený úvazek, znalost PC,
práce např. úklid a administrativa,
736 443 997.

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.
Přivýdělek, Tel.: 602 810 644.
Hledám brigádníka na ankety. Tel.:
603 469 575.
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.
Salon v centru PV, přijme kadeřnice
na ŽL nebo na dohodu. A pedikérky
na ŽL. Výhodné podmínky, klientela
zajištěna. Tel.: 608 508 897.

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

Řádková inzerce, sport

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

služby

prodám

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

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Zahájen prodej jablek
(pro malo. i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465

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

Na zást. soukr. inv. Tel.: 739 905 611.
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
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.
Potřebujete
půjčit
peníze?
Poskytneme Vám 5 – 50.000 Kč.
Tel.: 607 275 496.
WWW.VYPLATIMEDLUHY.CZ ,
T: 731 231 318.
Peníze oproti Vaší nemovitosti, vyřešíme i exekuce. Rychle. Tel.: 773
546 206.
Snadná půjčka. Nebankovní půjčky
až do 2.000.000 Kč bez nahlížení do
registru. Vhodné i pro důchodce.
Tel.: 737 610 839.
Prosím, kdo může pomoci a půjčit
1.600.000 Kč na 20 let. Splátky, ručení bytem 3 + 1, banky mě ničí!
Pomozte, férové a slušné jednání,
schůzka, dohoda a domluva.
Děkuji. Tel. 604 575 695.

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
27. srpna
v 10.00 hod
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23. srpna 2010

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

vzpomínáme
KERAMIKA PLUS

K EDne
RA
IKA
LUS
14.M
srpna
2010Pjsme

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

koupím
Koupím starý nábytek, obrazy, hodiny, lustry, kamna, koberce, zbraně,
rádia, hračky, porcelán, sklo, šperky,
mince, pohlednice a další. Platba v hotovosti. Tel.: 605 138 473.

Dne 20. srpna 2010
by oslavil své 20-té narozeniny
můj syn Honzík VYSLOUŽIL.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku.
S láskou stále vzpomínají
maminka s manželem
a sestra Zuzka.

Obrazy A. Mervarta, J,.Jambora,
B.Jaroňka, A.Hudečka, O.Bubeníčka,
B.Dvořáka, R.Havelky, A.Kalvody,
F.Kavána, O.Lebedy, S.Lolka,
J.Panušky, J.Ullmanna, a další. Tel.:
603 161 569

Kompletní pokládka zámkové dlažby, stavby zídek a další stavební
práce. Super ceny. Volejte: 723 522
369.
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.
Zateplování, fasády a další zednické
práce. Rychle, kvalitně, slušné ceny.
Tel.: 723 522 369.
Nabízím nátěry pozinkovaných
střech a izolace plochých střech. Kvalita, záruka. Tel.: 731 383 214.
Stěhování, vyklízení, 775 132 134.
Údržba a práce na zahradě, sečení i
křovinořezem, osazování, pletí záhonů, tvarování – zástřih živých plotů,
keřů. Rychle, kvalitně. Tel. 737 867
950.
Pojišťovna a.s. Nabízí.
FEMINA ? POJIŠTĚNÍ PRO
PŘÍPAD RAKOVINY PRSU.
FUTURE ? Investiční životní
pojištění.
BeneFit ? Rodinné úrazové pojištění,
CO VRACÍ PENÍZE.
POVINÉ RUČENÍ.
Havarijní pojištění a pojištění pro
případ odcizení.
Pojištění domácnosti.
Pojištění bydlení
Různé benefity a slevy.
V případě Vašeho zájmu prosím
volejte: tel.: 790455000 nebo pište
na e - mail:
zbynek_pokorny@generali.cz
Rádi Vás navštívíme a poradíme.

zvířata
Zadám štěňata LABRADORSKÝCH RETRÍVRŮ smetanové
barvy, čistokrevná bez PP, k odběru
od 23.8.2010, 3.000 Kč. Konice, 774
080 721.
Prodám štěně afghánského chrta, fenka, s PP. 8.000 Kč + dohoda. Tel.: 608
950 417.

Dne 19. srpna 2010
jsme vzpomenuli 1. smutné
výročí, co nás opustila naše
maminka, babička, prababička,
paní Marie SMÉKALOVÁ
(rozená Braunerová)
z Bedihoště.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Marie, Ivana
a syn Roman s rodinami.

se rozloučili ve smuteční
síni na Mlýnské ulici
s paní Irenou
KOUTNOU.
Kdo jste ji znali, věnujte jí
tichou vzpomínku.
Zároveň děkujeme
Soukromé pohřební službě
pí. Václavkové za důstojné
rozloučení.
Zarmoucená rodina.

Koupím piano. Tel.: 776 85 85 00.

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 21.8.2010
jsme vzpomenuli 10. výročí
úmrtí naší maminky a babičky,
paní Boženy RŮŽIČKOVÉ
ze Ptení.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Syn a dcera s rodinami.

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

různé

Dne 22. srpna 2010
jsme vzpomenuli
nedožitých 81. roků
paní Ludmily MENŠÍKOVÉ
z Obědkovic.
Stále vzpomínají
dcery s rodinami
a pravnučka Danielka





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.





Prodám pšenici, ječmen za 350 Kč,
Ptení. Mob. 732 283 041.

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 25.8.2010
uplyne smutný jeden rok, co nás
navždy opustila naše milovaná
maminka a babička,
paní Miroslava
ZATLOUKALOVÁ.
S láskou a úctou vzpomínají
synové s rodinami.

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, kteří
doprovodili na poslední
cestě naši dceru, manželku
a maminku,
paní Dagmar
PŘIKRYLOVOU.
Poděkování patří také
Soukromé pohřební službě
pí. Václavkové
za důstojné rozloučení.
Manžel a dcery s rodinami

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

seznámení
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.
V sobotu 28.8.2010 se uskuteční jednodenní kurz patchworku na téma
„Holčička v kloboučku“. Bližší info
na tel.: 723 96 94 94.

gratulace

Dne 23. srpna 2010
se dožívá 60 let
pan Bohumil BATELKA
z Plumlova.
K životnímu jubileu přejí
vše nejlepší a hodně zdraví
manželka a dcery s rodinami.



ROŠÁDA pořádá šachový
turnaj
Karel Sochor

Šachový turnaj „U Abrahámka“
KERAMIKAsePLblíží!
US
PROSTĚJOV - SK ROŠÁDA 
Prostějov pořádá
již
příští
víkend,
tj.
v
Dne 14. srpna 2010 jsme sobose 2010
rozloučili
ve smuteční
tu 4. září
v rámci
akce „Sportuj
síni na Mlýnské ulici
s námi“ 8. ročník
šachového
turnaje
s paní Irenou
pod širým nebem
pro
rekreační
šaKOUTNOU.
jste ji znali,hráče
věnujte
jí
chisty iKdo
registrované
„LOUČEtichou vzpomínku.
NÍ S PRÁZDNINAMI“.
Hrát se bude
Zároveň děkujeme
švýcarským
systémem
na
sedm kol v
Soukromé pohřební službě
prostorách
lesoparku
Hloučela
pí. Václavkové za důstojné Obrozloučení. tempem 15
čerstvení „U Abrahámka“
Zarmoucená
rodina.
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.

ZÁJEMCI
O PLOŠNOU
INZERCI
VOLEJTE
NA ČÍSLO 608
022 023
NEBO PIŠTE NA
EMAIL

pvbila@seznam.cz
STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ

DŮM

Startovné uSTAVBY
hráčů byloKRBŮ
stanoveno takto:
amatéři
mládež
do
18
let ZDARMA,
PRODEJ
Cheminées
a j.
dospělí
20
Kč,
registrovaní
hráči - mlá-krbové vložky - kamna,
BeF,
- krbové
nářadí
dež do
18 Jotul,
let 20 Kč, dospělí
40 Kč.
V ceně
Kobok, Supra - čističe skel
startovného
zajištěno drobné občerstvení,
Nordica,
Montáž kamen
v místě akce k dispozici bufet.
OBKLADAČSKÉ
PRÁCE
Ředitelem
turnaje je Jiří Novák,
Melantkoupelny
-obklady,telefon
dlažby582
richova
18, 796 01 Prostějov,
jádra
341 bytová
505, mobil
776 331sanita
548, e-mail sk_robalkony -terasy
sada@centrum.cz.
Sponzoři: Otmar Jodl-Občerstvení „U
Abrahámka“, Studio Talisman, ing. S. Matvejevová-Bočkarevová.
SK ROŠÁDA Prostějov hraje a podniká
všechny svoje sportovní akce za veřejné
finanční podpory města Prostějova. -rk-

Mob.: 604 259 957

Karel Sochor

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

na 64 polích...
Obrovského úspěchu dosáhl na prestižním
turnaji Czech Open 2010-International
Chess Festival, který se konal v Pardubicích,
Aleš Hradský senior. Ten člen šachového
oddílu SK ROŠÁDA Prostějov uhrál v soubojích proti zahraničním soupeřům nečekané ČTYŘI body, což ponejvíce zaskočilo
jeho trenéra Jiřího Nováka, který byl v roce
2003 zakladatem Rošády.
Jakých výsledků Hradský dosáhl?
Vladimirovsovi z Lotyšska pohlednul
0:1 na body, Seidela z Německa 1:0 porazil, aby stejným výsledkem 0:1 prohrál s
Chovaševskovovou z Ruska. Následně dosáhl na remízu 0,5:0,5 s Lotyšem Brikerem,
aby přišla prohra s Knoblingem z Německa
(0:1) a výhra nad Ukrajincem Skrypkou
(1:0). Stejnou houpačku pak prožil i v posledních třech duelech – remíza 0,5:0,5
s Lotyšem Lukoninsem, vítězství nad
Volkovovou z Ruska 1:0 a závěrečná prohra
s Rusem Utkinem 0:1.
SK ROŠÁDA Prostějov hraje a podniká
všechny svoje sportovní akce za veřejné
finanční podpory města Prostějova. -pk-

Fotbal, nohejbal

23. srpna 2010

FOTBAL EXTRA 2010 - 6. díl
Dlouhodobý speciální seriál FOTBAL EXTRA 2010, který pro všechny fotbalové přívržence připravuje sportovní redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, pokračuje. A jelikož ani do uzávěrky tohoto vydání nedodaly zástupci prostějovského regionu
ve skupině „B“ I.A třídy Olomouckého KFS požadované materiály, věnujeme tento, v pořadí šestý díl namísto okénku do
druhé nejvyšší krajské soutěže již taktéž avizovanému servisu mládežnických soutěží a dnes vám proto přinášíme kompletní
harmonogram všech dorosteneckých klání, kde má Prostějovsko své želízko v ohni!
Na stránkách Večerníku týden co týden monitorujeme vše, co se na zelených trávnících buďto událo v sezóně minulé, či
bude dít v ročníku nadcházejícím. Komplexní ohlédnutí za sezonou 2009-2010 vás 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. Příznivci těchto týmů si tak musí ještě
týden vyčkat..
V dalších číslech pak budeme postupně mapovat, jak si vedly kluby prostějovského regionu v nejnižší soutěži Olomouckého
Krajského fotbalového svazu, následně přejdeme na úroveň Okresního fotbalového svazu Prostějov (Přebor-II. třída, III.
třída a dvě skupiny IV. třídy). Svůj prostor dostanou nejen dorostenecké 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. Předem tak děkujeme za
pochopení i trpělivost. Postupně se dostane skutečně na všechny!
Nezapomeňte si tak zajistit příští číslo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, ani jeho další vydání. Věřte, že se máte na co těšit!
PLÁN PŘEHLEDU DALŠÍCH DÍLŮ SERIÁLU FOTBAL EXTRA 2009/2010:
6. DÍL:
7. DÍL:

23. 8. 2010

I.A třída, skupina „B“
(Čechovice, Jesenec, Plumlov, Klenovice na Hané, Mostkovice)
30. 8. 2010
I.B třída, skupina „A“
(Haná Prostějov, Kostelec na Hané, Pivín, Nezamyslice, Vrahovice, Vrchoslavice, Protivanov)

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
DIVIZE, SKUPINA „D“ - starší + mladší
2. kolo, 14.-15. srpna 2010: Pelhřimov
- Velké Meziříčí, Vrchovina - Kroměříž
„B“, Žďár n.S. - Otrokovice, Sparta Brno
„B“ - Břeclav, Veselí n.M. - Líšeň, Vyškov
- Bohunice, 1.SK Prostějov - Havlíčkův
Brod (hřiště:
Olšany u
Prostějova, sobota
14.8., starší: 10:15
hodin, mladší:
12:30 hodin)
3. kolo, 21.-22. srpnaa 2010: Havl.
Brod -Pelhřimov, Bohunice - 1:SK
Prostějov (hřiště: umělá tráva, neděle 22.8., starší: 14:15, mladší: 16:30),
Líšeň – Vyškov, Břeclav - Veselí n.M.,
Otrokovice - Sparta Brno „B“, Kroměříž
„B“ - Žďár n.S., Velké Meziříčí - Vrchovina
4. kolo, 28.-29. srpna 2010: Pelhřimov

účastníci MSDD,
skupina „D“ - starší
a mladší dorost
1 - 1. SK Prostějov SO ÚZM
2 - FC Slovan Havlíčkův Brod
3 - Tatran Brno Bohunice
4 - SK Líšeň
5 - MSK Břeclav
6 - FC Viktoria Otrokovice
7 - SK Hanácká Slavia Kroměříž
8 - FC Velké Meziříčí
9 - SFK Vrchovina
10 - FC Žďas Žďár nad Sázavou
11 - FC Sparta Brno
12 - FC Veselí nad Moravou
13 - SK Rostex Vyškov
14 - FK Pelhřimov
- Vrchovina, Žďár n.S. - Velké Meziříčí,
Sparta Brno „B“ - Kroměříž „B“, Veselí
n.M. - Otrokovice, Vyškov - Břeclav,
1.SK Prostějov - Líšeň (hřiště: Olšany u

Prostějova, neděle 29.8., starší: 10:15
hodin, mladší: 12:30 hodin), Havl. Brod
- Bohunice
5. kolo, 4.-5. září 2010: Bohunice Pelhřimov, Líšeň - Havl. Brod, Břeclav
- 1.SK Prostějov (sobota 4.9., starší:

hodin mladší: 12:30 hodin),
hodin)
10:15 hodin,
Otrokovice - Vyškov, Kroměříž „B“ Veselí n.M., Velké Meziříčí - Sparta Brno
„B“, Vrchovina - Žďár n.S.
6. kolo, 11.-12. září 2010: Pelhřimov Žďár n.S., Sparta Brno „B“ - Vrchovina,
Veselí n.M. - Velké Meziříčí, Vyškov
- Kroměříž „B“, 1.SK Prostějov Otrokovice (hřiště: Olšany u Prostějova,
neděle 12.9.., starší: 10:15 hodin, mladší: 12:30 hodin), Havl. Brod - Břeclav,
Bohunice - Líšeň
7. kolo, 18.-19. září 2010: Líšeň
- Pelhřimov, Břeclav - Bohunice,
Otrokovice - Havl. Brod, Kroměříž „B“
- 1.SK Prostějov (neděle 19.9., starší:
10:15 hodin, mladší: 12:30 hodin), Velké
Meziříčí - Vyškov, Vrchovina - Veselí
n.M., Žďár n.S. - Sparta Brno „B“
8. kolo, 25.-26. září 2010: Pelhřimov Sparta Brno „B“, Veselí - Žďár n.S., Vyškov
– Vrchovina, 1.SK Prostějov - Velké
Meziříčí (hřiště: Olšany u Prostějova,
neděle 26.9., starší: 10:15 hodin, mladší:
12:30 hodin), Havl. Brod - Kroměříž „B“,
Bohunice - Otrokovice, Líšeň - Břeclav
9. kolo, 2.-3. října 2010: Břeclav Pelhřimov, Otrokovice - Líšeň, Kroměříž
„B“ - Bohunice, Velké Meziříčí - Havl.
Brod, Vrchovina-1.SKProstějov(sobota
2.10., starší: 12:45 hodin, mladší: 15:00
hodin), Žďár n.S. - Vyškov, Sparta Brno

„B“ - Veselí n.M.
10.
kolo, 9.-10. říjn a
2010: Pelhřimov - Veselí n.M., Vyškov Sparta Brno „B“, 1.SK Prostějov - Žďár
n.S. (hřiště: Olšany u Prostějova, sobota 14.8., starší:
st
10:15 hodin,
m
mladší: 12:30 hodin
din), Havl. Brod Vrc
Vrchovina, Bohunice
- Velké Meziříčí,
Kro
Líšeň
- Kroměříž
„B“, Břeclav
- Otrokovice
11. kolo, 16.-17. října 2010: Otrokovice Pelhřimov, Kroměříž „B“ - Břeclav, Velké
Meziříčí - Líšeň, Vrchovina - Bohunice,
Žďár n.S. - Havl. Brod, Sparta Brno „B“
- 1.SK Prostějov (hřiště: umělá tráva, neděle 17.10., starší: 10:15 hodin, mladší:
12:30 hodin), Veselí n.M. - Vyškov
12. kolo, 23.-24. října 2010: Pelhřimov
- Vyškov, 1.SK Prostějov - Veselí nad
Moravou (hřiště: Olšany u Prostějova,
neděle 24.10., starší: 10:15 hodin, mladší: 12:30 hodin), Havl. Brod - Sparta
Brno „B“, Bohunice - Žďár n.S., Líšeň
- Vrchovina, Břeclav - Velké Meziříčí,
Otrokovice - Kroměříž „B“
13. kolo, 30.-31. října 2010: Kroměříž
„B“ - Pelhřimov, Velké Meziříčí Otrokovice, Vrchovina - Břeclav, Žďár
n.S. - Líšeň, Sparta Brno „B“ - Bohunice,
Veselí n.M. - Havl. Brod, Vyškov - 1.SK
Prostějov (neděle 31.10., starší: 10:15
hodin, mladší: 12:30 hodin)
dohrávané 1. kolo, 6.-7. listopadu 2010:
1.SK Prostějov - Pelhřimov (hřiště:
Olšany u Prostějova, neděle 7.11., starší:
10:15 hodin, mladší: 12:30 hodin), Havl.
Brod - Vyškov, Bohunice - Veselí n.M.,
Líšeň - Sparta Brno „B“, Břeclav - Žďár
n.S., Otrokovice - Vrchovina, Kroměříž
„B“ - Velké Meziříčí

DOROSTENECKÝ PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KRAJSKÉHO
FOTBALOVÉHO SVAZU - starší + mladší

V krajské mládežnické elitě kvarteto zástupců
3. kolo, 21.-22. srpna 2010: Šternberk Mohelnice, Kralice na Hané - Viktorie
Přerov (sobota 21.8., starší: 10:00 hodin
a mladší: 12:15 hodin), Nezamyslice - 1.
HFK Olomouc „B“ (sobota 21.8., starší:
10:00 hodin a mladší: 12:15 hodin),
FKM Konice - Černovír (sobota 21.8.,
starší: 10:00 hodin a mladší: 12:15 hodin),
Jeseník - Šumperk, Čechovice volný los
4. kolo, 28.-29. srpna 2010:Mohelnice
- Šumperk, Černovír - Jeseník, Viktorie
Přerov - Čechovice (sobota 28.8., starší:
10:00 hodin a mladší: 12:15 hodin),
Šternberk - Kralice n.H. (sobota 28.8.,
starší: 10:00 hodin a mladší: 12:15
hodin), 1. HFK Olomouc „B“ - FKM
Konice (hřiště: Hodolany, neděle 29.8.,
starší: 10:15 hodin a mladší: 12:30
hodin), Nezamyslice volný los
5. kolo, 4.-5. září 2010: Kralice n.H.
- Mohelnice (sobota 4.9., starší: 10:00
hodin a mladší: 12:15 hodin), Čechovice Šternberk (sobota 4.9., starší: 10:00 hodin
a mladší: 12:15 hodin), Nezamyslice Viktorie Přerov (sobota 4.9., starší: 10:00
hodin a mladší: 12:15 hodin), Šumperk Černovír, Jeseník - 1. HFK Olomouc „B“,
FKM Konice volný los
6. kolo, 11.-12. září 2010: Mohelnice
- Černovír, Viktorie Přerov - FKM
Konice (sobota 11.9., starší: 10:00 hodin
a mladší: 12:15 hodin), Kralice n.H. Čechovice (sobota 11.9., starší: 10:00
hodin a mladší: 12:15 hodin), Šternberk
- Nezamyslice (neděle 12.9., starší: 10:00
hodin a mladší: 12:15 hodin), 1. HFK
Olomouc „B“ - Šumperk, Jeseník volný los
7. kolo, 18.-19. září 2010: Čechovice
- Mohelnice (sobota 18.9., starší:
10:00 hodin a mladší: 12:15 hodin),
Nezamyslice - Kralice n.H. (sobota
18.9., starší: 10:00 hodin a mladší: 12:15

hodin), FKM Konice - Šternberk (sobota
18.9., starší: 10:00 hodin a mladší: 12:15
hodin), Černovír - 1. HFK Olomouc „B“,
Jeseník - Vikt. Přerov, Šumperk volný los
8. kolo, 25.-26. září 2010: Mohelnice
- 1. HFK Olomouc „B“, Vikt. Přerov Šumperk, Šternberk - - Jeseník, Kralice
n. H. - FKM Konice (sobota 25.9., starší:
10:00 hodin a mladší: 12:15 hodin),
Čechovice - Nezamyslice (sobota 25.9.,
starší: 10:00 hodin a mladší: 12:15
hodin), Černovír volný los
9. kolo, 2.-3. října 2010: Nezamyslice
- Mohelnice (sobota 2.10., starší:
10:00 hodin a mladší: 12:15 hodin),
FKM Konice - Čechovice (sobota
2.10., starší: 10:00 hodin a mladší:
12:15 hodin), Šumperk - Šternberk,
Jeseník - Kralice n.H. (sobota 2.10.,
starší: 10:15 hodin a mladší: 12:30
hodin), Černovír - Vikt. Přerov, 1.HFK
Olomouc „B“ volný los
10. kolo, 9.-10. října 2010: Vikt. Přerov
- 1. HFK Olomouc „B“, Kralice n.H.
- Šumperk (sobota 2.10., starší: 10:00
hodin a mladší: 12:15 hodin), Čechovice
- Jeseník (sobota 9.10., starší: 10:00 hodin
a mladší: 12:15 hodin), Nezamyslice FKM Konice (sobota 9.10., starší: 10:00
hodin a mladší: 12:15 hodin), Šternberk
- Černovír, Mohelnice volný los
11. kolo, 16.-17. října 2010: Jeseník Nezamyslice (sobota 16.10., starší: 9:30
hodin a mladší: 11:45 hodin), FKM
Konice - Mohelnice (sobota 16.10.,
starší: 10:00 hodin a mladší: 12:15
hodin), Černovír - Kralice n.H. (neděle
17.10., starší: 10:00 hodin a mladší:
12:15 hodin), 1. HFK Olomouc „B“ Šternberk, Šumperk - Čechovice (neděle
17.10., starší: 13:00 hodin a mladší: 15:15
hodin), Viktorie Přerov volný los

dohrávané 1. kolo, 23.-24.
října 2010: Vikt. Přerov - Mohelnice,
Kralice n.H. - 1. HFK Olomouc „B“
(sobota 23.10., starší: 10:00 hodin
a mladší: 12:15 hodin), Čechovice
- Černovír (sobota 23.10., starší:
10:00 hodin a mladší: 12:15 hodin),
Nezamyslice - Šumperk (sobota 23.10.,
starší: 10:00 hodin a mladší: 12:15
hodin), FKM Konice - Jeseník (sobota
23.10., starší: 10:00 hodin a mladší: 12:15
hodin), Šternberk volný los
dohrávané 2. kolo, 30.-31. října 2010:
Mohelnice - Jeseník, Vikt. Přerov Šternberk,Šumperk-FKMKonice(neděle
31.10., starší: 10:00 hodin a mladší: 12:15
hodin), Černovír - Nezamyslice (neděle
31.10., starší: 10:00 hodin a mladší: 12:15
hodin), 1. HFK Olomouc „B“ - Čechovice
(hřiště: Hodolany, neděle 31.10., starší:
10:15 hodin a mladší: 12:30 hodin),
Kralice na Hané volný los

seskupení krajské
soutěže O KFS,
skupina „B“
1 – FK Brodek u Přerova
2 – SK Náměšť na Hané
3 – FKM Opatovice
4 – FK Kozlovice
5 – SK Chválkovice
6 – TJ Sokol Tovačov
7 – TJ Sokol Bohuňovice
8 – TJ Sokol Určice
9 – FK Nemilany
10 – TJ Sokol Troubky
11 – Spartak VTJ Lipník nad Bečvou
12 – FK Hlubočky
13 – FK Nové Sady
14 – FC Kostelec na Hané

Sezonu zahájili také dorostenci,
o víkendu startují i boje něžného pohlaví
Po mužských soutěžích
vstoupili do nového
soutěžního ročníku také
mládežnické tý my
včetně dorostenců,
o nadcházejícím
víkendu
si
obují kopačky
t a k é ž e n y.
Proto právě
přišel včas,
zmonitorovat
si, v jakých
kláních má
Prostějovsko své
zástupce a které
soutěže budeme v
sezoně 2010/2011 sledovat.
Nejvýše
postaveným
dorosteneckým celkem je 1.SK
Prostějov, který má svůj výběr
staršího a mladšího dorostu v
Moravskoslezské divizi, z níž by
mladí Hanáci rádi postoupili do
ligy. Vždyť loni se mladší dorost
radovat z celkového prvenství!
V Přeboru Olomouckého KFS
reprezentují region hned čtyři
týmy - FC Kralice na Hané,
FKM Konice, Sokol Čechovice
a Haná Nezamyslice, v krajské
soutěži, která je již sloučena
pod jednu věkovou kategorii,
držíme palce nadějím z Určic
a Kostelce na Hané. Přebor

Okresního fotbalového svazu
čítá letos dalších třináct
dorosteneckých výběrů, mezi
nimiž nechybí ale
úřadující přeborník
z
Pivína,
kter ý odmítl
m ož n o s t
p o stupu
d o k r aj s ké
soutěže.
Na ž e n s k ý

fotbal si budeme moci i v této
sezoně zajet do Kostelce na
Hané, který je již tradičním
účastníkem Moravskoslezské
divize, a Brodku u Konice,
j e n ž pře ž i l pre m i é rovou
sezonu a i přes jisté problémy
s e op ě tov n ě d o s outě ž e
přihlásil. I letos se tedy máme
na co těšit a Prostějovsko tak
zkrášlí půvabné fotbalistky.
-pk-

Chválkovice - Bohuňovice, Opatovice
- Brodek u Př., Kozlovice - Kostelec
(neděle 5.9., 13:30 hodin), Náměšť
n.H. - Nemilany, Tovačov - Určice
(neděle 5.9., 16:30 hodin)
6. kolo, 11.-12. září 2010: Kostelec
n.H. - Náměšť n.H. (sobota 11.9.,
10:00 hodin), Brodek u Př. Chválkovice, Nemilany - Nové Sady,
Určice - Troubky (sobota 11.9., 13:45
hodin), Hlubočky - Lipník n.B.,
Tovačov - Opatovice, Bohuňovice Kozlovice
7. kolo, 18.-19. září 2010: Lipník
n.B. - Nemilany, Nové Sady - Kostelec
n.H. (sobota 18.9., 13:30 hodin),
Chválkovice - Tovačov, Opatovice Určice (sobota 18.9., 16:00 hodin),
Troubky - Hlubočky, Kozlovice
- Brodek u Př., Náměšť n.H. Bohuňovice
8. kolo, 25.-26. září 2010: Kostelec
n.H. - Lipník n.B. (sobota 25.9.,
10:00 hodin), Brodek u Př. - Náměšť
n.H., Nemilany - Troubky, Určice Hlubočky (sobota 25.9., 13:15 hodin),
Tovačov - Kozlovice, Opatovice Chválkovice, Bohuňovice - Nové Sady
9. kolo, 2.-3. října 2010: Lipník n.B. Bohuňovice, Nové Sady - Brodek u Př.,
Chválkovice - Určice (sobota 2.10.,
13:15 hodin), Hlubočky - Nemilany,
Troubky - Kostelec n.H. (neděle 3.10.,

10:45 hodin), Kozlovice - Opatovice,
Náměšť n.H. - Tovačov
10. kolo, 9.-10. října 2010: Kostelec
n.H. - Hlubočky (sobota 9.10.,
10:00 hodin), Brodek u Př. - Lipník
n.B., Určice - Nemilany (sobota
9.10., 12:45 hodin), Chválkovice –
Kozlovice, Opatovice - Náměšť n.H.,
Bohuňovice - Troubky, Tovačov Nové Sady
11. kolo, 16.-17. října 2010: Lipník
n.B. - Tovačov, Nové Sady - Opatovice,
Nemilany - Kostelec n.H. (sobota
16.10., 12:30 hodin), Hlubočky Bohuňovice, Troubky - Brodek u Př.,
Kozlovice - Určice (neděle 17.10.,
12:00 hodin), Náměšť na Hané Chválkovice
12. kolo, 23.-24. října 2010: Brodek
u Př. - Hlubočky, Určice - Kostelec
(sobota 23.10., 12:15 hodin),
Chválkovice - Nové Sady, Tovačov
- Troubky, Opatovice - Lipník n.B.,
Kozlovice - Náměšť n.H., Bohuňovice
- Nemilany
13. kolo, 30.-31. října 2010:
Kostelec n.H. - Bohuňovice (sobota
30.10., 10:00 hodin), Lipník n.B. Chválkovice, Nemilany - Brodek u
Př., Nové Sady - Kozlovice, Náměšť
n.H. - Určice (sobota 30.10., 11:45
hodin), Hlubočky - Tovačov, Troubky
- Opatovice

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU

O titul přeborníka usiluje třináctka celků
1. kolo, sobota 7. srpna 2010, 10:45
hodin: Otaslavice - Němčice n.H.
(středa 25.8., 17:00 hodin), Vrahovice Brodek u Prostějova (neděle 8.8., 10:00
hodin), Lipová - Držovice (neděle 8.8.,
10:15 hodin), Protivanov - Výšovice
(neděle 8.8., 11:00 hodin), Brodek
u Konice - Pivín (neděle 8.8., 13:30
hodin), Olšany u Prostějova - Klenovice
na Hané (středa 25.8., 17:00 hodin),
Mostkovice volný los
2. kolo, sobota 14. srpna 2010, 10:45
hodin: Výšovice - Vrahovice, Němčice
n.H. - Brodek u K. (9:00), Mostkovice Lipová (10:00), Olšany u Pv - Protivanov
(16:30), Držovice - Otaslavice (neděle
15.8., 10:45), Klenovice n.H. - Pivín
(neděle 15.8., 14:00), Brodek u Pv volný
los
3. kolo, sobota 21. srpna 2010, 10:45
hodin: Otaslavice - Mostkovice (10:00),
Vrahovice - Olšany u Pv (neděle
22.8., 10:00), Lipová - Brodek u Pv
(neděle 22.8., 10:15), Klenovice n.H. Protivanov (neděle 22.8., 11:00), Brodek
u K. - Držovice (neděle 22.8., 13:30),
Pivín - Němčice n.H. (neděle 22.8.,
14:00), Výšovice volný los
4. kolo, sobota 28. srpna 2009, 10:45
hodin: Výšovice - Lipová, Mostkovice
- Brodek u K. (10:00), Protivanov Vrahovice (11:00), Držovice - Pivín
(neděle 29.8., 10:45), Brodek u Pv
- Otaslavice (neděle 29.8., 13:30),
Klenovice n.H. - Němčice n.H. (neděle
29.8., 14:00), Olšany u Pv volný los
5. kolo, sobota 4. září 2010, 10:45
hodin: Němčice n.H. - Držovice (9:00),

Muži TJ SOKOL I hodlají odvrátit sestupovou hrozbu, dorostenci
na Hané i Brodku u Konice se chtějí odrazit do extraligového finále 2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA „B“

2. kolo, 28.-29. srpna 2010: Kotvrdovice
- Drnovice, Ráječko - Boskovice, Kunštát Brodek u Konice (neděle 29.8., 10:00 hodin),
Kostelec na Hané - Lažany (neděle 29.8.,
13:30hodin),Holešov-Šternberk
3. kolo, 4.-5. září 2010: Šternberk Kotvrdovice, Kostelec na Hané – Holešov
(neděle 5.9., 13:30 hodin), Brodek u Konice Lažany (sobota 4.9., 16:00 hodin), Boskovice
-Kunštát,Drnovice-Ráječko
4. kolo, 11.-12. září 2010: Kotvrdovice
- Ráječko, Kunštát - Drnovice, Lažany Boskovice, Holešov-BrodekuKonice(hřiště:

Všetuly,sobota11.9.,15:00hodin),Šternberk
- Kostelec na Hané (hřiště: Štarnov, neděle
12.9.,15:30hodin)
5. kolo, 18.-19. září 2010: Kostelec na Hané
- Kotvrdovice (neděle 19.9., 13:30 hodin),
Brodek u Konice - Šternberk (sobota 18.9.,
16:00 hodin), Boskovice – Holešov, Drnovice
-Lažany,Ráječko-Kunštát
6. kolo, 25.-26. září 2010: Kotvrdovice
- Kunštát, Lažany - Ráječko, Holešov Drnovice, Šternberk - Boskovice, Kostelec na
Hané - Brodek u Konice (neděle 26.9., 12:30
hodin)

7. kolo, 2.-3. října 2010: Brodek u Konice Kotvrdovice(sobota2.10.,15:30),BoskoviceKostelecnaHané(hřiště:umělátráva,sobota
2.10., 12:30), Drnovice - Šternberk, Ráječko
-Holešov,Kunštát-Lažany
8. kolo, 9.-10. října 2010: Kotvrdovice
- Lažany, Holešov - Kunštát, Šternberk Ráječko,KostelecnaHané-Drnovice(neděle
10.10., 12:00 hodin), Brodek u Konice Boskovice(sobota9.10.,15:00hodin)
9. kolo, 16.-17. října 2010: Boskovice Kotvrdovice, Drnovice - Brodek u Konice
(sobota 16.10., 15:00 hodin), Ráječko
- Kostelec na Hané (sobota 16.10., 12:30
hodin),Kunštát-Šternberk,Lažany-Holešov
dohrávané 1. kolo, 23.-24. října 2010:
Holešov - Kotvrdovice, Šternberk - Lažany,
Kostelec na Hané - Kunštát (sobota 23.10.,
14:30 hodin), Brodek u Konice - Ráječko
(sobota 23.10., 15:00 hodin), Boskovice Drnovice

1 - DFK Holešov
2 - FK Šternberk
3 - FC Kostelec na Hané
4 - Jiskra Brodek u Konice
5 - FC Boskovice
6 - Sokol Drnovice
7 - SK Olympia Ráječko
8 - FK Kunštát
9 - Sokol Lažany
10 - Rakovec Kotvrdovice

V nižším kraji už jen dva mohykáni

Otaslavice - Výšovice (10:00), Brodek
u K. - Brodek u Pv (13:30), Vrahovice
- Klenovice n.H. (neděle 5.9., 10:00),
Lipová - Olšany u Pv (neděle 5.9., 10:15),
Pivín - Mostkovice (neděle 5.9., 14:00),
Protivanov volný los
6. kolo, sobota 11. září 2010, 10:45
hodin: Výšovice - Brodek u K., Olšany
u Pv - Otaslavice, Mostkovice - Němčice
n.H. (10:00), Brodek u Pv - Pivín
(10:00), Protivanov - Lipová (11:00),
Klenovice n.H - Držovice (neděle 12.9.,
13:30), Vrahovice volný los
7. kolo, sobota 18. září 2010, 10:45
hodin: Němčice n.H. - Brodek u Pv
(9:00), Otaslavice - Protivanov (10:00),
Brodek u K. - Olšany u Pv (13:00),
Lipová - Vrahovice (neděle 19.9., 10:15),
Držovice - Mostkovice (neděle 19.9.,
10:45), Pivín - Výšovice (neděle 19.9.,
13:30), Klenovice n.H. volný los
8. kolo, sobota 25. září 2010, 10:45
hodin: Olšany u Pv - Pivín, Výšovice Němčice n.H., Protivanov - Brodek u K.
(11:00), Vrahovice - Otaslavice (neděle
26.9., 10:00), Brodek u Pv - Držovice
(neděle 26.9., 10:00), Klenovice n.H. Mostkovice (neděle 26.9., 13:00), Lipová
volný los
9. kolo, sobota 2. října 2010, 10:45
hodin: Němčice n.H. - Olšany u Pv
(9:00), Mostkovice - Brodek u Pv
(10:00), Brodek u K. - Vrahovice (12:30),
Lipová - Klenovice n.H. (neděle 3.10.,
10:15), Držovice - Výšovice (neděle
3.10., 10:45), Pivín - Protivanov (neděle
3.10., 13:00), Otaslavice volný los
10. kolo, sobota 9. října 2010, 10:45

seskupení krajské
soutěže O KFS,
skupina „B“
1 – FK Brodek u Přerova
2 – SK Náměšť na Hané
3 – FKM Opatovice
4 – FK Kozlovice
5 – SK Chválkovice
6 – TJ Sokol Tovačov
7 – TJ Sokol Bohuňovice
8 – TJ Sokol Určice
9 – FK Nemilany
10 – TJ Sokol Troubky
11 – Spartak VTJ Lipník nad Bečvou
12 – FK Hlubočky
13 – FK Nové Sady
14 – FC Kostelec na Hané
předehrávané 14. kolo, 6.-7.
listopadu 2010: Kostelec n.H. Brodek u Př. (sobota 6.11., 10:00
hodin), Lipník n.B. - Kozlovice,
Nemilany - Tovačov, Nové Sady Náměšť n.H., Určice - Bohuňovice
(sobota 6.11., 11:15 hodin),
Hlubočky - Opatovice, Troubky Chválkovice
předehrávané 15. kolo, 13.-14.
listopadu 2010: Brodek u Př. Bohuňovice, Nové Sady - Určice
(sobota 13.11., 10:30 hodin), Náměšť
n.H. - Lipník n.B., Chválkovice –
Hlubočky, Opatovice - Nemilany,
Tovačov - Kostelec n.H. (sobota
13.11., 13:00 hodin), Kozlovice Troubky

složení Přeboru OFS Prostějov dorostu
1 - Sokol Olšany u Prostějova
hlášenky
2 - TJ Sokol Protivanov
neděle 11:00 (NHP: mlat)
3 - TJ Sokol Vrahovice
neděle
10:00
4 - volný los
5 - SK Lipová
neděle
10:15
6 - TJ Sokol Otaslavice
sobota
10:00
7 - Jiskra Brodek u Konice
hlášenky
8 - TJ Sokol Pivín
neděle
2,5 hod. před ÚZM
9 - FK Němčice nad Hanou
sobota
9:00
10 - TJ Sokol Držovice
neděle
ÚZD
11 - TJ Sokol Mostkovice
neděle
10:00
12 - TJ Sokol Brodek u Prostějova hlášenky
13 - FC Výšovice
sobota
ÚZD
14 - TJ Sokol Klenovice na Hané neděle
2,5 hod. před ÚZM

hodin: Výšovice - Mostkovice, Olšany
u Pv - Držovice (10:30), Vrahovice Pivín (neděle 10.10., 10:00), Lipová
- Otaslavice (neděle 10.10., 10:15),
Protivanov - Němčice n.H. (neděle
10.10., 11:00), Klenovice n.H. - Brodek
u Pv (neděle 10.10., 12:30), Brodek u K.
volný los
11. kolo, sobota 16. října 2010, 10:45
hodin: Brodek u K. - Lipová, Němčice
n.H. - Vrahovice (9:00), Brodek u Pv Výšovice (10:00), Mostkovice - Olšany
u Pv (10:00), Otaslavice - Klenovice n.H
(10:00), Držovice - Protivanov (neděle
17.10., 10:45), Pivín volný los
12. kolo, sobota 23. října 2010, 10:45
hodin: Olšany u Pv - Brodek u Pv,
Otaslavice - Brodek u K. (10:00),
Vrahovice - Držovice (neděle 24.10.,
10:00), Lipová - Pivín (neděle 24.10.,
10:15), Protivanov - Mostkovice (neděle
24.10., 11:00), Klenovice n.H. - Výšovice
(neděle 24.10., 12:00), Němčice n.H.
volný los
13. kolo, sobota 30. října 2010, 10:45

Konec volna. Nohejbalisty čeká vyvrcholení sezony

Ženský fotbal opět v Kostelci

startovní pole
MSDŽ - skupina „C“

KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU, SKUPINA „B“

1. kolo, 7.-8. srpna 2010:
Bohuňovice - Určice (neděle 8.8.,
14:15 hodin), Tovačov - Nemilany,
Kozlovice - Lipník nad Bečvou,
Náměšť na Hané - Nové Sady,
Brodek u Přerova - Kostelec na
Hané (sobota 7.8., 13:30 hodin),
Opatovice - Hlubočky, Chválkovice
- Troubky (středa 1.9.)
2. kolo, 14.-15. srpna 2010: Kostelec
n.H. - Tovačov (sobota 14.8., 10:00
hodin), Lipník n.B. - Náměšť n.H.,
Nemilany - Opatovice, Určice - Nové
Sady (sobota 14.8., 14:15 hodin),
Hlubočky - Chválkovice, Troubky Kozlovice, Bohuňovice - Brodek u Př.
3. kolo, 21.-22. srpna 2010: Brodek
u Př. - Určice (sobota 21.8., 13:30
hodin), Chválkovice - Nemilany,
Náměšť n.H. - Troubky, Opatovice
- Kostelec n.H. (sobota 21.8., 16:30
hodin), Nové Sady - Lipník n.B.,
Kozlovice - Hlubočky, Tovačov Bohuňovice
4. kolo, 28.-29. srpna 2010: Kostelec
n.H. - Chválkovice (sobota 21.8.,
10:00 hodin), Brodek u Př. - Tovačov,
Nemilany - Kozlovice, Určice - Lipník
n.B. (sobota 28.8., 14:15 hodin),
Hlubočky - Náměšť n.H., Troubky Nové Sady, Bohuňovice - Opatovice
5. kolo, 4.-5. září 2010: Lipník n.B.
- Troubky, Nové Sady - Hlubočky,

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN, SKUPINA „C“:

18-19

hodin: Brodek u K. - Klenovice n.H.,
Výšovice - Olšany u Pv, Němčice n.H.
- Lipová (9:00), Mostkovice - Vrahovice
(10:00), Brodek u Pv - Protivanov
(neděle 31.10., 10:00), Pivín - Otaslavice
(neděle 31.10., 11:00), Držovice volný
los
předehrávané 14. kolo, sobota 6.
listopadu 2010, 10:45 hodin: Výšovice
- Protivanov, Němčice n.H. - Otaslavice
(neděle 7.11., 9:00), Brodek u Pv Vrahovice (neděle 7.11, 10:00), Držovice
– Lipová (neděle 7.11., 10:45), Klenovice
n.H. - Olšany u Pv (neděle 7.11., 11:00),
Pivín - Brodek u K. (neděle 7.11., 11:00),
Mostkovice volný los
předehrávané 15. kolo, sobota 13.
listopadu 2010, 10:45 hodin: Brodek u
K. - Němčice n.H., Otaslavice - Držovice
(10:00), Vrahovice - Výšovice (neděle
14.11., 10:00), Lipová - Mostkovice
(neděle 14.11., 10:15), Pivín - Klenovice
n.H. (neděle 14.11, 10:30), Protivanov
- Olšany u Pv (neděle 14.11., 11:00) ,
Brodek u Pv volný los

FOTBALOVÁ KRÁSA. Kopaná v ženském balení baví stále více a láká do
ochozů nejen diváky, ale do svých řad i nové fotbalistky. Tým žen FC Kostelec na
Hané se na novou sezonu, která startuje o tomto víkendu a v níž budou svěřenkyně trenéra Merty opět startovat v moravskoslezské divizi, připravoval také v rámci předsezónního soustředění, jež proběhlo od 10. do 15. srpna. Foto: www.fckostelecnh.cz

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov
na svém 3. řádném zasedání dne
18. srpna 2010 rozhodla:
* ZMĚNY V UTKÁNÍCH:
Přebor OFS-II.třída muži - změna pořadatelství zápasu 6. kola:
Kralice na Hané „B“ - Brodek u Prostějova bude po dohodě oddílů sehrán
11. 9. v 16:00 hodin na hřišti v Brodku u Prostějova.
III. třída muži - změna termínu zápasu 4. kola: Sokol Tištín - FC
Výšovice nebude sehráno 29. srpna 2010 z důvodu konání akce
„Mikroregionu Němčicko“, která se koná v areálu hřiště. STK nařizuje
sehrát utkání dne 28. 9. 2010 v 15:30 hodin.
IV. třída, skupina „B“ muži - změna termínu zápasu 3. kola:
Sokol Tvorovice - Sokol Pivín „B“ byl po dohodě oddílů sehrán
22.8.2010 ve 13:30 hodin.
Přebor OFS mladších žáků - změna termínu zápasu 8. kola: Olšany
u Prostějova - Haná Prostějov bude po dohodě oddílů sehrán 26.9.2010
v 15:00 hodin.
* TERMÍNY NESEHRANÝCH UTKÁNÍ:
Přebor OFS-II. třída muži: FC Kralice na Hané „B“ - Sokol
Vrchoslavice dle nařízení STK se bude hrát 28.9.2010 v 15:30 hodin.
IV. třída, skupina „A“: Lipová „B“ - Mostkovice „B“ dle nařízení STK
se bude hrát 28.9.2010 v 15:30 hodin.
IV. třída, skupina „B“: FK Němčice nad Hanou „B“ - Sokol Pivín „B“
dle nařízení STK se bude hrát 28.9.2010 v 15:30 hodin.
Přebor OFS dorostu: Sokol Otaslavice - FK Němčice nad Hanou dle
nařízení STK se bude hrát 25.8.2010 v 17:00 hodin.
* KONTUMACE:
- nesehrané utkání 1. kola IV. třídy, skupiny „B“ Sokol Tvorovice - Sokol
Ivaň, které nebylo odehráno z důvodu nedostavení se hostujícího celku,
STK kontumuje 3:0 a 3 body ve prospěch Sokola Tvorovice.
* PASPORTIZACE HŘIŠŤ :
- bylo nahlášeno odstranění závad u oddílů: Sokol Ivaň, FC Kralice na
Hané, FC Hrubčice
* POKUTY STK :
1000 Kč Sokolu Ivaň za nesehrané utkání 1. kola IV.třídy, skupiny „B“
mezi Sokol Tvorovice a Sokol Ivaň a 200 Kč jako skutečné náklady na
rozhodčího dle RS čl.21 - pokutu celkem zaplatí Sokolu Tvorovice plus
5000 Kč uhradí OFS PV dle RS čl.23, bod 9
300 Kč oddílům: TJ Biskupice, Jiskra Brodek u Konice, Sokol Brodek u
Prostějova, Morávia Doloplazy, FC Hvozd, SK Jesenec, Sokol Konice,
FKM Konice, SK Lipová, FK Němčice nad Hanou, TJ Pavlovice u
Kojetína, Sokol Pivín, FC Ptení, Sokol Přemyslovice, Sokol Tvorovice,
Sokol Vrchoslavice, Sokol Zdětín za neúčast na školení oddílových
rozhodčích 16.7.2010 dle RS čl.23, bod 7
150 Kč
oddílům: Sokol Přemyslovice a Haná Prostějov za
neúčast na losování přípravek 6.8.2010 dle RS čl. 23, bod 7
150 Kč oddílu Sokol Tvorovice - pozdě předložena dohoda o utkání dle
RS čl. 23, bod 5
100 Kč
oddílům Sokol Bedihošť, FC Kralice na Hané a Sokol Olšany
u Prostějova za neplnění povinnosti vůči OFS Prostějov dle RS čl. 25
100 Kč oddílu 1.SK Prostějov za nenahlášení výsledku mistrovského
utkání 2. kola IV. třídy, skupina „B“ 1.SK Prostějov – Tvorovice dle RS
čl. 23, bod 2
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
odsouhlasil Ladislav Dvořáček, předseda STK
Disciplinární komise OFS Prostějov na svém
2.řádném zasedání dne 19. srpna 2010 rozhodla:
- dle DŘ 1/2b o udělení nepodmíněného trestu pro Stanislava Tylšara
(Sokol Přemyslovice “B”) na 3 soutěžní utkání od 16. srpna 2010, dle
DŘ 1/6a o udělení nepodmíněných trestů pro Ondřeje Peterku (FC Ptení),
Davida Křečka (Sokol Kladky) a Vladimíra Bednáře na 2 soutěžní utkání
od 15., resp. 16. srpna 2010
* žádost o prominutí zbytku trestu:
v případě Petra Vránu (FK Němčice nad Hanou) se dle DŘ VII/31 žádosti
o prominutí trestu na 2 soutěžní utkání nevyhovuje
* různé:
DK upozorňuje oddíly, kteří si nesplnily povinnost vůči OFS, co se týká
pokut udělených v soutěžním ročníku 2009/2010 a vkladu do soutěžního
ročníku 2010/2011, ať tak učiní nejpozději do 30.srpna 2010. Jinak se
vystavují disciplinárnímu provinění dle DŘ 2/10.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

PROSTĚJOV - Dvouměsíční pauza
je minulostí a již o nadcházejícím
víkendu to opět vypukne! Řeč je o
vrcholném nohejbalovém dění na
kolektivní úrovni. Týmové soutěže s
prostějovskou účastí zakončily první
polovinu svého harmonogramu v
polovině června, kdy dovršily tucet
kol základní části. Poté si hráči dopřáli
odpočinek, nabrali síly v přípravě a
nyní mají na programu vyvrcholení
sezony, které obstarají poslední dvě
dějství a následně play off, případně
baráž o udržení. Ještě předtím jsme
se s Richardem Benešem, duší
nohejbalového oddílu TJ Sokol I
Prostějov, ohlédli za vším, co jeho
ovečky potkalo v úvodní polovině
letošního roku. „I když byl loňský
rok především z pohledu mužských
soutěží mnohem úspěšnější, nelze se
za své dosavadní výsledky především
v mládežnických soutěžích hanbit,“
shrnul účinkování v první dekádě
letopočtu 2010 Richard Beneš.

„Áčku“ chybí bod k
záchraně
Muži TJ Sokol I „A“ startují ve skupině
„B“ druhé nohejbalové ligy, v níž
v loňském ročníku obsadili čtvrtou
příčku a až v samotném závěru jim
unikly zápasy play-off o postup do I.
nohejbalové ligy. V letošním ročníku
došlo v kádru k částečným změnám,
soutěž nehraje P. Nový, mladý a nadějný
dorostenec Pacejka dostal povolení k
hostování v Sokol SDS Exmost Modřice,
z tohoto klubu naopak na Hané hostuje
Žitňák. V základním kádru dostávají dále
příležitost T. Drobil, K. Husařík, J. Klaudy,
L. Pluháček, R. Omelka, J. Valenta, hrající
trenér T. Procházka, Anděl a Zapletal.
Po dvanácti kolech patří Prostějovu v
osmičlenné tabulce šestá příčka, když
dosud vybojovali devět bodů za čtyři
výhry a jednu remízu. V ostatních
sedmi duelech odešli Hanáci poraženi
a v závěru je tak čeká boj o udržení. Do
konce základní části druholigové soutěže
přitom zbývají týmům odehrát už jen
poslední dvě klání - prostějovský Sokol
I se nejdříve představí v Bedřichově,
derniéru v jejich podání pak obstará
duel v Modřicích proti tamnímu „B“týmu, který je přímým sokem v boji o
vyhnutí se baráže. „Když se nestane nic
mimořádného, družstvo mužů skončí
s největší pravděpodobností na šestém
místě a vyhne se baráži o setrvání v lize,
což je sice dobré, ale nutno přiznat, že
po loňském mimořádně vydařeném
ročníku v roli nováčka soutěže pomýšlel
celek na podstatně lepší umístění,“
poznamenal s rozporuplnými pocity
Richard Beneš, šéf nohejbalového oddílu
TJ Sokol I. K jistotě uhájení příslušnosti ve
třetí nejvyšší soutěži potřebuje Prostějov
bod, nejlépe hned ze sobotního mače
v Bedřichově. Pokud by totiž „béčko“
Modřic překvapivě skolilo lídra z Přerova
a dotáhlo se na jediný bodík, muselo by
se rozhodovat až v závěrečném kole v
přímém souboji. Poslední příčku již
zřejmě neopustí takřka jistý sestupující
celek Třebíče.

Rezerva může bojovat
o postup!
Rezerva Sokola I Prostějov startuje
podobně jako loni v krajském přeboru,
který absolvuje celkem šest družstev.
„Béčko je vytvořeno především
z důvodu, aby si jednak zahráli soutěž
i starší nohejbalisté, kteří druhou ligu
nehrají a jednak je zde dán prostor pro
mladé dorostence, kteří hrají nejvyšší
dorosteneckou soutěž a krajský přebor
jim slouží jako výborná příprava před
nedělním zápasem dorostenecké ligy,“
objasnil Richard Beneš. V týmu Sokola
I Prostějov „B“ nastupují tito hráči: R.
Štencl, R. Hubálek, M. Zapletal, R.
Kubáč, T. Anděl, L. Nový, D. Pazdera,
J. Faltýnek, L. Pírek a někteří další. Do
konce soutěže zůstávají odehrát dvě
kola plus jednu dohrávku Hranic se
Zábřehem. Rezerva prostějovského
týmu Sokol I je zatím na výborném
druhém místě se ziskem 10 bodů,
jeden bod za vedoucím týmem
Femaxu Hranice na Moravě a naopak
jeden bod před družstvem Sokola
Tři Dvory. Kolotoč zápasů krajského
přeboru se roztočí o prvním zářijovém
víkendu. A na „béčko“ Prostějova
čekají hned dva zápasy na své půdě
- souboj o první příčku s lídrem z
Hranic na Moravě a následné derby
proti Přerovu! Pokud by hráči první
duel zvládli, mohlo by být závěrečné
dějství ještě hodně zajímavé...

Dorost usiluje
o prvenství
Dorostenci Sokola I Prostějov
obhajují z loňského ročníku extraligy
stříbrné medaile a dvě kola před
koncem základní části nejvyšší
dorostenecké soutěže jsou se ziskem
třiadvaceti bodů v čele soutěže,
přičemž obhájce titulu SK Kotlářka
Praha má na druhém místě stejný
počet bodů, tudíž závěr slibuje
stejně jako v předchozích sezónách
nesmírné drama. Dorostenci Sokola I
přitom jsou v letošní sezoně oslabeni
o hráče, kteří byli loni oporami
a jsou již v kategorii mužů, celek
naopak posílil hostující L. Rosenberk
ze Sokola Modřice. V kádru tak
průběžně nastupují hráči J. Valenta,
K. Pacejka, T. Drobil, T. Anděl, L.
Pírek, M. Štěpánek, L. Rosenberk,
M. Skřipka, P. Brabec a D. Pazdera.
V dosavadních ligových výsledcích
ztratili mladí hráči Sokola I pouhý
bod za domácí remízu s pražskou
Kotlářkou a naopak hned v šesti

zápasech nadělili svému soupeři
nepopulárního „kanára“ - tedy
výhru bez ztráty jediného utkání 6:0.
„Tyto výsledky hovoří dostatečně
výmluvně o kvalitě celého kolektivu,“
usmívá se Richard Beneš. O vítězi
základní části a postavení před play
off rozhodnou právě poslední dvě
kola. Prostějovské dorostence v nich
nečeká nic jednoduchého, neboť se
v obou případech představí na půdě
soupeřů a to ne jen tak ledajakých.
Tuto neděli svedou souboj na půdě
ambiciózních Karlových Varů, v
závěrečném klání je pak čeká odveta
s Kotlářkou v Praze, která nyní
zajíždí do Žďáru nad Sázavou. Hůře
jak třetí už ale v dlouhodobé tabulce
Prostějovští skončit nemohou, ovšem
nejlepší výchozí pozice před dalším
vysněným finále by se zcela jistě
hodila... Kromě dlouhodobé ligové
soutěže se dorostenci zúčastnili
koncem června také Mistrovství ČR
juniorů ve dvojicích a ve trojicích
v Praze, odkud se vrátili se ziskem
stříbrné a bronzové medaile ze
soutěže dvojic, což je rozhodně
úspěchem. Dorostenci jsou též
v současné době na výborném 2.místě
v „Poháru Českého nohejbalového
svazu“ dorostu těsně za Karlovými
Vary.

Žáci zatím suverénní
Žáci Sokola I Prostějov ve složení
J. Ftačnik, J. Matkulčík, T. Roba, A.
Pospíšil, O. Pospíšil, J. Jančík a J. Spáčil
mladší jsou jedno kolo před koncem
dlouhodobésoutěževčele„Moravského
poháru žáků 2010“ a prakticky již
nemohou být předstiženi. V soutěži
„Pohár Českého nohejbalového svazu
2010“ jsou na výborném druhém
místě, na Mistrovství ČR starších žáků
dvojic a trojic skončili shodně na páté
příčce a vzhledem k tomu, že patří v této
kategorii k nejmladším účastníkům
jsou i tato umístění velmi dobrá.
„Mladší žáci v letošním roce vyhráli
suverénně všechno, kam přijeli - turnaje
v Semilech, Žďáru nad Sázavou a
Týnu nad Vltavou a před nastávajícím
republikovým šampionátem mladších
žáků jsou hlavním favoritem na
celkové prvenství ve trojicích i ve
dvojicích. Navíc postoupili do finále
Mistrovství ČR družstev v kategorii
starších žáků a nejsou bez šancí na
medailové umístění,“ mne si ruce nad
počínáním dalších rostoucích nadějí
prostějovského nohejbalu Richard
Beneš.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 12 KOLECH
1. TJ Spartak MSEM Přerov
12 10
1 1
69:29 21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. PKS okna Žďár nad Sázavou
12
8
2 2
61:45 18
3. TJ Sokol Bedřichov
12
8
0 4
55:43 15
4. NK Bajda Kroměříž
12
6
1 5
55:51 13
5. NK Climax Vsetín „B“
12
5
1 6
50:49 11
6. TJ Sokol I Prostějov
12
4
1 7
40:53
9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. TJ Sokol SDS Exmost Modřice „B“ 12
2
2 8
41:60
6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. TJ Sokol Třebíč
12
0
2 10
29:70
2
Poznámka: vítěz zamíří do kvalifikace o postup do 1. ligy, předposlední celek čeká baráž o uhájení druholigové příslušnosti, poslední mužstvo sestupuje přímo do krajského přeboru
PŘÍŠTÍ PROGRAM
13. kolo, sobota 28. srpna 2010, 10:00 hodin: TJ Sokol Třebíč
- NK Climax Vsetín „B“, NK Bajda Kroměříž - PKS okna Žďár
nad Sázavou (14:00 hodin), TJ Sokol Bedřichov - TJ Sokol I
Prostějov, TJ Sokol SDS Exmost Modřice „B“ - TJ Spartak
MSEM Přerov

BOTAS DOROSTENECKÁ EXTRALIGA
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. NK Femax Hranice n.M.
7
5
1 1
38:22 11
2. TJ Sokol I Prostějov „B“
8
3
4 1
40:33 10
3. TJ Sokol Tři Dvory
8
4
1 3
39:33
9
4. NK Šumperk
8
4
0 4
32:34
8
5. NK Zábřeh n.M.
7
1
3 3
26:34
5
6. TJ Spartak MSEM Přerov „B“ 8
0
3 5
26:45
3
PŘÍŠTÍ PROGRAM
9. kolo, sobota 4. září 2010, 9:00 hodin: TJ Sokol I Prostějov
„B“ - NK Femax Hranice na Moravě, TJ Spartak MSEM Přerov
„B“ - NK Šumperk, NK Zábřeh na Moravě - TJ Sokol Tři Dvory.
-pk-

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE MUŽŮ
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. NK Femax Hranice n.M.
7
5
1 1
38:22 11
2. TJ Sokol I Prostějov „B“
8
3
4 1
40:33 10
3. TJ Sokol Tři Dvory
8
4
1 3
39:33
9
4. NK Šumperk
8
4
0 4
32:34
8
5. NK Zábřeh n.M.
7
1
3 3
26:34
5
6. TJ Spartak MSEM Přerov „B“ 8
0
3 5
26:45
3
PŘÍŠTÍ PROGRAM
9. kolo, sobota 4. září 2010, 9:00 hodin: TJ Sokol I Prostějov „B“
- NK Femax Hranice na Moravě, TJ Spartak MSEM Přerov „B“
- NK Šumperk, NK Zábřeh na Moravě - TJ Sokol Tři Dvory. -pkVšechny tyto úspěchy především
v kategorii mládeže by zcela jistě
nebyly dosaženy nebýt podpory
organizací a sponzorů oddílu
nohejbalu, který tak děkuje za pomoc
v letošním roce především městu
Prostějov, Olomouckému kraji, ČOS
Praha, TOMI-REMONT a.s., DT

Vyhýbkárna a strojírna a.s., M.I.S.
Protivanov s.r.o. Auto- Rolný v.o.s.,
PRESTO PV s.r.o. a některým dalším
sponzorům z řad prostějovských
restaurací. „Bez jejich pomoci
bychom podobných úspěchů neměli
šanci dosáhnout,“ vzkazuje velké dík
R. Beneš.
-pk-

Nohejbal - obchodní partneři:

O mistrovské tituly se mladší žáci utkají v Prostějově
Šampionát nejmladších nadějí se koná už o tomto
víkendu a domácí TJ Sokol I patří k top favoritům
PROSTĚJOV - Zatímco muži a
dorostenci z celé České republiky
se o mistrovské tituly utkali o
uplynulém víkendu v Karlových
Varech (zpravodajství přineseme
v příštím čísle - pozn.red.) a starší
žáci zápolili již v polovině června
v Českém Brodu (týmy TJ Sokol I
Prostějov obsadily jak ve dvojicích,
tak i ve trojicích pátá místa - pozn.
red.), věkově nejmladší kategorie
pozná své šampiony nadcházející
sobotu a neděli 28.-29. srpna
2010. Pořadatelství Mistrovství
ČR mladších žáků (ročník 1998 a
mladší) v nohejbale trojic a dvojic
přidělil Český nohejbalový svaz
oddílu Sokol I Prostějov, který již
celou řádku roků velice úspěšně
vychovává mladé nohejbalisty
prakticky ve všech mládežnických
věkových kategoriích. V této
souvislosti je nutné připomenout,
že právě nejmladší nohejbalisté
Sokola I Prostějov jsou hlavními
favority na nejcennější medaile a
to jak v soutěži trojic, tak rovněž
v šampionátu dvojic. Hrát se bude

na kurtech u sokolovny na Skálově
náměstí v Prostějově, v případě
nepříznivého počasí se dějiště
přesunou do prostor ZŠ Palackého a
Švehlovy střední odborné školy.
Ve startovním poli se představí
zejména oddíly, které podobně jako
Sokol I Prostějov pravidelně trénují
a vychovávají nejmladší nohejbalový
potěr. Z oddílů, které budou na Hané
bojovat o cenné kovy jmenujme
například Liapor Karlovy Vary, Hapon
Horažďovice, SKP Žďár nad Sázavou,
Dynamo České Budějovice, Elna
Počerady, Avia Čakovice, ŠacungBenešov, Sokol Stratov, Sokol Semily,
Bílá Hora Plzeň. Startovat ovšem bude
i řada dalších družstev z celé republiky.
Jak jsme zjistili z internetových stránek
Českého nohejbalového svazu, v
současné době je přihlášeno třináct
párů a deset trojic. „Systém soutěže
bude určen dle počtu přihlášených
celků, ale v každém případě se bude
hrát v základních skupinách a po jejich
odehrání budou již vyřazovací boje
play-off až po určení nového mistra
republiky pro letošní rok,“ prozradil

předseda nohejbalového oddílu TJ
Sokol I Prostějov Richard Beneš s tím,
že zahájení je naplánováno na sobotu
28. srpna 2010 od 9:00 hod. v areálu
nohejbalových kurtů u sokolovny na
Skálově náměstí, kde souboje trojice
vyvrcholí v 18 hodin. V neděli 29.
srpna se začíná o 30 minut dříve a bitvy
dvojic poznají své vítěze okolo patnácté
hodiny. Každý den pak proběhne

vyhlášení výsledků a předání cen.
Za Sokol I Prostějov se představí tito
hráči: Jakub Ftačnik, Jan Matkulčík,
Jiří Spáčil mladší, Ondřej Pospíšil a
Radim Večeřa. „V letošní přípravě na
nastávající vrchol sezony mladších
žáků absolvovali kluci přípravné
turnaje ve Žďáru nad Sázavou, Týnu
nad Vltavou a v Semilech a ze všech
turnajů si odvezli palmu celkového

Časový harmonogram Mistrovství
České republiky mladších žáků v nohejbale
trojic a dvojic, Prostějov
(kurty na Skálově nám.), 28. a 29. srpna 2010
SOBOTA - TROJICE
9:00 hodin
9:15 - 15:00 hodin
15:30 - 18:00 hodin
18:15 - 18:30 hodin

slavnostní zahájení
zápasy ve skupinách
zápasy play-off
vyhlášení výsledků, předání cen

8:30 - 11:30 hodin
13:00 - 15:00 hodin
15:15 - 15:45 hodin

zápasy ve skupinách
zápasy play-off
vyhlášení výsledků, předání cen

NEDĚLE - DVOJICE

vítězství,“ nastínil Beneš, který je v TJ
Sokol I současně i trenérem mládeže,
že zlaté ambice jsou v případě
nejmladších nadějí skutečně na
místě. „Přijďte povzbudit nohejbalové
naděje našeho města, občerstvení
v místě konání je zabezpečeno,“
vzkazuje proto všem přívržencům
nohejbalu. „A jelikož nohejbalový
šampionát nejmladších žáků není
možné pořádat bez pomoci sponzorů
a obchodních partnerů, musíme
z tohoto důvodu poděkovat všem,
kteří se na zajištění šampionátu
podíleli a to jednotlivcům, firmám
či organizacím - senátorce Boženě
Sekaninové, firmám Makovec,
MICOS, Gala Krasice, H§D Galeko,
Mechanice Prostějov, HABRO, TK
PLUS, Restauraci U koule, Jindřichu
Hlaváčovi-Komplexní stavební práce,
prodejně TASAM - hračky-sportpapír, cukrárně Florida, cukrářské
výrobě KOCOUREK, agentuře
VENDI a některým dalším. Ještě
jednou všem díky za pomoc při
zajištění tohoto mistrovství,“ uvedl
Richard Beneš.
-pk-
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UŽ TENTO PÁTEK! Pojedenácté se na prostějovském velodromu pojede Memoriál Otmara Malečka

Letošní ročník slibuje skutečně špičkovou podívanou,

na kterou naváže víkendový šampionát a Český pohár mládeže
„Budou to tři dny výborné cyklistiky,“ hlásí Petr Šrámek
PROSTĚJOV - Již tento
pátek se na prostějovském
velodromu uskutečně zřejmě
nejprestižnější a s určitostí
nejkvalitněji obsazený závod v
České republice. Letošní ročník
mezinárodního závodu Grand
Prix Prostějov „Memoriál
Otmara Malečka“ v dráhové
cyklistice byl totiž premiérově
zařazen do kategorie „UCI 2“,
což je vůbec poprvé v historii
tuzemských dráhových závodů,
a tak není divu, že láká skutečně
špičkové jezdce. Hlavní
program jedenáctého ročníku
odstartuje na prostějovském
velodromu v 17 hodin a
kromě skutečně kvalitně
obsazených disciplín bude k
vidění například retrozávod
historických vozidel či bývalých
legend cyklistiky, mezi nimiž
budou i Anton Tkáč a Jiří Daler!
Celou páteční podívanou
by pak měl zakončit seskok
parašutistů. To ale nebude z
cyklistiky o tomto víkendu
zdaleka všechno. Hned v
sobotu se pojede mistrovství
republiky v madisonu a
keirinu, vše pak vyvrcholí
nedělními závody Českého
poháru mládeže! „Bude to
skutečně vrchol letošní sezony,
který by si fanoušci neměli
nechat ujít,“ láká cyklistické
přívržence do ochozů
volodromu Za Kosteleckou
ulicí Petr Šrámek, předseda
jednoho z organizátorů akcí
SKC Prostějov. „Budou to
tři dny výborné cyklistiky!“
Závody se uskuteční za finanční
podpory Českého svazu
cyklistiky, Olomouckého kraje,
města Prostějova a jako již

tradičně pod záštitou náměstka
hejtmana Olomouckého kraje
Aloise Mačáka. Čestné zahájení
si jako každoročně vezme za své
Zuzana Malečková, vdova po
Otmarovi.Výtěžekzevstupného
a tomboly pak organizátoři
stejně jako v minulých letech
v ě nuj í on k o l o g i c k é mu
oddělení Fakultní nemocnice v
Olomouci.
Organizátorům podniku Grand
Prix Prostějov známého jako
Memoriál Otmara Malečka se
před letošním kláním povedl
skutečně husarský kousek. „Po
dlouhém vyjednávání a na
základě loňské pozitivní zprávy
irského rozhodčího se nám
podařilo závody postrčit zase o
kousek dál, když jsme premiérově
byli zařazeni do mítinků UCI
dvě, což bereme jako završení
určitého čtyřletého období, kdy
jsme byli dvakrát součástí seriálu
4, loni pak tři a letos tedy opět o
třídu výš,“ potvrdil vzrůstající
prestiž prostějovského podniku
Josef Kratina, který je právě
počtvrté v řadě ředitelem závodů.
Jak dále prozradil, Grand Prix
Prostějov míří dokonce úplně
nejvýš. „V příštím roce bychom
chtěli být součástí UCI jedna! Je
to samozřejmě otázka financí a
dalších náležitostí, ale myslím, že
pokud se letos závody povedou,
mělo by se to zdařit. Tím bychom
dosáhli prakticky možného
vrcholu, neboť následně už ční
pouze Světový pohár, ovšem
do jeho zařazení je třeba mít
zastřešený velodrom, což
zřejmě není otázkou nejbližšího
období,“ sdělil Kratina, který je
současně koučem Dukly Praha

SPOKOJENÍ ŠÉFOVÉ. S přípravami a avizovanou účastí špičkových
jezdců z České republiky i ze zahraničí na letošní ročník Memoriálu Otmara
Malečka a dalších závodů vyjádřili nejvyšší představitelé maximální spokojenost. Na snímku zleva: Petr Šrámek, Michal Mráček, Josef Kratina, Alois Kaňkovský a
Jan Dostál.
Foto: Jarmila Pospíšilová

a dráhové české reprezentace.
Všichni cyklisté budou v
Prostějově bojovat o body do
světového žebříčku, na jehož
základě závodníci postupují na
mistrovství světa.
Program na prostějovském
velodromu odstartuje v pátek
27. srpna ve 13:30 hodin. Zahájí
jej muži kvalifikací sprintu
na 200 m s letmým startem,
následovat budou žákovské
závody s prvenstvím na pásce,
dorostenecký scratch, vylučovací
a bodovací závod vždy doplněné
dalšími jízdami mužského
sprintu. Hlavní večerní program
bude zahájen v 17:00 hodin,
kdy už jsou na programu pouze
závody mužů - finále sprintu,
keirin vylučovací závod dvojic,
bodovací závod a zejména tolik
očekávaný madison, na které
nebude chybět ani úřadující
dvojice mistrů Evropy HačeckýDostál. Čeští jezdci to však
nebudou mít jednoduché. Na
startu se totiž objeví minimálně
patnáct dvojic včetně těch
zahraničních, přičemž v jednání
jsou ještě další tři páry. „V ideálním
případě by tak Memoriál Otmara
Malečka mohlo jet až osmnáct
dvojic, což je vskutku úctyhodné
číslo,“ pochlubil se Kratina. Až
neuvěřitelným číslem pak podle
něj je startovní listina sprintu a
keirinu, která čítá devětadvacet
jezdců oproti loňským patnácti!
„Je to neskutečný nárůst,“
usmál se ředitel prostějovského
klání. „S jistotou mohu říci, že
kromě Hačeckého s Dostála
se fanouškům představí
momentálně nejlepší tuzemská
dvojice Bláha - Hochman, po
roční pauze zaviněné nemocí

přijede i tolik populární
Kaňkovský s Kadlecem. Až na
Milana Kadlec to jsou všichni
medailisté z mistrovství světa.
Všem těm určitě zatopí polská
dvojice Ratajczyk s Bujkem, další
medailisté z mistrovství světa
nebo loňský vítěz světového
poháru. Hrozbou budou také
Rakušané Graf s Müllerem, který
je loňským bronzovým mužem
mistrovství světa ve scratchi.
Radost mi skutečně dělá, že
obsazení letošního mítinku bude
divácky velmi atraktivní, takže se
všichni mohou těšit na přehlídku
taktiky, rychlosti a síly,“ zve diváky
na velodrom ředitel Kratina a
podotýká, že chybět nebude ani
úřadující mistr Evropy Denis
Špička. Z prostějovských cyklistů
bude startovat i dvojice Tomáš
Salaj a Jakub Filip. „Raději jsme
se nesázeli. To pak vždycky nad
Kaňourem (Aloisem Kaňkovským
- pozn.red.) prohraju. Fakt ale je,
že uděláme maximum pro to,
aby vítězem závodu byla právě
jedna z dvojic Dukly,“ prohlásil
na čtvrteční tiskové konferenci
mistr Evropy Jan Dostál. Vedle
sedící mistr světa z roku 2007 v
disciplíně omnium, který se i letos
bude moci opřít o podporu svého
fan-klubu, pak poznamenal:
„Těším se strašně moc, protože
jsem tady skoro doma. Minulý
rok jsem z ničeho nic onemocněl,
den před tím jsem dostal horečky
a nemohl jsem startovat. Proto
si to chci vynahradit. S Milanem
Kadlecem jsem ale ještě letos
nejel. Párkrát jsme spolu už jeli
dřív, ale teď s ním poprvé pojedu
takové větší závody,“ nechal se
slyšet Alois Kaňkovský.
Kromě české reprezentace je
potvrzen start národních týmů
Slovenska, Rakouska, Španělska,
Švýcarska, Polska i Německa. „K
těmto státům se dá ještě přiřadit
jeden Španěl, jednáme ještě s
Litevci a Estonci a čekáme, jak se
ozve maďarská strana. Mohu také
prozradit, že tento závod si jako
loučení se svojí kariérou vybrali
hned dva závodníci, jejichž jména
prozatím nechám v tajnosti. Oba
ale v minulosti tady vyhráli a
nás těší, že zrovna Prostějov si
vybrali jako místo své rozlučky.“
Ne všechno zlato se ale pouze
třpytí a tak musí organizátoři
spolknout i jednu hořčí pilulku.
Do Prostějova totiž nepřijedou
obhájci loňského prvenství,
Italové Buttazzoni - Ciccone. Ve
stejném termínu se totiž koná
tamní šampionát. „Původně

PROGRAM Grand Prix Prostějov
- Memoriál Otmara Malečka 2009
PÁTEK 27. SRPNA 2009
Začátek odpoledního programu, 14:00 hodin:
muži – sprint kvalifikace
žáci, kadetky + žačky - prvenství na pásce (8 kol),
kadeti, juniorky - scratch (15 kol)
junioři, ženy - vylučovací závod
žáci, kadetky + žačky - bodovací závod (15 kol á 3)
kadeti, juniorky - bodovací závod (24 kol á 3)
ženy - rozjížďka stíhacího závodu
junioři - bodovací závod (40 kol á 5)
ženy + juniorky - Bodovací závod (30 kol á 3)
Večerní program
17:00 hodin
muži - představení závodníků, vylučovací
závod dvojic
17:30 hodin muži - sprint finále
18:00 hodin
muži - bodovací závod
18:45 hodin
muži - Keirin, vyhlášení vítěze + čestné kolo
19:35 hodin
muži - bodovací závod dvojic
Vyhlášení vítězů Memoriálu Otmara Malečka
Předpokládaný konec 20:40 hodin

ZNOVU PO ROCE. Také letos se na velodromu uskuteční závod Grand Prix Prostějov, který byl premiérově zařazen do kalendáře UCI 2! Foto: archív SKC
projevili zájem i Řekové, ale svoji
účast si nakonec rozmysleli a
nepřijedou.“
Letošní ročník se mimo
postupu do vyšší kategorie nese
v duchu několika novinek a
zpestření. Obzvlášť atraktivní
bude doprovodný program.
„Nejen, že máme perfektně a
zejména mezinárodně obsazený
závod opět s vyšším počtem
jezdců, ale pro diváky jsme
přichystali také závod legend
dráhové cyklistiky. Obeslali jsme
snad všechny bývalé jezdce, co
znám a uvidíme, kolik z nich se
vzhledem ke svým letům a kilům
navíc odváží startovat. Pravda
je, že mnozí z těchto pánů se už
nevejdou do svých původních
dresů, nicméně svět je zná jako
velké bojovníky a budu moc rád,
když se opět ukážou veřejnosti na
strojích, které je proslavily,“ řekl
Josef Kratina. Představit by se
měla taková jména jako Daler,
Tkáč, Vačkář, Soukup, Kučírek,
Martínek, Buchta nebo Trčka,
kteří pojedou scratch na tři
kola. Kratina dále prozradil,
že mezi hosty bude patřit také
František Raboň, jezdec Pro
Tour stáje HTC-Columbia nebo
rekordman v hodinovce Ondřej

Sosenka! „Jsme opravdu rádi,
že tolik hvězd dorazí. Jen tak je
možné na tento sport upozornit
a také k němu přivést nové a
mladé jezdce. Chceme, aby mladí
měli možnost vidět vzory. Proto
má Memoriál Otmara Malečka
v posledních letech stoupající
tendenci své úrovně,“ dodal
ředitel Grand Prix Prostějov.
Ten zpestří také jízda historických
vozidel a seskok parašutistů, po
celé tři dny bude pro diváky v
provozu občerstvení. Hlavní věc,
co si organizátoři přejí, je přízeň
počasí. „To bude alfou a omegou
tohoto podniku,“ dodává Kratina.
Organizátoři jsou schopni závod
v nouzi posunout na sobotu, což
je nejzazší termín. „Kdyby v pátek
zapršelo, máme krizový plán,
ale donekonečna to protahovat
nemůžeme. A bohužel tu budou
chybět tradiční prémiové štrúdly
od mojí maminky, která umřela,“
sdělil Kratina. Na regulérnost
budou dohlížet nejlepší čeští
rozhodčí v čele s JUDr. Janoutem,
který rozhodoval legendární
Tour de France.
Cyklistika nebude na velodromu
vládnout jen páteční Grand Prix
Prostějova. Hned o den později,
tj. v sobotu 28. srpna od 10

hodin se v Prostějově uskuteční
mistrovství České republiky v
keirinu a madisonu dvojic, celý
víkend se pak tradičně pojede i
Český pohár mládeže. Startovat
budou muži kategorie ELITE i U
23, ženy, juniorky, junioři, kadeti,
kadetky, žáci a žačky.
„Chtěl bych poděkovat
zástupcům města Prostějova a
Olomouckého kraje za jejich
podporu. Dále pak náměstkovi
hejtmana Olomouckého kraje
Aloisi Mačákovi, který převzal
nad závody stejně jako v
minulých letech patronát. Dík
patří samozřejmě i sponzorům
a všem, kdo se na organizaci či
zajištění akce jakkoliv podílí,“
vzkázal Petr Šrámek, předseda
jednoho z pořadatelů SKC
Prostějov. Těmi dalšími jsou
Ricardo-Racing Team a Dukla
Praha.
Podrobnější informace můžete
najít také na internetových
stránkách www.otmarmalecek.
cz. PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jakožto hlavní mediální partner
akce, vám z celé akce přinese
již v příštím čísle podrobné
zpravodajství včetně exkluzivních
rozhovorů a fotografií. -pk, jap-

KDO BYL Otmar Maleček (*21. 6. 1967 -  23. 9. 1998)
Cyklistika mu učarovala už v deseti letech, po krátkém působení mezi orientačními běžci zakotvil u
cyklistiky. Pod vedením trenérů Josefa Wintra a Jana
Krče mladšího pronikal do tajů závodnické taktiky.
V tréninkovém středisku mládeže ho pak vedl trenér
Jiří Král a Josef Kratina starší. Výrazně se začal prosazovat už jako mladší dorostenec v roce 1983, kdy
se stal mistrem republiky na silnici, v časovce obsadil
druhé místo a na dráze byl třikrát třetí. Na základě
těchto úspěchů se dostal do střediska vrcholového
sportu. V roce 1984 obsadil na Mistrovství světa juniorů ve Francii 4. místo ve stíhacím závodě družstev. V roce 1985 obsadil na světovém mistrovství juniorů 8. místo v
bodovacím závodě a následně přešel do kategorie mužů do reprezentace. Na světovém
šampionátu ve Vídni 1987 zažil malou sportovní tragedii, kdy se mu po celosezónní dřině
nepovedlo postoupit z rozjížďky a pak se mu ještě jednou zhroutil sportovní svět, když
čtyři dny před odjezdem na olympiádu dostal dopis,že místo něj pojede jiný závodník.
Vše si ale vynahradil v roce 1989 na MS ve Francii, kde spolu se Soukupem, Buchtou a
Baldriánem dojeli na 5. místě stíhací závod družstev. Po třech letech v Dukle Praha se
objevil ve Slušovicích, ale zdravotní problémy s kolenem mu nedovolily naplno trénovat
ani závodit. Přesto ještě na konci roku 1991 vybojovali s Buchtou československý mistrovský titul v bodovacím závodě dvojic. Koleno však zlobilo stále více a proto musel z
vrcholového sportu odejít. Cyklistiku však neopustil a stal se trenérem SKC Prostějov. V
roce 1996 se u něj začaly projevovat zdravotní problémy, se kterými bojoval téměř dva
roky, ale tentokrát již svůj boj prohrál. Čest jeho památce!

Obchodní partneři SKC Prostějov
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Tenista JIŘÍ VESELÝ vyhrál Olympijské hry mládeže Hokejisté Prostějov absolvovali sérii tří přípravných utkání
(Dokončení ze str. 13)
Veselý společně s Britem
Goldingem porazili ve finále
ruský pár Baluda - Birjukov
hladce ve dvou setech 6:3 a 6:1.
Na cestě ke zlatým medailím jim
největší potíže dělali hned v prvním kole o rok starší Číňané, které udolali až v supertiebreaku.
Žádný další set už pak neztratili.
Talentovaný Jiří Veselý se tak
může z olympijského zlata, byť
zatím „jen“ v mládežnické kategorii. Prostějovský odchovanec si tak spravil chuť, když ve

dvouhře vypadl již v osmifinále.
Stalo se tak po vyrovnaném průběhu s kolumbijským tenistou
Gomezem ve dvou setech 6:7,
5:7. V úvodním dějství šestý
nasazený hráč turnaje přehrál
Ekvádorce Quiroze 6:0, 3:6, 6:3.
Členy české výpravy byli také
plavec TJ Pozemstav Ondřej
Palatka a člen prostějovského lukostřeleckého oddílu František
Hajduk. Na obdobný úspěch
jako Veselý sice nedosáhli, ani
oni však nezklamali. Palatka se
představil ve třech disciplínách

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV před domácím publikem bu- tedy domácí odcházeli z ledu za povinnosti a zachytali si také oba
dou svěřenci trenéra Zachara příjemného stavu, ovšem ve svém náhradní brankáři. Ti však za svá
- HC FRÝDEK-MÍSTEK
při letošní premiéře nervózní, tlaku nepolevili ani po přestávce. záda už žádný kotouč nepustili, a
5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
mýlil by se. Hanáci předvedli Hned v úvodních minutách dru- tak se stav utkání již neměnil.-job,
Branky a nahrávky: 3. Čuřík, sebevědomý výkon od prvních hé třetiny opět úřadovala dvojice pk8. Šimo (Peštuka), 13. Stejskal minut a zcela zaslouženě zvítě- Čuřík - Šimo a druhý jmenovaný
(Zachar), 22. Šimo (Čuřík), 25. zili.
zvýšil na 4:0. Ani to ale neznameHLASY TRENÉRŮ
Duba (Paška) - 37. Slípek (Balcar) Jestřábí letka neponechala v nalo konec gólového koncertu.
Vyloučení:3:6
tomto utkání nic náhodě a hned Hostům zahrozil ostudný kanár, Petr ZACHAR (LHK Jestřábi
Využití: 1:0
od prvních minut se snažili pros- když se skóre ještě zvýšilo. Paška Prostějov): „Byl to klasický příDiváků: 300
tějovští hráči atakovat Vašutovu vyslal další ze svých projektilů od pravný zápas, důležité bylo, že
branku. První úspěch zaznamenal modré a s pomocí odrazu od brus- byl s Frýdkem, se kterým hrajeSestava LHK Jestřábi Prostějov: už ve třetí minutě Jakub Čuřík, lí Lukáše Duby
me hned
y se ppuk
který skóroSlovák
zze začátku
Paška, Stříteský - Peštuka, val poté, co
ligy. Tím,
li
Halouska - Kolibár, Finkes - se k němu
žže jsme
puk poněKutmon, Jedlička
vyhráli,
kud šťastně
Stejskal, Duba, Zachar
získali psyd o s t a l jsme právě do sezony zí
odrazil - 1:0. Hosté se snažili o až do branky 5:0. Bohužel pro chickou výhodu. S každou výhrou
Šimo, Čuřík, Žajgla
rychlou odpověď, ale místo to- domácího brankáře Slováka chy- musím být spokojený, ovšem naši
Řehulka, Kryl, Skácel
ho musel zase lovit kotouč ze bovala obrana ještě před koncem výkonnost opravdu prověří až
Matoušek, Stráněl, Berčák
Trenéři. Petr Zachar a Martin své sítě Vašut, když Peštukovu druhé dvacetiminutovky a hos- týmy jako Přerov či Šumperk.“
bombu od modré gólman hostí tům se tak podařilo snížit, či spí- Radek BENDELÍK (HC FrýdekKužílek
jenom vyrazil a Michal Šimo už še pouze Slovákovi pokazit čisté Místek): „Já jsem s utkáním
PROSTĚJOV - V úterý v pod- neměl těžkou pozici - 2:0. Touto konto. Po pohledné akci dva na spokojen, přestože jsme prohráli
večer nastoupili prostějovští brankou nabralo utkání víceméně jednoho překonal prostějovského takovým rozdílem. Prostějov je
hokejisté k domácí premiéře jednoznačný směr a bylo jasné, že brankáře střelou zápěstím pod výkonnostně trochu jinde, než
seriálu přípravných utkání, při pokud Jestřábi neusnou na vavří- víko Tomáš Slípka – 5:1. Do třetí my, navíc jsme dnes zkoušeli hodníž hostili v odvetném souboji nech, vítězství jim nikdo nevez- třetiny se tedy nastupovalo již za ně mladých kluků, kteří se ještě
Frýdek-Místek. Na první zápas me. Tento trend jen stvrdil svou rozhodnutého stavu a ani průběh perou o místo. Tohle utkání jim
uvedl Miroslav Čada, kouč pros- před novou sezonou byla zvě- brankou Martin Stejskal, který třetiny nenasvědčoval tomu, že určitě hodně dalo, až na pár inditějovských volejbalistek.
dava poměrně slušná návštěva, rychlou střelou překvapil Vašuta by se mělo ještě skóre měnit. Třetí viduálních chyb ten zápas zvládli,
A jak tedy tým VK Modřanská pro která viděla přesvědčivé vítěz- - 3:0. Už po dvaceti minutách část se dohrávala spíše už jen z takže já jsem spokojen.“
-jobnadcházející sezónu? Nahrávačky ství Jestřábů. Kdo by čekal, že
Soňa Nováková-Dosoudilová a
Šárka Kubínová, libero Markéta
Chlumská-Tomanová, blokařky
Corina Ssuschkeová (Německo),
– Šimo a Michal Šimo rozradostnil zato jeho nástupci – Šimo a Duba Milada Bergrová-Spalová, LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV –
Gabika Tomašeková a Veronika
Prostějov - Nabuzeni úterním prostějovský stadion poprvé. Gól se nemýlili, a tak se Prostějov mohl
HC ZUBR PŘEROV
Hrončeková (Slovensko), univer- 2:1 po samostatných nájezdech vítězstvím, vrhli se Jestřábi do šatny přišel Jestřábům vhod radovat i z druhého domácího
zálka Anna Velikiyová (Izrael) a
už ve čtvrtek do souboje s a i ve druhé třetině byli lepším vítězství v sérii přípravných
(1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
Solange Soaresová (Slovensko),
tradičním rivalem, Zubry z týmem. I přesto, že si dokázali utkání. -jobsmečařka Tina Lipicerová Branky a nahrávky: 20. Šimo Přerova. Toto utkání nabídlo domácí vytvořit vyložené gólovky,
(Slovinsko), Taťáňa Artmenková- (Čuřík, Finkes), 61. Duba - 46. mnohem vyrovnanější hokej přerovský gólman Okáč jim už
HLASY TRENÉRŮ
a také zajímavější závěr, než nedovolil skórovat. I po čtyřiceti
Šapošnikovová (Izrael), Ivana Ditrich (Kolář)
Bramborová (Slovensko), Darina Vyloučení: 8:8, navíc Doseděl úterní zápas. První, co bylo minutách tedy trval stav hubeného Petr ZACHAR (LHK Jestřábi
Košická.
-pk- a Duba (oba Prostějov) osobní evidentní při vstupu na stadion vedení domácích hokejistů 1:0. Prostějov): „Výkonem jsem
trestní 10 minut za nesportovní ještě před začátkem utkání, byla Ve třetí části se Přerovu podařilo potěšen, ale nechci jej přeceňovat.
nepřítomnost fanoušků hostí, srovnat, a to zásluhou Marka Přesto jsme dokázali držet krok s
chování
stejně tak jako výtržníků, jejichž Ditricha, který předvedl parádní Přerovem, který loni hrál špičku
Využití: 0:1
návštěvy utkání mezi těmito individuální akci. Unikl po křídle, tabulky. Remíza si myslím, že
Diváků: 450
soupeři jsou již smutnou tradicí. prosmýkl se kolem obránce odpovídá průběhu utkání. Mohl
přesilové hře propálil naprosto
Hokej tedy probíhal za poklidné a v rychlosti poslal puk mezi vyhrát jak jeden, tak druhý tým.“
vše, co mu stálo v cestě – 1:0. Sestava LHK Jestřábi Prostějov:
atmosféry, občas se ozval i domácí Slovákovy betony. Vyrovnaný stav Lubomír OSLIZLO (HC Zubr
Prostějov vyrovnal krásným gó- Slovák
lem z hole Stejskala, který získal Paška, Stříteský - Tomiga, kotel. Šancí bylo od začátku dost, vydržel až do konce řádné hrací Přerov): „Přijeli jsme s tím, že
před brankou Zubrů kotouč a Halouska - Doseděl, Finkes - branky však žádné. Jestřábi měli doby, a tak se oba trenéři dohodli potřebujeme vyzkoušet mladíky.
sice navrch, ale tato převaha se na samostatných nájezdech. Hned První třetina se mi nelíbila, ale
trefil se parádně nad Kutmon, Jedlička
neodrážela na skóre. V polovině z prvního sice Slovák kapituloval, od druhé už kluci hráli, co jsme si
Tihlářovu vyrážečku. Stejskal, Duba, Zachar
první části nastřelil Paška břevno, ale poté už nedal přerovským představovali. Vyrovnali jsme se
Zkraje závěrečné části Šimo, Čuřík, Žajgla
což byla až do poslední minuty nájezdníkům žádnou šanci. soupeři a mohli jsme i vyhrát. Je
se domácí Zubři opět Řehulka, Kryl, Skácel
největší šance utkání. Těsně před U Jestřábů byla situace přesně to příprava, takže jsme zkoušeli i
dostali do vedení a Matoušek, Stráněl, Berčák
brankář Zavadil si ten- Trenéři. Petr Zachar a Martin koncem první třetiny se prosadila opačná. Čuřík, který si postavil kluky, kteří si pravděpodobně v
úderná prostějovská dvojice Čuřík puk na střed jako první, nedal, sezoně moc nezahrají.“
to moment rozhodně Kužílek
-jobza rámeček nedá, když
hodně podcenil střelu
Sršně, jenž skončila
za jeho zády – 2:1.
Jestřábi vyrovnali z
Na dobrovolném vstupném se vybralo téměř 12 TISÍC KORUN
přesilovky, když se
z mezikruží trefil ne- Přípravná utkání proti týmům Frýdrku-Místku a Přerovu, na nějž bylo vedením klubu stanoveno dobrovolné vstupné, vynesl zisk
chytatelně pod horní tyčku Čuřík téměř dvanáct tisíc korun. Zatímco v terý se vybralo 4896 Kč, při čtvrtečním střetnutí dokonce 6730 korun. V součtu to činilo
– 2:2. Za čtyři minuty obrátil skóre úctyhodných 11 623 korun, což značí, že hokejoví příznivci mají srdce na pravém místě. Připomínáme, že částka, vybraná na všech
kapitán hostů Duba a v 53. minutě domácích přípravných utkáních, bude věnována dětskému oddělení prostějovské nemocnice. „Všem, kteří takto přispěli na dobrou věc,
navýšil vedení opět Stejskal – 2:4. děkujeme,“ vzkázal Michal Tomiga, předseda LHK Jestřábi Prostějov. Budou v laskavosti fans pokračovat i v duelech tohoto týdne?
Přerov stihnul už jen korigovat,
-pkkdyž snížil Osina – 3:4.. -pk-

a na tratích sto, resp. dvě stě
metrů znak obsadil shodně 17.
místo. Na sto metrů motýlek pak
skončil třiadvacátý. Lukostřelec
Hajduk sice statečně bojoval v
kvalifikace, do eliminace ale
nepostoupil a taktéž mu patří 17.
pozice.
K vystoupení našich reprezentantů na největší mládežnickém
svátku, který s sebou nese rysy
„velké“ olympiády se na stránkách Večerníku ještě vrátíme
a zprostředkujeme vám také
dojmy prostějovského tria. -pk-

Za VK Modřanská bude smečovat

TAŤÁŇA ARTMENKOVÁ,
Ukrajinka s izraelským pasem
(Dokončení ze str. 13)
V ročníku 1997-1998 se vydává pooprvé za hranice Izraele a
stává se hráčkou Cjd Berlín, v
sezonách 1998 až 2000 hrála za
Marsi Palermo v Itálii, následující ročník 2000-2001 oblékala
dres dalšího italského celku
Reggio Calabria, aby se na dva
roky přemístila do Brazílie,
kde hrála za Rexonu Curitiba.
Následně se vrátila do Itálie a
v letech 2003 až 2005 hájila
baryv celku Marche Jesi, další
sezonu pak Unicom Sassuolo.
V sezónách 2006 až 2008 přišla řecká anabáze a působení v
Olympiakos Pireus, odkud dal-

ší návrat do Itálie a krátké angažmá v Sirio Perugia. Ročník
2008-2009 pak strávila v týmu
Sea Urbino, kde působila i uplynulou sezonu.
Nyní si tedy do svého volejbalového životopisu může Taťána
připsat i Českou republiku a
Prostějov. „Je to velice zkušená
hráčka, která během své bohaté
kariéry nastupovala v Rusku, v
Německu, v Polsku, v Itálii, v
Řecku a dokonce i v Brazílii. Jde
o stoprocentní profesionálku,
jejíž volejbalové kvality jsou nezpochybnitelné. Počítáme s ní na
pozici smečařky, zatímco Anna
Velikiyová půjde na univerzál,“

Se Zubry rozhodly až nájezdy, Prostějov opět vítězí

SKVĚLÉ! HOKEJISTÉ VYHRÁLI V PŘEROVĚ

HC ZUBR PŘEROV - LHK jížděli prostějovští Jestřábi včera
vpodvečer na led přerovských
JESTŘÁBI PROSTĚJOV
Zubrů. Po velmi dobrém výko3:4 (1:0, 0:1, 2:3)
nu na domácím ledě, kdy svěBranky: 15. Faltýnek (Pala), 43. řenci trenérské dvojice Zachar
Sršeň (Kolář), 55.
Osina (Kotásek)
- 23. Stejskal
(Skácel), 45.
Čuřík (Šimo), 49.
Duba (Paška), 53.
Duba (Stříteský)
Střely na branku:
31:32
Rozhodčí: Mikula
- Lakomý, Dučák
Vyloučení: 9:8,
navíc
Šimo
(Prostějov) osob– Kužílek uspěli po remíze
ní trest 10 minut za nesportovní
na samostatné nájezdy, dokázali
chování
prostějovští hokejisté tentokrát
Využití: 2:2
zvítězit přímo v normální hrací
sestava LHK Jestřábi Prostějov:
době! Přestože Jestřábi po první
Zavadil
třetině prohrávali, když se trefil
Paška, Stříteský - Halouska, exprostějovský obránce Faltýnek,
Peštuka - Kutmon, Jedlička – ve druhé části dokázali Stejskalem
Doseděl
srovnat a ve třetím dějství pak doStejskal, Duba, Zachar
konce strhnout vítězství na svoji
Čuřík, Šimo, Žajgla
stranu! V utkání trenéři zkoušeli
Berčák, Kryl, Řehulka
nového brankáře Zavadila, který
Skácel
se neuvedl vůbec špatně, i když na
Trenéři: Petr Zachar a Martin jednom gólu měl svůj podíl.
Kužílek
První branka padla přesně po patnácti minutách hry. Tak dlouho MONTICHIARI (Itálie)/
PŘEROV/PROSTĚJOV - V si Zubři přihrávali až se Faltýnek PROSTĚJOV - Na konci první
odvetném přípravném utkání za- na modré odhodlal ke střele a v poloviny srpna se v italském
Montichiari nedaleko Lago
di Garda konalo mistrovství
světa juniorů 2010 v dráhové
Sbor dobrovolných hasiþĤ Vícov
cyklistice. Česká výprava pod
Vás zve na X.roþník soutČže v požárním útoku
vedením reprezentačního
o pohár starostky obce Vícov
trenéra Mgr. Vladimíra Vačkáře,
který je současně šéftrenérem
SCM při SKC Prostějova,
dorazila do Itálie již v sobotu 7.
srpna, aby závodníci mohli na

Hokejoví fanoušci nešetřili

Na světovém šampionátu juniorů na dráze to necinklo..
České cyklistické naděje se vrátily z Itálie bez medaile

Kategorie:

muži, ženy

Místo konání:
Termín konání:
Program:

Plocha SDH Vícov (U hĜištČ)
Sobota 28.srpna 2010
do 12:30 pĜíjezd
12:45 prezentace , porada velitelĤ
13:00 zahájení soutČže

prostějovský Robin Wagner, který
v rámci team sprintu společně s
Davidem Rajsem a Ondřejem
Rybínem dosáhli slušného času
48,534 sekund a umístili se na
14. místě. Následně se do boje
postavilo družstvo stíhačů,
které ve složení Jan Kadůch,
Michal Mráček, Jakub Filip,
František Sisr dosáhlo času

4:18,784 minuty, což stačilo
pouze na 11. místo. Ani Robin
Wagner, ač si značně vylepšil
osobní rekord na letmou
dvoustovku s časem 11,203
vteřiny, do hlavního závodu
sprinterů nepostoupil. V
bodovacím závodě jednotlivců
se představil Jakub Filip. „A
určitě nezklamal, když dosáhl na

REPREZENTANT. Robin
Wagner na druhé pozici při rozjíždění českého družstva v disciplíně„team
BOJOVAL I SE ZDRAVÍM. Jedna z největších nadějí prostějovské cyklissprint“, v níž to nakonec naděje České
tiky Jakub Filip se při nedávném světovém šampionátu v italském Montichiari
republiky dotáhly ke čtrnáctému místu.
musel vypořádávat nejen se soupeři, ale i se svojí zdravotní stránkou. Na snímFoto: archív SKC Prostějov
ku jej vidíme na druhé pozici ve stíhacím závodě družstev. Foto: archív SKC Prostějov

13. místo, které lze v souvislosti
se zdravotními problémy,
jenž Filipa potkaly v samém
závěru přípravy, považovat za
úspěch,“ poznamenal Vladimír
Vačkář, kouč české reprezentace

novémvelodromuvMontichiari,
který byl otevřen teprve v
loňském roce, potrénovat a
doladit formu. Avšak spíše než
výkonnost však závodníci ladili
zdraví.... Především na Jakubovi
Filipovi z SKC Prostějov a Janu
Kadůchovi se nemoc výrazně
podepsala, což se také bohužel
odrazilo na jejich výsledkovém
ohodnocení...
Jako první se z prostějovských
jezdců postavil na start

Startovné:
150,-kþ za každé družstvo, bude hrazeno pĜi prezentaci
Startovní poĜadí: dle pĜíjezdu a rezervace na www.vcprostejovska.cz,
www.sdhvicov.cz
Pravidla soutČže: každé družstvo bude cviþit s vlastním vybavením,
požární útok bude provádČn dle pravidel Velké ceny ProstČjovska,
ústroj þlenĤ družstva jednotná, ochranná pĜilba, obuv pracovní nebo
sportovní, sklopné terþe, elektronická þasomíra
SoutČž je Ĝazena do Velké ceny ProstČjovska 2010
muži 3 x B
ženy 2 x B
Obþerstvení:

zajištČno v prostorách sportovního areálu

SrdeþnČ Vás zvou Vícovští hasiþi
Další info: www.sdhvicov.cz

Mediální partneĜi Velké ceny ProstČjovska

i prostějovského oddílu.
Předposlední den mistrovství
se představila největší naděje
na potencionální medaili Jan
Kadůch v omniu. Omnium
vlivem zařazení na olympijské
hry roste na popularitě a s
tím je spojena i obrovská
konkurence v této disciplíně.
„Honza nakonec obsadil
skvělou pátou příčku, kdy
však v průběhu jednotlivých
disciplín, především po skvěle
odjetém scratchi a vylučovačce,
kde obsadil shodně druhá
místa, pomýšlel i na medaili,“
sdělil Vačkář. V keirinu se
opět představil naši sprinteři,
avšak nikdo z nich nepostoupil
z rozjížděk. Poslední den
mistrovství stojí za zmínku
velmi solidní výkon Robina
Wagnera, který s časem 1:06,040
minuty dosáhl slušného 16. místa
v klasickém závodě na 1 km.
s pevným startem. „Celkově se
české účinkování na mistrovství
světa nehodnotí jednoduše,
ale ve světle poklesu sportovní
formy některých a zdravotních
komplikací dalších reprezentantů
můžeme říct, že dosažené výsledky
nejsou vůbec špatné a lze věřit, že
na evropském šampionátu juniorů
to zacinká a bez medaile se vracet
nebudeme,“ uvedl při ohlédnutí
za vystoupením na jihu Evropy
Vladimír Vačkář.
-mm, pk-

Fotbal

23. srpna 2010

 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy
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HRÁČ VÍKENDU

Foto víkendu
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Sokol Konice
S

JAN MAŠÍK
Prostějovský záložník se stal
hrdinou nedělního utkání
fotbalistů TJ Haná Prostějov,
kteří dokázali senzačně
otočit nepříznivě se vyvíjející duel v Hustopečích nad
Bečvou. A někdejší talentovaný tenista má na tom nejsilnější rukopis, neboť právě
jeho dorážka z předposlední
minuty rozhodla o šťastném
triumfu Hanáků!

Sokol Čechovice
S
Oresvo Sokol Plumlov
O

DALŠÍ KOSTELECKÁ KANONÁDA. Fotbalisté Kostelce na Hané v letošní
sezoně jenom září. Po devítce, kterou před týdnem direktovali Vrahovice, nastříleli
tentokrát čtyři branky Mostkovickým a to dokonce na jejich hřišti! A jak dokazuje
snímek Zdeňka Pěničky před brankou domácích to doslova hořelo. Během tří kol
tak mají kostelečtí hráči na pažbě již šestnáct tref!

TJ Haná Prostějov
T
1.SK Prostějov
1

známkování prováděno jako ve škole od nejlepší 1 po nejhorší 5

IVAŇ NASTOUPILA BEZ ÚTOKU A ČEKALA, KOLIK BRANEK DOSTANE...

Prostějovský 1.SK získal další „povinné“ vítězství a po třech kolech je stoprocentní
IVAŇ (exkluzivně od redaktorky) - Ve třetím kole fotbalové
soutěže IV. třídy, skupiny „B se utkalo mladičké družstvo znovuzrozeného 1. SK Prostějov na hřišti TJ Sokol Ivaň. Domácí se
k mistrovskému zápasu trestuhodně ani nesešli v plném počtu
a na hřiště vyrukovali pouze s devítkou hráčů, tudíž bylo hned
od počátku jasné, že půjde nejspíš o hru kočky s myší. Největší
otázkou tak bylo, kolik Ivaň od nažhavených borců z 1.SK, které opět přijela povzbudit zhruba třicítka fandů, obdrží branek.
Přestože byli domácí prakticky bez útoku povětšinou zakopáni
jen na vlastní polovině, statečně vzdorovali náporu hostujícího
celku, který jen v plážovém tempu třikrát rozvlnil síť a Ivaň tak
počastoval hodně milosrdným výsledkem.
Prostějovští mladíčci se obuli do
soupeře s vervou a skórovali už
ve 3 minutě zápasu, kdy rozvlnil
síť za domácím gólmanem a hrajícím trenérem Tomášem Čepou
Vitásek. Pak však nastal půst trvající plných pětašedesát minut.
Hosté z Prostějova nedokázali
zúročit naprostou převahu herní
i fyzickou, nedokázali prolomit
nepropustný val před domácí
brankou a nedokázali překvapit
pozorného domácího brankáře.

Nutno říci, že jejich střely létaly
kolem domácí branky v neskutečném počtu, Čepova branka byla
odstřelována ze všech stran a úhlů,
nicméně do konce prvního poločasu už se skóre neměnilo.
Ve druhém poločase se opakoval
stejný scénář. Hosté útočili s neutuchající vervou hnáni do útočného pásma trenérem Musilem i
fanoušky. Uklidnění přinesla až
68. minuta utkání, kdy prostřelil bránící val domácích Marek

Abrahám. Hostující 1. SK měla
obrovské šance, ale střelba byla
naprosto planá, hoši měli nervozitou svázané nohy. V 73. minutě
hry nařídil rozhodčí Protivánek
ánek
přímý kop a jeho exekutor Olejník
ejník
prostřelil zeď i domácího gólmamana. Tříbrankový náskok vydržel
držel
hostům až do konce utkání a to
přestože domácí se dostávali
li ze
svého obranného teritoria před
brankáře Krejčího jen sporadicky
icky
a v podstatě jeho svatyni neohrohrozili. Do konce utkání se už skóre
kóre
neměnilo, přestože hosté svůj tlak
na branku stupňovali až do konečnečného hvizdu rozhodčího.
Výsledek byl zcela jistě naprosrostým zklamáním pro hostující
cí 1.
SK, protože devítka hráčů dokáokázala odolat obrovskému náporu.
ru. V
prvním poločase ještě dokázalii být
jakž takž rovnocenným soupeřem,
řem,
ale ve druhém poločase nestačili
ačili
ani fyzicky a byli odsouzení pouze k defenzívní hře. „Měli jsme
me z
utkání strach, protože fanoušci
ci 1.
SK nemají zrovna nejlepší pověst.
věst.

tj sokol ivaň
Hrající Trenér:
TOMÁŠ ČEPA

Čepa

Navrátil
t il
il

Fildán
Fil
l n

Toběrný

Šmíd
Látal

Buchta
a

važž
ným
Hájek
incidentům
a nemuseli
jsme nic
řešit,“ oddechli si po utkání
pořadatelé.
Utkání sledovala
Jarmila Pospíšilová

Soldán
Kocourek
Vitásek

Kubáč

Ballek

Laník
Komárek
K

Olejník

Roubíčk
Ovčáček

Zbožínek
Krejčí

Tomáš ČEPA
A - Sokol Ivaň

1.SK
prostějov

Střídání: 31. Abrahám za Roubíčka,
46. Kubáč za Karafiáta, 76. Komárek za
Laníka Trenér: PAVEL MUSIL

Měl jsem z utkání strach, bohužel jsme se nesešli v plném počtu. Čekali jsme pořádnou nakládačku.
u. Pokud bychom hráli v plném
počtu, byli bychom určitě důstojným soupeřem. Ti hoši tady nemají co dělat, jsou o dvě třídy lepší. Tato
to skupina je pohodový fotbálek
vesnických družstev, kdy si jdou chlapi po práci zahrát pro radost. Přes některé vyhrocené okamžiky tady byla dobrá atmosféra.“

Pavel MUSIL - 1.SK Prostějov
Bylo to víceméně takové povinné vítězství. Bohužel jsme podlehli okolnostem, které utkání provázely, dostatečně jsme se nevyrovnali
nerovné hrací ploše, tvrdé a místy až zákeřné hře domácích včetně skutečnosti, že Ivaň nastoupila pouze s devíti hráči. Proto to nebylo
zdaleka ideální. Vyhráli jsme, ale žádný dobrý pocit z toho nemám.... Asi všichni čekali něco víc. Holt, byl to jeden z těch zápasů,
kterých nás v sezoně čeká asi víc – musíte vyhrát a přitom víte, že hra nestojí za nic. Vždyť po dvaceti minutách se mi hlásilo pět hráčů,
že chce vystřídat, protože se nechtějí nechat od někoho zranit... Z hráčů bych tak ani nikoho nevyzdvihoval, nebylo moc za co. Ostatně
celý zápas nepřinesl skoro žádné pozitivum, vyjma samotné výhry. Soupeř hrál jen v devíti lidech a měl určitě inkasovat víc než jen tři
branky. Mrzí mě to kvůli fanouškům, kteří by určitě rádi viděli více gólů. Nyní máme volno, které využijeme k tréninku. Příští středu
bychom pak měli odehrát přátelské utkání proti rezervě Určic.“
-pk, jap-

12. náznak gólové šance se dostavil ve 12. minutě, kdy pivínský Novák poslal do vápna
domácích přízemní centr, na který však Vrba nedosáhl.
 3. 1.SK PROSTĚJOV VEDE hosté se hned v úvodu ujímají vedení, které zařídila Vitáskova
trefa - 0 :1
 68. 1.SK PROSTĚJOV ZVYŠUJE druhé branky se dočkal favorit utkání až ve druhém poločasu, kdy neuvěřitelnou střeleckou smůlu protrhl Abrahám - 0:2
 73. 1.SK PROSTĚJOV KOMPLETUJE po přímém kopu Olejníka končí míč v brance domácích a skóre se mění na konečných 0:3

Fotbalisté Klenovic na Hané oslavili osmdesáté výročí založení utkáním s hvězdným týmem internacionálů ČR

Po trávníku se proháněli Drulák, Petr Rada či Štambacher
KLENOVICE NA HANÉ Hvězdná jedenáctka Klubu
fotbalových internacionálů
České republiky sehrála v
neděli 22. srpna exhibiční
utkání v Klenovicích na Hané
proti výběru hráčů místní TJ
Sokol. Utkání bylo součástí
programu oslav 80. let založení TJ Sokol oddílu kopané
a II. Sjezdu rodáků Klenovic
na Hané.
Po zeleném trávníku fotbalového hřiště se proháněla jedenáctka osobností české kopané, co
jméno, to legenda. Petr Rada,
František Štambacher, František
Veselý ml., Miroslav Příložný,

Josef Mucha, Aleš Bažant,
Miroslav Mlejnek, Jiří Ondra,
Roman Sedláček, Václav
Samek, Jan Fiala, Radek Drulák.
Léta udržovaný fotbalový dril se
nedá smazat, předváděli na hřišti
kombinace, rychlé útoky a stříleli ukázkové branky.
„Jako tým českých fotbalových
internacionálů odehrajeme za
sezónu tak čtyřicet exhibičních
utkání po celé republice a také v
zahraničí. Podle toho, kde hrajeme, vybíráme sestavu, aby byla
jména co nejznámější. Proto
jsou tady dnes vesměs bývalí
hráči Sigmy Olomouc,“ uvedl
manažer Klubu Štěpán Philipp.

Hlavní sudí Vaculín a čároví
Horák a Kubica neměli o práci
nouzi, hrál se rychlý a kombinačně zajímavý fotbálek. Dvě branky
Ondru a Veselého zajistily internacionálům vedení 0:2 o poločase, brzy po přestávce přidal další
branku do sítě domácího gólmana Nováka Fiala 0:3. Hvězdný
tým poté zvolnil tempo a do hry
se dostali i domácí. Podnikali nájezdy na brankáře Jiřího Boboka
stále častěji, až se téměř natrvalo
usadili v obranném pásmu hostí.
Skóre Klenovic otevřel Pavel
Kubíček a snížil na 1:3, na 2:3
přidal Cetkovský. Snížení hosty
opět probudilo k aktivnější hře a

výsledkem byly dva krásné góly
z dálky z kopačky Radka Druláka
– utkání skončilo výsledkem 2:5.
„Exhibiční utkání bylo určitě výbornou podívanou. Minulý týden
jsme slavnostně otevřeli rekonstruovanou budovu technického
zázemí sportovního areálu a potěšila nás pochvala tak skvělých
fotbalistů, kteří tu dnes hráli,“
prozradil moderátor utkání. -japHVĚZDY V KLENOVICÍCH.
Tamní stánek při klubových
oslavách posvětili takoví hráči
jako Fiala, Příložný či Drulák.
Foto: Jarmila Pospíšilová

Fotbal

23. srpna 2010

DIVIZE, SKUPINA „D“
3. kolo: Napajedla – Blansko 4:0 (2:0), Bystrc - HFK Třebíč 1:1 (0:0), Slovan
Rosice – Hodonín 2:0 (0:0), Konice - Sparta Brno 1:0 (1:0), Uherský Brod Vrchovina 1:0 (0:0), Žďár n.Sázavou - Velké Meziříčí 4:0 (3:0), Vyškov - Vikt.
Otrokovice 2:1 (1:0), Pelhřimov - Tasovice 2:2 (2:0)
1. Napajedla
2. Pelhřimov
3. Rosice
4. Konice
5. Hodonín
6. Žďár n.S.
7. Sparta Brno
8. Vyškov
9. Blansko
10.Tasovice
11.Třebíč
12.Otrokovice
13.Uherský Brod
14.Velké Meziříčí
Bystrc-Kníničky
16.Vrchovina

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

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

0 8:3
0 6:3
1 9:3
1 5:3
1 3:3
1 10:7
1 3:3
1 3:3
1 5:8
1 5:9
0 3:3
2 6:7
2 1:3
2 2:6
1 1:2
3 1:5

7
7
6
6
6
4
4
4
4
4
3
3
15.
2

Fincentrum krajský přebor - muži
3.kolo
Velké Losiny -Určice 3:4
Litovel
-Oskava 2:3
1. HFK „B“
-Hněvotín 2:0
Hranice
-Želatovice 3:2
Kozlovice
-Zlaté Hory 3:0
1.FC Přerov
- Ústí 1:2
Dolany
-Kralice 1:2
Jeseník
-Lipník 1:0
Tabulka KP muži
1. Jeseník
2. Kozlovice
3. Oskava
4. 1. HFK ‚“B“‘
5. Ústí
6. Kralice
7. Velké Losiny
8. 1.FC Přerov
9. Hranice
10. Dolany
11. Želatovice
12. Určice
13. Litovel
14. Hněvotín
15. Zlaté Hory
16. Lipník

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

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

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

7:2
7:3
9:6
7:5
7:5
5:4
8:7
5:5
5:6
6:6
7:8
7:9
4:6
3:5
2:6
1:7

9
7
7
6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
1
0

Krajská soutěž sk. „B“ - starší dorost
3.kolo
Brodek u Př. -Určice 2:2
Tovačov
-Bohuňovice 2:1
Opatovice
-Kostelec 4:2
Chválkovice
-Nemilany 1:2
Kozlovice
-Hlubočky 2:3
Náměšť na Hané
-Troubky 3:2
Nové Sady
-Lipník 1:4
Tabulka KS B sd
1. Lipník
2. Bohuňovice
3. Opatovice
4. Hlubočky
5. Náměšť na Hané
6. Tovačov
7. Nemilany
8. Brodek u Př.
9. Kostelec
10. Kozlovice
11. Určice
12. Nové Sady
13. Troubky
14. Chválkovice

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

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

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

0 12:2
1 6:3
1 9:7
1 7:5
1 8:7
1 7:6
1 7:7
1 4:6
2 5:6
2 4:6
1 4:5
2 3:10
2 2:5
2 1:4

Krajský přebor - starší žáci
1.kolo
1. HFK „B“ -Lipník
3.kolo
Šumperk „B“ -Velké Losiny 3:0
Zábřeh
-Jeseník 2:6
1. HFK „B“
- volno
Čechovice
-Černovír 2:4
Mohelnice
-Lipník 4:0
FKM Konice
-Uničov „B“ 2:4
Vikt. Přerov
-Šternberk 11:3
1.SK Prostějov
-1.FC Přerov „B“ 8:0
Tabulka KP sž
1. Vikt. Přerov
1 1 0 0 11:3
2. 1.SK Prostějov
1 1 0 0 8:0
3. Jeseník
1 1 0 0 6:2
4. Mohelnice
1 1 0 0 4:0
5. Šumperk ‚“B“‘
1 1 0 0 3:0
6. Černovír
1 1 0 0 4:2
7. Uničov ‚“B“‘
1 1 0 0 4:2
8. FKM Konice
1 0 0 1 2:4
9. Čechovice
1 0 0 1 2:4
10. Velké Losiny
1 0 0 1 0:3
11. Zábřeh
1 0 0 1 2:6
12. Lipník
1 0 0 1 0:4
13. Šternberk
1 0 0 1 3:11
14. 1.FC Přerov ‚“B“‘
1 0 0 1 0:8

Kralice vyhrály v Dolanech
FC DOLANY - FC KRALICE
NA HANÉ
1:2 (1:1)
Branky: 20. Dostál, 68. Růžička
Rozhodčí:
Pěček
Krobot, Petr
Žluté karty:
Diváků:
Sestava FC Kralice na Hané:
Kofroň – O. Petržela, Kocourek,
Trnavský, Dostál – Valtr, Růžička,
Poláček, Pořízka (70. Matula)
– Petržela R. (60min. Vybíhal),
Lehký (89. Homola)
Trenér: František Jura.
DOLANY – V neděli zajížděli fotbalisté Kralic na Hané do
Dolan, které také začaly střetnutí
lépe. Domácím se podařilo po nedorozumění kralických obránců
skórovat již ve 4. minutě zápasu,
když z bezprostřední blízkosti
Kofroně prostřelil domácí útočník – 1:0. Kraličtí ovšem nezpanikařili a inkasovaná branka je
nastartovala k velmi dobrému výkonu. „Musím říct, že jsem měl

dobře zahrávali. Hlavní rozhodčí
zápasu odpískal proti Kralicím
v 55min. pokutový kop, který po
poradě s asistentem nakonec odvolal. „Chci rozhodčího pochválit
za to, že našel tu odvahu a svůj verdikt
změnil. Penalta to
opravdu nebyla, vybíhající Kofroň chytil míč a domácí přes
něj následně přepadl. Kofroň tam tedy
byl dřív,“ uvedl kouč
hostů. Jeho svěřenci
následně začali přebírat iniciativu a do
šancí se dostával
postupně Lehký,
střídající Vybíhal a
z pravé strany velmi dobře hrající Valtr. Utkání nakonec rozhodl
nádhernou křížnou střelou Pavel
Růžička, když za hranicí šestnáctky napřáhl a levou nohou vymetl
pavučinu domácímu gólmanovi.
Do konce ještě nebezpečně hlavičkoval z malého vápna Lehký
a šanci měl také po samostatném

průniku Vybíhal.
„Dnes jsme si tu výhru zasloužili.
Šli jsme jí naproti a to odhodlání
bylo vidět. Hráli jsme velmi dobře
a já musím svoje svěřence pochválit. Pokud se budeme
takto prezentovat, tak
nemám obavy a můžeme myslet vysoko.
Zůstaneme ovšem na
zemi a je nám jasné,
že potvrdit tyto body musíme za týden
doma proti Jeseníku.
Máme jim co vracet,
protože u nás na jaře
vyhráli,“ nechal se
slyšet František Jura.
„Mrzí mě zranění
Romana Petržely a
v posledních minutách taky Zdeny
Kofroně. Doufám, že budou oba
v pořádku,“ dodal. „Nakonec bych
rád pozval co nejvíce diváků na
náš sobotní zápas proti vedoucímu
Jeseníku a za všechny jim slíbil, že
uděláme všechno pro vítězství.“
-pk-

Nejezchleb – Gottvald, Coufal,
Peka, Mlčoch – Hochman (65.
Hradečný), Los, Hatle, Bokůvka –
Trajer, Kiška.
Trenér: František Pitron

jsme mohli vést tři nula , místo toho
jsme v 16. minutě inkasovali a za
necelých 8 minut jsme prohrávali
2:0. I za tohoto stavu jsem věřil, že
zápas nemusí být ztracený a dá se s
tím ještě něco udělat, neboť domácí
hráči nebyli zdaleka tak nebezpeční
jak naznačoval výsledek. Povedlo se
nám vyrovnat a když domácí dosáhli třetí gól z protiútoku po přímém
kopu jsme opět vyrovnali na 3:3. O
přestávce jsem hráčům zdůraznil, že

musí zpřesnit obrannou hru a nepouštět soupeře do šancí To se nám
také povedlo a když pak Los, dostal
balon za obranu, s přehledem vstřelil vedoucí branku. Ke konci i když
pod tlakem jsme pozornou obranou hrou výsledek udrželi. Z hráčů
bych nechtěl nikoho zvlášť vyzdvihnout, protože všichni makali v rámci
svých možností,“ zhodnotil utkání
František Pitron, trenér Určic. -pk-

Určice zvítězily na půdě exdivizního celku!
SOKOL LÁZNĚ VELKÉ LOSINY URČICE 3:4 (3:3)

9
6
6
6
6
6
6
4
3
3
2
1
0
0

trochu obavy co ten brzký gól
s námi udělá, ale kluci se ohromně zvedli a celý zbytek první půle
domácí jednoznačně přehrávali.
Hráli jsme do nohy, kombinačně
a jen špatně řešená finální fáze
nám zabránila ve vstřelení více
branek,“ poznamenal po utkání
František Jura, kouč FC Kralice
na Hané. O vyrovnávající trefu
se postaral ve 20. minutě krásnou střelou z dvaadvaceti metrů
Ondřej Dostál – 1:1. Kraličtí měli více ze hry a domácí najednou
nevěděli co hrát. Do šancí se
dostávali hosté zejména po stranách hřiště, kde si dobře zabíhali
obránci a chybělo velmi málo ke
vstřelení další branky. „Hráli jsme dobře po stranách, ale ty centry do vápna chodily pozdě, nebo
neadresně. V šatně jsem klukům
taky vytýkal, že hrajeme převážně z pravé strany a Marek Pořízka
na druhé straně se velmi málo dostával do hry,“ uvedl Jura
Druhý poločas se již hra vyrovnala a domácí hrozili hlavně ze
standardních situací, které velmi

Branky: 15.Šimák, 24. Smrž, 44.
Navrátil – 27. 57. Los, 39. Trajer,
45.Hochman.
Rozhodčí:Januš - Kouřil, Straka
Žluté karty:
Š i m á k ,
Vývoda, Král
Červená karta:
Diváků:
Sestava Určic:

VELKÉ LOSINY/PROSTĚJOV „Musím kluky pochválit za zisk tří
bodů na hřišti kvalitního soupeře.
Ale i dnes se projevily naše slabiny a
to je neproměňování šancí a chyby v
obranné hře. Po patnácti minutách
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2. Brodek u Konice
3 2 1 0 3:1
7
3. Plumlov B
3 2 0 1 5:2
6
4. Ptení
3 2 0 1 11:9
6
5. Mostkovice B
2 1 1 0 2:0
4
6. Malé Hradisko
3 1 1 1 3:3
4
7. Přemyslovice B
3 0 2 1 4:6
2
8. Rozstání
3 0 1 2 4:8
1
9. Drahany
3 0 1 2 4:8
1
10. Lipová B
2 0 0 2 1:4
0
Kanonýři: 3 - Hrazdil Dušan (Zdětín B), Peterka Ondřej (Ptení), 2 - Doležel Martin (Ptení),
Hudec Tomáš (Rozstání), Kroutil Lukáš (Plumlov B), Kučera Petr (Zdětín B), 1 - Blatner
Jiří (Brodek u Konice), Burget Luboš (Brodek u Konice), Hrabal Jiří (Ptení), Ježek
Jaroslav (Rozstání), Liška Jaroslav (Lipová B), Milar Dušan (Malé Hradisko), Mrňka
David (Brodek u Konice), Mucha Lukáš (Plumlov B), Ošlejšek Radek (Drahany),.
V. třída skupina B
3.kolo:
Otaslavice B-Volno -1:-1 (-1:-1), Doloplazy-Hrubčice 2:3 (-1:-1), Němčice B-Biskupice 6:2
(-1:-1), Želeč-Brodek u PV B 4:1 (-1:-1), Tvorovice-Pivín B -1:-1 (-1:-1), Ivaň-1.SK Prostějov
A -1:-1 (-1:-1).
1. 1.SK Prostějov A
2 2 0 0 11:2
6
2. Želeč
3 2 0 1 8:7
6
3. Němčice B
2 1 1 0 7:3
4
4. Otaslavice B
2 1 1 0 5:3
4
5. Hrubčice
2 1 1 0 4:3
4
6. Doloplazy
3 1 0 2 9:7
3
7. Tvorovice
2 1 0 1 4:7
3
8. Biskupice
3 1 0 2 7:12
3
9. Brodek u PV B
3 0 1 2 3:10
1
10. Pivín B
1 0 0 1 2:3
0
11. Ivaň
1 0 0 1 0:3
0
Kanonýři: 3 - Kocourek Michal (1.SK Prostějov A), 2 - Chvála Radek (Doloplazy),
Komárek Miroslav (1.SK Prostějov A), Martinec Jakub (1.SK Prostějov A), Smékal
Lubomír (Otaslavice B), 1 - Ballek Roman (1.SK Prostějov A), Bridzik Martin (Doloplazy),
Bukovec Miroslav (Biskupice), Fišer Vladimír (Doloplazy), Gryglák David (1.SK
Prostějov A), Hrazdíra David (Otaslavice B), Kolečkář Petr (Tvorovice), Kollmann Michal
(Hrubčice), Langr Pavel.
Okresní přebor dorostu
3.kolo:
Protivanov-Klenovice -1:-1 (-1:-1), Vrahovice-Olšany 2:2 (-1:-1), -Výšovice -1:-1 (-1:-1),
Lipová-Brodek u PV 15:0 (-1:-1), Otaslavice-Mostkovice 3:1 (-1:-1), Brodek u KoniceDržovice 1:1 (-1:-1), Pivín-Němčice 3:1 (-1:-1).
3 3 0 0 11:1
9
1. Pivín
2. Vrahovice
3 2 1 0 14:4
7
3. Držovice
3 2 1 0 7:2
7
4. Protivanov
2 2 0 0 12:3
6
5. Lipová
3 1 0 2 15:8
3
6. Němčice
2 1 0 1 8:3
3
7. Mostkovice
2 1 0 1 5:3
3
8. Otaslavice
2 1 0 1 4:3
3
9. Olšany
2 0 1 1 2:9
1
10. Brodek u Konice
3 0 1 2 1:14
1
11. Klenovice
1 0 0 1 0:2
0
12. Výšovice
2 0 0 2 4:9
0
13. Brodek u PV
2 0 0 2 1:23
0
Kanonýři: 5 - Selucký Dominik (Pivín), 4 - Jodl Daniel (Vrahovice), Pospíšil František
(Protivanov), 3 - Nejedlý Vít (Protivanov), Slivka Pavel (Němčice), Závodský Michal
(Vrahovice).

Omlouváme se za zhoršenou úpravu fotbalových tabulek způsobenou technickými potížemi při zpracování dat

Famózní obrat „Hanáků“ na horké půdě

Dva góly Cibulce podpořil v závěru MAŠÍK a Prostějov zůstává neporažen
TJ SOKOL HUSTOPEČE NAD BEČVOU - TJ
HANÁ PROSTĚJOV
2:3 (2:1)
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0

II.třída
1.kolo:
Olšany-Určice B 7:1 (2:1), Sedláček 3, Šulc 2, Kotůlek, Mucha - Žídek.
3.kolo:, Otaslavice-Určice B 4:0 (1:0), Dokoupil, Kaláb, Vlachyňský, Štefka,
Kralice-Olšany 1:1 (1:0), Kratina - Šulc, Brodek u PV-Držovice 5:0 (2:0),
Bureš 4, Zbořil, Přemyslovice „A“-Vrchoslavice 2:0 (1:0), Rozsíval, Růžička,
Hvozd-Čechovice „B“ 4:0 (2:0), Grulich 2, Sekulič 2, Zdětín-Otinoves 0:0
(0:0), Němčice-Bedihošť 4:0 (2:0), Jurásek 3, Belko.
1. Otaslavice
3 3 0 0 9:2
9
2.Brodek u PV
3 2 1 0 13:3
7
3. Zdětín
3 2 1 0 5:2
7
4. Hvozd
3 2 0 1 10:6
6
5. Otinoves
3 1 2 0 7:2
5
6. Olšany
3 1 1 1 10:5
4
7. Kralice
2 1 1 0 4:1
4
8. Přemyslovice „A“
3 1 1 1 4:3
4
9. Němčice
3 1 0 2 5:5
3
\ 10. Určice B
3 1 0 2 3:11
3
11. Čechovice „B“
3 1 0 2 1:9
3
12. Vrchoslavice
2 0 1 1 3:5
1
13. Bedihošť
3 0 0 3 2:12 0
14. Držovice
3 0 0 3 0:10 0
Kanonýři: 10 - Bureš Tomáš (Brodek u PV), 3 - Bross Petr (Kralice), Jurásek
(Němčice), Sedláček Roman (Olšany), Světlík Radovan (Zdětín), 2 - Grulich
(Hvozd), Kaláb Michal (Otaslavice), Koudela Jindřich (Otaslavice), Kovařík
Miroslav (Otinoves), Mlýnský Josef (Hvozd), Navrátil Jaroslav (Zdětín),
Poles Luboš (Hvozd), Růžička Kamil (Přemyslovice „A“), Sekulič (Hvozd),
Škvára Pavel (Otinoves).
III. třída
3.kolo:Kladky-Kostelec B 4:1 (-1:-1), Vrahovice B-Horní Štěpánov 1:2 (-1:-1),
Smržice-Jesenec B 5:3 (-1:-1), Nezamyslice B-Tištín 1:3 (-1:-1), VyšoviceHaná Prostějov B 1:1 (-1:-1), Dobromilice-Pavlovice 9:2 (-1:-1), Čechy pod
Kosířem-Vícov 3:5 (-1:-1), Dohnálek, Houb, Runtág - Nevrla 3, Pliska, Znojil.
1. Dobromilice
3 3 0 0 16:5
9
2. Tištín
3 2 1 0 8:4
7
3. Smržice
3 2 1 0 7:4
7
4. Horní Štěpánov
3 2 1 0 5:3
7
5. Jesenec B
3 2 0 1 11:6
6
6. Vícov
3 2 0 1 8:6
6
7. Haná Prostějov B
3 1 1 1 5:2
4
8. Kladky
3 1 1 1 5:4
4
9. Kostelec B
3 1 0 2 7:8
3
10. Nezamyslice B
3 1 0 2 4:8
3
11. Pavlovice
3 1 0 2 5:12 3
12. Vyšovice
3 0 1 2 1:4
1
13. Čechy pod Kosířem
3 0 0 3 6:14 0
14. Vrahovice B
3 0 0 3 4:12 0
Kanonýři: 3 - Dohnálek Ondřej (Čechy pod Kosířem), Nevrla Tomáš (Vícov),
2 - Horák Aleš (Kostelec B), Novák Jiří (Haná Prostějov B), Pliska Marek
(Vícov), Runtág Jan (Čechy pod Kosířem), Ullmann Tomáš (Jesenec
B), Zapletal Dalibor (Jesenec B), Špaček Jakub (Dobromilice), 1 - Burian
Bronislav (Jesenec B), Chum Michal (Haná Prostějov B), Fialka Radek
(Nezamyslice B), Filgas Josef (Smržice), Havlen Petr (Horní Štěpánov),
Havlíček Radim (Tištín), Houb Pavel (Čechy pod Kosířem), Kouřil Aleš
(Nezamyslice B), Král Lukáš (Nezamy.
IV. třída skupina A
3.kolo:Brodek u Konice-Mostkovice B 0:0 (-1:-1), Plumlov B-Lipová B 2:0
(-1:-1), Přemyslovice B-Malé Hradisko 2:2 (-1:-1), Ptení-Drahany 4:2 (-1:-1),
Rozstání-Zdětín B 1:1 (-1:-1).
1. Zdětín B
3 2 1 0 8:4
7

Branky: 25.Jurča, 27. Dohnal z penalty - 30., 87.
Cibulec, 89. Mašík
Rozhodčí: Valouch - Křepský, Vrána
Žluté karty: Macháň (H)
Diváků : 100
Sestava TJ Haná Prostějov
Lošťák - Mikeš (46. Šindler), Zbožínek, M. Kolář,
Chum - Jančiar, Krupička (76. Vyskočil), Mašík,
Trnavský - Cibulec, Sedláček (81. Křížek).
Trenér : Daniel Kolář
HUSTOPEČE NAD BEČVOU – Ve třetím
kole skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS
nastoupila Haná Prostějov na „horké“ půdě v
Hustopečích nad Bečvou. Domácí už konečně
potřebovali bodovat a tak vyrukovali za velkého
vedra na Hanáky a nedarovali jim ani metr hřiště.
Utkání bylo plné osobních soubojů a zpočátku byli

aktivnější domácí. Už v 9.minutě střílel domácí
Světnický, ale z hranice velkého vápna, ale jeho
střelu ztlumil Lošťák před čarou do náruče. Ve
23.minutě podnikli domácí postupný útok a střelu
Blažka opětovně Lošťák vyrazil. O dvě minuty
později však při závaru nechali hostující obránci
volného Jurču a jeho střela prošla k tyči vedle
bezmocného gólmana - 1:0.Ve 27. minutě obránci
Hané faulovali v pokutovém území a rozhodčí
Valouch nařídil pokutový kop. I když si na penaltu
Dohnala Lošťák „šáhnul“, skončila tato střela v
brance - 2:0. „Hanáci“ zahrozili po půlhodině
hry a hned to znamenalo snížení. Po pravém
křídle unikl Cibulec a „šajtlí“ nedal domácímu
brankáři Nejedlému šanci – 2:1. Ve 32. minutě
hosté zatlačili hráče Hustopečí do pokutového
území a Valentovič nepodařeným odkopem
velice vylekal svého brankáře. Ještě o dvě minuty
později poslal hostující Cibulec z pravé strany
centr do pokutového území domácích, ale hlavička
Sedláčka šla nad.
Druhý poločas zahájili hosté menším tlakem,

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „D“
4. kolo: Hodonín - Konice (hřiště: U Červených domků, neděle 29.8.,
16:30 hodin, rozhodčí: Miko - Tomanec, Doležal)
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
4. kolo: Kralice na Hané - Jeseník (sobota 28.8., 16:30, Machala Kopecký, Žvátora), Určice - Lipník nad Bečvou (neděle 29.8., 16:30,
Válek - Boček, Šebesta)
I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ OLOMOUCKÉHO KFS
4. kolo: Plumlov - Dub nad Moravou (sobota 28.8., 16:30, Oulehla
- Vedral, Navrátil), Jesenec - Bělkovice/Lašťany (neděle 29.8.,
16:30, K. Pospíšil - I.Antoníček, Menšík), Tovačov - Klenovice na
Hané (neděle 29.8., 16:30, Dömisch - Damek, Tomeček), Čechovice
- Náměšť na Hané (neděle 29.8., 16:30, J. Pospíšil - Langhammer,
Svozil)

ale jejich kopačky svazovala nepřesnost a stále
chyběla finální přihrávka. V 56.minutě zaútočili
domácí, ale střela aktivního Jurča šla vedle
Lošťákovy branky. V 58.minutě utekl po křídle
rychlonohý hostující Cibulec ale jeho střelu
Nejedlý zneškodnil. V 83.minutě zahrával
hostující Mašík rohový kop a našel hlavu
M.Koláře, který trefil domácí tyč. Odražený
míč poslal Jančiar vysokým lobem do horního
břevna. Konečně v 87.minutě přišlo vyrovnání.
Na hranici pokutového území zpracoval
přihrávku Zbožínek, nezištně přistrčil volnému
Cibulcovi a ten svou druhou brankou vyrovnal
k tyči na 2:2. A „Hanáci“ toho ještě neměli dost
a zaskočili překvapené domácí i třetím gólem v
úplném závěru zápasu. Zbožínek poslal po křídle
Chuma, který unikl obránci a téměř z čáry poslal
centr do vápna, kde ve skrumáži Mašík překonal
klečícího domácího gólmana Nejedlého a zařídil
tak Prostějovu senzační vítězství – 2:3! Domácí
ještě v nadstaveném čase chtěli aspoň vyrovnat,
ale střela neúnavného Jurča minula Lošťákovu

branku. Po třech kolech má tak Hané na kontě
plný počet devíti bodů a v sobotu hostí v areálu
SCM Za místním nádražím Radslavice. -ol, pk-

trenérské ohlasy
Vítězslav Tuma - TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou
„Začali jsem dobře a vedli již o dvě branky. Bohužel
jsme dostali kontaktní gól na 2:1 a přestože druhý
poločas jsme znovu zahájili velmi slušně, soupeř
se nadechl a přehrál nás. Fotbal se hraje devadesát
minut a to jsme nezvládli...“
Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov
„Začátek zápasu z naší strany byl doslova
hrůzostrašný a průměrný soupeř nám odskočil
na rozdíl dvou gólů. Naštěstí jsme to nezabalili a
po kontaktním gólu už v prvním poločase jsme ve
druhém pokračovali v nátlakové hře, která vyústila
v několik našich šancí. Dlouho se nám nedařilo
nějakou šanci proměnit a odměna v podobě dvou
branek přišla až v závěru zápasu.“
-ol-

Držovice - Přemyslovice (sobota 28.8., 16:30), Olšany u Pv - Brodek Boháč - Damek, Lakomý), Vikt. Přerov - Čechovice (sobota 28.8.,
u Pv (sobota 28.8., 16:30), Otinoves - Němčice n.H., Vrchoslavice - 10:00, Kičin - Požár, OFS Přerov), 1.HFK Olomouc „B“ - FKM Konice
Hvozd, Otaslavice - Kralice n.H. „B“
(hřiště: Hodolany, neděle 29.8., 10:15, Damek - OFS Olomouc, OFS
Olomouc), Nezamyslice na Hané volný los
III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS - MLADŠÍ DOROST
4. kolo, neděle 29. srpna 2010, 16:30 hodin: Kladky - Vrahovice „B“,
Horní Štěpánov - Smržice, Jesenec „B“ - Nezamyslice n.H. „B“, Tištín - 4. kolo (2. hrané): Šternberk - Kralice na Hané (sobota 28.8., 12:15,
Výšovice, Haná Prostějov „B“ - Dobromilice, Pavlovice u K. - Čechy p.K., Damek - Boháč, Lakomý), Vikt. Přerov - Čechovice (sobota 28.8.,
Kostelec n.H. „B“ -Vícov
12:15, Požár - Kičin, OFS Přerov), 1.HFK Olomouc „B“ - FKM Konice
(hřiště: Hodolany, neděle 29.8., 12:30, OFS Olomouc - Damek, OFS
IV. TŘÍDA, SKUPINA „A“ OFS PROSTĚJOV
Olomouc), Nezamyslice na Hané volný los
4. kolo, neděle 29. srpna 2010, 16:30 hodin: Brodek u K. - Plumlov
„B“, Malé Hradisko - Ptení, Drahany - Rozstání, Lipová „B“ KRAJSKÁ SOUTĚŽ OLOMOUCKÉHO
Přemyslovice „B“ (sobota 28.8., 16:30), Mostkovice „B“ -Zdětín „B“
KFS, SKUPINA „B“ - DOROST
(sobota 28.8., 16:30)
4. kolo: Určice - Lipník nad Bečvou (sobota 28.8., 14:15, Krutovský),
IV. TŘÍDA, SKUPINA „B“ OFS PROSTĚJOV
Kostelec na Hané - Chválkovice (sobota 28.8., 10:00, Motal)
4. kolo, 29. srpna 2010, 16:30 hodin: Brodek u Pv „B“ - Tvorovice,
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV - DOROST
Biskupice - Želeč, Hrubčice - Němčice n.H. „B“, Pivín „B“ - Ivaň
(sobota 28.8., 16:30), Otaslavice „B“ - Doloplazy (sobota 28.8., 16:30), dohrávky 1. kola, středa 25. srpna 2010, 17:00 hodin: Olšany u
1.SK Prostějov volný los
Prostějova - Klenovice na Hané, Otaslavice - Němčice n. H.
4. kolo, sobota 28. srpna 2010, 10:45 hodin: Výšovice - Lipová,
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ DIMostkovice - Brodek u Konice (neděle 29.8., 10:00), Protivanov
VIZE, SKUPINA „D“ - STARŠÍ
- Vrahovice (11:00), Držovice - Pivín (neděle 29.8., 10:45), Brodek
4. kolo : 1.SK Prostějov - Líšeň (hřiště: Olšany u Prostějova, neděle u Prostějova - Otaslavice (neděle 29.8., 13:30), Klenovice na Hané Němčice nad Hanou (neděle 29.8., 14:00)
29.8., 10:15, Plesar - I.Antoníček, Milar)

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ OLOMOUCKÉHO KFS
4. kolo: Haná Prostějov - Radslavice (sobota 28.8., 16:30,
Kubíček - Kaňok, Majer), Kostelec na Hané - Nezamyslice
(sobota 28.8., 16:30, Požár - Kičin, Boček), Býškovice - Konice
„B“ (neděle 29.8., 10:15, Reich - Dömisch, Kubíček), Všechovice
- Pivín (neděle 29.8., 16:30, Lakomý - Kučera, Štětka), Protivanov
- Horní Moštěnice (neděle 29.8., 16:30, Pivoňka - Šmíd, Molík),
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ DILipová - Mostkovice (neděle 29.8., 16:30, Řezníček - Motal,
VIZE, SKUPINA „D“ - MLADŠÍ
Milar), Hustopeče nad Bečvou - Vrahovice (neděle 29.8., 16:30,
Polanský - Kubíček, Částečka)
4.kolo: 1.SK Prostějov - Líšeň (hřiště: Olšany u Prostějova, neděle
29.8., 12:30, I.Antoníček - Plesar, Milar)
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDA
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS - STARŠÍ DOROST
4. kolo, neděle 29. srpna 2010, 16:30 hodin: Určice „B“ - Bedihošť
(sobota 28.8., 16:30), Čechovice „B“ - Zdětín (sobota 28.8., 16:30), 4. kolo (2. hrané): Šternberk - Kralice na Hané (sobota 28.8., 10:00,

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN, SKUPINA „C“
2. kolo (1.hrané): Kunštát - Brodek u Konice (neděle 29.8., 10:00,
Kulíšek - Jm KFS, Jm KFS), Kostelec na Hané - Lažany (neděle 29.8.,
13:30, Klíma - OFS Pv, OFS Pv)
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-pk-

Rubriky, rozhovor

23. srpna 2010

Sta
alo se před....

TV tipy

PERLIČKA týdne

21. 8. 2000
►FOTBALISTÉ NA ŠPICI!
Na předních příčkách druholigové tabulky se po dvou
domácích remízách a následných výhrách v Neratovicích
a doma s Třincem protlačili fotbalisté druholigového
LeRKu Prostějov, kteří zabrali za tři body poté, co obranu
severomoravského klubu pokořila dvěma trefami Opravila
a Bárty. Velmi solidní výkon svěřenců trenéra Karla Trnečky
sledovalo z hlediště stadionu ve Sportovní ulici téměř třináct
stovek příznivců.
►HC PROSTĚJOV ROZDRTIL KOMETU!
Prostějovští hokejisté nadále pokračovali v rozběhnuté
přípravě, přičemž na programu měli dvojboj s brněnskou
Kometou. A domácí zápas jim vyšel výtečně. Především
prostřední část utkání se změnila doslova v demolici hostující
svatyně, když na trefu Martina Janečka z úvodní třetiny
navázali dvakrát Svoboda, Pelikovský, J. Hradecký a Šakarov.
Vedení 6:0 po dvou třetinách sice zkorigoval ve třetím dějství
Skokan, avšak další gólové zápisy Doseděla a Palinka daly
jasnou odpověď na otázku, kdo že je na ledě pánem. Bohužel
utkání mělo nesportovní tečku, když gólman Vrba zasáhl
hokejkou do obličeje J. Hradeckého a následně se jeden z
brněnských hráčů pustil do Martina Richtera, kterž v tomto
utkání nastoupil za „žlutomodrou sílu“ v rámci přípravy jako
čerstvá posila New York Rangers. Bitku Richter jasně vyhrál,
načež brněnští hráči odešli do kabin a utkání se nedohrálo...
Druhé vzájemné utkání v Brně HC Prostějov prohrál 4:7
(branky HC: J. Hradecký, Michal Janeček, Černý, Šakarov).
►HISTORICKÝ ÚSPĚCH
KOSTELECKÉ LUKOSTŘELBY
Senzačního úspěchu dosáhlo smíšené družstvo
lukostřeleckého oddílu z Kostelce na Hané, které vybojovalo
v první lize druhou příčku a získalo tak stříbrné medaile!
Nedávno založený oddíl tak dosáhl největšího úspěchu ve své
krátké historii, když v nejvyšší soutěži tým nestačil pouze na
suverénní Liberec. Vydařenou seoznu prožili také lukostřelci
TJ OP Prostějov, kteří si po dvouleté přestávce vybojovali
návrat do extraligy.
►TK PLUS MANAŽERSKY
ZAJISTÍ JÁGR TEAM!
Další úspěch na obchodním poli si připsala marketingová
společnost TK PLUS Prostějov, jejíž představitel Miroslav
Černošek dotáhl jednání s Jágr Teamem až k podpisu smlouvy
o nejužší spolupráci, která má probíhat na poli marketingovém,
organizačním i sportovním. A že to byl zdařilý sňatek dokazuje
skutečnost, že přetrvává dodnes...
-pk-

Toto místo patří nejrůznějším pikantériím ze zákulisí sportovního prostředí, které se Večerníku podaří vypátrat, zjistit či třeba dostaneme nějaký zajímavý tip...
Ten další jsme obdrželi přímo od externího fotografa PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který při letošním světovém šampionátu tenisových týmů do 14 let
zachytil v areálu NTC Morava toliko populární trubku s názvem vuvuzela! Co vy, víte o nějaké perličce? Napište nám na adresu: sport@vecernikpv.cz!

VUVUZELY už dorazily DO PROSTĚJOVA!
Na tenisu se fandilo trubkou proslavenou fotbalovým šampionátem v Africe
PROSTĚJOV - Zatímco
například pořadatelé Krumsínského Haná
Cupu v malé kopané, či
některé sportovní oddíly
vydali před svými akcemi
zákaz vstupu s vuvuzelou, organizátoři 20. ročníku „WORLD JUNIOR
TENNIS FINAL 2010“

tak neučinili. A v ochozech
prostějovského areálu
Národního tenisového centra Morava Za Kosteleckou
ulicí se trubka, tolik proslavená nedávným světovým
šampionátem v kopané,
skutečně objevila! Ostatně,
vzhledem k různorodému
hemžení zástupců několika
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států z celého světa, ani není divu...
Vuvuzela vypadá jako obyčejná plastová trubka, ale
při bližším poznání zjistíte, že se jedná o dílo ďáblovo, vydávající pekelný
kravál, přivádějící k šílenství nejen fotbalisty na africkém kontinentu, ale už
Jak se k vuvuzele postaví prostějovské
kluby? Vydají na svých sportovištích
zákaz, který je označován touto značkou, nebo dají fanouškům volnou ruku?

i tenisty v Prostějově! Při
mistrovství světa týmů do
14 let se s vuvuzelou vytasil jeden z jeho účastníků, který následně pořádně
oživili do té chvíle poklidnou atmosféru šampionátu.
Vždyť při ústí trubky dosahuje zvuk přibližně 130
decibelů! Ještěže tenis má
svá pevná pravidla a při výměnách musí být klid...
Vyvstává ale otázka, zda-li
se vuvuzela, která prožívá
obrovský boom i v České republice, objeví v Prostějově
třeba i při divácky přitažlivějších sportovních kláních
TO JE ONA! Plastová trubka, která vydává zvuky podobné roji rozzuřených vos, troubení vlaku a rykem slonice jako jsou hokejová, basketv říji, se poprvé objevila i při sportovní akci v Prostějově! Zabydlí se, nebo to byl jen ojedinělý výstřelek zahraničních balová či volejbalová utká-pktenistů?
Foto: Jiří Vojzola ní...?

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.
-pkLEDNÍ HOKEJ
EUROPEAN
LEAGUE PROPHY
HC Sparta Praha - Adler
Mannheim (Německo)
STŘEDA 25. 8.2010 18:00
hodin
FOTBAL
PLAY OFF LIGY
MISTRŮ M Š K
Žilina
(Slovensko) - AC Sparta Praha
STŘEDA 25. 8.2010 20:45
hodin
FOTBAL
GAMBRINUS
LIGA
SK Slavia Praha - SK Sigma
Olomouc
PÁTEK 27. 8.2010 17:30 hodin
TENIS
WTA PREMIER
TOUR přímý přenos finále
turnaje
v New Havenu (USA)
SOBOTA 28. 8. 19:00 hodin

ROZHOVOR týdne
Tentokrát jsme zavítali pod bezedné koše a před diktafon PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku si tradičnímu interview přizvali novou posilu prostějovského basketbalového klubu, rozehrávače Davida Marka. Navrátilec ze Španělska byl vůbec
prvním hráčem, který před nadcházející sezonou podepsal s Orly nový kontrakt. Přestože si z reprezentační akce přivezl drobné zranění, na startu přípravy odpovídal na otázky našeho týdeníku.

Reprezentačního rozehrávače Marka zlákaly do Prostějova evropské poháry

Lawrence? Nevadí mi. Já jsem především týmový hráč!“
PROSTĚJOV - Na nového parťáka si musí zvykat rozehrávačská
jednička prostějovských basketbalistů Eugene Lawrence. S ohledem
na zahraniční kvóty a návrat Aleše Chána zpět do Nymburku
muselo vedení Orlů propustit Poláka Roberta Skibniewskiho a
poohlédnout se na rozehrávku po hráči s českým pasem. Na Hanou
nakonec zamířil pětadvacetiletý rozehrávač české reprezentace
a naposledy španělského týmu Beirasar Rosalia David Marek.
„Prostějov beru jako novou výzvu. Nejvíce mě láká zahrát si
evropský pohár,“ říká v rozhovoru pro Večerník muž, který by se
měl společně s Lawrencem podělit o tvorbu hry Bálintova souboru.
* Proč jste se rozhodl pro návrat
do České republiky a co vás
přivedlo zrovna do Prostějova?
Byla to souhra několika okolností
dohromady. Moje loňská sezona
ve Španělsku byla nahoru-dolů a
když se ozval Prostějov, který mi
dal dost času o všem popřemýšlet,
snažil se vyhodnotit všechny
plusy a mínusy, načež mi vyšlo,
že z basketbalového hlediska
to bude nejlepší řešení pro růst
mé hráčské kariéry. Je to pro mě
nová výzva a dobrá příležitost
zase si zahrát český basket. Svoji
roli hrála i vidina návratu domů
k rodině po šesti letech v cizině.
Právě s rodinnými příslušníky
jsem to také probíral a všichni se
shodli, že bych to měl v Prostějově
zkusit. Takže jsem na nabídku
kývnul. Je tady ambiciózní celek,
který bude hrát evropský pohár,
což mě lákalo asi vůbec nejvíc. Na
ty se skutečně těším.“
* Měl jste ještě jiné nabídky?
Mohl jsem se vrátit do Španělska
a z české ligy přišly ještě další dva
nabídky. Ale ambice Prostějova
uspět v pohárové Evropě, mě
skutečně zlákaly. Navíc situace
ve Španělsku není nejrůžovější,
ekonomická krize se tam
projevuje hodně, je tam velká
nejistota. Nechtěl jsem tak čekat,
jak to dopadne s týmy, co mě
jejich trenéři chtěly a vsadil svým
způsobem na jistotu v podobě
Prostějova. Přišlo mi to jako
nejlepší řešení mé situace.“
* Skutečně vám tak moc scházel
domov a Česká republika?
Domov mi samozřejmě z
určitého hlediska chyběl. Mám
tady rodinu, ale na druhou stranu
po pěti letech strávených v USA
a jednom roce ve Španělsku

jsem si trochu navykl být mimo
republiku. Takže, uvidíme.“
* Co jste věděl o Prostějovu do té
doby, než vás klub oslovil?
Myslím, že docela dost. Brácha
Martin působí v Pardubicích,
takže když jsem mohl, díval jsem
se na jejich zápasy přes internet.
Párkrát jsem tak Prostějov viděl
hrát a dost jsem četl. Věděl jsem
tak, že uplynulá sezona klubu
vyšla, hlavně týmová chemie
se vydařila, hráči si sedli, což
bylo vidět i na hřišti. Finále
bylo určitě velkým úspěchem.
Většinu hráčů jsem sice neznal
dopodrobna, ale myslím, že v
tom nebude žádný problém.“
* Jaké máte očekávání od svého
návratu do české Mattoni NBL?
Přece jenom španělská liga je
trochu jiný šálek kávy, ne?
Tak to určitě máte pravdu,
basketbal ve Španělsku je úplně
někde jinde než u nás... Česká
liga a vůbec prostředí je pro mě
tak trochu otazník. Dlouho jsem
tady nepůsobil, tudíž i přesto,
že mám informace, nevím, co
přesně mohu očekávat. Doufám,
že hlavně přijdou ligové úspěchy
s Prostějovem a postup do
základní skupiny v Eurochallenge
Cupu.“
* Právě účast v evropském
poháru byla podle vašich slov
tím stěžejním jazýčkem na
misce vah při rozhodování. Co
basketbalisty tak láká na účasti
v mezinárodní soutěži?
Pro každého je to vítaná nová
zkušenost. Navíc v takových
zápasech jste více na očích
hráčských agentů. Může vám
to otevřít cestu do velkých
evropských klubů.“
* Prostějov bude v předkole

kdo je david marek
narozen:
8. června 1985
výška/váha:
186 cm/80 kg
pozice:
rozehrávač
hráčská kariéra: 1995 - 2000 Benešov, 2000 - 2005 Sparta Praha,
2005 - 2009 S.Utah (NCAA), 2009-2010 Xacobeo BluSens
Obradoiro (Španělsko-ACB), v říjnu 2009 zapůjčen do Marin
Peixegalego (Španělsko-EBA), v lednu 2010 přestoupil do týmu
Beirasar Rosalia (Španělska-LEB Silver)

NOVÁ POSILA. Člen širšího kádru reprezentace ČR David Marek se rozhodl vrátit do České republiky, k čemuž si vybral
prostějovské Orly.
Foto: internet

Challenge Cupu bojovat
o postup do základní skupiny
se slovinským Domžale. Jaké
vidíte šance?
Prostějov po minulé sezoně
udržel kostru mužstva. V kádru
je hodně kvalitních hráčů.
Věřím, že do té základní skupiny

postoupíme.“
* V dresu Orlů si vydobyl
slušnou pozici na rozehrávce
Američan Lawrence, avšak
trenér Bálint to v sezoně dost
točil. Co říkáte na budoucí
spolupráci a jak berete fakt, že

se o porci minut budete muset
podělit?
Já jsem především týmový hráč a
podrobím se tomu, co je pro něj
potřeba. Když jsem podepisoval
smlouvu, samozřejmě jsem věděl,
že tady bude Eugene a že je to
kvalitní rozehrávač. A abych byl
upřímnej, uvítal jsem to. Taková
konkurence vás zaprvé neustále
tlačí dopředu, více k trénování,
máte větší motivaci, než když máte
jasnou pozici jedničky a víte, že
budete hrát třicet, pětatřicet minut.
Říkám to pořád, že pokud chce
tým hrát nahoře a v evropských
pohárech musí mít vždy kvalitní
rozehrávače. Jeden celou sezonu

Střední rozehrávač, který počátkem června oslavil své pětadvacáté
narozeniny, se do České republiky vrátil po šestiletém působení
v zahraničí. S basketbalem začínal v Benešově, později přešel do
pražské Spoarty, odkud v roce 2005 odešel poprvé do ciziny a
oblékl dres amerického celku S. Utah v rámci divize NCAA. Před
rokem se pak přemístil do Evropy, konkrétně do Španělska. Tam
prošel řadou kempů a nakonec zakotvil v týmu Xacobeo BluSens
Obradoiro v nejvyšší španělské soutěži ACB. V ní ale nedostával
tolik příležitostí a přes tým Marin Peixegalego se přesunul do ligy
LEB Silver a týmu Rosalia. Po skončení letošní sezóny se rozhodl
vrátit do tuzemské ligy a v příští sezóně tak bude oblékat dres s
Orlem na hrudi. V minulosti prošel třemi reprezentačními
výběry ČR a nyní je členem národního „A“-týmu mužů.
nikdy neutáhne. A jestli se
postoupí do základní skupiny
EuroChallenge Cupu, bude
kvalitních zápasů dostatek. Osobně
mi tak konkurence nevadí, nemám
s tím žádnej problém, naopak ji
vítám. Jsem na to ostatně už zvyklej
ze Španělska či Utahu.“
* Jak už jste zmínil, Váš bratr
Martin působí
M
v Pardubicích.
Jak se těšíte na
Ja
vvzájemné souboje
právě s ním?
p
Na souboje s mým
N
bratrem Martinem
b
sse velice těším.
JJsme si hodně
blízci. Brácha byl
b
vvždycky můj velký
vvzor a bez něj bych
v životě nebyl
ttam, kde jsem a
aani v basketbale
nikam
to
nedotáhnul.
Hrozně si ho
H
vvážím a respektuju
zza to co, v životě
d ok á z a l. To

ale neznamená, že mu něco
odpustím. Pokaždé udělám
maximum pro vítězství svého
týmu. A nějaké hecování
samozřejmě proběhne, to je
normální. Myslím ale,. Že to
nijak nebudeme přehánět a spíše
se budeme soustředit na svoje
výkony. Určitě to ale bude skvělé
(úsměv)“
* V létě jste byl součástí českého
reprezentačního výběru, který
jste však opustil dřív. Co se
přihodilo?
Dostal jsem menší zánět v oblasti
achilovky, což mě vyřadilo zhruba
na dva týdny. Samozřejmě mě to
mrzelo, že jsem musel nároďák
opustit. Je to z mého pohledu
škoda. Byl tam novej realizační
tým, sešla se skvělá parta kluků a
myslím, že všechno tam teď klape.
Já jsem bohužel nemohl naskočit
do zápasů, byť jsem s týmem
absolvoval celej týdenní kemp v
Liberci a odletěl i do Bulharska.
Doktoři nechtěli nic riskovat. Jak
říkám, mrzí mě to, ale teď už je
to pryč a já se plně soustředím na
svůj nový klub.“
Petr Kozák

